
 

 

 

 ملخص المعلومات الرئيسية

 

للصكوك الراجحي صندوق  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 .في هذا الصندوق



 المعلومات الرئيسية (أ)

 

 أسم الصندوق ونوعه .1

إلطى   تحقيق نمو رأس المال والدخل على المدى المتوسط  صندوق الراجحي للصكوك هو صندوق استثمار مفتوح يهدف إلى

 لطدى الراجحطي المتوافقطة مطع الاطواب  الشطرعية  المعتمطدة  الطويل لالستثمار عن طريق االستثمار في األدوات االسطتثمارية

 المالية والتي تتكون من:

 الصكوك 

 المرابحة بالباائع 

 استثمارات في حسابات إسالمية 

 المنتجات المركبة االسالمية 

 صناديق وأدوات أسواق النقد وأدوات الدين ذات الطرح العام 
 

 األهداف االستثمارية

ار فطي رأس المطال والطدخل علطى المطدى المتوسط   إلطى الطويطل لالسطتثمار عطن طريطق االسطتثم يهدف الصندوق لتحقيطق  نمطو

 المتوافقة مع الاواب  الشرعية  المعتمدة لدى الراجحي المالية والتي تتكون من:  األدوات االستثمارية

 الصكوك 

 المرابحة بالباائع 

 استثمارات في حسابات إسالمية 

 المنتجات المركبة االسالمية 

 صناديق وأدوات أسواق النقد وأدوات الدين ذات الطرح العام 

المحفظطة  يكون الصندوق موجهاً لتحقيق النمو وعليه، فإن الدخل وأي زيطادة يحققهطا الصطندوق فطي رأس المطال تاطاف إلطىو

 ويتم إعادة استثمارها لتحقيق عائد افال للصندوق .

لمؤشطر انقططة أسطاس. ويمكطن للمسطتثمرين متابعطة أداء  75هور( + شط 3المؤشطر االسترشطادي للصطندوق هطو الليبطور دوالر  

 االسترشادي  للصندوق من خالل زيارة الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق.

 سياسات االستثمار وممارساته .2
وديطة سيستثمر الصندوق بشكل رئيس في الصكوك المصدرة  في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ولكطن نظطراً لمحد

ي الصطكوك الت التي يمكن االستثمار فيها في  منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ، يمكطن للصطندوق أن يسطتثمر فطالمجا

أقصطى  واألدوات االسطتثمارية األخطرى المحققطة للطدخل المحطددة أعطال  خطار  منطقطة دول مجلطس التعطاون الخليجطي كحطد

 تركز االستثمارات في الصندوق: % من صافي قيمة أصول الصندوق. ويوضح الجدول التالي سياسة40

 

االستثمار نوع األعلى الحد األدنى الحد   

 %80 %*50 صكوك

 %50* %0النقد، وصناديق وأدوات أسواق النقد وأدوات الدين ذات 



 الطرح العام 

 %50 %0 استثمارات في حسابات إسالمية

 %30 %0 المنتجات المركبة االسالمية

د األعلى للنقد، % وترتفع نسبة الح20كافية للصكوك ستخفض نسبة الحد االدنى لالستثمار في الصكوك إلى *في حال عدم وجود اصدارات 

 %.80وصناديق وأدوات أسواق النقد وأدوات الدين ذات الطرح العام إلى 

 المخاطر المرتبطة باالستثمار في الصندوق .3

  نطه مطن المخطاطر، وتبعطاً لطذلج يجطى علطى مطالكي الوحطدات أن يكونطوا علطى بي متوس يعتبر الصندوق صندوق استثمار

 المخاطر الرئيسة التي قد يكون لها أثر سلبي على أداء الصندوق

 غيطر ليس هناك تأكيد أن األهداف االستثمارية للصندوق سطوف تتحقطق وذلطج ألن فطروف السطوق وططرق التطداول فطي ت

 بلي. ال يعتبر ضماناً لألداء المستق أو المؤشر االسترشادي للصندوق للصندوق السابق األداءمستمر كما أن 

  بالمؤشطر  مقارنطة الصطندوق خسطائر كبيطرة أو أن أداءأي بأن األرباح سوف تتحقطق أو أنطه لطن يطتم تكبطد ال يوجد ضمان

 االسترشادي سيتكرر أو يماثل األداء السابق.

  بنكية ال يعتبر بمثابة وديعة االستثمار في الصندوق االعتبار أنيجى أن يأخذ مالكي الوحدات المحتملين في. 

  ،أقطل سترداد وقد يكون مبلغ االيجى على مالكي الوحدات أن يدركوا أنهم ربما يخسرون جزءاً من أو كامل استثمارهم

مطالكي  يسطتطع. وقد تنخفض قيمطة االسطتثمارات الرئيسطة للصطندوق وربمطا ال الصندوقبه في  اشتركوامن السعر الذي 

 الوحدات استرداد المبلغ الذي استثمرو  في الصندوق.

 صندوق االستثماراللمخاطر الرئيسة المحتملة المرتبطة باالستثمار في اقائمة 

شطتمل وال يجى أن يأخذ مالكي الوحطدات المحتملطين فطي االعتبطار قبطل االسطتثمار فطي هطذا الصطندوق عوامطل المخطاطر والتطي ت

 :تنحصر على التالي

 مخاطر عامة

سطتمر ليس هناك تأكيد أن األهداف االستثمارية للصندوق سوف تتحقق وذلطج ألن فطروف السطوق وططرق التطداول فطي تغيطر م

تم  تكبطد و أنه لطن يطكما أن النجاح السابق ال يعتبر ضماناً لألداء المستقبلي. وال يمكن إعطاء ضمان بأن األرباح سوف تتحقق أ

هطذا  سطتثمار فطيخذ مالكي الوحدات المحتملين في االعتبار عوامل المخاطر المحطددة التاليطة قبطل االخسائر كبيرة. ويجى أن يأ

 الصندوق

 مخاطر االئتمان 

د إن االستثمار في الصكوك ينطوي علطى مخطاطر احتمطال عطدم مقطدرة مصطدري الصطكوك علطى دفطع دفعطات الطربح و أو تسطدي

المنتجطات  ويستثمر الصندوق في المرابحة بالباائع  وفي حسابات إسالمية المبلغ األصلي عند حلول أجل استحقاقه، وسوف 

االئتمطان  عرضطة أياطاً لمخطاطر وهطي المركبة االسالمية وفي صناديق وأدوات أسواق النقد وأدوات الطدين ذات الططرح العطام

لي أو دفعططات المبلططغ األصططالخاصططة بططاألطراف النظيططرة التططي يططدخل معهططا الصططندوق فططي اسططتثمارات. إن أي تخلطط  فططي تسططديد 

 أياا. األرباح، يمكن أن يؤدي إلى خفض قيمة االستثمارات الرئيسة كما أن صافي قيمة أصول الصندوق يمكن أن تنخفض

 مخاطر خفض التصنيف االئتماني



 وأإن أي تغييططر بخفططض التصططني  االئتمططاني مططن قبططل وكططاالت التصططني  االئتمططاني  فططي تصططنيفات إصططدار  مصططدر الصططكوك 

اطا نتيجطة أي سلباً على قيمة االستثمارات، كمطا أن صطافي قيمطة أصطول الصطندوق ربمطا يطتم خفاطها الطرف المقابل ربما يؤثر

 النخفاض قيمة تلج األدوات االستثمارية  المملوكة في الصندوق التي تم خفض تصنيفها. 

 مخاطر الصكوك غير المصنفة 

سطتنادا إلطى باالستثمار بالصطكوك ييطر المصطنفة التطي يسطتثمر فيهطا الصطندوق اسوف يتحمل مالكي الوحدات المخاطر المتعلقة 

فطي الوضطع  االعتماد على التحليل والبحث الذي يقوم به مدير الصطندوق وعلطى التقيطيم الطداخلي لالئتمطان. حيطث إن أي ضطع 

 مالكي الوحدات. المالي لمصدري الصكوك ربما يؤدي إلى خفض قيمة صافي قيمة أصول الصندوق مما يؤثر على 

 مخاطر االعتماد على  التصنيف الداخلي للصكوك

 حيث إن بعض الصكوك تكون يير مصنفة من قبطل شطركات التصطني  االئتمطاني سطيقوم فريطق العمطل بدراسطة الصطكوك ييطر

ئتمانيطة لجطدارة االالمصنفة ائتمانيا تنطوي هذ  الدراسة على مخاطر التقييم بناء علطى المعلومطات المتاحطة للوصطول إلطى تقيطيم ا

عطرض ة مما قطد يللصكوك المراد االستثمار بها. ال توجد ضمانات بأن هذا التقييم الداخلي يعكس كل عوامل المخاطرة المتوقع

 المشتركين في الصندوق إلى مخاطر انخفاض قيمة استثماراتهم في الصندوق.

  مخاطر االستثمار في المنتجات االسالمية المركبة

ر يعتبطر أكثط جد سوق مالية تسهل عملية تداول هذ  النوعية من األصول لذا فإن تسطييل تلطج األصطول فطي الغالطىحيث قد ال يو

لططج تصططعوبة مططن تسططييل األصططول المتداولططة فططي األسططواق الماليططة  ، ممططا  يتاططمن صططعوبات محتملططة عنططد تقططويم وبيططع مثططل 

 االستثمارات مما قد يكون له أثر سلبي على أداء الصندوق.

 مخاطر السيولة

.  OTC الغيططر مططنظم إن الصططكوك معرضططة لدرجططة أعلططى نسططبياً مططن نقططص السططيولة بسططبى عططدم وجططود السططيولة فططي السططوق

 عطدد محطدود وباإلضافة إلى ذلج، فإن أحجام التداول في الصكوك في بعض األسواق تكون منخفاة نسبياً كما أنها تتركز فطي

نط  بعطض استثمارات الصندوق بعض الصعوبات أثناء شراء أو بيطع الصطكوك إذا كامن الصكوك. ونتيجة لذلج، فربما تواجه 

حطدات إصدارات الصكوك ليس لها سطوق للتطداول أو أحجطام تطداول. وقطد يطؤدي ذلطج إلطى زيطادة مسطتوى التذبطذو فطي أسطعار و

 الصندوق وخفض قيمة الوحدات.

أو  وخالل فتطرات محدوديطة السطيولة وارتفطاع مسطتوى تذبطذو األسطعار، ربمطا تاطع  مقطدرة الصطندوق علطى االسطتحواذ علطى

 التخلص من استثماراته بسعر وفي وق  يعتبرهما الصندوق مالئمين بالنسبة له. 

 السوق / معدل الفائدة مخاطر

الفائططدة فططي األسططواق ممططا سططيؤدي إلططى خفططض قيمططة إن االسططتثمارات فططي الصططندوق عرضططة لتغيططرات سططلبية فططي معططدالت 

لصطندوق االستثمارات نتيجة لالرتفاع في عائطدات األسطواق واالرتفطاع فطي عطالوة المخطاطرة. وسطوف يظطل المسطتثمرون فطي ا

. إن ةالت الفائدعرضة لمخاطر الفترة الزمنية ألدوات االستثمار الرئيسة للصندوق التي تنشأ من التغيرات التي تحدث في معد

دة لفائطدة وعطاالصكوك وأدوات االستثمار ذات فترات االستحقاق األطول هي األكثر حساسية بشكل عام للتقلبات في معدالت  ا

ي صطافي فطما تخاع لمزيد من االنخفاض في القيمة السوقية عند حدوث ارتفطاع فطي معطدالت الفائطدة ممطا ينطتا عنطه انخفطاض 

 قيمة األصول الصندوق.

 الستثمارمخاطر إعادة ا

بقة تويات السطاالمخاطر التي تنشأ من عدم القدرة على إعادة استثمار عوائطد األصطول المسطتثمر بهطا لتحقيطق عوائطد بطنفس المسط

 التي تم تحقيقها مما قد يكون له أثر سلبي على أداء الصندوق.

 مخاطر االستدعاء واالسترداد:



السترداد ألدوات االستثمارية األخرى  إلى صفة االستدعاء أو احيث قد تتعرض بعض استثمارات الصندوق في الصكوك او ا

 ء إلطى أصطولبسعر محدد من المصدر وفق حاالت محددة قبل تاريخ استحقاقها، األمر الذي قد يدفع مدير الصندوق إلى اللجطو

 ندوق.ى أداء الصأخرى قد تكون مستويات عوائدها أقل من مستوى عوائد األصل المستدعى مما قد يكون له أثر سلبي عل

 مخاطر العملة

ول اسططتثمارات الصططندوق مقومططة بعمططالت تشططمل الريططال السططعودي، الططدوالر األمريكططي، الرنجطط  المططاليزي وبعططض عمططالت د

ر ري والطدينامجلس التعاون الخليجي األخرى التي تظل مربوطة بالدوالر األمريكي، وتشمل الطدرهم اإلمطاراتي والريطال القطط

في الصندوق،  مقارنة بعملة االشتراك العماني. ونتيجة لذلج ، فإن حركة أسعار صرف العمالت المذكورة، البحريني والريال

رف الريططال ربمطا يكطون لهططا تطأثير كبيطر فططي قيمطة الوحطدة المسططتثمر فيهطا فططي الصطندوق وفطي أدائططه. إن التقلبطات فطي أسططعار صط

لطج مار لكطل ماأن يكطون لهطا تطأثير كبيطر علطى العائطد علطى االسطتث السعودي مقابل العمالت األخطرى ال يمكطن التنبطؤ بهطا ويمكطن

 وحدة.

 

 مخاطر التركيز

 تي أجازتهاإن مجال الصكوك التي يمكن أن يستثمر فيها الصندوق محدودة، نظراً ألن الصندوق سيستثمر فق  في الصكوك ال

كوك ، ممطا الصطندوق تتركطز فطي عطدد محطدود مطن الصطالهيئة الشرعية لشركة الراجحي المالية. ووفقاً لطذلج، فطإن اسطتثمارات 

لسطيولة ايؤدي إلى ارتفاع مخاطر تركيز االستثمار، مما من شأنه أن يؤثر على صافي قيمة أصول الصندوق بسطبى انخفطاض 

 الناتجة عن تركيز المحفظة.

 مخاطر األسواق الناشئة 

اليطة لمخطاطر العاثمارية التي تصدر في األسواق الناشئة ذات إن االستثمارات الرئيسة في الصندوق يغلى عليها األدوات االست

فطي  ن التقلبطاتفي السيولة وعدم االستقرار فيما يتعلق بالبيئة السياسطية واالقتصطادية، ممطا سطيعرض مطالكي الوحطدات لمزيطد مط

سططواق ى طبيعططة األمخططاطر االسططتثمار التططي ينططتا عنهططا انخفططاض فططي قيمططة االسططتثمار  بسططب وارتفططاعأسططعار وحططدات الصططندوق 

 الناشئة مما قد يكون له أثر سلبي على أداء الصندوق.

 مخاطر سوق المرابحة في البضائع 

 ندوق بشراءتبدأ عمليات المرابحة للصندوق باستالم تعهد يير ملزم من طرف مقابل آخر يريى في التمويل ويقوم مدير الص

ء بطربح عهطد بالشطراية  ومن ثم يقوم ببيعها باآلجل للططرف المقابطل المتالباائع المناسبة من موردين في أسواق الباائع العالم

ة اططرا إلعطادمحدد.  ولكن، في حاالت ربما ال يفي الطرف المقابل المتعهد بوعد  ، وفي هذ  الحالة يكون مطدير الصطندوق م

خفطاض فطي مطا سطينتا عنطه ان ،السلع إلى المورد أو بيعها فطي السطوق بالسطعر الجطاري الطذي ربمطا يكطون أقطل مطن سطعر شطرائها

 صافي قيمة أصول الصندوق.

 مخاطر عدم توفر اصدارات كافية من الصكوك

بشطكل  % إال أن االسطتثمار فطي الصطكوك يعتمطد50يسعى مدير الصندوق أن يكون الحطد األدنطى لالسطتثمار فطي الصطكوك هطو  

نطه فطي حطال ة لطدى الراجحطي الماليطةب وبالتطالي فإأساسي على وجود إصدارات كافية من الصكوك المعتمدة من الهيئطة الشطرعي

كحطد  %20عدم وجود إصدارات كافية من الصكوك  قد ياطر مدير الصندوق للنزول في نسبة االستثمار في الصكوك إلى  

 أقصى  من صافي أصول الصندوق .

قطل ن عائطدها أباائع والتي قطد يكطوسيستثمر مدير الصندوق األموال المحددة للصكوك في هذ  الحالة في عمليات المرابحة بال

دير مطتوافر لطدى من عائد االستثمار في الصكوك مما قد يكون له أثر سلبي على أداء الصندوق وقد تستمر هذ  الحالة إلى أن ت

 الصندوق إصدارات كافية للصكوك القابلة لالستثمار .

 مخاطر العائد



 لي ربمطا البمطا تطنخفض نظطرا لتعرضطها للعديطد مطن المخطاطر، وبالتطاإن القيمة السوقية لالسطتثمارات الرئيسطة فطي الصطندوق ر

مطا مة للصطندوق يحقق لمالكي الوحدات عائدا ايجابيطا علطى مبطالغهم المسطتثمرة ، نتيجطة للتذبطذو فطي قيمطة االسطتثمارات الرئيسط

 ر  لغ الذي استثميؤدي بدور  إلى خفض صافي قيمة أصول الصندوق. وقد ال يتمكن المستثمر من استعادة كامل المب

 مخاطر االستثمار في صناديق استثمارية أخرى

ندوق استثمارات الصندوق في الصناديق االستثمارية سوف يعرض مالكي الوحدات للمخطاطر التطي قطد يتعطرض لهطا ذلطج الصط

رات، ة لالسطتثماالسطوقيالمستثمر به، وبالتالي ينتا عنه تقلبات في سعر الوحدة االساسية للصندوق والذي قد يخفض من القيمة 

 والذي سيخفض سعر الوحدة للصندوق.

 المخاطر االقتصادية 

مية سططوف يسططتثمر الصططندوق فططي الصططكوك وفططي المرابحططة بالباططائع واالسططتثمارات فططي حسططابات اسططالمية والمنتجططات االسططال

وجطد تديدة التي اطق الجغرافية العالمركبة ، في مناطق جغرافية مختلفة. وعليه، فإن أي فروف اقتصادية يير مواتية في المن

 فيها االستثمارات الرئيسة للصندوق، يمكن أن تؤثر على قيمة وحدات الصندوق وعلى أداء الصندوق.

 

 تضارب المصالح 

 عطامالتم / أنشطة في مشتركين يكونوا قد الصندوق لمدير التابعة والشركات الصندوق مدير وموففي ومسؤولي المدراء إن

 أو/و يتطداول قطد الصطندوق أن كمطا. الصندوق مصالح مع مصالحهم تتاارو قد ممن آخرين عمالء / صناديق لصالح مماثلة

 قطدميم / النظيطرة األططراف هطؤالء بعض يكون أن ويمكن .الخدمات مقدمي / النظيرة األطراف من عدد من خدمات يستخدم

 تحقيق أهدافه بطريقة مستقلة ومحايدة.شركة الراجحي المالية مما قد تمنع الصندوق من  من جزءا الخدمات

 مخاطر االعتماد  على موظفي مدير الصندوق

أداء  إن أداء الصطندوق يعتمططد إلططى حططد كبيططر علطى قططدرات وامكانيططات مططوففي مططدير الصططندوق ممطا قططد يططؤثر بشططكل كبيططر علططى

 الصندوق عند استقالة أو يياو أحدهم وعدم توفر البديل المناسى .

 المخاطر السياسية

سطائدة لقطوانين الاربما يتأثر أداء الصندوق بالتغير في الحكومات أو بالحروو أو بنطزع الملكيطات أو بتجميطد األصطول أو بتغيطر 

يطؤثر علطى  في تلج الدول أو بأي حوادث أو فروف سياسية سلبية، في المناطق التي  يستثمر فيهطا الصطندوق أصطوله، ممطا قطد

 افي قيمة أصول الصندوق.استثمارات الصندوق وبالتالي على ص

 مخاطر التسوية

ة جات المركبطإن أصول الصندوق المستثمرة في الصكوك و المرابحة بالباائع واالستثمارات في الحسابات اإلسالمية و المنت

 جرة بهطا عطنوتطتم المتطا (OTC)االسالمية هي بشكل عام عبارة عن أدوات استثمارية يتم التعامل بها في السطوق الغيطر مطنظم 

درجطة تتسطم بشطكل عطام ب OTC  طريق التفاوض مع الطرف اآلخر في الصفقة. إن أدوات االسطتثمار فطي السطوق الغيطر مطنظم

ت ى اسطتثماراأعلى من مخاطر التسوية من أدوات االستثمار التي يتم تداولها في سوق األسطهم أو البورصطة، ممطا قطد يطؤثر علط

 ق.الصندوق وبالتالي على صافي قيمة أصول الصندو

 المخاطر القانونية

يمكطن أن تتعططرض الصطكوك وأدوات االسططتثمار األخططرى يسطتثمر بهططا الصططندوق، لطبعض المخططاطر القانونيططة التطي تططرتب  بعططدم 

االلتزام بالقوانين واألنظمة المعمول بها مما يجعل هذ  االسطتثمارات عرضطة لمخطاطر قانونيطة تشطمل المقاضطاة نتيجطة لطدعوى 

وعليططه، ربمططا ينططتا عططن ذلططج انخفططاض فططي قيمططة اسططتثمارات  سطططة األفططراد أو المصططدرين أو الشططركات.قاططائية يططتم رفعهططا بوا

 الصندوق وفي صافي قيمة األصول.



 مخاطر االلتزام بالضوابط الشرعية

 شطرعية وذلطجيحدث ذلج في حالة اعتبار أحد أدوات االستثمار التي يستثمر فيها الصندوق ييطر متوافطق مطع ضطواب  الهيئطة ال

ارات لطج االسطتثمفي مرحله الحقه  خالل فتر  االستثمار( ما بعد الشراء. وفي هذ  الحالة يكون مدير الصندوق ماطراً لبيع ت

الشططرعية  بأسططعار ييططر مالئمططة. وباإلضططافة إلططى ذلططج، فططإن اسططتبعاد اسططتثمارات معينططة باعتبارهططا ييططر متوافقططة مططع الاططواب 

 لصندوق.تثمارات الصندوق متركزة أكثر مما قد يكون له أثر سلبي على أداء االمعتمدة لدى الراجحي المالية يجعل اس

اسطترداد  وق   يجى على مالكي الوحدات أن يدركوا أنهم ربما يخسرون جزءاً من أو كامل استثمارهم، إذا كان عند -1

ض قيمططة الوحططدات فططي الصططندوق سططعر الوحططدات أقططل مططن السططعر الططذي اكتتبططوا بططه فططي هططذ  الوحططدات. وقططد تططنخف

فططي  االسططتثمارات الرئيسططة للصططندوق وربمططا ال يسططتطع مططالكي الوحططدات اسططترداد المبلططغ األصططلي الططذي اسططتثمرو 

 الصندوق.

أو يبيطع  يجى على مالكي الوحدات أن يدركوا أن االستثمار في الصندوق ال يعتبر إيداعا لطدى أي بنطج محلطي يسطوق -2

 األوراق المالية أو تابع لصندوق االستثمار.

 لبيانات السابقة المرتبطة بأداء الصندوقا .4

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

 م2019ديسمبر  31 -العائد التراكمي % 

 سنة ثالث سنوات خمس سنوات منذ التأسيس

12.45 12.13 8.88 5.76 

 

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

 العائد السنوي %

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

5.76% 1.16% 1.77% 1.80% 1.16% %1.03 - - - - 

 

 الماضية أو منذ التأسيس ( أداء الصندوق بالمقارنة مع المؤشر االسترشادي على مدار السنوات الخمس3

 األداء السنوي %

 السنة 2015 2016 2017 2018 2019

5.76 1.16% %1.77 1.80% 1.16% 
 الصندوق

3.09 3.17%  2.04% 1.52% 1.08% 
 المؤشر االسترشادي

 

 

 



 .( تاريخ توزيع األرباح على مدار السنوات المالية الثالث الماضية4

 حققهاي زيادة وأي الدخللن يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح أو توزيعات نقدية على المستثمرين وسيقوم بإعادة استثمار 

 في الصندوق. المال رأس في الصندوق

 ( تقارير الصندوق 5

ل لطج مطن خطالوذ مقابللى نسخ من هذ  القوائم دون يستطيع مالكي الوحدات االستثمارية والمستثمرين المحتملين الحصول ع

  capital.com-www.alrajhiموقعنا االلكتروني  

 

 مقابل الخدمات والعموالت واالتعاب  (ب)

 رسوم اإلدارة

 أصول الصندوق. صافي قيمة من  سنويا %0.5يستحق مدير الصندوق أتعاو إدارة بنسبة 

 رسوم الحفظ

 خطرى،أ مالية أوراق أي أو الصكوك في لالستثمارات األصول قيمة من سنوياً % 0.02 تعادل حفظ رسوم الصندوق يتحمل

 .النقد أسواق وأدوات صفقات في األصول قيمة من سنوياً % 0.0025 تعادل حفظ رسوم الصندوق يتحمل كما

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

 الضرائب

 أو دوقالصن مع المبرمة العقود أو الصندوق على فرضها يتم أخرى ضرائى وأي الماافة القيمة ضريبة الصندوق يتحمل

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

 التعاملرسوم 

 حسطى ليطةالما األوراق وبيطع شطراء وعمليطات النقد أسواق وأدوات صفقات عن الناتجة والرسوم العموالت الصندوق يتحمل

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

 

 رسوم أخرى

لرقابيطة اوالفعلية إلدارته، رسوم المراجعطة ورسطوم الحفطظ ورسطوم النشطر والرسطوم سيتحمل الصندوق المصاري  الالزمة 

 والمصطروفات االخططرى، بشطرط أال يتجطاوز إجمطالي نسطبة المصطروفات األخططرى مكافطتت أعاطاء مجلطس إدارة الصطندوقو

فطي  150,000% مطن متوسط  صطافي قيمطة األصطول السطنوية أو  0.25 باستثناء مصطاري  التعامطل والحفطظ والاطرائى( 

 حال كان  نسبة الرسوم أقل من ذلج( كما يتحمل الصندوق الرسوم الفعلية فق .

