
 

 

 

 ملخص المعلومات الرئيسية

 

للصكوك الراجحي صندوق  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 .في هذا الصندوق



 المعلومات الرئيسية (أ)

 

 أسم الصندوق ونوعه .1

 المتوسى  إلىىتحقيق نمو رأس المال والدخل علىى المىد   صندوق الراجحي للصكوك هو صندوق استثمار مفتوح يهدف إلى

لىد  الراجحىي  الشىرعية المعتمىدةمىع الوىواب   المتوافقىة اسسىتثماريةالطويل لالستثمار عن طريىق اسسىتثمار فىي األدوات 

 المالية والتي تتكون من:

 الصكوك 

 المرابحة بالبوائع 

 استثمارات في حسابات إسالمية 

 المنتجات المركبة اسسالمية 

 صناديق وأدوات أسواق النقد وأدوات الدين ذات الطرح العام 
 

 األهداف االستثمارية

الطويىىل لالسىىتثمار عىىن طريىىق اسسىىتثمار فىىي  المتوسىى  إلىىىرأس المىىال والىىدخل علىىى المىىد   لتحقيىىق نمىىويهىىدف الصىىندوق 

 لد  الراجحي المالية والتي تتكون من: الشرعية المعتمدةمع الوواب   المتوافقة اسستثماريةاألدوات 

 الصكوك 

 المرابحة بالبوائع 

 استثمارات في حسابات إسالمية 

 المنتجات المركبة اسسالمية 

 يق وأدوات أسواق النقد وأدوات الدين ذات الطرح العامصناد 

يكون الصندوق موجهاً لتحقيق النمو وعليه، فإن الدخل وأي زيىادة يحققهىا الصىندوق فىي رأس المىال توىاف إلىى المحف ىة و

 للصندوق. أفولويتم إعادة استثمارها لتحقيق عائد 

نقطىة أسىاس. ويمكىن للمسىتثمرين متابعىة أداء المؤشىر  75+ شىهور   3المؤشىر اسسترشىادي للصىندوق هىو الليبىور دوسر  

 من خالل زيارة الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق. اسسترشادي للصندوق

 سياسات االستثمار وممارساته .2
منطقة دول مجلس التعىاون الخليجىي، ولكىن ن ىراً لمحدوديىة  المصدرة فيسيستثمر الصندوق بشكل رئيس في الصكوك 

يمكىن للصىندوق أن يسىتثمر فىي الصىكوك  الخليجىي،دول مجلىس التعىاون  في منطقىةالمجاست التي يمكن اسستثمار فيها 

واألدوات اسسىتثمارية األخىر  المحققىة للىدخل المحىددة أعىال  خىار  منطقىة دول مجلىس التعىاون الخليجىي كحىد أقصىى 

 % من صافي قيمة أصول الصندوق. ويوضح الجدول التالي سياسة تركز اسستثمارات في الصندوق:40

 

اسستثمار نوع األعلى الحد األدنى الحد   

 %80 %*50 صكوك

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



 الطرح العام 

 %50 %0 استثمارات في حسابات إسالمية

 %30 %0 المنتجات المركبة اسسالمية

% وترتفع نسبة الحد األعلى للنقد، 20*في حال عدم وجود اصدارات كافية للصكوك ستخفض نسبة الحد اسدنى لالستثمار في الصكوك إلى 

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

 الصندوقالمخاطر المرتبطة باالستثمار في  .3

  المخىاطر، وتبعىاً لىذلج يجىى علىى مىالكي الوحىدات أن يكونىوا علىى بينىه مىن  متوس يعتبر الصندوق صندوق استثمار

 المخاطر الرئيسة التي قد يكون لها أثر سلبي على أداء الصندوق

  ليس هناك تأكيد أن األهداف اسستثمارية للصندوق سىوف تتحقىق وذلىج ألن فىروف السىوق وطىرق التىداول فىي ت يىر

 س يعتبر ضماناً لألداء المستقبلي.  للصندوق أو المؤشر اسسترشادي للصندوق السابق األداءمستمر كما أن 

  مقارنىة بالمؤشىر  الصىندوق ئر كبيىرة أو أن أداءخسىاأي بأن األرباح سوف تتحقىق أو أنىه لىن يىتم تكبىد س يوجد ضمان

 اسسترشادي سيتكرر أو يماثل األداء السابق.

 بنكيةس يعتبر بمثابة وديعة  اسستثمار في الصندوق يجى أن يأخذ مالكي الوحدات المحتملين في اسعتبار أن. 

  ،أقىل وقد يكون مبلغ اسسترداد يجى على مالكي الوحدات أن يدركوا أنهم ربما يخسرون جزءاً من أو كامل استثمارهم

. وقد تنخفض قيمىة اسسىتثمارات الرئيسىة للصىندوق وربمىا س يسىتطع مىالكي الصندوقبه في  اشتركوامن السعر الذي 

 الوحدات استرداد المبلغ الذي استثمرو  في الصندوق.

 صندوق االستثماراللمخاطر الرئيسة المحتملة المرتبطة باالستثمار في اائمة ق

يجى أن يأخذ مالكي الوحىدات المحتملىين فىي اسعتبىار قبىل اسسىتثمار فىي هىذا الصىندوق عوامىل المخىاطر والتىي تشىتمل وس 

 تنحصر على التالي:

 مخاطر عامة

تتحقق وذلىج ألن فىروف السىوق وطىرق التىداول فىي ت يىر مسىتمر  ليس هناك تأكيد أن األهداف اسستثمارية للصندوق سوف

 يىتم تكبىدكما أن النجاح السابق س يعتبر ضماناً لألداء المستقبلي. وس يمكن إعطاء ضمان بأن األرباح سوف تتحقىق أو أنىه لىن 

خسائر كبيرة. ويجى أن يأخذ مالكي الوحدات المحتملين في اسعتبار عوامل المخاطر المحىددة التاليىة قبىل اسسىتثمار فىي هىذا 

 الصندوق

 مخاطر االئتمان 

إن اسستثمار في الصكوك ينطوي علىى مخىاطر احتمىال عىدم مقىدرة مصىدري الصىكوك علىى دفىع دفعىات الىربح و أو تسىديد 

والمنتجىات حسىابات إسىالمية  بالبوىائع وفىيحلول أجل استحقاقه، وسوف يستثمر الصندوق في المرابحة المبلغ األصلي عند 

عرضىة أيوىاً لمخىاطر اسئتمىان  وهىي اسسالمية وفي صناديق وأدوات أسواق النقد وأدوات الىدين ذات الطىرح العىام المركبة

. إن أي تخلىىف فىىي تسىىديد دفعىىات المبلىىغ األصىىلي أو الخاصىىة بىىاألطراف الن يىىرة التىىي يىىدخل معهىىا الصىىندوق فىىي اسىىتثمارات

 األرباح، يمكن أن يؤدي إلى خفض قيمة اسستثمارات الرئيسة كما أن صافي قيمة أصول الصندوق يمكن أن تنخفض أيوا.

 مخاطر خفض التصنيف االئتماني



إصىىدار  مصىىدر الصىىكوك أو تصىىنيفات  اسئتمىىاني فىىيإن أي ت ييىىر بخفىىض التصىىنيف اسئتمىىاني مىىن قبىىل وكىىاست التصىىنيف 

أيوىا نتيجىة  سلباً على قيمة اسستثمارات، كمىا أن صىافي قيمىة أصىول الصىندوق ربمىا يىتم خفوىها الطرف المقابل ربما يؤثر

 في الصندوق التي تم خفض تصنيفها.  اسستثمارية المملوكةسنخفاض قيمة تلج األدوات 

 مخاطر الصكوك غير المصنفة 

سوف يتحمل مالكي الوحدات المخاطر المتعلقة باسستثمار بالصىكوك ييىر المصىنفة التىي يسىتثمر فيهىا الصىندوق اسىتنادا إلىى 

اسعتماد على التحليل والبحث الذي يقوم به مدير الصىندوق وعلىى التقيىيم الىداخلي لالئتمىان. حيىث إن أي ضىعف فىي الوضىع 

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

 الداخلي للصكوك على التصنيفمخاطر االعتماد 

حيث إن بعض الصكوك تكون يير مصنفة من قبىل شىركات التصىنيف اسئتمىاني سىيقوم فريىق العمىل بدراسىة الصىكوك ييىر 

علىى المعلومىات المتاحىة للوصىول إلىى تقيىيم الجىدارة اسئتمانيىة المصنفة ائتمانيا تنطوي هذ  الدراسة على مخاطر التقييم بناء 

للصكوك المراد اسستثمار بها. س توجد ضمانات بأن هذا التقييم الداخلي يعكس كل عوامل المخاطرة المتوقعة مما قىد يعىرض 

 المشتركين في الصندوق إلى مخاطر انخفاض قيمة استثماراتهم في الصندوق.

  المنتجات االسالمية المركبةمخاطر االستثمار في 

حيث قد س يوجد سوق مالية تسهل عملية تداول هذ  النوعية من األصول لذا فإن تسىييل تلىج األصىول فىي ال الىى يعتبىر أكثىر 

صعوبات محتملة عند تقويم وبيع مثل تلج اسستثمارات  مما يتومن المالية،صعوبة من تسييل األصول المتداولة في األسواق 

 يكون له أثر سلبي على أداء الصندوق.مما قد 

 مخاطر السيولة

إلى ذلج، فإن أحجام التداول في الصكوك في بعض األسواق تكون منخفوة نسبياً كما أنها تتركز فىي عىدد محىدود  اإلضافةوب

من الصكوك. ونتيجة لذلج، فربما تواجه استثمارات الصندوق بعض الصعوبات أثناء شراء أو بيىع الصىكوك إذا كانىع بعىض 

وقىد يىؤدي ذلىج إلىى زيىادة مسىتو  التذبىذع فىي أسىعار وحىدات إصدارات الصكوك ليس لها سىوق للتىداول أو أحجىام تىداول. 

 الصندوق وخفض قيمة الوحدات.

وخالل فتىرات محدوديىة السىيولة وارتفىاع مسىتو  تذبىذع األسىعار، ربمىا توىعف مقىدرة الصىندوق علىى اسسىتحواذ علىى أو 

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

 السوق / معدل الفائدة مخاطر

إن اسسىىتثمارات فىىي الصىىندوق عرضىىة لت يىىرات سىىلبية فىىي معىىدست الفائىىدة فىىي األسىىواق ممىىا سىىيؤدي إلىىى خفىىض قيمىىة 

اسستثمارات نتيجة لالرتفاع في عائىدات األسىواق واسرتفىاع فىي عىالوة المخىاطرة. وسىوف ي ىل المسىتثمرون فىي الصىندوق 

ألدوات اسستثمار الرئيسة للصندوق التي تنشأ من الت يرات التي تحدث في معدست الفائدة. إن عرضة لمخاطر الفترة الزمنية 

وعىادة  معىدست الفائىدةالصكوك وأدوات اسستثمار ذات فترات اسستحقاق األطول هي األكثر حساسية بشكل عام للتقلبات فىي 

فىي معىدست الفائىدة ممىا ينىت  عنىه انخفىاض فىي صىافي  ما تخوع لمزيد من اسنخفاض في القيمة السوقية عند حدوث ارتفىاع

 قيمة األصول الصندوق.

 مخاطر إعادة االستثمار

المخاطر التي تنشأ من عدم القدرة على إعادة استثمار عوائىد األصىول المسىتثمر بهىا لتحقيىق عوائىد بىنفس المسىتويات السىابقة 

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

 مخاطر االستدعاء واالسترداد:



صفة اسستدعاء أو اسسىترداد  األخر  إلىحيث قد تتعرض بعض استثمارات الصندوق في الصكوك او األدوات اسستثمارية 

بسعر محدد من المصدر وفق حاست محددة قبل تاريخ استحقاقها، األمر الذي قد يدفع مدير الصندوق إلى اللجىوء إلىى أصىول 

 قد تكون مستويات عوائدها أقل من مستو  عوائد األصل المستدعى مما قد يكون له أثر سلبي على أداء الصندوق. أخر 

 مخاطر العملة

اسىىتثمارات الصىىندوق مقومىىة بعمىىالت تشىىمل الريىىال السىىعودي، الىىدوسر األمريكىىي، الرنجىىع المىىاليزي وبعىىض عمىىالت دول 

طة بالدوسر األمريكي، وتشمل الىدرهم اإلمىاراتي والريىال القطىري والىدينار مجلس التعاون الخليجي األخر  التي ت ل مربو

مقارنة بعملة اسشتراك فىي الصىندوق،  فإن حركة أسعار صرف العمالت المذكورة، لذلج،البحريني والريال العماني. ونتيجة 

ن التقلبىات فىي أسىىعار صىرف الريىىال ربمىا يكىون لهىىا تىأثير كبيىر فىىي قيمىة الوحىدة المسىىتثمر فيهىا فىىي الصىندوق وفىي أدائىىه. إ

السعودي مقابل العمالت األخىر  س يمكىن التنبىؤ بهىا ويمكىن أن يكىون لهىا تىأثير كبيىر علىى العائىد علىى اسسىتثمار لكىل مالىج 

 وحدة.

 

 مخاطر التركيز

إن مجال الصكوك التي يمكن أن يستثمر فيها الصندوق محدودة، ن راً ألن الصندوق سيستثمر فق  في الصكوك التي أجازتها 

ممىا  الصىكوك،الهيئة الشرعية لشركة الراجحي الماليىة. ووفقىاً لىذلج، فىإن اسىتثمارات الصىندوق تتركىز فىي عىدد محىدود مىن 

ما من شأنه أن يؤثر على صافي قيمة أصول الصندوق بسىبى انخفىاض السىيولة يؤدي إلى ارتفاع مخاطر تركيز اسستثمار، م

 الناتجة عن تركيز المحف ة.

 مخاطر األسواق الناشئة 

إن اسستثمارات الرئيسة في الصندوق ي لى عليها األدوات اسستثمارية التي تصدر في األسواق الناشئة ذات المخىاطر العاليىة 

يما يتعلق بالبيئة السياسىية واسقتصىادية، ممىا سىيعرض مىالكي الوحىدات لمزيىد مىن التقلبىات فىي في السيولة وعدم اسستقرار ف

طبيعة األسىواق الناشىئة  اسستثمار بسبىمخاطر اسستثمار التي ينت  عنها انخفاض في قيمة  وارتفاعأسعار وحدات الصندوق 

 مما قد يكون له أثر سلبي على أداء الصندوق.

 في البضائع  مخاطر سوق المرابحة

تبدأ عمليات المرابحة للصندوق باستالم تعهد يير ملزم من طرف مقابل آخر يريى في التمويل ويقوم مدير الصندوق بشراء 

ثم يقوم ببيعهىا باججىل للطىرف المقابىل المتعهىد بالشىراء بىربح  العالمية ومنالبوائع المناسبة من موردين في أسواق البوائع 

وفي هذ  الحالىة يكىون مىدير الصىندوق موىطرا إلعىادة  بوعد ،ت ربما س يفي الطرف المقابل المتعهد محدد.  ولكن، في حاس

مىا سىينت  عنىه انخفىاض فىي  السلع إلى المورد أو بيعها فىي السىوق بالسىعر الجىاري الىذي ربمىا يكىون أقىل مىن سىعر شىرائها،

 صافي قيمة أصول الصندوق.

