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

قبل اتخاذ أي قرار  ى بعنايةاألخر والمستندات المعلومات مذكرة مع الصندوق أحكام و شروطقراءة  المحتملين المستثمرين

 استثماري في هذا الصندوق



 

 المعلومات الرئيسية (أ)

 

 سم الصندوق ونوعها .1

ً  هو صندوق استثمار مفتوح العوامل متعدد السعودية األسهم لمؤشر أي سي سإ مإ الراجحي صندوق  .مطروح طرحاً عاما

 األهداف االستثمارية .2

 تحقيق إلى يهدف مفتوحعام  استثمار صندوق هو العوامل متعدد السعودية األسهم لمؤشر أي سي سإ مإ الراجحي صندوق

 المتوافق العوامل متعدد السعودية لألسهم أي سي إس إم مؤشر أداء تتبع خالل من المال لرأس األجل طويلمتوسط إلى  نمو

 .للصندوق الشرعية الهيئة ضوابط مع

أسهم في االستثمار  يتم حيثباستخدام أسلوب اإلدارة الغير نشطة للمؤشر اإلرشادي أداء مطابق يسعى الصندوق لتحقيق  

مؤشر إم إس سي رشادي )ستيمكن للمستثمر متابعة أداء المؤشر اإلوأوزانها الشركات المكونة للمؤشر االسترشادي حسب 

موقع الشركة  في  ( من خالل زيارة الموقع االلكتروني لمدير الصندوق أي لألسهم السعودية متعدد العوامل 

capital.com-www.alrajhi  

 في الصندوقالتي يتم تحقيقها  نقديةال توزيعاتالوسوف يقوم الصندوق بإعادة استثمار األرباح 

 سياسات االستثمار وممارساته .3

 األسههم أسهواق فهي المدرجهة الشهركات أسههم فهي أساسهي بشهكل االسهتثمار طريهق عهن االسهتثمارية أهدافه  الصندوق يحقق

 .للصندوق الشرعية الهيئة ضوابط مع المتوافقة حسب مكونات المؤشر االسترشادي للصندوق السعودية

 المخاطر المرتبطة باالستثمار في الصندوق .4

  يعتبر الصندوق صندوق استثمار عالي المخاطر، وتبعاً لذلك يجب على مالكي الوحدات أن يكونوا على بين  من

 .سلبي على أداء الصندوقالمخاطر الرئيسة التي قد يكون لها أثر 

  أن األهداف االستثمارية للصندوق سوف تتحقق وذلهك ألن رهروف السهوق وطهرق التهداول فهي تغيهر بليس هناك تأكيد

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

 مقارنة بالمؤشر  الصندوق خسائر كبيرة أو أن أداءأي و أن  لن يتم تكبد بأن األرباح سوف تتحقق أ ال يوجد ضمان

 االسترشادي سيتكرر أو يماثل األداء السابق.

 بمثابة  وديعة بنكية أو ال يعتبر االستثمار في الصندوق يجب أن يأخذ مالكي الوحدات المحتملين في االعتبار أن

 .بنكيةالوديعة ال

  وقد يكهون مبله  ، في الصندوق يدركوا أنهم ربما يخسرون جزءاً من أو كامل استثمارهميجب على مالكي الوحدات أن

. وقد تهنخف  قيمهة االسهتثمارات الرئيسهة للصهندوق وربمها ال الصندوقفي ب   اشتركواأقل من السعر الذي االسترداد 

 يستطع مالكي الوحدات استرداد المبل  الذي استثمروه في الصندوق.

 

 :صندوقاللمخاطر الرئيسة المحتملة المرتبطة باالستثمار في اقائمة 

يجب أن يأخذ مالكي الوحدات المحتملين في االعتبار قبل االسهتثمار فهي ههذا الصهندوق عوامهل المخهاطر والتهي تشهتمل وال 

 تنحصر على التالي:

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


 األسهم سوق مخاطر (أ

يستثمر الصندوق بشكل أساسي في األسهم التي هي عرضة لمخاطر السوق والتذبذبات العالية، وفهي الوقهذ ذاته  ال يوجهد أي 

بالمخهاطر التهي ينطهوي عليهها ههذا تهام تأكيد أو ضمان بأن الصندوق سيحقق أداًء إيجابيا. وينبغي أن يكون المستثمر على علم 

ً  يهدركيجب أن مر النوع من االستثمارات. كما أن المستث ً به تمامها لعوامهل  أن جميهع األسههم عرضهة لالرتفهاع واالنخفهاا تبعها

 ..مما يؤدي إلى انخفاا سعر الوحدة في الصندوق  من العوامل الداخلية والخارجية النمو لتلك الشركات التي تتأثر بالعديد

 القطاع مخاطر (ب

للشركات المدرجة في سوق األسهم السعودية والتي قهد تهؤدي والفنية تتم هيكلة المؤشر بناء على مجموعة من المعايير المالية 

تبعهاً للتغيهر فهي ذلهك بشهكل أكبهر أحد القطاعات مما يجعل الصندوق عرضهة للتغيهر  فيالصندوق استثمارات ركز إلى زيادة ت

 اع.مما ينتج عن  انخفاا أداء الصندوق وتأثر سعر الوحدة بشكل أكبر عند انخفاا أداء القط القطاع

 مخاطر االئتمان (ت

فهناك مخاطر ائتمانية تتمثل السيولة المتوفرة في الصندوق في أدوات أو صناديق أسواق النقد استثمار قام الصندوق بفي حال 

في إمكانية عدم قدرة أو عدم رغبة الطرف اآلخر في سداد المستحقات أو االلتزامات المترتبة علي  في الوقهذ المحهدد أو عهدم 

ً إمكانية   .وسعر الوحدة مما يؤدي إلى انخفاا أصول الصندوق السداد نهائيا

 المخاطر االقتصادية (ث

لألسواق التي يستثمر  للسوق أو ينطوي االستثمار في الصندوق على درجة عالية من المخاطر الناجمة عن التوزيع الجغرافي

ثمر فيها األموال، يكهون له  ست  الصندوق. وعلي ؛ فإن أي تغييرات معاكسة في الظروف االقتصادية للبلد )أو البلدان( التي ت   بها

 . وسعر الوحدة أثر سلبي على قيمة أصول الصندوق

 بضوابط الهيئة الشرعية االلتزام مخاطر عدم  (ج

مر فيها وأصبحذ غيهر متوافقهة مهع استبعاد أحد الشركات المستث في حال بضوابط الهيئة الشرعيةااللتزام تتمثل مخاطر عدم  

، مما يؤدي إلى اضطرار مدير الصندوق لبيع تلك األسهم بسعر قد يكون غير مالئم، إضافة للصندوق لهيئة الشرعيةا ضوابط

زيهد مهن أن ي من شهأن  وقللصندإلى أن استبعاد عدد من الشركات كنتيجة لعدم مطابقتها للضوابط المحددة من الهيئة الشرعية 

 .وسعر الوحدة التي تؤثر سلباً على أداء الصندوق مخاطر تركز االستثمارات

 مخاطر السيولة (ح

يتعرا الصندوق لمخاطر عدم القهدرة علهى تنفيهذ عمليهات االسهترداد نتيجهة الهنقص فهي السهيولة فهي أسهواق األسههم أو إذا قد 

% أو أكثهر مهن القيمهة الصهافية ألصهول الصهندوق إلهى الحهد الهذي 10تعهادل كانذ قيمة الوحدات المستردة في أي يوم تعامهل 

أو االقتههراا لسههداد طلبههات االسههترداد ممهها يههؤدي إلههى زيههادة  يضههطر معهه  مههدير الصههندوق لتأجيههل االسههترداد لتههاري  الحههق

 . مصاريف الصندوق التي تؤثر سلباً على سعر الوحدة

 

 المخاطر القانونية (خ

تههأتي تلههك قههد  و ،المخههاطر القانونيههة نتيجههة لعههدم االلتههزام بتطبيههق األنظمههة واإلجههراءات القانونيههة قههد تواجهه  الشههركات بعهه  

 ت قهام مهن دعهاوى بموجهبها الصندوق واحتمالية تعرضها للمخهاطر القانونيهة والمقاضهاة ب يستثمرالمخاطر من الشركات التي 

يههؤدي إلههى تأثرههها بالمخالفههات أو التعههوي  أو تكههاليف المحامههاة والتههي تههؤثر علههى أداء الشههركة ممهها ، األفههراد أو الشههركات

 .وسعر الوحدةوأرباحها مما يؤثر على أداء الصندوق 

 الناشئة األسواق مخاطر (د



 فهي التهأخر أو باإلخفهاق مرتبطهة مخهاطر علهى تنطهوي والتهي ناشهئة أسهواق أو سوق في مالية أوراق في الصندوق يستثمر قد

 مخهاطرا طياته  بين يحمل األسواق هذه مثل في االستثمار أن كما. المالية األوراق حفظ وأمانة وتسجيل السوق صفقات تسوية

 عهدد فهي متركهزا يكهون عهادة الناشهئة األسهواق في السوقية القيمة أحجام من األكبر الكم بأن علما. والمعتاد المتوسط من أعلى

 أسهواق فهي باالسهتثمار مقارنةً  أقل وسيولة األسعار تقلبات من أكبر قدرال  دمما يجعل الصندوق عرضة  الشركات من محدود

 .وحدات  وسعر الصندوق أداء على سلبا يؤثر مما تطورا أكثر

 الصندوق مدير موظفي على االعتماد مخاطر (ذ

علههى الههرغم مههن أن الصههندوق يعتمههد علههى سياسههة االسههتثمار الغيههر نشههط والتههي تهههدف بشههكل رئيسههي علههى تتبههع أداء المؤشههر 

 وسهعر الصهندوق أداء تهأثرولكهن ي الصهندوق، مهدير مهورفي ومههارات قهدراتاالسترشادي للصندوق وتقليل االعتمهاد علهى 

ً  الوحدة ، أو زيادة ههام  معامهل االنحهراف عهن للقيام بإدارة الصندوق مناسب بديل وجود وعدم غيابهم أو استقالتهم عند سلبيا

المؤشر نتيجة عدم مقهدرة مهدير الصهندوق علهى تنفيهذ صهفقات الشهراء والبيهع بالشهكل األمثهل نظهراً لظهروف السهوق المتغيهرة 

 .مما يؤثر على أداء الصندوق وسعر الوحدة وتذبذب أسعار الشركات

 المصالح تضارب مخاطر (ر

 تهؤثر قهد شخصهية مصهلحة بسهبب الصهندوق مهدير قرار واستقاللية موضوعية على تؤثر التي الحاالت في المخاطر هذه تنشأ

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

 الُمصِدر مخاطر (ز

 السياسهية أو االقتصهادية الظهروف فهي والتغيهرات النظير، /المقابل الطرف أو للم صدر المالية الظروف في التغييرات وتشمل

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

ً  الوحدة وسعر الصندوق أداء تأثر وبالتالي أسهم  قيمة انخفاا إلى  .سلبا

 مخاطر زيادة هامش معامل االنحراف عن المؤشر (س

يهدف الصندوق إلى مطابقة أداؤه مع أداء المؤشر بأقرب نتائج ممكنة ولكن هنالك مجموعة من العوامل التهي تهؤثر علهى أداء 

سهوم الر :ومهن تلهك العوامهلعهن أداء المؤشهر الصندوق دون التأثير على أداء المؤشر مما يزيد من ههام  معامهل االنحهراف 

التهي يحهتفظ بهها مهدير الصهندوق النقدية والمصاريف التي يتحملها الصندوق باإلضافة إلى رسوم بيع وشراء األسهم والسيولة 

عنههد الحاجههة السههتيفاء أي طلبههات اسههترداد، باإلضههافة إلههى المقههدرة علههى اسههتثمار مبههال  االشههتراكات وإعههادة تههوازن المحفظههة 

ممها يهؤثر سهلباً علهى أداء الصهندوق  وتذبذب أسعار الشهركات التهي تتغيهر مهن وقهذ ألخهربالشكل األمثل وفقاً لظروف السوق 

 .وسعر الوحدة

 مخاطر حداثة عمل الصندوق (ش

 وال. للصندوق المستقبلي داءاأل لتقييم علي  االستناد للمستثمرين يمكن سابق أداء سجل ل  وليس التأسيس حديث الصندوق

 في لالستثمار المستقبلية النتائج على كمؤشرللصناديق المدارة من قبل مدير الصندوق  سابق استثماري أداء أي تفسير يجوز

 .الصندوق

 مخاطر االقتراض (ص

 محدودة حاالت في بذلك يقوم قد أن  إلى االستثمار بهدف تمويل على بالحصول يقوم لن الصندوق مدير أن من الرغم على

 على تؤثر إضافية تكاليف التمويل هذا من ينتج وعلي  لذلك، الحاجة دعذ إن الصندوق في االسترداد طلبات استيفاء بهدف

 يترتب، مما  ت إراد عن خارج  ألسباب المحدد الوقذ في المتمولة المبال  سداد عن الصندوق يتأخر قد أو الصندوق أداء

 الصندوق أصول على يؤثر مما الديون هذه لسداد استثمارات  بع  تسييلإلى  الصندوق مدير يضطر أن التأخير ذلك على

 .الوحدات أسعار على سلبا سينعكس والذي وأداؤه

 مخاطر الضريبة  (ض



 بموجب لوحدت الصندوق االسترداد أوأو االستثمار  االشتراكالضريبة التي قد تفرا على  الرسوم الوحدات مالكييتحمل 

 أو فيها اإلقامة رخصة أو جنسيتهايحمل المستثمرون في الصندوق  التي البلدانالبلد المستثمر ب  أو  في السارية القوانين

 .، مما يؤثر على صافي أصولهم المستثمرةلهم عادية إقامة محل تعتبر

 نشطة الغير اإلدارة مخاطر (ط

للتجاوب مع األخبار  التدخل في تعديل أوزان الشركاتمن دير الصندوق م عدم تمكن مخاطر اإلدارة الغير نشطة  من 

والتوقعات االقتصادية والسياسية التي من الممكن أن تؤثر على أداء الشركات والقطاعات أو استغالل الزيادات أو 

   . مما يؤثر سلباً على أداء الصندوق وسعر الوحدة االنخفاضات الرأسمالية التي يمكن استغاللها لتحسين أداء الصندوق

 التداول تعليق مخاطر (ظ

 المدرجة أسهمها تداول تعليق إلى يؤدي قد العالقة ذات واألحكام التنفيذية واللوائح باألنظمة المدرجة الشركات التزام عدم إن 

 .الوحدة سعر وبالتالي سلبا الصندوق أصول قيمة على يؤثر الذي األمر

 البيانات السابقة المرتبطة بأداء الصندوق .5

 ( :سنوات وخمس سنوات )أو منذ التأسيسالعائد الكلي لسنة واحدة وثالث  (1

 م2019ديسمبر  31 -العائد التراكمي % 

 سنة ثالث سنوات خمس سنوات منذ التأسيس

3.87 - - *3.87 

 .م2019 سبتمبر التأسيس تاريخ من الصندوق عائد*

 

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

 السنوي %العائد 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

- - - - - - - - - 3.87 

 

 .بالمقارنة مع المؤشر االسترشادي على مدار السنوات الخمس الماضية أو منذ التأسيس الصندوق( أداء 3

 األداء السنوي %

 السنة 2019 2018 2017 2016 2015

 الصندوق 3.87 - - - -

- - - - 
5.72 

 المؤشر االسترشادي

 

 

 



 ( تاريخ توزيع األرباح على مدار السنوات المالية الثالث الماضية4

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

 .الصندوق

 تقارير الصندوق( 5

ل وذلهك مهن خهالمقابل والمستثمرين المحتملين الحصول على نس  من هذه القوائم دون يستطيع مالكي الوحدات االستثمارية 

 capital.com-www.alrajhiموقعنا االلكتروني  

 

 مقابل الخدمات والعموالت واالتعاب  (ب)

 رسوم اإلدارة

ههذه األتعهاب عنهد  أصهول الصهندوق. وتحتسهب صهافيمهن  سنوياً % 1يستحق مدير الصندوق أتعاب مقابل اإلدارة مقدارها 

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

 

 رسوم أمين الحفظ

 الحفظ أمين رسوم الصندوق مدير يتحمل

 الضرائب

 الصهندوق مهدير علهى أو الصهندوق لصهالح المبرمة العقود أو الصندوق على تفرا التي الضرائبجميع  الصندوق يتحمل

  .للصندوق إدارت  مقابل

 رسوم التعامل

يتحمههل الصههندوق عمههوالت ورسههوم التههداول الناتجههة عههن صههفقات وعمليههات شههراء وبيههع األوراق الماليههة حسههب العمههوالت 

 .المالية والجهات التنظيميةالسائدة في األسواق والتي تدفع للوسطاء واألسواق 

 رسوم أخرى

الصهندوق المصهاريف الالزمهة والفعليهة إلدارته ، رسهوم المراجعهة ورسهوم الحفهظ ورسهوم النشهر والرسهوم مهدير سيتحمل 

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

 ال يوجد رسوم االشتراك

 اإلدارة  رسوم
 بشههكل يههوميوتحتسههب  ،سههنويبشههكل الصههندوق  صههافي أصههولمههن % 1

 .يتم خصمها من أصول الصندوق في نهاية كل شهر ميالديوتراكميا 

مجموع مكافآت أعضاء مجلس إدارة 

 الصندوق
 يتم دفعها من قبل مدير الصندوق

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


 أتعاب المحاسب القانوني المستقل

 
 الصندوق مدير قبل من دفعها تمي ي

 رسوم المؤشر االسترشادي

 
 الصندوق مدير قبل من دفعها تمي 

 الصندوق مدير قبل من دفعها تمي رسوم النشر في موقع تداول 

 الصندوق مدير قبل من دفعها تمي  الرسوم الرقابية 

 يوجد ال مبكر استرداد رسوم

  الصندوق مدير قبل من دفعها تمي رسوم مصاريف الحفظ و خدمات الحفظ

مصاريف يتحملها صندوق االستثمار 

 تتعلق بالتمويل

 ال يوجد

مصاريف تتعلق بتسجيل الوحدات أو 

 الخدمات اإلدارية األخرى

 ال يوجد

أتعاب مستحقة مقابل تقديم خدمات تتعلق 

 بسجل مالكي الوحدات

 ال يوجد

رسوم أو مصاريف أخرى يتم تحميلها 

على مالكي الوحدات أو يتم دفعها من 

 الصندوق.أصول 

 ال يوجد

 ضريبة القيمة المضافةل*جميع الرسوم أعاله غير شاملة 

 يوم 365 أساس على السنة أيام عدد احتساب يتم**

 مكان وكيفية الحصول على معلومات إضافية حول الصندوق  (ج)

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

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

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

 :وعنوان مدير الصندوق وبيانات االتصال الخاصة بهسم ا (د)

 المالية الراجحي شركة

 فهد الملك طريق ، الرئيس المركز

 11432 الرياا 5561 ب.ص

 + 966( 11) 2119292 رقم هاتف

 + 966( 11) 2119299 رقم فاكس

 السعودية العربية المملكة

www.alrajhi-capital.com 
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 :وعنوان أمين الحفظ وبيانات االتصال الخاصة بهسم ا (ه)

 شركة البالد لالستثمار

  السعودية العربية المملكة

  الرئيسي المركز المالية، البالد

  11411 الرياا 140 ب ص|  فهد الملك طريق

 0112906299: فاكس 920003636: المجاني الرقم

 capital.com-clientservices@albilad   اإللكتروني: البريد

 capital.com-www.albiladالموقع االلكتروني: 
 

 :وعنوان الموزع وبيانات االتصال الخاصة بهسم ا (و)

  ال يوجد

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


 

س سي أي لمؤشر األسهم السعودية متعدد العواملإم إصندوق الراجحي   

AL Rajhi MSCI Saudi Multi Factor Index Fund 

(مفتوح -)صندوق أسهم عام    

 مدير الصندوق ) شركة الراجحي المالية(

أن  صندوق استثمار متوافق مع  على العوامل متعدد السعودية األسهم لمؤشر أي سي إس إم الراجحي صندوقتم اعتماد 

  الشرعية المعينة لصندوق االستثمار الهيئةقِبل الشرعية المجازة من  الضوابط

 الشروط واألحكام

الصهادرة عههن مجلهس هيئهة السههوق  أن شهروط وأحكهام ههذا الصههندوق والمسهتندات األخهرى خاضهعة لالئحههة صهناديق االسهتثمار

م، والمعدلهة بقهرار مجلهس 24/12/2006هـ، الموافهق 3/12/1427وتاري   2006-219-1بموجب القرار رقم  السعودي المالية

، وتتضههمن معلومههات كاملههة م23/5/2016هههـ الموافههق 16/8/1437وتههاري    2016-61-1رقههم  السههعودي هيئههة السههوق الماليههة

رين قهراءة شهروط و أحكهام الصهندوق مهع كمها يجهب علهى المسهتثم. غيهر مضهللة عهن صهندوق االسهتثماروواضحة وصهحيحة و

قبل اتخاذ أي قرار استثماري في هذا الصندوق. ويجب على المستثمر أن يأخذ في  ى بعنايةمذكرة المعلومات والمستندات األخر

ذا االعتبار وضع  المالي وخبرت  فهي االسهتثمار وأهدافه  االسهتثمارية. وإذا كهان لهدى المسهتثمر المحتمهل أي شهك فهي مالءمهة هه

االستثمار ل ، فإن  يجب عليه  استشهارة خبيهر مهالي مسهتقل. كمها أن اشهتراك المسهتثمر فهي ههذا الصهندوق يكهون علهى مسهؤوليت  

 الشخصية التامة وسيتحمل أية مخاطر تتعلق بهذا االستثمار.