 اإلدارة  رسوم
تراكميا  بشكل يومي تحمل، قيمة أصول الصندوق صافيمن سنوياً %  0.50

 و يتم خصمها من أصول الصندوق في نهاية كل شهر ميالدي

مجموع مكافتت أعااء مجلس إدارة 

 الصندوق

ر يتحمل الصندوق نصيبه منها بقد، سنوياً  لاير 30,000  أقصى بحد

حجم أصوله نسبة إلى إجمالي أصول الصناديق األخرى على اساس 

 السنه نهاية في وتخصم يومي تراكميا بشكل سنوي تحسى

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


 أتعاو المحاسى القانوني المستقل

 

مبلغ ثاب  على أساس سنوي  ،  سنوياً  لاير 35,000 أقصى بحد

  بشكل يومي تراكميا ويدفع كل سته اشهروتحسى 

 رسوم النشر في موقع تداول 
تحسى مبلغ ثاب  على أساس سنوي  ،  سنوياً  لاير 5,000 أقصى بحد

 وتدفع في نهاية العامتراكميا بشكل يومي 

 الرسوم الرقابية 
ي تحسى بشكل يوممبلغ ثاب  على أساس سنوي ،  سنوياً لاير   7,500

 نهاية العام وتدفع فيتراكميا 

 شهر كل نهاية في وتخصم يومي أساس على مئوية كنسبة تحتسى رسوم الحفظ 

 اريبة القيمة الماافةل*جميع الرسوم أعال  يير شاملة 

 يوم 365 أساس على السنة أيام عدد احتساو يتم**
 

 مكان وكيفية الحصول على معلومات إضافية حول الصندوق  (ج)

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

أو المراكز االستثمارية لمدير الصندوق أو عن طريق موقعه  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 الملج طريق ، الرئيس المركز

 11432 الرياض 5561 و.ص

 + 966( 11  2119292 رقم هات 

 + 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 و ص|  فهد الملج طريق

 0112906299: فاكس 920003636: المجاني الرقم

 capital.com-clientservices@albilad   :اإللكتروني البريد

 capital.com-www.albiladالموقع االلكتروني: 

 

 

 وعنوان الموزع وبيانات االتصال الخاصة بهأسم  (و)

 يوجدال 

 

 

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


 

 

 

صكوكللصندوق الراجحي   

(مفتوح -عام صكوك )صندوق   

 

 مدير الصندوق ) شركة الراجحي المالية(

قِبل لجنة الرقابة على أنه صندوق استثمار متوافق مع المعايير الشرعية المجازة من  للصكوكتم اعتماد صندوق الراجحي 

  المعينة لصندوق االستثمارالشرعية 

 الشروط واألحكام

اضطحة ، وتتاطمن معلومطات كاملطة ووأن شروط وأحكام هذا الصندوق والمستندات األخرى خاضعة لالئحطة صطناديق االسطتثمار

كمططا يجططى علططى المسططتثمرين قططراءة شططروط و أحكططام الصططندوق مططع مططذكرة . ييططر ماططللة عططن صططندوق االسططتثماروصططحيحة و

العتبططار امسطتندات األخطر قبططل اتخطاذ أي قطرار اسطتثماري فططي هطذا الصطندوق. ويجطى علططى المسطتثمر أن يأخطذ فطي المعلومطات وال

ر له، ذا االستثماهوضعه المالي وخبرته في االستثمار وأهدافه االستثمارية. وإذا كان لدى المستثمر المحتمل أي شج في مالءمة 

صطية التامطة ن اشتراك المستثمر فطي هطذا الصطندوق يكطون علطى مسطؤوليته الشخفإنه يجى عليه استشارة خبير مالي مستقل. كما أ

 وسيتحمل أية مخاطر تتعلق بهذا االستثمار.

 2014 06 23تاريخ إصدار الشروط واألحكام:  

 .م2021 02 28 الموافق هـ1442 07 16  :واألحكام الشروط على تحديث آخر تاريخ

 تاريخب الصندوق وحدات طرح على المالية السوق هيئة موافقة على الحصول تمتاريخ موافقه هيئة السوق المالية: 

 .م2014 06 23
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 ملخص الصندوق

 للصكوكالراجحي صندوق  الصندوق

 شركة الراجحي المالية . مدير الصندوق

 مفتوح. نوع الصندوق

 .2014 09 14تاريخ باشر الصندوق عمله في  تاريخ البدء

 لاير سعودي العملة

  متوسطة    درجة المخاطر

 نقطة أساس 75شهور ليبور دوالر + 3 االسترشاديالمؤشر 

 هدف االستثمار

ثمار في المدى المتوس  إلى الطويل عن طريق االست نمو رأس المال والدخللتحقيق 

جحططي المعتمططدة لططدى الرا األدوات االسططتثمارية المتوافقططة مططع الاططواب  الشططرعية فططي

 المالية والتي تتكون من:

 الصكوك 

 المرابحة بالباائع 

 استثمارات في حسابات إسالمية 

 المنتجات المركبة االسالمية 

 العام الطرح ذات الدين وأدوات النقد أسواق وأدوات صناديق    

 كل شخص طبيعي أو اعتباري مؤهل  المصرح لهم االشتراك في الصندوق

 لاير سعودي 100  عند بداية الطرح سعر الوحدة

 لاير سعودي 100,000   الحد األدنى لالشتراك

 لاير سعودي 25,000   الحد األدنى لالشتراك اإلضافي

 لاير سعودي 25,000   الحد األدنى لالسترداد

  أيام قبول طلبات االشتراك واالسترداد
 )مراكز االستثمار  من األحد إلى الخميس 

  االلكترونية  طوال أيام األسبوع(القنوات 

آخر موعد الستالم طلبات االشتراك 

  واالسترداد
 الساعة الخامسة عصرا في اليوم ما قبل يوم التعامل

 يوم الخميس الثاني ويوم الخميس الرابع من كل شهر ميالدي أيام التعامل

 . الخميس إلى األحد من يوميا   الصندوق أصول تقويم سيتم أيام التقويم 

 هو يوم العمل التالي ليوم التعامل أيام اإلعالن



  موعد دفع قيمة الوحدات المستردة

لرابع يوم ايدفع لمالج الوحدات عوائد االسترداد المناسبة قبل إقفال العمل في ال 

 كون فيهذي تالتالي لنقطة التقويم التي تم فيها تحديد سعر االسترداد، أو الوق  ال

دى والتراخيص  إن وجدت( المناسبة لتحويل الوحدات متوافرة ل جميع الوسائل

 مدير الصندوق، أيهما يأتي الحقا

 وقبالصند اشتراكعملية  كلتخصم مباشرة عند  % من مبلغ االشتراك1بحد أقصى     رسوم االشتراك

 قيمة أصول الصندوق. صافيمن  سنويا %0.50 رسوم إدارة الصندوق

 رسوم أمين الحفظ

ات % سنوياً من قيمة األصول لالستثمار0.02يتحمل الصندوق رسوم حفظ تعادل 

 يتحمل الصندوق رسوم حفظ تعادلفي الصكوك أو أي أوراق مالية أخرى، كما 

 صفقات وأدوات أسواق النقد. األصول في قيمةمن سنوياً  0.0025%

التي واع اإليد ال تشمل الرسوم النظامية والرسوم التي قد تفرضها األسواق ومراكز

 من الممكن أن تتغير من وق  ألخر.

 رسوم التعامل 

 النقد أسواق وأدوات صفقات عن الناتجة والرسوم العموالت الصندوق يتحمل

 تدفع لتيوا األسواق في السائدة األسعار حسى المالية األوراق وبيع شراء وعمليات

 .الحفظ وأمناء التنظيمية والجهات المالية واألسواق للوسطاء

 رسوم أخرى

سوم سيتحمل الصندوق المصاري  الالزمة والفعلية إلدارته، رسوم المراجعة ور

ق ، الحفظ ورسوم النشر والرسوم الرقابية ومكافتت أعااء مجلس إدارة الصندو

بشرط أال يتجاوز إجمالي نسبة المصروفات األخرى  والمصروفات االخرى،

 % من متوس  صافي قيمة0.25لارائى(  باستثناء مصاري  التعامل والحفظ وا

 في حال كان  نسبة الرسوم أقل من ذلج( كما 150,000األصول السنوية أو  

 .يتحمل الصندوق الرسوم الفعلية فق 

  



 تعريف المصطلحات

 للصكوكصندوق الراجحي  الصندوق 

 شركة الراجحي المالية  مدير الصندوق المدير  الشركة

 مجلس إدارة الصندوق  المجلس 

 شخص اعتباري مستقل ومرخص له بحفظ األوراق المالية للعمالء أمين الحفظ

 هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية الهيئة

أيام قبول طلبات االشتراك 

 واالسترداد  
 جميع أيام العمل الرسمية لشركة الراجحي المالية  

 وحدات في الصندوقطلى بيع  طلى االسترداد 

 طلى شراء وحدات في الصندوق طلى االشتراك

 فترة الطرح األولي
ى ية إلهي فترة بداية الصندوق التي يتم خاللها طرح وحدات الصندوق بالقيمة االسم

 جميع المشتركين

 اليوم الذي يبدأ فيه الصندوق أعماله يوم تشغيل الصندوق

 أن تؤثر سلباً على أداء الصندوقكل فرف أو حادثة من شأنها  المخاطر

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

 الهيئة الشرعية الخاصة بمدير الصندوق الهيئة الشرعية

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

 اليوم الذي يتم فيه حساو صافي قيمة أصول الصندوق تقويم يوم ال

 األيام التي يتم فيها بيع وحدات صندوق االستثمار واستردادها يوم التعامل

 يوم عمل رسمي للراجحي المالية   يوم عمل 

 ها.ثمر بالمستقيمة أصول الصندوق باإلضافة للتوزيعات النقدية المستحقة من الشركات  إجمالي أصول الصندوق

 صافي قيمة أصول الصندوق
على  إجمالي أصول الصندوق بعد خصم كافة االلتزامات والمصاري  الفعلية المحملة

 الصندوق.

حصة المالك في صندوق االستثمار الذي يتكون من وحدات بما في ذلج أجزاء الوحدة   وحدة االستثمار  الوحدة(



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

 وقالمدراء، المسؤولون ، الموففون والشركات التابعة أو الزميلة لمدير الصند األطراف ذات العالقة

 سعر الوحدة  في فترة الطرح األولي القيمة االسمية

 أي شخص او شركة تستثمر في وتمتلج وحدات في الصندوق مستثمر عميل مالج الوحدة

مستثمرون مستثمر مؤهل  

 مؤهلون

ة لمملكأي شخص طبيعي  أشخاص طبيعيون، أو اعتباري  اعتباريون تقر له لهم أنظمة ا

 بهذ  الصفة.

 الاواب  الشرعية

صني  هي الاواب  والنسى المالية التي تتبعها الهيئة الشرعية لمدير الصندوق لت

 ثمارمكن االستالشركات واالستثمارات كاستثمارات متوافقة مع الاواب  الشرعية وي

 بها.

 الطروحات األولية
اماً عرحاً االصدارات أو االكتتابات األولية العامة ألسهم للشركات التي يتم طرحها ط

 لالكتتاو ألول مرة في السوق األولية.

 حقوق األولوية
طروحة يدة مهي أوراق مالية قابلة للتداول تعطي لحاملها الحق في االكتتاو في أسهم جد

 اعتماد زيادة رأس مال الشركة.وق  

 عقود المشتقات

ندات هم وسهي أداة مالية أو عقد تشتق قيمته من قيمة أصول حقيقية أو مالية أخرى  أس

ة إلى إلضافوعمالت أجنبية وسلع وذهى( وتكون لتلج العقود المالية مدة زمنية محددة با

عقود   ذ  الع والمشتري ومن هسعر وشروط معينة يتم تحديدها عند تحرير العقد بين البائ

(، Forwards(، العقود اآلجلة   Options(، عقود الخيارات  Futuresالمستقبليات  

 وأي عقود مشتقات أخرى، على أن تكون متوافقة مع الاواب SWAPالمبادالت    

 الشرعية للصندوق.

 أدوات أسواق النقد

 اد السيولةساسية لهذ  األدوات إيجقصيرة األجل و تعتبر الوفيفة األ هي أدوات الدين 

ي جل والتواألفراد والحكومات من أجل مواجهة احتياجاتها النقدية قصيرة األ للشركات

 ةاإلجاروالعقود المتوافقة مع الاواب  الشرعية المرابحة والمااربة والوكالة  تشمل

 .والمشاركة وأي عقد أخر متوافق مع الاواب  الشرعية للصندوق

 أسواق النقدصناديق 

و لية أهي صناديق استثمارية ذات طرح عام والموافق عليها من قبل هيئة السوق الما

األقل  ي علىهيئات تنظيمية خليجية و أو أجنبية وفقا لتنظيم بلد آخر خاضع لتنظيم مساو

ات لذلج المطبق على صناديق االستثمار في المملكة وتستثمر بشكل رئيسي في أدو

 ون متوافقة مع الاواب  الشرعية للصندوق.أسواق النقد وتك

 المنتجات المركبة اإلسالمية

 

 شركات فيها وتستخدم( الصندوق  المستثمر طلى حسى معدة تكون سالميةإ منتجات هي

 شركات أطراف مع المنتجات هذ  في للدخول ووسي  كمصدر الخاصة األيراض ذات

 توجيه يتم حيث ، االسواق في متوفرة يير المنتجات فيها تكون والتي أخرى مالية

 يتم وكما الخاص الغرض ذات الشركات طريق عن خرىاأل االطراف لىإ االموال



 .الخاص الغرض ذات الشركة هذ  طريق عن( الصندوق  للمستثمر تسديدها

 بالباائع المرابحة

بثمن مؤجل   -هى والفاةباستثناء الذ-عبارة عن الدخول في اتفاقية بيع سلعة باألجل  

بلغ مة بمبنسبة ربح معروفة محددة بين البائع والمشتري وتستحق الدفع  بعد مدة معلو

 اعلى من المبلغ االساسي بغرض الربح .  

 استثمارات في حسابات إسالمية

 عبارة عن وديعة إسالمية لدى طرف آخر بموجى عقد حساو استثمار إسالمي، ينص

قها، ستحقاافيه على أن يكون الشخص الذي يأخذ الوديعة، ملتزما بدفع أصل الوديعة عند 

قع بين المو باإلضافة إلى اقتسام األرباح أو الخسائر حسى أداء عقد االستثمار األساسي

 .الطرفين 

 السيادية وشبه ةالسيادي الصكوك

 

كون  الصكوك السيادية تعني الصكوك المصدرة مباشرة من قبل حكومة الدولة، حيث ي

 للدولة التزام مباشر تجا  مالكي الصكوك لتسديد مبالغ هذ  الصكوك لهم.

 لشركةالصكوك شبه السيادية تعني الصكوك المصدرة من قبل المؤسسات الحكومية أو ا

 % منها. 51تجاوز التي تتملج الحكومة ما ي

  االئتمانية القوة
 تعني مقدرة مصدر الصكوك على التسديد ، والتي يتم قياسها عن طريق التصني 

 االئتماني أو تقييم القوة المالية من خالل مؤشرات مختلفة.

 عالوة المخاطر 
 لمخاطرا عن كتعويض يمال صلأ في االستثمار مقابل االضافي  العائد نسبة هو

 به المرتبطة

 (OTC) الغير المنظم السوق 

( ،  OTCتشير إلى التداول خار  اطار السوق الرسمي  التداول في السوق الغير منظم

   فين    مختل أي األدوات أو المنتجات المالية التي يتم تداولها من خالل شبكة متعاملين

 على عكس تداولها في بورصة أو سوق منظم.  البنوك الوسطاء(،

 لسوقا

 ( الذيOTCق يعني السوق الرسمي أو المكان يير الرسمي  السوق الغير منظم سو

 يلتقي أو يتعامل فيه المشترون والبائعون من خالل الوسطاء الصانعين للسوق

  البنوك الوسطاء( ، لشراء وبيع األدوات االستثمارية.

 أدوات الدين
 تصدرها داول،للت قابلة وتكون بمديونية إقراراً  تشكل أو مديونية بموجبها تنشأ هي أدوات

 .العامة المؤسسات أو العامة، الهيئات أو الحكومة، أو الشركات

 صناديق االستثمار المتداولة

الية ق المهي صناديق استثمارية مقسمة إلى وحدات متساوية يتم تداولها في سوق األورا

سوق يئة الهوالموافق عليها من قبل خالل فترات التداول المستمر كتداول أسهم الشركات 

مساوي  تنظيملالمالية أو هيئات تنظيمية خليجية و أو أجنبية وفقا لتنظيم بلد آخر خاضع 

مع  وافقةعلى األقل لذلج المطبق على صناديق االستثمار في المملكة، على أن تكون مت

 الاواب  الشرعية للصندوق.

 الظروف االستثنائية 

و أندوق عتقد مدير الصندوق أنه من الممكن أن تؤثر على أصول الصهي الحاالت التي ي

ية تنظيمأهدافه بشكل سلبي نتيجة أي من العوامل االقتصادية و أو السياسية و أو ال

 المتغيرة.



صناديق االستثمار ذات الطرح 

 العام

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

ذلج لألقل اتنظيمية خليجية و أو أجنبية وفقا لتنظيم بلد آخر خاضع لتنظيم مساوي على 

 صندوقالمطبق على صناديق االستثمار في المملكة ومتوافقة مع الاواب  الشرعية لل

 ضريبة القيمة الماافة
ن عها مهي ضريبة يير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبي

 المنشتت. قبل

 

  



 :معلومات عامة1 )
 .أ( اسم مدير الصندوق، ورقم ترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية

 شركة الراجحي المالية

 1010241681 -سجل تجاري رقم 

 07068/37  -رقم رخصة هيئة السوق المالية 

 

 .ب( عنوان المكتب الرئيس لمدير الصندوق

 شركة الراجحي المالية

 طريق الملج فهدالمركز الرئيس، 

 11432الرياض  5561ص.و 

 + 966( 11  2119292هات  رقم 

 + 966( 11  2119299فاكس رقم 

 المملكة العربية السعودية
 

 ج( عنوان الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق

 شركة الراجحي المالية

captial.com-www.alrajhi 
 

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

 " 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 و ص|  فهد الملج طريق

 0112906299: فاكس 920003636: المجاني الرقم

 capital.com-clientservices@albilad   :اإللكتروني البريد

 capital.com-www.albiladالموقع االلكتروني: 

 :النظام المطبق2 ) 

ة أو الجهطة  الشركة(، هي شركة مساهمة سعودية مقفلة مرخص لها مطن هيئطة السطوق الماليطة  يالهيئطة شركة الراجحي المالي

الحفططظ فططي وعهططد بالتغطيطة والترتيططى وتقططديم المشطورة المنظمطةي لممارسططة أنشططة اإلدارة والتعامططل بصططفة أصطيل ووكيططل والت

 (07068 37رقم  األوراق المالية، بموجى رخصة هيئة السوق المالية 

ئحطه الصندوق عبارة عن صندوق استثماري مفتطوح، يخاطع كطال مطن الصطندوق ومطدير الصطندوق لنظطام السطوق الماليطة 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 )
 .وصف ألهداف صندوق االستثمار، بما في ذلك نوع الصندوق .1

إلطى   تحقيق نمو رأس المال والدخل على المدى المتوسط  صندوق الراجحي للصكوك هو صندوق استثمار مفتوح يهدف إلى

 لطدى الراجحطي المتوافقطة مطع الاطواب  الشطرعية  المعتمطدة  االستثمار في األدوات االسطتثمارية الطويل لالستثمار عن طريق

 المالية والتي تتكون من:

 الصكوك 

 المرابحة بالباائع 

 استثمارات في حسابات إسالمية 

 المنتجات المركبة االسالمية 

 صناديق وأدوات أسواق النقد وأدوات الدين ذات الطرح العام 

 

 .ستثمار و ممارساته ، بما في ذلك أنواع األصول التي سيستثمر فيها الصندوقسياسات اال .2

 سيستخدم الصندوق االستراتيجيات االستثمارية التالية ليتمكن من تحقيق أهدافه االستثماريةب

 كوكدية وصيحقق الصندوق أهدافه االستثمارية عن طريق االستثمار بشكل أساسي في الصكوك السيادية وشبه السيا -1

دود ، في حالشركات سواء المحلية أو العالمية و يستثمر الصندوق أيااً في بعض األصول األخرى المحققة للدخل

 مستوى مخاطر الصندوق والتي تتكون من

 المرابحة بالباائع 

 استثمارات في حسابات إسالمية 

 المنتجات المركبة االسالمية 

  صناديق وأدوات أسواق النقد وأدوات الدين ذات الطرح العام 

دية لمحدو سيستثمر الصندوق بشكل رئيس في الصكوك المصدرة  في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن نظراً  -2

كوك الص ثمر فيالمجاالت التي يمكن االستثمار فيها في  منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ، يمكن للصندوق أن يست

قصى أي كحد واألدوات االستثمارية األخرى المحققة للدخل المحددة أعال  خار  منطقة دول مجلس التعاون الخليج

 % من صافي قيمة أصول الصندوق.40

دم وجود % من صافي قيمة األصول  في الصكوك. إال في حالة ع80وبحد أقصى , %50سيستثمر الصندوق  بحد أدنى  -3

لصندوق ل%. ستكون استثمارات الصكوك 20ك للوصول لهذ  النسبة قد يتم تخفياها إلى اصدارات كافية من الصكو

 لدوليةفي الصكوك المصنفة كصكوك استثمارية حسى ما تحدد  واحدة من ثالث من وكاالت التصني  االئتماني ا

ارية تعني أن مالصكوك االستث .-BBBفتش  Baa3موديز  -BBBوالمصنفة بحد أدنى كالتالي: ستاندرد آند بورز

  .المصدر  لديه القدرة الكافية للوفاء بالتزاماته المالية

ني  يها تصنظراً لوجود عدد كبير من مجموعات إصدارات الصكوك المصدرين التي ليس لديها تصني  ائتماني أو لد

حد بصكوك   الإئتماني أقل من درجة الصكوك االستثمارية فسوف يعمل الصندوق على توفي  بعض استثماراته في هذ

 م اختيارهاالتي يت% من إجمالي قيمة الصكوك في الصندوق وفقاً لاواب  السياسة الداخلية المتبعة للمخاطر  و30أعلى 

 على أساس التقييم الداخلي لمدير الصندوق.

الحسابات  يرات فسيكون الحد األدنى للتصني  االئتماني لألطراف النظيرة الستثمارات المرابحة بالباائع واالستثما

ولية ني الداالسالمية والمنتجات المركبة االسالمية حسى ما تحدد  واحدة من ثالث من وكاالت التصني  االئتما

لتالي سياسة تركز .. ويوضح الجدول ا-BBBفتش  Baa3موديز  -BBBوالمصنفة بحد أدنى كتالي: ستاندرد آند بورز

 االستثمارات في الصندوق:



االستثمار نوع األعلى الحد األدنى الحد   

 %80 %*50 صكوك

 طرحالنقد، وصناديق وأدوات أسواق النقد وأدوات الدين ذات ال

 العام 
0% *50% 

 %50 %0 استثمارات في حسابات إسالمية

 %30 %0 المنتجات المركبة االسالمية

ترتفع % و20الصكوك إلى *في حال عدم وجود اصدارات كافية للصكوك ستخفض نسبة الحد االدنى لالستثمار في 

 %.80نسبة الحد األعلى للنقد، وصناديق وأدوات أسواق النقد وأدوات الدين ذات الطرح العام إلى 

 لنشطةيير ا سيستخدم مدير الصندوق تشكيله من االستراتيجيات االستثمارية تجمع بين االستراتيجية االستثمارية

كوك لنشطة. وتستلزم استراتيجية الشراء واالحتفاف أن يتم اختيار الصا( واإلدارة  Buy-and-hold الشراء واالحتفاف 

لمصدر، ئتمانية لرة االالمستثمر بها  ومراقبتها بناء على عدد من العوامل التي تشمل على سبيل المثال ال الحصر : الجدا

لمستمرة اربحية الستحقاق ، مدة الصج، الالتصني  ، معدل الربح  العائد( ، الهامش النسبي، الفترة الزمنية حتى ا

 للمصدر،...الخ.

يكي األمر وستكون استثمارات الصندوق مقّومة بالعديد من العمالت المختلفة و تشمل الريال السعودي والدوالر

ر وبعض العمالت األخرى لدول مجلس التعاون الخليجي التي تظل مربوطة بالدوال (MYR)والرنج  الماليزي

 تشمل الدرهم االماراتي و الدينار البحريني والريال العماني و الريال القطري. :األمريكي

ة على لمفروضسيتم توفي  اإلدارة النشطة لتعزيز األداء في إطار محدودية إصدارات الصكوك و بناء على القيود ا

تثمارات اق اسة حتى استحقالصندوق و السيولة ومستوى تكالي  الصفقات. ولن يتجاوز المتوس  المرجح للفترة الزمني

 سنوات. 5الصندوق 

 

ي محفظة فراجها أنواع االوراق المالية التي ال يمكن إدراجها في محفظة الصندوق واألوراق المالية التي يمكن إد  -4

 الصندوق فق .

 اء:نباستث االستثمار الرئيسة من هذ  الشروط واألحكام تاستراتيجياسيتم االستثمار في األصول المذكورة في  

 الصكوك القابلة للتحويل 

  لمدير الصندوقاالستثمارات التي ال تتوافق مع الاواب  الشرعية    

 ع أطرافم ميةاستثمارات المرابحة بالباائع واالستثمارات في الحسابات االسالمية والمنتجات المركبة االسال 

 نظيرة يير مصنفة ائتمانيا.

دارة ناديق المأو الص األوراق المالية المصدرة من قبل مدير الصندوق أو تابعيهعلماً بأنه يمكن للصندوق االستثمار في 

 من قبل مدير الصندوق أو تابعيه.

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

و أي من االقتراض من مدير  أ% من صافي قيمة أصوله باستثناء 10يجى أال يتجاوز اقتراض الصندوق ما نسبته  -6

 من الئحة صناديق االستثمار. 49تابعية لتغطية طلبات االسترداد بموجى المادة 



اسي شكل أسالصندوق سيقوم باالستثمار في جميع األسواق المدرجة للصكوك.  في األسواق المختلفة، التي تشمل ب -7

ندا رليالوكسمبور ،  ين، عمان، ماليزيا، سنغافورة، لندن،أسواق المملكة العربية السعودية ، أبوفبي، دبي، قطر، البحر

كوك وحسى جة للصوالواليات المتحدة األمريكية. ويجوز للصندوق أن يستثمر أياا في األسواق العالمية األخرى المدر

واسطة ب OTC  طبيعة الصكوك والمنتجات المركبة االسالمية األخرى، فإنه يتم التداول فيها في السوق الغير منظم

 متعاملي السوق.