 كمخاطر عدم توفر اصدارات كافية من الصكو

% إس أن اسسىتثمار فىي الصىكوك يعتمىد بشىكل 50هىو يسعى مدير الصىندوق أن يكىون الحىد األدنىى لالسىتثمار فىي الصىكوك 

أساسي على وجود إصدارات كافية من الصكوك المعتمدة من الهيئىة الشىرعية لىد  الراجحىي الماليىةل وبالتىالي فإنىه فىي حىال 

% كحىد 20إلىى يوطر مدير الصندوق للنزول في نسبة اسسىتثمار فىي الصىكوك  الصكوك قدعدم وجود إصدارات كافية من 

 الصندوق.صافي أصول  أقصى من

سيستثمر مدير الصندوق األموال المحددة للصكوك في هذ  الحالة في عمليات المرابحة بالبوائع والتي قىد يكىون عائىدها أقىل 

على أداء الصندوق وقد تستمر هذ  الحالة إلى أن تتوافر لىد  مىدير من عائد اسستثمار في الصكوك مما قد يكون له أثر سلبي 

 لالستثمار.الصندوق إصدارات كافية للصكوك القابلة 

 مخاطر العائد



إن القيمة السوقية لالسىتثمارات الرئيسىة فىي الصىندوق ربمىا تىنخفض ن ىرا لتعرضىها للعديىد مىن المخىاطر، وبالتىالي ربمىا س 

نتيجىة للتذبىذع فىي قيمىة اسسىتثمارات الرئيسىة للصىندوق ممىا  المسىتثمرة، ممبىال تهايجابيىا علىى  يحقق لمالكي الوحدات عائدا

 يؤدي بدور  إلى خفض صافي قيمة أصول الصندوق. وقد س يتمكن المستثمر من استعادة كامل المبلغ الذي استثمر  

 مخاطر االستثمار في صناديق استثمارية أخرى

ديق اسستثمارية سوف يعرض مالكي الوحدات للمخىاطر التىي قىد يتعىرض لهىا ذلىج الصىندوق استثمارات الصندوق في الصنا

المستثمر به، وبالتالي ينت  عنه تقلبات في سعر الوحدة اسساسية للصندوق والذي قد يخفض من القيمة السىوقية لالسىتثمارات، 

 والذي سيخفض سعر الوحدة للصندوق.

 المخاطر االقتصادية 

صىىندوق فىىي الصىىكوك وفىىي المرابحىىة بالبوىىائع واسسىىتثمارات فىىي حسىىابات اسىىالمية والمنتجىىات اسسىىالمية سىىوف يسىىتثمر ال

في مناطق ج رافية مختلفة. وعليه، فإن أي فروف اقتصادية يير مواتية في المناطق الج رافية العديىدة التىي توجىد  المركبة،

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

 

 تضارب المصالح 

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

 أو/و يتىداول قىد الصىندوق أن كمىا .الصندوق مصالح مع مصالحهم تتوارع قد ممن آخرين عمالء / صناديق لصالح مماثلة

 مقىدمي / الن يىرة األطىراف هىؤسء بعض يكون أن ويمكن .الخدمات مقدمي / الن يرة األطراف من عدد من خدمات يستخدم

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

 موظفي مدير الصندوق االعتماد علىمخاطر 

إن أداء الصىندوق يعتمىىد إلىىى حىىد كبيىىر علىى قىىدرات وامكانيىىات مىىوففي مىىدير الصىىندوق ممىا قىىد يىىؤثر بشىىكل كبيىىر علىىى أداء 

 المناسى.الصندوق عند استقالة أو يياع أحدهم وعدم توفر البديل 

 المخاطر السياسية

بتجميىد األصىول أو بت يىر القىوانين السىائدة ربما يتأثر أداء الصندوق بالت ير في الحكومات أو بالحروع أو بنىزع الملكيىات أو 

فيهىا الصىندوق أصىوله، ممىا قىد يىؤثر علىى  التىي يسىتثمرفي تلج الدول أو بأي حوادث أو فروف سياسية سلبية، في المناطق 

 استثمارات الصندوق وبالتالي على صافي قيمة أصول الصندوق.

 مخاطر التسوية

 والمنتجىات المركبىةواسستثمارات فىي الحسىابات اإلسىالمية  والمرابحة بالبوائعإن أصول الصندوق المستثمرة في الصكوك 

وتىتم المتىاجرة بهىا عىن  (OTC)اسسالمية هي بشكل عام عبارة عن أدوات استثمارية يتم التعامل بها في السىوق ال يىر مىن م 

تتسىم بشىكل عىام بدرجىة  OTC ن ممىطريق التفاوض مع الطرف اجخر فىي الصىفقة. إن أدوات اسسىتثمار فىي السىوق ال يىر 

أعلى من مخاطر التسوية من أدوات اسستثمار التي يتم تداولها في سوق األسىهم أو البورصىة، ممىا قىد يىؤثر علىى اسىتثمارات 

 الصندوق وبالتالي على صافي قيمة أصول الصندوق.

 المخاطر القانونية

الصىىندوق، لىبعض المخىىاطر القانونيىىة التىي تىىرتب  بعىىدم  يمكىن أن تتعىىرض الصىكوك وأدوات اسسىىتثمار األخىىر  يسىتثمر بهىىا

اسلتزام بالقوانين واألن مة المعمول بها مما يجعل هذ  اسسىتثمارات عرضىة لمخىاطر قانونيىة تشىمل المقاضىاة نتيجىة لىدعو  

سىىتثمارات وعليىىه، ربمىىا ينىىت  عىىن ذلىىج انخفىىاض فىىي قيمىىة ا قوىىائية يىىتم رفعهىىا بواسىىطة األفىىراد أو المصىىدرين أو الشىىركات.

 الصندوق وفي صافي قيمة األصول.



 مخاطر االلتزام بالضوابط الشرعية

يحدث ذلج في حالة اعتبار أحد أدوات اسستثمار التي يستثمر فيها الصندوق ييىر متوافىق مىع ضىواب  الهيئىة الشىرعية وذلىج 

الصندوق موطراً لبيع تلىج اسسىتثمارات  في مرحله سحقه  خالل فتر  اسستثمار  ما بعد الشراء. وفي هذ  الحالة يكون مدير

بأسىىعار ييىىر مالئمىىة. وباإلضىىافة إلىىى ذلىىج، فىىإن اسىىتبعاد اسىىتثمارات معينىىة باعتبارهىىا ييىىر متوافقىىة مىىع الوىىواب  الشىىرعية 

 المعتمدة لد  الراجحي المالية يجعل استثمارات الصندوق متركزة أكثر مما قد يكون له أثر سلبي على أداء الصندوق.

اسىترداد  وقىع عنىدى مالكي الوحدات أن يدركوا أنهم ربما يخسرون جزءاً من أو كامل استثمارهم، إذا كان يجى عل -1

الوحىىدات فىىي الصىىندوق سىىعر الوحىىدات أقىىل مىىن السىىعر الىىذي اكتتبىىوا بىىه فىىي هىىذ  الوحىىدات. وقىىد تىىنخفض قيمىىة 

اسسىىتثمارات الرئيسىىة للصىىندوق وربمىىا س يسىىتطع مىىالكي الوحىىدات اسىىترداد المبلىىغ األصىىلي الىىذي اسىىتثمرو  فىىي 

 الصندوق.

ندوق س يعتبر إيداعا لىد  أي بنىج محلىي يسىوق أو يبيىع يجى على مالكي الوحدات أن يدركوا أن اسستثمار في الص -2

 األوراق المالية أو تابع لصندوق اسستثمار.

 البيانات السابقة المرتبطة بأداء الصندوق .4

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

 م2020ديسمبر  31 -العائد التراكمي % 

سنواتخمس  منذ التأسيس  سنة ثالث سنوات 

16.82 15.15 11.15 3.88 

 

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

 العائد السنوي %

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

3.88% 5.76% 1.16% 1.77% 1.80% 1.16% %1.03 - - - 

 

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

 األداء السنوي %

 السنة 2016 2017 2018 2019 2020

3.88 5.76 1.16% %1.77 1.80% 
 الصندوق

1.37 3.09 3.17%  2.04% 1.52% 
 المؤشر االسترشادي

 

 

 



 .المالية الثالث الماضية( تاريخ توزيع األرباح على مدار السنوات 4

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

 في الصندوق. المال رأس في الصندوق

 ( تقارير الصندوق 5

ل لىج مىن خىالوذ مقابلمن هذ  القوائم دون لى نسخ يستطيع مالكي الوحدات اسستثمارية والمستثمرين المحتملين الحصول ع

  capital.com-www.alrajhiموقعنا اسلكتروني  

 

 مقابل الخدمات والعموالت واالتعاب  (ب)

 رسوم اإلدارة

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

 رسوم الحفظ

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

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

 .ألخر وقع من تت ير أن الممكن من والتي اإليداع ومراكز األسواق تفرضها قد التي والرسوم الن امية الرسوم تشمل س

 الضرائب

 أو الصندوق مع المبرمة العقود أو الصندوق على فرضها يتم أخر  ضرائى وأي الموافة القيمة ضريبة الصندوق يتحمل

 .الصندوق إدارة مقابل الصندوق مدير أو للصندوق أعمال أو لخدمات تقديمهم ن ير أخر  ألطراف تدفع التي الرسوم

 رسوم التعامل

 حسىى الماليىة األوراق وبيىع شىراء وعمليىات النقد أسواق وأدوات صفقات عن الناتجة والرسوم العموست الصندوق يتحمل

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

 

 رسوم أخرى

الصندوق المصاريف الالزمة والفعلية إلدارته، رسوم المراجعىة ورسىوم الحفىظ ورسىوم النشىر والرسىوم الرقابيىة سيتحمل 

والمصىروفات اسخىىر ، بشىرط أس يتجىاوز إجمىالي نسىبة المصىروفات األخىىر   مكافىتت أعوىاء مجلىس إدارة الصىندوقو

فىي  150,000قيمىة األصىول السىنوية أو   % مىن متوسى  صىافي0.25 باستثناء مصىاريف التعامىل والحفىظ والوىرائى  

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

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

 و يتم خصمها من أصول الصندوق في نهاية كل شهر ميالدي

مجلس إدارة مجموع مكافتت أعواء 

 الصندوق

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

حجم أصوله نسبة إلى إجمالي أصول الصناديق األخر  على اساس 

 السنه نهاية في وتخصم يومي تراكميا بشكل سنوي تحسى

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


 أتعاع المحاسى القانوني المستقل

 

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

  وتحسى بشكل يومي تراكميا ويدفع كل سته اشهر

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

 وتدفع في نهاية العامتراكميا بشكل يومي 

 الرسوم الرقابية 
تحسى بشكل يومي مبلغ ثابع على أساس سنوي ،  سنوياً لاير   7,500

 وتدفع في نهاية العامتراكميا 

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

 وريبة القيمة الموافةل*جميع الرسوم أعال  يير شاملة 

 يوم 365 أساس على السنة أيام عدد احتساع يتم**
 

 مكان وكيفية الحصول على معلومات إضافية حول الصندوق  (ج)

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

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

 .920005856أو استصال بخدمة العمالء على الرقم  www.alrajhi-capital.com اسلكتروني 

 أسم وعنوان مدير الصندوق وبيانات االتصال الخاصة به (د)

 

 المالية الراجحي شركة

 فهد الملج طريق الرئيس، المركز

 11432 الرياض 5561 ع.ص

 + 966  11  2119292 رقم هاتف

 + 966  11  2119299 رقم فاكس

 السعودية العربية المملكة

www.alrajhi-capital.com 
 

 أسم وعنوان أمين الحفظ وبيانات االتصال الخاصة به (ه)
 

 شركة البالد لالستثمار

  السعودية العربية المملكة

  الرئيسي المركز المالية، البالد

  11411 الرياض 140 ع ص|  فهد الملج طريق

 0112906299: فاكس 920003636: المجاني الرقم

 capital.com-clientservices@albilad   :اإللكتروني البريد

 capital.com-www.albiladالموقع اسلكتروني: 

 

 

 أسم وعنوان الموزع وبيانات االتصال الخاصة به (و)

 يوجدس 

 

 

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


 

 

 

صكوكللصندوق الراجحي   

(مفتوح -عام صكوك )صندوق   

 

الراجحي المالية( )شركةمدير الصندوق   

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

  الشرعية المعينة لصندوق اسستثمار

 الشروط واألحكام

، وتتوىمن معلومىات كاملىة وواضىحة أن شروط وأحكام هذا الصندوق والمستندات األخر  خاضعة لالئحىة صىناديق اسسىتثمار

مىىع مىىذكرة  وأحكىىام الصىىندوقكمىىا يجىىى علىىى المسىىتثمرين قىىراءة شىىروط . دوق اسسىىتثمارييىىر موىىللة عىىن صىىنوصىىحيحة و

المعلومىات والمسىتندات األخىر قبىىل اتخىاذ أي قىرار اسىتثماري فىىي هىذا الصىندوق. ويجىى علىىى المسىتثمر أن يأخىذ فىي اسعتبىىار 

المحتمل أي شج في مالءمة هذا اسستثمار له، وضعه المالي وخبرته في اسستثمار وأهدافه اسستثمارية. وإذا كان لد  المستثمر 

فإنه يجى عليه استشارة خبير مالي مستقل. كما أن اشتراك المستثمر فىي هىذا الصىندوق يكىون علىى مسىؤوليته الشخصىية التامىة 

 وسيتحمل أية مخاطر تتعلق بهذا اسستثمار.

 2014 06 23واألحكام: تاريخ إصدار الشروط 

 .م2021 11 15 الموافق هـ1443 04 10 واألحكام: الشروط على تحديث آخر تاريخ

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

 .م2014 06 23
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 ملخص الصندوق

 للصكوكالراجحي صندوق  الصندوق

 شركة الراجحي المالية . مدير الصندوق

 مفتوح. نوع الصندوق

 .2014 09 14تاريخ باشر الصندوق عمله في  تاريخ البدء

 لاير سعودي العملة

  متوسطة    درجة المخاطر

 نقطة أساس 75شهور ليبور دوسر + 3 االسترشاديالمؤشر 

 هدف االستثمار

في المد  المتوس  إلى الطويل عن طريق اسستثمار  نمو رأس المال والدخللتحقيق 

المعتمىىدة لىىد  الراجحىىي  األدوات اسسىىتثمارية المتوافقىىة مىىع الوىىواب  الشىىرعية فىىي

 المالية والتي تتكون من:

 الصكوك 

 المرابحة بالبوائع 

 استثمارات في حسابات إسالمية 

 المنتجات المركبة اسسالمية 

 العام الطرح ذات الدين وأدوات النقد أسواق وأدوات صناديق    

 كل شخص طبيعي أو اعتباري مؤهل  المصرح لهم االشتراك في الصندوق

 لاير سعودي 100  سعر الوحدة عند بداية الطرح

 لاير سعودي 100,000   لالشتراكالحد األدنى 

 لاير سعودي 25,000   الحد األدنى لالشتراك اإلضافي

 لاير سعودي 25,000   الحد األدنى لالسترداد

  أيام قبول طلبات االشتراك واالسترداد
  مراكز اسستثمار  من األحد إلى الخميس 

  القنوات اسلكترونية  طوال أيام األسبوع 

طلبات االشتراك  آخر موعد الستالم

  واالسترداد
 الساعة الخامسة عصرا في اليوم ما قبل يوم التعامل

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

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

 التعاملهو يوم العمل التالي ليوم  أيام اإلعالن



  موعد دفع قيمة الوحدات المستردة

يدفع لمالج الوحدات عوائد اسسترداد المناسبة قبل إقفال العمل في اليوم الرابع  

التالي لنقطة التقويم التي تم فيها تحديد سعر اسسترداد، أو الوقع الذي تكون فيه 

افرة لد  جميع الوسائل والتراخيص  إن وجدت  المناسبة لتحويل الوحدات متو

 مدير الصندوق، أيهما يأتي سحقا

 بالصندوق اشتراكعملية  كلتخصم مباشرة عند  % من مبلغ اسشتراك1بحد أقصى     رسوم االشتراك

 قيمة أصول الصندوق. صافيمن  سنويا %0.50 رسوم إدارة الصندوق

 رسوم أمين الحفظ

% سنوياً من قيمة األصول لالستثمارات 0.02يتحمل الصندوق رسوم حفظ تعادل 

يتحمل الصندوق رسوم حفظ تعادل في الصكوك أو أي أوراق مالية أخر ، كما 

 صفقات وأدوات أسواق النقد. األصول في قيمةمن سنوياً  0.0025%

اإليداع والتي  س تشمل الرسوم الن امية والرسوم التي قد تفرضها األسواق ومراكز

 من الممكن أن تت ير من وقع ألخر.