 .م2018-12-4 الموافق هـ1440-3-26واألحكام: تاريخ إصدار الشروط 

 م27/05/2021 الموافق هـ15/10/1442واألحكام: تاريخ آخر تحديث على الشروط 

-12-4 الموافق هـ1440-3-26تاريخ موافقه هيئة السوق المالية: موافقة الهيئة على طرح وحدات الصندوق بتاريخ 

 .م2018
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 ملخص الصندوق

  العوامل متعدد السعودية األسهم لمؤشر أي سي إس إم الراجحي صندوق الصندوق

 شركة الراجحي المالية . مدير الصندوق

 مفتوح.عام  نوع الصندوق

 تاريخ البدء
حتى تاري   م20/01/2019هـ الموافق 14/05/1440 بتاري  الصندوق طرح سيبدأ

  .م31/01/2019هـ الموافق 25/05/1440

 لاير سعودي العملة

 عالية     درجة المخاطر

 المؤشر اإلرشادي

MSCI Saudi IMI Domestic ex-client defined exclusion Diversified 

Factor Mix index- a diversified factor mix custom index calculated by MSCI based on 

the stock exclusions defined by ARC 

 وسيتم االشارة إلي  بـــ )مؤشر إم إس سي أي لألسهم السعودية متعدد العوامل(

 هدف االستثمار

 هو العوامل متعدد السعودية األسهم لمؤشر أي سي إس إم الراجحي صندوق

 لرأس األجل طويل إلى متوسط نمو تحقيق إلى يهدف مفتوحعام  استثمار صندوق

 مؤشر إم إس سي أي لألسهم السعودية متعدد العوامل  أداء تتبع خالل من المال

 للصندوق الشرعية الهيئة ضوابط مع المتوافقة

 أنظمة المملكة العربية السعوديةحسب كل شخص طبيعي أو اعتباري مؤهل  المصرح لهم االشتراك في الصندوق

 لاير سعودي 10  الوحدة عند بداية الطرحسعر 

 لاير سعودي 2,000   الحد األدنى لالشتراك

 لاير سعودي 1,000   الحد األدنى لالشتراك اإلضافي

 لاير سعودي 1,000   الحد األدنى لالسترداد

 لاير سعودي 2,000 الحد األدنى للرصيد

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

 )القنوات االلكترونية )طوال أيام األسبوع 

آخر موعد الستالم طلبات االشتراك 

  واالسترداد
 الساعة الخامسة عصرا في اليوم ما قبل يوم التعامل

 األثنين واألربعاء أيام التعامل



 كل يوم عمل أيام التقويم 

 أيام اإلعالن
 كل الشركة وموقع( تداول) السعودية المالية السوق موقع في الوحدة سعر نشر سيتم

 (الخميس إلى األحد) عمل يوم

  موعد دفع قيمة الوحدات المستردة
إقفال العمل في اليوم  موعد يدفع لمالك الوحدات عوائد االسترداد بحد أقصى قبل

 الخامس التالي ليوم التعامل الذي تم في  تحديد سعر االسترداد

 ال يوجد    االشتراكرسوم 

  من صافي أصول الصندوقسنوياً % 1 رسوم إدارة الصندوق

  الصندوق مدير قبل من دفعها يتم رسوم أمين الحفظ

 رسوم التعامل 

يتحمل الصندوق عموالت ورسوم التداول الناتجة عن صفقات وعمليات شراء وبيع 

والتي تدفع للوسطاء واألسواق األوراق المالية حسب العموالت السائدة في األسواق 

 المالية والجهات التنظيمية.

 رسوم أخرى

الصندوق المصاريف الالزمة والفعلية إلدارت ، رسوم المراجعة مدير سيتحمل 

ورسوم الحفظ ورسوم النشر والرسوم الرقابية ومكافآت أعضاء مجلس إدارة 

 الصندوق ورسوم المؤشر االسترشادي، والمصروفات االخرى

  



 تعريف المصطلحات

 الصندوق 
 العوامل متعدد السعودية األسهم لمؤشر أي سي إس إم الراجحي صندوق

AL Rajhi MSCI Saudi Multi Factor Index Fund 

 شركة الراجحي المالية  مدير الصندوق/المدير/ الشركة

 مجلس إدارة الصندوق  المجلس 

  بحفظ األوراق المالية للعمالء الهيئة من قبلشخص اعتباري مستقل ومرخص ل   أمين الحفظ

 هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية الهيئة

أيههههام قبههههول طلبههههات االشههههتراك 

 واالسترداد  

 (تداول) السعودية المالية لسوقالرسمية لجميع أيام العمل 

 طلب بيع وحدات في الصندوق طلب االسترداد 

 في الصندوق طلب شراء وحدات طلب االشتراك

هي فترة بداية الصندوق التي يتم خاللها طرح وحدات الصندوق بالقيمة االسمية إلهى جميهع  فترة الطرح األولي

 المشتركين

 اليوم الذي يبدأ في  الصندوق أعمال  يوم تشغيل الصندوق

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

 هو المقياس الذي يتم من خالل  مقارنة أداء الصندوق االستثماري االسترشاديالمؤشر 

هي ضريبة غير مباشرة ت فرا على جميع السهلع والخهدمات التهي يهتم شهراؤها وبيعهها مهن  ضريبة القيمة المضافة

 قبل المنشآت.

 لهألوراق كسهوق بالعمهل لهها المصهرح الوحيهدة الجههة( تهداول) السهعودية المالية السوق تعد تداول 

 الماليهههة األوراق بههإدرا  تقههوم حيههث السههعودية، العربيههة المملكههة فههي"( السههوق)" الماليههة

 .وتداولها

 الهيئة الشرعية الخاصة بمدير الصندوق الهيئة الشرعية

 وهو اليوم الذي يتم في  إعالن سعر الوحدة. التقويمهو يوم العمل التالي ليوم  يوم اإلعالن

 اليوم الذي يتم في  حساب صافي قيمة أصول الصندوق يوم التقويم 

 األيام التي يتم فيها بيع وحدات صندوق االستثمار واستردادها يوم التعامل



 (تداول) السعودية المالية سوقلليوم عمل رسمي  يوم عمل 

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

إجمههالي أصههول الصههندوق بعههد خصههم كافههة االلتزامههات والمصههاريف الفعليههة المحملههة علههى  صافي قيمة أصول الصندوق

 الصندوق.

حصة المالك في صندوق االستثمار الهذي يتكهون مهن وحهدات بمها فهي ذلهك أجهزاء الوحهدة   وحدة االستثمار )الوحدة(

 وت عامل كل وحدة على أنها حصة مشاعة في أصول صندوق االستثمار.

 سعر الوحدة  في فترة الطرح األولي القيمة االسمية

 تمتلك وحدات في الصندوقشخص أو شركة أي  مستثمر/عميل/مالك الوحدة

مؤههههههل/ مسهههههتثمرون مسهههههتثمر 

 مؤهلون

أي شخص طبيعي/ أشخاص طبيعيون، أو اعتباري/ اعتبهاريون تقهر له /لهم أنظمهة المملكهة 

 بهذه الصفة.

هو أسلوب إدارة يقوم في  مدير الصندوق بتتبع أوزان مكونهات مؤشهر معهين بههدف محاكهاة  نشطة الغير اإلدارة

جيهة تهم تطويرهها مهن قبهل شهركة أم اس أداء هذا المؤشر، ويتم هيكلة المؤشر بناًء علهى منه

سههي أي والتههي تعتمههد علههى اختيههار الشههركات واوزانههها بنههاء علههى مجموعههة مههن العوامههل 

المتنوعة التي تعتمهد علهى التحليهل المهالي والفنهي لنسهب الجهودة والقيمهة باإلضهافة إلهى أداء 

 السهم لكل شركة.

تتبعهههها الهيئهههة الشهههرعية لمهههدير الصهههندوق لتصهههنيف ههههي الضهههوابط والنسهههب الماليهههة التهههي  الضوابط الشرعية

 الشركات واالستثمارات كاستثمارات متوافقة مع الضوابط الشرعية ويمكن االستثمار بها.

هي أداة مالية أو عقد تشهتق قيمته  مهن قيمهة أصهول حقيقيهة أو ماليهة أخهرى )أسههم وسهندات  عقود المشتقات

قهود الماليهة مهدة زمنيهة محهددة باإلضهافة إلهى وعمالت أجنبية وسلع وذهب( وتكون لتلهك الع

سعر وشروط معينة يتم تحديدها عند تحرير العقد بين البهائع والمشهتري ومهن ههذه العقهود ) 

(، Forwards(، العقهههود اآلجلهههة  )Options(، عقهههود الخيهههارات )Futuresالمسهههتقبليات )

مههع الضههوابط وأي عقههود مشههتقات أخههرى، علههى أن تكههون متوافقههة ( SWAPالمبههادالت )

 الشرعية للصندوق.

 لهيئهة أو السهعودي العربهي النقهد مؤسسة لتنظيم الخاضعةوقصيرة األجل  هي أدوات الدين  أدوات أسواق النقد

وتعتبر الوريفة األساسية لهذه األدوات إيجهاد السهيولة  المملكة خار  للمؤسسة مماثلة رقابية

احتياجاتهها النقديهة قصهيرة األجهل والتهي واألفهراد والحكومهات مهن أجهل مواجههة  للشهركات

 العقهود المتوافقهة مهع الضهوابط الشهرعية المرابحهة والمضهاربة والوكالهة واإلجهارة تشهمل

 .والمشاركة وأي عقد أخر متوافق مع الضوابط الشرعية للصندوق

محافظهة علهى االسهتقرار هي المصرف المركزي للمملكة العربية السهعودية، حيهث تتهولى ال مؤسسة النقد العربي السعودي

 النقدي والمالي في المملكة، إضافة إلى دعم النمو االقتصادي المتوازن والمستدام.



هههي صههناديق اسههتثمارية ذات طههرح عههام والموافههق عليههها مههن قبههل هيئههة السههوق الماليههة أو  صناديق أسواق النقد

لتنظهيم مسهاوي علهى األقهل هيئات تنظيمية خليجية و/أو أجنبية وفقا لتنظيم بلهد خخهر خاضهع 

لذلك المطبق على صناديق االستثمار في المملكة وتستثمر بشكل رئيسهي فهي أدوات أسهواق 

 النقد وتكون متوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق.

  الظروف االستثنائية 

هي العوامل االقتصادية والسياسية والتنظيمية كاألزمات االقتصادية أو التغييهرات السياسهية 

المحلية والخارجية أو القرارات التنظيمية والتشريعية التي قد ينهتج عهن حهدوثها أثهر مباشهر 

 على أداء أو استمرارية الشركات المستثمر بها أو أصول الصندوق.  

رح صناديق االسهتثمار ذات الطه

 العام

هههي صههناديق اسههتثمارية مرخصههة وموافههق عليههها مههن قبههل هيئههة السههوق الماليههة أو هيئههات 

تنظيمية خليجية و/أو أجنبيهة وفقها لتنظهيم بلهد خخهر خاضهع لتنظهيم مسهاوي علهى األقهل لهذلك 

 المطبق على صناديق االستثمار في المملكة ومتوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق

هي جميع األسواق التي يتم تداول األسهم بها في المملكهة العربيهة السهعودية وتشهمل السهوق  وديةأسواق األسهم السع

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

ههههام  معامهههل االنحهههراف عهههن 

 المؤشر

 فترة المقارنةهي نسبة انحراف أداء الصندوق عن أداء المؤشر االسترشادي خالل 

هي القرارات التي تؤثر بشكل مباشر على حقوق المساهمين في الشركة والتهي تشهمل علهى  إجراءات الشركات

سبيل المثهال ) توزيهع األربهاح النقديهة، توزيهع أوراق ماليهة منحهة، تجزئهة األوراق الماليهة، 

 زيادة أو تخفي  رأس المال، االندما  واالستحواذ(

 

 :عامة معلومات1 )

 .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

 المركز الرئيس، طريق الملك فهد

 11432الرياا  5561ص.ب 

 + 966( 11) 2119292هاتف رقم 

 + 966( 11) 2119299فاكس رقم 

 المملكة العربية السعودية

 



 ج( عنوان الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق

 شركة الراجحي المالية

captial.com-www.alrajhi 

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

 " 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 الرياا 140 ب ص|  فهد الملك طريق

 0112906299: فاكس 920003636: المجاني الرقم

 capital.com-clientservices@albilad   اإللكتروني: البريد

 capital.com-www.albiladالموقع االلكتروني: 

 

 :النظام المطبق2 ) 

(، هي شركة مساهمة سعودية مقفلة مرخص لها من هيئة السوق المالية )"الهيئة أو الجهة "الشركة")ة شركة الراجحي المالي

والحفههظ فههي المنظمهة" لممارسههة أنشهطة اإلدارة والتعامههل بصههفة أصهيل ووكيههل والتعهههد بالتغطيهة والترتيههب وتقههديم المشهورة 

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

الصندوق عبارة عن صندوق استثماري مفتهوح، يخضهع كهال مهن الصهندوق ومهدير الصهندوق لنظهام السهوق الماليهة ولوائحه  

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

 :أهداف صندوق االستثمار 3 )
 

 .وصف ألهداف صندوق االستثمار، بما في ذلك نوع الصندوق (أ

 تحقيق إلى يهدف مفتوح عام استثمار صندوق هو  العوامل متعدد السعودية األسهم لمؤشر أي سي إس إم الراجحي صندوق

 مؤشر إم إس سي أي لألسهم السعودية متعدد العوامل  أداء تتبع خالل من المال لرأس األجل طويلمتوسط إلى  نمو

 .للصندوق الشرعية الهيئة ضوابط مع المتوافق

االستثمار أسهم  يتم حيثباستخدام أسلوب اإلدارة الغير نشطة للمؤشر اإلرشادي أداء مطابق يسعى الصندوق لتحقيق  

مؤشر إم إس سي رشادي )ستمتابعة أداء المؤشر اإليمكن للمستثمر والشركات المكونة للمؤشر االسترشادي حسب أوزانها 

  capital.com-www.alrajhi ( من خالل زيارة الموقع االلكتروني لمدير الصندوقأي لألسهم السعودية متعدد العوامل 

 التي يتم تحقيقها في الصندوق. نقديةال توزيعاتالوسوف يقوم الصندوق بإعادة استثمار األرباح 

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

 األسههم أسهواق فهي المدرجهة الشهركات أسههم فهي أساسهي بشكل االستثمار طريق عن االستثمارية أهداف  الصندوق يحقق -1

 .السعودية

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


الشهركات المدرجهة فهي أسهواق األسههم السهعودية والمكونهة لمؤشهر أم أس سهي أي استثمارات الصندوق في أسهم  تتركز -2

( المتوافق مع الضوابط الشرعية للصندوق. كما يمكهن للصهندوق مؤشر إم إس سي أي لألسهم السعودية متعدد العوامل )

بههدف  وصهناديق أسهواق النقهد النقهد أسهواق% من أصول الصندوق على شكل نقهد وفهي أدوات 5االحتفار بما ال يتجاوز 

 أسواق أدوات الستثمارات النظيرة لألطراف االئتماني للتصنيف األدنى الحد وسيكون .تغطية أي طلبات استرداد محتملة

 خنهد سهتاندرد: كتهالي أدنهى بحهد والمصهنفة الدوليهة االئتمهاني التصهنيف وكهاالت مهن ثالث من واحدة تحدده ما حسب النقد

. مصهنفة غير نظيرة أطراف مع و/أو النقد أسواق أدوات في االستثمار يتم ولن -BBBفت  /Baa3موديز /-BBBبورز

 علهى بنهاءً  للصهندوق الشهرعية الضهوابط مهع والمتوافقهة العهام الطهرح ذات النقهد أسهواق صهناديق فهي االسهتثمار وسيكون

 القيههود حسههب نظيههر طههرف أي مههع لالسههتثمار األعلههى الحههد وسههيكون بالصههندوق المتعلقههة والمخههاطر والسههيولة األداء

 . عليها تعديل وأي االستثمار صناديق الئحة في عليها المنصوص

 النقهد أسهواق وصهناديق أدوات فهي أو نقهد شهكل علهى الصهندوق أصهول من أعلى بنسبة يحتفظ أن الصندوق لمدير ويحق

 .االستثنائية الظروف رل في% 100حتى 

مؤشر إم إس سهي أي لألسههم الغير نشطة لتحقيق أداء يماثل أداء المؤشر االسترشادي ) يستخدم الصندوق سياسة اإلدارة -3

( قبل حسم الرسوم والمصاريف مهع تقلهيص نسهبة االنحهراف بهين أداء الصهندوق وأداء المؤشهر السعودية متعدد العوامل 

كات المكونههة للمؤشههر إلههى أدنههى حههد ممكههن، وذلههك عههن طريههق االسههتثمار فههي الشههركات بههأوزان تقههارب أوزان الشههر

االسترشههادي. كمهها سههيهدف مههدير الصههندوق إلههى اسههتثمار مبههال  االشههتراكات وإعههادة مطابقههة األوزان أو التغييههرات فههي 

مكونات المؤشر االسترشادي بشكل فعال مع االخذ في االعتبار تكهاليف التعامهل التهي قهد تهؤثر سهلباً علهى أداء الصهندوق 

 ذي ال يخضع لمثل هذه المصاريف. مقارنة بالمؤشر االسترشادي ال

إعهادة  وقهذ نفهس في األقل على سنوي نصف أساس على الصندوق الشركات المستثمر بها في أوزان مراجعة تتم سوف

 إجههراءات بسههبب موازنههة الشههركات المسههتثمر بشههكل دوري إعههادة تههتم قههد كمهها. المؤشههر االسترشههادي مكونههات تههوازن

 مؤقهذ بإيقهاف الصهندوق يقهوم ويجهوز أن. واالسهترداد االشهتراك عمليهات بسبب أو الصندوق في المستثمر بها الشركات

 الئحههة فههي عليههها المنصههوص اإلجههراءات حسههب التههوازن إعههادة مرحلههة خههالل للوحههدات واالسههترداد االشههتراك لعمليههة

 .عليها تعديل وأي االستثمار صناديق

 بهها االحتفهار يتم التي النقدية المبال  استثمار الممكن من ولكن خرىاألسهم األ صناديق في لالستثمار الصندوق يهدف ال -4

 .الصندوق أصول صافي من% 5 أقصى وبحد الصندوق لصالح النقد أسواق صناديق في

 كافيهة غيهر المتهوفرة السهيولة كانهذ حهال فهي ولكهن االسهترداد طلبهات لتنفيذ كافية بسيولة لالحتفار الصندوق مدير يهدف -5

 مهن٪ 10 يتجهاوز ال بمها الشهرعية الضهوابط مهع متوافهق تمويهل علهى الحصهول للصندوق فيحق االسترداد، طلبات لتلبية

 .االسترداد طلبات تغطية لغرا الصندوق أصول قيمة صافي

 :مدة صندوق االستثمار  4 )

 .الصندوق عبارة عن صندوق استثماري مفتوح المدة

 :قيود/حدود االستثمار  5 )

خالل إدارت  للصندوق بالقيود والحدود التي تفرضها الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق يلتزم مدير الصندوق 

 . وأي تعديل عليها ومذكرة المعلومات

 :العملة  6 )

عملة الصندوق هي الريال السعودي وهي التي ستقّوم بها استثمارات  ووحدات ، وتقبهل اشهتراكات المسهتثمرين بهأي عملهة أخهرى 

عمالت العالمية الرئيسية علهى أسهاس سهعر الصهرف السهائد فهي األسهواق فهي ذلهك التهاري ، ويتحمهل الراغبهون فهي تحويهل من ال

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



 :مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب 7 )

 .أصول صندوق االستثمار، وطريقة احتسابهاتفاصيل لجميع المدفوعات من  .1

 رسوم اإلدارة

ههذه األتعهاب عنهد  أصهول الصهندوق. وتحتسهب صهافيسنويا مهن % 1يستحق مدير الصندوق أتعاب مقابل اإلدارة مقدارها 

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

 رسوم أمين الحفظ

 .الحفظ أمين رسوم الصندوق مدير يتحمل

  الضرائب

مهدير الصهندوق علهى التي تفرا على الصندوق أو العقود المبرمة لصهالح الصهندوق أو  الضرائبجميع  الصندوق يتحمل

 مقابل إدارت  للصندوق. 

 رسوم التعامل

العمههوالت يتحمههل الصههندوق عمههوالت ورسههوم التههداول الناتجههة عههن صههفقات وعمليههات شههراء وبيههع األوراق الماليههة حسههب 

 .السائدة في األسواق والتي تدفع للوسطاء واألسواق المالية والجهات التنظيمية

 رسوم أخرى

الصهندوق المصهاريف الالزمهة والفعليهة إلدارته ، رسهوم المراجعهة ورسهوم الحفهظ ورسهوم النشهر والرسهوم مهدير سيتحمل 

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

 ال يوجد رسوم االشتراك

 اإلدارة  رسوم

بشههكل وتحتسههب  ،سههنويبشههكل الصههندوق  صههافي أصههولمههن % 1

يتم خصمها من أصول الصهندوق فهي نهايهة كهل شههر وتراكميا  يومي

 .ميالدي

مجموع مكافآت أعضاء مجلس إدارة 

 الصندوق
 يتم دفعها من قبل مدير الصندوق

 المحاسب القانوني المستقلأتعاب 

 
 يتم دفعها من قبل مدير الصندوق

 رسوم المؤشر االسترشادي

 
 يتم دفعها من قبل مدير الصندوق

 يتم دفعها من قبل مدير الصندوق رسوم النشر في موقع تداول 

 يتم دفعها من قبل مدير الصندوق الرسوم الرقابية 

 يوجد ال مبكر استرداد رسوم

 يتم دفعها من قبل مدير الصندوق الحفظ و خدمات الحفظرسوم مصاريف 



مصاريف يتحملها صندوق االستثمار 

 تتعلق بالتمويل

 ال يوجد

مصاريف تتعلق بتسجيل الوحدات أو 

 الخدمات اإلدارية األخرى

 ال يوجد

أتعاب مستحقة مقابل تقديم خدمات تتعلق 

 بسجل مالكي الوحدات

 ال يوجد

يتم تحميلها رسوم أو مصاريف أخرى 

على مالكي الوحدات أو يتم دفعها من 

 أصول الصندوق.

 ال يوجد

 ضريبة القيمة المضافةقبل احتساب  *جميع الرسوم أعاله 

 يوم 365 أساس على السنة أيام عدد احتساب يتم**

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

 .ال يوجد رسوم اشتراك أو استرداد لوحدات الصندوق

 ج( 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

ً  إغالق سعر لها يتوفر التي لألسهم التقويم يوم في اإلغالق أسعار اعتماد سيتم  لم إذا. المستحقة األرباح إليها مضافا

 النقد أسواق صناديق في االستثمار حالة وفي متوفر، إغالق سعر اخر اعتماد سيتم التقويم يوم للسهم اإلغالق سعر يتوفر

 للصندوق بالنسبة التعامل أيام اختالف حال وفي المعلنة وحداتها قيمة صافي خالل من تقويمها سيتم العام الطرح ذات

 عائد احتساب فسيتم النقد أسواق أدوات في الصندوق استثمارات أما عن  معلن سعر خخر اعتماد سيتم ب ، المستثمر

 .للصفقة اإلسمية للقيمة وإضافت  الصفقة عمر من المنقضية الفترة

 .ب( عدد نقاط التقويم، وتكرارها

 الفقهرة في لي إ االشارة تم كما الصندوق في أصل كل لقيمة وفقا الخميس إلى األحد من يوميا   الصندوق أصول تقويم سيتم

 .مساءً  الخامسة الساعة قبل أعاله )أ(

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

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

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

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

 .احتساب سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات االشتراك واالستردادد( طريقة 

)إجمالي األصول ناقصاً المستحقات ناقصاً  :التالية المعادلة باستخدام وحدة لكل األصول قيمة صافييتم حساب 

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

 السعودي الريال بعملة تقويمها إعادة يتم األخرى بالعمالت مقومة استثمارات وأي السعودي بالريال الصندوق أصول

 .التقويم تاري  في السائدة الصرف بأسعار



 .هـ( مكان ووقت نشر سعر الوحدة، وتكرارها

 قبل (الخميس إلى األحد) عمل يوم كلوموقع الشركة  (تداولالسوق المالية السعودية ) موقع في الوحدة سعر نشر سيتم

 مساءً  الخامسة الساعة

 :التعامالت 9 ) 

 .أ( مسؤوليات مدير الصندوق في شأن طلبات االشتراك واالسترداد

 الصندوق وحدات بيع عليها بناءً  يتم التي األيام وهي (األربعاء ويوم األثنين) يوم تقويم على بناء الصندوق في التعامل سيتم

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

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

 فيها تم التي التعامل ليوم التالي الخامس اليوم في العمل إقفالموعد  قبل المناسبة االسترداد عوائد الوحدات لمالك الدفع سيتم

 .االسترداد سعر تحديد

 .ج( أّي قيود على التعامل في وحدات الصندوق

 ال يوجد

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

 االسترداد: أو االشتراك رف  أو تأجيل فيها يمكن  التي والحاالت الصندوق مدير صالحية

 .إذا طلبذ هيئة السوق المالية ذلك -

 .مدير الصندوق أن التعليق يحقق مصالح مالكي الوحدات ىأذا رأ -

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

 إلهى نسهبة مهمهة أنهها معقهول بشهكل الصهندوق مهدير يهرى التهي الصندوق أصول إلى بالنسبة أو عام بشكل إما االستثمار

يجهوز لمهدير الصهندوق تأجيهل اسهترداد الوحهدات كحهد أقصهى إلهى يهوم التعامهل التهالي. و.الصهندوق أصهول قيمهة صهافي

%( 10) لمالكي الوحدات والمطلوب تلبيتها فهي أي يهوم تعامهلويحدث ذلك، إذا بل  إجمالي نسبة جميع طلبات االسترداد 

 أو أكثر من صافي قيمة أصول الصندوق.