لشرعية واب  ايحق للصندوق االستثمار في صناديق أسواق النقد وأدوات الدين ذات الطرح العام والمتوافقة مع الا -8

ل ي تعديأللصندوق وذلج حسى قيود االستثمار المحددة في شروط وأحكام الصندوق والئحة صناديق االستثمار أو 

ر  ه ما مقدامجتمع رية المتداولة، على أن ال يتجاوز االستثمار في هذ  الصناديقعليها ويشمل ذلج الصناديق االستثما

 % من صافي قيمة أصول الصندوق.50

 لن يستثمر مدير الصندوق أصول الصندوق في المشتقات المالية. -9

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

 :االستثمارقيود/حدود   5 )
 ام الصندوقط وأحكيلتزم مدير الصندوق خالل إدارته للصندوق بالقيود والحدود التي تفرضها الئحة صناديق االستثمار وشرو

 . وأي تعديل عليها ومذكرة المعلومات

 :العملة  6 )

ي عملطة أخطرى المسطتثمرين بطأعملة الصندوق هي الريال السعودي وهي التي ستقّوم بها استثماراته ووحداته، وتقبطل اشطتراكات 

ي تحويطل من العمالت العالمية الرئيسية علطى أسطاس سطعر الصطرف السطائد فطي األسطواق فطي ذلطج التطاريخ، ويتحمطل الرايبطون فط

 استحقاقاتهم بعملة يير عملة الصندوق مخاطر تذبذو سعر الصرف لتلج العمالت عند تاريخ التحويل.

 :مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب 7 )
 .تفاصيل لجميع المدفوعات من أصول صندوق االستثمار، وطريقة احتسابها .1

 رسوم اإلدارة

 أصول الصندوق. صافي قيمة من  سنويا %0.5يستحق مدير الصندوق أتعاو إدارة بنسبة 

 رسوم الحفظ

 خطرى،أ مالية أوراق أي أو الصكوك في لالستثمارات األصول قيمة من سنوياً % 0.02 تعادل حفظ رسوم الصندوق يتحمل

 .النقد أسواق وأدوات صفقات في األصول قيمة من سنوياً % 0.0025 تعادل حفظ رسوم الصندوق يتحمل كما

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

 الضرائب

 أو دوقالصن مع المبرمة العقود أو الصندوق على فرضها يتم أخرى ضرائى وأي الماافة القيمة ضريبة الصندوق يتحمل

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



 رسوم التعامل

 حسطى ليطةالما األوراق وبيطع شطراء وعمليطات النقد أسواق وأدوات صفقات عن الناتجة والرسوم العموالت الصندوق يتحمل

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

 رسوم أخرى

لرقابيطة اورسطوم النشطر والرسطوم سيتحمل الصندوق المصاري  الالزمة والفعلية إلدارته، رسوم المراجعطة ورسطوم الحفطظ 

 والمصطروفات االخططرى، بشطرط أال يتجطاوز إجمطالي نسطبة المصطروفات األخططرى مكافطتت أعاطاء مجلطس إدارة الصطندوقو

 فطي 150,000% مطن متوسط  صطافي قيمطة األصطول السطنوية أو  0.25 باستثناء مصطاري  التعامطل والحفطظ والاطرائى( 

 كما يتحمل الصندوق الرسوم الفعلية فق .حال كان  نسبة الرسوم أقل من ذلج( 

ن قبل مب( جدول يوضح جميع الرسوم والمصاريف، مع كيفية حسب مقابل الخدمات والعموالت واالتعاب، ووقت دفعها 

 .صندوقال

 اإلدارة  رسوم
تراكميا  بشكل يومي تحمل، قيمة أصول الصندوق صافيمن سنوياً %  0.50

 نهاية كل شهر ميالدي و يتم خصمها من أصول الصندوق في

مجموع مكافتت أعااء مجلس إدارة 

 الصندوق

ر يتحمل الصندوق نصيبه منها بقد، سنوياً  لاير 30,000  أقصى بحد

حجم أصوله نسبة إلى إجمالي أصول الصناديق األخرى على اساس 

 السنه نهاية في وتخصم يومي تراكميا بشكل سنوي تحسى

 أتعاو المحاسى القانوني المستقل

 

مبلغ ثاب  على أساس سنوي  ،  سنوياً  لاير 35,000 أقصى بحد

  وتحسى بشكل يومي تراكميا ويدفع كل سته اشهر

 رسوم النشر في موقع تداول 
تحسى مبلغ ثاب  على أساس سنوي  ،  سنوياً  لاير 5,000 أقصى بحد

 وتدفع في نهاية العامتراكميا بشكل يومي 

 الرسوم الرقابية 
ي تحسى بشكل يوممبلغ ثاب  على أساس سنوي ،  سنوياً لاير   7,500

 وتدفع في نهاية العامتراكميا 

 شهر كل نهاية في وتخصم يومي أساس على مئوية كنسبة تحتسى رسوم الحفظ 

 اريبة القيمة الماافةل*جميع الرسوم أعال  يير شاملة 

 يوم 365 أساس على السنة أيام عدد احتساو يتم**

 

 حداتالصفقات المفروضة على االشتراك واالسترداد ونقل الملكية التي يدفعها مالكو الوفاصيل مقابل ت .2

 رسوم االشتراك

 كحد% 1 بمعدل مستردة يير بالصندوق اشتراك عملية كل عند مباشرة تخصم اشتراك رسوم الصندوق مدير يستحق

 الخاص خفض هذ  النسبة. ويجوز لمدير الصندوق وفقاً لتقدير  .بالصندوق اشتراك كل قيمة من أقصى

 

 ج( بيان أي عمولة خاصة يبرمها مدير الصندوق

 ال يوجد

 :التقويم والتسعير  8 )
 .الصندوق هأ( كيفية تقويم كل أصل يملك

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



 سعر يتوفر لم ذاإ .إيالق سعر لها يتوفر التي الصندوق أصول لكافة التقويم يوم في اإليالق أسعار اعتماد سيتم .أ

 .متوفر إيالق سعر اخر اعتماد سيتم التقويم يوم لألصل اإليالق

 خالل من مهاتقوي سيتم ، العام الطرح ذات الدين وأدوات النقد أسواق وأدوات صناديق في االستثمار حالة في .و

 سعر خرآ اعتماد سيتم به، المستثمر للصندوق بالنسبة التقويم أيام اختالف حال في .المعلنة وحداتها قيمة صافي

 .عنه معلن

 عائد احتساو تمسي ،المرابحة بالباائع، استثمارات في حسابات إسالمية و المنتجات المركبة االسالمية حالة في . 

 .للصفقة  سميةاإل للقيمة وإضافته الصفقة عمر من المنقاية الفترة

قة رباح المستحالقيمة السوقية للصكوك بناء على القيمة السوقية باإلضافة األ احتساو سيتم الصكوك، حالة في .د

 .للصكوك حتى يوم التقويم

 .ب( عدد نقاط التقويم، وتكرارها

 الفقطرة فطي يطهلإ االشطارة تطم كمطا الصطندوق في أصل كل لقيمة وفقا الخميس إلى األحد من يوميا   الصندوق أصول تقويم سيتم

 .عاملالت ليوم التالي الرسمي العمل يوم في الوحدة سعر إعالن سيتم كما مساًء، الخامسة الساعةقبل  أعال   أ(

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

 وأ خاطئ بشكل الصندوق أصول من أصل أي تقويم عند المتاررين الوحدات مالكي جميع وتعويض توثيق سيتم

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

 .صندوقال تقارير وفي تداول وموقع المالية الراجحي موقع في فوراً  ذلج عن واإلفصاح الوحدة سعر من أكثر

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

حقات ناقصاً  إجمالي األصول ناقصاً المست :التالية المعادلة باستخدام وحدة لكل األصول قيمة صافييتم حساو 

 تقويم ويتم. العالقة ذي التقويم يوم في القائمة الصندوق وحدات عدد إجمالي على مقسومة المصروفات المتراكمة(

 بعملة هاتقويم إعادة يتم األخرى بالعمالت مقومة استثمارات وأي السعودي بالريال الصندوق أصول قيمة صافي

 .التقويم تاريخ في السائدة الصرف بأسعار السعودي الريال

 .هـ( مكان ووقت نشر سعر الوحدة، وتكرارها

 .التعامل يوم يلي الذي العمل يوم في مساءً  الخامسة الساعة قبل الشركة عقومو تداول موقع في الوحدة سعر نشر سيتم

 :التعامالت  9 ) 
 .أ( مسؤوليات مدير الصندوق في شأن طلبات االشتراك واالسترداد

ها بيع بناًء علي األيام التي يتم وهي (يوم الخميس الثاني ويوم الخميس الرابع من كل شهر ميالدي وتعامل الصندوق سيتم   تقويم

ي يوم ف لصندوقالتعامل في ا يوم التعامل يوم عمل رسمي يتموفي حالة لم يوافق  وحدات الصندوق واستردادها والتحويل

 التالي. التعامل

 

 



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

 تحديد افيه تم التي لتعاملاليوم  التالي الرابع اليوم في العمل إقفال قبل المناسبة االسترداد عوائد الوحدات لمالج الدفع سيتم

 لدى متوافرة تالوحدا لتحويل المناسبة( وجدت إن  والتراخيص الوسائل جميع فيه تكون الذي الوق  أو االسترداد، سعر

 .الحقا يأتي أيهما الصندوق، مدير

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

 أخرى عملة بأي نالمستثمري اشتراكات وتقبل ووحداته، استثماراته بها ستقّوم التي وهي السعودي الريال هي الصندوق عملة

 تحويل في ونالرايب ويتحمل التاريخ، ذلج في األسواق في السائد الصرف سعر أساس على الرئيسية العالمية العمالت من

 .التحويل تاريخ عند العمالت لتلج الصرف سعر تذبذو مخاطر الصندوق عملة يير بعملة استحقاقاتهم

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 طلب  هيئة السوق المالية ذلج -

 مدير الصندوق أن التعليق يحقق مصالح مالكي الوحدات ىأذا رأ -

 صندوق يملكها لتيا األخرى األصول أو المالية األوراق مع التعامل فيها يتم التي الرئيسة السوق في التعامل تعليق تم إذا -

 إلطى بةنسط مهمطة أنهطا معقطول بشطكل الصطندوق مطدير يطرى التطي الصندوق أصول إلى بالنسبة أو عام بشكل إما االستثمار

ي. يجطوز لمطدير الصطندوق تأجيطل اسطترداد الوحطدات كحطد أقصطى إلطى يطوم التعامطل التطالو.الصطندوق أصطول قيمطة صطافي

 %(10  عامطلويحدث ذلج، إذا بلغ إجمالي نسبة جميع طلبات االسترداد لمالكي الوحدات والمطلوو تلبيتها فطي أي يطوم ت

 أو أكثر من صافي قيمة أصول الصندوق .

رية فططي حططال تعليططق تقططويم الصططندوق، سططيتخذ مططدير الصططندوق االجططراءات الالزمططة مططع االخططذ باالعتبططار المططدة الاططرو

لسطوق وأمطين الحفطظ بصطورة منتظمطة. كمطا سطيتم إشطعار هيئطة االصطندوق والمبررات ومراجعة التعليطق مطع مجلطس إدارة 

 لوحطدات فطوراليق، وإشعار هيئطة السطوق الماليطة ومطالكي المالية ومالكي الوحدات فورا بأي تعليق مع توضيح أسباو التع

ر ترونطي لمطديانتهاء التعليق بالطريقة نفسطها المسطتخدمة فطي اإلشطعار  عطن التعليطق واإلفصطاح عطن ذلطج فطي المواقطع اإللك

 الصندوق والموقع اإللكتروني للسوق.

 اكاالشتر هذا على لصندوق أنه يترتىفي حال رأى مدير ا الصندوق في اشتراك طلى أي رفض الصندوق لمدير ويحق

لحة مطالكي ل أو إذا كان رفض طلطى االشطتراك يحقطق مصطاألموا يسل مكافحة نظام أو المالية السوق هيئة للوائح مخالفة

 .الوحدات الحاليين

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

معاملطة كطل  ويطتمأولوية اسطتالم الطلطى في حالة تم تأجيل االسترداد من قبل مدير الصندوق، فسوف يتم الدفع على أساس 

العمطالء  % سطوف يطتم تنفيطذ طلبطات10االسترداد في يوم التعامطل الواحطد طلى على حدة بحيث إذا تجاوز إجمالي طلبات 

ة قيمطانخفاط   . فطإذابحسطى األسطبقيةديم التعليمطات الخاصطة باالسطترداد التي تطم اسطتالم طلبطاتهم قبطل الموعطد النهطائي لتقط

 ترداد وحدات المستثمرين بالكامل.الوحدات عن الحد األدنى المطلوو لالستمرار بالصندوق، فعندئذ يجى اس

 .األحكام المنظمة لنقل ملكية الوحدات إلى مستثمرين آخرين و(

أو  (هللا قدر ال اة ، إال في حاالت محدودة جداً  كالوفآخرين مستثمرين الصندوق إلى وحدات ملكية بنقل الصندوق يقوم لن

مة األنظ في حال طلى ذلج بحسى أمر قاائي أو أمر من جهة تنظيمية ذات صالحية أو أي حاالت أخرى ال تتعارض مع

 والقوانين المعنية وذلج حسى موافقة مدير الصندوق.



 صندوقالمدير الصندوق في  استثمارز( 

استرداد  حقه فيقد يستثمر مدير الصندوق في الصندوق بصفته مستثمر وذلج وفقا لتقدير  الخاص. ويحتفظ مدير الصندوق ب

 ً قارير ت في الصندوق في استثماراته عنمدير الصندوق  فصحي وسوف ،جزء من أو كل مشاركته حسى ما يرا  مناسبا

 .إفصاحات مدير الصندوق(و -سنوية والتقارير ال -الصندوق  التقارير األولية 

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

  يووم  عامطلتيسمح باالشتراك واالسترداد والتحويل في الصندوق بعد إتمام الطرح األولي لوحدات الصندوق في كل يوم 

. وسطيكون التعامطلبسعر الوحطدة المعلطن عنطه فطي اليطوم الطذي يلطي يطوم  (الرابع من كل شهر ميالديالخميس الثاني ويوم الخميس 

بق ليططوم آخططر موعططد السططتالم طلبططات االشططتراك واالسططترداد والتحويططل قبططل السططاعة الخامسططة مسططاًء مططن يططوم العمططل السططا

 التعامل.

 سطتثمار ا، يبطدأ االيمات الخاصة بشطراء الوحطدات واسطتردادهإذا تم تسديد أموال االشتراك قبل الموعد النهائي لتقديم التعل

 سطتالم أمطوالفي الصندوق من يوم التعامل الذي يلي استالم األموال التي تم بموجبهطا قبطول طلطى المسطتثمر وفطي حالطة ا

وم يطلطلطى فطي ذ ااالشتراك بعد الموعد النهائي لتقديم التعليمات الخاصة بشراء الوحدات واستردادها بالصندوق يطتم تنفيط

 قبطول عطدم حطال وفطي التعامل الثاني الطذي يلطي الموعطد النهطائي لتقطديم التعليمطات الخاصطة بشطراء الوحطدات واسطتردادها

 متطلبطات ءاسطتيفا بعطد جديطد اشطتراك طلطى تقديم إعادة المشترك على يتوجى االشتراك متطلبات استيفاء لعدم االشتراك

 .االشتراك

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

الل سطاعات خطل بطين الصطناديق يوميطاً عطن طريطق فطروع الشطركة المعتمطدة ييتم استالم طلبات االشتراك واالسترداد أو التحو

شططركة وفرهططا العمططل الرسططمية علططى أن يططتم تقططديم بيانططات إثبططات الهويططة الالزمططة، أو عططن طريططق القنططوات اإللكترونيططة التططي ت

 الراجحي المالية.

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

إلضطافي الاير سعودي، وهطو الحطد األدنطى للرصطيد  والحطد األدنطى لالشطتراك 100,000الحد االدنى لالشتراك في الصندوق 

ا لاير سطعودي ويجططوز لمططدير الصطندوق خفططض هطذ  النسططى للبططرام25,000لالسططترداد لاير سطعودي والحططد االدنطى 25,000

 االدخارية واالستثمارية 

 ندوق جمعهدنى للمبلغ التي ينوي مدير الصاألحد الك( 

 .ال يوجد حد أدنى لبدء عمل الصندوق 

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

 .أصول الصندوق

ص ية فيما يخالمال 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 الستمرارالمتطلى الالزم 

ق دوق فومدير الصندوق لتصحيح ذلج حسى اإلجراءات النظامية الممكنة وفي حال تعثر زيادة حجم الصن سوف يسعى

جراءات فقاً إلوالحد األدنى المطلوو الستمرار عمل الصندوق، سيقوم مدير الصندوق بالبدء بإجراءات إنهاء الصندوق 

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



 :سياسة التوزيع   10) 
 .أ( بيان يتعلق بسياسة توزيع الدخل واألرباح

 حققهاي زيادة وأي الدخللن يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح أو توزيعات نقدية على المستثمرين وسيقوم بإعادة استثمار 

 في الصندوق. المال رأس في الصندوق

 :تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات 11) 
 .أ( المعلومات المتعلقة بالتقارير المالية، بما في ذلك الفترات المالية األولية والسنوية

 نويةالس والتقارير( ةالمراجع السنوية المالية القوائم ذلج في بما  السنوية التقارير إعدادب الصندوق مدير سوف يقوم 

ً  األولية والتقارير الموجزة  وسوف يتم ،ديل عليهاالئحة صناديق االستثمار وأي تع من( 5  رقم الملحق لمتطلبات وفقا

 .مقابل أي دون الطلى عند بها الوحدات مالكي تزويد

 لطج فطي األمطاكن مطن نهايطة فتطرة التقريطر وذ ( يومطاً 70إتاحة التقارير السنوية للجمهور خالل مدة ال تتجطاوز   سوف يتم

لكترونططي وفططي الموقططع االلكترونططي لمططدير الصططندوق والموقططع اإل الفقططرة  و( مططن هططذ  المططادة،وبالوسططائل المحططددة فططي 

 للسوق. 

 األمططاكن  ( يومططاً مططن نهايططة فتططرة التقريططر وذلططج فططي35إعططداد التقططارير األوليططة وإتاحتهططا للجمهططور خططالل   سططوف يططتم

والموقطع  الموقع االلكتروني لمطدير الصطندوق وفيائل المحددة في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وبالوس

 اإللكتروني للسوق.

 :يقوم مدير الصندوق بإتاحة تقارير المشتركين في الصندوق والتي تتامن المعلومات التالية 

 صافي قيمة أصول الصندوق -

 ترك وصافي قيمتهاعدد وحدات الصندوق والتي يملكها المش -

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

( البيططان شطأنها فطي المعططد السطنة خطالل الوحططدات تملطج شطخص أي ذلططج فطي بمطا  الوحططدات مالطجل سطنوي بيطان -

ً ( 30  خالل المالية السنة مدار على العام الصندوق وحدات في صفقاته يلخص  الماليطة، السطنة نهايطة من يوما

 مةالمخصطو واألتعطاو والمصطاري  الخطدمات مقابطل وإجمطالي الموزعة األرباح البيان هذا يحتوي أن ويجى

 ميطعلج تفاصطيل إلطى باإلضطافة المعلومات، ومذكرة الصندوق وأحكام شروط في والواردة الوحدات مالج من

 مططذكرة أو الصططندوق وأحكططام شططروط فططي أو الالئحططة هططذ  فططي عليهططا المنصططوص االسططتثمار قيططود مخالفططات

 .المعلومات

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

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

شعار أو اإل التقارير. ويجى إخطار مدير الصندوق في حال اكتشاف أية أخطاء في أي وسيلة تواصل أخرى يتم اعتمادها

بعد ذلج تصبح التقارير، و من تاريخ إرسال تلج اإلشعارات أو تقويمياً يوماً  )45  ربعونأخمسة و وذلج خالل فترة

 التقارير الصادرة عن مدير الصندوق نهائية وحاسمة

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



وذلطج مطن مقابل دون الماليطة يستطيع مالكي الوحدات االسطتثمارية والمسطتثمرين المحتملطين الحصطول علطى نسطخ مطن القطوائم 

أو فطي المقطر الرئيسطي لمطدير الصطندوق أو عطن طريطق  www.Tadawul.com.saركة السوق المالية تداول موقع ش خالل

 capital.com-www.alrajhiموقعه االلكتروني  

 من وأ (إللكترونياالبريد  العنوان البريدي و أو يتم موافاة جميع المستثمرين بنسخة من القوائم المالية الصندوق ترسل على 

 بدون مقابل بناًء على استالم طلى خطي منهم بذلج.  اعتمادها يتم أخرى تواصل وسيلة أي خالل

 :سجل مالكي الوحدات 12)
يرات ل أي تغيبمالكي الوحدات بالمعلومات المطلوبة وتحديثه بشكل مستمر عند حصوسيقوم مدير الصندوق بإعداد سجل  

ظهر فيه لطلى يفي المعلومات حسى الالئحة وحفظه في المملكة كما سيتم إتاحة ملخص لسجل مالكي الوحدات مجانا عند ا

 جميع المعلومات المرتبطة بمالج الوحدات المعني فق 

 :اجتماع مالكي الوحدات 13 )
 .أ( الظروف التي يُدعى فيها إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات

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

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

  الكي الوحدات مأيام من تسلم طلى كتابي من مالج أو أكثر من  10الوحدات خالل يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي

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

 .ب( إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات

لى به وع لموقع اإللكتروني الخاصيدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات من خالل إعالن الدعوة على ا .1

لوحدات الكي امالموقع اإللكتروني الخاص بالسوق المالية السعودية يتداولي، ومن خالل إرسال إخطار خطي لجميع 

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

ح. كما يتعين عاإلعالن واإلخطار  ي فالصندوق،  لى مديرتاريخ انعقاد االجتماع ومكانه ووقته وجدول األعمال الُمقتر 

يئة السوق إلى ه نفس وق  إرسال اإلخطار إلى مالكي الوحدات فيما يتعلق بأي اجتماع، تقديم نسخة من هذا اإلخطار

 المالية.

طي من أحد أيام من استالم طلى خ 10حدات في ياون يتعين على مدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع لمالكي الو .2

 ت الصندوق.% على األقل من وحدا25مالكي الوحدات أو أكثر، الذي يمتلج منفرداً أو الذين يمتلكون مجتمعين 

لى ع% 25ن يتكون النصاو الالزم لعقد اجتماع لمالكي الوحدات من عدد مالكي الوحدات الذين يمتلكون مجتمعي .3

 وحدات الصندوق. األقل من قيمة

ن خالل مع ثان في حال عدم الوفاء بشروط النصاو الواردة في الفقرة السابقة أعال ، يدعو مدير الصندوق الجتما .4

الل خي ومن اإلعالن على موقعه اإللكتروني وعلى الموقع اإللكتروني الخاص بالسوق المالية السعودية يتداول

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

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

 بصفة شخصية أو من خالل ممثلين، نصاباً قانونياً.

 جتماع مالكي الوحدات.يحق لكل مالج وحدات تعيين وكيل لتمثيله في ا .5
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 .ج( طريقة تصويت مالكي الوحدات وحقوق التصويب في اجتماعات مالكي الوحدات

 تقنية ائلوس عبر االجتماعات خالل من القرارات على والتصوي  ومداوالتها الوحدات مالكي اجتماعات عقد يجوز .1

 ً  .المالية السوق هيئة تحددهايحددها مدير الصندوق أو  التي للشروط وفقا

 

 من%  50 من كثرأ ملكيتهمفي حال التغييرات األساسية المقترحة يجى أخذ موافقة مالكي الوحدات الذين تمثل نسبة   .2

واسطة وسائل بالوحدات سواًء أكان حاورهم شخصياً أم وكالة أم  مالكي اجتماع في مالكها الحاضر الوحدات مجموع

 التقنية الحديثة.

 مالج الوحدات صوتاً واحداً في اجتماع مالكي الوحدات.تمثل كل وحدة يمتلكها  .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 يتامن 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 واألتعاو 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 بريبة االشعار 

 .المعلومات ومذكرة واألحكام الشروط عليها تنص التي األحداث

 لذلج المحددة األوقات في االسترداد عوائد دفع. 

 الصندوق مدير من طلبها عن الشكاوى بمعالجة الخاصة اإلجراءات على الحصول 

 :مسؤولية مالكي الوحدات 15 )
 والتزامات يوند عن مسؤوالً  الوحدات مالج يكون ال ، منه جزء أو الصندوق في الستثمار  الوحدات مالج خسارة عدا فيما

 الصندوق

 :خصائص الوحدات 16 )
 اكاالشتر ويكون .واحدة فئة من جميعها تكون القيمة متساوية الوحدات من محدود يير عدداً  يُصدر أن الصندوق لمدير يجوز

 .القيمة متساوية وحدات شكل على الصندوق في

 :التغييرات في شروط وأحكام الصندوق 17)
 .ستثماريق االأ( األحكام المنظمة لتغيير شروط وأحكام الصندوق والموافقات واإلشعارات المحددة بموجب الئحة صناد

 واإلشعارات والموافقات العامة االستثمار صناديق وأحكام شروط لتغيير المنظمة األحكام لجميع الصندوق هذا يخاع

 االستثمار وأي تعديل عليها. صناديق الئحة بموجى المحددة



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

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

ام وط وأحكالئحة صناديق االستثمار وأي تعديل عليها عند إجراء أي تغيير على شريلتزم مدير الصندوق بمتطلبات 

 الصندوق بحسى أنواع التغيير التالية:

 األساسية التغييرات: 

، ق عاديالحصول على موافقة مالكي الوحدات في الصندوق على التغيير األساسي المقترح من خالل قرار صندو

تهم قبل د وحداة على التغييرات المقترحة. ويحق لمالكي وحدات الصندوق استرداومن ثم الحصول على موافقة الهيئ

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

 

 المهمة التغييرات: 

ماً قبل اليوم ( يو21 إشعار الهيئة ومالكي الوحدات في الصندوق كتابياً بأي تغييرات مقترحة، وذلج بفترة ال تقل عن 

 أي فرض دون أساسي تغيير أي سريان قبل وحداتهم استرداد الصندوق وحدات لمالكي ويحقالمحدد لسريان التغيير. 