 رسوم التعامل 

 النقد أسواق وأدوات صفقات عن الناتجة والرسوم العموست الصندوق يتحمل

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

 .الحفظ وأمناء التن يمية والجهات المالية واألسواق للوسطاء

 رسوم أخرى

سيتحمل الصندوق المصاريف الالزمة والفعلية إلدارته، رسوم المراجعة ورسوم 

الحفظ ورسوم النشر والرسوم الرقابية ومكافتت أعواء مجلس إدارة الصندوق ، 

بشرط أس يتجاوز إجمالي نسبة المصروفات األخر   والمصروفات اسخر ،

% من متوس  صافي قيمة 0.25لورائى   باستثناء مصاريف التعامل والحفظ وا

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

 .يتحمل الصندوق الرسوم الفعلية فق 

  



 تعريف المصطلحات

 للصكوكصندوق الراجحي  الصندوق 

 شركة الراجحي المالية  مدير الصندوق المدير  الشركة

 مجلس إدارة الصندوق  المجلس 

 شخص اعتباري مستقل ومرخص له بحفظ األوراق المالية للعمالء أمين الحفظ

 هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية الهيئة

أيام قبول طلبات اسشتراك 

 واسسترداد  
 جميع أيام العمل الرسمية لشركة الراجحي المالية  

 وحدات في الصندوقطلى بيع  طلى اسسترداد 

 طلى شراء وحدات في الصندوق طلى اسشتراك

 فترة الطرح األولي
هي فترة بداية الصندوق التي يتم خاللها طرح وحدات الصندوق بالقيمة اسسمية إلى 

 جميع المشتركين

 اليوم الذي يبدأ فيه الصندوق أعماله يوم تش يل الصندوق

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

 هو المقياس الذي يتم من خالله مقارنة أداء الصندوق اسستثماري المؤشر اسسترشادي

 الهيئة الشرعية الخاصة بمدير الصندوق الهيئة الشرعية

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

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

 األيام التي يتم فيها بيع وحدات صندوق اسستثمار واستردادها يوم التعامل

 يوم عمل رسمي للراجحي المالية   يوم عمل 

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

 صافي قيمة أصول الصندوق
إجمالي أصول الصندوق بعد خصم كافة اسلتزامات والمصاريف الفعلية المحملة على 

 الصندوق.

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



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

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

 سعر الوحدة  في فترة الطرح األولي القيمة اسسمية

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

مستثمرون مستثمر مؤهل  

 مؤهلون

أي شخص طبيعي  أشخاص طبيعيون، أو اعتباري  اعتباريون تقر له لهم أن مة المملكة 

 بهذ  الصفة.

 الوواب  الشرعية

هي الوواب  والنسى المالية التي تتبعها الهيئة الشرعية لمدير الصندوق لتصنيف 

مكن اسستثمار الشركات واسستثمارات كاستثمارات متوافقة مع الوواب  الشرعية وي

 بها.

 الطروحات األولية
اسصدارات أو اسكتتابات األولية العامة ألسهم للشركات التي يتم طرحها طرحاً عاماً 

 لالكتتاع ألول مرة في السوق األولية.

 حقوق األولوية
هي أوراق مالية قابلة للتداول تعطي لحاملها الحق في اسكتتاع في أسهم جديدة مطروحة 

 اعتماد زيادة رأس مال الشركة.وقع 

 عقود المشتقات

هي أداة مالية أو عقد تشتق قيمته من قيمة أصول حقيقية أو مالية أخر   أسهم وسندات 

وعمالت أجنبية وسلع وذهى  وتكون لتلج العقود المالية مدة زمنية محددة باإلضافة إلى 

ع والمشتري ومن هذ  العقود   سعر وشروط معينة يتم تحديدها عند تحرير العقد بين البائ

 ، Forwards ، العقود اججلة   Options ، عقود الخيارات  Futuresالمستقبليات  

وأي عقود مشتقات أخر ، على أن تكون متوافقة مع الوواب  SWAPالمبادست    

 الشرعية للصندوق.

 أدوات أسواق النقد

ساسية لهذ  األدوات إيجاد السيولة قصيرة األجل و تعتبر الوفيفة األ هي أدوات الدين 

واألفراد والحكومات من أجل مواجهة احتياجاتها النقدية قصيرة األجل والتي  للشركات

 العقود المتوافقة مع الوواب  الشرعية المرابحة والمواربة والوكالة واإلجارة تشمل

 .والمشاركة وأي عقد أخر متوافق مع الوواب  الشرعية للصندوق

 أسواق النقدصناديق 

هي صناديق استثمارية ذات طرح عام والموافق عليها من قبل هيئة السوق المالية أو 

هيئات تن يمية خليجية و أو أجنبية وفقا لتن يم بلد آخر خاضع لتن يم مساوي على األقل 

لذلج المطبق على صناديق اسستثمار في المملكة وتستثمر بشكل رئيسي في أدوات 

 ون متوافقة مع الوواب  الشرعية للصندوق.أسواق النقد وتك

 المنتجات المركبة اإلسالمية

 

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

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

 توجيه يتم حيث ، اسسواق في متوفرة يير المنتجات فيها تكون والتي أخر  مالية

 يتم وكما الخاص ال رض ذات الشركات طريق عن خر األ اسطراف لىإ اسموال



 .الخاص ال رض ذات الشركة هذ  طريق عن  الصندوق  للمستثمر تسديدها

 بالبوائع المرابحة

بثمن مؤجل   -باستثناء الذهى والفوة-باألجل عبارة عن الدخول في اتفاقية بيع سلعة 

مدة معلومة بمبلغ  الدفع بعدبنسبة ربح معروفة محددة بين البائع والمشتري وتستحق 

   الربح.اعلى من المبلغ اسساسي ب رض 

 استثمارات في حسابات إسالمية

عبارة عن وديعة إسالمية لد  طرف آخر بموجى عقد حساع استثمار إسالمي، ينص 

ن يكون الشخص الذي يأخذ الوديعة، ملتزما بدفع أصل الوديعة عند استحقاقها، فيه على أ

باإلضافة إلى اقتسام األرباح أو الخسائر حسى أداء عقد اسستثمار األساسي الموقع بين 

 .الطرفين 

 السيادية وشبه السيادية الصكوك

 

يكون ، حيث الصكوك السيادية تعني الصكوك المصدرة مباشرة من قبل حكومة الدولة

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

الصكوك شبه السيادية تعني الصكوك المصدرة من قبل المؤسسات الحكومية أو الشركة 

 % منها. 51التي تتملج الحكومة ما يتجاوز 

  اسئتمانية القوة
يتم قياسها عن طريق التصنيف تعني مقدرة مصدر الصكوك على التسديد ، والتي 

 اسئتماني أو تقييم القوة المالية من خالل مؤشرات مختلفة.

 عالوة المخاطر 
 لمخاطرا عن كتعويض يمال صلأ في اسستثمار مقابل اسضافي  العائد نسبة هو

 به المرتبطة

 (OTC) ال ير المن م السوق 

  ،  OTCفي السوق ال ير من م تشير إلى التداول خار  اطار السوق الرسمي  التداول

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

 على عكس تداولها في بورصة أو سوق من م.  البنوك الوسطاء ،

 لسوقا

  الذي OTCسوق يعني السوق الرسمي أو المكان يير الرسمي  السوق ال ير من م 

يتعامل فيه المشترون والبائعون من خالل الوسطاء الصانعين للسوق يلتقي أو 

  البنوك الوسطاء  ، لشراء وبيع األدوات اسستثمارية.

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

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

 صناديق اسستثمار المتداولة

هي صناديق استثمارية مقسمة إلى وحدات متساوية يتم تداولها في سوق األوراق المالية 

خالل فترات التداول المستمر كتداول أسهم الشركات والموافق عليها من قبل هيئة السوق 

لتن يم بلد آخر خاضع لتن يم مساوي المالية أو هيئات تن يمية خليجية و أو أجنبية وفقا 

على األقل لذلج المطبق على صناديق اسستثمار في المملكة، على أن تكون متوافقة مع 

 الوواب  الشرعية للصندوق.

 ال روف اسستثنائية 

هي الحاست التي يعتقد مدير الصندوق أنه من الممكن أن تؤثر على أصول الصندوق أو 

أي من العوامل اسقتصادية و أو السياسية و أو التن يمية  أهدافه بشكل سلبي نتيجة

 المت يرة.



صناديق اسستثمار ذات الطرح 

 العام

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

تن يمية خليجية و أو أجنبية وفقا لتن يم بلد آخر خاضع لتن يم مساوي على األقل لذلج 

 طبق على صناديق اسستثمار في المملكة ومتوافقة مع الوواب  الشرعية للصندوقالم

 ضريبة القيمة الموافة
هي ضريبة يير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من 

 قبل المنشتت.

 

  



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

 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 الملج فهد

 11432الرياض  5561ص.ع 

 + 966  11  2119292هاتف رقم 

 + 966  11  2119299فاكس رقم 

 المملكة العربية السعودية
 

 ج( عنوان الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق

 شركة الراجحي المالية

captial.com-www.alrajhi 
 

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

 " المالية البالد" لالستثمار البالد شركة

    08100-37    -رقم رخصة هيئة السوق المالية 
 

 هـ( عنوان الموقع اإللكتروني ألمين الحفظ

 شركة البالد لالستثمار

  السعودية العربية المملكة

  الرئيسي المركز المالية، البالد

  11411 الرياض 140 ع ص|  فهد الملج طريق

 0112906299: فاكس 920003636: المجاني الرقم

 capital.com-clientservices@albilad   :اإللكتروني البريد

 capital.com-www.albiladالموقع اسلكتروني: 

 :النظام المطبق2 ) 

 الشركة ، هي شركة مساهمة سعودية مقفلة مرخص لها مىن هيئىة السىوق الماليىة  يالهيئىة أو الجهىة ة شركة الراجحي المالي

المن مىةي لممارسىىة أنشىطة اإلدارة والتعامىىل بصىىفة أصىيل ووكيىىل والتعهىىد بالت طيىة والترتيىىى وتقىىديم المشىورة والحفىىظ فىىي 

  07068 37رقم  األوراق المالية، بموجى رخصة هيئة السوق المالية 

الصندوق عبارة عن صندوق استثماري مفتىوح، يخوىع كىال مىن الصىندوق ومىدير الصىندوق لن ىام السىوق الماليىة ولوائحىه 

 ذات العالقة المطبقة في المملكة العربية السعودية.  التنفيذية واألن مة واللوائح األخر

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


 :أهداف صندوق االستثمار 3 )
 .الصندوقوصف ألهداف صندوق االستثمار، بما في ذلك نوع  .1

 المتوسى  إلىىتحقيق نمو رأس المال والدخل علىى المىد   صندوق الراجحي للصكوك هو صندوق استثمار مفتوح يهدف إلى

لىد  الراجحىي  الشىرعية المعتمىدةمىع الوىواب   المتوافقىة اسسىتثماريةالطويل لالستثمار عن طريىق اسسىتثمار فىي األدوات 

 المالية والتي تتكون من:

 الصكوك 

 المرابحة بالبوائع 

 استثمارات في حسابات إسالمية 

 المنتجات المركبة اسسالمية 

 صناديق وأدوات أسواق النقد وأدوات الدين ذات الطرح العام 

 

 .بما في ذلك أنواع األصول التي سيستثمر فيها الصندوق وممارساته،سياسات االستثمار  .2

 ة ليتمكن من تحقيق أهدافه اسستثماريةلسيستخدم الصندوق اسستراتيجيات اسستثمارية التالي

يحقق الصندوق أهدافه اسستثمارية عن طريق اسستثمار بشكل أساسي في الصكوك السيادية وشبه السيادية وصكوك  -1

أيواً في بعض األصول األخر  المحققة للدخل، في حدود  ويستثمر الصندوقالشركات سواء المحلية أو العالمية 

 مستو  مخاطر الصندوق والتي تتكون من

 المرابحة بالبوائع 

 استثمارات في حسابات إسالمية 

 المنتجات المركبة اسسالمية 

  صناديق وأدوات أسواق النقد وأدوات الدين ذات الطرح العام 

منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن ن راً لمحدودية  المصدرة فيسيستثمر الصندوق بشكل رئيس في الصكوك  -2

يمكن للصندوق أن يستثمر في الصكوك  الخليجي،دول مجلس التعاون  في منطقةالمجاست التي يمكن اسستثمار فيها 

كحد أقصى  واألدوات اسستثمارية األخر  المحققة للدخل المحددة أعال  خار  منطقة دول مجلس التعاون الخليجي

 % من صافي قيمة أصول الصندوق.40

الصكوك. إس في حالة عدم وجود  األصول في% من صافي قيمة 80أقصى  %، وبحد50أدنى  الصندوق بحدسيستثمر  -3

%. ستكون استثمارات الصكوك للصندوق 20اصدارات كافية من الصكوك للوصول لهذ  النسبة قد يتم تخفيوها إلى 

وك استثمارية حسى ما تحدد  واحدة من ثالث من وكاست التصنيف اسئتماني الدولية في الصكوك المصنفة كصك

الصكوك اسستثمارية تعني أن  .-BBBفتش  Baa3موديز  -BBBوالمصنفة بحد أدنى كالتالي: ستاندرد آند بورز

  .القدرة الكافية للوفاء بالتزاماته المالية المصدر لديه

ات إصدارات الصكوك المصدرين التي ليس لديها تصنيف ائتماني أو لديها تصنيف ن راً لوجود عدد كبير من مجموع

إئتماني أقل من درجة الصكوك اسستثمارية فسوف يعمل الصندوق على توفيف بعض استثماراته في هذ  الصكوك بحد 

يتم اختيارها  طر والتيللمخا% من إجمالي قيمة الصكوك في الصندوق وفقاً لوواب  السياسة الداخلية المتبعة 30أعلى 

 على أساس التقييم الداخلي لمدير الصندوق.

سيكون الحد األدنى للتصنيف اسئتماني لألطراف الن يرة سستثمارات المرابحة بالبوائع واسستثمارات في الحسابات 

ماني الدولية اسسالمية والمنتجات المركبة اسسالمية حسى ما تحدد  واحدة من ثالث من وكاست التصنيف اسئت

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

 اسستثمارات في الصندوق:



اسستثمار نوع األعلى الحد األدنى الحد   

 %80 %*50 صكوك

النقد، وصناديق وأدوات أسواق النقد وأدوات الدين ذات الطرح 

 العام 
0% *50% 

 %50 %0 استثمارات في حسابات إسالمية

 %30 %0 المنتجات المركبة اسسالمية

% وترتفع 20*في حال عدم وجود اصدارات كافية للصكوك ستخفض نسبة الحد اسدنى لالستثمار في الصكوك إلى 

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

 سيستخدم مدير الصندوق تشكيله من اسستراتيجيات اسستثمارية تجمع بين اسستراتيجية اسستثمارية يير النشطة

  واإلدارة النشطة. وتستلزم استراتيجية الشراء واسحتفاف أن يتم اختيار الصكوك  Buy-and-hold الشراء واسحتفاف 

الجدارة اسئتمانية للمصدر،  الحصر:بناء على عدد من العوامل التي تشمل على سبيل المثال س  بها ومراقبتهاالمستثمر 

مدة الصج، الربحية المستمرة  اسستحقاق،الهامش النسبي، الفترة الزمنية حتى   ،معدل الربح  العائد التصنيف،

 .خللمصدر، ال

السعودي والدوسر األمريكي والرنجع  وتشمل الريالمختلفة وستكون استثمارات الصندوق مقّومة بالعديد من العمالت ال

تشمل  :وبعض العمالت األخر  لدول مجلس التعاون الخليجي التي ت ل مربوطة بالدوسر األمريكي (MYR)الماليزي

 .والريال القطريوالريال العماني  والدينار البحرينيالدرهم اسماراتي 

القيود المفروضة على  وبناء علىسيتم توفيف اإلدارة النشطة لتعزيز األداء في إطار محدودية إصدارات الصكوك 

تكاليف الصفقات. ولن يتجاوز المتوس  المرجح للفترة الزمنية حتى استحقاق استثمارات  والسيولة ومستو الصندوق 

 سنوات. 5الصندوق 

 

ن إدراجها في محف ة الصندوق واألوراق المالية التي يمكن إدراجها في محف ة أنواع اسوراق المالية التي س يمك  -4

 الصندوق فق .