فههي حههال تعليههق تقههويم الصههندوق، سههيتخذ مههدير الصههندوق االجههراءات الالزمههة مههع االخههذ باالعتبههار المههدة الضههرورية 

تظمهة. كمها سهيتم إشهعار هيئهة السهوق وأمهين الحفهظ بصهورة منالصهندوق والمبررات ومراجعة التعليهق مهع مجلهس إدارة 

المالية ومالكي الوحدات فورا بأي تعليق مع توضيح أسباب التعليق، وإشعار هيئهة السهوق الماليهة ومهالكي الوحهدات فهور 

انتهاء التعليق بالطريقة نفسهها المسهتخدمة فهي اإلشهعار  عهن التعليهق واإلفصهاح عهن ذلهك فهي المواقهع اإللكترونهي لمهدير 

 لموقع اإللكتروني للسوق.الصندوق وا

 االشتراك هذا على في حال رأى مدير الصندوق أن  يترتب الصندوق في اشتراك طلب أي رف  الصندوق لمدير ويحق

ل أو إذا كان رف  طلهب االشهتراك يحقهق مصهلحة مهالكي األموا غسل مكافحة نظام أو المالية السوق هيئة للوائح مخالفة

 .الوحدات الحاليين

 

لهـ(   . اإلجراءات التي يجري بمقتضاها اختيار طلبات االسترداد التي ستؤجَّ



ويهتم معاملهة كهل أولوية اسهتالم الطلهب في حالة تم تأجيل االسترداد من قبل مدير الصندوق، فسوف يتم الدفع على أساس 

% سهوف يهتم تنفيهذ طلبهات العمهالء 10االسترداد في يوم التعامهل الواحهد طلب على حدة بحيث إذا تجاوز إجمالي طلبات 

قيمهة . فهإذا انخفضهذ بحسهب األسهبقيةالتي تهم اسهتالم طلبهاتهم قبهل الموعهد النههائي لتقهديم التعليمهات الخاصهة باالسهترداد 

ترداد وحههدات سههالحههد األدنههى المطلههوب لالسههتمرار بالصههندوق، فعندئههذ يجههب ا وهههو سههعودي لاير 2000الوحههدات عههن 

 المستثمرين بالكامل.

 .األحكام المنظمة لنقل ملكية الوحدات إلى مستثمرين آخرين و(

أو  (هللا قدر ال)، إال في حاالت محدودة جداً  كالوفاة خخرين مستثمرين الصندوق إلى وحدات ملكية بنقل الصندوق يقوم لن

ذات صالحية أو أي حاالت أخرى ال تتعارا مع في حال طلب ذلك بحسب أمر قضائي أو أمر من جهة تنظيمية 

 األنظمة والقوانين المعنية وذلك حسب موافقة مدير الصندوق.

 صندوقالمدير الصندوق في  استثمارز( 

قد يستثمر مدير الصندوق في الصندوق بصفت  مستثمر وذلك وفقا لتقديره الخاص. ويحتفظ مدير الصندوق بحق  في 

ً استرداد جزء من أو كل مشا  في الصندوق في استثمارات  عنمدير الصندوق  فصحي وسوف ،ركت  حسب ما يراه مناسبا

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

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

  باالشتراك واالسترداد والتحويهل فهي الصهندوق بعهد إتمهام الطهرح األولهي لوحهدات الصهندوق فهي كهل يهوم تعامهليسمح 

. وسهيكون خخهر موعهد السهتالم طلبهات التعامهلبسهعر الوحهدة المعلهن عنه  فهي اليهوم الهذي يلهي يهوم  (األثنين واألربعهاء)

 يوم العمل السابق ليوم التعامل.مساًء من  الساعة الخامسةوالتحويل قبل االشتراك واالسترداد 

  إذا تم تسديد أموال االشتراك قبل الموعد النهائي لتقديم التعليمات الخاصة بشهراء الوحهدات واسهتردادها، يبهدأ االسهتثمار

في الصندوق من يوم التعامل الذي يلي استالم األموال التي تم بموجبهها قبهول طلهب المسهتثمر وفهي حالهة اسهتالم أمهوال 

ك بعد الموعد النهائي لتقديم التعليمات الخاصة بشراء الوحدات واستردادها بالصندوق يهتم تنفيهذ الطلهب فهي يهوم االشترا

 قبهول عهدم حهال وفهي التعامل الثاني الهذي يلهي الموعهد النههائي لتقهديم التعليمهات الخاصهة بشهراء الوحهدات واسهتردادها

 متطلبهات اسهتيفاء بعهد جديهد اشهتراك طلهب تقديم إعادة المشترك على يتوجب االشتراك متطلبات استيفاء لعدم االشتراك

 .االشتراك

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

ل بهين الصهناديق يوميهاً عهن طريهق فهروع الشهركة المعتمهدة خهالل سهاعات ييتم استالم طلبات االشتراك واالسترداد أو التحو

علههى أن يههتم تقههديم بيانههات إثبههات الهويههة الالزمههة، أو عههن طريههق القنههوات اإللكترونيههة التههي توفرههها شههركة العمههل الرسههمية 

 الراجحي المالية.

 

 

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

لاير سههعودي، وهههو الحههد األدنههى للرصههيد  والحههد األدنههى لالشههتراك اإلضههافي 2,000الحههد االدنههى لالشههتراك فههي الصههندوق 

لاير سههعودي ويجههوز لمههدير الصههندوق خفهه  هههذه النسههب للبههرامج 1,000لاير سههعودي والحههد االدنههى لالسههترداد 1,000

 االدخارية واالستثمارية 

 ندوق جمعهدنى للمبلغ التي ينوي مدير الصاألحد الك( 



 .سعودي لاير مليون 10 هو األولي الطرح فترة خالل استيفائ  المطلوب األدنى الحد إن

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

 .أصول الصندوق

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

( ماليين لاير سعودي 10الصندوق، وفي حال قل صافي قيمة أصول الصندوق عن ) عمل الستمرارالمتطلب الالزم 

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

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

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

 :سياسة التوزيع   10) 

 .أ( سياسة توزيع الدخل واألرباح

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

 :تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات 11) 

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

 السنوية والتقارير( المراجعة السنوية المالية القوائم ذلك في بما) السنوية التقارير إعدادب الصندوق مدير سوف يقوم 

ً  األولية والتقارير الموجزة  وسوف يتم ،الئحة صناديق االستثمار وأي تعديل عليها من( 5) رقم الملحق لمتطلبات وفقا

 .مقابل أي دون الطلب عند بها الوحدات مالكي تزويد

 مهن نهايهة فتهرة التقريهر وذلهك فهي األمهاكن  ( يومهاً 70إتاحة التقارير السنوية للجمهور خالل مدة ال تتجهاوز ) سوف يتم

وفههي الموقههع االلكترونههي لمههدير الصههندوق والموقههع اإللكترونههي  الفقههرة )ب( مههن هههذه المههادة،وبالوسههائل المحههددة فههي 

 للسوق. 

 ( يومههاً مههن نهايههة فتههرة التقريههر وذلههك فههي األمههاكن 35إعههداد التقههارير األوليههة وإتاحتههها للجمهههور خههالل ) سههوف يههتم

الموقع االلكتروني لمهدير الصهندوق والموقهع  وفيوبالوسائل المحددة في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات 

 اإللكتروني للسوق.

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

 صافي قيمة أصول الصندوق -

 عدد وحدات الصندوق والتي يملكها المشترك وصافي قيمتها -

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

( البيههان شهأنها فهي المعههد السهنة خهالل الوحههدات تملهك شهخص أي ذلههك فهي بمها) الوحههدات مالهكل سهنوي بيهان -

ً ( 30) خالل المالية السنة مدار على العام الصندوق وحدات في صفقات  يلخص  الماليهة، السهنة نهايهة من يوما

 المخصهومة واألتعهاب والمصهاريف الخهدمات مقابهل وإجمهالي الموزعة األرباح البيان هذا يحتوي أن ويجب

 لجميهع تفاصهيل إلهى باإلضهافة المعلومات، ومذكرة الصندوق وأحكام شروط في والواردة الوحدات مالك من



 مههذكرة أو الصههندوق وأحكههام شههروط فههي أو الالئحههة هههذه فههي عليههها المنصههوص االسههتثمار قيههود مخالفههات

 .المعلومات

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

البريد للمستثمر )العنوان البريدي و/أو  ةالمسجلعن طريق أحدى وسائل التواصل  الخاصة بالصندوق ترسل اإلشعارات

أو من خالل أي تداول  المالية السوق شركة وموقع الصندوق لمدير االلكتروني والموقع (و/أو الرسائل النصية اإللكتروني

أو اإلشعار وذلك  التقاريرأخطاء في . ويجب إخطار مدير الصندوق في حال اكتشاف أية وسيلة تواصل أخرى يتم اعتمادها

، وبعد ذلك تصبح األولية والسنوية التقارير من تاري  إرسال تلك اإلشعارات أوتقويمياً يوماً  )45) ربعونأخمسة و خالل فترة

 التقارير الصادرة عن مدير الصندوق نهائية وحاسمة

 .السنويةج( معلومات عن وسائل تزويد مالكي الوحدات بالقوائم المالية 

وذلهك مهن مقابل دون الماليهة يستطيع مالكي الوحدات االسهتثمارية والمسهتثمرين المحتملهين الحصهول علهى نسه  مهن القهوائم 

أو فهي المقهر الرئيسهي لمهدير الصهندوق أو عهن طريهق  www.Tadawul.com.saموقع شركة السوق المالية تداول  خالل

 capital.com-www.alrajhiموقع  االلكتروني  

 من أو (البريد اإللكتروني)العنوان البريدي و/أو يتم موافاة جميع المستثمرين بنسخة من القوائم المالية الصندوق ترسل على 

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

 :سجل مالكي الوحدات 12)

سيقوم مدير الصندوق بإعداد سجل  بمالكي الوحدات بالمعلومات المطلوبة وتحديث  بشكل مستمر عند حصول أي تغييرات في 

يتم إتاحة ملخص لسجل مالكي الوحدات مجانا عند الطلب يظهر في  جميع المعلومات حسب الالئحة وحفظ  في المملكة كما س

 المعلومات المرتبطة بمالك الوحدات المعني فقط

 :اجتماع مالكي الوحدات 13 )

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

  لمالكي الوحداتيجوز لمدير الصندوق، بناًء على مبادرة من ، الدعوة لعقد اجتماع. 

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

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

 مة وحدات الصندوق.% على األقل من قي25الذين يملكون مجتمعين أو منفردين 

 .ب( إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات

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

ي الوحدات الموقع اإللكتروني الخاص بالسوق المالية السعودية "تداول"، ومن خالل إرسال إخطار خطي لجميع مالك

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

ح. كما يتعين على مدير الصندوق، في  قتر  اإلعالن واإلخطار تاري  انعقاد االجتماع ومكان  ووقت  وجدول األعمال الم 

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

 المالية.

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


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

 قل من وحدات الصندوق.% على األ25مالكي الوحدات أو أكثر، الذي يمتلك منفرداً أو الذين يمتلكون مجتمعين 

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

 األقل من قيمة وحدات الصندوق.

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

ن على موقع  اإللكتروني وعلى الموقع اإللكتروني الخاص بالسوق المالية السعودية "تداول" ومن خالل اإلعال

أيام من تاري  انعقاد االجتماع  5إرسال إخطار خطي لجميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ مع إعطاء مهلة ال تقل عن 

ت الذين يمتلكون أي عدد من الوحدات، الحاضرين الثاني. وخالل االجتماع الثاني، يشكل أي عدد من مالكي الوحدا

 بصفة شخصية أو من خالل ممثلين، نصاباً قانونياً.

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

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

 تقنية وسائل عبر االجتماعات خالل من القرارات على والتصويذ ومداوالتها الوحدات مالكي اجتماعات عقد يجوز .1

 ً  .المالية السوق هيئة تحددهايحددها مدير الصندوق أو  التي للشروط وفقا

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

الوحدات سواًء أكان حضورهم شخصياً أم وكالة أم بواسطة وسائل  مالكي اجتماع في مالكها الحاضر الوحدات مجموع

 التقنية الحديثة.

 تمثل كل وحدة يمتلكها مالك الوحدات صوتاً واحداً في اجتماع مالكي الوحدات. .3

 :حقوق مالكي الوحدات 14)

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

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

 يوم من كل صفقة. 15خالل دم قيوسجل بجميع الصفقات 

 الحصول على القوائم المالية المراجعة للصندوق بدون مقابل عند طلبها 

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

 لنوع التغيير والمدة المحددة في الئحة صناديق االستثمار.

 اإلشعار بأي تغير في مجلس إدارة الصندوق 

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

 ومعلومات أداء الصندوق عند طلبها

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

 األحداث التي تنص عليها الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات عليها.

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

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

  اجتماع الحق في الدعوة إلى عقد 

 طلبها من مدير الصندوق دالحصول على اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى عن 



 :مسؤولية مالكي الوحدات 15 ) 

 والتزامات ديون عن مسؤوالً  الوحدات مالك يكون ال ، من  جزء أو الصندوق في الستثماره الوحدات مالك خسارة عدا فيما

 الصندوق

 :خصائص الوحدات 16 )

 االشتراك ويكون. واحدة فئة من جميعها تكون القيمة متساوية الوحدات من محدود غير عدداً  ي صدر أن الصندوق لمدير يجوز

 .القيمة متساوية وحدات شكل على الصندوق في

 :التغييرات في شروط وأحكام الصندوق 17)

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

تعديل عليها عند إجراء أي تغيير على شروط وأحكام  يلتزم مدير الصندوق بمتطلبات الئحة صناديق االستثمار وأي

 الصندوق بحسب أنواع التغيير التالية:

 األساسية التغييرات: 

الحصول على موافقة مالكي الوحدات في الصندوق على التغيير األساسي المقترح من خالل قرار صندوق عادي، 

ويحق لمالكي وحدات الصندوق استرداد وحداتهم قبل ومن ثم الحصول على موافقة الهيئة على التغييرات المقترحة. 

 سريان أي تغيير أساسي دون فرا أي رسوم استرداد )إن وجدت(.

 

 

 المهمة التغييرات: 

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

 أي فرا دون أساسي تغيير أي سريان قبل وحداتهم استرداد الصندوق وحدات لمالكي حقالمحدد لسريان التغيير. وي

 (.وجدت إن) استرداد رسوم

 اإلشعار واجبة التغييرات: 

 ( أيام من سريان التغيير.8إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابياً بأي تغييرات واجبة اإلشعار، وذلك قبل )

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

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

 ( أيام من سريان التغيير.10للسوق وذلك قبل )

 ع اإللكتروني للسوق أو بالطريقة التي اإلفصاح عن تفاصيل التغييرات المهمة في الموقع اإللكتروني للشركة والموق

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

  اإلفصاح عن تفاصيل التغييرات واجبة اإلشعار في الموقع اإللكتروني للشركة والموقع اإللكتروني للسوق خالل

 ( يوماً من سريان التغيير.21)

 الصندوق في التقارير السنوية الخاصة بالصندوق حسب متطلبات  اإلفصاح عن جميع التغييرات في شروط وأحكام

 الئحة صناديق االستثمار.



 :إنهاء صندوق االستثمار 18 )

يعتبر هذا الصندوق من الصناديق المفتوحة المدة وليس هناك يوم محدد لتصهفيت . ومهع ذلهك، فإنه  سهيكون لمهدير الصهندوق 

جلياً أن حجم أصول الصندوق ال يبرر االسهتمرار فهي إدارته  بطريقهة عمليهة الحق في تصفية الصندوق بالكامل، إذا أصبح 

ومالئمههة ومجديههة مههن الناحيههة االقتصههادية أو بسههبب حههدوث بعهه  التغييههرات فههي األنظمههة التههي تحكههم إدارة الصههندوق، أو 

ن قبهل هيئهة السهوق الماليهة وذلهك بعهد دون الحد األدنى المسموح ب  الستمرار الصندوق والمحدد مهانخف  حجم الصندوق 

الصهندوق اشعار هيئة السوق المالية أو ألي سبب طارئ خخر. وفهي حالهة تهم اتخهاذ قهرار بتصهفية الصهندوق، فسهيقوم مهدير 

 باتخاذ الخطوات التالية:

 ( يومهاً 21إرسال إشعار مكتوب بهذه التصفية إلى هيئهة السهوق الماليهة ومهالكي الوحهدات ، علهى أن يكهون ذلهك قبهل )

 تقويمياً من تاري  التصفية.

  سداد االلتزامهات المسهتحقة علهى الصهندوق مهن أصهول الصهندوق وتوزيهع المبهال  المتبقيهة )إن وجهدت( علهى مهالكي

 الوحدات المسجلين في تاري  التصفية على أساس تناسبي حسب ما يملك  كل مالك وحدات بالصندوق.

 اإللكتروني والموقع اإللكتروني للسوق عن انتهاء مهدة الصهندوق ومهدة يجب على مدير الصندوق اإلعالن في موقع  

 تصفيت .

 :مدير الصندوق 19 )

 . هومسؤوليات هأ( مهام مدير الصندوق وواجبات

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

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

 ألشخاص المرخص لهم بما يقع على عاتق مدير الصندوق االلتزام بجميع المبادئ والوجبات التي نصذ عليها الئحة ا

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

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

 إدارة الصندوق .1

 عمليات الصندوق بما في ذلك الخدمات اإلدارية للصندوق .2

 طرح وحدات الصندوق .3

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

 وواضحة وصحيحة وغير مضللة.

 أدى مسؤوليات  وواجبات  بشكل مباشر أم كلف م بالئحة صناديق االستثمار سواء يعد مدير الصندوق مسؤوال عن التزا

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

  احتيال  أو إهمال  أو سوء تصرف  الناتجة عن يعد مدير الصندوق مسؤوال تجاه مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق

 أو تقصيره المتعمد.

 ؤثر في استثمارات الصندوق، يجب على مدير الصندوق أن يضع السياسات واإلجراءات لرصد المخاطر التي ت

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

 على األقل.

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

 التطبيق عند طلبها. السوق المالية بنتائج

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



يجوز لمدير الصندوق تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي تابعي  بالعمل مديرا للصندوق من الباطن ألي صندوق استثمار 

تابعة أتعاب ومصاريف أي يدفع مدير الصندوق سيديره مدير صندوق من الباطن ألي صندوق استثمار يديره الصندوق. و

 . لذلك

 . هج( األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبدال

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

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

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

 .لهم المرخص

 المالية السوق هيئة قبل من تعليق  أو سحب  أو اإلدارة نشاط ممارسة في الصندوق مدير ترخيص إلغاء .2

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

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

 . التنفيذية

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

 .الصندوق أصول ادارة على قادر الصندوق مدير لدى مسجل أخر

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

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

 أعاله.

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

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

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

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

 :أمين الحفظ 20 )

 . هومسؤوليات هأ( مهام أمين الحفظ وواجبات

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

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

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

 .المتعمد تقصيره أو تصرف سوء أو

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

 .الصندوق أصول بحفظ يتعلق فيما الالزمة اإلدارية اإلجراءات جميع

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

ً  اي يجوز ألمين الحفظ تكليف طرف ثالث أو أكثر أو وسيدفع أمين الحفظ . للحفظ من الباطن للصندوق من تابعي  بالعمل أمينا

 أي أتعاب ومصاريف تابعة لذلك.

 . هج( األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبدال

 واستبداله: الحفظ أمين عزل في الهيئة صالحية .1



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

 :اآلتية

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

 .المرخص لهم

 من قبل الهيئة. تعليق  أوفي ممارسة نشاط الحفظ أو سحب   أمين الحفظترخيص  إلغاء (2

 ترخيص  في ممارسة نشاط الحفظ. أمين الحفظ إللغاء إلى الهيئة منطلب  تقديم (3

 .التنفيذية بالتزام النظام أو لوائح  -اً تراه الهيئة جوهريبشكل  -ل إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قد أخ (4

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

فيجب على مدير الصندوق المعني تعيين أمين  هذه المادة،إذا مارسذ الهيئة أياً من صالحياتها وفقاً للفقرة )أ( من  (ب

التعاون بشكل كامل من أجل  وأمين الحفظ المعزول يتعين على مدير الصندوق حفظ بديل وفقاً لتعليمات الهيئة، كما

عيين ( يوماً األولى من ت60)ـ تسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى أمين الحفظ البديل وذلك خالل ال المساعدة على

 ً ووفقاً لتقدير الهيئة  أمين الحفظ البديل. ويجب على أمين الحفظ المعزول أن ينقل، حيثما كان ذلك ضرورياً ومناسبا

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

 واستبداله: الحفظ أمين عزل في مدير الصندوق صالحية .2

أن عزل أمين  معقول ى بشكلرأإذا  كتابيبموجب إشعار  المعين من قبل حفظ الأمين عزل  دوقالصنيجوز لمدير  (أ

 .الحفظ في مصلحة مالكي الوحدات، وعلى مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات بذلك فوراً وبشكل كتابي

الكتابي إلشعار اأمين الحفظ  تسلممن  ( يوماً 30)خالل  تعيين بديل ل  أمين الحفظ عزل إذا يجب على مدير الصندوق (ب

 مدير الصندوقالتعاون بشكل كامل مع  المادة. ويجب على أمين الحفظ المعزولمن هذه  (أ)لفقرة وفقاً لصادر ال

تسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى أمين الحفظ البديل. ويجب على أمين الحفظ المعزول أن ينقل، حيثما كان ذلك ل

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

عن قيام  بتعيين أمين حفظ بديل، ويجب على مدير  اإللكتروني موقع  اإلفصاح فوراً فييجب على مدير الصندوق  ( 

 لصندوق العام.الصندوق العام كذلك اإلفصاح في الموقع اإللكتروني للسوق عن قيام  بتعيين أمين حفظ بديل ل

 :المحاسب القانوني  21 )

 للصندوق أ( اسم المحاسب القانوني

 لالستشارات المهنية كي بي إم جي
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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 المحاسب مسؤوليةتتمثل 

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

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

 في الواردة واإليضاحات للمبال  مؤيدة أدلة على لالحصو بإجراءات القيام أيضا القانوني المحاسب مسؤوليات تضمنت

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

 .المالية للقوائم العام العرا قييمت إلى باإلضافة

 صندوقلج( األحكام المنظمة الستبدال المحاسب القانوني ل

مدير الصندوق بحق تغيير مراجع مراجع الحسابات الخارجي للصندوق ويحتفظ  كي بي إم جي لالستشارات المهنيةستكون 

الحق في  إدارة الصندوقويكون ألعضاء مجلس  ،مجلس إدارة الصندوقالحسابات وفقاً لما يراه مناسباً بعد أخذ موافقة 

 رف  تعيين المحاسب القانوني أو توجي  مدير الصندوق لتغيير المحاسب القانوني المعين، في أي من الحاالت اآلتية: 

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

 إذا لم بعد المحاسب القانوني للصندوق مستقال -

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

 مرا

 المح  تغيير المحاسب القانوني المعين فيما يتعلق بالصندوق.إذا طلبذ الهيئة وفق لتقديرها  -

 :أصول الصندوق22 ) 

 .أصول الصندوق محفورة بواسطة أمين الحفظ لصالح الصندوق 

 .يجب على أمين الحفظ فصل أصول الصندوق عن أصول  وعن أصول عمالئ  اآلخرين 

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

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

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

ً  الموزع أو المشورة مقدم أو الباطن من الحفظ أمين أو الحفظ أمين  ملكيت ، حدود في وذلك الصندوق، لوحدات مالكا

ً  كان أو  أو واألحكام الشروط في عنها وأ فصح االستثمار صناديق الئحة أحكام بموجب المطالبات بهذه مسموحا

 .المعلومات مذكرة

 إقرار من مالك الوحدات23)  

مذكرة المعلومات وملخص المعلومات الرئيسة الخاصة شروط وأحكام الصندوق ووفهمذ/فهمنا فهماً كافياً العنا لقد أطلعذ/اط

 /اشتركنا فيها. ذبالصندوق، وأقر/أقررنا بالموافقة على خصائص الوحدات التي اشترك

 االسم:

 التوقيع:

 :التاري  

 



 

 ملخص الضوابط الشرعية: (1)رقم  ملحقال

 

 المضاربة بالبضائع أوالً: ضوابط صناديق

 هي أن يدفع شخص ماالً إلى خخر ليتّجر ب ، ويتقاسمان الربح بينهما بحسب ما يتفقان علي . تعريف المضاربة:

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

تثمار أموالهم في نشاط يرجى من  تحقيق ربح مناسب، على أن يكون الربح موزعاً الصندوق( على أن يتولى المضارب اس

 بينهما حسب ما اتفقا علي ، وفي حال الخسارة تكون الخسارة المالية على أرباب المال ويخسر المضارب جهده وعمل  فقط.