 (.وجدت إن  استرداد رسوم

 

 اإلشعار واجبة التغييرات: 

 ن التغيير.( أيام من سريا8إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابياً بأي تغييرات واجبة اإلشعار، وذلج قبل  

 

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

 إللكتروني اموقع وال إشعار مالكي الوحدات واإلفصاح عن تفاصيل التغييرات األساسية في الموقع اإللكتروني للشركة

 ( أيام من سريان التغيير.10للسوق وذلج قبل  

  ريقة التي و بالطأاإلفصاح عن تفاصيل التغييرات المهمة في الموقع اإللكتروني للشركة والموقع اإللكتروني للسوق

 ( أيام من سريان التغيير.10تحددها الهيئة وذلج قبل  

  الل خللسوق  اإلشعار في الموقع اإللكتروني للشركة والموقع اإللكترونياإلفصاح عن تفاصيل التغييرات واجبة

 ( يوماً من سريان التغيير.21 

 ات متطلب اإلفصاح عن جميع التغييرات في شروط وأحكام الصندوق في التقارير السنوية الخاصة بالصندوق حسى

 الئحة صناديق االستثمار.

 :إنهاء صندوق االستثمار 18 )

ير الصطندوق يعتبر هذا الصندوق من الصناديق المفتوحة المدة وليس هناك يوم محدد لتصطفيته. ومطع ذلطج، فإنطه سطيكون لمطد

ريقطة عمليطة الحق في تصفية الصندوق بالكامل، إذا أصبح جلياً أن حجم أصول الصندوق ال يبرر االسطتمرار فطي إدارتطه بط

وق، أو بى حططدوث بعططض التغييططرات فططي األنظمططة التططي تحكططم إدارة الصططندومالئمططة ومجديططة مططن الناحيططة االقتصططادية أو بسطط

ذلطج بعطد ون قبطل هيئطة السطوق الماليطة دون الحد األدنى المسموح به الستمرار الصندوق والمحدد مطانخفض حجم الصندوق 

لصطندوق ام مطدير اشعار هيئة السوق المالية أو ألي سبى طارئ آخر. وفطي حالطة تطم اتخطاذ قطرار بتصطفية الصطندوق، فسطيقو

 باتخاذ الخطوات التالية:

   يومطاً 21إرسال إشعار مكتوو بهذ  التصفية إلى هيئطة السطوق الماليطة ومطالكي الوحطدات ، علطى أن يكطون ذلطج قبطل )

 تقويمياً من تاريخ التصفية.



 لكي لطى مطاسداد االلتزامطات المسطتحقة علطى الصطندوق مطن أصطول الصطندوق وتوزيطع المبطالغ المتبقيطة  إن وجطدت( ع

 الوحدات المسجلين في تاريخ التصفية على أساس تناسبي حسى ما يملكه كل مالج وحدات بالصندوق.

 وق ومطدة يجى على مدير الصندوق اإلعالن في موقعه اإللكتروني والموقع اإللكتروني للسوق عن انتهاء مطدة الصطند

 تصفيته.

 :مدير الصندوق 19 )
 . هسؤولياتوم هأ( مهام مدير الصندوق وواجبات

 ص المرخ مدير الصندوق لمصلحة مالكي الوحدات بموجى أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة األشخاص يعمل

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

  هم بما لمرخص لنص  عليها الئحة األشخاص ايقع على عاتق مدير الصندوق االلتزام بجميع المبادئ والوجبات التي

 معقول.في ذلج واجى االمانة تجا  مالكي الوحدات، والذي يتامن العمل بما يحقق مصالحهم وبذل الحرص ال

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

 إدارة الصندوق .1

 إلدارية للصندوقعمليات الصندوق بما في ذلج الخدمات ا .2

 طرح وحدات الصندوق .3

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

 وواضحة وصحيحة ويير ماللة.

 ر أم كل  كل مباشأدى مسؤولياته وواجباته بشم بالئحة صناديق االستثمار سواء يعد مدير الصندوق مسؤوال عن التزا

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

  صرفه تأو سوء  احتياله أو إهمالهالناتجة عن يعد مدير الصندوق مسؤوال تجا  مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق

 أو تقصير  المتعمد.

  دوق، الصندوق أن ياع السياسات واإلجراءات لرصد المخاطر التي تؤثر في استثمارات الصنيجى على مدير

سنوي  ر بشكلوضمان سرعة التعامل معها. على أن يتامن تلج السياسات واإلجراءات القيام بعملية تقويم المخاط

 على األقل.

 يئة هيزود  ندوق استثمار يدير ، وأنيجى على مدير الصندوق تطبيق برناما مراقبة المطابقة وااللتزام لكل ص

 السوق المالية بنتائا التطبيق عند طلبها.

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

ستثمار ندوق ايجوز لمدير الصندوق تكلي  طرف ثالث أو أكثر أو أي تابعيه بالعمل مديرا للصندوق من الباطن ألي ص

بعة تااري  أتعاو ومصأي يدفع مدير الصندوق سي صندوق استثمار يدير  الصندوق. ويدير  مدير صندوق من الباطن أل

 . لذلج

 . هج( األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبدال

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

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



 األشخاص الئحة بموجى بذلج المالية السوق هيئة إشعار دون اإلدارة نشاط ممارسة عن الصندوق مدير توق  .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 طلى تقديم .3

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

 . التنفيذية

 شخص وجود عدم مع استقالته أو عجز  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 يجى (ب

 أعال .

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

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

 ووفقا ناسباوم ضروريا ذلج كان حيثما ينقل ان  المعزول الصندوق مدير على ويجى. 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 بموجى ثالثا طرفا بها كل 

 إهمال أو الاحتي بسبى الناجمة الصندوق خسائر عن الوحدات ومالكي الصندوق مدير تجا  مسؤوال الحفظ أمين يعد 

 .المتعمد تقصير  أو تصرف سوء أو

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

 .الصندوق أصول بحفظ يتعلق فيما الالزمة اإلدارية اإلجراءات جميع

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

ً  يجوز ألمين الحفظ تكلي  طرف ثالث أو أكثر أو اي مين الحفظ أسيدفع و. للحفظ من الباطن للصندوق من تابعيه بالعمل أمينا

 أي أتعاو ومصاري  تابعة لذلج.

 . هج( األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبدال

 واستبداله: الحفظ أمين عزل في الهيئة صالحية .1

ً ترا   أو اتخاذ أي تدبير المعين من مدير الصندوقحفظ الللهيئة عزل أمين  (أ ت ي من الحاالأ حال وقوع في مناسبا

 :اآلتية

  خص لهمالئحة األشخاص المربذلج بموجى دون إشعار الهيئة  نشاط الحفظأمين الحفظ عن ممارسة  توق. 

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

 ترخيصه في ممارسة نشاط الحفظ.أمين الحفظ إللغاء  إلى الهيئة منطلى  تقديم 



 فيذيةالتن أو لوائحه بالتزام النظام -اً ترا  الهيئة جوهريبشكل  -ل إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قد أخ. 

 جوهرية. أهمية ذات اأنه -س معقولةبناًء على أس- ترى الهيئة أي حالة أخرى 

ين ي تعيين أمالمعن فيجى على مدير الصندوق إذا مارس  الهيئة أياً من صالحياتها وفقاً للفقرة  أ( من هذ  المادة، (و

مل من أجل كل كاالتعاون بش وأمين الحفظ المعزول يتعين على مدير الصندوق حفظ بديل وفقاً لتعليمات الهيئة، كما

ألولى من تعيين ا( يوماً 60 ـ وليات إلى أمين الحفظ البديل وذلج خالل التسهيل النقل السلس للمسؤ المساعدة على

ئة تقدير الهيلفقاً وو أمين الحفظ البديل. ويجى على أمين الحفظ المعزول أن ينقل، حيثما كان ذلج ضرورياً ومناسباً 

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

 واستبداله: الحفظ أمين عزل في مدير الصندوق صالحية .2

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

 .تابيبشكل كالحفظ في مصلحة مالكي الوحدات، وعلى مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات بذلج فوراً و

الكتابي إلشعار اأمين الحفظ  من تسلم ( يوماً 30 خالل  تعيين بديل له أمين الحفظ عزل إذا مدير الصندوقيجى على  (و

 وقدير الصندمالتعاون بشكل كامل مع  المادة. ويجى على أمين الحفظ المعزولمن هذ   (أ لفقرة وفقاً لصادر ال

كان ذلج  ، حيثماعلى أمين الحفظ المعزول أن ينقلتسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى أمين الحفظ البديل. ويجى ل

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

دير جى على معن قيامه بتعيين أمين حفظ بديل، وي اإللكتروني موقعه اإلفصاح فوراً فييجى على مدير الصندوق  ( 

 عام.دوق الالصندوق العام كذلج اإلفصاح في الموقع اإللكتروني للسوق عن قيامه بتعيين أمين حفظ بديل للصن

 :المحاسب القانوني  21 )
 للصندوق أ( اسم المحاسب القانوني

 إيرنيست أنديونج، الرياض

 الطابق السادس ، بر  الفيصلية

 طريق الملج فهد

 11464الرياض  2772ص.و 
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 . هومسؤوليات هب( مهام المحاسب القانوني وواجبات

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

 ً  أخالقيات متطلباتب المحاسى التزام تطلىت والتي السعودية العربية المملكة في عليها المتعارف المراجعة لمعايير وفقا

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

 في الواردة واإليااحات للمبالغ مؤيدة أدلة على لالحصو بإجراءات القيام أياا القانوني المحاسى مسؤوليات تامنت

 المستخدمة لمحاسبيةا التقديرات ومعقولية المتبعة المحاسبية السياسات مالءمة مدى قييمت إلى باإلضافة .المالية القوائم

 .المالية للقوائم العام العرض قييمت إلى باإلضافة
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 صندوقلج( األحكام المنظمة الستبدال المحاسب القانوني ل

قاً لما ابات وفمدير الصندوق بحق تغيير مراجع الحسسيكون أرنس  أند يونا مراجع الحسابات الخارجي للصندوق ويحتفظ 

اسى عيين المحتالحق في رفض  الصندوقإدارة ويكون ألعااء مجلس  ،مجلس إدارة الصندوقيرا  مناسباً بعد أخذ موافقة 

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

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

 إذا لم بعد المحاسى القانوني للصندوق مستقال -

ل مراجعة بشكهام الممجلس إدارة الصندوق أن المحاسى القانوني ال يملج المؤهالت والخبرات الكافية لتأدية  إذا قرر -

 مرض

 إذا طلب  الهيئة وفق لتقديرها المحض تغيير المحاسى القانوني المعين فيما يتعلق بالصندوق. -

 :أصول الصندوق22 ) 
  الصندوق.أصول الصندوق محفوفة بواسطة أمين الحفظ لصالح 

 .يجى على أمين الحفظ فصل أصول الصندوق عن أصوله وعن أصول عمالئه اآلخرين 

 لصندوقا لمدير يكون أن يجوز وال مشاعة(،  ملكيه الوحدات لمالكي جماعي بشكل مملوكة الصندوق أصول تعد 

 في مصلحة أيّ  عالموز أو المشورة مقدم أو الباطن من الحفظ أمين أو الحفظ أمين أو الباطن من الصندوق مدير أو

 أو الباطن نم الصندوق مدير أو الصندوق مدير كان إذا إال األصول، بتلج يتعلق فيما مطالبة أو الصندوق أصول

ً  الموزع أو المشورة مقدم أو الباطن من الحفظ أمين أو الحفظ أمين  ملكيته، حدود في وذلج الصندوق، لوحدات مالكا

ً  كان أو  أو األحكامو الشروط في عنها وأُفصح االستثمار صناديق الئحة أحكام بموجى المطالبات بهذ  مسموحا

 .المعلومات مذكرة

 إقرار من مالك الوحدات23) 
ندوق، مذكرة المعلومات وملخص المعلومات الرئيسة الخاصة بالصالعنا على شروط وأحكام الصندوق ولقد أطلع  اط

  اشتركنا فيها.  الوحدات التي اشتركوأقر أقررنا بالموافقة على خصائص 

 االسم:

 التوقيع:

 التاريخ 

 

 

 

 

 

 



 (1) ملحق

 ملخص الضوابط الشرعية

 

 أوالً: ضوابط صناديق المضاربة بالبضائع

 ليه.عهي أن يدفع شخص ماالً إلى آخر ليتّجر به، ويتقاسمان الربح بينهما بحسى ما يتفقان  تعريف المضاربة:

دير اارو  مالصندوق من المااربة المشتركة وهي هنا: عقد بين أرباو المال  مالك الوحدات( والموالمااربة في هذا 

زعاً ربح موالصندوق( على أن يتولى الماارو استثمار أموالهم في نشاط يرجى منه تحقيق ربح مناسى، على أن يكون ال

 له فق .هد  وعمعلى أرباو المال ويخسر الماارو جبينهما حسى ما اتفقا عليه، وفي حال الخسارة تكون الخسارة المالية 

 

 الضوابط الشرعية:

لشرعية الراجحي المالية, تحكم الصندوق الاواب  ا في حالة استثمار الصندوق بصناديق أخرى تديرها شركة .1

 الصادرة من الهيئة الشرعية لمدير الصندوق والتي تشمل ما يأتي:

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

 تري.وبموجى الوثائق المعينة لها، قبل البيع على المش –بأرقامها ومكانها  –أن تكون السلع مملوكة للصندوق ومتعينة له   -

 ال يجوز أن يبيع الصندوق أو يشتري سلعا ال يجوز فيها التأجيل من الذهى والفاة والعمالت. -

 ن يشتري الصندوق من العميل ما قد باعه إيا  باألجل.ال يجوز أ -

 ه.إذا باع الصندوق السلعة على عميل فال يجوز له أن يبيعها وكالة عنه على من اشتراها الصندوق لنفس -

 ارية.الستثمال يجوز تداول وحدات الصندوق إال بعد بدء نشاطه واستمرار مزاولته لهذا النشاط في موجوداته ا .3

وق ت الصندتداول وحدات الصندوق بعد توقفه عن مزاولة نشاطه كالتوق  للتصفية إذا كان  في موجوداال يجوز  .4

 ديون أو نقود، إذ يجى في هذ  الحال تطبيق أحكام الصرف وشروطه وأحكام بيع الدين.

 

 ثانيا: ضوابط صناديق األسهم:

 :تييأ ما  الصندوق لمدير الشرعية الهيئة من الصادرة األسهم في والمتاجرة االستثمار ضواب  الصندوق تحكم

 :هي ثالثة أنواع أسهمها في التعامل وضواب  ونشاطها يرضها حيث من المساهمة، الشركات

 المتاجرةو االستثمار يجوز الشركات وهذ  .المباحة واألنشطة األيراض ذات المساهمة الشركات: األول النوع -أ

 .وأحكامه البيع شروط وفق بأسهمها

 الخنزير مولحو والتبغ الخمور شركات مثل المحرمة، واألنشطة األيراض ذات المساهمة الشركات: الثاني النوع -و

 الربوية، اتالسند في االستثمار وصناديق الخليعة، واألفالم المجون وشركات الربوية، والبنوك القمار وشركات

ً  أسهمهاب والمتاجرة االستثمار يجوز ال الشركات وهذ . بها والتعامل الديون تداول في المتخصصة والشركات  .مطلقا

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

ً  أو اقتراضا بالربا تعاملها مثل  ما المساهمة لشركاتا من( الثالث النوع  النوع هذا بشأن الهيئة قررت وقد. إيداعا

 :يأتي

 :آلتيةا الاواب  المساهمة الشركات أنواع من النوع هذا أسهم في والمتاجرة االستثمار في يراعى أن يجى: أوالً 

 التعامل اجتناو تلتزم مساهمة شركات وجدت فإذا بالحاجة، مقيد الشركات تلج بأسهم التعامل جواز إن -

 .بذلج يلتزم ال ممن ييرها عن بها االكتفاء فيجى الحاجة وتسد بالربا

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

ً  الدفترية، القيمة عن تقل لم ما السوقية القيمة إجمالي من  مبلغه، كان مهما محرا بالربا االقتراض أن علما

 .السنة أرباع من ربع لكل قيمتها متوس  من السوقية القيمة وتؤخذ

 اإليراد ذاه أكان سواء الشركة إيراد إجمالي من( ٪5  محرم عنصر من الناتا اإليراد مقدار يتجاوز أال -

 ً  يتم لم وإذا. لجذ يير عن أم لمحرم تملج عن أم محرم نشاط ممارسة عن أم ربوية بفائدة االستثمار عن ناتجا

 .االحتياط جانى ذلج في ويراعى معرفتها، في فيجتهد اإليرادات بعض عن اإلفصاح

 .االقتااء حسى النظر إلعادة قابل وهو االجتهاد على مبني للنسى تحديد من ورد وما -

 ً  حسى أسهمها ببيع هامن التخلص إلى المبادرة وجب  السابقة الاواب  عليها تنطبق ال بحيث الشركات أوضاع تغيرت إذا: ثانيا

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



 ً  مالية قوائم قروأ إلى فيها والمتاجرة االستثمار في الدخول لجواز المقررة والنسى الشركة أنشطة معرفة في يرجع: ثالثا

 . مدققة يير أم مدققة أكان  سواء شهرية، أو سنوية ربع أو كان  سنوية للغرضب موضحة صادرة

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

 ً  ه،ريع بقصد السهم قتناءا: االستثمار ويعني- األسهم، في المتاجرة وفي االستثمار في المذكورة الاواب  الشركة تطبق: خامسا

 أم بذلج نفسها ركةالش قام  سواء   -السعرين بين الفرق من الربح بقصد والشراء البيع: المتاجرة وتعني السنوي، ربحه أي

 في الوساطة الةح في كما( السمسرة  التوس  سبيل على لغيرها كان أم لنفسها، الشركة تعامل أكان وسواء   ييرها، بواسطة

 عن الوكالة سبيل لىع أو مااربة، أم كان  إجارة االستثمارية الصناديق في كما الغير ألموال اإلدارة سبيل على أو التداول،

 .االستثمارية المحافظ إدارة في كما للغير والتوكيل الغير

 ً  الشرعية هيئةال ضواب  حسى األخرى المالية واألوراق األسهم من المحرم العنصر استبعاد الصندوق مدير يتولى: سادسا

 

 ثالثاً: ضوابط الصكوك:

ة أو في ق معنويشائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو حقوتعري  الصكوك: هي وثائق متساوية القيمة تمثل حصصاً 

خدامها دء استملكية موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاص، وذلج بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باو االكتتاو وب

 فيما أصدرت من أجله.

 الضوابط الشرعية:

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

 أن يكون الصج مجازاً من الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المالية. .1

و أو اإلجارة أصناع، أن يحكم الصج أحد عقود المعامالت المالية في الفقه اإلسالمي، كالمشاركة، أو السلم، أو االست .2

 البيع وييرها، وأن تكون مستوفية ألركانها وشروطها.

ت في لمحرماأي شرط أو تعهد، يؤدي إلى الربا أو الغرر أو الارر أوييرها من ا أال تشتمل وثائق الصكوك على .3

 الشريعة اإلسالمية.

دي أو ت التعأال تشتمل وثائق الصكوك على أي شرط أو تعهد يامن به المصدر لمالج الصج رأس ماله في يير حاال .4

 التفري .

 ن يتم التقيد بالاواب  اآلتية:يجوز تداول الصكوك في سوق األوراق المالية أو ييرها على أ .5

 د الصرف.روط عقإذا كان  أصول الصكوك ديوناً أو نقوداً فال يجوز تداولها إال بعد مراعاة أحكام بيع الدين وش .أ

 إذا كان  أصول الصكوك أعيانا أو خدمات أو منافع أو حقوقاً فال مانع من تداولها. .و

رض ود فينظر للغرض من إصدار الصكوك فإن كان الغإذا كان  أصول الصكوك تشتمل على أعيان وديون ونق .ت

ً فال يجوز تداولها إال بعد مراعاة أحكامهما، وإن كان الغ  يج األعيانرض تصكتصكيج الديون أو النقود أو هما معا

  ونحو  فال مانع من تداوله.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 العربية السعودية(

 

 

 

لصكوكلصندوق الراجحي   

مفتوح( -عام  صكوك)صندوق   

 مدير الصندوق ) شركة الراجحي المالية(

 (البالد لالستثمارأمين الحفظ )شركة 

 

 المعلومات مذكرة

 تاريخ إصدار مذكرة المعلومات

 م25/03/2018هـ الموافق 09/07/1439

 

 مذكرة المعلومات ومحتوياتها خاضعة ألحكام الئحة صناديق االستثمار

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

 ." بمشورة مستشار مهني

 

 

  



 إقرار

 

لصندوق الموافقة عليها . ويتحمل مدير اوتم  روجع  مذكرة المعلومات من قبل مجلس إدارة الصندوق 

ة في لوارداوأعااء مجلس إدارة الصندوق مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة واكتمال المعلومات 

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

ردة في الوا ، كما يقرون و يؤكدون على أن المعلومات والبياناتالمعلومات الواردة في مذكرة المعلومات

 مذكرة المعلومات يير ماللة.

 

ولية عن  مسؤوافق  هيئة السوق المالية على تأسيس صندوق االستثمار وطرح وحداته . ال تتحمل الهيئة أيّ 

ن أي ماحة لي نفسها صرمحتويات مذكرة المعلومات، وال تعطي أّي تأكيد يتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخ

جزء  ى أيّ مسؤولية مهما كان  ، ومن أّي خسارة تنتا عما ورد في مذكرة المعلومات أو عن االعتماد عل

 نيال تعومنها. وال تعطي هيئة السوق المالية أّي توصية بشأن جدوى االستثمار في الصندوق من عدمه 

لشروط او تأكيد صحة المعلومات الواردة في أ في باالستثمارموافقتها على تأسيس الصندوق توصيتها 

 له.ن يمثمواألحكام ومذكرة المعلومات، وتؤكد على أن قرار االستثمار في الصندوق يعود للمستثمر أو 

 

من  ةصندوق استثمار متوافق مع المعايير الشرعية المجاز ه( على أنلصكوكل اعتماد  صندوق الراجحيتم 

.الشرعية لشركة الراجحي المالية الهيئةقِبل   
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 ملخص الصندوق 

 للصكوكالراجحي صندوق  الصندوق

 شركة الراجحي المالية . مدير الصندوق

 مفتوح. نوع الصندوق

 .2014 09 14تاريخ باشر الصندوق عمله في  تاريخ البدء

 لاير سعودي العملة

  متوسطة    درجة المخاطر

 نقطة أساس 75شهور ليبور دوالر + 3 االسترشاديالمؤشر 

 هدف االستثمار

ثمار في المدى المتوس  إلى الطويل عن طريق االست نمو رأس المال والدخللتحقيق 

جحططي المعتمططدة لططدى الرا األدوات االسططتثمارية المتوافقططة مططع الاططواب  الشططرعية فططي

 المالية والتي تتكون من:

 الصكوك 

 المرابحة بالباائع 

 استثمارات في حسابات إسالمية 

 المنتجات المركبة االسالمية 

 العام الطرح ذات الدين وأدوات النقد أسواق وأدوات صناديق    

 كل شخص طبيعي أو اعتباري مؤهل  المصرح لهم االشتراك في الصندوق

 لاير سعودي 100  سعر الوحدة عند بداية الطرح

 لاير سعودي 100,000   الحد األدنى لالشتراك

 لاير سعودي 25,000   الحد األدنى لالشتراك اإلضافي

 لاير سعودي 25,000   الحد األدنى لالسترداد

  أيام قبول طلبات االشتراك واالسترداد
 )مراكز االستثمار  من األحد إلى الخميس 

 )القنوات االلكترونية  طوال أيام األسبوع 

آخر موعد الستالم طلبات االشتراك 

  واالسترداد
 الساعة الخامسة عصرا في اليوم ما قبل يوم التعامل

 الخميس الرابع من كل شهر ميالدي يوم الخميس الثاني ويوم أيام التعامل

 .الخميس إلى األحد من يوميا   الصندوق أصول تقويم سيتم أيام التقويم 

 هو يوم العمل التالي ليوم التعامل أيام اإلعالن



  موعد دفع قيمة الوحدات المستردة

لرابع يوم ايدفع لمالج الوحدات عوائد االسترداد المناسبة قبل إقفال العمل في ال 

 كون فيهذي تالتالي لنقطة التقويم التي تم فيها تحديد سعر االسترداد، أو الوق  ال

دى جميع الوسائل والتراخيص  إن وجدت( المناسبة لتحويل الوحدات متوافرة ل

 مدير الصندوق، أيهما يأتي الحقا

 وقبالصند اشتراكعملية  كلتخصم مباشرة عند  % من مبلغ االشتراك1بحد أقصى     رسوم االشتراك

 قيمة أصول الصندوق. صافيمن  سنويا %0.50 رسوم إدارة الصندوق

 رسوم أمين الحفظ

ات % سنوياً من قيمة األصول لالستثمار0.02يتحمل الصندوق رسوم حفظ تعادل 

 يتحمل الصندوق رسوم حفظ تعادلفي الصكوك أو أي أوراق مالية أخرى، كما 

 صفقات وأدوات أسواق النقد. األصول في قيمةمن سنوياً  0.0025%

التي وداع ال تشمل الرسوم النظامية والرسوم التي قد تفرضها األسواق ومراكز اإلي

 من الممكن أن تتغير من وق  ألخر.