 اسستثمار الرئيسة من هذ  الشروط واألحكام باستثناء: تاستراتيجياسيتم اسستثمار في األصول المذكورة في  

 الصكوك القابلة للتحويل 

  دير الصندوقلماسستثمارات التي س تتوافق مع الوواب  الشرعية    

 مع أطراف استثمارات المرابحة بالبوائع واسستثمارات في الحسابات اسسالمية والمنتجات المركبة اسسالمية 

 ن يرة يير مصنفة ائتمانيا.

علماً بأنه يمكن للصندوق اسستثمار في األوراق المالية المصدرة من قبل مدير الصندوق أو تابعيه أو الصناديق المدارة 

 قبل مدير الصندوق أو تابعيه.من 

 سيتم التقيد بقيود اسستثمار المذكورة في سئحة صناديق اسستثمار وأي تعديل عليها. -5

% من صافي قيمة أصوله باستثناء اسقتراض من مدير  أو أي من 10يجى أس يتجاوز اقتراض الصندوق ما نسبته  -6

 ئحة صناديق اسستثمار.من س 49تابعية لت طية طلبات اسسترداد بموجى المادة 



الصندوق سيقوم باسستثمار في جميع األسواق المدرجة للصكوك.  في األسواق المختلفة، التي تشمل بشكل أساسي  -7

، دبي، قطر، البحرين، عمان، ماليزيا، سن افورة، لندن، لوكسمبور ، ايرلندا يأبو فب السعودية،أسواق المملكة العربية 

يكية. ويجوز للصندوق أن يستثمر أيوا في األسواق العالمية األخر  المدرجة للصكوك وحسى والوسيات المتحدة األمر

بواسطة  OTC طبيعة الصكوك والمنتجات المركبة اسسالمية األخر ، فإنه يتم التداول فيها في السوق ال ير من م 

 متعاملي السوق.

ذات الطرح العام والمتوافقة مع الوواب  الشرعية  يحق للصندوق اسستثمار في صناديق أسواق النقد وأدوات الدين -8

للصندوق وذلج حسى قيود اسستثمار المحددة في شروط وأحكام الصندوق وسئحة صناديق اسستثمار أو أي تعديل 

عليها ويشمل ذلج الصناديق اسستثمارية المتداولة، على أن س يتجاوز اسستثمار في هذ  الصناديق مجتمعه ما مقدار  

 % من صافي قيمة أصول الصندوق.50

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

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

 :قيود/حدود االستثمار  5 )
صناديق اسستثمار وشروط وأحكام الصندوق يلتزم مدير الصندوق خالل إدارته للصندوق بالقيود والحدود التي تفرضها سئحة 

 . وأي تعديل عليها ومذكرة المعلومات

 :العملة  6 )

عملة الصندوق هي الريال السعودي وهي التي ستقّوم بها استثماراته ووحداته، وتقبىل اشىتراكات المسىتثمرين بىأي عملىة أخىر  

ألسىواق فىي ذلىج التىاريخ، ويتحمىل الرايبىون فىي تحويىل من العمالت العالمية الرئيسية علىى أسىاس سىعر الصىرف السىائد فىي ا

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

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

 رسوم اإلدارة

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

 رسوم الحفظ

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

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

 .ألخر وقع من تت ير أن الممكن من والتي اإليداع ومراكز األسواق تفرضها قد التي والرسوم الن امية الرسوم تشمل س

 الضرائب

 أو الصندوق مع المبرمة العقود أو الصندوق على فرضها يتم أخر  ضرائى وأي الموافة القيمة ضريبة الصندوق يتحمل

 .الصندوق إدارة مقابل الصندوق مدير أو للصندوق أعمال أو لخدمات تقديمهم ن ير أخر  ألطراف تدفع التي الرسوم



 رسوم التعامل

 حسىى الماليىة األوراق وبيىع شىراء وعمليىات النقد أسواق وأدوات صفقات عن الناتجة والرسوم العموست الصندوق يتحمل

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

 رسوم أخرى

سيتحمل الصندوق المصاريف الالزمة والفعلية إلدارته، رسوم المراجعىة ورسىوم الحفىظ ورسىوم النشىر والرسىوم الرقابيىة 

والمصىروفات اسخىىر ، بشىرط أس يتجىاوز إجمىالي نسىبة المصىروفات األخىىر   مكافىتت أعوىاء مجلىس إدارة الصىندوقو

فىي  150,000% مىن متوسى  صىافي قيمىة األصىول السىنوية أو  0.25 باستثناء مصىاريف التعامىل والحفىظ والوىرائى  

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

م والمصاريف، مع كيفية حسب مقابل الخدمات والعموالت واالتعاب، ووقت دفعها من قبل ب( جدول يوضح جميع الرسو

 .صندوقال

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

 و يتم خصمها من أصول الصندوق في نهاية كل شهر ميالدي

مجموع مكافتت أعواء مجلس إدارة 

 الصندوق

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

حجم أصوله نسبة إلى إجمالي أصول الصناديق األخر  على اساس 

 السنه نهاية في وتخصم يومي تراكميا بشكل سنوي تحسى

 أتعاع المحاسى القانوني المستقل

 

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

  وتحسى بشكل يومي تراكميا ويدفع كل سته اشهر

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

 وتدفع في نهاية العامتراكميا بشكل يومي 

 الرسوم الرقابية 
تحسى بشكل يومي مبلغ ثابع على أساس سنوي ،  سنوياً لاير   7,500

 وتدفع في نهاية العامتراكميا 

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

 وريبة القيمة الموافةل*جميع الرسوم أعال  يير شاملة 

 يوم 365 أساس على السنة أيام عدد احتساع يتم**

 

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

 رسوم االشتراك

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

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

 

 مدير الصندوقج( بيان أي عمولة خاصة يبرمها 

 س يوجد

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

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



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

 .متوفر إيالق سعر اخر اعتماد سيتم التقويم يوم لألصل اإليالق

 خالل من تقويمها سيتم ، العام الطرح ذات الدين وأدوات النقد أسواق وأدوات صناديق في اسستثمار حالة في .ع

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

 .عنه معلن

 عائد احتساع سيتم ،اسسالمية والمنتجات المركبةالمرابحة بالبوائع، استثمارات في حسابات إسالمية  حالة في . 

 .للصفقة اإلسمية للقيمة وإضافته الصفقة عمر من المنقوية الفترة

القيمة السوقية للصكوك بناء على القيمة السوقية باإلضافة األرباح المستحقة  احتساع سيتم الصكوك، حالة في .د

 .للصكوك حتى يوم التقويم

 .ب( عدد نقاط التقويم، وتكرارها

 الفقىرة فىي ليىهإ اسشىارة تىم كمىا الصىندوق في أصل كل لقيمة وفقا الخميس إلى األحد من يوميا   الصندوق أصول تقويم سيتم

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

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

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

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

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

 .واالستردادد( طريقة احتساب سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات االشتراك 

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

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

 بعملة تقويمها إعادة يتم األخر  بالعمالت مقومة استثمارات وأي السعودي بالريال الصندوق أصول قيمة صافي

 .التقويم تاريخ في السائدة الصرف بأسعار السعودي الريال

 .هـ( مكان ووقت نشر سعر الوحدة، وتكرارها

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

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

األيام التي يتم بناًء عليها  وهي  يوم الخميس الثاني ويوم الخميس الرابع من كل شهر ميالدي الصندوق سيتم  وتعامل تقويم

في  التعامل في الصندوق يوم التعامل يوم عمل رسمي يتموفي حالة لم يوافق  بيع وحدات الصندوق واستردادها والتحويل

 التالي. التعامليوم 

 

 



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

 تحديد فيها تم التي ليوم التعامل التالي الرابع اليوم في العمل إقفال قبل المناسبة اسسترداد عوائد الوحدات لمالج الدفع سيتم

 لد  متوافرة الوحدات لتحويل المناسبة  وجدت إن  والتراخيص الوسائل جميع فيه تكون الذي الوقع أو اسسترداد، سعر

 .سحقا يأتي أيهما الصندوق، مدير

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

 أخر  عملة بأي المستثمرين اشتراكات وتقبل ووحداته، استثماراته بها ستقّوم التي وهي السعودي الريال هي الصندوق عملة

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

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

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

 اسسترداد: أو اسشتراك رفض أو تأجيل فيها يمكنه التي والحاست الصندوق مدير صالحية

 إذا طلبع هيئة السوق المالية ذلج -

 مدير الصندوق أن التعليق يحقق مصالح مالكي الوحدات  أذا رأ -

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

 إلىى نسىبة مهمىة أنهىا معقىول بشىكل الصىندوق مىدير يىر  التىي الصندوق أصول إلى بالنسبة أو عام بشكل إما اسستثمار

لمىدير الصىندوق تأجيىل اسىترداد الوحىدات كحىد أقصىى إلىى يىوم التعامىل التىالي.  زويجىو .الصىندوق أصىول قيمة صافي

%  10  ويحدث ذلج، إذا بلغ إجمالي نسبة جميع طلبات اسسترداد لمالكي الوحدات والمطلوع تلبيتها فىي أي يىوم تعامىل

 الصندوق.أو أكثر من صافي قيمة أصول 

فىىي حىىال تعليىىق تقىىويم الصىىندوق، سىىيتخذ مىىدير الصىىندوق اسجىىراءات الالزمىىة مىىع اسخىىذ باسعتبىىار المىىدة الوىىرورية 

وأمىين الحفىظ بصىورة منت مىة. كمىا سىيتم إشىعار هيئىة السىوق الصىندوق والمبررات ومراجعة التعليىق مىع مجلىس إدارة 

ليق، وإشعار هيئىة السىوق الماليىة ومىالكي الوحىدات فىور المالية ومالكي الوحدات فورا بأي تعليق مع توضيح أسباع التع

التعليىق واإلفصىاح عىن ذلىج فىي المواقىع اإللكترونىي لمىدير  اإلشىعار عىنانتهاء التعليىق بالطريقىة نفسىها المسىتخدمة فىي 

 الصندوق والموقع اإللكتروني للسوق.

 اسشتراك هذا على الصندوق أنه يترتىفي حال رأ  مدير  الصندوق في اشتراك طلى أي رفض الصندوق لمدير ويحق

ل أو إذا كان رفض طلىى اسشىتراك يحقىق مصىلحة مىالكي األموا يسل مكافحة ن ام أو المالية السوق هيئة للوائح مخالفة

 .الوحدات الحاليين

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

ويىتم معاملىة كىل أولوية اسىتالم الطلىى في حالة تم تأجيل اسسترداد من قبل مدير الصندوق، فسوف يتم الدفع على أساس 

% سىوف يىتم تنفيىذ طلبىات العمىالء 10اسسترداد في يوم التعامىل الواحىد طلى على حدة بحيث إذا تجاوز إجمالي طلبات 

قيمىة . فىإذا انخفوىع بحسىى األسىبقيةديم التعليمىات الخاصىة باسسىترداد التي تىم اسىتالم طلبىاتهم قبىل الموعىد النهىائي لتقى

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

 .األحكام المنظمة لنقل ملكية الوحدات إلى مستثمرين آخرين و(

أو في   هللا قدر س  جداً كالوفاة، إس في حاست محدودة آخرين مستثمرين الصندوق إلى وحدات ملكية بنقل الصندوق يقوم لن

حال طلى ذلج بحسى أمر قوائي أو أمر من جهة تن يمية ذات صالحية أو أي حاست أخر  س تتعارض مع األن مة 

 والقوانين المعنية وذلج حسى موافقة مدير الصندوق.



 صندوقالمدير الصندوق في  استثمارز( 

قد يستثمر مدير الصندوق في الصندوق بصفته مستثمر وذلج وفقا لتقدير  الخاص. ويحتفظ مدير الصندوق بحقه في استرداد 

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

 .وإفصاحات مدير الصندوق  -والتقارير السنوية  -الصندوق  التقارير األولية 

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

  يووم   كل يوم تعامىليسمح باسشتراك واسسترداد والتحويل في الصندوق بعد إتمام الطرح األولي لوحدات الصندوق في

. وسىيكون التعامىلبسعر الوحىدة المعلىن عنىه فىي اليىوم الىذي يلىي يىوم   الخميس الثاني ويوم الخميس الرابع من كل شهر ميالدي

آخىىر موعىىد سسىىتالم طلبىىات اسشىىتراك واسسىىترداد والتحويىىل قبىىل السىىاعة الخامسىىة مسىىاًء مىىن يىىوم العمىىل السىىابق ليىىوم 

 التعامل.

 وال اسشتراك قبل الموعد النهائي لتقديم التعليمات الخاصة بشىراء الوحىدات واسىتردادها، يبىدأ اسسىتثمار إذا تم تسديد أم

في الصندوق من يوم التعامل الذي يلي استالم األموال التي تم بموجبهىا قبىول طلىى المسىتثمر وفىي حالىة اسىتالم أمىوال 

شراء الوحدات واستردادها بالصندوق يىتم تنفيىذ الطلىى فىي يىوم اسشتراك بعد الموعد النهائي لتقديم التعليمات الخاصة ب

 قبىول عىدم حىال وفىي التعامل الثاني الىذي يلىي الموعىد النهىائي لتقىديم التعليمىات الخاصىة بشىراء الوحىدات واسىتردادها

 متطلبىات اسىتيفاء بعىد جديىد اشىتراك طلىى تقديم إعادة المشترك على يتوجى اسشتراك متطلبات استيفاء لعدم اسشتراك

 .اسشتراك

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

ل بىين الصىناديق يوميىاً عىن طريىق فىروع الشىركة المعتمىدة خىالل سىاعات ييتم استالم طلبات اسشتراك واسسترداد أو التحو

الالزمىىة، أو عىىن طريىىق القنىىوات اإللكترونيىىة التىىي توفرهىىا شىىركة العمىىل الرسىىمية علىىى أن يىىتم تقىىديم بيانىىات إثبىىات الهويىىة 

 الراجحي المالية.

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

دنىى لالشىتراك اإلضىافي األ للرصىيد والحىدلاير سىعودي، وهىو الحىد األدنىى 100,000الحد اسدنى لالشتراك في الصىندوق 

لاير سىعودي ويجىىوز لمىىدير الصىندوق خفىىض هىذ  النسىىى للبىىرام  25,000لاير سىعودي والحىىد اسدنىى لالسىىترداد 25,000

 اسدخارية واسستثمارية 

 ندوق جمعهدنى للمبلغ التي ينوي مدير الصاألحد الك( 

 الصندوق.س يوجد حد أدنى لبدء عمل 

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

 .أصول الصندوق

يتبع مدير الصندوق األحكام الواردة في سئحة صناديق اسستثمار والتعاميم الصادرة عن هيئة السوق المالية فيما يخص 

  ماليين لاير سعودي 10صافي قيمة أصول الصندوق عن  الصندوق، وفي حال قل  عمل سستمرارالمتطلى الالزم 

سوف يسعى مدير الصندوق لتصحيح ذلج حسى اإلجراءات الن امية الممكنة وفي حال تعثر زيادة حجم الصندوق فوق 

الحد األدنى المطلوع سستمرار عمل الصندوق، سيقوم مدير الصندوق بالبدء بإجراءات إنهاء الصندوق وفقاً إلجراءات 

 نهاء المذكورة في الفقرة الفرعية  و  من الفقرة الرابعة من مذكرة المعلومات.اإل



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

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

 في الصندوق. المال رأس في الصندوق

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

 السنوية والتقارير  المراجعة السنوية المالية القوائم ذلج في بما  السنوية التقارير إعدادب الصندوق مدير سوف يقوم 

ً  األولية والتقارير الموجزة  وسوف يتم ،سئحة صناديق اسستثمار وأي تعديل عليها من  5  رقم الملحق لمتطلبات وفقا

 .مقابل أي دون الطلى عند بها الوحدات مالكي تزويد

 مىن نهايىة فتىرة التقريىر وذلىج فىي األمىاكن    يومىاً 70إتاحة التقارير السنوية للجمهور خالل مدة س تتجىاوز   سوف يتم

وفىىي الموقىىع اسلكترونىىي لمىىدير الصىىندوق والموقىىع اإللكترونىىي  الفقىىرة  ع  مىىن هىىذ  المىىادة،وبالوسىىائل المحىىددة فىىي 

 للسوق. 