 

 الضوابط الشرعية:

المالية, تحكم الصندوق الضوابط الشرعية  الراجحي في حالة استثمار الصندوق بصناديق أخرى تديرها شركة .1

 الصادرة من الهيئة الشرعية لمدير الصندوق والتي تشمل ما يأتي:

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

 وبموجب الوثائق المعينة لها، قبل البيع على المشتري. –بأرقامها ومكانها  –أن تكون السلع مملوكة للصندوق ومتعينة ل    -

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

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

 إذا باع الصندوق السلعة على عميل فال يجوز ل  أن يبيعها وكالة عن  على من اشتراها الصندوق لنفس . -

 ال يجوز تداول وحدات الصندوق إال بعد بدء نشاط  واستمرار مزاولت  لهذا النشاط في موجودات  االستثمارية. .3

للتصفية إذا كانذ في موجودات الصندوق  ال يجوز تداول وحدات الصندوق بعد توقف  عن مزاولة نشاط  كالتوقف .4

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

 

 ثانيا: ضوابط صناديق األسهم:

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

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

 والمتاجرة االستثمار يجوز الشركات وهذه .المباحة واألنشطة األغراا ذات المساهمة الشركات: األول النوع -أ

 .وأحكام  البيع شروط وفق بأسهمها

 الخنزير ولحوم والتب  الخمور شركات مثل المحرمة، واألنشطة األغراا ذات المساهمة الشركات: الثاني النوع -ب

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

ً مط بأسهمها والمتاجرة االستثمار يجوز ال الشركات وهذه. بها والتعامل الديون تداول في المتخصصة والشركات  .لقا

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

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

 :يأتي

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

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

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

ً  أكان سواء– بالربا المقترا المبل  إجمالي يتجاوز أال - ً  أم األجل طويل قرضا ( ٪30)-األجل قصير قرضا

ً  الدفترية، القيمة عن تقل لم ما السوقية القيمة إجمالي من  مبلغ ، كان مهما حرام بالربا االقتراا أن علما

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

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

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

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

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

 ً  حسب أسهمها ببيع منها التخلص إلى المبادرة وجبذ السابقة الضوابط عليها تنطبق ال بحيث الشركات أوضاع تغيرت إذا: ثانيا

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



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

 . مدققة غير أم مدققة أكانذ سواء شهرية، أو سنوية ربع أو كانذ سنوية للغرا؛ موضحة صادرة

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

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

 أم بذلك نفسها الشركة قامذ سواء   -السعرين بين الفرق من الربح بقصد والشراء البيع: المتاجرة وتعني السنوي، ربح  أي

 إجارة االستثمارية الصناديق في كما الغير ألموال اإلدارة سبيل على أو ، لنفسها، الشركة تعامل أكان وسواء   غيرها، بواسطة

 .االستثمارية المحافظ إدارة في كما للغير والتوكيل الغير عن الوكالة سبيل على أو مضاربة، أم كانذ

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

 



 (: سياسات وإجراءات ضبط المخاطر2ملحق رقم )

 إجراءات وألية ضبط المخاطر: .1

الصندوق التي تحقق أهداف وقرارات استثمارية منسجمة مع ممارسات االستثمار الجيد والحكيم  سوف يسعى مدير الصندوق التخاذ 

المشار اليها في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات والمستندات األخرى ذات العالقة، ويشمل ذلك بذل مدير الصندوق الجهد 

 الالزم للتأكد من:

 توفر السيولة الكافية لتلبية أي طلبات استرداد متوقعة 

 طقة جغرافية أو صناعة أو قطاع معين ما لم ينص على عدم تركيز استثمارات الصندوق على ورقة مالية معينه أو بلد أو من

 ذلك الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات وملخص الصندوق.

 عدم تحمل الصندوق أي مخاطر استثمارية غير ضرورية تتعلق بأهدافه االستثمارية 

 دور مجلس إدارة الصندوق وطبيعة الخدمات التي يقدمها المجلس كتالي:

 لعقود والقرارات والتقارير الجهورية التي يكون الصندوق طرفها فيها الموافقة على جميع ا 

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

 االستثمار 

 ام( لدى مدير الصندوق ومسؤول التبليغ االجتماع مرتين سنويا على األقل مع مسؤول المطابقة وااللتزام )لجنة المطابقة وااللتز

 عن غسيل األموال وتمويل اإلرهاب لديه، للتأكد من التزام مدير الصندوق بجميع اللوائح واألنظمة المتبعة.

 .إقرار أي توصية يرفعها المصفي في حالة تعيينه 

 خرى ذات العالقة بالئحة صناديق التأكد من اكتمال والتزام شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات والمستندات األ

 االستثمار.

  التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤوليته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا لشروط وأحكام الصندوق  ومذكرة المعلومات

 و المستندات ذات العالقة، وأحكام الئحة صناديق االستثمار.

 دات فيه.العمل بأمانة ولمصلحة صندوق االستثمار ومالكي الوح 

 المطابقة وااللتزام: .2

 :سيكون مسؤول المطابقة وااللتزام مسؤوالً عن اإلشراف على التالي

 

 والمستندات المعلومات ومذكرة الصندوق وأحكام وبشروط العالقة، ذات والقوانين باللوائح الصندوق مدير التزام من التأكد 

 .العالقة ذات األخرى

 المتطلبات وجميع التنفيذية ولوائحه بالنظام االلتزام من الصندوق مدير لتمدين المناسبة واإلجراءات السياسات وضع من التأكد 

 .المفعول السارية األخرى النظامية

 الصندوق مدير سجالت جميع االطالع على وصالحية الموارد المناسبة على الحصول. 

 ترتيبات المطابقة وااللتزام التي يتبعها مدير الصندوقتطلبها لمراجعة مدى مالئمة  مستندات بأي الهيئة تزويد. 



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

 العربية السعودية(

 

 

 

 صندوق الراجحي إم إس سي أي لمؤشر األسهم السعودية متعدد العوامل

AL Rajhi MSCI Saudi Multi Factor Index Fund 

مفتوح( -عام )صندوق أسهم    

 مدير الصندوق ) شركة الراجحي المالية(

 (شركة البالد الماليةأمين الحفظ )

 

 المعلومات مذكرة

 تاريخ إصدار مذكرة المعلومات

.م2018-12-4 الموافق هـ26-3-1440  

 مذكرة المعلومات ومحتوياتها خاضعة ألحكام الئحة صناديق االستثمار

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

 ." بمشورة مستشار مهني

                         

 

 

 

  



 إقرار

 

الصندوق الموافقة عليها . ويتحمل مدير وتمذ روجعذ مذكرة المعلومات من قبل مجلس إدارة الصندوق 

وأعضاء مجلس إدارة الصندوق مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة واكتمال المعلومات الواردة في 

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

مات والبيانات الواردة في المعلومات الواردة في مذكرة المعلومات، كما يقرون و يؤكدون على أن المعلو

 مذكرة المعلومات غير مضللة.

وافقذ هيئة السوق المالية على تأسيس صندوق االستثمار وطرح وحدات  . ال تتحمل الهيئة أّي مسؤولية عن 

محتويات مذكرة المعلومات، وال تعطي أّي تأكيد يتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخلي نفسها صراحة من أي 

انذ ، ومن أّي خسارة تنتج عما ورد في مذكرة المعلومات أو عن االعتماد على أّي جزء مسؤولية مهما ك

 نيمنها. وال تعطي هيئة السوق المالية أّي توصية بشأن جدوى االستثمار في الصندوق من عدم  وال تع

أو تأكيد صحة المعلومات الواردة في الشروط  في باالستثمارموافقتها على تأسيس الصندوق توصيتها 

 واألحكام ومذكرة المعلومات، وتؤكد على أن قرار االستثمار في الصندوق يعود للمستثمر أو من يمثل .

صندوق   ( على أن العوامل متعدد السعودية األسهم لمؤشر أي سي إس إم الراجحي صندوقاعتماد )تم 

.الهيئة الشرعية لشركة الراجحي الماليةمن قِبل  ةالشرعية المجاز الضوابطاستثمار متوافق مع   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   MSCIتنويه من شركة

 لها، التابعة الشركات من أي أو  .MSCI INC (”MSCI“) شركة قبل من تسويق  أو بيع  ،تأييده رعايت ، يتم لم الصندوق إن

  MSCI لــ مؤشر أي خلق أو حوسبة بتجميع، صلة ذو أو في مشاركخخر  طرف أي أو المعلومات، مزودي من أي أو

. أسماء مؤشر  MSCIهي الملكية الحصرية لشركة MSCI اتمؤشر(   MSCIـــب صلة ذات األطرافب إجماالً  إليهم المشار)

MSCI  هي عالمة خدمة لــMSCI  المالية الراجحي شركة قبل من ترخيصها تم وقد لها التابعة الشركات من أيأو 

 ضمنية، أو صريحة ضمانات، أو تمثيل أي MSCI ب صلة ذات األطراف من أي يعطي لن. معينة ألهداف الستخدامها

 في أو عام بشكل الصناديق في االستثمار بجدوى يتعلق فيما خخر كيان أو شخص أي أو/و الصندوق هذا أصحاب أو لمصدّر

 التابعة الشركات أو MSCI .الصلة ذات األسهم سوق أداء تتبع على  MSCIــل مؤشر أي قدرة أو خاص بشكل الصندوق هذا

 تحددها، التي MSCI ومؤشرات التجارية واألسماء الخدمة، وعالمات التجارية، العالمات لبع  للترخيص مانح هي لها

 لدى ليس. خخر كيان وأ شخص أي أو أصحاب  أو مصدره أو الصندوق هذا عن النظر بصرف MSCI شركة وتحسبها تجمعها

 أي أو الصندوق هذا أصحاب أو مصدّر احتياجات االعتبار بعين باألخذ التزام أي MSCI ـــــب صلة ذات األطراف من أي

 MSCI ـــــب صلة ذات األطراف من أي تكون لن.  MSCIمؤشرات حساب أو تكوين أو تحديد في خخر كيان أو شخص

 أو المعادلة احتساب أو تحديد عن أو الصندوق، في االكتتاب حجم أو السعر أو التوقيذ تحديد في مشاركة أو عن، مسؤولة

 أو التزام أي MSCI ـــــب صلة ذات األطراف من ألي ليس ذلك، على عالوة .الصندوق استرداد امكانية االعتبار بعين األخذ

 هذا عرا أو تسويق أو إدارة، عن مسؤول خخر كيان أو شخص أي أو الصندوق هذا ألصحاب أو للمصدر مسؤولية

 .الصندوق

 MSCI تعتبرها مصادر من MSCI مؤشرات باحتساب أو بإدرا  تتعلق معلومات على ستحصل MSCI أن من الرغم وعلى

 البيانات من أي أو MSCI مؤشر أي اكتمال أو دقة أو أصالة، تضمن أو تتعهد لن MSCI ب صلة ذات األطراف فإن موثوقة،

ً  أو صراحة ، MSCI ــــب صلة ذات األطراف من أي تتعهد لن. المؤشر في المتضمنة  سيتم التي بالنتائج يتعلق فيما ضمنيا

 مؤشر أي استخدام عن خخر كيان أو شخص أي أو الصندوق، صاحب للصندوق، المصدرة الجهة قبل من عليها الحصول

MSCI بــــ الصلة ذات األطراف من أي تتحمل لن. المؤشر في المتضمنة البيانات من أي أو MSCI أي عن مسؤولية أي 

 تعطي لن ذلك، على عالوة. المؤشر في المتضمنة البيانات من أي أو MSCI مؤشر بأي يتعلق فيما انقطاع أو سهو، أخطاء،

 عن مسؤولياتها عن صراحة وتتنصل نوع، أي من ضمنية أو صريحة ضمانات أي MSCI ـــــب الصلة ذات األطراف من أي

 األحوال من حال أي في سبق، مما أي في الحد بدون. ب  متضمنة بيانات وأي  MSCI مؤشر بكل يتعلق فيما تطابقالو ترويجال

 أو عقابية أو خاصة أو مباشرة غير أو مباشرة أضرار أي عن مسؤولية أي MSCI ــــب صلة ذات األطراف من أي تتحمل لن

 على يحظر. األضرار هذه مثل حدوث بإمكانية إخطارها تم لو حتى (األرباح خسارة ذلك في بما) أخرى أضرار أي أو تبعية

 التجارية، العالمات الى اإلشارة أو استخدام من خخر، كيان أو شخص أي أو الصندوق في مكتتب أو بائع، أو مشتري، أي

 مراجعة دون الصندوق هذا تسويق أو تأييد أو رعاية، لغرا MSCI ــــب الخاصة التجارية واألسماء الخدمة، وعالمات

MSCI مع نتماءا بأي المطالبة كيان أو شخص ألي يجوز ال األحوال كل في. الموافقة وأخذ MSCI إذن على الحصول دون 

 .MSCI من مسبق خطي

 

 

 



 ملخص الصندوق 

 الصندوق
 العوامل متعدد السعودية األسهم لمؤشر أي سي إس إم الراجحي صندوق
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 شركة الراجحي المالية . مدير الصندوق

 مفتوح.عام  نوع الصندوق

 تاريخ البدء
 تاري  حتى م20/01/2019 الموافق هـ14/05/1440 بتاري  الصندوق طرح سيبدأ

 .  م31/01/2019 الموافق هـ25/05/1440

 لاير سعودي العملة

 عالية     درجة المخاطر

 المؤشر اإلرشادي

MSCI Saudi IMI Domestic ex-client defined exclusion Diversified 

Factor Mix index- a diversified factor mix custom index calculated by MSCI based on 

the stock exclusions defined by ARC 

 (مؤشر إم إس سي أي لألسهم السعودية متعدد العواملوسيتم االشارة إلي  بـــ )

 هدف االستثمار

 هو العوامل متعدد السعودية األسهم لمؤشر أي سي إس إم الراجحي صندوق

 لرأس األجل طويل إلى متوسط نمو تحقيق إلى يهدف مفتوح عام استثمار صندوق

مؤشر إم إس سي أي لألسهم السعودية متعدد العوامل  أداء تتبع خالل من المال

 للصندوق الشرعية الهيئة ضوابط مع المتوافق

 

 كل شخص طبيعي أو اعتباري مؤهل  المصرح لهم االشتراك في الصندوق

 لاير سعودي 10  سعر الوحدة عند بداية الطرح

 لاير سعودي 2,000   الحد األدنى لالشتراك

 لاير سعودي 1,000   الحد األدنى لالشتراك اإلضافي

 لاير سعودي 1,000   الحد األدنى لالسترداد

 لاير سعودي 2,000 األدنى للرصيدالحد 

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

 )القنوات االلكترونية )طوال أيام األسبوع 

 الساعة الخامسة عصرا في اليوم ما قبل يوم التعاملآخر موعد الستالم طلبات االشتراك 



  واالسترداد

 األثنين واألربعاء أيام التعامل

 كل يوم عمل أيام التقويم 

 أيام اإلعالن
 كل الشركة وموقع( تداول) السعودية المالية السوق موقع في الوحدة سعر نشر سيتم

 (الخميس إلى األحد) عمل يوم

  موعد دفع قيمة الوحدات المستردة
العمل في اليوم إقفال موعد يدفع لمالك الوحدات عوائد االسترداد بحد أقصى قبل 

 . الخامس التالي ليوم التعامل الذي تم في  تحديد سعر االسترداد

 ال يوجد    رسوم االشتراك

 أصول الصندوق صافي من سنوياً % 1 رسوم إدارة الصندوق

   الصندوق مدير قبل من دفعها يتم رسوم أمين الحفظ

 رسوم التعامل 

الناتجة عن صفقات وعمليات شراء وبيع يتحمل الصندوق عموالت ورسوم التداول 

األوراق المالية حسب العموالت السائدة في األسواق والتي تدفع للوسطاء واألسواق 

 المالية والجهات التنظيمية.

 رسوم أخرى

الصندوق المصاريف الالزمة والفعلية إلدارت ، رسوم المراجعة مدير سيتحمل 

الرقابية ومكافآت أعضاء مجلس إدارة ورسوم الحفظ ورسوم النشر والرسوم 

 .الصندوق ورسوم المؤشر االسترشادي، والمصروفات االخرى

 

  



 تعريف المصطلحات

 العوامل متعدد السعودية األسهم لمؤشر أي سي إس إم الراجحي صندوق الصندوق 
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 شركة الراجحي المالية  مدير الصندوق/المدير/ الشركة

 مجلس إدارة الصندوق  المجلس 

 شخص اعتباري مستقل ومرخص ل  بحفظ األوراق المالية للعمالء أمين الحفظ

 هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية الهيئة

أيههههام قبههههول طلبههههات االشههههتراك 

 واالسترداد  

 (تداول) السعودية المالية لسوقالرسمية ل جميع أيام العمل

 طلب بيع وحدات في الصندوق طلب االسترداد 

 طلب شراء وحدات في الصندوق طلب االشتراك

هي فترة بداية الصندوق التي يتم خاللها طرح وحدات الصندوق بالقيمة االسمية إلهى جميهع  فترة الطرح األولي

 المشتركين

 أعمال اليوم الذي يبدأ في  الصندوق  يوم تشغيل الصندوق

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

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

 مهن وبيعهها شهراؤها يهتم التهي والخهدمات السهلع جميع على ت فرا مباشرة غير ضريبة هي ضريبة القيمة المضافة

 المنشآت قبل

 لهألوراق كسهوق بالعمهل لهها المصهرح الوحيهدة الجههة( تهداول) السهعودية المالية السوق تعد تداول 

 الماليهههة األوراق بههإدرا  تقههوم حيههث السههعودية، العربيههة المملكههة فههي"( السههوق)" الماليههة

 .وتداولها

 الهيئة الشرعية الخاصة بمدير الصندوق الهيئة الشرعية

 وهو اليوم الذي يتم في  إعالن سعر الوحدة. التقويمهو يوم العمل التالي ليوم  يوم اإلعالن

 اليوم الذي يتم في  حساب صافي قيمة أصول الصندوق يوم التقويم 

 األيام التي يتم فيها بيع وحدات صندوق االستثمار واستردادها يوم التعامل



 (تداول) السعودية المالية لسوقليوم عمل رسمي  يوم عمل 

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

إجمههالي أصههول الصههندوق بعههد خصههم كافههة االلتزامههات والمصههاريف الفعليههة المحملههة علههى  صافي قيمة أصول الصندوق

 الصندوق.

حصة المالك في صندوق االستثمار الهذي يتكهون مهن وحهدات بمها فهي ذلهك أجهزاء الوحهدة   وحدة االستثمار )الوحدة(

 وت عامل كل وحدة على أنها حصة مشاعة في أصول صندوق االستثمار.

 سعر الوحدة  في فترة الطرح األولي القيمة االسمية

 تمتلك وحدات في الصندوقشخص أو شركة أي  مستثمر/عميل/مالك الوحدة

ؤههههههل/ مسهههههتثمرون مسهههههتثمر م

 مؤهلون

أي شخص طبيعي/ أشخاص طبيعيون، أو اعتباري/ اعتبهاريون تقهر له /لهم أنظمهة المملكهة 

 بهذه الصفة.

عهين بههدف محاكهاة هو أسلوب إدارة يقوم في  مدير الصندوق بتتبع أوزان مكونهات مؤشهر م اإلدارة الغير نشطة

منهجيهة تهم تطويرهها مهن قبهل شهركة أم اس أداء هذا المؤشر، ويتم هيكلة المؤشر بناًء علهى 

سههي أي والتههي تعتمههد علههى اختيههار الشههركات واوزانههها بنههاء علههى مجموعههة مههن العوامههل 

المتنوعة التي تعتمهد علهى التحليهل المهالي والفنهي لنسهب الجهودة والقيمهة باإلضهافة إلهى أداء 

 السهم لكل شركة.

تتبعهههها الهيئهههة الشهههرعية لمهههدير الصهههندوق لتصهههنيف  ههههي الضهههوابط والنسهههب الماليهههة التهههي الضوابط الشرعية

 الشركات واالستثمارات كاستثمارات متوافقة مع الضوابط الشرعية ويمكن االستثمار بها.

هي أداة مالية أو عقد تشهتق قيمته  مهن قيمهة أصهول حقيقيهة أو ماليهة أخهرى )أسههم وسهندات  عقود المشتقات

عقهود الماليهة مهدة زمنيهة محهددة باإلضهافة إلهى وعمالت أجنبية وسلع وذهب( وتكون لتلهك ال

سعر وشروط معينة يتم تحديدها عند تحرير العقد بين البهائع والمشهتري ومهن ههذه العقهود ) 

(، Forwards(، العقهههود اآلجلهههة  )Options(، عقهههود الخيهههارات )Futuresالمسهههتقبليات )

متوافقههة مههع الضههوابط وأي عقههود مشههتقات أخههرى، علههى أن تكههون (  SWAPالمبههادالت )

 الشرعية للصندوق.