 رسوم التعامل 

 النقد أسواق وأدوات صفقات عن الناتجة والرسوم العموالت الصندوق يتحمل

 تدفع لتيوا األسواق في السائدة األسعار حسى المالية األوراق وبيع شراء وعمليات

 .الحفظ وأمناء التنظيمية والجهات المالية واألسواق للوسطاء

 رسوم أخرى

سوم سيتحمل الصندوق المصاري  الالزمة والفعلية إلدارته، رسوم المراجعة ور

ق ، الحفظ ورسوم النشر والرسوم الرقابية ومكافتت أعااء مجلس إدارة الصندو

بشرط أال يتجاوز إجمالي نسبة المصروفات األخرى  االخرى، والمصروفات

 % من متوس  صافي قيمة0.25 باستثناء مصاري  التعامل والحفظ والارائى( 

 في حال كان  نسبة الرسوم أقل من ذلج( كما 150,000األصول السنوية أو  

 .يتحمل الصندوق الرسوم الفعلية فق 

 

  



 

 تعريف المصطلحات

 لصكوكلصندوق الراجحي  الصندوق 

 شركة الراجحي المالية  مدير الصندوق المدير  الشركة

 مجلس إدارة الصندوق  المجلس 

 شخص اعتباري مستقل ومرخص له بحفظ األوراق المالية للعمالء أمين الحفظ

 هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية الهيئة

أيام قبول طلبات االشتراك 

 واالسترداد  
 جميع أيام العمل الرسمية لشركة الراجحي المالية  

 طلى بيع وحدات في الصندوق طلى االسترداد 

 طلى شراء وحدات في الصندوق طلى االشتراك

 فترة الطرح األولي
ى ة إلاالسميهي فترة بداية الصندوق التي يتم خاللها طرح وحدات الصندوق بالقيمة 

 جميع المشتركين

 اليوم الذي يبدأ فيه الصندوق أعماله يوم تشغيل الصندوق

 كل فرف أو حادثة من شأنها أن تؤثر سلباً على أداء الصندوق المخاطر

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

 الخاصة بمدير الصندوقالهيئة الشرعية  الهيئة الشرعية

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

 اليوم الذي يتم فيه حساو صافي قيمة أصول الصندوق يوم التقويم 

 األيام التي يتم فيها بيع وحدات صندوق االستثمار واستردادها يوم التعامل

 يوم عمل رسمي للراجحي المالية   يوم عمل 

 بها. تثمرقيمة أصول الصندوق باإلضافة للتوزيعات النقدية المستحقة من الشركات المس إجمالي أصول الصندوق

 صافي قيمة أصول الصندوق
 على إجمالي أصول الصندوق بعد خصم كافة االلتزامات والمصاري  الفعلية المحملة

 الصندوق.



 لوحدة(وحدة االستثمار  ا
ة لوحدحصة المالك في صندوق االستثمار الذي يتكون من وحدات بما في ذلج أجزاء ا 

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

 وقالمدراء، المسؤولون ، الموففون والشركات التابعة أو الزميلة لمدير الصند األطراف ذات العالقة

 الوحدة  في فترة الطرح األوليسعر  القيمة االسمية

 أي شخص او شركة تستثمر في وتمتلج وحدات في الصندوق مستثمر عميل مالج الوحدة

مستثمر مؤهل  مستثمرون 

 مؤهلون

أي شخص طبيعي  أشخاص طبيعيون، أو اعتباري  اعتباريون تقر له لهم أنظمة 

 المملكة بهذ  الصفة.

 الاواب  الشرعية

صني  المالية التي تتبعها الهيئة الشرعية لمدير الصندوق لتهي الاواب  والنسى 

ر تثماالشركات واالستثمارات كاستثمارات متوافقة مع الاواب  الشرعية ويمكن االس

 بها.

 الطروحات األولية
ً االصدارات أو االكتتابات األولية العامة ألسهم للشركات التي يتم طرحها ط عاماً  رحا

 السوق األولية.لالكتتاو ألول مرة في 

 حقوق األولوية
يدة هي أوراق مالية قابلة للتداول تعطي لحاملها الحق في االكتتاو في أسهم جد

 مطروحة وق  اعتماد زيادة رأس مال الشركة.

 عقود المشتقات

سندات هم وهي أداة مالية أو عقد تشتق قيمته من قيمة أصول حقيقية أو مالية أخرى  أس

ة إلى إلضافوذهى( وتكون لتلج العقود المالية مدة زمنية محددة باوعمالت أجنبية وسلع 

لعقود ذ  اسعر وشروط معينة يتم تحديدها عند تحرير العقد بين البائع والمشتري ومن ه

(، العقود اآلجلة  Options(، عقود الخيارات  Futures  المستقبليات  

 Forwards    المبادالت ،)SWAP ،ة على أن تكون متوافقوأي عقود مشتقات أخرى

 مع الاواب  الشرعية للصندوق.

 أدوات أسواق النقد

ة اد السيولقصيرة األجل و تعتبر الوفيفة األساسية لهذ  األدوات إيج هي أدوات الدين 

تي جل والواألفراد والحكومات من أجل مواجهة احتياجاتها النقدية قصيرة األ للشركات

 رةاإلجاو  الشرعية المرابحة والمااربة والوكالة العقود المتوافقة مع الاواب تشمل

 .والمشاركة وأي عقد أخر متوافق مع الاواب  الشرعية للصندوق

 صناديق أسواق النقد

و ألية هي صناديق استثمارية ذات طرح عام والموافق عليها من قبل هيئة السوق الما

 ى األقلي علع لتنظيم مساوهيئات تنظيمية خليجية و أو أجنبية وفقا لتنظيم بلد آخر خاض

ات لذلج المطبق على صناديق االستثمار في المملكة وتستثمر بشكل رئيسي في أدو

 أسواق النقد وتكون متوافقة مع الاواب  الشرعية للصندوق.

 المنتجات المركبة اإلسالمية

 

 فيها وتستخدم( الصندوق  المستثمر طلى حسى معدة تكون سالميةإ منتجات هي

 أطراف مع المنتجات هذ  في للدخول ووسي  كمصدر الخاصة األيراض ذات شركات

 يتم حيث ، االسواق في متوفرة يير المنتجات فيها تكون والتي أخرى مالية شركات



 وكما الخاص الغرض ذات الشركات طريق عن خرىاأل االطراف لىإ االموال توجيه

 .الخاص الغرض ذات الشركة هذ  طريق عن( الصندوق  للمستثمر تسديدها يتم

 بالباائع المرابحة

بثمن مؤجل   -هى والفاةباستثناء الذ-عبارة عن الدخول في اتفاقية بيع سلعة باألجل  

مبلغ مة ببنسبة ربح معروفة محددة بين البائع والمشتري وتستحق الدفع  بعد مدة معلو

 اعلى من المبلغ االساسي بغرض الربح .  

 إسالميةاستثمارات في حسابات 

 عبارة عن وديعة إسالمية لدى طرف آخر بموجى عقد حساو استثمار إسالمي، ينص

فيه على أن يكون الشخص الذي يأخذ الوديعة، ملتزما بدفع أصل الوديعة عند 

ألساسي امار استحقاقها، باإلضافة إلى اقتسام األرباح أو الخسائر حسى أداء عقد االستث

 .الموقع بين الطرفين 

 السيادية وشبه السيادية الصكوك

 

 كون الصكوك السيادية تعني الصكوك المصدرة مباشرة من قبل حكومة الدولة، حيث ي

 للدولة التزام مباشر تجا  مالكي الصكوك لتسديد مبالغ هذ  الصكوك لهم.

ة لشركالصكوك شبه السيادية تعني الصكوك المصدرة من قبل المؤسسات الحكومية أو ا

 % منها. 51ومة ما يتجاوز التي تتملج الحك

  االئتمانية القوة
 تعني مقدرة مصدر الصكوك على التسديد ، والتي يتم قياسها عن طريق التصني 

 االئتماني أو تقييم القوة المالية من خالل مؤشرات مختلفة.

 عالوة المخاطر 
 لمخاطرا عن كتعويض يمال صلأ في االستثمار مقابل االضافي  العائد نسبة هو

 به المرتبطة

 (OTC) الغير المنظم السوق 

( ،  OTCتشير إلى التداول خار  اطار السوق الرسمي  التداول في السوق الغير منظم

    لفين   مخت أي األدوات أو المنتجات المالية التي يتم تداولها من خالل شبكة متعاملين

 على عكس تداولها في بورصة أو سوق منظم.  البنوك الوسطاء(،

 لسوقا

 ( الذيOTCسوق يعني السوق الرسمي أو المكان يير الرسمي  السوق الغير منظم 

 يلتقي أو يتعامل فيه المشترون والبائعون من خالل الوسطاء الصانعين للسوق

  البنوك الوسطاء( ، لشراء وبيع األدوات االستثمارية.

 أدوات الدين
 داول،للت قابلة وتكون بمديونية إقراراً  تشكل أو مديونية بموجبها تنشأ هي أدوات

 .العامة المؤسسات أو العامة، الهيئات أو الحكومة، أو الشركات تصدرها

 صناديق االستثمار المتداولة

مالية ق الهي صناديق استثمارية مقسمة إلى وحدات متساوية يتم تداولها في سوق األورا

يئة هوالموافق عليها من قبل خالل فترات التداول المستمر كتداول أسهم الشركات 

م ع لتنظيخاض السوق المالية أو هيئات تنظيمية خليجية و أو أجنبية وفقا لتنظيم بلد آخر

كون مساوي على األقل لذلج المطبق على صناديق االستثمار في المملكة، على أن ت

 متوافقة مع الاواب  الشرعية للصندوق.

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

أهدافه بشكل سلبي نتيجة أي من العوامل االقتصادية و أو السياسية و أو التنظيمية 



 المتغيرة.

صناديق االستثمار ذات الطرح 

 العام

 ئاتلمالية أو هيهي صناديق استثمارية مرخصة وموافق عليها من قبل هيئة السوق ا

لذلج  ألقلاتنظيمية خليجية و أو أجنبية وفقا لتنظيم بلد آخر خاضع لتنظيم مساوي على 

 قصندوالمطبق على صناديق االستثمار في المملكة ومتوافقة مع الاواب  الشرعية لل

 ضريبة القيمة الماافة
ها ها وبيعهي ضريبة يير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤ

 من قبل المنشتت.

 

 

  



 :ستثمارالا صندوق( 1

 الصندوقاسم  (أ

 ي لصكوكي صندوق الراجحي 

Al Rajhi Sukuk Fund   

 الصندوقتاريخ إصدار شروط  (ب

 .م2021 02 28 وتم إجراء آخر تحديث لها بتاريخ . هـ 23/06/2014صدرت شروط وأحكام الصندوق بتاريخ 

 

 . الصندوقتأسيس وطرح  ىعليئة الهتاريخ موافقة  (ج

 م2014 06 23طرح وحدات الصندوق بتاريخ  تم الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على

 صندوق المدة  (د

 يير محدد المدة هو صندوق عام مفتوح صكوكللصندوق الراجحي 

 صندوقالعملة  ـ(ه

ى عملة أخر رين بأيووحداته، وتقبل اشتراكات المستثمعملة الصندوق هي الريال السعودي وهي التي ستقّوم بها استثماراته 

ي تحويل يبون فمن العمالت العالمية الرئيسية على أساس سعر الصرف السائد في األسواق في ذلج التاريخ، ويتحمل الرا

 استحقاقاتهم بعملة يير عملة الصندوق مخاطر تذبذو سعر الصرف لتلج العمالت عند تاريخ التحويل.

 :هوممارساتستثمار الاسياسات ( 2

  لصندوقلستثمارية االهداف األ (أ

 ار فطيلالسطتثمار عطن طريطق االسطتثم طويطلالإلطى  المتوسط  ى علطى المطد نمطو رأس المطال والطدخل يهدف الصندوق لتحقيطق 

 المعتمدة لدى الراجحي المالية والتي تتكون من:  المتوافقة مع الاواب  الشرعية  األدوات االستثمارية

 الصكوك 

 المرابحة بالباائع 

 استثمارات في حسابات إسالمية 

 المنتجات المركبة االسالمية 

 العام الطرح ذات الدين وأدوات النقد أسواق وأدوات صناديق 

 

المحفظطة  ، فإن الدخل وأي زيطادة يحققهطا الصطندوق فطي رأس المطال تاطاف إلطىهالنمو وعلييكون الصندوق موجهاً لتحقيق و

 .د افال للصندوق لتحقيق عائويتم إعادة استثمارها 

داء المؤشر أنقطة أساس. ويمكن للمستثمرين متابعة  75شهور( +  3سترشادي للصندوق هو الليبور دوالر  المؤشر اال

 .وقع اإللكتروني لمدير الصندوقللصندوق من خالل زيارة الم االسترشادي 

 



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

 ار فطيلالسطتثمار عطن طريطق االسطتثم طويطلالإلطى  المتوسط  ى علطى المطد نمطو رأس المطال والطدخل يهدف الصندوق لتحقيطق 

 من:يسي بشكل رئالمتوافقة مع الاواب  الشرعية المعتمدة لدى الراجحي المالية والتي تتكون   األدوات االستثمارية

 الصكوك 

 المرابحة بالباائع 

 استثمارات في حسابات إسالمية 

 المنتجات المركبة االسالمية 

 العام الطرح ذات الدين وأدوات النقد أسواق وأدوات صناديق 

 تثمار االسز تركية سياس (ج

 الجدول التالي سياسة تركز االستثمارات في الصندوق:يوضح 

االستثمار نوع األعلى الحد األدنى الحد   

 %80 %*50 صكوك

ح النقد، وصناديق وأدوات أسواق النقد وأدوات الدين ذات الطر

 العام 
0% *50% 

 %50 %0 استثمارات في حسابات إسالمية

 %30 %0 المنتجات المركبة االسالمية

ترتفع % و20كافية للصكوك ستخفض نسبة الحد االدنى لالستثمار في الصكوك إلى  عدم وجود اصدارات*في حال 

 %.80نسبة الحد األعلى للنقد، وصناديق وأدوات أسواق النقد وأدوات الدين ذات الطرح العام إلى 

 

 

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

 محدوديةلمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن نظراً  في سيستثمر الصندوق بشكل رئيس في الصكوك المصدرة 

وك ر في الصكأن يستثميمكن للصندوق ،  دول مجلس التعاون الخليجيفي  منطقة  المجاالت التي يمكن االستثمار فيها

% 40قصى كحد أ خار  منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ال المحددة أع واألدوات االستثمارية األخرى المحققة للدخل

 .من صافي قيمة أصول الصندوق

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

. إال فطي حالطة عطدم وجطود في الصطكوك األصول  % من صافي قيمة80وبحد أقصى , %50بحد أدنى  سيستثمر الصندوق 

%. ستكون اسطتثمارات الصطكوك للصطندوق فطي 20اصدارات كافية من الصكوك للوصول لهذ  النسبة قد يتم تخفياها إلى 



والمصطنفة وكطاالت التصطني  االئتمطاني الدوليطة ثالث مطن حسى ما تحدد  واحدة من  المصنفة كصكوك استثمارية الصكوك

 المصطدر  لديطه أن الصطكوك االسطتثمارية تعنطي .-BBBفطتش  Baa3مطوديز  -BBBتاندرد آنطد بطورزسط بحد أدنى كالتطالي:

  .المالية بالتزاماته للوفاء الكافية القدرة

ني  ائتمطاني أو لطديها تصطالتطي لطيس لطديها تصطني   المصطدرين نظراً لوجود عدد كبير مطن مجموعطات إصطدارات الصكوك

حطد هطذ  الصطكوك بفسوف يعمل الصندوق على توفي  بعطض اسطتثماراته فطي  ثماريةائتماني أقل من درجة الصكوك االست

تم اختيارهطا المتبعطة للمخطاطر  والتطي يط السياسطة الداخليطة اواب وفقاً ل% من إجمالي قيمة الصكوك في الصندوق 30أعلى 

 التقييم الداخلي لمدير الصندوق.على أساس 

 لحسطاباتا فطي واالسطتثمارات بالباطائع المرابحطة السطتثمارات النظيطرة لألططراف االئتمطاني للتصطني  األدنطى الحطد سيكون

 والمصطنفة ليطةالدو االئتمطاني التصني  وكاالت من ثالث من واحدة تحدد  ما حسى االسالمية المركبة والمنتجات االسالمية

 .-BBBفتش  Baa3موديز  -BBBبورز آند ستاندرد: كتالي أدنى بحد

ء  الشطرا لنشططةالصندوق تشكيله من االستراتيجيات االستثمارية تجمع بين االستراتيجية االسطتثمارية ييطر اسيستخدم مدير 

م استراتيجية الشراء واالحتفطاف أن يطتم اختيطار الصطكوك المسطتثمر ( واإلدارة النشطة. وتستلز Buy-and-holdواالحتفاف 

ني  ، لمصدر، التصطى سبيل المثال ال الحصر : الجدارة االئتمانية لبها  ومراقبتها بناء على عدد من العوامل التي تشمل عل

 .لمصدر،...الخالصج، الربحية المستمرة لمعدل الربح  العائد( ، الهامش النسبي، الفترة الزمنية حتى االستحقاق ، مدة 

 يكطي والرنجط لطدوالر األمروستكون استثمارات الصندوق مقّومة بالعديد من العمالت المختلفة و تشمل الريال السطعودي وا

مل تشط :وبعض العمالت األخرى لدول مجلس التعاون الخليجطي التطي تظطل مربوططة بالطدوالر األمريكطي (MYR)الماليزي

 الدرهم االماراتي و الدينار البحريني والريال العماني و الريال القطري.

على  مفروضةالصكوك و بناء على القيود ال سيتم توفي  اإلدارة النشطة لتعزيز األداء في إطار محدودية إصدارات

ثمارات اق استالصندوق و السيولة ومستوى تكالي  الصفقات. ولن يتجاوز المتوس  المرجح للفترة الزمنية حتى استحق

 .سنوات 5الصندوق 

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

 اء:باستثن، مالية يير التي تم ذكرها في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلوماتلن يستثمر الصندوق في أوراق 

 الصكوك القابلة للتحويل 

  لمدير الصندوقاالستثمارات التي ال تتوافق مع الاواب  الشرعية    

  ططراف ع أمطاستثمارات المرابحة بالباائع واالستثمارات فطي الحسطابات االسطالمية والمنتجطات المركبطة االسطالمية

 نظيرة يير مصنفة ائتمانيا.

رة من اديق المداو الصنعلماً بأنه يمكن للصندوق االستثمار في األوراق المالية المصدرة من قبل مدير الصندوق أو تابعيه أ

 قبل مدير الصندوق أو تابعيه.

 .فيهاستثمار اال ندوقللصن يمك تير الخألول اصألة أو الماليوراق األوع ان علىأي قيد آخر  (ز

لطج المفطروض تال يوجد قيود أخرى على نوع أو أنواع األوراق المالية أو األصول التي يمكن للصندوق االسطتثمار بهطا ييطر 

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

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

 .صناديق آخرون

 الشططرعية الاططواب  مططع والمتوافقططة العططام الطططرح ذاتأسططواق النقططد وأدوات الططدين  صططناديق فططي االسططتثمار للصططندوق يحططق

 عليهطا تعطديل أي أو االسطتثمار صطناديق والئحطة الصطندوق وأحكطام شطروط في المحددة االستثمار قيود حسى وذلج للصندوق



 مطن% 50 مقطدار  مطا مجتمعطهفي هطذ  الصطناديق  االستثمار يتجاوز ال أن على ،ويشمل ذلج الصناديق االستثمارية المتداولة

 .الصندوق أصول قيمة صافي

 ضاالقترا فيندوق صالحيات صال (ط

تابعية لتغطية  % من صافي قيمة أصوله باستثناء االقتراض من مدير  أو أي من10يتجاوز اقتراض الصندوق ما نسبته  لن

  طلبات االسترداد.

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

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

 .اطر الصندوقمخدارة إلسياسة مدير الصندوق  (ك

لصندوق اأهداف  مدير الصندوق اتخاذ قرارات استثمارية منسجمة مع ممارسات االستثمار الجيد والحكيم  التي تحقق على

دير مج بذل المشار اليها في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات والمستندات األخرى ذات العالقة، ويشمل ذل

 الصندوق الجهد الالزم للتأكد من:

 توفر السيولة الكافية لتلبية أي طلبات استرداد متوقعة 

 ما لم  ع معينطقة جغرافية أو صناعة أو قطاعدم تركيز استثمارات الصندوق على ورقة مالية معينه أو بلد أو من

 ينص على ذلج الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات وملخص الصندوق.

 عدم تحمل الصندوق أي مخاطر استثمارية يير ضرورية تتعلق بأهدافه االستثمارية 

 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 ذلج مناسبا، المصادقة على أي تاارو مصالح يفصح عنه مدير الصندوق وفقا لال

 صناديق االستثمار 

 الصندوق  مدير نة المطابقة وااللتزام( لدىاالجتماع مرتين سنويا على األقل مع مسؤول المطابقة وااللتزام  لج

واألنظمة  للوائحاالتزام مدير الصندوق بجميع  اإلرهاو لديه، للتأكد منومسؤول التبليغ عن يسيل األموال وتمويل 

 المتبعة.

 .إقرار أي توصية يرفعها المصفي في حالة تعيينه 

 الئحة قة بومات والمستندات األخرى ذات العالاكتمال والتزام شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعل التأكد من

 صناديق االستثمار.

 مذكرة و ندوق التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤوليته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا لشروط وأحكام الص

 الئحة صناديق االستثمار.، وأحكام المعلومات و المستندات ذات العالقة

  االستثمار ومالكي الوحدات فيه.العمل بأمانة ولمصلحة صندوق 

 اديالسترشر المؤشا (ل

 نقطة أساس 75شهور ليبور دوالر + 3المؤشر االسترشادي للصندوق هو مؤشر 
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 مشتقات األوراق المالية التعامل في (م

 .المالية المشتقاتأصول الصندوق في  الصندوق يستثمر مدير لن

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

 اشتراك خاللها يتم التي التقويم أيام وهي ميالدي شهر كل من الرابع الخميس ويوم الثاني الخميس يوم الصندوق تقويم سيتم

السابقة   الفقرة  أ(  االستثمار صناديق الئحة من 46 رقم المادة( و  الفقرة من استثناءً  الصندوق وذلج وحدات واسترداد

 . من الئحة صناديق االستثمار المعدلة( 60من المادة رقم 

 :الصندوق فيستثمار لالخاطر الرئيسة ( الم 3

  نطه مطن المخطاطر، وتبعطاً لطذلج يجطى علطى مطالكي الوحطدات أن يكونطوا علطى بي متوس يعتبر الصندوق صندوق استثمار

 المخاطر الرئيسة التي قد يكون لها أثر سلبي على أداء الصندوق

 غيطر ليس هناك تأكيد أن األهداف االستثمارية للصندوق سطوف تتحقطق وذلطج ألن فطروف السطوق وططرق التطداول فطي ت

 بلي. ال يعتبر ضماناً لألداء المستق صندوق أو المؤشر االسترشادي للصندوقلل السابق األداءمستمر كما أن 

  مؤشر قارنة بالم الصندوق أو أن أداء خسائر كبيرةأي تكبد  األرباح سوف تتحقق أو أنه لن يتمبأن ال يوجد ضمان

 .االسترشادي سيتكرر أو يماثل األداء السابق

  كيةبنديعة وال يعتبر بمثابة  االستثمار في الصندوق أنيجى أن يأخذ مالكي الوحدات المحتملين في االعتبار. 

  ،أقطل سترداد وقد يكون مبلغ االيجى على مالكي الوحدات أن يدركوا أنهم ربما يخسرون جزءاً من أو كامل استثمارهم

ع مطالكي قيمطة االسطتثمارات الرئيسطة للصطندوق وربمطا ال يسطتط. وقد تنخفض الصندوقفي به  اشتركوامن السعر الذي 

 الوحدات استرداد المبلغ الذي استثمرو  في الصندوق.

 

 

 االستثمار صندوقال في االستثمارب المرتبطة المحتملةة الرئيس لمخاطراقائمة  (و

شطتمل وال عوامطل المخطاطر والتطي ت يجى أن يأخذ مالكي الوحطدات المحتملطين فطي االعتبطار قبطل االسطتثمار فطي هطذا الصطندوق

 تنحصر على التالي:

 مخاطر عامة

سطتمر ليس هناك تأكيد أن األهداف االستثمارية للصندوق سوف تتحقق وذلطج ألن فطروف السطوق وططرق التطداول فطي تغيطر م

م  تكبطد أنه لطن يطت تتحقق أوكما أن النجاح السابق ال يعتبر ضماناً لألداء المستقبلي. وال يمكن إعطاء ضمان بأن األرباح سوف 

هطذا  سطتثمار فطيخسائر كبيرة. ويجى أن يأخذ مالكي الوحدات المحتملين في االعتبار عوامل المخاطر المحطددة التاليطة قبطل اال

 الصندوق

 مخاطر االئتمان    

 و أو تسطديدإن االستثمار في الصكوك ينطوي علطى مخطاطر احتمطال عطدم مقطدرة مصطدري الصطكوك علطى دفطع دفعطات الطربح 

المنتجطات  والمبلغ األصلي عند حلول أجل استحقاقه، وسوف يستثمر الصندوق في المرابحة بالباائع  وفي حسابات إسالمية 

االئتمطان  عرضطة أياطاً لمخطاطر وهطي المركبة االسالمية وفي صناديق وأدوات أسواق النقد وأدوات الطدين ذات الططرح العطام

لي أو يططدخل معهططا الصططندوق فططي اسططتثمارات. إن أي تخلطط  فططي تسططديد دفعططات المبلططغ األصطط الخاصططة بططاألطراف النظيططرة التططي

 أياا. األرباح، يمكن أن يؤدي إلى خفض قيمة االستثمارات الرئيسة كما أن صافي قيمة أصول الصندوق يمكن أن تنخفض

 مخاطر خفض التصنيف االئتماني



و أت التصططني  االئتمططاني  فططي تصططنيفات إصططدار  مصططدر الصططكوك إن أي تغييططر بخفططض التصططني  االئتمططاني مططن قبططل وكططاال

اطا نتيجطة أي سلباً على قيمة االستثمارات، كمطا أن صطافي قيمطة أصطول الصطندوق ربمطا يطتم خفاطها الطرف المقابل ربما يؤثر

 النخفاض قيمة تلج األدوات االستثمارية  المملوكة في الصندوق التي تم خفض تصنيفها. 

 ير المصنفة مخاطر الصكوك غ

 سطتنادا إلطىسوف يتحمل مالكي الوحدات المخاطر المتعلقة باالستثمار بالصطكوك ييطر المصطنفة التطي يسطتثمر فيهطا الصطندوق ا

فطي الوضطع  االعتماد على التحليل والبحث الذي يقوم به مدير الصطندوق وعلطى التقيطيم الطداخلي لالئتمطان. حيطث إن أي ضطع 

 ؤدي إلى خفض قيمة صافي قيمة أصول الصندوق مما يؤثر على مالكي الوحدات. المالي لمصدري الصكوك ربما ي

 مخاطر االعتماد على  التصنيف الداخلي للصكوك

ك يير حيث إن بعض الصكوك تكون يير مصنفة من قبل شركات التصني  االئتماني سيقوم فريق العمل بدراسة الصكو

تمانية دارة االئييم الجالتقييم بناء على المعلومات المتاحة للوصول إلى تقالمصنفة ائتمانيا تنطوي هذ  الدراسة على مخاطر 

عرض مما قد ي متوقعةللصكوك المراد االستثمار بها. ال توجد ضمانات بأن هذا التقييم الداخلي يعكس كل عوامل المخاطرة ال

 المشتركين في الصندوق إلى مخاطر انخفاض قيمة استثماراتهم في الصندوق.