 يومىىاً مىىن نهايىىة فتىىرة التقريىىر وذلىىج فىىي األمىىاكن 35إعىىداد التقىىارير األوليىىة وإتاحتهىىا للجمهىىور خىىالل   سىىوف يىىتم  

الموقع اسلكتروني لمىدير الصىندوق والموقىع  وفيائل المحددة في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وبالوس

 اإللكتروني للسوق.

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

 صافي قيمة أصول الصندوق -

 ترك وصافي قيمتهاعدد وحدات الصندوق والتي يملكها المش -

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

  البيىىان شىأنها فىي المعىىد السىنة خىالل الوحىىدات تملىج شىخص أي ذلىىج فىي بمىا  الوحىىدات مالىجل سىنوي بيىان -

ً   30  خالل المالية السنة مدار على العام الصندوق وحدات في صفقاته يلخص  الماليىة، السىنة نهايىة من يوما

 المخصىومة واألتعىاع والمصىاريف الخىدمات مقابىل وإجمىالي الموزعة األرباح البيان هذا يحتوي أن ويجى

 لجميىع تفاصىيل إلىى باإلضىافة المعلومات، ومذكرة الصندوق وأحكام شروط في والواردة الوحدات مالج من

 مىىذكرة أو الصىىندوق وأحكىىام شىىروط فىىي أو الالئحىىة هىىذ  فىىي عليهىىا المنصىىوص اسسىىتثمار قيىىود مخالفىىات

 .المعلومات

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

أو من خالل   البريد اإللكترونيعنوان المسجل للمستثمر  العنوان البريدي و أو العلى  الخاصة بالصندوق ترسل اإلشعارات

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

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

 التقارير الصادرة عن مدير الصندوق نهائية وحاسمة

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



وذلىج مىن مقابل دون الماليىة يستطيع مالكي الوحدات اسسىتثمارية والمسىتثمرين المحتملىين الحصىول علىى نسىخ مىن القىوائم 

أو فىي المقىر الرئيسىي لمىدير الصىندوق أو عىن طريىق  www.Tadawul.com.saركة السوق المالية تداول موقع ش خالل

 capital.com-www.alrajhiموقعه اسلكتروني  

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

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

 :سجل مالكي الوحدات 12)
الوحدات بالمعلومات المطلوبة وتحديثه بشكل مستمر عند حصول أي ت ييرات  بمالكيسجل سيقوم مدير الصندوق بإعداد 

في المعلومات حسى الالئحة وحف ه في المملكة كما سيتم إتاحة ملخص لسجل مالكي الوحدات مجانا عند الطلى ي هر فيه 

 جميع المعلومات المرتبطة بمالج الوحدات المعني فق 

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

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

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

  أيام من تسلم طلى كتابي من مالج أو أكثر من مالكي الوحدات  10الوحدات خالل يدعو مدير الصندوق سجتماع مالكي

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

 .ب( إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات

لموقع اإللكتروني الخاص به وعلى يدعو مدير الصندوق سجتماع مالكي الوحدات من خالل إعالن الدعوة على ا .1

الموقع اإللكتروني الخاص بالسوق المالية السعودية يتداولي، ومن خالل إرسال إخطار خطي لجميع مالكي الوحدات 

يوماً من تاريخ انعقاد اسجتماع. ويتعين أن يحدد  21أيام وس تزيد عن  10وأمين الحفظ مع إعطاء مهلة س تقل عن 

ح. كما يتعين على مدير الصندوق، في اإلعالن واإلخطار  تاريخ انعقاد اسجتماع ومكانه ووقته وجدول األعمال الُمقتر 

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

 المالية.

أيام من استالم طلى خطي من أحد  10حدات في يوون يتعين على مدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع لمالكي الو .2

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

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

 وحدات الصندوق. األقل من قيمة

في حال عدم الوفاء بشروط النصاع الواردة في الفقرة السابقة أعال ، يدعو مدير الصندوق سجتماع ثان من خالل  .4

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

أيام من تاريخ انعقاد اسجتماع  5ين الحفظ مع إعطاء مهلة س تقل عن إرسال إخطار خطي لجميع مالكي الوحدات وأم

الثاني. وخالل اسجتماع الثاني، يشكل أي عدد من مالكي الوحدات الذين يمتلكون أي عدد من الوحدات، الحاضرين 

 بصفة شخصية أو من خالل ممثلين، نصاباً قانونياً.

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

 تقنية وسائل عبر اسجتماعات خالل من القرارات على والتصويع ومداوستها الوحدات مالكي اجتماعات عقد يجوز .1

 ً  .المالية السوق هيئة تحددهايحددها مدير الصندوق أو  التي للشروط وفقا

 

 من%  50 من أكثر ملكيتهمفي حال الت ييرات األساسية المقترحة يجى أخذ موافقة مالكي الوحدات الذين تمثل نسبة   .2

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

 التقنية الحديثة.

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

 :حقوق مالكي الوحدات 14)
 مقابل بدون العربية بالل ة المعلومات ومذكرة الصندوق وأحكام شروط من حديثة نسخة على الحصول. 

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

 .صفقة كل من يوم 15 خالل يفدم الصفقات بجميع وسجل

 طلبها عند مقابل بدون للصندوق المراجعة المالية القوائم على الحصول 

 وفقا سريانه قبل الت يير بهذا ملخص وإرسال المعلومات ومذكرة الصندوق وأحكام شروط في ت يير بأي اإلشعار 

 .اسستثمار صناديق سئحة في المحددة والمدة الت يير لنوع

 الصندوق إدارة مجلس في ت ير بأي اإلشعار 

 الفعلية واألتعاع الرسوم ت هر سنويا المعلومات ومذكرة الصندوق وأحكام شروط من محدثة نسخة على الحصول 

 طلبها عند الصندوق أداء ومعلومات

 بخالف تقويميا، يوما 21 عن تقل س بمدةاسنهاء  قبل اسستثمار صندوق بإنهاء الصندوق مدير بريبة اسشعار 

 .المعلومات ومذكرة واألحكام الشروط عليها تنص التي األحداث

 لذلج المحددة األوقات في اسسترداد عوائد دفع. 

 الصندوق مدير من طلبها عن الشكاو  بمعالجة الخاصة اإلجراءات على الحصول 

 :مسؤولية مالكي الوحدات 15 )
 والتزامات ديون عن مسؤوسً  الوحدات مالج يكون س منه، جزء أو الصندوق في سستثمار  الوحدات مالج خسارة عدا فيما

 الصندوق

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

 .القيمة متساوية وحدات شكل على الصندوق في

 :التغييرات في شروط وأحكام الصندوق 17)
 .أ( األحكام المنظمة لتغيير شروط وأحكام الصندوق والموافقات واإلشعارات المحددة بموجب الئحة صناديق االستثمار

 واإلشعارات والموافقات العامة اسستثمار صناديق وأحكام شروط لت يير المن مة األحكام لجميع الصندوق هذا يخوع

 اسستثمار وأي تعديل عليها. صناديق سئحة بموجى المحددة



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

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

سئحة صناديق اسستثمار وأي تعديل عليها عند إجراء أي ت يير على شروط وأحكام يلتزم مدير الصندوق بمتطلبات 

 الصندوق بحسى أنواع الت يير التالية:

 األساسية التغييرات: 

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

ة على الت ييرات المقترحة. ويحق لمالكي وحدات الصندوق استرداد وحداتهم قبل ومن ثم الحصول على موافقة الهيئ

 سريان أي ت يير أساسي دون فرض أي رسوم استرداد  إن وجدت .

 

 المهمة التغييرات: 

  يوماً قبل اليوم 21إشعار الهيئة ومالكي الوحدات في الصندوق كتابياً بأي ت ييرات مقترحة، وذلج بفترة س تقل عن  

 أي فرض دون أساسي ت يير أي سريان قبل وحداتهم استرداد الصندوق وحدات لمالكي ويحقالمحدد لسريان الت يير. 

  .وجدت إن  استرداد رسوم

 

 اإلشعار واجبة التغييرات: 

   أيام من سريان الت يير.8إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابياً بأي ت ييرات واجبة اإلشعار، وذلج قبل  

 

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

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

   أيام من سريان الت يير.10للسوق وذلج قبل  

  اإلفصاح عن تفاصيل الت ييرات المهمة في الموقع اإللكتروني للشركة والموقع اإللكتروني للسوق أو بالطريقة التي

   أيام من سريان الت يير.10تحددها الهيئة وذلج قبل  

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

   يوماً من سريان الت يير.21 

  اإلفصاح عن جميع الت ييرات في شروط وأحكام الصندوق في التقارير السنوية الخاصة بالصندوق حسى متطلبات

 سئحة صناديق اسستثمار.

 :إنهاء صندوق االستثمار 18 )

يعتبر هذا الصندوق من الصناديق المفتوحة المدة وليس هناك يوم محدد لتصىفيته. ومىع ذلىج، فإنىه سىيكون لمىدير الصىندوق 

الحق في تصفية الصندوق بالكامل، إذا أصبح جلياً أن حجم أصول الصندوق س يبرر اسسىتمرار فىي إدارتىه بطريقىة عمليىة 

بى حىىدوث بعىىض الت ييىىرات فىىي األن مىىة التىىي تحكىىم إدارة الصىىندوق، أو ومالئمىىة ومجديىىة مىىن الناحيىىة اسقتصىىادية أو بسىى

ن قبىل هيئىة السىوق الماليىة وذلىج بعىد دون الحد األدنى المسموح به سستمرار الصندوق والمحدد مىانخفض حجم الصندوق 

الصىندوق م مىدير اشعار هيئة السوق المالية أو ألي سبى طارئ آخر. وفىي حالىة تىم اتخىاذ قىرار بتصىفية الصىندوق، فسىيقو

 باتخاذ الخطوات التالية:

  يومىاً 21علىى أن يكىون ذلىج قبىل   الوحىدات،إرسال إشعار مكتوع بهذ  التصىفية إلىى هيئىة السىوق الماليىة ومىالكي  

 تقويمياً من تاريخ التصفية.



 ى مىالكي سداد اسلتزامىات المسىتحقة علىى الصىندوق مىن أصىول الصىندوق وتوزيىع المبىالغ المتبقيىة  إن وجىدت  على

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

  يجى على مدير الصندوق اإلعالن في موقعه اإللكتروني والموقع اإللكتروني للسوق عن انتهاء مىدة الصىندوق ومىدة

 تصفيته.

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

 مدير الصندوق لمصلحة مالكي الوحدات بموجى أحكام سئحة صناديق اسستثمار وسئحة األشخاص المرخص  يعمل

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

 نصع عليها سئحة األشخاص المرخص لهم بما  يقع على عاتق مدير الصندوق اسلتزام بجميع المبادئ والوجبات التي

 في ذلج واجى اسمانة تجا  مالكي الوحدات، والذي يتومن العمل بما يحقق مصالحهم وبذل الحرص المعقول.

 :فيما يتعلق بصناديق اسستثمار، يكون مدير الصندوق مسؤوس عن القيام باستي 

 إدارة الصندوق .1

 اإلدارية للصندوقعمليات الصندوق بما في ذلج الخدمات  .2

 طرح وحدات الصندوق .3

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

 وواضحة وصحيحة ويير موللة.

 أد  مسؤولياته وواجباته بشكل مباشر أم كلف م بالئحة صناديق اسستثمار سواء يعد مدير الصندوق مسؤوس عن التزا

 بها جهة خارجية بموجى أحكام سئحة صناديق اسستثمار وسئحة اسشخاص المرخص لهم. 

  احتياله أو إهماله أو سوء تصرفه الناتجة عن يعد مدير الصندوق مسؤوس تجا  مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق

 أو تقصير  المتعمد.

  الصندوق أن يوع السياسات واإلجراءات لرصد المخاطر التي تؤثر في استثمارات الصندوق، يجى على مدير

وضمان سرعة التعامل معها. على أن يتومن تلج السياسات واإلجراءات القيام بعملية تقويم المخاطر بشكل سنوي 

 على األقل.

 ندوق استثمار يدير ، وأن يزود هيئة يجى على مدير الصندوق تطبيق برنام  مراقبة المطابقة واسلتزام لكل ص

 السوق المالية بنتائ  التطبيق عند طلبها.

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

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

تابعة أتعاع ومصاريف أي يدفع مدير الصندوق سي صندوق استثمار يدير  الصندوق. ويدير  مدير صندوق من الباطن أل

 . لذلج

 . هج( األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبدال

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

 :اجتية الحاست من أي وقوع حال في مناسبا ترا  آخر تدبير أي اتخاذ أو بديل صندوق



 األشخاص سئحة بموجى بذلج المالية السوق هيئة إشعار دون اإلدارة نشاط ممارسة عن الصندوق مدير توقف .1

 .لهم المرخص

 المالية السوق هيئة قبل من تعليقه أو سحبه أو اإلدارة نشاط ممارسة في الصندوق مدير ترخيص إل اء .2

 اسدارة نشاط ممارسة في ترخيصه إلل اء الصندوق مدير من المالية السوق هيئة إلى طلى تقديم .3

 لوائحه او الن ام بالتزام – جوهريا الهيئة ترا  بشكل – أخل قد الصندوق مدير أن المالية السوق هيئة رأت إذا .4

 . التنفيذية

 شخص وجود عدم مع استقالته أو عجز  أو اسستثمار صندوق أصول يدر الذي اسستثمارية المحف ة مدير وفاة .5

 .الصندوق أصول ادارة على قادر الصندوق مدير لد  مسجل أخر

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

 أ   الفقرة من 5 الفرعية الفقرة في ذكرها الوارد الحاست من بأي المالية السوق هيئة إشعار الصندوق مدير على يجى (ب

 أعال .

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

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

 ووفقا ومناسبا ضروريا ذلج كان حيثما ينقل المعزول ان الصندوق مدير على ويجى. البديل الصندوق مدير تعيين

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

 :أمين الحفظ 20 )
 . هومسؤوليات هأ( مهام أمين الحفظ وواجبات

 أم مباشر بشكل مسؤولياته أد  سواء اسستثمار، صناديق سئحة ألحكام وفقا التزاماته عن مسؤوس الحفظ أمين يعد 

 .لهم المرخص اسشخاص سئحة أو اسستثمار صناديق سئحة أحكام بموجى ثالثا طرفا بها كلف

 إهمال أو احتيال بسبى الناجمة الصندوق خسائر عن الوحدات ومالكي الصندوق مدير تجا  مسؤوس الحفظ أمين يعد 

 .المتعمد تقصير  أو تصرف سوء أو

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

 .الصندوق أصول بحفظ يتعلق فيما الالزمة اإلدارية اإلجراءات جميع

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

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

 أي أتعاع ومصاريف تابعة لذلج.