 لهيئهة أو السهعودي العربهي النقهد مؤسسة لتنظيم والخاضعةقصيرة األجل  هي أدوات الدين  أدوات أسواق النقد

وتعتبر الوريفة األساسية لهذه األدوات إيجهاد السهيولة المملكة  خار  للمؤسسة مماثلة رقابية

مواجههة احتياجاتهها النقديهة قصهيرة األجهل والتهي واألفهراد والحكومهات مهن أجهل  للشهركات

 العقهود المتوافقهة مهع الضهوابط الشهرعية المرابحهة والمضهاربة والوكالهة واإلجهارة تشهمل

 .والمشاركة وأي عقد أخر متوافق مع الضوابط الشرعية للصندوق

 االسهتقرار علهى المحافظهة تتهولى حيهث السهعودية، العربية للمملكة المركزي المصرف هي السعودي العربي النقد مؤسسة

 .والمستدام المتوازن االقتصادي النمو دعم إلى إضافة المملكة، في والمالي النقدي



هههي صههناديق اسههتثمارية ذات طههرح عههام والموافههق عليههها مههن قبههل هيئههة السههوق الماليههة أو  صناديق أسواق النقد

اضهع لتنظهيم مسهاوي علهى األقهل هيئات تنظيمية خليجية و/أو أجنبية وفقا لتنظيم بلهد خخهر خ

لذلك المطبق على صناديق االستثمار في المملكة وتستثمر بشكل رئيسهي فهي أدوات أسهواق 

 النقد وتكون متوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق.

 السياسهية التغييهرات أو االقتصادية كاألزمات والتنظيمية والسياسية االقتصادية العوامل هي الظروف االستثنائية 

 مباشهر أثهر حهدوثها عهن ينهتج قد التي والتشريعية التنظيمية القرارات أو والخارجية المحلية

 .الصندوق أصول أو بها المستثمر الشركات استمرارية أو أداء على

 

صناديق االسهتثمار ذات الطهرح 

 العام

هيئههات هههي صههناديق اسههتثمارية مرخصههة وموافههق عليههها مههن قبههل هيئههة السههوق الماليههة أو 

تنظيمية خليجية و/أو أجنبيهة وفقها لتنظهيم بلهد خخهر خاضهع لتنظهيم مسهاوي علهى األقهل لهذلك 

 المطبق على صناديق االستثمار في المملكة ومتوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق

شهمل السهوق هي جميع األسواق التي يتم تداول األسهم بها في المملكهة العربيهة السهعودية وت أسواق األسهم السعودية

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

ههههام  معامهههل االنحهههراف عهههن 

 المؤشر

 هي نسبة انحراف أداء الصندوق عن أداء المؤشر االسترشادي خالل فترة المقارنة

المساهمين في الشركة والتهي تشهمل علهى هي القرارات التي تؤثر بشكل مباشر على حقوق  إجراءات الشركات

سبيل المثهال ) توزيهع األربهاح النقديهة، توزيهع أوراق ماليهة منحهة، تجزئهة األوراق الماليهة، 

 زيادة أو تخفي  رأس المال، االندما  واالستحواذ(

 

 

  



 :ستثمارالا صندوق( 1

 الصندوقاسم  (أ

 العوامل متعدد السعودية األسهم لمؤشر أي سي إس إم الراجحي صندوق
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 الصندوقتاريخ إصدار شروط  (ب

 هـ15/10/1442واخر تحديث بتاري   م2018-12-4هـ الموافق 1440-3-26 صدرت شروط وأحكام الصندوق بتاري 

 .م27/05/2021 الموافق

 . الصندوقتأسيس وطرح  ىيئة علالهتاريخ موافقة  (ج

 م.2018-12-4هـ الموافق 1440-3-26 على طرح وحدات الصندوق بتاري السوق المالية ئة هيالحصول على موافقة تم 

 صندوق المدة  (د

 .غير محدد المدة هو صندوق عام مفتوح العوامل متعدد السعودية األسهم لمؤشر أي سي إس إم الراجحي صندوق

 صندوقالعملة  ـ(ه

السعودي وهي التي ستقّوم بها استثمارات  ووحدات ، وتقبل اشتراكات المستثمرين بأي عملة أخرى عملة الصندوق هي الريال 

من العمالت العالمية الرئيسية على أساس سعر الصرف السائد في األسواق في ذلك التاري ، ويتحمل الراغبون في تحويل 

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

 : ستثمار وممارساتاالسياسات ( 2

  لصندوقلستثمارية االهداف األ (أ

 تحقيق إلى يهدف مفتوحعام  استثمار صندوق هو  العوامل متعدد السعودية األسهم لمؤشر أي سي إس إم الراجحي صندوق

 مؤشر إم إس سي أي لألسهم السعودية متعدد العوامل  أداء تتبع خالل من المال لرأس األجل طويلمتوسط إلى  نمو

 .للصندوق الشرعية الهيئة ضوابط مع المتوافق

االستثمار أسهم  يتم حيثباستخدام أسلوب اإلدارة الغير نشطة للمؤشر اإلرشادي أداء مطابق يسعى الصندوق لتحقيق  

مؤشر إم إس سي رشادي )ستمتابعة أداء المؤشر اإليمكن للمستثمر والشركات المكونة للمؤشر االسترشادي حسب أوزانها 

  capital.com-www.alrajhi ( من خالل زيارة الموقع االلكتروني لمدير الصندوقأي لألسهم السعودية متعدد العوامل 

 التي يتم تحقيقها في الصندوق نقديةال توزيعاتالوسوف يقوم الصندوق بإعادة استثمار األرباح 

 

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

 

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


 

  تثماراالسز تركية سياس (ج

مؤشهر إم إس سهي استثمارات الصندوق في أسهم الشركات المدرجة في أسواق األسهم السهعودية والمكونهة لمؤشهر ) تتركز

. كما يمكن للصندوق االحتفهار بمها ال لمدير الصندوقضوابط الشرعية مع ال( المتوافق أي لألسهم السعودية متعدد العوامل 

 طلبهات أي تغطيهة بههدف النقهد أسهواق وصهناديق النقهد أسهواق% من أصول الصندوق على شكل نقد وفهي أدوات 5يتجاوز 

 مها حسهب النقهد أسهواق أدوات السهتثمارات النظيهرة لألطهراف االئتمهاني للتصهنيف األدنهى الحهد وسهيكون. محتملهة استرداد

 /-BBBبههورز خنههد سههتاندرد: كتههالي أدنههى بحههد والمصههنفة الدوليهة االئتمههاني التصههنيف وكههاالت مههن ثههالث مههن واحههدة تحهدده

 وسههيكون. مصههنفة غيههر نظيههرة أطههراف مههع و/أو النقههد أسههواق أدوات فههي االسههتثمار يههتم ولههن -BBBفههت  /Baa3مههوديز

 والسهيولة األداء علهى بنهاءً  للصهندوق الشرعية الضوابط مع والمتوافقة العام الطرح ذات النقد أسواق صناديق في االستثمار

 الئحة في عليها المنصوص القيود حسب نظير طرف أي مع لالستثمار األعلى الحد وسيكون بالصندوق المتعلقة والمخاطر

 .. عليها تعديل وأي االستثمار صناديق

حتهى  النقهد أسهواق وصناديق أدوات في أو نقد شكل على الصندوق أصول من أعلى بنسبة يحتفظ أن الصندوق لمدير ويحق

 .االستثنائية الظروف رل في 100%

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

يستثمر الصندوق بشكل أساسي في أسهم الشركات المدرجة في سوق األسهم السعودية والمكونة للمؤشر االسترشادي 

 للصندوق. 

  لصندوقلستثمارية االاذ قرارات تخا رضبغتخدامها اسندوق الصدير لمن يمك تيدوات الألاليب واسألت واالاملمعا ـ(ه

مؤشر إم إس سي أي لألسهم يستخدم الصندوق سياسة اإلدارة الغير نشطة لتحقيق أداء يماثل أداء المؤشر االسترشادي )

بين أداء الصندوق وأداء المؤشر إلى  االنحراف( قبل حسم الرسوم والمصاريف مع تقليص نسبة السعودية متعدد العوامل 

أوزان الشركات المكونة للمؤشر االسترشادي. كما سيهدف مدير  بحسب أدنى حد ممكن، وذلك عن طريق االستثمار 

بشكل فعال ي مكونات المؤشر االسترشادي الصندوق إلى استثمار مبال  االشتراكات وإعادة مطابقة األوزان أو التغييرات ف

تؤثر سلباً على أداء الصندوق مقارنة بالمؤشر االسترشادي الذي ال يخضع قد مع االخذ في االعتبار تكاليف التعامل التي 

  .لمثل هذه المصاريف

 إعادة وقذ نفس في األقل على سنوي نصف أساس على الصندوق الشركات المستثمر بها في أوزان مراجعة تتم سوف

 الشركات إجراءات بسبب موازنة الشركات المستثمر بشكل دوري إعادة تتم قد كما. االسترشادي المؤشر مكونات توازن

 لعملية مؤقذ بإيقاف الصندوق يقوم أن ويجوز. واالسترداد االشتراك عمليات بسبب أو الصندوق في المستثمر بها

 صناديق الئحة في عليها المنصوص اإلجراءات حسب التوازن إعادة مرحلة خالل وحداتلل سترداداالو االشتراك

 .عليها تعديل وأي االستثمار

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

 فئة األصول
الحد 

 األدنى
 الحد األعلى

المكونة لمؤشر )مؤشر إم إس سي أي لألسهم السعودية متعدد العوامل (  األسهم

 المتوافق مع الضوابط الشرعية لمدير الصندوق
95% 100% 

 %5 %0 النقد وصناديق أسواق أدوات النقد،



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

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

تلهك المفهروا ال يوجد قيود أخرى على نوع أو أنواع األوراق المالية أو األصول التي يمكن للصندوق االستثمار بها غيهر 

 الشرعية لمدير الصندوق. والضوابطقيود االستثمار المذكورة في الئحة صناديق االستثمار حسب 

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

 .صناديق آخرون

خرى ولكن من الممكن استثمار المبال  النقدية التي يتم االحتفار بها األسهم األال يهدف الصندوق لالستثمار في صناديق 

 .% من صافي أصول الصندوق 5في صناديق أسواق النقد لصالح الصندوق وبحد أقصى 

 ضاالقترا فيندوق صالحيات صال (ط

لتلبية  غير كافية المتوفرة لتنفيذ طلبات االسترداد ولكن في حال كانذ السيولةبسيولة كافية يهدف مدير الصندوق لالحتفار 

 قيمة صافي من٪ 10 بما ال يتجاوز الشرعية الضوابط مع متوافق تمويل على الحصول للصندوق يحقف طلبات االسترداد،

 .االسترداد طلبات تغطية لغرا الصندوق أصول

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

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

 .اطر الصندوقمخدارة إلسياسة مدير الصندوق  (ك

 التي تحقق أهدافوقرارات استثمارية منسجمة مع ممارسات االستثمار الجيد والحكيم  سوف يسعى مدير الصندوق التخاذ 

الصندوق المشار اليها في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات والمستندات األخرى ذات العالقة، ويشمل ذلك بذل 

 مدير الصندوق الجهد الالزم للتأكد من:

 توفر السيولة الكافية لتلبية أي طلبات استرداد متوقعة 

  منطقة جغرافية أو صناعة أو قطاع معين ما لم عدم تركيز استثمارات الصندوق على ورقة مالية معين  أو بلد أو

 ينص على ذلك الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات وملخص الصندوق.

 عدم تحمل الصندوق أي مخاطر استثمارية غير ضرورية تتعلق بأهداف  االستثمارية 

 اديالسترشر المؤشا (ل

  المتوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية للصندوق. متعدد العوامل( السعودية لألسهم أي سي إس إم مؤشر) 

على منهجية تم تطويرها من قبل شركة أم اس سي أي والتي تعتمد على اختيار الشركات واوزانها بناًء المؤشر  يتم هيكلة

إلى أداء لنسب الجودة والقيمة باإلضافة المالي والفني تحليل الامل المتنوعة التي تعتمد على بناء على مجموعة من العو

 السهم لكل شركة.

   capital.com-www.alrajhi ويمكن االطالع على معلومات المؤشر في الموقع التالي

 التعامل في مشتقات األوراق المالية (م

 .ال يستثمر الصندوق في المشتقات المالية

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


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

 ال يوجد

 :الصندوق فيستثمار لالخاطر الرئيسة ( الم 3

  يعتبر الصندوق صندوق استثمار عالي المخاطر، وتبعاً لذلك يجب على مالكي الوحدات أن يكونوا على بين  من

 .لها أثر سلبي على أداء الصندوقالمخاطر الرئيسة التي قد يكون 

  أن األهداف االستثمارية للصندوق سوف تتحقق وذلهك ألن رهروف السهوق وطهرق التهداول فهي تغيهر بليس هناك تأكيد

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

 مقارنة بالمؤشر  الصندوق خسائر كبيرة أو أن أداءأي تتحقق أو أن  لن يتم تكبد  بأن األرباح سوف ال يوجد ضمان

 االسترشادي سيتكرر أو يماثل األداء السابق.

 بمثابة  وديعة بنكية أو ال يعتبر االستثمار في الصندوق يجب أن يأخذ مالكي الوحدات المحتملين في االعتبار أن

 .البنكيةوديعة ال

 وقد يكهون مبله  ، في الصندوق ات أن يدركوا أنهم ربما يخسرون جزءاً من أو كامل استثمارهميجب على مالكي الوحد

. وقد تهنخف  قيمهة االسهتثمارات الرئيسهة للصهندوق وربمها ال الصندوقب  في  اشتركواأقل من السعر الذي االسترداد 

 يستطع مالكي الوحدات استرداد المبل  الذي استثمروه في الصندوق.

 :صندوقاللمخاطر الرئيسة المحتملة المرتبطة باالستثمار في اقائمة 

يجب أن يأخذ مالكي الوحدات المحتملين في االعتبار قبل االسهتثمار فهي ههذا الصهندوق عوامهل المخهاطر والتهي تشهتمل وال 

 تنحصر على التالي:

 األسهم سوق مخاطر (أ

يستثمر الصندوق بشكل أساسي في األسهم التي هي عرضة لمخاطر السهوق والتذبهذبات العاليهة، وفهي الوقهذ ذاته  ال يوجهد 

بالمخاطر التي ينطوي عليهها تام أي تأكيد أو ضمان بأن الصندوق سيحقق أداًء إيجابيا. وينبغي أن يكون المستثمر على علم 

ً  يهدركيجهب أن مر هذا النوع من االسهتثمارات. كمها أن المسهتث ً به تمامها  أن جميهع األسههم عرضهة لالرتفهاع واالنخفهاا تبعها

ممها يهؤدي إلهى انخفهاا سهعر الوحهدة فهي  لعوامل النمو لتلك الشركات التي تتأثر بالعديد مهن العوامهل الداخليهة والخارجيهة

  .الصندوق

 القطاع مخاطر (ب

والفنيهة للشهركات المدرجهة فهي سهوق األسههم السهعودية والتهي قهد تتم هيكلة المؤشر بناء على مجموعة من المعهايير الماليهة 

تبعهاً للتغيهر بشهكل أكبهر أحد القطاعات مما يجعل الصهندوق عرضهة للتغيهر  فيالصندوق استثمارات ركز تؤدي إلى زيادة ت

 .القطاعمما ينتج عن  انخفاا أداء الصندوق وتأثر سعر الوحدة بشكل أكبر عند انخفاا أداء  في ذلك القطاع

 مخاطر االئتمان (ت

فهنهاك مخهاطر ائتمانيهة السيولة المتوفرة في الصهندوق فهي أدوات أو صهناديق أسهواق النقهد استثمار قام الصندوق بفي حال 

تتمثل في إمكانية عدم قدرة أو عدم رغبة الطرف اآلخر في سداد المستحقات أو االلتزامات المترتبة علي  في الوقذ المحدد 

ً أو عدم إمكاني  .وسعر الوحدة مما يؤدي إلى انخفاا أصول الصندوق ة السداد نهائيا

 المخاطر االقتصادية (ث

لألسهواق التهي  للسهوق أو ينطوي االستثمار في الصهندوق علهى درجهة عاليهة مهن المخهاطر الناجمهة عهن التوزيهع الجغرافهي

ثمر فيههها سههت  الصههندوق. وعليهه ؛ فههإن أي تغييههرات معاكسههة فههي الظههروف االقتصههادية للبلههد )أو البلههدان( التههي ت   بهههايسههتثمر 

 . وسعر الوحدة األموال، يكون ل  أثر سلبي على قيمة أصول الصندوق

  بضوابط الهيئة الشرعية االلتزام مخاطر عدم  (ج



في حال استبعاد أحد الشركات المسهتثمر فيهها وأصهبحذ غيهر متوافقهة  بضوابط الهيئة الشرعيةااللتزام تتمثل مخاطر عدم  

، مما يؤدي إلى اضطرار مدير الصندوق لبيع تلك األسهم بسعر قد يكون غيهر مالئهم، للصندوق لهيئة الشرعيةا ضوابطمع 

من شهأن  أن  للصندوق إضافة إلى أن استبعاد عدد من الشركات كنتيجة لعدم مطابقتها للضوابط المحددة من الهيئة الشرعية

 .التي تؤثر سلباً على أداء الصندوق وسعر الوحدة زيد من مخاطر تركز االستثماراتي

 مخاطر السيولة (ح

يتعرا الصندوق لمخاطر عدم القدرة على تنفيذ عمليات االسترداد نتيجة الهنقص فهي السهيولة فهي أسهواق األسههم أو إذا قد 

% أو أكثر من القيمة الصافية ألصهول الصهندوق إلهى الحهد الهذي 10تعامل تعادل كانذ قيمة الوحدات المستردة في أي يوم 

أو االقتهراا لسهداد طلبهات االسهترداد ممها يهؤدي إلهى زيهادة  يضطر معه  مهدير الصهندوق لتأجيهل االسهترداد لتهاري  الحهق

 . مصاريف الصندوق التي تؤثر سلباً على سعر الوحدة

 المخاطر القانونية (خ

تهأتي تلهك قهد  و ،ت بعه  المخهاطر القانونيهة نتيجهة لعهدم االلتهزام بتطبيهق األنظمهة واإلجهراءات القانونيهةقد تواج  الشركا 

 ت قام مهن دعاوى بموجبها الصندوق واحتمالية تعرضها للمخاطر القانونية والمقاضاة ب يستثمرالمخاطر من الشركات التي 

و التعههوي  أو تكههاليف المحامههاة والتههي تههؤثر علههى أداء الشههركة ، ممهها يههؤدي إلههى تأثرههها بالمخالفههات أاألفههراد أو الشههركات

 ً  .وأرباحها مما يؤثر على أداء الصندوق تباعا

 الناشئة األسواق مخاطر (د

 فهي التهأخر أو باإلخفهاق مرتبطهة مخاطر على تنطوي والتي ناشئة أسواق أو سوق في مالية أوراق في الصندوق يستثمر قد

 طياتهه  بههين يحمههل األسههواق هههذه مثههل فههي االسههتثمار أن كمهها. الماليههة األوراق حفههظ وأمانههة وتسههجيل السههوق صههفقات تسههوية

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

 باالسهتثمار مقارنهةً  أقهل وسهيولة األسهعار، تقلبات من أكبر قدرال مما يجعل الصندوق عرضة  الشركات من محدود عدد في

 .وحدات  وسعر الصندوق أداء على سلبا يؤثر قد مما تطورا أكثر أسواق في

 

 الصندوق مدير موظفي على االعتماد مخاطر (ذ

على الرغم من أن الصندوق يعتمد علهى سياسهة االسهتثمار الغيهر نشهط والتهي تههدف بشهكل رئيسهي علهى تتبهع أداء المؤشهر 

 وسهعر الصهندوق أداء تهأثرولكهن ي الصهندوق، مهدير مورفي ومهارات قدراتاالسترشادي للصندوق وتقليل االعتماد على 

ً  الوحدة للقيهام بهإدارة الصهندوق، أو زيهادة ههام  معامهل االنحهراف  مناسهب بديل وجود وعدم غيابهم أو استقالتهم عند سلبيا

عههن المؤشههر نتيجههة عههدم مقههدرة مههدير الصههندوق علههى تنفيههذ صههفقات الشههراء والبيههع بالشههكل األمثههل نظههراً لظههروف السههوق 

 . مما يؤثر على أداء الصندوق وسعر الوحدة المتغيرة وتذبذب أسعار الشركات

 المصالح تضارب مخاطر (ر

 تهؤثر قهد شخصية مصلحة بسبب الصندوق مدير قرار واستقاللية موضوعية على تؤثر التي الحاالت في المخاطر هذه تنشأ

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

 الُمصِدر مخاطر (ز

 السياسية أو االقتصادية الظروف في والتغيرات النظير، /المقابل الطرف أو للم صدر المالية الظروف في التغييرات وتشمل

 ممها المصهدر بوضهع يتهأثر األصهل ذلهك إن حيهث المصهدر، أو الماليهة األوراق مهن معين نوع على سلبا تؤثر التي المحددة

ً  الوحدة وسعر الصندوق أداء تأثر وبالتالي أسهم  قيمة انخفاا إلى يؤدي  .سلبا

 مخاطر زيادة هامش معامل االنحراف عن المؤشر (س

يهدف الصندوق إلى مطابقة أداؤه مع أداء المؤشر بأقرب نتائج ممكنة ولكهن هنالهك مجموعهة مهن العوامهل التهي تهؤثر علهى 

أداء الصندوق دون التأثير على أداء المؤشر ممها يزيهد مهن ههام  معامهل االنحهراف عهن أداء المؤشهر ومهن تلهك العوامهل: 



سوم والمصاريف التي يتحملها الصندوق باإلضافة إلى رسوم بيع وشراء األسهم والسيولة النقدية التهي يحهتفظ بهها مهدير الر

الصندوق الستيفاء أي طلبات استرداد، باإلضافة إلى المقدرة على استثمار مبال  االشهتراكات وإعهادة تهوازن المحفظهة عنهد 

ممها يهؤثر سهلباً علهى أداء  وتذبذب أسهعار الشهركات التهي تتغيهر مهن وقهذ ألخهرالحاجة بالشكل األمثل وفقاً لظروف السوق 

 .الصندوق وسعر الوحدة

 مخاطر حداثة عمل الصندوق (ش

 وال. للصندوق المستقبلي األداء علي  لتقييم االستناد للمستثمرين يمكن سابق أداء سجل ل  وليس التأسيس حديث الصندوق

 لالستثمار المستقبلية النتائج على للصناديق المدارة من قبل مدير الصندوق كمؤشر سابق استثماري أداء أي تفسير يجوز

 .الصندوق في

 مخاطر االقتراض (ص

 محدودة حاالت في بذلك يقوم قد أن  إلى االستثمار بهدف تمويل على بالحصول يقوم لن الصندوق مدير أن من الرغم على