  االستثمار في المنتجات االسالمية المركبةمخاطر 

ر يعتبطر أكثط حيث قد ال يوجد سوق مالية تسهل عملية تداول هذ  النوعية من األصول لذا فإن تسطييل تلطج األصطول فطي الغالطى

لططج تصططعوبة مططن تسططييل األصططول المتداولططة فططي األسططواق الماليططة  ، ممططا  يتاططمن صططعوبات محتملططة عنططد تقططويم وبيططع مثططل 

 االستثمارات مما قد يكون له أثر سلبي على أداء الصندوق.

 مخاطر السيولة

.  OTC الغيططر مططنظم إن الصططكوك معرضططة لدرجططة أعلططى نسططبياً مططن نقططص السططيولة بسططبى عططدم وجططود السططيولة فططي السططوق

دد محطدود عطتركز فطي وباإلضافة إلى ذلج، فإن أحجام التداول في الصكوك في بعض األسواق تكون منخفاة نسبياً كما أنها ت

نط  بعطض من الصكوك. ونتيجة لذلج، فربما تواجه استثمارات الصندوق بعض الصعوبات أثناء شراء أو بيطع الصطكوك إذا كا

حطدات إصدارات الصكوك ليس لها سطوق للتطداول أو أحجطام تطداول. وقطد يطؤدي ذلطج إلطى زيطادة مسطتوى التذبطذو فطي أسطعار و

 الصندوق وخفض قيمة الوحدات.

أو  ل فتطرات محدوديطة السطيولة وارتفطاع مسطتوى تذبطذو األسطعار، ربمطا تاطع  مقطدرة الصطندوق علطى االسطتحواذ علطىوخال

 التخلص من استثماراته بسعر وفي وق  يعتبرهما الصندوق مالئمين بالنسبة له. 

 السوق / معدل الفائدة مخاطر

ائططدة فططي األسططواق ممططا سططيؤدي إلططى خفططض قيمططة إن االسططتثمارات فططي الصططندوق عرضططة لتغيططرات سططلبية فططي معططدالت الف

لصطندوق االستثمارات نتيجة لالرتفاع في عائطدات األسطواق واالرتفطاع فطي عطالوة المخطاطرة. وسطوف يظطل المسطتثمرون فطي ا

ن ة. إالت الفائدعرضة لمخاطر الفترة الزمنية ألدوات االستثمار الرئيسة للصندوق التي تنشأ من التغيرات التي تحدث في معد

دة لفائطدة وعطاالصكوك وأدوات االستثمار ذات فترات االستحقاق األطول هي األكثر حساسية بشكل عام للتقلبات في معدالت  ا

ي صطافي فطما تخاع لمزيد من االنخفاض في القيمة السوقية عند حدوث ارتفطاع فطي معطدالت الفائطدة ممطا ينطتا عنطه انخفطاض 

 قيمة األصول الصندوق.

 تثمارمخاطر إعادة االس

بقة تويات السطاالمخاطر التي تنشأ من عدم القدرة على إعادة استثمار عوائطد األصطول المسطتثمر بهطا لتحقيطق عوائطد بطنفس المسط

 التي تم تحقيقها مما قد يكون له أثر سلبي على أداء الصندوق.

 مخاطر االستدعاء واالسترداد:

السترداد وات االستثمارية األخرى  إلى صفة االستدعاء أو احيث قد تتعرض بعض استثمارات الصندوق في الصكوك او األد

 ء إلطى أصطولبسعر محدد من المصدر وفق حاالت محددة قبل تاريخ استحقاقها، األمر الذي قد يدفع مدير الصندوق إلى اللجطو

 ندوق.داء الصأخرى قد تكون مستويات عوائدها أقل من مستوى عوائد األصل المستدعى مما قد يكون له أثر سلبي على أ

 مخاطر العملة



ول اسططتثمارات الصططندوق مقومططة بعمططالت تشططمل الريططال السططعودي، الططدوالر األمريكططي، الرنجطط  المططاليزي وبعططض عمططالت د

ر ري والطدينامجلس التعاون الخليجي األخرى التي تظل مربوطة بالدوالر األمريكي، وتشمل الطدرهم اإلمطاراتي والريطال القطط

في الصندوق،  مقارنة بعملة االشتراك العماني. ونتيجة لذلج ، فإن حركة أسعار صرف العمالت المذكورة،البحريني والريال 

رف الريططال ربمطا يكطون لهططا تطأثير كبيطر فططي قيمطة الوحطدة المسططتثمر فيهطا فططي الصطندوق وفطي أدائططه. إن التقلبطات فطي أسططعار صط

ج مار لكطل مالطأن يكطون لهطا تطأثير كبيطر علطى العائطد علطى االسطتثالسعودي مقابل العمالت األخطرى ال يمكطن التنبطؤ بهطا ويمكطن 

 وحدة.

 مخاطر التركيز

 تي أجازتهاإن مجال الصكوك التي يمكن أن يستثمر فيها الصندوق محدودة، نظراً ألن الصندوق سيستثمر فق  في الصكوك ال

كوك ، ممطا الصطندوق تتركطز فطي عطدد محطدود مطن الصطالهيئة الشرعية لشركة الراجحي المالية. ووفقاً لطذلج، فطإن اسطتثمارات 

لسطيولة ايؤدي إلى ارتفاع مخاطر تركيز االستثمار، مما من شأنه أن يؤثر على صافي قيمة أصول الصندوق بسطبى انخفطاض 

 الناتجة عن تركيز المحفظة.

 مخاطر األسواق الناشئة 

اليطة لمخطاطر العاثمارية التي تصدر في األسواق الناشئة ذات إن االستثمارات الرئيسة في الصندوق يغلى عليها األدوات االست

فطي  ن التقلبطاتفي السيولة وعدم االستقرار فيما يتعلق بالبيئة السياسطية واالقتصطادية، ممطا سطيعرض مطالكي الوحطدات لمزيطد مط

سططواق ى طبيعططة األأسططعار وحططدات الصططندوق وأرتفططاع مخططاطر االسططتثمار التططي ينططتا عنهططا انخفططاض فططي قيمططة االسططتثمار  بسططب

 الناشئة مما قد يكون له أثر سلبي على أداء الصندوق.

 

 مخاطر سوق المرابحة في البضائع 

 ندوق بشراءتبدأ عمليات المرابحة للصندوق باستالم تعهد يير ملزم من طرف مقابل آخر يريى في التمويل ويقوم مدير الص

ء بطربح عهطد بالشطرامية  ومن ثم يقوم ببيعها باآلجل للططرف المقابطل المتالباائع المناسبة من موردين في أسواق الباائع العال

ة اططرا إلعطادمحدد.  ولكن، في حاالت ربما ال يفي الطرف المقابل المتعهد بوعد  ، وفي هذ  الحالة يكون مطدير الصطندوق م

خفطاض فطي مطا سطينتا عنطه ان ا،السلع إلى المورد أو بيعها فطي السطوق بالسطعر الجطاري الطذي ربمطا يكطون أقطل مطن سطعر شطرائه

 صافي قيمة أصول الصندوق.

 مخاطر عدم توفر اصدارات كافية من الصكوك

بشطكل  % إال أن االسطتثمار فطي الصطكوك يعتمطد50يسعى مدير الصندوق أن يكون الحطد األدنطى لالسطتثمار فطي الصطكوك هطو  

نطه فطي حطال ية لطدى الراجحطي الماليطةب وبالتطالي فإأساسي على وجود إصدارات كافية من الصكوك المعتمدة من الهيئطة الشطرع

كحطد  %20عدم وجود إصدارات كافية من الصكوك  قد ياطر مدير الصندوق للنزول في نسبة االستثمار في الصكوك إلى  

 أقصى  من صافي أصول الصندوق .

قطل ن عائطدها ألباائع والتي قطد يكطوسيستثمر مدير الصندوق األموال المحددة للصكوك في هذ  الحالة في عمليات المرابحة با

دير مطتوافر لطدى من عائد االستثمار في الصكوك مما قد يكون له أثر سلبي على أداء الصندوق وقد تستمر هذ  الحالة إلى أن ت

 الصندوق إصدارات كافية للصكوك القابلة لالستثمار .

 مخاطر العائد

ربما ال  بالتاليربما تنخفض نظرا لتعرضها للعديد من المخاطر، وإن القيمة السوقية لالستثمارات الرئيسة في الصندوق 

ما مللصندوق  لرئيسةيحقق لمالكي الوحدات عائدا ايجابيا على مبالغهم المستثمرة ، نتيجة للتذبذو في قيمة االستثمارات ا

   ستثمربلغ الذي ايؤدي بدور  إلى خفض صافي قيمة أصول الصندوق. وقد ال يتمكن المستثمر من استعادة كامل الم

 مخاطر االستثمار في صناديق استثمارية أخرى

دوق ج الصناستثمارات الصندوق في الصناديق االستثمارية سوف يعرض مالكي الوحدات للمخاطر التي قد يتعرض لها ذل

رات، لالستثما لسوقيةاالمستثمر به، وبالتالي ينتا عنه تقلبات في سعر الوحدة االساسية للصندوق والذي قد يخفض من القيمة 

 .والذي سيخفض سعر الوحدة للصندوق

 المخاطر االقتصادية 



مية سططوف يسططتثمر الصططندوق فططي الصططكوك وفططي المرابحططة بالباططائع واالسططتثمارات فططي حسططابات اسططالمية والمنتجططات االسططال

وجطد تديدة التي اطق الجغرافية العالمركبة ، في مناطق جغرافية مختلفة. وعليه، فإن أي فروف اقتصادية يير مواتية في المن

 فيها االستثمارات الرئيسة للصندوق، يمكن أن تؤثر على قيمة وحدات الصندوق وعلى أداء الصندوق.

 تضارب المصالح 

 معامالت / طةأنش في مشتركين يكونوا قد الصندوق لمدير التابعة والشركات الصندوق مدير وموففي ومسؤولي المدراء إن

 أو/و داوليت قد الصندوق أن كما. الصندوق مصالح مع مصالحهم تتاارو قد ممن آخرين عمالء / صناديق لصالح مماثلة

 مقدمي / ةالنظير األطراف هؤالء بعض يكون أن ويمكن .الخدمات مقدمي / النظيرة األطراف من عدد من خدمات يستخدم

 ة.تحقيق أهدافه بطريقة مستقلة ومحايدشركة الراجحي المالية مما قد تمنع الصندوق من  من جزءا الخدمات

 مخاطر االعتماد  على موظفي مدير الصندوق

أداء  إن أداء الصطندوق يعتمططد إلططى حططد كبيططر علطى قططدرات وامكانيططات مططوففي مططدير الصططندوق ممطا قططد يططؤثر بشططكل كبيططر علططى

 الصندوق عند استقالة أو يياو أحدهم وعدم توفر البديل المناسى .

 المخاطر السياسية

سطائدة لقطوانين الاربما يتأثر أداء الصندوق بالتغير في الحكومات أو بالحروو أو بنطزع الملكيطات أو بتجميطد األصطول أو بتغيطر 

يطؤثر علطى  في تلج الدول أو بأي حوادث أو فروف سياسية سلبية، في المناطق التي  يستثمر فيهطا الصطندوق أصطوله، ممطا قطد

 افي قيمة أصول الصندوق.استثمارات الصندوق وبالتالي على ص

 مخاطر التسوية

 جطات المركبطةإن أصول الصندوق المستثمرة في الصكوك و المرابحة بالباائع واالستثمارات في الحسابات اإلسالمية و المنت

 جرة بهطا عطنوتطتم المتطا (OTC)االسالمية هي بشكل عام عبارة عن أدوات استثمارية يتم التعامل بها في السطوق الغيطر مطنظم 

درجطة تتسطم بشطكل عطام ب OTC  طريق التفاوض مع الطرف اآلخر في الصطفقة. إن أدوات االسطتثمار فطي السطوق الغيطر مطنظم

 ى اسطتثماراتأعلى من مخاطر التسوية من أدوات االستثمار التي يتم تداولها في سطوق األسطهم أو البورصطة، ممطا قطد يطؤثر علط

 ق.الصندوق وبالتالي على صافي قيمة أصول الصندو

 المخاطر القانونية

بعططدم  يمكطن أن تتعططرض الصطكوك وأدوات االسططتثمار األخططرى يسطتثمر بهططا الصططندوق، لطبعض المخططاطر القانونيططة التطي تططرتب 

وى نتيجطة لطدع االلتزام بالقوانين واألنظمة المعمول بها مما يجعل هذ  االسطتثمارات عرضطة لمخطاطر قانونيطة تشطمل المقاضطاة

ثمارات وعليططه، ربمططا ينططتا عططن ذلططج انخفططاض فططي قيمططة اسططت سطططة األفططراد أو المصططدرين أو الشططركات.قاططائية يططتم رفعهططا بوا

 الصندوق وفي صافي قيمة األصول.

 مخاطر االلتزام بالضوابط الشرعية

 شطرعية وذلطجيحدث ذلج في حالة اعتبار أحد أدوات االستثمار التي يستثمر فيها الصندوق ييطر متوافطق مطع ضطواب  الهيئطة ال

ارات لطج االسطتثمفي مرحله الحقه  خالل فتر  االستثمار( ما بعد الشراء. وفي هذ  الحالة يكون مدير الصندوق ماطراً لبيع ت

الشططرعية  بأسططعار ييططر مالئمططة. وباإلضططافة إلططى ذلططج، فططإن اسططتبعاد اسططتثمارات معينططة باعتبارهططا ييططر متوافقططة مططع الاططواب 

 لصندوق.تثمارات الصندوق متركزة أكثر مما قد يكون له أثر سلبي على أداء االمعتمدة لدى الراجحي المالية يجعل اس

اسطترداد  وق   يجى على مالكي الوحدات أن يدركوا أنهم ربما يخسرون جزءاً من أو كامل استثمارهم، إذا كان عند -3

ض قيمططة الوحططدات فططي الصططندوق سططعر الوحططدات أقططل مططن السططعر الططذي اكتتبططوا بططه فططي هططذ  الوحططدات. وقططد تططنخف

فططي  االسططتثمارات الرئيسططة للصططندوق وربمططا ال يسططتطع مططالكي الوحططدات اسططترداد المبلططغ األصططلي الططذي اسططتثمرو 

 الصندوق.

 

أو يبيطع  يجى على مالكي الوحدات أن يدركوا أن االستثمار في الصندوق ال يعتبر إيداعا لطدى أي بنطج محلطي يسطوق -4

 األوراق المالية أو تابع لصندوق االستثمار.

 

 



 :معلومات عامة( 4

  صندوقال في لالستثمار المستهدفة لفئةا (أ

أهداف  مراعاةمع  االشتراك بالصندوق، الصفة بهذ  المملكة أنظمة له تقرمؤهل  اعتباري أو طبيعي شخص ييحق أل

 مون  تحقيقل الصندوق يهدف يستهدف الصندوق المستثمرين الذين يسعون  الصندوق االستثمارية والمخاطر المرتبطة بها

  .كالصكو في أساسي بشكل االستثمار طريقعن  لالستثمار الطويل إلى  المتوس  المدى على والدخل المال رأس

 األرباح توزيع سياسة (ب

 حققهاي زيادة وأي الدخللن يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح أو توزيعات نقدية على المستثمرين وسيقوم بإعادة استثمار 

 في الصندوق. المال رأس في الصندوق

  االستثمارالسابق لصندوق  األداء (ج

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

 م2019ديسمبر  31 -العائد التراكمي % 

 سنة ثالث سنوات خمس سنوات منذ التأسيس

12.45 12.13 8.88 5.76 

 

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

 العائد السنوي %

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

5.76% 1.16% 1.77% 1.80% 1.16% %1.03 - - - - 

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

 األداء السنوي %

 السنة 2015 2016 2017 2018 2019

5.76 1.16% %1.77 1.80% 1.16% 
 الصندوق

3.09 3.17%  2.04% 1.52% 1.08% 
 المؤشر االسترشادي

 .الماضيةالثالث  الماليةمدار السنوات  ىعل األرباحتاريخ توزيع ( 4

 حققهاي زيادة وأي الدخللن يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح أو توزيعات نقدية على المستثمرين وسيقوم بإعادة استثمار 

 في الصندوق. المال رأس في الصندوق

  لصندوقا تقارير( 5

ل لطج مطن خطالوذ مقابللى نسخ من هذ  القوائم دون يستطيع 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، أصول وحدات الصندوق، وعدد الوحدات التي يمتلكها وصافي قيمالحصول على تقرير يتامن صافي قيمة

 يوم من كل صفقة. 15وسجل بجميع الصفقات يفدم خالل 

 الحصول على القوائم المالية المراجعة للصندوق بدون مقابل عند طلبها 

  فقا يانه وقبل سراإلشعار بأي تغيير في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وإرسال ملخص بهذا التغيير

 لنوع التغيير والمدة المحددة في الئحة صناديق االستثمار.

 اإلشعار بأي تغير في مجلس إدارة الصندوق 

 ية الفعل الحصول على نسخة محدثة من شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات سنويا تظهر الرسوم واألتعاو

 ومعلومات أداء الصندوق عند طلبها

 يميا، بخالف يوما تقو 21ر الصندوق بإنهاء صندوق االستثمار قبل االنهاء بمدة ال تقل عن االشعار بريبة مدي

 المعلومات عليها. ومذكرةاألحداث التي تنص عليها الشروط واألحكام 

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

 .مختلفة أو تعذر ذلج نظراً لظروف خارجة عن إرادة مدير الصندوق أوقات

 طلبها من مدير الصندوق دالحصول على اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى عن 

 .الوحدات مالك مسؤوليات ـ(ه

 يقر ويوافق مالكي الوحدات في الصندوق على اآلتي:

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

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

 ي أوالتعد سيم أواالستثمارات المدارة أو انخفاض في أصول الصندوق باستثناء تلج الحاالت الناتجة عن اإلهمال الج

 التقصير.

  ًيون  عن دفيما عدا خسارة مالج الوحدات الستثمار  في الصندوق أو جزء منه ، ال يكون مالج الوحدات مسؤوال

 .والتزامات الصندوق

  األخرى  التصالايقر مالكي الوحدات بااللتزام بتزويد مدير الصندوق بالعنوان البريدي و أو االلكتروني وبيانات

ي مسؤولية أئه من يتم إعفاالصحيحة، بما فيها اإلشعارات وكشوفات الحساو المتعلقة باستثماراتهم وأن مدير الصندوق 

م عن عد ى مدير الصندوق ناشئة بشكل مباشر أو يير مباشرويتنازل مالج الوحدات عن أي حقوق أو مطالبات عل

عن  تي تنشأمالج الوحدات بكش  الحساو واإلشعارات أو أي معلومات أخرى تتعلق باالستثمارات أو تلج التزويد 

و أو الحسا عدم قدرة مالج الوحدة على الرد أو التأكد من صحة المعلومات أو تصحيح أية أخطاء مزعومة في كش 

 عارات أو أية معلومات أخرى.اإلش

  ن لج القوانيخاع لتيإذا كان مالج الوحدات خاضعاً لقوانين سلطة يير المملكة العربية السعودية فإنه يتعين عليه أن

 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 ذلج، فإنه سيكون لمدير الصندوق الحق 

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

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



ن قبل هيئة السوق المالية وذلج بعد اشعار هيئة السوق دون الحد األدنى المسموح به الستمرار الصندوق والمحدد مالصندوق 

 فسيقوم مدير الصندوق باتخاذ الخطوات التالية:المالية أو ألي سبى طارئ آخر. وفي حالة تم اتخاذ قرار بتصفية الصندوق، 

 21  لج قبلإرسال إشعار مكتوو بهذ  التصفية إلى هيئة السوق المالية ومالكي الوحدات ، على أن يكون ذ )

 يوماً تقويمياً من تاريخ التصفية.

 مالكي  ( علىدتسداد االلتزامات المستحقة على الصندوق من أصول الصندوق وتوزيع المبالغ المتبقية  إن وج

 ق.الوحدات المسجلين في تاريخ التصفية على أساس تناسبي حسى ما يملكه كل مالج وحدات بالصندو

  ندوق دة الصميجى 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

 أصول الصندوق. صافي قيمة من  سنويا %0.5يستحق مدير الصندوق أتعاو إدارة بنسبة 

 

 رسوم الحفظ

 خطرى،أ مالية أوراق أي أو الصكوك في لالستثمارات األصول قيمة من سنوياً % 0.02 تعادل حفظ رسوم الصندوق يتحمل

 .النقد أسواق وأدوات صفقات في األصول قيمة من سنوياً % 0.0025 تعادل حفظ رسوم الصندوق يتحمل كما

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

 الضرائب

 أو دوقالصن مع المبرمة العقود أو الصندوق على فرضها يتم أخرى ضرائى وأي الماافة القيمة ضريبة الصندوق يتحمل

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

 التعاملرسوم 

 حسطى ليطةالما األوراق وبيطع شطراء وعمليطات النقد أسواق وأدوات صفقات عن الناتجة والرسوم العموالت الصندوق يتحمل

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

 رسوم أخرى

لرقابيطة اوالفعلية إلدارته، رسوم المراجعطة ورسطوم الحفطظ ورسطوم النشطر والرسطوم سيتحمل الصندوق المصاري  الالزمة 

 والمصطروفات االخططرى، بشطرط أال يتجطاوز إجمطالي نسطبة المصطروفات األخططرى مكافطتت أعاطاء مجلطس إدارة الصطندوقو

فطي  150,000% مطن متوسط  صطافي قيمطة األصطول السطنوية أو  0.25 باستثناء مصطاري  التعامطل والحفطظ والاطرائى( 

 حال كان  نسبة الرسوم أقل من ذلج( كما يتحمل الصندوق الرسوم الفعلية فق .



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

 .صندوقال

 اإلدارة  رسوم
تراكميا  يومي بشكل تحمل، قيمة أصول الصندوق صافيمن سنوياً %  0.50

 و يتم خصمها من أصول الصندوق في نهاية كل شهر ميالدي

مجموع مكافتت أعااء مجلس إدارة 

 الصندوق

ر يتحمل الصندوق نصيبه منها بقد، سنوياً  لاير 30,000  أقصى بحد

حجم أصوله نسبة إلى إجمالي أصول الصناديق األخرى على اساس 

 السنه نهاية في وتخصم يومي تراكميا بشكل سنوي تحسى

 أتعاو المحاسى القانوني المستقل

 

مبلغ ثاب  على أساس سنوي  ،  سنوياً  لاير 35,000 أقصى بحد

  وتحسى بشكل يومي تراكميا ويدفع كل سته اشهر

 رسوم النشر في موقع تداول 
تحسى مبلغ ثاب  على أساس سنوي  ،  سنوياً  لاير 5,000 أقصى بحد

 نهاية العام وتدفع فيتراكميا بشكل يومي 

 الرسوم الرقابية 
ي تحسى بشكل يوممبلغ ثاب  على أساس سنوي ،  سنوياً لاير   7,500

 وتدفع في نهاية العامتراكميا 

 شهر كل نهاية في وتخصم يومي أساس على مئوية كنسبة تحتسى رسوم الحفظ 

 اريبة القيمة الماافةل*جميع الرسوم أعال  يير شاملة 

 يوم 365 أساس على السنة أيام عدد احتساو يتم**

 

 

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

 .المقابل ذلكالوحدات، وطريقة احتساب 

 حدك% 1 بمعدل مستردة يير بالصندوق اشتراك عملية كل عند مباشرة تخصم اشتراك رسوم الصندوق مدير يستحق

 ويجوز لمدير الصندوق وفقاً لتقدير  الخاص خفض هذ  النسبة. .بالصندوق اشتراك كل قيمة من أقصى

 مدير الصندوق يبرمهاخاصة ت أي عموال (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 أعال  الموضحة الرسوم احتساو آلية يوضح مثال

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

 إجمالي اصول الصندوق
رسوم ومصاريف الصندوق 

 بالريال السعودي

رسوم ومصاريف المستثمر 

 بالريال السعودي 

االشتراك رسوم *  1,050 

الحفظ رسوم  21,000 210 

المستقلين االدرة مجلس اعااء مكافاة  30,000 300 

الحسابات مراجع  رسوم  36,750 367.50 

الرقابية الرسوم  7,500 75 

تداول رسوم  5,250 52.50 

الصندوق ادارة رسوم  57,238.13 572.38 

السنوية والمصاري  الرسوم مجموع   157,738 1,577.38 



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

 السنة نهاية االفتراضي االستثمار صافي

 المالية
10,842,262 

108,422.62 

 مبلغ االستثمار.*  تدفع رسوم االشتراك من قبل المستثمر مباشرة وتكون يير متامنة في 

م عليها رسو ال ينطبق ما عدا الرسوم المعفاة أو التيفيأعال  شاملة ضريبة القيمة الماافة في المثال **جميع الرسوم 

 .الاريبة

 :التسعيرالتقويم و( 6

 صندوقالل وتقويم أصآلية تفاصيل  (أ

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

 اإليالق سعر يتوفر مل ذاإ .إيالق سعر لها يتوفر التي الصندوق أصول لكافة التقويم يوم في اإليالق أسعار اعتماد سيتم . 

 .متوفر إيالق سعر اخر اعتماد سيتم التقويم يوم لألصل

 صافي خالل نم تقويمها سيتم ، العام الطرح ذات الدين وأدوات النقد أسواق وأدوات صناديق في االستثمار حالة في .و

 .عنه معلن سعر خرآ اعتماد سيتم به، المستثمر للصندوق بالنسبة التقويم أيام اختالف حال في .المعلنة وحداتها قيمة

 الفترة عائد حتساوا سيتم ،المرابحة بالباائع، استثمارات في حسابات إسالمية و المنتجات المركبة االسالمية حالة في .ز

 .للصفقة  سميةاإل للقيمة وإضافته الصفقة عمر من المنقاية

صكوك المستحقة لل القيمة السوقية للصكوك بناء على القيمة السوقية باإلضافة األرباح احتساو سيتم الصكوك، حالة في .ح

 .حتى يوم التقويم

 

 .عدد نقاط التقويم وتكرارها (ب

 الفقطرة فطي يطهلإ االشطارة تطم كمطا الصطندوق في أصل كل لقيمة وفقا الخميس إلى األحد من يوميا   الصندوق أصول تقويم سيتم

 .عاملالت ليوم التالي الرسمي العمل يوم في الوحدة سعر إعالن سيتم كما مساًء، الخامسة الساعةقبل  أعال   أ(

 .الخاطئ التسعيرحالة التقويم أو  فيستُتخذ  التي اإلجراءات (ج

ساو حتقويم أي أصل من أصول الصندوق بشكل خاطئ أو سيتم توثيق وتعويض جميع مالكي الوحدات المتاررين عند 

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

 سعر الوحدة واإلفصاح عن ذلج فوراً في موقع الراجحي المالية وموقع تداول وفي تقارير الصندوق.