 . هج( األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبدال

 واستبداله: الحفظ أمين عزل في الهيئة صالحية .1

ً ترا   أو اتخاذ أي تدبير المعين من مدير الصندوقحفظ الللهيئة عزل أمين   أ أي من الحاست  حال وقوع في مناسبا

 :اجتية

 سئحة األشخاص المرخص لهمبذلج بموجى دون إشعار الهيئة  نشاط الحفظأمين الحفظ عن ممارسة  توقف. 

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

 ترخيصه في ممارسة نشاط الحفظ.أمين الحفظ إلل اء  إلى الهيئة منطلى  تقديم 



 التنفيذية بالتزام الن ام أو لوائحه -اً ترا  الهيئة جوهريبشكل  -ل إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قد أخ. 

  أهمية جوهرية. ذات اأنه -بناًء على أسس معقولة- تر  الهيئة أي حالة أخر 

فيجى على مدير الصندوق المعني تعيين أمين  إذا مارسع الهيئة أياً من صالحياتها وفقاً للفقرة  أ  من هذ  المادة،  ع

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

  يوماً األولى من تعيين 60 ـ للمسؤوليات إلى أمين الحفظ البديل وذلج خالل ال تسهيل النقل السلس المساعدة على

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

 القة.، إلى أمين الحفظ البديل جميع العقود المرتبطة بصندوق اسستثمار ذي العالمحض

 واستبداله: الحفظ أمين عزل في مدير الصندوق صالحية .2

أن عزل أمين  معقول   بشكلرأإذا  كتابيبموجى إشعار  المعين من قبلهحفظ الأمين عزل  الصندوقيجوز لمدير   أ

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

الكتابي إلشعار اأمين الحفظ  من تسلم   يوماً 30 خالل  تعيين بديل له أمين الحفظ عزل إذا على مدير الصندوق يجى  ع

 مدير الصندوقالتعاون بشكل كامل مع  المادة. ويجى على أمين الحفظ المعزولمن هذ    أ لفقرة وفقاً لصادر ال

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

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

عن قيامه بتعيين أمين حفظ بديل، ويجى على مدير  اإللكتروني موقعه اإلفصاح فوراً فييجى على مدير الصندوق    

 ذلج اإلفصاح في الموقع اإللكتروني للسوق عن قيامه بتعيين أمين حفظ بديل للصندوق العام.الصندوق العام ك

 :المحاسب القانوني  21 )
 للصندوق أ( اسم المحاسب القانوني

 لالستشارات المهنية كي بي إم جي
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 11663الرياض  92876ص.ع 

 المملكة العربية السعودية
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 . هومسؤوليات هب( مهام المحاسب القانوني وواجبات

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

 ً  أخالقيات بمتطلبات المحاسى التزام تطلىت 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 وتخطي  لمهنةا

 في الواردة واإليواحات للمبالغ مؤيدة أدلة على لالحصو بإجراءات القيام أيوا القانوني المحاسى مسؤوليات تومنت

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

 .المالية للقوائم العام العرض قييمت إلى باإلضافة



 

 صندوقلالقانوني لج( األحكام المنظمة الستبدال المحاسب 

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

الحق في  إدارة الصندوقويكون ألعواء مجلس  ،مجلس إدارة الصندوقالحسابات وفقاً لما يرا  مناسباً بعد أخذ موافقة 

 رفض تعيين المحاسى القانوني أو توجيه مدير الصندوق لت يير المحاسى القانوني المعين، في أي من الحاست اجتية: 

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

 إذا لم بعد المحاسى القانوني للصندوق مستقال -

دارة الصندوق أن المحاسى القانوني س يملج المؤهالت والخبرات الكافية لتأدية مهام المراجعة بشكل إذا قرر مجلس إ -

 مرض

 إذا طلبع الهيئة وفق لتقديرها المحض ت يير المحاسى القانوني المعين فيما يتعلق بالصندوق. -

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

 جى على أمين الحفظ فصل أصول الصندوق عن أصوله وعن أصول عمالئه اجخرين.ي 

 الصندوق لمدير يكون أن يجوز وس مشاعة ،  ملكيه 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 إس األصول، بتلج يتعلق فيما مطالبة أو الصندوق أصول

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

ً  كان أو  أو واألحكام الشروط في عنها وأُفصح اسستثمار صناديق سئحة أحكام بموجى المطالبات بهذ  مسموحا

 .المعلومات مذكرة

 إقرار من مالك الوحدات23) 
مذكرة المعلومات وملخص المعلومات الرئيسة الخاصة بالصندوق، العنا على شروط وأحكام الصندوق ولقد أطلعع اط

  اشتركنا فيها. عوأقر أقررنا بالموافقة على خصائص الوحدات التي اشترك

 اسسم:

 التوقيع:

 التاريخ 

 

 

 

 

 



 

 (1) ملحق

 ملخص الضوابط الشرعية

 

 أوالً: ضوابط صناديق المضاربة بالبضائع

 هي أن يدفع شخص ماسً إلى آخر ليتّجر به، ويتقاسمان الربح بينهما بحسى ما يتفقان عليه. تعريف المضاربة:

المشتركة وهي هنا: عقد بين أرباع المال  مالك الوحدات  والموارع  مدير والمواربة في هذا الصندوق من المواربة 

الصندوق  على أن يتولى الموارع استثمار أموالهم في نشاط يرجى منه تحقيق ربح مناسى، على أن يكون الربح موزعاً 

 ر الموارع جهد  وعمله فق .بينهما حسى ما اتفقا عليه، وفي حال الخسارة تكون الخسارة المالية على أرباع المال ويخس

 

 الضوابط الشرعية:

الراجحي المالية, تحكم الصندوق الوواب  الشرعية  في حالة استثمار الصندوق بصناديق أخر  تديرها شركة .1

 الصادرة من الهيئة الشرعية لمدير الصندوق والتي تشمل ما يأتي:

 ل يلتزم مدير الصندوق باجتي:في حال تعامل الصندوق بشراء السلع  المعادن  ثم بيعها باألج .2

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

 س يجوز أن يبيع الصندوق أو يشتري سلعا س يجوز فيها التأجيل من الذهى والفوة والعمالت. -

 العميل ما قد باعه إيا  باألجل.س يجوز أن يشتري الصندوق من  -

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

 س يجوز تداول وحدات الصندوق إس بعد بدء نشاطه واستمرار مزاولته لهذا النشاط في موجوداته اسستثمارية. .3

توقفه عن مزاولة نشاطه كالتوقف للتصفية إذا كانع في موجودات الصندوق  س يجوز تداول وحدات الصندوق بعد .4

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

 

 ثانيا: ضوابط صناديق األسهم:

 :يأتي ما  الصندوق لمدير الشرعية الهيئة من الصادرة األسهم في والمتاجرة اسستثمار ضواب  الصندوق تحكم

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

 والمتاجرة اسستثمار يجوز الشركات وهذ  .المباحة واألنشطة األيراض ذات المساهمة الشركات: األول النوع -أ

 .وأحكامه البيع شروط وفق بأسهمها

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

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

ً  بأسهمها والمتاجرة اسستثمار يجوز س الشركات وهذ . بها والتعامل الديون تداول في المتخصصة والشركات  .مطلقا

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

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

 :يأتي

 :اجتية الوواب  المساهمة الشركات أنواع من النوع هذا أسهم في والمتاجرة اسستثمار في يراعى أن يجى: أوسً 

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

 .بذلج يلتزم س ممن ييرها عن بها اسكتفاء فيجى الحاجة وتسد بالربا

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

ً  الدفترية، القيمة عن تقل لم ما السوقية القيمة إجمالي من  مبل ه، كان مهما حرام بالربا اسقتراض أن علما

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

 اإليراد هذا أكان سواء الشركة إيراد إجمالي من  ٪5  محرم عنصر من النات  اإليراد مقدار يتجاوز أس -

 ً  يتم لم وإذا. ذلج يير عن أم لمحرم تملج عن أم محرم نشاط ممارسة عن أم ربوية بفائدة اسستثمار عن ناتجا

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

 .اسقتواء حسى الن ر إلعادة قابل وهو اسجتهاد على مبني للنسى تحديد من ورد وما -



 ً  حسى أسهمها ببيع منها التخلص إلى المبادرة وجبع السابقة الوواب  عليها تنطبق س بحيث الشركات أوضاع ت يرت إذا: ثانيا

ً  تسعين اسنت ار مدة تتجاوز أس على اإلمكان  . بت يرها العلم تاريخ من يوما

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

 . مدققة يير أم مدققة أكانع سواء شهرية، أو سنوية ربع أو كانع سنوية لل رضل موضحة صادرة

 ً  .أيراضها أو أنشطتها في محرم تعامل على ن امها ينص التي الشركات تأسيس في اسشتراك يجوز س: رابعا

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

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

 في الوساطة حالة في كما  السمسرة  التوس  سبيل على ل يرها كان أم لنفسها، الشركة تعامل أكان وسواء   ييرها، بواسطة

 عن الوكالة سبيل على أو مواربة، أم كانع إجارة اسستثمارية الصناديق في كما ال ير ألموال اإلدارة سبيل على أو التداول،

 .اسستثمارية المحافظ إدارة في كما لل ير والتوكيل ال ير

 ً  الشرعية الهيئة ضواب  حسى األخر  المالية واألوراق األسهم من المحرم العنصر استبعاد الصندوق مدير يتولى: سادسا

 

 ثالثاً: ضوابط الصكوك:

أعيان أو منافع أو خدمات أو حقوق معنوية أو في تعريف الصكوك: هي وثائق متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية 

ملكية موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاص، وذلج بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باع اسكتتاع وبدء استخدامها 

 فيما أصدرت من أجله.

 الضوابط الشرعية:

 من أهم الوواب  الشرعية التي تحكم اسستثمار في الصكوك ما يأتي:  

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

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

 البيع وييرها، وأن تكون مستوفية ألركانها وشروطها.

، يؤدي إلى الربا أو ال رر أو الورر أوييرها من المحرمات في أس تشتمل وثائق الصكوك على أي شرط أو تعهد .3

 الشريعة اإلسالمية.

أس تشتمل وثائق الصكوك على أي شرط أو تعهد يومن به المصدر لمالج الصج رأس ماله في يير حاست التعدي أو  .4

 التفري .

 لوواب  اجتية:يجوز تداول الصكوك في سوق األوراق المالية أو ييرها على أن يتم التقيد با .5

 إذا كانع أصول الصكوك ديوناً أو نقوداً فال يجوز تداولها إس بعد مراعاة أحكام بيع الدين وشروط عقد الصرف. .أ

 إذا كانع أصول الصكوك أعيانا أو خدمات أو منافع أو حقوقاً فال مانع من تداولها. .ع

من إصدار الصكوك فإن كان ال رض إذا كانع أصول الصكوك تشتمل على أعيان وديون ونقود فين ر لل رض  .ت

ً فال يجوز تداولها إس بعد مراعاة أحكامهما، وإن كان ال رض تصكيج األعيان  تصكيج الديون أو النقود أو هما معا

  ونحو  فال مانع من تداوله.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

 العربية السعودية(

 

 

 

لصكوكلصندوق الراجحي   

مفتوح( -عام  صكوك)صندوق   

 الراجحي المالية( )شركةمدير الصندوق 

 (البالد لالستثمارأمين الحفظ )شركة 

 

 المعلومات مذكرة

 تاريخ إصدار مذكرة المعلومات

 م25/03/2018هـ الموافق 09/07/1439

 

 ومحتوياتها خاضعة ألحكام سئحة صناديق اسستثمارمذكرة المعلومات 

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

 ." بمشورة مستشار مهني

 

 

  



 إقرار

 

ويتحمل مدير الصندوق  عليها.الموافقة وتمع روجعع مذكرة المعلومات من قبل مجلس إدارة الصندوق 

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

 واكتمال المعلوماتمذكرة المعلومات. كما يقر ويؤكد أعواء مجلس إدارة الصندوق ومدير الصندوق بصحة 

أن المعلومات والبيانات الواردة في مذكرة  دون علىويؤكالواردة في مذكرة المعلومات، كما يقرون 

 المعلومات يير موللة.

 

س تتحمل الهيئة أّي مسؤولية عن  وحداته.وافقع هيئة السوق المالية على تأسيس صندوق اسستثمار وطرح 

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

ومن أّي خسارة تنت  عما ورد في مذكرة المعلومات أو عن اسعتماد على أّي جزء  كانع،مسؤولية مهما 

 نيمنها. وس تعطي هيئة السوق المالية أّي توصية بشأن جدو  اسستثمار في الصندوق من عدمه وس تع

ات الواردة في الشروط أو تأكيد صحة المعلوم في باسستثمارموافقتها على تأسيس الصندوق توصيتها 

 واألحكام ومذكرة المعلومات، وتؤكد على أن قرار اسستثمار في الصندوق يعود للمستثمر أو من يمثله.

 

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

.الشرعية لشركة الراجحي المالية الهيئةقِبل   
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 ملخص الصندوق 

 للصكوكالراجحي صندوق  الصندوق

 شركة الراجحي المالية . مدير الصندوق

 مفتوح. نوع الصندوق

 .2014 09 14تاريخ باشر الصندوق عمله في  تاريخ البدء

 لاير سعودي العملة

  متوسطة    درجة المخاطر

 نقطة أساس 75شهور ليبور دوسر + 3 االسترشاديالمؤشر 

 هدف االستثمار

في المد  المتوس  إلى الطويل عن طريق اسستثمار  نمو رأس المال والدخللتحقيق 

المعتمىىدة لىىد  الراجحىىي  األدوات اسسىىتثمارية المتوافقىىة مىىع الوىىواب  الشىىرعية فىىي

 المالية والتي تتكون من:

 الصكوك 

 المرابحة بالبوائع 

 استثمارات في حسابات إسالمية 

 المنتجات المركبة اسسالمية 

 العام الطرح ذات الدين وأدوات النقد أسواق وأدوات صناديق    

 كل شخص طبيعي أو اعتباري مؤهل  المصرح لهم االشتراك في الصندوق

 لاير سعودي 100  سعر الوحدة عند بداية الطرح

 لاير سعودي 100,000   لالشتراكالحد األدنى 

 لاير سعودي 25,000   الحد األدنى لالشتراك اإلضافي

 لاير سعودي 25,000   الحد األدنى لالسترداد

  أيام قبول طلبات االشتراك واالسترداد
  مراكز اسستثمار  من األحد إلى الخميس 

  القنوات اسلكترونية  طوال أيام األسبوع 

طلبات االشتراك  آخر موعد الستالم

  واالسترداد
 الساعة الخامسة عصرا في اليوم ما قبل يوم التعامل

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

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

 التعاملهو يوم العمل التالي ليوم  أيام اإلعالن



  موعد دفع قيمة الوحدات المستردة

يدفع لمالج الوحدات عوائد اسسترداد المناسبة قبل إقفال العمل في اليوم الرابع  

التالي لنقطة التقويم التي تم فيها تحديد سعر اسسترداد، أو الوقع الذي تكون فيه 

افرة لد  جميع الوسائل والتراخيص  إن وجدت  المناسبة لتحويل الوحدات متو

 مدير الصندوق، أيهما يأتي سحقا

 بالصندوق اشتراكعملية  كلتخصم مباشرة عند  % من مبلغ اسشتراك1بحد أقصى     رسوم االشتراك

 قيمة أصول الصندوق. صافيمن  سنويا %0.50 رسوم إدارة الصندوق

 رسوم أمين الحفظ

% سنوياً من قيمة األصول لالستثمارات 0.02يتحمل الصندوق رسوم حفظ تعادل 

يتحمل الصندوق رسوم حفظ تعادل في الصكوك أو أي أوراق مالية أخر ، كما 

 صفقات وأدوات أسواق النقد. األصول في قيمةمن سنوياً  0.0025%

اإليداع والتي  س تشمل الرسوم الن امية والرسوم التي قد تفرضها األسواق ومراكز

 من الممكن أن تت ير من وقع ألخر.