 على تؤثر إضافية تكاليف التمويل هذا من ينتج وعلي  لذلك، الحاجة دعذ إن الصندوق في االسترداد طلبات استيفاء بهدف

 يترتب وقد إرادت  عن خارج  ألسباب المحدد الوقذ في المتمولة المبال  سداد عن الصندوق يتأخر قد أو الصندوق أداء

 أصول على يؤثر قد مما الديون هذه لسداد استثمارات  بع  تسييلإلى  الصندوق مدير يضطر أن التأخير ذلك على

 .الوحدات أسعار على سلبا سينعكس والذي وأداؤه الصندوق

 

 

 

 مخاطر الضريبة  (ض

 لوحدت الصندوق الضريبة التي قد تفرا على االشتراك أو االستثمار أو االسترداد الرسوم الوحدات يتحمل مالكي

اإلقامة  رخصة أو المستثمرون في الصندوق جنسيتهايحمل  التي البلد المستثمر ب  أو البلدان في السارية القوانين بموجب

 .، مما يؤثر على صافي أصولهم المستثمرةلهم عادية إقامة محل تعتبر أو فيها

 نشطة الغير اإلدارة مخاطر (ط

تمكن مدير الصندوق من التدخل في تعديل أوزان الشركات للتجاوب مع األخبار عدم من مخاطر اإلدارة الغير نشطة 

االقتصادية والسياسية  والتي من الممكن أن تؤثر على أداء الشركات والقطاعات أو استغالل الزيادات أو والتوقعات 

 .   مما يؤثر سلباً على أداء الصندوق وسعر الوحدة االنخفاضات الرأسمالية التي يمكن استغاللها لتحسين أداء الصندوق

 التداول تعليق مخاطر (ظ

 أسهمها تداول تعليق إلى يؤدي قد العالقة ذات واألحكام التنفيذية واللوائح باألنظمة المدرجة الشركات التزام عدم إن 

 .الوحدة سعر وبالتالي سلبا الصندوق أصول قيمة على يؤثر الذي األمر المدرجة

 :معلومات عامة( 4

  صندوقال في لالستثمار المستهدفة لفئةا (أ

أهداف  مراعاةمع  االشتراك بالصندوق، الصفة بهذه المملكة أنظمة ل  تقرمؤهل  اعتباري أو طبيعي شخص ييحق أل

من خالل  لتنمية رأس الماليستهدف الصندوق المستثمرين الذين يسعون  الصندوق االستثمارية والمخاطر المرتبطة بها

السعودية عن طريق االستثمار الغير نشط وذلك بتتبع أداء المؤشر االسترشادي للصندوق  أسواق األسهماالستثمار في 

 .(العوامل متعدد السعودية لألسهم أي سي إس إم مؤشر)

 األرباح توزيع سياسة (ب



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

  االستثمارالسابق لصندوق  األداء (ج

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

 م2019ديسمبر  31 -العائد التراكمي % 

 سنة ثالث سنوات خمس سنوات منذ التأسيس

3.87 - - *3.87 

 .م2019 سبتمبر التأسيس تاريخ من الصندوق عائد*

 

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

 العائد السنوي %

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

- - - - - - - - - 3.87 

 

 .بالمقارنة مع المؤشر االسترشادي على مدار السنوات الخمس الماضية أو منذ التأسيس الصندوق( أداء 3

 األداء السنوي %

 السنة 2019 2018 2017 2016 2015

 الصندوق 3.87 - - - -

- - - - 
5.72 

المؤشر 

 االسترشادي

 

 ( تاريخ توزيع األرباح على مدار السنوات المالية الثالث الماضية4

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

 .الصندوق

 تقارير الصندوق( 5

ل وذلهك مهن خهالمقابل يستطيع مالكي الوحدات االستثمارية والمستثمرين المحتملين الحصول على نس  من هذه القوائم دون 

 capital.com-www.alrajhiموقعنا االلكتروني  

 .الوحدات مالك حقوققائمة  (د

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

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


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

 يوم من كل صفقة. 15خالل دم قيوسجل بجميع الصفقات 

 الحصول على القوائم المالية المراجعة للصندوق بدون مقابل عند طلبها 

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

 لنوع التغيير والمدة المحددة في الئحة صناديق االستثمار.

 اإلشعار بأي تغير في مجلس إدارة الصندوق 

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

 الصندوق عند طلبهاومعلومات أداء 

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

 المعلومات عليها. ومذكرةاألحداث التي تنص عليها الشروط واألحكام 

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

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

 الحق في الدعوة إلى عقد اجتماع 

 طلبها من مدير الصندوق دالحصول على اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى عن 

 .الوحدات مالك مسؤوليات ـ(ه

 الصندوق على اآلتي:يقر ويوافق مالكي الوحدات في 

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

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

ي أصول الصندوق باستثناء تلك الحاالت الناتجة عن اإلهمال الجسيم أو التعدي أو االستثمارات المدارة أو انخفاا ف

 التقصير.

  فيما عدا خسارة مالك الوحدات الستثماره في الصندوق أو جزء من  ، ال يكون مالك الوحدات مسؤوالً عن ديون

 .والتزامات الصندوق

   الصحيحة االتصال وبيانات االلكتروني أو/و البريدي بالعنوان الصندوق مدير بتزويد بااللتزام الوحدات مالكي يقر ،

 الشركة تزويد حالة في مسؤولية أي الصندوق مدير تحميل الوحدات لمالكي يحق وال ذلك. يلزم حيثما وتحديثها

 .قانونية أو مالية لتزاماتا من ذلك عن ينتج وما تحديثها عدم أو خاطئة اتصال بمعلومات

  الوحدات خاضعاً لقوانين سلطة غير المملكة العربية السعودية فإن  يتعين علي  أن يخضع لتلك القوانين إذا كان مالك

 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 لتصفيت . ومع ذلك، فإن  سيكون لمدير الصندوق الحق 

في تصفية الصندوق بالكامل، إذا أصبح جلياً أن حجم أصول الصندوق ال يبرر االستمرار في إدارت  بطريقة عملية ومالئمة 

بب حدوث بع  التغييرات في األنظمة التي تحكم إدارة الصندوق، أو انخف  حجم ومجدية من الناحية االقتصادية أو بس

ن قبل هيئة السوق المالية وذلك بعد اشعار هيئة السوق دون الحد األدنى المسموح ب  الستمرار الصندوق والمحدد مالصندوق 

 فسيقوم مدير الصندوق باتخاذ الخطوات التالية:المالية أو ألي سبب طارئ خخر. وفي حالة تم اتخاذ قرار بتصفية الصندوق، 

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

 يوماً تقويمياً من تاري  التصفية.



 دت( على مالكي سداد االلتزامات المستحقة على الصندوق من أصول الصندوق وتوزيع المبال  المتبقية )إن وج

 الوحدات المسجلين في تاري  التصفية على أساس تناسبي حسب ما يملك  كل مالك وحدات بالصندوق.

  يجب على مدير الصندوق اإلعالن في موقع  اإللكتروني والموقع اإللكتروني للسوق عن انتهاء مدة الصندوق

 ومدة تصفيت .

 .بأصول الصندوق المتعلقة المخاطر تقويم آلية (ز

 الصندوق بأصول المتعلقة المخاطر لتقويم داخلية مدير الصندوق خلية يتبع

 :االتعابو العموالتو الخدماتمقابل ( 5

 .صندوقالمن أصول  المدفوعاتأنواع  (أ

 رسوم اإلدارة

ههذه األتعهاب عنهد  أصهول الصهندوق. وتحتسهب صهافيسنويا مهن % 1يستحق مدير الصندوق أتعاب مقابل اإلدارة مقدارها 

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

 رسوم أمين الحفظ

 الحفظ أمين رسوم الصندوق مدير يتحمل

 الضرائب

التي تفرا على الصندوق أو العقود المبرمة لصهالح الصهندوق أو علهى مهدير الصهندوق الضرائب جميع  الصندوق يتحمل

 .للصندوقمقابل إدارت  

 رسوم التعامل

يتحمههل الصههندوق عمههوالت ورسههوم التههداول الناتجههة عههن صههفقات وعمليههات شههراء وبيههع األوراق الماليههة حسههب العمههوالت 

 .السائدة في األسواق والتي تدفع للوسطاء واألسواق المالية والجهات التنظيمية

 رسوم أخرى

إلدارته ، رسهوم المراجعهة ورسهوم الحفهظ ورسهوم النشهر والرسهوم الصهندوق المصهاريف الالزمهة والفعليهة مهدير سيتحمل 

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

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

 .صندوقال

 ال يوجد االشتراك رسوم

 اإلدارة  رسوم
 بشهكل يهوميوتحتسهب  ،سهنويبشهكل الصندوق  صافي أصولمن  1%

 .يتم خصمها من أصول الصندوق في نهاية كل شهر ميالديوتراكميا 

مجموع مكافآت أعضاء مجلس إدارة 

 الصندوق
 يتم دفعها من قبل مدير الصندوق 



 أتعاب المحاسب القانوني المستقل

 
  من قبل مدير الصندوق يتم دفعها

 رسوم المؤشر االسترشادي

 
  يتم دفعها من قبل مدير الصندوق

 يتم دفعها من قبل مدير الصندوق  رسوم النشر في موقع تداول 

 يتم دفعها من قبل مدير الصندوق  الرسوم الرقابية 

 يوجد ال مبكر استرداد رسوم

 يتم دفعها من قبل مدير الصندوق  رسوم مصاريف الحفظ و خدمات الحفظ

مصاريف يتحملها صندوق االستثمار 

 تتعلق بالتمويل

 ال يوجد

مصاريف تتعلق بتسجيل الوحدات أو 

 الخدمات اإلدارية األخرى

 ال يوجد

أتعاب مستحقة مقابل تقديم خدمات تتعلق 

 بسجل مالكي الوحدات

 ال يوجد

رسوم أو مصاريف أخرى يتم تحميلها 

مالكي الوحدات أو يتم دفعها من على 

 أصول الصندوق.

 ال يوجد

 ضريبة القيمة المضافةل*جميع الرسوم أعاله غير شاملة 

 يوم 365 أساس على السنة أيام عدد احتساب يتم**

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

 .المقابل ذلكالوحدات، وطريقة احتساب 

 .ال يوجد رسوم اشتراك أو استرداد لوحدات الصندوق

 مدير الصندوق يبرمهاخاصة ت أي عموال (د

 ال يوجد

 مالكالصندوق أو من قبل  أصول من ُدفعت التي الصفقات مقابلو المصاريفو رسومال جميع يوضح افتراضي مثال ـ(ه

 .أساس عملة الصندوق ىالوحدات عل

 الصندوق وحجم سعودي لاير 100,000 المستثمر المبل  أن بافتراا أعاله الموضحة الرسوم احتساب خلية 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  - ال يوجد 

الحفظ رسوم  - يتحملها مدير الصندوق 

المستقلين االدرة مجلس اعضاء مكافاة  - يتحملها مدير الصندوق 

الحسابات مراجع  رسوم  - يتحملها مدير الصندوق 

الرقابية الرسوم  - يتحملها مدير الصندوق 

تداول رسوم  - يتحملها مدير الصندوق 

االسترشادي المؤشر رسوم  - يتحملها مدير الصندوق 



الصندوق ادارة رسوم   100,000 1,000 

السنوية والمصاريف الرسوم مجموع*   100,000  1,000   

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

 السنة نهاية االفتراضي االستثمار صافي

 المالية

10,900,000 

 

109,000 

 

 .شاملة ضريبة القيمة المضافةغير أعاله في المثال جميع الرسوم *

 :التسعيرالتقويم و( 6

 صندوقالل وتقويم أصآلية تفاصيل  (أ

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

 يتوفر لم ذاإ .مضافاً إليها األرباح المستحقة إغالق سعر لها يتوفر التيلألسهم  التقويم يوم في اإلغالق أسعار اعتماد سيتم

ذات  أسواق النقد صناديق في االستثمار حالة في، ومتوفر إغالق سعر اخر اعتماد سيتم التقويم يوم للسهم اإلغالق سعر

 المستثمر للصندوق بالنسبة التعامل أيام اختالف حال فيو المعلنة وحداتها قيمة صافي خالل من تقويمها سيتم الطرح العام

 المنقضية الفترة عائد احتسابأما استثمارات الصندوق في أدوات أسواق النقد فسيتم  عن  معلن سعر خرخ اعتماد سيتم ب ،

 .للصفقة اإلسمية للقيمة وإضافت  الصفقة عمر من

 .عدد نقاط التقويم وتكرارها (ب

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

 .مساءً  الخامسة الساعة قبل أعاله )أ(

 .الخاطئ التسعيرحالة التقويم أو  فيستُتخذ  التي اإلجراءات (ج

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

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

 سعر الوحدة واإلفصاح عن ذلك فوراً في موقع الراجحي المالية وموقع تداول وفي تقارير الصندوق.

 .االستردادو االشتراكتنفيذ طلبات  ألغراضطريقة احتساب سعر الوحدة  (د

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

 الصندوق أصول قيمة صافي تقويم ويتم. التقويم يوم في القائمة الصندوق وحدات عدد إجمالي على مقسومة (المتراكمة

 السائدة الصرف بأسعار السعودي الريال بعملة تقويمها إعادة يتم األخرى بالعمالت مقومة استثمارات وأي السعودي بالريال

 .التقويم تاري  في

 .نشر سعر الوحدة وتكرارها تمكان ووق ـ(ه

  .(الخميس إلى األحد) عمل يوم كلوموقع الشركة  (تداولالسوق المالية السعودية ) موقع في الوحدة سعر نشر سيتم

 :التعامل( 7

 األوليتفاصيل الطرح  (أ

 الموافق هـ25/05/1440 تاري  حتى م20/01/2019 الموافق هـ14/05/1440 بتاري  الصندوق طرح سيبدأ -

 10أيام. إن الحد األدنى المطلوب استيفائ  خالل فترة الطرح األولي هو  10مدة الطرح  وسوف تكون ،م31/01/2019

مليون لاير سعودي، ويمكن لمدير الصندوق بدء عمل الصندوق قبل نهاية فترة الطرح األولي في حال تم استيفاء الحد 



يوم عمل  21ح األولي للصندوق لمدة كما يحق لمدير الصندوق تمديد فترة الطراألدنى المطلوب لبدء عمل الصندوق. 

 إضافية.

 األولي الطرح فترة خالل المحصلة األموال جميع استثمار يتم وقد. سعودي لاير 10 هو التأسيس دعن الوحدة سعر سيكون -

 قبل من ومرخصة عاما طرحا وحدتها والمطروحة المخاطر والمنخفضة السعودي بالريال المقيمة النقد أسواق صناديق في

الصناديق المدارة من قبل شركة الراجحي  ذلك في بما الشرعية الضوابط مع متوافقة تكون أن على المالية السوق هيئة

 من واحدة تحدده ما حسب والمصنفة المحلية البنوك لدى( أشهر 3 من أقل) األجل قصيرةأو في أدوات أسواق النقد  المالية

 ولن -BBBفت  /Baa3موديز /-BBBبورز خند ستاندرد: تاليالك أدنى بحد الدولية االئتماني التصنيف وكاالت من ثالث

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

 .االستردادو االشتراكالنهائية لتقديم طلبات  المواعيدو المحددالتاريخ  (ب

يومي )تعامل في الصندوق بعد إتمام الطرح األولي لوحدات الصندوق في كل يوم والتحويل يسمح باالشتراك واالسترداد 

. وسيكون خخر موعد الستالم طلبات االشتراك التعاملبسعر الوحدة المعلن عن  في اليوم الذي يلي يوم ( األثنين واألربعاء

 .عاملالسابق ليوم التالعمل  يوممن  الساعة الخامسة مساءً  والتحويل قبلواالسترداد 

 مكانو للملكية األدنى 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

والحد األدنى لالشتراك اإلضافي  .للرصيد، وهو الحد األدنى لاير سعودياالف  2000الحد االدنى لالشتراك في الصندوق 

للبرامج  النسب هذه خف  الصندوق لمدير ويجوزلاير سعودي  1000لاير سعودي والحد االدنى لالسترداد  1000

 االدخارية واالستثمارية.

طريق فروع الشركة المعتمدة خالل ساعات  يومياً عن التحول بين الصناديق يتم استالم طلبات االشتراك واالسترداد أو

العمل الرسمية على أن يتم تقديم بيانات إثبات الهوية الالزمة، أو عن طريق القنوات اإللكترونية التي توفرها شركة 

 الراجحي المالية.

التهي تهم  عامهلإقفال العمل في اليوم الخهامس التهالي لنقطهة الت موعد سيتم الدفع لمالك الوحدات عوائد االسترداد المناسبة قبل

 فيها تحديد سعر االسترداد.

 الوحدات مالكي سجل (د

سيقوم مدير الصندوق بإعداد سجل  بمالكي الوحدات بالمعلومات المطلوبة وتحديث  بشكل مستمر عند حصول أي تغييرات 

سيتم إتاحة ملخص لسجل مالكي الوحدات مجانا عند الطلب يظهر في  في المعلومات حسب الالئحة وحفظ  في المملكة كما 

 جميع المعلومات المرتبطة بمالك الوحدات المعني فقط.

 استثمار أموال االشتراك األولي قبل بدء عمل الصندوق ـ(ه

لصهالح  ق النقهداسهوأ وأدوات أموال االكتتاب المستلمة خالل فترة الطرح األولى سهيتم اسهتثمارها فهي صهناديق أسهواق النقهد

، إلهى خهار  المملكهة ة، المبرمة مع طرف خاضع لتنظيم مؤسسة النقد أو لهيئة رقابية مماثلة للمؤسسالمستثمرين بالصندوق

 .إلى الحد األدنى المطلوب أو الوقذ المحدد لبدء عمل الصندوقحين الوصول 

 الحد األدنى للمبلغ األولي لبدء عمل الصندوق (و

 .سعودي لاير مليون 10 هو األولي الطرح فترة خالل استيفائ  المطلوب األدنى الحد إن

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

 .أصول الصندوق

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

( ماليين لاير سعودي 10الصندوق، وفي حال قل صافي قيمة أصول الصندوق عن ) عمل الستمرارالمتطلب الالزم 

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



وق وفقاً إلجراءات الحد األدنى المطلوب الستمرار عمل الصندوق، سيقوم مدير الصندوق بالبدء بإجراءات إنهاء الصند

 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 طلبذ هيئة السوق المالية ذلك -

 مدير الصندوق أن التعليق يحقق مصالح مالكي الوحدات ىأذا رأ -

 يملكهها التهي األخهرى األصهول أو الماليهة األوراق مهع التعامهل فيهها يهتم التهي الرئيسهة السهوق فهي التعامل تعليق تم إذا -

 إلى نسبة مهمة أنها معقول بشكل الصندوق مدير يرى التي الصندوق أصول إلى بالنسبة أو عام بشكل إما االستثمار صندوق

يجوز لمدير الصندوق تأجيل اسهترداد الوحهدات كحهد أقصهى إلهى يهوم التعامهل التهالي. ويحهدث .الصندوق أصول قيمة صافي

%( أو أكثهر مهن 10) لذلك، إذا بل  إجمالي نسبة جميع طلبات االسترداد لمالكي الوحدات والمطلوب تلبيتها في أي يوم تعامه

 صافي قيمة أصول الصندوق .

في حال تعليق تقويم الصندوق، سيتخذ مدير الصندوق االجراءات الالزمة مع االخذ باالعتبهار المهدة الضهرورية والمبهررات 

ت فهورا ومراجعة التعليق مع مجلس إدارة وأمين الحفظ بصورة منتظمة. كما سيتم إشعار هيئة السوق المالية ومهالكي الوحهدا

بأي تعليق مهع توضهيح أسهباب التعليهق، وإشهعار هيئهة السهوق الماليهة ومهالكي الوحهدات فهور انتههاء التعليهق بالطريقهة نفسهها 

 المستخدمة في اإلشعار  عن التعليق واإلفصاح عن ذلك في المواقع اإللكتروني لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني للسوق.

 االشهتراك ههذا علهى يترتهب أنه  الصهندوق مهدير رأى حهال في الصندوق في اشتراك طلب أي رف  الصندوق لمدير ويحق

 مهالكي مصهلحة يحقهق االشهتراك طلهب رفه  كهان إذا أو األمهوال غسهل مكافحهة نظهام أو الماليهة السهوق هيئة للوائح مخالفة

 .الحاليين الوحدات

ل تيال االسترداداختيار طلبات  بمقتضاها يجري التي اإلجراءات (ي  .ستؤجَّ

ويتم معاملة كل طلب  الطلب استالم أولويةفي حالة تم تأجيل االسترداد من قبل مدير الصندوق، فسوف يتم الدفع على أساس 

% سوف يتم تنفيذ طلبات العمالء التي تم 10على حدة بحيث إذا تجاوز إجمالي طلبات االسترداد في يوم التعامل الواحد 

. فإذا انخفضذ قيمة الوحدات عن  األسبقية بحسبلنهائي لتقديم التعليمات الخاصة باالسترداد استالم طلباتهم قبل الموعد ا

 صندوق، فعندئذ يجب استرداد وحدات المستثمرين بالكاملبال لالستمرارالحد األدنى المطلوب لاير سعودي وهو  2000

  :خصائص الوحدات( 8

يجوز لمدير الصندوق أن ي صدر عدداً غير محدود من الوحدات متساوية القيمة تكون جميعها مهن فئهة واحهدة. ويكهون االشهتراك 

 في الصندوق على شكل وحدات متساوية القيمة. 

 :تقديم التقاريرو المحاسبة( 9

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

 السهنوية والتقهارير( المراجعهة السهنوية الماليهة القهوائم ذلهك في بما) السنوية التقارير بإعداد الصندوق مدير سوف يقوم 

ً  األولية والتقارير الموجزة  وسهوف يهتم الئحة صناديق االستثمار وأي تعديل عليها، من( 5) رقم الملحق لمتطلبات وفقا

 .مقابل أي دون الطلب عند بها الوحدات مالكي تزويد

 مهن نهايهة فتهرة التقريهر وذلهك فهي األمهاكن  ( يومهاً 70إتاحة التقارير السنوية للجمهور خالل مدة ال تتجهاوز ) سوف يتم

وفههي الموقههع االلكترونههي لمههدير الصههندوق والموقههع اإللكترونههي  الفقههرة )ب( مههن هههذه المههادة،وبالوسههائل المحههددة فههي 

 للسوق. 



 ( يومههاً مههن نهايههة فتههرة التقريههر وذلههك فههي األمههاكن 35إعههداد التقههارير األوليههة وإتاحتههها للجمهههور خههالل ) سههوف يههتم

الموقع االلكتروني لمهدير الصهندوق والموقهع  وفيوبالوسائل المحددة في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات 

  اإللكتروني للسوق.