 .االستردادو االشتراكتنفيذ طلبات  ألغراضتساب سعر الوحدة طريقة اح (د

ً  األصول إجمالي : التالية المعادلة باستخدام وحدة لكل األصول قيمة صافييتم حساو  ً ن المستحقات ناقصا  المصروفات اقصا

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

 بأسعار عوديالس الريال بعملة تقويمها إعادة يتم األخرى بالعمالت مقومة استثمارات وأي السعودي بالريال الصندوق

 .التقويم تاريخ في السائدة الصرف

 .نشر سعر الوحدة وتكرارها تمكان ووق ـ(ه

 .لتعاملا يوم يلي الذي العمل يوم في مساءً  الخامسة الساعة قبل الشركة عقومو تداول موقع في الوحدة سعر نشر سيتم

 



 :التعامل( 7

 األوليتفاصيل الطرح  (أ

 .م2014 09 14 عمله في  الصندوق بدأ وقد المدة محدد يير مفتوح صندوق يعتبر الصندوق

 .ال يوجد حد أدنى لبدء عمل الصندوق

 لاير سعودي 100ساوي تسعر الوحدة عند بداية الطرح  

 .االستردادو االشتراكالنهائية لتقديم طلبات  المواعيدو المحددالتاريخ  يحتويأن  يجب (ب

يوم   تعاملوم في الصندوق بعد إتمام الطرح األولي لوحدات الصندوق في كل يوالتحويل يسمح باالشتراك واالسترداد 

. للتعاماي يوم بسعر الوحدة المعلن عنه في اليوم الذي يل( الخميس الثاني ويوم الخميس الرابع  من كل شهر ميالدي

سابق ليوم اللعمل يوم امن  الساعة الخامسة مساءً  والتحويل قبلوسيكون آخر موعد الستالم طلبات االشتراك واالسترداد 

 .عاملالت

 مكانو للملكية ألدنىا الحدو االستردادو لالشتراك االدنىد لحا كذل فيا بمداد، الستروا االشتراك إجراءات تحتويأن  يجب (ج

 .)حيثما ينطبق) الملكيةأو نقل  االسترداد متحصالت عودف االستردادب طل بين المدةو الطلبات تقديم

ى لالشتراك للرصيد  والحد األدن، وهو الحد األدنى االف لاير سعودي 100,000الحد االدنى لالشتراك في الصندوق 

 النسى ذ ه خفض الصندوق لمدير ويجوزلاير سعودي  25,000سعودي والحد االدنى لالسترداد لاير  25,000اإلضافي 

 للبراما االدخارية واالستثمارية.

ل ساعات تمدة خاليومياً عن طريق فروع الشركة المع التحول بين الصناديق يتم استالم طلبات االشتراك واالسترداد أو

فرها شركة لتي توات إثبات الهوية الالزمة، أو عن طريق القنوات اإللكترونية العمل الرسمية على أن يتم تقديم بيانا

 الراجحي المالية.

يهطا تحديطد فالتي تطم  عاملالت ليومالتالي  الرابعسيتم الدفع لمالج الوحدات عوائد االسترداد المناسبة قبل إقفال العمل في اليوم 

تطوافرة لطدى التراخيص  إن وجدت( المناسطبة لتحويطل الوحطدات مالوسائل وق  الذي تكون فيه جميع سعر االسترداد، أو الو

 مدير الصندوق، أيهما يأتي الحقا.

 الوحدات مالكي سجل (د

غييرات تول أي سيقوم مدير الصندوق بإعداد سجل  بمالكي الوحدات بالمعلومات المطلوبة وتحديثه بشكل مستمر عند حص

هر فيه لطلى يظاالمملكة كما سيتم إتاحة ملخص لسجل مالكي الوحدات مجانا عند في المعلومات حسى الالئحة وحفظه في 

 جميع المعلومات المرتبطة بمالج الوحدات المعني فق .

 استثمار أموال االشتراك األولي قبل بدء عمل الصندوق ـ(ه

لصطالح  لنقطداق اسطوأ صطفقاتو نقطدأموال االكتتاو المستلمة خالل فترة الطرح األولى سيتم استثمارها في صناديق أسطواق ال

ى ، إلطلمملكطةخطار  ا ة، المبرمة مع طرف خاضع لتنظيم مؤسسة النقد أو لهيئة رقابية مماثلة للمؤسسالمستثمرين بالصندوق

 .إلى الحد األدنى المطلوو أو الوق  المحدد لبدء عمل الصندوقحين الوصول 

 الحد األدنى للمبلغ األولي لبدء عمل الصندوق (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

ص ية فيما يخالمال 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 الستمرارالمتطلى الالزم 

 دوق فوقالنظامية الممكنة وفي حال تعثر زيادة حجم الصنسوف يسعى مدير الصندوق لتصحيح ذلج حسى اإلجراءات 

جراءات فقاً إلوالحد األدنى المطلوو 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 طلب  هيئة السوق المالية ذلج -

 مدير الصندوق أن التعليق يحقق مصالح مالكي الوحدات ىأذا رأ -

 يملكهطا التطي ىاألخطر األصطول أو الماليطة األوراق مطع التعامطل فيهطا يطتم التطي الرئيسطة السطوق فطي التعامل تعليق تم إذا -

 إلى نسبة ةمهم أنها معقول بشكل الصندوق مدير يرى التي الصندوق أصول إلى بالنسبة أو عام بشكل إما االستثمار صندوق

يحطدث واسطترداد الوحطدات كحطد أقصطى إلطى يطوم التعامطل التطالي. يجوز لمدير الصندوق تأجيل .الصندوق أصول قيمة صافي

 ( أو أكثطر مطن%10  ذلج، إذا بلغ إجمالي نسبة جميع طلبات االسترداد لمالكي الوحدات والمطلوو تلبيتها في أي يوم تعامطل

 صافي قيمة أصول الصندوق .

ة والمبطررات مع االخذ باالعتبطار المطدة الاطروريفي حال تعليق تقويم الصندوق، سيتخذ مدير الصندوق االجراءات الالزمة 

 لوحطدات فطورااومراجعة التعليق مع مجلس إدارة وأمين الحفظ بصورة منتظمة. كما سيتم إشعار هيئة السوق المالية ومطالكي 

 نفسطها طريقطةبأي تعليق مطع توضطيح أسطباو التعليطق، وإشطعار هيئطة السطوق الماليطة ومطالكي الوحطدات فطور انتهطاء التعليطق بال

 ق.كتروني للسوالمستخدمة في اإلشعار  عن التعليق واإلفصاح عن ذلج في المواقع اإللكتروني لمدير الصندوق والموقع اإلل

 االشطتراك هطذا علطى يترتطى أنطه الصطندوق مطدير رأى حطال في الصندوق في اشتراك طلى أي رفض الصندوق لمدير ويحق

 مطالكي مصطلحة يحقطق االشطتراك طلطى رفطض كطان إذا أو األمطوال يسطل مكافحطة نظطام أو الماليطة السطوق هيئة للوائح مخالفة

 .الحاليين الوحدات

ل تيال االسترداداختيار طلبات  بمقتضاها يجري التي اإلجراءات (ي  .ستؤجَّ

ة كل طلى يتم معاملو الطلى استالم أولويةفي حالة تم تأجيل االسترداد من قبل مدير الصندوق، فسوف يتم الدفع على أساس 

لعمالء التي تم ا% سوف يتم تنفيذ طلبات 10على حدة بحيث إذا تجاوز إجمالي طلبات االسترداد في يوم التعامل الواحد 

ن الوحدات ع فا  قيمة. فإذا انخ األسبقية بحسىاستالم طلباتهم قبل الموعد النهائي لتقديم التعليمات الخاصة باالسترداد 

 صندوق، فعندئذ يجى استرداد وحدات المستثمرين بالكاملبال لالستمرارلوو الحد األدنى المط

  :خصائص الوحدات( 8

يكططون يجططوز لمططدير الصططندوق أن يُصططدر عططدداً ييططر محططدود مططن الوحططدات متسططاوية القيمططة تكططون جميعهططا مططن فئططة واحططدة. و

 االشتراك في الصندوق على شكل وحدات متساوية القيمة. 

 :تقديم التقاريرو المحاسبة( 9

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



اد نتهطاء مطن إعطدبإعطداد تقطارير ماليطة سطنوية والتطي تتاطمن القطوائم الماليطة السطنوية الراجعطة وسطيتم اال الصطندوق مدير سيقوم

ً ( 70  سططبعين التقطارير السططنوية وإتاحتهطا للجمهططور خططالل مطدة ال تتجططاوز كمططا يقططوم  وق،ن نهايطة السططنة الماليططة للصطندمطط يومططا

عطدادها مطن إ نتهطاءاالي وسيتم ن القوائم المالية األولية بشكل نص  سنوالصندوق أيااً بإعداد تقارير مالية أولية والتي تتام

  يوماً من نهاية فترة التقرير. (35  خمسة وثالثون وإتاحتها للجمهور خالل مدة ال تتجاوز

 .يعّدها مدير الصندوق التيأماكن ووسائل إتاحة تقارير الصندوق  (ب

 خالل من أو( رونياإللكت البريد أو و البريدي العنوان  للمستثمر المسجل العنوان على بالصندوق الخاصة اإلشعارات ترسل

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

ً  (45  وأربعون خمسة فترة خالل وذلج ً  يوما  التقارير تصبح ذلج وبعد التقارير، أو اإلشعارات تلج إرسال تاريخ من تقويميا

 .وحاسمة نهائية الصندوق مدير عن الصادرة

 .م2015-12-31تم إصدار أول قائمة مالية سنوية مدققة في السنة المالية المنتهية  (ج

 للصندوق المراجعةالسنوية  الماليةالقوائم  (د

 وذلج من خاللمقابل على نسخ من هذ  القوائم دون  يستطيع مالكي الوحدات االستثمارية والمستثمرين المحتملين الحصول

أو في المقر الرئيسي لمدير الصندوق أو عن طريق موقعه   www.Tadawul.com.saموقع شركة السوق المالية تداول 

 capital.com-ajhiwww.alrااللكتروني  

دون ب (لكترونييد اإلالبريتم موافاة جميع المستثمرين بنسخة من القوائم المالية الصندوق ترسل على  العنوان البريدي و أو 

 مقابل بناًء على استالم طلى خطي منهم بذلج. 

 :إدارة الصندوق مجلس( 10

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

ينطبطق علطيهم التعريط   ينمسطتقل ينعاطو أعاطاء مطن بيطنهمخمسطة  يشرف على الصندوق مجلطس إدارة مكطون مطن -1

تاليططة الطوارد فططي قائمططة المصطططلحات المسططتخدمة فططي لططوائح الهيئطة، ويتكططون مجلططس إدارة الصططندوق مططن األعاططاء ال

 أسمائهم:

  / عضو غير مستقل( –المحسن )رئيس المجلس  بن عبدالرحمنأحمد السيد 

 المسلم ) عضو غير مستقل( بن خالد السيد / عبدهللا 

 عضو غير مستقل() -أنس بن عبدهللا العيسى  /الدكتور الشيخ 

 /عضو مستقل(طارق بن عبدهللا الرميم  السيد( 

 )السيد/ عبدالعزيز بن صالح العمير )عضو مستقل 

 

 إدارة الصندوق مجلسأعضاء  مؤهالتنبذة عن  (ب

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

قبل   .عاما من الخبرة في األعمال المصرفية والمالية والمراجعة 14هو المدير المالي لشركة الراجحي المالية، ولديه أكثر من 

عمل سابقا في مصرف  األردن، كما أنه -انامامه للراجحي المالية، كان يشغل منصى المدير المالي في مصرف الراجحي 

 أحمد .وشركة ديلوي  وعمل أياا في الصندوق السعودي للتنمية PwC السعودية، وقبل ذلج كان يعمل في شركة -الراجحي 

 ودرجة األمريكية، المتحدة الواليات - ستي  ميسوري ايس  ساوث جامعة من األعمال إدارة في ماجستير شهادة على حاصل

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


من مجلس كاليفورنيا للمحاسبة، وقد  (CPA) معتمد عام محاسى أياا أحمد. سعود الملج جامعة من المحاسبة في البكالوريوس

 حار البرناما التنفيذي للمدراء الماليين في كلية الدراسات العليا إلدارة األعمال في جامعة ستانفورد.

 )عضو غير مستقل( -السيد/ عبدهللا بن خالد المسلم

يمتلج  .واق المال، ويقوم حالياً بوفيفة مدير تنفيذي بإدارة أس2016مصرف الراجحي منذ عام يعمل في مجموعة الخزينة في 

على  ة، حصلخبرة مالية ومصرفية تتجاوز عشر سنوات تنوع  ما بين مصرف الراجحي وبنج البالد ومجموعة سامبا المالي

دارة األعمال من إ، وعلى شهادة ماجستير 2010ام شهادة البكالوريوس في المالية من جامعة الملج فهد للبترول والمعادن ع

 .2016جامعة األمير سلطان عام 

 غير مستقل( )عضو -أنس بن عبدهللا العيسى  /الدكتور الشيخ

اجسطتير مطن ، يحمطل شطهادة الم2010منطذ شطهر سطبتمبر  أمين الهيئطة الشطرعية ومطدير اإلدارة الشطرعية بشطركة الراجحطي الماليطة

رقابة عمل في ال ،ة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، ويحمل بكالوريوس الشريعة من الجامعة نفسهاالمعهد العالي للقااء بجامع

ت الشططرعية بمصططرف الراجحططي، كمططا عمططل فططي جامعططة اإلمططام محمططد بططن سططعود اإلسططالمية، لططه مسططاهمات فططي مجططال االستشططارا

 وات والمؤتمرات.الشرعية وهو عاو في الجمعية الفقهية السعودية، وشارك في عدد من الند

 )عضو مستقل(طارق بن عبدهللا الرميم  السيد/

ض طارق مؤسس وشريج تنفيطذي لشطركة شطركاء وتطر األعمطال التجاريطة، وهطي شطركة اسطتثمارية خاصطة لهطا مكاتطى فطي الريطا

كة مرخصطة شطر رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لألسماك وصندوق تالل الملقا السكني، وشركة تأثير المالية، وهطي ودبي.

ني  أسطيا(، وهطو نائطى رئطيس مجلطس إدارة وعاطو لجنطة االسطتثمار للمجموعطة المتحطدة للتطأمين التعطاو من هيئة السطوق الماليطة.

ي، ناعية السطعودبدأ مسيرته العملية مع صندوق التنمية الصط وعاو مجلس إدارة وعاو اللجنة التنفيذية لشركة األمثل للتمويل.

ي وأياطا منصطى كبيطر المصطرفيين فط  AG  Deutsche Bankرئيس قسم إدارة األصول الثروات في وقد شغل سابقاً منصى 

BNP Paribas Corporate& Investment Banking.  حاصطل علطى شطهادة الماجسطتير فطي إدارة األعمطال مطن كليطة لنطدن

ي مطرخص مطن مطا يعطد ططارق مستشطار مطاللألعمال، وشهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعطة واليطة بورتالنطد، ك

 وزارة التجارة واالستثمار.

 (عضو مستقل)بن صالح العمير  زعبد العزيالسيد/ 

ذ لتجارية منثمار االعمير حالياً منصى رئيس تنفيذي في شركة وصل لالست زيشغل االستاذ عبد العزيز بن صالح بن عبد العزي

لديه ولمالية، ام وقبل انامامه لشركة وصل، عمل رئيساً إلدارة المبيعات وكبار المستثمرين في شركة الراجحي 2012عام 

ي فجلس ادارة شغل منصى عاو مسنه في مجال تمويل الشركات والخدمات االستثمارية والتسويقية. كما ي 15خبرة تزيد عن 

ة، ة والصناعيلتجاريصندوق الراجحي ري  وشركة التامين العربية التعاونية وشركة بداية لتمويل المنازل وعدد من الشركات ا

 .حاصل على شهادة البكالوريوس في ادارة األعمال من جامعة وبستر في مدينة جني ، سويسرا

 .إدارة الصندوق مجلسوصف أدوار ومسؤوليات  (ج

 تتضمن مسؤولياتهم ما يلي:.

على  -ج ويشمل ذل ،الجوهرية التي يكون الصندوق العام طرفاً فيها والقرارات والتقارير على جميع العقود الموافقة -

شمل يوال  ،لحفظاللصندوق، وعقود تقديم خدمات  على عقود تقديم خدمات اإلدارة الموافقة – سبيل المثال ال الحصر

ً العقود المبرمة وفقذلج   .المستقبل وم بها فياستثمارات قام بها الصندوق أو سيق شأن أي في لقرارات االستثماريةل ا

 اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصوي  المتعلقة بأصول الصندوق. -

 .دوقالصنمدير يفصح عنه مصالح  عارضت المصادقة على أيالموافقة أو  ومتى كان ذلج مناسباً، اإلشراف، -



لديه  ابقة وااللتزامالمطوااللتزام لدى مدير الصندوق أو مسؤول  مرتين سنوياً على األقل مع لجنة المطابقة االجتماع -

 - لحصراالمثال ال  لى سبيلع -، ويشمل ذلج القوانين واألنظمة واللوائح ذات العالقة جميعالصندوق لمراجعة التزام 

 .الئحة صناديق االستثمار عليها فيالمتطلبات المنصوص 

  (أم يير كان عقداً أسواء   من اكتمال ودقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وأي مستند آخر التأكد -

ا من توافق مالتأكد إضافة إلى  ،إفصاحات تتعلق بالصندوق العام ومدير الصندوق وإدارته للصندوق العام يتامن

 .ثمارالئحة صناديق االست أحكام سبق مع

ً  من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما التأكد -  اديق االستثمارالئحة صنألحكام  يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا

 .ومذكرة المعلومات وأحكام الصندوق وشروط

 الوحدات. مالكي مصلحة يحقق وبما ومهارة وعناية وحرص واهتمام نية وحسن بأمانة العمل -

 تبين جميع وقائع االجتماعات والقرارات التي اتخذها المجلس. تدوين محاضر االجتماعات التي -

 .إدارة الصندوق مجلسأعضاء ت آمكافتفاصيل  (د

ااء المستقلين لاير سعوديي كحد أقصى سنويا لألع 30,000المكافتت المتوقع دفعها إلى مجلس إدارة الصندوق تصل إلى ي

 مجتمعين.

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

بهة ألهداف مشا استثمارية أهداف ذات أخرىاستثمارية  صناديقء في أعاا يكونوا أن الصندوق إدارة مجلس ألعااء يمكن

 أعااء أحد ديج أن الممكن فمن ولذلجالصندوق سواًء كان  تدار من قبل مدير الصندوق أو من قبل أي مدير صندوق أخر. 

 مع صالحالم أو الواجبات في محتمل عارضت على ينطوي موق  في أنه ألعماله ممارسته نطاق في الصندوق إدارة مجلس

 مالكي مصالح يحقق بما بالتصرف لتزاماتها اإلدارة مجلس عاو يراعي سوف الحاالت هذ  وفي .الصناديق من أكثر أو واحد

 درجة لىإ وحرص نية وحسن بأمانةبالعمل  ومسؤوليته كعاو مجلس إدارة بالصندوق وذلج ر دوحسى  المعنيين الوحدات

ً  ممكنة  وفي لمصالحا في محتمل ارضتع ى أيعل االطالع عند ء الصناديق األخرىعمال تجا  التزاماته لإيفا دون عمليا

 إلى أنه علما مجلس اإلدارة وجوو ذلج.أعااء التصوي  إذا رأى  عن العاو ذلج يمتنع سوف التصوي  تطلىت التي الحاالت

لصندوق ابين مصالح عاو مجلس إدارة  قمتحق تعارض يوجد ال وشروط وأحكام الصندوق المعلومات مذكرة إعداد اريخت

 ومصالح الصندوق. 

 صندوقس المجلو عضها فيرك يشا التيناديق الصالس إدارة مج (و

خطرى، و أاإلدارة قد يكون لهم عاويات مماثلة في صطناديق اسطتثمارية يدرك المستثمر في هذا الصندوق أن أعااء مجلس 

جميطع أسطماء الصطناديق االسطتثمارية المطدارة مطن قبطل الشطركة التطي  –من حين آلخر  –يجتهد مدير الصندوق لبيان وتحديث 

لصطناديق لحاليطة فطي ايحل فيها أحد أو جميع أعااء مجلس اإلدارة. الجدول التالي يوضح عاويات أعااء مجلس اإلدارة ا

 االستثمارية المرخصة والعاملة في المملكة العربية السعودية.

 اسم الصندوق

 أعضاء مستقلين أعضاء غير مستقلين
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للماطاربة بالباطائع  الريطال صطندوق الراجحطي  

 السعودي(
 

 
   



صططندوق الراجحططي للماططاربة بالباططائع  دوالر 

 أمريكي(
 

 
   

      صندوق الراجحي للصكوك

      صندوق الراجحي  المتوازن المتعدد األصول

      صندوق الراجحي للنمو المتعدد األصول

      متعدد األصولصندوق الراجحي المحافظ 

      السعوديةصندوق الراجحي لألسهم 

      صندوق الراجحي لألسهم الخليجية

      صندوق الراجحي لألسهم العالمية

صطططندوق الراجحطططي لتنميطططة رأس المطططال وتوزيطططع 

األربططاح  أسططهم منطقططة الشططرق األوسطط  وشططمال 

 أفريقيا(

 

 

   

      لقطاع المواد األساسيةصندوق الراجحي 

صندوق الراجحي إم إس سطي أي لمؤشطر األسطهم 

 السعودية متعدد العوامل
 

 
   

      للدخل السعوديةصندوق الراجحي لألسهم 

      صندوق الراجحي المتنوع للدخل

      صندوق الراجحي المطور للمرابحات

      صندوق الراجحي ري 

 صندوق مجمع تالل الملقا السكني
     

 

 الرقابة الشرعية هيئة( 11

 .هممؤهالتالرقابة الشرعية، و هيئةأعضاء  أسماء (أ

 ( أعااء هم:3تتكون الهيئة الشرعية للصندوق من ثالثة  

 فضيلة الشيخ د. صالح بن منصور الجربوع )رئيساً(

الماجسططتير والططدكتورا  مططن جامعططة اإلمططام محمططد بططن سططعود حصططل الططدكتور صططالح علططى الشططهادة الجامعيططة وشططهادة  

م معتمطد فطي اإلسالمية، ويعمل رئيساً للهيئة الشرعية في شركة تكافل الراجحطي للتطأمين التعطاوني، وهطو محطامي ومحكط

 لبحرينا –مركز التحكيم لدول مجلس التعاون الخليجي 

  فضيلة الشيخ د. سليمان بن عبدهللا اللحيدان )عضواً(

عود حصططل الططدكتور سططليمان علططى الشططهادة الجامعيططة وشططهادة الماجسططتير والططدكتورا  مططن جامعططة اإلمططام محمططد بططن سطط

 .اإلسالمية، ويعمل حالياً قاضي استئناف في المجلس األعلى للقااء

  فضيلة الشيخ د. سعد بن تركي الخثالن )عضواً(



 مية، ويعملتورا  من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالحصل الدكتور سعد على الشهادة الجامعية والماجستير والدك

ً  لرياضا -حالياً  أستاذ( في قسم الفقه في كلية الشريعة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  لفقهيةا جمعيةلل ورئيسا

  .هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية سابق لدى ، وهو عاوالسعودية

 .الرقابة الشرعية هيئةأدوار ومسؤوليات  (ب

 دور الهيئة الشرعية يتمثل فيما يلي:

حــكام قيدهــا بأد من تدراســة ومراجعــة شــروط وأحــكام الصنــدوق وأهــدافه وسياســاته االســتثمارية، للتأك .1

 .يعةالشــر

 الشرعية.تقديم الرأي الشرعي إلى مدير الصندوق بخصوص التقيد باألحكام  .2

 صندوق.مارات العلى مدير الصندوق التقيد بها خالل إدارته الستث يجىتحديد الاواب  واألحكام الشرعية التي  .3

 التأكد من استبعاد .و -ن وجدإ–وضع آلية الحتساو العنصر الواجى استبعاد  من الصندوق  .4

 مراقبة استثمارات الصندوق وأعماله وفق الاواب  الشرعية المحددة. .5

 

 .الرقابة الشرعية هيئةأعضاء  مكافئاتتفاصيل  (ج

ل الصندوق أي تكالي  مقابل االستشارات الشرعية  ال يحمَّ

 تبعةالم اإلجراءاتصول واأل لتلكة الدورية والمراجعتثمار لالسدة المعول األصرعية شد لتحدي المطبقة المعايير تفاصيل (د

 .الشرعية يرعايالمحال عدم التوافق مع  في

 تي تشمل مادوق والالصادرة من الهيئة الشرعية لمدير الصن والباائع الصندوق ضواب  االستثمار والمتاجرة في األسهمتحكم 

 يأتي:

 أوالً: ضوابط صناديق المضاربة بالبضائع

 ليه.عهي أن يدفع شخص ماالً إلى آخر ليتّجر به، ويتقاسمان الربح بينهما بحسى ما يتفقان  تعريف المضاربة:

مدير اارو  والمااربة في هذا الصندوق من المااربة المشتركة وهي هنا: عقد بين أرباو المال  مالك الوحدات( والم

زعاً ربح موالصندوق( على أن يتولى الماارو استثمار أموالهم في نشاط يرجى منه تحقيق ربح مناسى، على أن يكون ال

 مله فق .هد  وعالخسارة المالية على أرباو المال ويخسر الماارو ج بينهما حسى ما اتفقا عليه، وفي حال الخسارة تكون

 

 الضوابط الشرعية:

 لشرعيةفي حالة استثمار الصندوق بصناديق أخرى تديرها شركة الراجحي المالية, تحكم الصندوق الاواب  ا .1

 الصادرة من الهيئة الشرعية لمدير الصندوق والتي تشمل ما يأتي:

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

ى وبموجى الوثائق المعينة لها، قبل البيع عل –بأرقامها ومكانها  –أن تكون السلع مملوكة للصندوق ومتعينة له   -

 المشتري.