 رسوم التعامل 

 النقد أسواق وأدوات صفقات عن الناتجة والرسوم العموست الصندوق يتحمل

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

 .الحفظ وأمناء التن يمية والجهات المالية واألسواق للوسطاء

 رسوم أخرى

سيتحمل الصندوق المصاريف الالزمة والفعلية إلدارته، رسوم المراجعة ورسوم 

الحفظ ورسوم النشر والرسوم الرقابية ومكافتت أعواء مجلس إدارة الصندوق ، 

بشرط أس يتجاوز إجمالي نسبة المصروفات األخر   والمصروفات اسخر ،

% من متوس  صافي قيمة 0.25والورائى   باستثناء مصاريف التعامل والحفظ 

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

 .يتحمل الصندوق الرسوم الفعلية فق 

 

  



 

 تعريف المصطلحات

 لصكوكلصندوق الراجحي  الصندوق 

 شركة الراجحي المالية  مدير الصندوق المدير  الشركة

 مجلس إدارة الصندوق  المجلس 

 شخص اعتباري مستقل ومرخص له بحفظ األوراق المالية للعمالء أمين الحفظ

 هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية الهيئة

أيام قبول طلبات اسشتراك 

 واسسترداد  
 جميع أيام العمل الرسمية لشركة الراجحي المالية  

 وحدات في الصندوقطلى بيع  طلى اسسترداد 

 طلى شراء وحدات في الصندوق طلى اسشتراك

 فترة الطرح األولي
هي فترة بداية الصندوق التي يتم خاللها طرح وحدات الصندوق بالقيمة اسسمية إلى 

 جميع المشتركين

 اليوم الذي يبدأ فيه الصندوق أعماله يوم تش يل الصندوق

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

 هو المقياس الذي يتم من خالله مقارنة أداء الصندوق اسستثماري المؤشر اسسترشادي

 الهيئة الشرعية الخاصة بمدير الصندوق الهيئة الشرعية

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

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

 األيام التي يتم فيها بيع وحدات صندوق اسستثمار واستردادها يوم التعامل

 يوم عمل رسمي للراجحي المالية   يوم عمل 

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

 صافي قيمة أصول الصندوق
إجمالي أصول الصندوق بعد خصم كافة اسلتزامات والمصاريف الفعلية المحملة على 

 الصندوق.



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

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

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

 سعر الوحدة  في فترة الطرح األولي القيمة اسسمية

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

مستثمرون مستثمر مؤهل  

 مؤهلون

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

 المملكة بهذ  الصفة.

 الوواب  الشرعية

هي الوواب  والنسى المالية التي تتبعها الهيئة الشرعية لمدير الصندوق لتصنيف 

مكن اسستثمار الشركات واسستثمارات كاستثمارات متوافقة مع الوواب  الشرعية وي

 بها.

 الطروحات األولية
اسصدارات أو اسكتتابات األولية العامة ألسهم للشركات التي يتم طرحها طرحاً عاماً 

 لالكتتاع ألول مرة في السوق األولية.

 حقوق األولوية
هي أوراق مالية قابلة للتداول تعطي لحاملها الحق في اسكتتاع في أسهم جديدة 

 اعتماد زيادة رأس مال الشركة.مطروحة وقع 

 عقود المشتقات

هي أداة مالية أو عقد تشتق قيمته من قيمة أصول حقيقية أو مالية أخر   أسهم وسندات 

وعمالت أجنبية وسلع وذهى  وتكون لتلج العقود المالية مدة زمنية محددة باإلضافة إلى 

ع والمشتري ومن هذ  العقود سعر وشروط معينة يتم تحديدها عند تحرير العقد بين البائ

 ، العقود اججلة  Options ، عقود الخيارات  Futures  المستقبليات  

 Forwards    المبادست ، SWAP وأي عقود مشتقات أخر ، على أن تكون متوافقة

 مع الوواب  الشرعية للصندوق.

 أدوات أسواق النقد

األساسية لهذ  األدوات إيجاد السيولة قصيرة األجل و تعتبر الوفيفة  هي أدوات الدين 

واألفراد والحكومات من أجل مواجهة احتياجاتها النقدية قصيرة األجل والتي  للشركات

 العقود المتوافقة مع الوواب  الشرعية المرابحة والمواربة والوكالة واإلجارة تشمل

 .والمشاركة وأي عقد أخر متوافق مع الوواب  الشرعية للصندوق

 أسواق النقد صناديق

هي صناديق استثمارية ذات طرح عام والموافق عليها من قبل هيئة السوق المالية أو 

هيئات تن يمية خليجية و أو أجنبية وفقا لتن يم بلد آخر خاضع لتن يم مساوي على األقل 

لذلج المطبق على صناديق اسستثمار في المملكة وتستثمر بشكل رئيسي في أدوات 

 كون متوافقة مع الوواب  الشرعية للصندوق.أسواق النقد وت

 المنتجات المركبة اإلسالمية

 

 فيها وتستخدم  الصندوق  المستثمر طلى حسى معدة تكون سالميةإ منتجات هي

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

 يتم حيث ، اسسواق في متوفرة يير المنتجات فيها تكون والتي أخر  مالية شركات



 وكما الخاص ال رض ذات الشركات طريق عن خر األ اسطراف لىإ اسموال توجيه

 .الخاص ال رض ذات الشركة هذ  طريق عن  الصندوق  للمستثمر تسديدها يتم

 بالبوائع المرابحة

بثمن مؤجل   -باستثناء الذهى والفوة -باألجل عبارة عن الدخول في اتفاقية بيع سلعة 

مدة معلومة بمبلغ  الدفع بعدبنسبة ربح معروفة محددة بين البائع والمشتري وتستحق 

   الربح.اعلى من المبلغ اسساسي ب رض 

 استثمارات في حسابات إسالمية

عبارة عن وديعة إسالمية لد  طرف آخر بموجى عقد حساع استثمار إسالمي، ينص 

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

استحقاقها، باإلضافة إلى اقتسام األرباح أو الخسائر حسى أداء عقد اسستثمار األساسي 

 .الموقع بين الطرفين 

 السيادية وشبه السيادية الصكوك

 

يكون ، حيث الصكوك السيادية تعني الصكوك المصدرة مباشرة من قبل حكومة الدولة

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

الصكوك شبه السيادية تعني الصكوك المصدرة من قبل المؤسسات الحكومية أو الشركة 

 % منها. 51التي تتملج الحكومة ما يتجاوز 

  اسئتمانية القوة
يتم قياسها عن طريق التصنيف تعني مقدرة مصدر الصكوك على التسديد ، والتي 

 اسئتماني أو تقييم القوة المالية من خالل مؤشرات مختلفة.

 عالوة المخاطر 
 لمخاطرا عن كتعويض يمال صلأ في اسستثمار مقابل اسضافي  العائد نسبة هو

 به المرتبطة

 (OTC) ال ير المن م السوق 

  ،  OTCفي السوق ال ير من م تشير إلى التداول خار  اطار السوق الرسمي  التداول

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

 على عكس تداولها في بورصة أو سوق من م.  البنوك الوسطاء ،

 لسوقا

  الذي OTCسوق يعني السوق الرسمي أو المكان يير الرسمي  السوق ال ير من م 

تعامل فيه المشترون والبائعون من خالل الوسطاء الصانعين للسوق يلتقي أو ي

  البنوك الوسطاء  ، لشراء وبيع األدوات اسستثمارية.

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

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

 صناديق اسستثمار المتداولة

هي صناديق استثمارية مقسمة إلى وحدات متساوية يتم تداولها في سوق األوراق المالية 

خالل فترات التداول المستمر كتداول أسهم الشركات والموافق عليها من قبل هيئة 

لتن يم بلد آخر خاضع لتن يم السوق المالية أو هيئات تن يمية خليجية و أو أجنبية وفقا 

مساوي على األقل لذلج المطبق على صناديق اسستثمار في المملكة، على أن تكون 

 متوافقة مع الوواب  الشرعية للصندوق.

هي الحاست التي يعتقد مدير الصندوق أنه من الممكن أن تؤثر على أصول الصندوق أو  ال روف اسستثنائية 

أي من العوامل اسقتصادية و أو السياسية و أو التن يمية  أهدافه بشكل سلبي نتيجة



 المت يرة.

صناديق اسستثمار ذات الطرح 

 العام

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

تن يمية خليجية و أو أجنبية وفقا لتن يم بلد آخر خاضع لتن يم مساوي على األقل لذلج 

 طبق على صناديق اسستثمار في المملكة ومتوافقة مع الوواب  الشرعية للصندوقالم

 ضريبة القيمة الموافة
هي ضريبة يير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها 

 من قبل المنشتت.

 

 

  



 :ستثمارسا صندوق  1

 الصندوقاسم  (أ

 ي لصكوكي صندوق الراجحي 

Al Rajhi Sukuk Fund   

 الصندوقتاريخ إصدار شروط  (ب

 .م2021 11 15 وتم إجراء آخر تحديث لها بتاريخ . هـ 23/06/2014صدرت شروط وأحكام الصندوق بتاريخ 

 

 . الصندوقتأسيس وطرح  ىيئة علالهتاريخ موافقة  (ج

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

 صندوق المدة  (د

 يير محدد المدة هو صندوق عام مفتوح صكوكللصندوق الراجحي 

 صندوقالعملة  ـ(ه

عملة الصندوق هي الريال السعودي وهي التي ستقّوم بها استثماراته ووحداته، وتقبل اشتراكات المستثمرين بأي عملة أخر  

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

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

 :هوممارساتستثمار االسياسات ( 2

  لصندوقلستثمارية االهداف األ (أ

 لالسىىتثمار عىىن طريىىق اسسىىتثمار فىىي طويىىلال المتوسىى  إلىىى  علىىى المىىد رأس المىىال والىىدخل لتحقيىىق نمىىويهىىدف الصىىندوق 

 لد  الراجحي المالية والتي تتكون من: الشرعية المعتمدةمع الوواب   المتوافقة اسستثماريةاألدوات 

 الصكوك 

 المرابحة بالبوائع 

 استثمارات في حسابات إسالمية 

  اسسالميةالمنتجات المركبة 

 العام الطرح ذات الدين وأدوات النقد أسواق وأدوات صناديق 

 

، فإن الدخل وأي زيىادة يحققهىا الصىندوق فىي رأس المىال توىاف إلىى المحف ىة هالنمو وعلييكون الصندوق موجهاً لتحقيق و

 للصندوق. أفولد لتحقيق عائويتم إعادة استثمارها 

نقطة أساس. ويمكن للمستثمرين متابعة أداء المؤشر  75شهور  +  3سترشادي للصندوق هو الليبور دوسر  المؤشر اس

 .من خالل زيارة الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق اسسترشادي للصندوق

 



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

 لالسىىتثمار عىىن طريىىق اسسىىتثمار فىىي طويىىلال المتوسىى  إلىىى  علىىى المىىد رأس المىىال والىىدخل لتحقيىىق نمىىويهىىدف الصىىندوق 

 من:بشكل رئيسي مع الوواب  الشرعية المعتمدة لد  الراجحي المالية والتي تتكون  المتوافقة اسستثماريةاألدوات 

 الصكوك 

 المرابحة بالبوائع 

 استثمارات في حسابات إسالمية 

  اسسالميةالمنتجات المركبة 

 العام الطرح ذات الدين وأدوات النقد أسواق وأدوات صناديق 

 تثمار االسز تركية سياس (ج

 يوضح الجدول التالي سياسة تركز اسستثمارات في الصندوق:

اسستثمار نوع األعلى الحد األدنى الحد   

 %80 %*50 صكوك

النقد، وصناديق وأدوات أسواق النقد وأدوات الدين ذات الطرح 

 العام 
0% *50% 

 %50 %0 استثمارات في حسابات إسالمية

 %30 %0 المنتجات المركبة اسسالمية

% وترتفع 20كافية للصكوك ستخفض نسبة الحد اسدنى لالستثمار في الصكوك إلى  *في حال عدم وجود اصدارات

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

 

 

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

منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن ن راً لمحدودية  المصدرة فيسيستثمر الصندوق بشكل رئيس في الصكوك 

أن يستثمر في الصكوك يمكن للصندوق  الخليجي،دول مجلس التعاون  في منطقة المجاست التي يمكن اسستثمار فيها

% 40كحد أقصى  خار  منطقة دول مجلس التعاون الخليجي المحددة أعال  واألدوات اسستثمارية األخر  المحققة للدخل

 .من صافي قيمة أصول الصندوق

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

. إس فىي حالىة عىدم وجىود فىي الصىكوك األصىول  % من صافي قيمة80وبحد أقصى , %50أدنى  الصندوق بحدسيستثمر 

%. ستكون اسىتثمارات الصىكوك للصىندوق فىي 20اصدارات كافية من الصكوك للوصول لهذ  النسبة قد يتم تخفيوها إلى 



والمصىنفة وكىاست التصىنيف اسئتمىاني الدوليىة ثالث مىن حسى ما تحدد  واحدة من  المصنفة كصكوك استثمارية الصكوك

 المصىدر  لديىه أن الصىكوك اسسىتثمارية تعنىي .-BBBفىتش  Baa3مىوديز  -BBBبىورز سىتاندرد آنىد بحد أدنى كالتىالي:

  .المالية بالتزاماته للوفاء الكافية القدرة

ائتمىاني أو لىديها تصىنيف التىي لىيس لىديها تصىنيف  المصىدرين ن راً لوجود عدد كبير مىن مجموعىات إصىدارات الصكوك

هىذ  الصىكوك بحىد ف يعمل الصندوق على توفيف بعىض اسىتثماراته فىي فسو ائتماني أقل من درجة الصكوك اسستثمارية

المتبعىة للمخىاطر  والتىي يىتم اختيارهىا  السياسىة الداخليىة وواب وفقاً ل% من إجمالي قيمة الصكوك في الصندوق 30أعلى 

 التقييم الداخلي لمدير الصندوق.على أساس 

 الحسىابات فىي واسسىتثمارات بالبوىائع المرابحىة سسىتثمارات الن يىرة لألطىراف اسئتمىاني للتصىنيف األدنىى الحىد سيكون

 والمصىنفة الدوليىة اسئتمىاني التصنيف وكاست من ثالث من واحدة تحدد  ما حسى اسسالمية المركبة والمنتجات اسسالمية

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

 الشىراء  تشكيله من اسستراتيجيات اسستثمارية تجمع بين اسستراتيجية اسسىتثمارية ييىر النشىطةسيستخدم مدير الصندوق 

  واإلدارة النشطة. وتستلزم استراتيجية الشراء واسحتفىاف أن يىتم اختيىار الصىكوك المسىتثمر  Buy-and-holdواسحتفاف 

لمثال س الحصر : الجدارة اسئتمانية للمصدر، التصىنيف ، بها  ومراقبتها بناء على عدد من العوامل التي تشمل على سبيل ا

 الصج، الربحية المستمرة للمصدر،...الخ.معدل الربح  العائد  ، الهامش النسبي، الفترة الزمنية حتى اسستحقاق ، مدة 

األمريكىي والرنجىع وستكون استثمارات الصندوق مقّومة بالعديد من العمالت المختلفة و تشمل الريال السىعودي والىدوسر 

تشىمل  :وبعض العمالت األخر  لدول مجلس التعاون الخليجىي التىي ت ىل مربوطىة بالىدوسر األمريكىي (MYR)الماليزي

 الدرهم اسماراتي و الدينار البحريني والريال العماني و الريال القطري.

و بناء على القيود المفروضة على  سيتم توفيف اإلدارة النشطة لتعزيز األداء في إطار محدودية إصدارات الصكوك

الصندوق و السيولة ومستو  تكاليف الصفقات. ولن يتجاوز المتوس  المرجح للفترة الزمنية حتى استحقاق استثمارات 

 .سنوات 5الصندوق 

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

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

 الصكوك القابلة للتحويل 

  لمدير الصندوقاسستثمارات التي س تتوافق مع الوواب  الشرعية    

  استثمارات المرابحة بالبوائع واسستثمارات فىي الحسىابات اسسىالمية والمنتجىات المركبىة اسسىالمية مىع أطىراف

  يرة يير مصنفة ائتمانيا.ن

علماً بأنه يمكن للصندوق اسستثمار في األوراق المالية المصدرة من قبل مدير الصندوق أو تابعيه أو الصناديق المدارة من 

 قبل مدير الصندوق أو تابعيه.