 ن في الصندوق والتي تتضمن المعلومات التالية:يقوم مدير الصندوق بإتاحة تقارير المشتركي 

 صافي قيمة أصول الصندوق -

 عدد وحدات الصندوق والتي يملكها المشترك وصافي قيمتها -

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

( البيههان شهأنها فهي المعههد السهنة خهالل الوحههدات تملهك شهخص أي ذلههك فهي بمها) الوحههدات لمالهك سهنوي بيهان -

ً ( 30) خالل المالية السنة مدار على العام الصندوق وحدات في صفقات  يلخص  الماليهة، السهنة نهايهة من يوما

 المخصهومة واألتعهاب والمصهاريف الخهدمات مقابهل وإجمهالي الموزعة األرباح البيان هذا يحتوي أن ويجب

 لجميهع تفاصهيل إلهى باإلضهافة المعلومات، ومذكرة الصندوق وأحكام شروط في والواردة الوحدات مالك من

 مههذكرة أو الصههندوق وأحكههام شههروط فههي أو الالئحههة هههذه فههي عليههها المنصههوص االسههتثمار قيههود مخالفههات

 .المعلومات

 .يعّدها مدير الصندوق التيأماكن ووسائل إتاحة تقارير الصندوق  (ب

 البريد أو/و البريدي العنوان) للمستثمر ةالمسجل التواصل وسائل أحدى طريق عن بالصندوق الخاصة اإلشعارات ترسل

 أي خالل من أو والموقع االلكتروني لمدير الصندوق وموقع شركة السوق المالية تداول (و/أو الرسائل النصية اإللكتروني

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

ً  (45) وأربعون خمسة فترة خالل ً  يوما  تصبح ذلك وبعد ،األولية والسنوية التقارير أو اإلشعارات تلك إرسال تاري  من تقويميا

 .وحاسمة نهائية الصندوق مدير عن الصادرة التقارير

 .2019-12-31المنتهية تم إصدار أول قائمة مالية سنوية مدققة في السنة المالية سوف ي (ج

 للصندوق المراجعةالسنوية  الماليةالقوائم  (د

 وذلك من خاللمقابل يستطيع مالكي الوحدات االستثمارية والمستثمرين المحتملين الحصول على نس  من هذه القوائم دون 

أو في المقر الرئيسي لمدير الصندوق أو عن طريق موقع    www.Tadawul.com.saموقع شركة السوق المالية تداول 

 capital.com-www.alrajhiااللكتروني  

بدون  (اإللكترونيالبريد يتم موافاة جميع المستثمرين بنسخة من القوائم المالية الصندوق ترسل على )العنوان البريدي و/أو 

 مقابل بناًء على استالم طلب خطي منهم بذلك. 

 :إدارة الصندوق مجلس( 10

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

ينطبهق علهيهم التعريهف  ينمسهتقل ينعضهومهن بيهنهم أعضهاء أربعهة  يشرف على الصهندوق مجلهس إدارة مكهون مهن -1

المسههتخدمة فههي لههوائح الهيئهة، ويتكههون مجلههس إدارة الصههندوق مههن األعضههاء التاليههة  الهوارد فههي قائمههة المصههطلحات

 أسمائهم:

  / عضو غير مستقل( –المحسن )رئيس المجلس  بن عبدالرحمنأحمد السيد 

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


 عضو غير مستقل( -العيسى  بن عيسى أنس بن عبدهللا /الدكتور الشيخ( 

 /عضو مستقل(طارق بن عبدهللا الرميم  السيد( 

 /عبدالعزيز بن صالح العمير ) عضو مستقل( السيد 

 

 إدارة الصندوق مجلسأعضاء  مؤهالتنبذة عن  (ب

 عضو غير مستقل(–) رئيس المجلس   المحسن بن عبدالرحمن السيد/ أحمد

قبل   .والمراجعةعاما من الخبرة في األعمال المصرفية والمالية  14هو المدير المالي لشركة الراجحي المالية، ,ولدي  أكثر من 

األردن، كما أن  عمل سابقا في مصرف  -انضمام  للراجحي المالية، كان يشغل منصب المدير المالي في مصرف الراجحي 

أحمد  .وشركة ديلويذ وعمل أيضا في الصندوق السعودي للتنمية PwC السعودية، وقبل ذلك كان يعمل في شركة -الراجحي 

الواليات المتحدة األمريكية، ودرجة  -رة األعمال من جامعة ساوث ايسذ ميسوري ستيذ حاصل على شهادة ماجستير في إدا

من مجلس كاليفورنيا للمحاسبة، وقد  (CPA) البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود. أحمد أيضا محاسب عام معتمد

 .ة األعمال في جامعة ستانفوردحضر البرنامج التنفيذي للمدراء الماليين في كلية الدراسات العليا إلدار

 )عضو غير مستقل( -العيسى بن عيسى أنس بن عبدهللا  /الدكتور الشيخ

، يحمهل شههادة الماجسهتير مهن 2010منهذ شههر سهبتمبر  أمين الهيئهة الشهرعية ومهدير اإلدارة الشهرعية بشهركة الراجحهي الماليهة

عمل في الرقابة  اإلسالمية، ويحمل بكالوريوس الشريعة من الجامعة نفسها،المعهد العالي للقضاء بجامعة اإلمام محمد بن سعود 

الشههرعية بمصههرف الراجحههي، كمهها عمههل فههي جامعههة اإلمههام محمههد بههن سههعود اإلسههالمية، لهه  مسههاهمات فههي مجههال االستشههارات 

 الشرعية وهو عضو في الجمعية الفقهية السعودية، وشارك في عدد من الندوات والمؤتمرات.

 )عضو مستقل(طارق بن عبدهللا الرميم  السيد/

طارق مؤسس وشريك تنفيهذي لشهركة شهركاء وتهر األعمهال التجاريهة، وههي شهركة اسهتثمارية خاصهة لهها مكاتهب فهي الريهاا 

رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لألسماك وصندوق تالل الملقا السكني، وشركة تأثير المالية، وههي شهركة مرخصهة  ودبي.

وههو نائهب رئهيس مجلهس إدارة وعضهو لجنهة االسهتثمار للمجموعهة المتحهدة للتهأمين التعهاوني )أسهيج(،  السهوق الماليهة.من هيئة 

بدأ مسيرت  العملية مع صندوق التنمية الصهناعية السهعودي،  وعضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية لشركة األمثل للتمويل.

وأيضها منصهب كبيهر المصهرفيين فهي   AG  Deutsche Bankل الثروات في وقد شغل سابقاً منصب رئيس قسم إدارة األصو

BNP Paribas Corporate& Investment Banking.  حاصهل علهى شههادة الماجسهتير فهي إدارة األعمهال مهن كليهة لنهدن

الي مهرخص مهن لألعمال، وشهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعهة واليهة بورتالنهد، كمها يعهد طهارق مستشهار مه

 وزارة التجارة واالستثمار.

 (عضو مستقل )بن صالح العمير  زعبد العزيالسيد/ 

العمير حالياً منصب رئيس تنفيذي في شركة وصل لالستثمار التجارية منذ  زيشغل االستاذ عبد العزيز بن صالح بن عبد العزي

م وقبل انضمام  لشركة وصل، عمل رئيساً إلدارة المبيعات وكبار المستثمرين في شركة الراجحي المالية، ولدي  2012عام 

شغل منصب عضو مجلس ادارة في سن  في مجال تمويل الشركات والخدمات االستثمارية والتسويقية. كما ي 15خبرة تزيد عن 

صندوق الراجحي ريذ وشركة التامين العربية التعاونية وشركة بداية لتمويل المنازل وعدد من الشركات التجارية والصناعية، 

 .حاصل على شهادة البكالوريوس في ادارة األعمال من جامعة وبستر في مدينة جنيف، سويسرا

 

 

 



 .إدارة الصندوق مجلسوصف أدوار ومسؤوليات  (ج

 تتضمن مسؤولياتهم ما يلي:.

على  -ويشمل ذلك  الجوهرية التي يكون الصندوق العام طرفاً فيها، والقرارات والتقارير على جميع العقود الموافقة -

وال يشمل  ،للصندوق، وعقود تقديم خدمات الحفظ على عقود تقديم خدمات اإلدارة الموافقة – سبيل المثال ال الحصر

ً العقود المبرمة وفقذلك   .استثمارات قام بها الصندوق أو سيقوم بها في المستقبل شأن أي في لقرارات االستثماريةل ا

 اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويذ المتعلقة بأصول الصندوق. -

 .الصندوقمدير يفصح عن  مصالح  عارات المصادقة على أيالموافقة أو  ومتى كان ذلك مناسباً، اإلشراف، -

لدي   المطابقة وااللتزاموااللتزام لدى مدير الصندوق أو مسؤول  مرتين سنوياً على األقل مع لجنة المطابقة االجتماع -

 - المثال ال الحصر على سبيل -، ويشمل ذلك القوانين واألنظمة واللوائح ذات العالقة جميعالصندوق لمراجعة التزام 

 .الئحة صناديق االستثمار عليها فيالمتطلبات المنصوص 

 أم غيره(كان عقداً أسواء ) من اكتمال ودقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وأي مستند خخر التأكد -

التأكد من توافق ما إضافة إلى  ،إفصاحات تتعلق بالصندوق العام ومدير الصندوق وإدارت  للصندوق العام يتضمن

 .ثمارالئحة صناديق االست أحكام سبق مع

ً  من قيام مدير الصندوق بمسؤوليات  بما التأكد -  الئحة صناديق االستثمارألحكام  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

 .سيتحمل مدير الصندوق مكافآت مجلس إدارة الصندوق

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

مشابهة ألهداف  استثمارية أهداف ذات أخرىاستثمارية  صناديقء في أعضا يكونوا أن الصندوق إدارة مجلس ألعضاء يمكن

 أعضاء أحد يجد أن الممكن فمن ولذلكالصندوق سواًء كانذ تدار من قبل مدير الصندوق أو من قبل أي مدير صندوق أخر. 

 مع المصالح أو الواجبات في محتمل عارات على ينطوي موقف في أن  ألعمال  ممارست  نطاق في الصندوق إدارة مجلس

 مالكي مصالح يحقق بما بالتصرف لتزامات ا اإلدارة مجلس عضو يراعي سوف الحاالت هذه وفي .الصناديق من أكثر أو واحد

 درجة إلى وحرص نية وحسن بأمانةبالعمل  ومسؤوليت  كعضو مجلس إدارة بالصندوق وذلك رهدوحسب  المعنيين الوحدات

ً  ممكنة  وفي المصالح في محتمل اراتع ى أيعل االطالع عند ء الصناديق األخرىعمال تجاه التزامات  لإغفا دون عمليا

 إلى أن  علما أعضاء مجلس اإلدارة وجوب ذلك.التصويذ إذا رأى  عن العضو ذلك يمتنع سوف التصويذ تطلبت التي الحاالت

بين مصالح عضو مجلس إدارة الصندوق  قمتحق تعارا يوجد ال وشروط وأحكام الصندوق المعلومات مذكرة إعداد اري ت

 ومصالح الصندوق.

 صندوقس المجلو عضها فيرك يشا التيناديق الصالس إدارة مج (و 

يدرك المستثمر في هذا الصندوق أن أعضاء مجلس اإلدارة قد يكون لهم عضويات مماثلة في صهناديق اسهتثمارية أخهرى، و 

جميهع أسهماء الصهناديق االسهتثمارية المهدارة مهن قبهل الشهركة التهي  –من حين آلخر  –يجتهد مدير الصندوق لبيان وتحديث 

دول التالي يوضح عضويات أعضاء مجلس اإلدارة الحاليهة فهي الصهناديق يحل فيها أحد أو جميع أعضاء مجلس اإلدارة. الج

 االستثمارية المرخصة والعاملة في المملكة العربية السعودية.
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     صندوق الراجحي  للمضاربة بالبضائع )الريال السعودي(

     صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع )دوالر أمريكي(

     صندوق الراجحي للصكوك

     صندوق الراجحي  المتوازن المتعدد األصول

     صندوق الراجحي للنمو المتعدد األصول

     الراجحي المحافظ متعدد األصولصندوق 

     السعوديةصندوق الراجحي لألسهم 

     صندوق الراجحي لألسهم الخليجية

     صندوق الراجحي لألسهم العالمية

صهههندوق الراجحهههي لتنميهههة رأس المهههال وتوزيهههع األربهههاح 

 )أسهم منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا(
    

     لقطاع المواد األساسيةصندوق الراجحي 

صندوق الراجحي إم إس سي أي لمؤشهر األسههم السهعودية 

 متعدد العوامل
    

     للدخل السعوديةصندوق الراجحي لألسهم 

 صندوق الراجحي المتنوع للدخل
    

 صندوق الراجحي المطور للمرابحات
    

 صندوق الراجحي ريذ
    

 صندوق مجمع تالل الملقا السكني
    

 

 الشرعية هيئةال( 11

 .هممؤهالتالشرعية، و هيئةالأعضاء  أسماء (أ

 ( أعضاء هم:3تتكون الهيئة الشرعية للصندوق من ثالثة )

 فضيلة الشيخ د. صالح بن منصور الجربوع )رئيساً(

حصههل الههدكتور صههالح علههى الشهههادة الجامعيههة وشهههادة الماجسههتير والههدكتوراه مههن جامعههة اإلمههام محمههد بههن سههعود  

يعمل رئيساً للهيئة الشرعية في شركة تكافل الراجحهي للتهأمين التعهاوني، وههو محهامي ومحكهم معتمهد فهي واإلسالمية، 

 البحرين –مركز التحكيم لدول مجلس التعاون الخليجي 

  شيخ د. سليمان بن عبدهللا اللحيدان )عضواً(فضيلة ال



حصههل الههدكتور سههليمان علههى الشهههادة الجامعيههة وشهههادة الماجسههتير والههدكتوراه مههن جامعههة اإلمههام محمههد بههن سههعود 

 .ستئناف في المجلس األعلى للقضاءاإلسالمية، ويعمل حالياً قاضي ا

  فضيلة الشيخ د. سعد بن تركي الخثالن )عضواً(

ويعمل حصل الدكتور سعد على الشهادة الجامعية والماجستير والدكتوراه من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، 

الريهاا، ورئيسهاً للجمعيهة  -حالياً )أستاذ( فهي قسهم الفقه  فهي كليهة الشهريعة بجامعهة اإلمهام محمهد بهن سهعود اإلسهالمية

 العلماء بالمملكة العربية السعودية.الفقهية السعودية، وهو عضو سابق لدى هيئة كبار 

 .الشرعية هيئةالأدوار ومسؤوليات  (ب

 دور الهيئة الشرعية يتمثل فيما يلي:

، للتأكد من تقيدهــا بأحــكام للصندوق سياســات االســتثماريةالهــداف واألومستندات الطرح دراســة ومراجعــة  .1

 .يعةالشــر

 على مدير الصندوق التقيد بها خالل إدارت  الستثمارات الصندوق. يجبتحديد الضوابط واألحكام الشرعية التي  .2

 والتأكد من استبعاده. -إن وجد–وضع خلية الحتساب العنصر الواجب استبعاده من الصندوق  .3

 مراقبة استثمارات الصندوق وأعمال  وفق الضوابط الشرعية المحددة. .4

 

 .الشرعية هيئةالأعضاء  تآمكافتفاصيل  (ج

ل الصندوق أي تكاليف مقابل االستشارات   والتدقيق الشرعيال يحمَّ

تبعة الم اإلجراءاتصول واأل لتلكة الدورية والمراجعتثمار لالسدة المعول األصرعية شد لتحدي المطبقة المعايير تفاصيل (د

 .الشرعية الضوابطحال عدم التوافق مع  في

الصادرة من الهيئة الشرعية لمدير الصندوق والتي تشمل ما  والبضائع ضوابط االستثمار والمتاجرة في األسهمتحكم الصندوق 

 يأتي:

 أوالً: ضوابط صناديق المضاربة بالبضائع

 هي أن يدفع شخص ماالً إلى خخر ليتّجر ب ، ويتقاسمان الربح بينهما بحسب ما يتفقان علي . تعريف المضاربة:

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

الصندوق( على أن يتولى المضارب استثمار أموالهم في نشاط يرجى من  تحقيق ربح مناسب، على أن يكون الربح موزعاً 

 لية على أرباب المال ويخسر المضارب جهده وعمل  فقط.بينهما حسب ما اتفقا علي ، وفي حال الخسارة تكون الخسارة الما

 

 الضوابط الشرعية:

في حالة استثمار الصندوق بصناديق أخرى تديرها شركة الراجحي المالية, تحكم الصندوق الضوابط الشرعية  .1

 الصادرة من الهيئة الشرعية لمدير الصندوق والتي تشمل ما يأتي:

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

وبموجب الوثائق المعينة لها، قبل البيع على  –بأرقامها ومكانها  –أن تكون السلع مملوكة للصندوق ومتعينة ل    -

 المشتري.

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

 وز أن يشتري الصندوق من العميل ما قد باع  إياه باألجل.ال يج -

 إذا باع الصندوق السلعة على عميل فال يجوز ل  أن يبيعها وكالة عن  على من اشتراها الصندوق لنفس . -

 ال يجوز تداول وحدات الصندوق إال بعد بدء نشاط  واستمرار مزاولت  لهذا النشاط في موجودات  االستثمارية. .3

تداول وحدات الصندوق بعد توقف  عن مزاولة نشاط  كالتوقف للتصفية إذا كانذ في موجودات الصندوق ال يجوز  .4

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

 



 ثانيا: ضوابط صناديق األسهم:

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

 

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

النوع األول: الشركات المساهمة ذات األغراا واألنشطة المباحة. وهذه الشركات يجوز االستثمار والمتاجرة  -أ

 بأسهمها وفق شروط البيع وأحكام .

الثاني: الشركات المساهمة ذات األغراا واألنشطة المحرمة، مثل شركات الخمور والتب  ولحوم الخنزير النوع  -ب

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

  يجوز االستثمار والمتاجرة بأسهمها مطلقاً.والشركات المتخصصة في تداول الديون والتعامل بها. وهذه الشركات ال

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

مثل تعاملها بالربا اقتراضا أو إيداعاً. وقد قررت الهيئة بشأن هذا النوع )النوع الثالث( من الشركات المساهمة ما 

 ي:يأت

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

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

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

ً قصير األجل–أال يتجاوز إجمالي المبل  المقترا بالربا  - ٪( 30)-سواء أكان قرضاً طويل األجل أم قرضا

ً أن االقتراا بالربا حرام مهما كان مبلغ ،  من إجمالي القيمة السوقية ما لم تقل عن القيمة الدفترية، علما

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

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

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

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

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

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

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

ثالثاً: يرجع في معرفة أنشطة الشركة والنسب المقررة لجواز الدخول في االستثمار والمتاجرة فيها إلى أقرب قوائم مالية 

 صادرة موضحة للغرا؛ سنوية كانذ أو ربع سنوية أو شهرية، سواء أكانذ مدققة أم غير مدققة.

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

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

سواء  قامذ الشركة نفسها بذلك أم  -أي ربح  السنوي، وتعني المتاجرة: البيع والشراء بقصد الربح من الفرق بين السعرين

بواسطة غيرها، وسواء  أكان تعامل الشركة لنفسها،  أو على سبيل اإلدارة ألموال الغير كما في الصناديق االستثمارية إجارة 

 كانذ أم مضاربة، أو على سبيل الوكالة عن الغير والتوكيل للغير كما في إدارة المحافظ االستثمارية.

 الشرعية الهيئة ضوابط حسب األخرى المالية واألوراق األسهم من المحرم العنصر استبعاد الصندوق مدير يتولىسادساً: 

 



 :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 الملك فهد

 11432الرياا  5561ص.ب 

 + 966( 11) 2119292هاتف رقم 

 + 966( 11) 2119299فاكس رقم 

 المملكة العربية السعودية

capital.com-www.alrajhi 

 .الماليةالصادر عن هيئة السوق  الترخيصتاريخ  (د

شركة الراجحي المالية هي شخص اعتباري مرخص ل  بموجب أحكام الئحة األشخاص المصرح لهم الصادرة بموجب قرار 

 م19/6/2007هـ الموافق 4/6/1428( بتاري  2007-34-5الهيئة رقم )

 الصندوق لمدير المدفوعل المابيان رأس  ـ(ه

 لاير سعودي. 500,000,000يعادل مدفوع المال الرأس 

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

 م 31/12/2019السنة المنتهي في  البند

 486,775,750 الدخل

 175,879,412 المصاريف

 20,941,786 الزكاة

 289,954,552 صافي الدخل

 

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

  (لصندوقا

 دوق من األعضاء التالية أسمائهم:الصنمدير يتكون مجلس إدارة 

 رئيس مجلس اإلدارة - عبد هللا بن سليمان الراجحي 

 .رئيس مجلس اإلدارة/غير تنفيذي -شركة الراجحي المصرفية لالستثمار )مصرف الراجحي( -

 .تنفيذي غير/اإلدارة مجلس رئيس - شركة الراجحي للتأمين التعاوني ) تكافل الراجحي( -

 .تنفيذي غير/اإلدارة مجلس رئيس -شركة مجموعة الراجحي القابضة  -

 .رئيس مجلس اإلدارة/غير تنفيذي -للبتروكيماويات شركة الفارابي -

 .رئيس مجلس اإلدارة/غير تنفيذي -شركة الفارابي لالستثمار  -

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


 .رئيس مجلس اإلدارة/غير تنفيذي - للبتروكيماوياتينبع  شركة الفارابي -

 .رئيس مجلس اإلدارة/غير تنفيذي -للصناعات التحويلية  شركة الفارابي -

 .رئيس مجلس اإلدارة/غير تنفيذي -األجيال القابضة شركة  -

 .رئيس مجلس اإلدارة/غير تنفيذي - شركة فرسان للسفر والسياحة -

 .غير تنفيذي -السعودية لصناعة مستلزمات السجاد شركة ال -

 .غير تنفيذي -جبيل السعودية لحلول أنسجة األرضيات شركة  -

 غير تنفيذي . –شركة الرؤية الخضراء لألنجيلة الصناعية  -

 

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

 .مجلس إدارة/غير تنفيذي عضو -شركة الراجحي والمسفر الزراعية ذ.م.م -

 .مجلس إدارة/غير تنفيذي عضو -شركة هاشم للمقاوالت والتجارة -

 .مجلس إدارة/غير تنفيذي عضو -شركة صالح عبدالعزيز الراجحي وشركاه المحدودة -

 

 عضو مجلس إدارة - حمد اليحيى خالد بن 

 .تنفيذي غير/إدارة مجلس عضو – اي  خي جي العربيشركة ميتاليف  -

 

 عضو مجلس إدارة - الصالحبن محمد  فيصل بن سعود 

 .تنفيذي /إدارة مجلس عضو -الشركة العربية لصناعة البالستيك المحدودة -

 .تنفيذي /إدارة مجلس عضو -شركة منتجات البالستيك السعودية المحدودة -

 

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

 .تنفيذي غير/إدارة مجلس عضو –( الراجحي مصرف) لالستثمار المصرفية الراجحي شركة -

 .تنفيذي غير/دارةإلا مجلسرئيس  -البيطرة الوطنيةالشركة  -

 

  عضو مجلس إدارة -عبدالعزيز بن خالد الغفيلي 

 تنفيذي غير/إدارة مجلس عضو –( الراجحي مصرف) لالستثمار المصرفية الراجحي شركة. 

 تنفيذي غير/إدارة مجلس عضو - صافوال مجموعة. 

 تنفيذي غير/إدارة مجلس عضو -شركة بندة للتجزئة. 