 لعمالت.ال يجوز أن يبيع الصندوق أو يشتري سلعا ال يجوز فيها التأجيل من الذهى والفاة وا -

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

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

 رية.االستثمال يجوز تداول وحدات الصندوق إال بعد بدء نشاطه واستمرار مزاولته لهذا النشاط في موجوداته ا .3

دوق ت الصنال يجوز تداول وحدات الصندوق بعد توقفه عن مزاولة نشاطه كالتوق  للتصفية إذا كان  في موجودا .4

 ديون أو نقود، إذ يجى في هذ  الحال تطبيق أحكام الصرف وشروطه وأحكام بيع الدين.

 

 ثانيا: ضوابط صناديق األسهم:

 أتي:األسهم الصادرة من الهيئة الشرعية لمدير الصندوق  ما يتحكم الصندوق ضواب  االستثمار والمتاجرة في 

 



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

رة المتاجوالنوع األول: الشركات المساهمة ذات األيراض واألنشطة المباحة. وهذ  الشركات يجوز االستثمار  -ث

 يع وأحكامه.بأسهمها وفق شروط الب

نزير وم الخالنوع الثاني: الشركات المساهمة ذات األيراض واألنشطة المحرمة، مثل شركات الخمور والتبغ ولح - 

ربوية، دات الوشركات القمار والبنوك الربوية، وشركات المجون واألفالم الخليعة، وصناديق االستثمار في السن

 ا مطلقاً.بأسهمه بها. وهذ  الشركات ال يجوز االستثمار والمتاجرةوالشركات المتخصصة في تداول الديون والتعامل 

محرمة،  ا أمورالنوع الثالث: الشركات المساهمة التي أيراضها وأنشطتها مباحة، ولكن قد يطرأ في بعض تعامالته -ح

ا مالمساهمة  كاتلشرامثل تعاملها بالربا اقتراضا أو إيداعاً. وقد قررت الهيئة بشأن هذا النوع  النوع الثالث( من 

 يأتي:

 ة:اآلتي أوالً: يجى أن يراعى في االستثمار والمتاجرة في أسهم هذا النوع من أنواع الشركات المساهمة الاواب 

امل و التعإن جواز التعامل بأسهم تلج الشركات مقيد بالحاجة، فإذا وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتنا -

 ييرها ممن ال يلتزم بذلج. بالربا وتسد الحاجة فيجى االكتفاء بها عن

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

ً أن االقتراض بالربا حر ه، ا كان مبلغام مهممن إجمالي القيمة السوقية ما لم تقل عن القيمة الدفترية، علما

 ا لكل ربع من أرباع السنة.وتؤخذ القيمة السوقية من متوس  قيمته

هذا اإليراد  ٪( من إجمالي إيراد الشركة سواء أكان5أال يتجاوز مقدار اإليراد الناتا من عنصر محرم   -

 إذا لم يتموذلج.  ناتجاً عن االستثمار بفائدة ربوية أم عن ممارسة نشاط محرم أم عن تملج لمحرم أم عن يير

 معرفتها، ويراعى في ذلج جانى االحتياط.اإلفصاح عن بعض اإليرادات فيجتهد في 

 وما ورد من تحديد للنسى مبني على االجتهاد وهو قابل إلعادة النظر حسى االقتااء. -

سى حيع أسهمها نها ببثانياً: إذا تغيرت أوضاع الشركات بحيث ال تنطبق عليها الاواب  السابقة وجب  المبادرة إلى التخلص م

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

 وائم ماليةقأقرو  ثالثاً: يرجع في معرفة أنشطة الشركة والنسى المقررة لجواز الدخول في االستثمار والمتاجرة فيها إلى

 صادرة موضحة للغرضب سنوية كان  أو ربع سنوية أو شهرية، سواء أكان  مدققة أم يير مدققة.

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

يعه، لسهم بقصد رمار: اقتناء اويعني االستث-خامساً: تطبق الشركة الاواب  المذكورة في االستثمار وفي المتاجرة في األسهم، 

ا بذلج أم لشركة نفسهاسواء  قام   -الفرق بين السعرين أي ربحه السنوي، وتعني المتاجرة: البيع والشراء بقصد الربح من

وساطة في الة الحبواسطة ييرها، وسواء  أكان تعامل الشركة لنفسها، أم كان لغيرها على سبيل التوس   السمسرة( كما في 

ة عن بيل الوكالعلى س التداول، أو على سبيل اإلدارة ألموال الغير كما في الصناديق االستثمارية إجارة كان  أم مااربة، أو

 الغير والتوكيل للغير كما في إدارة المحافظ االستثمارية.

 الشرعية هيئةال ضواب  حسى األخرى المالية واألوراق األسهم من المحرم العنصر استبعاد الصندوق مدير يتولىسادساً: 

 ثالثاً: ضوابط الصكوك:

ة أو في ق معنويشائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو حقوتعري  الصكوك: هي وثائق متساوية القيمة تمثل حصصاً 

خدامها دء استملكية موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاص، وذلج بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باو االكتتاو وب

 فيما أصدرت من أجله.

 الضوابط الشرعية:



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

 أن يكون الصج مجازاً من الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المالية. .1

و أو اإلجارة أصناع، أن يحكم الصج أحد عقود المعامالت المالية في الفقه اإلسالمي، كالمشاركة، أو السلم، أو االست .2

 البيع وييرها، وأن تكون مستوفية ألركانها وشروطها.

ت في لمحرماأي شرط أو تعهد، يؤدي إلى الربا أو الغرر أو الارر أوييرها من ا أال تشتمل وثائق الصكوك على .3

 الشريعة اإلسالمية.

دي أو ت التعأال تشتمل وثائق الصكوك على أي شرط أو تعهد يامن به المصدر لمالج الصج رأس ماله في يير حاال .4

 التفري .

 ن يتم التقيد بالاواب  اآلتية:يجوز تداول الصكوك في سوق األوراق المالية أو ييرها على أ .5

 د الصرف.روط عقإذا كان  أصول الصكوك ديوناً أو نقوداً فال يجوز تداولها إال بعد مراعاة أحكام بيع الدين وش .أ

 إذا كان  أصول الصكوك أعيانا أو خدمات أو منافع أو حقوقاً فال مانع من تداولها. .و

رض ونقود فينظر للغرض من إصدار الصكوك فإن كان الغإذا كان  أصول الصكوك تشتمل على أعيان وديون  .ت

ً فال يجوز تداولها إال بعد مراعاة أحكامهما، وإن كان الغ  يج األعيانرض تصكتصكيج الديون أو النقود أو هما معا

  ونحو  فال 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

 المركز الرئيس ، طريق الملج فهد

 11432الرياض  5561ص.و 

 + 966( 11  2119292هات  رقم 

 + 966( 11  2119299فاكس رقم 

 المملكة العربية السعودية

capital.com-www.alrajhi 

 

 .الماليةالصادر عن هيئة السوق  الترخيصتاريخ  (د

 ى قرارشركة الراجحي المالية هي شخص اعتباري مرخص له بموجى أحكام الئحة األشخاص المصرح لهم الصادرة بموج

 .م2007 6 19هـ الموافق 1428 6 4( بتاريخ 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 المصاري 

 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

 األعضاء التالية أسمائهم:دوق من الصنمدير يتكون مجلس إدارة 

 رئيس مجلس اإلدارة - عبد هللا بن سليمان الراجحي 

 .ئيس مجلس اإلدارة يير تنفيذير -شركة الراجحي المصرفية لالستثمار  مصرف الراجحي( -

 .تنفيذي يير اإلدارة مجلس رئيس - شركة الراجحي للتأمين التعاوني   تكافل الراجحي( -

 .تنفيذي يير اإلدارة مجلس ئيسر -شركة مجموعة الراجحي القاباة  -

 .ئيس مجلس اإلدارة يير تنفيذير -للبتروكيماويات شركة الفارابي -

 .لس اإلدارة يير تنفيذيرئيس مج -شركة الفارابي لالستثمار  -

 .ير تنفيذيرئيس مجلس اإلدارة ي - للبتروكيماوياتينبع  شركة الفارابي -

 .ر تنفيذيرئيس مجلس اإلدارة يي -للصناعات التحويلية  شركة الفارابي -

 .رئيس مجلس اإلدارة يير تنفيذي -األجيال القاباة شركة  -

 .يرئيس مجلس اإلدارة يير تنفيذ - شركة فرسان للسفر والسياحة -

 .يير تنفيذي -السعودية لصناعة مستلزمات السجاد شركة ال -

 .يير تنفيذي -جبيل السعودية لحلول أنسجة األرضيات شركة  -

 يير تنفيذي . –شركة الرؤية الخاراء لألنجيلة الصناعية  -

 

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

 .مجلس إدارة يير تنفيذي اوع -شركة الراجحي والمسفر الزراعية ذ.م.م -

 .جلس إدارة يير تنفيذيم عاو -شركة هاشم للمقاوالت والتجارة -

 .مجلس إدارة يير تنفيذي اوع -صالح عبدالعزيز الراجحي وشركا  المحدودةشركة  -

 

 عضو مجلس إدارة - خالد بن حمد اليحيى 

 .تنفيذي يير إدارة مجلس عاو – ايه آي جي العربيشركة ميتالي   -

 

 عضو مجلس إدارة - الصالحبن محمد  فيصل بن سعود 

 .تنفيذي  إدارة مجلس عاو -الشركة العربية لصناعة البالستيج المحدودة -

 .تنفيذي  إدارة مجلس عاو -شركة منتجات البالستيج السعودية المحدودة -

 

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

 .تنفيذي يير إدارة مجلس عاو –( الراجحي مصرف  لالستثمار المصرفية الراجحي شركة -

 .تنفيذي يير دارةإلا مجلسرئيس  -البيطرة الوطنيةالشركة  -

 

  لس إدارةعضو مج -عبدالعزيز بن خالد الغفيلي 

 تنفيذي يير إدارة مجلس عاو –( الراجحي مصرف  لالستثمار المصرفية الراجحي شركة. 



 تنفيذي يير إدارة مجلس عاو - صافوال مجموعة. 

 تنفيذي يير إدارة مجلس عاو -شركة بندة للتجزئة. 

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

 ملي الح حامدير الصندوق يعد مسؤوال عن إدارة الصندوق والسعي لتحقيق أهدافه االستثمارية ويراعي كذلج مص

ود وقيته وممارسا استثمار الصندوقالوحدات في اطار مذكرة المعلومات والشروط واالحكام االلتزام بسياسات 

 من الئحة صناديق االستثمار 41االستثمار المنصوص عليها في المادة 

  لصندوقاااللتزام بالاواب  الشرعية المنصوص عليها في هذ  المذكرة والتأكد بشكل دوري من التزام مدير 

 بالاواب  الشرعية وتبليغ مجلس إدارة الصندوق بأي مخالفات جوهرية

 فاء بأي طلبات استرداد محتملة مراقبة السيولة للو 

  حاجة لذلج. ىرأصندوق من الباطن إذا يحق لمدير الصندوق تعيين مدير 

 

 .االستثمارُكلف بها طرف ثالث من جانب مدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق  التي المهام (ط

 يوجدال 

ة صندوق تتعارض مع أنشط أن الممكن من، أو  جوهريةة أهمي تمثل لصندوقدير الم ىرأخ مصالحل أو عمطة أنشأي  (ي

 .االستثمار

 يوجد ال

 . هلعزل مدير الصندوق أو استبدال المنظمة األحكام (ك

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

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

 األشخاص الئحة بموجى بذلج المالية السوق هيئة إشعار دون اإلدارة نشاط ممارسة عن الصندوق مدير توق  .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 طلى تقديم .9

 لوائحه او النظام التزامب – جوهريا الهيئة ترا  بشكل – أخل قد الصندوق مدير أن المالية السوق هيئة رأت إذا .10

 . التنفيذية

 شخص وجود عدم مع استقالته أو عجز  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 يجى (ج

 أعال .

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

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

 ووفقا ناسباوم ضروريا ذلج كان حيثما ينقل ان  المعزول الصندوق مدير على ويجى. البديل الصندوق مدير تعيين

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



 :الحفظ أمين( 13

 .الحفظ أميناسم  (أ

 ي البالد الماليةشركة البالد لالستثمار ي

 .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 و ص|  فهد الملج 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 بموجى أحكام الئحة األشخاص المصرح لهم الصادرة بموجى  البالد الماليةشركة 

 .م2007 08 14لموافق اهـ 1428 08 01( 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

 طرفاً ثالثاً  الحفظ أمينكلف بها  التي المهام (و

لمحليطة أو يحق ألمين الحفظ تكليط  أي ططرف ثالطث للقيطام بجطزء مطن مهطام أمطين الحفطظ أو جميعهطا نيابطة عنطه فطي األسطواق ا

 .الخارجية

 . هأو استبدال الحفظ أمينلعزل  المنظمة األحكام (ز

 واستبداله: الحفظ أمين عزل في الهيئة صالحية .3

ً تطرا   أو اتخطاذ أي تطدبير مطدير الصطندوقالمعين مطن حفظ الللهيئة عزل أمين  (  الحطاالت  أي مطن حطال وقطوع فطي مناسطبا

 :اآلتية

  الئحة األشخاص المرخص لهمبذلج بموجى دون إشعار الهيئة  نشاط الحفظأمين الحفظ عن ممارسة  توق. 

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

mailto:clientservices@albilad-capital.com
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 ترخيصه في ممارسة نشاط الحفظ.أمين الحفظ إللغاء  إلى الهيئة منطلى  تقديم 

 التنفيذية ئحهبالتزام النظام أو لوا -اً ترا  الهيئة جوهريبشكل  -ل إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قد أخ. 

 أهمية جوهرية. ذات اأنه -ةبناًء على أسس معقول- ترى الهيئة أي حالة أخرى 

مطين نطي تعيطين أفيجطى علطى مطدير الصطندوق المع صالحياتها وفقاً للفقرة  أ( من هطذ  المطادة، إذا مارس  الهيئة أياً من (د

 امطل مطن أجطلالتعطاون بشطكل ك وأمين الحفظ المعزول يتعين على مدير الصندوق حفظ بديل وفقاً لتعليمات الهيئة، كما

لطى مطن تعيطين ( يومطاً األو60 ـ خطالل الطتسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى أمين الحفظ البطديل وذلطج  المساعدة على

 ً ً  أمين الحفظ البديل. ويجى على أمين الحفظ المعزول أن ينقل، حيثما كان ذلطج ضطرورياً ومناسطبا هيئطة لتقطدير ال ووفقطا

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

 واستبداله: الحفظ أمين عزل في مدير الصندوق صالحية .4

مطين أن عطزل أ معقطول ى بشطكلرأإذا  كتطابيبموجطى إشطعار  المعطين مطن قبلطهحفظ الأمين عزل  الصندوقيجوز لمدير  (د

 .تابيكالحفظ في مصلحة مالكي الوحدات، وعلى مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات بذلج فوراً وبشكل 

الكتطابي ار إلشطعاأمطين الحفطظ  من تسلم ( يوماً 30 خالل  تعيين بديل له أمين الحفظ عزل إذا يجى على مدير الصندوق ( 

 لصطندوقمطدير االتعطاون بشطكل كامطل مطع  المطادة. ويجطى علطى أمطين الحفطظ المعطزولمطن هطذ   (أ لفقطرة وفقطاً لصادر ال

ا كطان ذلطج حيثمط تسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى أمين الحفظ البديل. ويجطى علطى أمطين الحفطظ المعطزول أن ينقطل،ل

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

ى مطدير عن قيامه بتعيطين أمطين حفطظ بطديل، ويجطى علط اإللكتروني موقعه اإلفصاح فوراً فييجى على مدير الصندوق  (و

 لعام.وق عن قيامه بتعيين أمين حفظ بديل للصندوق االصندوق العام كذلج اإلفصاح في الموقع اإللكتروني للس

 االستثمارمستشار ( 14

 ال يوجد

 ع الموز( 15

 ال يوجد

 :القانوني المحاسب( 16

 .القانوني المحاسباسم  (أ

 يونا إيرنيس  أند

 .وعنوان العمل للمحاسب القانوني المسجلالعنوان  (ب

 الطابق السادس ، بر  الفيصلية

 طريق الملج فهد

 11464الرياض  2732ص.و 
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 صندوقالالقانوني فيما يتعلق ب المحاسبومسؤوليات  األساسية األدوار (ج

 تمتط والتطي بهطا يقطوم يالتط المراجعة لأعما إلى استناداً  المالية القوائم على الرأي إبداء في القانوني المحاسى مسؤوليةتتمثل 

 ً  أخالقيطات لبطاتبمتط المحاسطى التطزام تطلطىت والتطي السطعودية العربيطة المملكطة فطي عليها المتعارف المراجعة لمعايير وفقا

 األخططاء مطن خاليطة الماليطة القطوائم بطأن التأكطد مطن معقولطة درجطة علطى لللحصطو المراجعطة لأعمطا تنفيطذو وتخططي  لمهنطةا

 ياطاحاتواإل للمبطالغ مؤيطدة أدلطة علطى لالحصطو بطإجراءات القيطام أياطا القطانوني المحاسى مسؤوليات تامن. تيةهرالجو

 المحاسطبية قطديراتالت ومعقوليطة المتبعطة المحاسطبية السياسطات مالءمطة مطدى قيطيمت إلطى باإلضطافة .الماليطة القوائم في الواردة

 .المالية للقوائم العام العرض قييمت إلى باإلضافة المستخدمة

 : ىمعلومات أخر( 17

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

 .الخاصة التالعموالصندوق بشأن التخفيضات و ديرمة سياسرح وش الخاصة العموالتات وبالتخفيض المتعلقةات المعلوم (ب

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

 الخاص خفض هذ  النسبة. أقصى من قيمة كل اشتراك. ويجوز لمدير الصندوق وفقاً لتقدير 

 بالزكاة و/أو الضريبة المتعلقة المعلومات (ج

م الصندوق إن الرسوم والمصاري  والعموالت المذكورة في شروط وأحكا .بنفسه ماله زكاة استخرا  المستثمر يتولى

ليها في صوص علنسى المنومذكرة المعلومات ال تشمل ضريبة القيمة الماافة وسيتم تحميل الاريبة بشكل منفصل وفقاً ل

  .نظام الارائى والئحته التنفيذية

 .معلومات وتفاصيل اجتماع مالكي الوحدات (د

ى به وعل الصندوق الجتماع مالكي الوحدات من خالل إعالن الدعوة على الموقع اإللكتروني الخاصيدعو مدير  .6

لوحدات الكي امالموقع اإللكتروني الخاص بالسوق المالية السعودية يتداولي، ومن خالل إرسال إخطار خطي لجميع 

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

ح. كما يتعين ع في  ر الصندوق،لى مدياإلعالن واإلخطار تاريخ انعقاد االجتماع ومكانه ووقته وجدول األعمال الُمقتر 

يئة السوق إلى ه نفس وق  إرسال اإلخطار إلى مالكي الوحدات فيما يتعلق بأي اجتماع، تقديم نسخة من هذا اإلخطار

 ية.المال

طي من أحد أيام من استالم طلى خ 10يتعين على مدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع لمالكي الوحدات في ياون  .7

 ت الصندوق.% على األقل من وحدا25مالكي الوحدات أو أكثر، الذي يمتلج منفرداً أو الذين يمتلكون مجتمعين 

لى % ع25ن مالكي الوحدات الذين يمتلكون مجتمعييتكون النصاو الالزم لعقد اجتماع لمالكي الوحدات من عدد  .8

 األقل من قيمة وحدات الصندوق.

ن خالل مع ثان في حال عدم الوفاء بشروط النصاو الواردة في الفقرة السابقة أعال ، يدعو مدير الصندوق الجتما .9

الل خومن  يتداولي اإلعالن على موقعه اإللكتروني وعلى الموقع اإللكتروني الخاص بالسوق المالية السعودية

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

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

 اباً قانونياً.بصفة شخصية أو من خالل ممثلين، نص

 يحق لكل مالج وحدات تعيين وكيل لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات. .10

 صندوقالنهاء وتصفية إل المتبعة اإلجراءاتمعلومات عن  ـ(ه

يعتبر هذا الصندوق من الصناديق المفتوحة المدة وليس هناك يطوم محطدد لتصطفيته. ومطع ذلطج، فإنطه سطيكون لمطدير الصطندوق 

الحق في تصفية الصندوق بالكامل، إذا أصبح جلياً أن حجم أصطول الصطندوق ال يبطرر االسطتمرار فطي إدارتطه بطريقطة عمليطة 

بى حططدوث بعططض التغييططرات فططي األنظمططة التططي تحكططم إدارة الصططندوق، أو ومالئمططة ومجديططة مططن الناحيططة االقتصططادية أو بسطط



ن قبطل هيئطة السطوق الماليطة وذلطج بعطد دون الحد األدنى المسموح به السطتمرار الصطندوق والمحطدد مطانخفض حجم الصندوق 

الصطندوق م مطدير اشعار هيئة السوق المالية أو ألي سبى ططارئ آخطر. وفطي حالطة تطم اتخطاذ قطرار بتصطفية الصطندوق، فسطيقو

 باتخاذ الخطوات التالية:

   يومطاً 21إرسال إشعار مكتوو بهطذ  التصطفية إلطى هيئطة السطوق الماليطة ومطالكي الوحطدات ، علطى أن يكطون ذلطج قبطل )

 تقويمياً من تاريخ التصفية.

 كي لططى مططالسططداد االلتزامططات المسططتحقة علططى الصططندوق مططن أصططول الصططندوق وتوزيططع المبططالغ المتبقيططة  إن وجططدت( ع

 الوحدات المسجلين في تاريخ التصفية على أساس تناسبي حسى ما يملكه كل مالج وحدات بالصندوق.

 وق ومطدة يجى على مدير الصندوق اإلعالن في موقعه اإللكتروني والموقع اإللكتروني للسطوق عطن انتهطاء مطدة الصطند

 تصفيته.

 

  الشكاوى بمعالجة الخاصة اإلجراءات (و

 ني يستقبل مدير الصندوق شكاوى المستثمرين في الصندوق عن طريق وحدة خدمات العمالء على الرقم المجا

 أو عن طريق المراكز االستثمارية. 011/ 4600625أو عن طريق الفاكس رقم  8001245858

  مسططتثمر مططن فططي حالططة طلططى الجهططات القاططائية المختصططة أو هيئططة السططوق الماليططة نتططائا أي شططكوى صططادرة عططن أي

 المستثمرين في الصندوق، فعلى مدير الصندوق تزويدها بجميع المستندات المرتبطة بالموضوع.

 .يزود مدير الصندوق المستثمرين باإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى حال طلبها 

  لسطوق ادى هيئطة يطوم عمطل، يحطق للمشطترك إيطداع شطكوا  لط 15وفي حالة تعذر الوصول إلى تسوية أو لم يطتم الطرد خطالل

د المستثمرين، كما يحق للمشترك إيداع شكوا  لطدى لجنطة الفصطل فطي منازعطات األوراق الماليطة بعط إدارة شكاوى -المالية

ز إيطداعها ( يوم تقويمي من تاريخ إيطداع الشطكوى لطدى الهيئطة، إال إذا اخططرت الهيئطة مقطدم الشطكوى بجطوا90ماي مدة  

 لدى اللجنة قبل انقااء المدة.

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

ديالت تعطط ة السطعودية السطارية المفعطول وأليشطروط وأحكططام الصطندوق ألنظمطة المملكطة العربيططمطذكرة المعلومطات وتخاطع 

شطا بطين أي نزاع ين الحقة في المستقبل لتلج األنظمة بما ال يخال  الاواب  الشرعية  المعتمدة لدى الراجحي المالية. ويحال

 فصل في منازعات األوراق المالية.مدير الصندوق والمستثمرين إلى لجنة ال

 داتالوحالكي لمة لمتاحتندات اللمسة قائم (ح

ور في االطالع على شروط وأحكام الصندوق، وملخص المعلومات الرئيسة وكل عقد مذكلمالكي الوحدات الحق في 

 .مذكرة المعلومات، والقوائم المالية لمدير الصندوق

 ملكية أصول الصندوق (ط

 مدير أو وقالصند لمدير يكون أن يجوز وال (،مشاعة ملكيه  الوحدات لمالكي جماعي بشكل مملوكة الصندوق أصول تعد

 الصندوق أصول يف مصلحة أيّ  الموزع أو المشورة مقدم أو الباطن من الحفظ أمين أو الحفظ أمين أو الباطن من الصندوق

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

ً مالك الموزع أو المشورة مقدم أو الباطن من ً  كان أو ،هملكيت حدود في وذلج الصندوق، لوحدات ا  المطالبات بهذ  مسموحا

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

 –ها يطلبد وقول ، معقكل بش لصندوقا إدارة مجلسأو  لصندوقمعروفة، أو ينبغي أن يعرفها مدير ا ىأي معلومة أخر (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

سياسات  يفذُكرت  التيدا عا م الماليةوق السة هيئها علي وافقت االستثمارناديق صة الئحود قيأي إعفاءات من  (ك

 . هوممارسات االستثمار

 ال يوجد

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

ق التصطوي  بعد التشاور مع مسؤول االلتزام، يوافق مجلس إدارة الصندوق، على السياسات العامة المرتبططة بممارسطة حقطو

يقرر  تشكل جزءاً من أصول الصندوق، وسوفالتي تمتلج حقوق تصوي  والممنوحة للصندوق على أساس األوراق المالية 

 لتطزام.و عدم ممارسة أي حقوق تصطوي ، بعطد التشطاور مطع مسطؤول االمدير الصندوق، بناًء على تقدير  الخاص، ممارسة أ

 .الوحدات بهذ  السياسة عند طلبهم وسيتم تزويد مالكي

  االستثمارال مجديد تح معايير (ز

  ال ينطبق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (1المحلق رقم )

 م:2019ملخص الرسوم والمصاريف الفعلية للعام 

  

   439,003.63  

 0 

 36,750.00 

 5,250.00 

 0 

 7,500.00 

0 

17,842.80 

2,371.35 

0 

0 

508,717.46 

0.61 

79,266.21 

 

 *الرسوم أعاله تشمل رسوم القيمة المضافة.

 

 