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

  مدير الصندوق يعد مسؤوال عن إدارة الصندوق والسعي لتحقيق أهداف  االستثمارية ويراعي كذلك مصالح حاملي

وقيود وممارسات   استثمار الصندوقالوحدات في اطار مذكرة المعلومات والشروط واالحكام االلتزام بسياسات 

 االستثمارمن الئحة صناديق  41االستثمار المنصوص عليها في المادة 

 شرعية االلتزام بالضوابط الشرعية المنصوص عليها في هذه المذكرة وتبلي  مجلس إدارة الصندوق بأي مخالفات 

 جوهرية

  مراقبة السيولة للوفاء بأي طلبات استرداد محتملة 

  حاجة لذلك. ىرأصندوق من الباطن إذا يحق لمدير الصندوق تعيين مدير 

 .االستثمارُكلف بها طرف ثالث من جانب مدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق  التي المهام (ط

 يوجدال 



تتعارض مع أنشطة صندوق  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 مناسبا تراه اجراء أي واتخاذ بالصندوق يتعلق فيما الصندوق مدير عزل صالحية المالية السوق لهيئة (أ

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

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

 .لهم المرخص

 المالية السوق هيئة قبل من تعليق  أو سحب  أو اإلدارة نشاط ممارسة في الصندوق مدير ترخيص إلغاء .2

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

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

 . التنفيذية

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

 .الصندوق أصول ادارة على قادر الصندوق مدير لدى مسجل أخر

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

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

 أعاله.

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

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

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

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

 :الحفظ أمين( 13

 .الحفظ أميناسم  (أ

  "المالية البالدشركة البالد لالستثمار "

 .الماليةالصادر عن هيئة السوق  الترخيصرقم  (ب

    (08100-37) رقم ترخيص  السعودية المالية السوق هيئة قبل من ومصرحة الرياا، في الرئيسي مقرها المالية البالد

 .الحفظن يمألوعنوان العمل  المسجلالعنوان  (ج

 شركة البالد لالستثمار

  السعودية العربية المملكة

  الرئيسي المركز المالية، البالد

  11411 الرياا 140 ب ص|  فهد الملك طريق

 0112906299: فاكس 920003636: المجاني الرقم

 capital.com-clientservices@albilad   اإللكتروني: البريد

 capital.com-www.albiladالموقع االلكتروني: 
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 .الماليةالصادر عن هيئة السوق  الترخيصتاريخ  (د

هي شخص اعتباري مرخص ل  بموجب أحكام الئحة األشخاص المصرح لهم الصادرة بموجب  البالد الماليةشركة 

 .م14/08/2007هـ الموافق 01/08/1428( بتاري  08100-37الترخيص رقم )

 صندوقالفيما يتعلق ب الحفظ أمينومسؤوليات  األساسية األدوار ـ(ه

 في اإلدارية التدابير 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

يحق ألمين الحفظ تكليهف أي طهرف ثالهث للقيهام بجهزء مهن مههام أمهين لم يقم أمين الحفظ بتكليف طرف ثالث للقيام بمهام ، و

 .نيابة عن  في األسواق المحلية أو الخارجيةالحفظ أو جميعها 

 . هأو استبدال الحفظ أمينلعزل  المنظمة األحكام (ز

 واستبداله: الحفظ أمين عزل في الهيئة صالحية .1

ً تهراه  أو اتخهاذ أي تهدبير المعهين مهن مهدير الصهندوقحفهظ الللهيئة عزل أمهين  (أ أي مهن الحهاالت  حهال وقهوع فهي مناسهبا

 :اآلتية

الئحههة األشههخاص بههذلك بموجههب دون إشههعار الهيئههة  نشههاط الحفههظأمههين الحفههظ عههن ممارسههة  توقههف (1

 .المرخص لهم

 من قبل الهيئة. تعليق  أوفي ممارسة نشاط الحفظ أو سحب   أمين الحفظترخيص  إلغاء (2

 ترخيص  في ممارسة نشاط الحفظ.أمين الحفظ إللغاء  إلى الهيئة منطلب  تقديم (3

 .التنفيذية بالتزام النظام أو لوائح  -اً تراه الهيئة جوهريبشكل  -ل ن الحفظ قد أخإذا رأت الهيئة أن أمي (4

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

فيجهب علهى مهدير الصهندوق المعنهي تعيهين أمهين  إذا مارسذ الهيئة أياً من صالحياتها وفقاً للفقرة )أ( من ههذه المهادة، (ب

التعهاون بشهكل كامهل مهن أجهل  وأمين الحفظ المعزول يتعين على مدير الصندوق حفظ بديل وفقاً لتعليمات الهيئة، كما

( يومهاً األولهى مهن تعيهين 60)ـ تسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى أمين الحفظ البهديل وذلهك خهالل اله المساعدة على

ً أمين ا ووفقهاً لتقهدير الهيئهة  لحفظ البديل. ويجب على أمين الحفظ المعزول أن ينقل، حيثما كان ذلهك ضهرورياً ومناسهبا

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

 واستبداله: الحفظ أمين عزل في مدير الصندوق صالحية .2

أن عهزل أمهين  معقهول ى بشهكلرأإذا  كتهابيبموجهب إشهعار  المعهين مهن قبله حفظ الأمين عزل  الصندوقيجوز لمدير  (أ

 .الحفظ في مصلحة مالكي الوحدات، وعلى مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات بذلك فوراً وبشكل كتابي

الكتهابي إلشهعار اأمهين الحفهظ  من تسلم ( يوماً 30)خالل  تعيين بديل ل  أمين الحفظ عزل إذا يجب على مدير الصندوق (ب

 مهدير الصهندوقالتعهاون بشهكل كامهل مهع  المهادة. ويجهب علهى أمهين الحفهظ المعهزولمهن ههذه  (أ)لفقهرة وفقهاً لصادر ال

تسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى أمين الحفظ البديل. ويجهب علهى أمهين الحفهظ المعهزول أن ينقهل، حيثمها كهان ذلهك ل

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



عن قيام  بتعيهين أمهين حفهظ بهديل، ويجهب علهى مهدير  اإللكتروني موقع  اإلفصاح فوراً فييجب على مدير الصندوق  ( 

 وق العام.الصندوق العام كذلك اإلفصاح في الموقع اإللكتروني للسوق عن قيام  بتعيين أمين حفظ بديل للصند

 االستثمارمستشار ( 14

 ال يوجد

 ع الموز( 15

 ال يوجد

 :القانوني المحاسب( 16

 .القانوني المحاسباسم  (أ

  كي بي إم جي لالستشارات المهنية

 .وعنوان العمل للمحاسب القانوني المسجلالعنوان  (ب

 منطقة األعمال –واجهة الرياا 

 11663الرياا  92876ص.ب 

 المملكة العربية السعودية

 8500 874 11 966+هاتف: 

 8600 874 11 966+فاكس: 

http://www.home.kpmg/sa  

 صندوقالالقانوني فيما يتعلق ب المحاسبومسؤوليات  األساسية األدوار (ج

 تمته والتهي بهها يقهوم التهي المراجعة لأعما إلى استناداً  المالية القوائم على الرأي إبداء في القانوني المحاسب مسؤوليةتتمثل 

 ً  أخالقيهات بمتطلبهات المحاسهب التهزام تطلهبت والتهي السهعودية العربيهة المملكهة فهي عليها المتعارف المراجعة لمعايير وفقا

 األخطهاء مهن خاليهة الماليهة القهوائم بهأن التأكهد مهن معقولهة درجهة علهى لللحصهو المراجعهة لأعمها تنفيهذو وتخطهيط لمهنهةا

 واإليضهاحات للمبهال  مؤيهدة أدلهة علهى لالحصهو بهإجراءات القيهام أيضها القهانوني المحاسب مسؤوليات تضمن. تيةهرالجو

 المحاسهبية التقهديرات ومعقوليهة المتبعهة المحاسهبية السياسهات مالءمهة مهدى قيهيمت إلهى باإلضهافة .الماليهة القوائم في الواردة

 .المالية للقوائم العام العرا قييمت إلى باإلضافة المستخدمة

 :أخرىمعلومات ( 17

 بدون أي مقابل. لمصالح عند طلبهامعالجة تضارب االمتعلقة باإلجراءات السياسات وسيتم تقديم  (أ

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

 .ال يوجد

 بالزكاة و/أو الضريبة المتعلقة المعلومات (ج

 :الزكاة -1

 بنفس ، مال  زكاة واستخرا  احتساب ستثمرم كل وعلى المستثمرين، عن نيابة الشرعية الزكاة دفع الصندوق يتولى ال

 من الشركات تدفع  ما فيكفي  اقتناءها الوحدات بشراء يقصد كان فإن المستثمر نية بحسب الصندوق هذا زكاة حكم يختلفو

 بين الفرق من الربح بقصد وشراؤها الوحدات بيع وهي – المضاربة المستثمر قصد كان وإن للزكاة، العامة للهيئة زكاة



ً  بنفس  مال  زكاة استخرا  علي  وجب -السعرين  الوحدات سعر من% 2.5 وهي التجارة، عروا زكاة ألحكام وفقا

 .الزكاة في  تجب الذي اليوم في االستثمارية

 :الضريبة -2

ن الرسوم والمصاريف والعموالت المذكورة في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات ال تشمل ضريبة القيمة أ

لنسب المنصوص عليها في نظام الضرائب والئحت  بشكل منفصل وفقاً لعلى الصندوق المضافة وسيتم تحميل الضريبة 

  .التنفيذية

 .معلومات وتفاصيل اجتماع مالكي الوحدات (د

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

الموقع اإللكتروني الخاص بالسوق المالية السعودية "تداول"، ومن خالل إرسال إخطار خطي لجميع مالكي الوحدات 

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

ح. كما يتعين على مدير الصندوق، في  قتر  اإلعالن واإلخطار تاري  انعقاد االجتماع ومكان  ووقت  وجدول األعمال الم 

لسوق نفس وقذ إرسال اإلخطار إلى مالكي الوحدات فيما يتعلق بأي اجتماع، تقديم نسخة من هذا اإلخطار إلى هيئة ا

 المالية.

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

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

% على 25ت من عدد مالكي الوحدات الذين يمتلكون مجتمعين يتكون النصاب الالزم لعقد اجتماع لمالكي الوحدا .3

 األقل من قيمة وحدات الصندوق.

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

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

أيام من تاري  انعقاد االجتماع  5إرسال إخطار خطي لجميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ مع إعطاء مهلة ال تقل عن 

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

 مثلين، نصاباً قانونياً.بصفة شخصية أو من خالل م

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

 صندوقالنهاء وتصفية إل المتبعة اإلجراءاتمعلومات عن  ـ(ه

يعتبر هذا الصندوق من الصناديق المفتوحة المدة وليس هناك يهوم محهدد لتصهفيت . ومهع ذلهك، فإنه  سهيكون لمهدير الصهندوق 

الحق في تصفية الصندوق بالكامل، إذا أصبح جلياً أن حجم أصهول الصهندوق ال يبهرر االسهتمرار فهي إدارته  بطريقهة عمليهة 

بب حههدوث بعهه  التغييههرات فههي األنظمههة التههي تحكههم إدارة الصههندوق، أو ومالئمههة ومجديههة مههن الناحيههة االقتصههادية أو بسهه

ن قبهل هيئهة السهوق الماليهة وذلهك بعهد دون الحد األدنى المسموح ب  السهتمرار الصهندوق والمحهدد مهانخف  حجم الصندوق 

الصهندوق م مهدير اشعار هيئة السوق المالية أو ألي سبب طهارئ خخهر. وفهي حالهة تهم اتخهاذ قهرار بتصهفية الصهندوق، فسهيقو

 باتخاذ الخطوات التالية:

 ( يومهاً 21إرسال إشعار مكتوب بههذه التصهفية إلهى هيئهة السهوق الماليهة ومهالكي الوحهدات ، علهى أن يكهون ذلهك قبهل )

 تقويمياً من تاري  التصفية.

 لههى مههالكي سههداد االلتزامههات المسههتحقة علههى الصههندوق مههن أصههول الصههندوق وتوزيههع المبههال  المتبقيههة )إن وجههدت( ع

 الوحدات المسجلين في تاري  التصفية على أساس تناسبي حسب ما يملك  كل مالك وحدات بالصندوق.

  يجب على مدير الصندوق اإلعالن في موقع  اإللكتروني والموقع اإللكتروني للسهوق عهن انتههاء مهدة الصهندوق ومهدة

 تصفيت .

 

 



  الشكاوى بمعالجة الخاصة اإلجراءات (و

  يستقبل مدير الصندوق شكاوى المستثمرين في الصندوق عن طريق وحدة خدمات العمالء على الرقم المجاني

 أو عن طريق المراكز االستثمارية. 011/ 4600625أو عن طريق الفاكس رقم  8001245858

  مسههتثمر مههن فههي حالههة طلههب الجهههات القضههائية المختصههة أو هيئههة السههوق الماليههة نتههائج أي شههكوى صههادرة عههن أي

 المستثمرين في الصندوق، فعلى مدير الصندوق تزويدها بجميع المستندات المرتبطة بالموضوع.

 دون مقابل يزود مدير الصندوق المستثمرين باإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى حال طلبها. 

  اع شهكواه لهدى هيئهة السهوق يهوم عمهل، يحهق للمشهترك إيهد 15وفي حالة تعذر الوصول إلى تسوية أو لم يهتم الهرد خهالل

، كما يحق للمشترك إيداع شكواه لدى لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية بعد مضهي حماية المستثمرإدارة  -المالية

( يهوم تقهويمي مهن تهاري  إيهداع الشهكوى لهدى الهيئهة، إال إذا اخطهرت الهيئهة مقهدم الشهكوى بجهواز إيهداعها لهدى 90مدة )

 المدة.اللجنة قبل انقضاء 

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

تعههديالت  ة السهعودية السهارية المفعهول وأليشهروط وأحكههام الصهندوق ألنظمهة المملكهة العربيههمهذكرة المعلومهات وتخضهع 

بهين  أالمعتمدة لدى الراجحي المالية. ويحهال أي نهزاع ينشه مة بما ال يخالف الضوابط الشرعيةالحقة في المستقبل لتلك األنظ

 فصل في منازعات األوراق المالية.مدير الصندوق والمستثمرين إلى لجنة ال

 داتالوحالكي لمة لمتاحتندات اللمسة قائم (ح

مذكور في لمالكي الوحدات الحق في االطالع على شروط وأحكام الصندوق، وملخص المعلومات الرئيسة وكل عقد 

 .مذكرة المعلومات، والقوائم المالية لمدير الصندوق

 ملكية أصول الصندوق (ط

 مدير أو الصندوق لمدير يكون أن يجوز وال (،مشاعة ملكي ) الوحدات لمالكي جماعي بشكل مملوكة الصندوق أصول تعد

 الصندوق أصول في مصلحة أيّ  الموزع أو المشورة مقدم أو الباطن من الحفظ أمين أو الحفظ أمين أو الباطن من الصندوق

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

ً مالك الموزع أو المشورة مقدم أو الباطن من ً  كان أو ، ملكيت حدود في وذلك الصندوق، لوحدات ا  المطالبات بهذه مسموحا

 .المعلومات مذكرة أو واألحكام الشروط في عنها وأ فصح االستثمار صناديق الئحة أحكام بموجب

كل بش –ها يطلبد وقول ، معقكل بش لصندوقا إدارة مجلسأو  لصندوقمعروفة، أو ينبغي أن يعرفها مدير ا ىمعلومة أخر (ي

 المعلوماتأن تتضمنها مذكرة  المتوقع، أو من المهنيونأو مستشاروهم  المحتملون أو الحاليون الوحداتالكو م –ول معق

 .بناًء عليها االستثمارقرار  سيُتخذ التي

 ال يوجد

سياسات  فيذُكرت  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



بعد التشاور مع مسؤول االلتزام، يوافق مجلس إدارة الصندوق، على السياسات العامة المرتبطهة بممارسهة حقهوق التصهويذ 

أصول الصندوق، وسهوف يقهرر مهدير الصهندوق، بنهاًء الممنوحة للصندوق على أساس األوراق المالية التي تشكل جزءاً من 

وسهيتم تزويهد مهالكي  على تقديره الخاص، ممارسة أو عدم ممارسهة أي حقهوق تصهويذ، بعهد التشهاور مهع مسهؤول االلتهزام.

 الوحدات بهذه السياسة عند طلبهم .

 ( معلومات إضافية:18

 األداء يماثل أو يتكرر سوف بالمؤشر مقارنة أداءه أو االستثمار صندوق أداء أن الوحدات لمالكي ضمان يوجد ال -أ

 .السابق

 المؤشر تتبع في أخطاء إلى تؤدي قد التي الظروف -ب

ً  عائداً  الصندوق يحقق ال قد  الصندوق أداء على تؤثر قد التي العوامل من مجموعة لوجود نظراً  المؤشر لعائد مطابقا

 الرسوم: العوامل تلك ومن المؤشر أداء عن االنحراف معامل هام  من يزيد قد مما المؤشر أداء على التأثير دون

 مدير بها يحتفظ التي النقدية والسيولة األسهم وشراء بيع رسوم إلى باإلضافة الصندوق يتحملها التي والمصاريف

 المحفظة توازن وإعادة االشتراكات مبال  استثمار على المقدرة إلى باإلضافة استرداد، طلبات أي الستيفاء الصندوق

ً  األمثل بالشكل الحاجة عند  مدير وسيسعى. ألخر وقذ من تتغير التي الشركات أسعار وتذبذب السوق لظروف وفقا

 .المؤشر أداء تتبع مخاطر من التقليل إلى الصندوق

 االسترشادي المؤشر -ت

 ( العوامل متعدد السعودية لألسهم أي سي إس إم مؤشر)

MSCI Saudi IMI Domestic ex-client defined exclusion Diversified Factor Mix index- a diversified factor mix 

custom index calculated by MSCI based on the stock exclusions defined by ARC 

 مكونات المؤشر:

 3رئيسي ومؤشر مؤشر مركب يحتوي على إن مؤشر إم إس سي أي لألسهم السعودية متعدد العوامل هو عبارة عن 

 مؤشرات فرعية ذات عوامل مختلفة.

 المؤشر الرئيسي: MSCI Saudi Arabia Domestic IMI Index  

 :المؤشرات الفرعية  

الوزن 

المستخدم 

 لبناء المؤشر

)%( 

 أسم المؤشر الفرعي

33.34 MSCI Saudi Arabia Domestic IMI Enhanced Value ex-Select Securities Index  

33.33 MSCI Saudi Arabia Domestic IMI Custom Momentum ex-Select Securities Index 

33.33 MSCI Saudi Arabia Domestic IMI Quality ex-Select Securities Index 

 

 منهجية المؤشر: 

 الفرعية المؤشرات وزن يتم سنوي النصف التوازن إعادة وعند للصندوق االسترشادي المؤشر تأسيس عند -

 الفرعية مؤشراتال في المدرجة الشركات أوزان في التغييرات عكس سيتم كما. أعاله الموضحة األوزان حسب

 أوزان تتذبذب المؤشر توازن أعادة أوقات بينما  الفترات وفي ،للصندوق االسترشادي لمؤشرل المكونة

ً  الشركات  .السوق لحركة وفقا

الشرعية للصندوق الضوابط بقائمة الشركات الغير متوافقة مع  MSCIتقوم شركة الراجحي المالية بتزويد  -

 بناء وإعادة توازن المحفظة. للتقيد بها عندبشكل دوري 



 % من حجم المؤشر.20سيتم تقييد الوزن األقصى ألي شركة في المؤشر إلى  -

: MSCIولمزيد من المعلومات حول منهجية وخلية احتساب المؤشر يرجى زيارة موقع شركة  -

methodology-https://www.msci.com/index 

 

 المؤشر حساب واكتمال دقة على تؤثر قد التي الظروف -ث

 على سيحصل المؤشر مزود أن من الرغم على :البيانات مزودي قبل من دقيقة غير أو مكتملة غير بيانات ارسال 

 أو دقة أو أصالة، يضمن أو يتعهد لن موثوقة، يعتبرها مصادر من المؤشر باحتساب أو بإدرا  تتعلق معلومات

 . المؤشر في المتضمنة البيانات من أي أو مؤشر أي اكتمال

 مزود إلى إلكترونيا المؤشر الحتساب أو في إلدراجها المستخدمة البيانات توفير يتم :االتصال وسائل في مشاكل 

 )الخدمة مقدمي خالل من أو مباشر بشكل سواء( إلكترونيا المؤشر بيانات المؤشر مزود يرسل سوف أيضا، .المؤشر

 . المؤشر ودقة استكمال على يؤثر قد االتصال وسائل في تحدث مشكلة أي . الصندوق لمدير

 مزود قبل من مستحيل المؤشر احتساب سيجعل المؤشر لمقدم المالية األوراق سوق معلومات توريد إنهاء أو تعليق 

 . المؤشر

 اإلرادة عن خارجة أسباب 

 عن الناتج المؤشر أداء احتساب في أو خطاء فشل أو تأخير أي عن مسؤوال الصندوق مدير أو المؤشر مزّود يكون لن 

 أو حكومية سلطة من عمل ،الطبيعية الكوارث الحصر، ال المثال سبيل على ذلك في بما ،اإلرادة عن خارجة أفعال

 العصيان المدنية، واالضطرابات ،الحراق أو ،الشغب وأ  الحرب بسبب أو نظام، أو الكمبيوتر في عطل ،تنظيمية

 .العمل وصعوبة

 

 الخدمة مزود قبل من المؤشر إيقاف -ج

 شركة اعتزمذ حال في MSCI شركة تقوم الظروف سمحذ واذا مكّونات ، من أي أو المؤشر احتساب وقف  

MSCI بديل مؤشر تقديم الممكن من كان اذا ما اإلشعار وسيتضمن ،الصندوق لمدير مسبق خطي اشعار بإرسال 

ً  الخيار فسيكون ةحالال هذه وفي الحالي، للمؤشر كبديل استخدام  يمكن  المؤشر ذاه الستعمال الصندوق لمدير  متاحا

 . رفضة أو البديل

 شركة أوقفذ حال فيو MSCI الصندوق لمدير التالية الخيارات فستتاح بديالً  مؤشراً  تقديم دون المؤشر احتساب : 

 تم التي ذاتها الطريقة في المؤشر احتساب من لتمكين  الالزمة المعلومات ل  تقدم أن MSCI شركة من الطلب -

 قبلها من احتساب 

 . االستثمار صناديق الئحة متطلبات حسب لذلك المطلوبة الموافقات على الحصول بعد مختلف مؤشر مزود تحديد -

 .الصندوق إنهاء -

 المؤشر عن االنحراف معامل هامش بيان -ح

 .المستطاع قدر االنحراف معامل هام  تقليص إلى الصندوق مدير يسعى سوف

  االستثمارال مجديد تح معايير (ز

التي تتوافق مع الضوابط الشرعية األسهم المكونة للمؤشر االسترشادي للصندوق وللصندوق هو جميع  االستثماري المجال

  ةلمدير الصندوق في أسواق األسهم السعودي

 

 

 

https://www.msci.com/index-methodology


(1الملحق رقم )                

:م2019ملخص الرسوم والمصاريف الفعلية للعام   

  

 475,381.55 

 0 

 0 
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 0 

 0 
0 
0 

115,693.57 
0 

18,515.97 
609,591.09 

1.27% 

0 

 *الرسوم أعاله تشمل رسوم القيمة المضافة.

 

                         

 

 

 