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

تلىج المفىروض س يوجد قيود أخر  على نوع أو أنواع األوراق المالية أو األصول التي يمكن للصندوق اسسىتثمار بهىا ييىر 

 قيود اسستثمار المذكورة في سئحة صناديق اسستثمار والقيود الشرعية لمدير الصندوق.حسى 

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

 .صناديق آخرون

 الشىىرعية الوىىواب  مىىع والمتوافقىىة العىىام الطىىرح ذاتأسىىواق النقىىد وأدوات الىىدين  صىىناديق فىىي اسسىىتثمار للصىىندوق يحىىق

 عليهىا تعىديل أي أو اسسىتثمار صىناديق وسئحىة الصىندوق وأحكىام شىروط في المحددة اسستثمار قيود حسى وذلج للصندوق



 مىن% 50 مقىدار  مىا مجتمعىهفي هىذ  الصىناديق  اسستثمار يتجاوز س أن على ،ويشمل ذلج الصناديق اسستثمارية المتداولة

 .الصندوق أصول قيمة صافي

 ضاالقترا فيندوق صالحيات صال (ط

% من صافي قيمة أصوله باستثناء اسقتراض من مدير  أو أي من تابعية لت طية 10يتجاوز اقتراض الصندوق ما نسبته  لن

  طلبات اسسترداد.

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

 سوف يلتزم مدير الصندوق بمتطلبات سئحة صناديق اسستثمار وقيودها من حيث الحد األقصى للتعامل مع أي طرف ن ير. 

 .اطر الصندوقمخدارة إلسياسة مدير الصندوق  (ك

تحقق أهداف الصندوق  والحكيم التيمدير الصندوق اتخاذ قرارات استثمارية منسجمة مع ممارسات اسستثمار الجيد  على

المشار اليها في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات والمستندات األخر  ذات العالقة، ويشمل ذلج بذل مدير 

 الصندوق الجهد الالزم للتأكد من:

 توفر السيولة الكافية لتلبية أي طلبات استرداد متوقعة 

  أو بلد أو منطقة ج رافية أو صناعة أو قطاع معين ما لم عدم تركيز استثمارات الصندوق على ورقة مالية معينه

 ينص على ذلج الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات وملخص الصندوق.

 عدم تحمل الصندوق أي مخاطر استثمارية يير ضرورية تتعلق بأهدافه اسستثمارية 

 دور مجلس إدارة الصندوق وطبيعة الخدمات التي يقدمها المجلس كتالي:

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

  اإلشراف، ومتى كان ذلج مناسبا، المصادقة على أي توارع مصالح يفصح عنه مدير الصندوق وفقا لالئحة

 صناديق اسستثمار 

  اسجتماع مرتين سنويا على األقل مع مسؤول المطابقة واسلتزام  لجنة المطابقة واسلتزام  لد  مدير الصندوق

التزام مدير الصندوق بجميع اللوائح واألن مة  اإلرهاع لديه، للتأكد منومسؤول التبليغ عن يسيل األموال وتمويل 

 المتبعة.

 ينه.إقرار أي توصية يرفعها المصفي في حالة تعي 

 اكتمال والتزام شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات والمستندات األخر  ذات العالقة بالئحة  التأكد من

 صناديق اسستثمار.

  الصندوق ومذكرةالتأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤوليته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا لشروط وأحكام 

 سئحة صناديق اسستثمار.وأحكام ، العالقة والمستندات ذاتالمعلومات 

 .العمل بأمانة ولمصلحة صندوق اسستثمار ومالكي الوحدات فيه 

 اديالسترشر المؤشا (ل

 نقطة أساس 75شهور ليبور دوالر + 3المؤشر اسسترشادي للصندوق هو مؤشر 

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

 

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


 التعامل في مشتقات األوراق المالية (م

 .المالية المشتقاتأصول الصندوق في  الصندوق يستثمر مدير لن

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

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

السابقة   الفقرة  أ   اسستثمار صناديق سئحة من 46 رقم المادة  ع  الفقرة من استثناءً  الصندوق وذلج وحدات واسترداد

 . اسستثمار المعدلة من سئحة صناديق  60من المادة رقم 

 :الصندوق فيستثمار لالخاطر الرئيسة ( الم 3

  المخىاطر، وتبعىاً لىذلج يجىى علىى مىالكي الوحىدات أن يكونىوا علىى بينىه مىن  متوس يعتبر الصندوق صندوق استثمار

 المخاطر الرئيسة التي قد يكون لها أثر سلبي على أداء الصندوق

  ليس هناك تأكيد أن األهداف اسستثمارية للصندوق سىوف تتحقىق وذلىج ألن فىروف السىوق وطىرق التىداول فىي ت يىر

 س يعتبر ضماناً لألداء المستقبلي.  للصندوق أو المؤشر اسسترشادي للصندوق السابق األداءمستمر كما أن 

  مقارنة بالمؤشر  الصندوق أو أن أداء ئر كبيرةخساأي تكبد  األرباح سوف تتحقق أو أنه لن يتمبأن س يوجد ضمان

 .اسسترشادي سيتكرر أو يماثل األداء السابق

  بنكيةس يعتبر بمثابة وديعة  اسستثمار في الصندوق أنيجى أن يأخذ مالكي الوحدات المحتملين في اسعتبار. 

  ،أقىل وقد يكون مبلغ اسسترداد يجى على مالكي الوحدات أن يدركوا أنهم ربما يخسرون جزءاً من أو كامل استثمارهم

. وقد تنخفض قيمىة اسسىتثمارات الرئيسىة للصىندوق وربمىا س يسىتطع مىالكي الصندوقفي به  اشتركوامن السعر الذي 

 الوحدات استرداد المبلغ الذي استثمرو  في الصندوق.

 

 

 االستثمار صندوقال في االستثمارب المرتبطة المحتملةة الرئيس لمخاطراقائمة  (و

يجى أن يأخذ مالكي الوحىدات المحتملىين فىي اسعتبىار قبىل اسسىتثمار فىي هىذا الصىندوق عوامىل المخىاطر والتىي تشىتمل وس 

 تنحصر على التالي:

 مخاطر عامة

ليس هناك تأكيد أن األهداف اسستثمارية للصندوق سوف تتحقق وذلىج ألن فىروف السىوق وطىرق التىداول فىي ت يىر مسىتمر 

 يىتم تكبىدكما أن النجاح السابق س يعتبر ضماناً لألداء المستقبلي. وس يمكن إعطاء ضمان بأن األرباح سوف تتحقىق أو أنىه لىن 

ات المحتملين في اسعتبار عوامل المخاطر المحىددة التاليىة قبىل اسسىتثمار فىي هىذا خسائر كبيرة. ويجى أن يأخذ مالكي الوحد

 الصندوق

 مخاطر االئتمان    

إن اسستثمار في الصكوك ينطوي علىى مخىاطر احتمىال عىدم مقىدرة مصىدري الصىكوك علىى دفىع دفعىات الىربح و أو تسىديد 

والمنتجىات حسىابات إسىالمية  بالبوىائع وفىيالمبلغ األصلي عند حلول أجل استحقاقه، وسوف يستثمر الصندوق في المرابحة 

عرضىة أيوىاً لمخىاطر اسئتمىان  وهىي أدوات الىدين ذات الطىرح العىاماسسالمية وفي صناديق وأدوات أسواق النقد و المركبة

الخاصىىة بىىاألطراف الن يىىرة التىىي يىىدخل معهىىا الصىىندوق فىىي اسىىتثمارات. إن أي تخلىىف فىىي تسىىديد دفعىىات المبلىىغ األصىىلي أو 

 تنخفض أيوا.األرباح، يمكن أن يؤدي إلى خفض قيمة اسستثمارات الرئيسة كما أن صافي قيمة أصول الصندوق يمكن أن 

 مخاطر خفض التصنيف االئتماني



تصىىنيفات إصىىدار  مصىىدر الصىىكوك أو  اسئتمىىاني فىىيإن أي ت ييىىر بخفىىض التصىىنيف اسئتمىىاني مىىن قبىىل وكىىاست التصىىنيف 

أيوىا نتيجىة  سلباً على قيمة اسستثمارات، كمىا أن صىافي قيمىة أصىول الصىندوق ربمىا يىتم خفوىها الطرف المقابل ربما يؤثر

 في الصندوق التي تم خفض تصنيفها.  اسستثمارية المملوكةقيمة تلج األدوات سنخفاض 

 مخاطر الصكوك غير المصنفة 

سوف يتحمل مالكي الوحدات المخاطر المتعلقة باسستثمار بالصىكوك ييىر المصىنفة التىي يسىتثمر فيهىا الصىندوق اسىتنادا إلىى 

اسعتماد على التحليل والبحث الذي يقوم به مدير الصىندوق وعلىى التقيىيم الىداخلي لالئتمىان. حيىث إن أي ضىعف فىي الوضىع 

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

 الداخلي للصكوك على التصنيفمخاطر االعتماد 

حيث إن بعض الصكوك تكون يير مصنفة من قبل شركات التصنيف اسئتماني سيقوم فريق العمل بدراسة الصكوك يير 

على المعلومات المتاحة للوصول إلى تقييم الجدارة اسئتمانية المصنفة ائتمانيا تنطوي هذ  الدراسة على مخاطر التقييم بناء 

للصكوك المراد اسستثمار بها. س توجد ضمانات بأن هذا التقييم الداخلي يعكس كل عوامل المخاطرة المتوقعة مما قد يعرض 

 المشتركين في الصندوق إلى مخاطر انخفاض قيمة استثماراتهم في الصندوق.

  المنتجات االسالمية المركبةمخاطر االستثمار في 

حيث قد س يوجد سوق مالية تسهل عملية تداول هذ  النوعية من األصول لذا فإن تسىييل تلىج األصىول فىي ال الىى يعتبىر أكثىر 

صعوبات محتملة عند تقويم وبيع مثل تلج اسستثمارات  مما يتومن المالية،صعوبة من تسييل األصول المتداولة في األسواق 

 يكون له أثر سلبي على أداء الصندوق.مما قد 

 مخاطر السيولة

.  OTC ال يىىر مىىن م إن الصىىكوك معرضىىة لدرجىىة أعلىىى نسىىبياً مىىن نقىىص السىىيولة بسىىبى عىىدم وجىىود السىىيولة فىىي السىىوق

وباإلضافة إلى ذلج، فإن أحجام التداول في الصكوك في بعض األسواق تكون منخفوة نسبياً كما أنها تتركز فىي عىدد محىدود 

من الصكوك. ونتيجة لذلج، فربما تواجه استثمارات الصندوق بعض الصعوبات أثناء شراء أو بيىع الصىكوك إذا كانىع بعىض 

إصدارات الصكوك ليس لها سىوق للتىداول أو أحجىام تىداول. وقىد يىؤدي ذلىج إلىى زيىادة مسىتو  التذبىذع فىي أسىعار وحىدات 

 الصندوق وخفض قيمة الوحدات.

لسىيولة وارتفىاع مسىتو  تذبىذع األسىعار، ربمىا توىعف مقىدرة الصىندوق علىى اسسىتحواذ علىى أو وخالل فتىرات محدوديىة ا

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

 السوق / معدل الفائدة مخاطر

ا سىىيؤدي إلىىى خفىىض قيمىىة إن اسسىىتثمارات فىىي الصىىندوق عرضىىة لت يىىرات سىىلبية فىىي معىىدست الفائىىدة فىىي األسىىواق ممىى

اسستثمارات نتيجة لالرتفاع في عائىدات األسىواق واسرتفىاع فىي عىالوة المخىاطرة. وسىوف ي ىل المسىتثمرون فىي الصىندوق 

عرضة لمخاطر الفترة الزمنية ألدوات اسستثمار الرئيسة للصندوق التي تنشأ من الت يرات التي تحدث في معدست الفائدة. إن 

وعىادة  معىدست الفائىدةستثمار ذات فترات اسستحقاق األطول هي األكثر حساسية بشكل عام للتقلبات فىي الصكوك وأدوات اس

ما تخوع لمزيد من اسنخفاض في القيمة السوقية عند حدوث ارتفىاع فىي معىدست الفائىدة ممىا ينىت  عنىه انخفىاض فىي صىافي 

 قيمة األصول الصندوق.

 مخاطر إعادة االستثمار

تنشأ من عدم القدرة على إعادة استثمار عوائىد األصىول المسىتثمر بهىا لتحقيىق عوائىد بىنفس المسىتويات السىابقة المخاطر التي 

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

 مخاطر االستدعاء واالسترداد:

صفة اسستدعاء أو اسسىترداد  األخر  إلىحيث قد تتعرض بعض استثمارات الصندوق في الصكوك او األدوات اسستثمارية 

بسعر محدد من المصدر وفق حاست محددة قبل تاريخ استحقاقها، األمر الذي قد يدفع مدير الصندوق إلى اللجىوء إلىى أصىول 

 أخر  قد تكون مستويات عوائدها أقل من مستو  عوائد األصل المستدعى مما قد يكون له أثر سلبي على أداء الصندوق.

 ر العملةمخاط



اسىىتثمارات الصىىندوق مقومىىة بعمىىالت تشىىمل الريىىال السىىعودي، الىىدوسر األمريكىىي، الرنجىىع المىىاليزي وبعىىض عمىىالت دول 

مجلس التعاون الخليجي األخر  التي ت ل مربوطة بالدوسر األمريكي، وتشمل الىدرهم اإلمىاراتي والريىال القطىري والىدينار 

مقارنة بعملة اسشتراك فىي الصىندوق،  فإن حركة أسعار صرف العمالت المذكورة، ج،لذلالبحريني والريال العماني. ونتيجة 

ربمىا يكىون لهىىا تىأثير كبيىر فىىي قيمىة الوحىدة المسىىتثمر فيهىا فىىي الصىندوق وفىي أدائىىه. إن التقلبىات فىي أسىىعار صىرف الريىىال 

يىر علىى العائىد علىى اسسىتثمار لكىل مالىج السعودي مقابل العمالت األخىر  س يمكىن التنبىؤ بهىا ويمكىن أن يكىون لهىا تىأثير كب

 وحدة.

 مخاطر التركيز

إن مجال الصكوك التي يمكن أن يستثمر فيها الصندوق محدودة، ن راً ألن الصندوق سيستثمر فق  في الصكوك التي أجازتها 

ممىا  الصىكوك،الهيئة الشرعية لشركة الراجحي الماليىة. ووفقىاً لىذلج، فىإن اسىتثمارات الصىندوق تتركىز فىي عىدد محىدود مىن 

ما من شأنه أن يؤثر على صافي قيمة أصول الصندوق بسىبى انخفىاض السىيولة يؤدي إلى ارتفاع مخاطر تركيز اسستثمار، م

 الناتجة عن تركيز المحف ة.

 مخاطر األسواق الناشئة 

إن اسستثمارات الرئيسة في الصندوق ي لى عليها األدوات اسستثمارية التي تصدر في األسواق الناشئة ذات المخىاطر العاليىة 

يما يتعلق بالبيئة السياسىية واسقتصىادية، ممىا سىيعرض مىالكي الوحىدات لمزيىد مىن التقلبىات فىي في السيولة وعدم اسستقرار ف

طبيعة األسىواق الناشىئة  اسستثمار بسبىأسعار وحدات الصندوق وأرتفاع مخاطر اسستثمار التي ينت  عنها انخفاض في قيمة 

 مما قد يكون له أثر سلبي على أداء الصندوق.

 

 ة في البضائع مخاطر سوق المرابح

تبدأ عمليات المرابحة للصندوق باستالم تعهد يير ملزم من طرف مقابل آخر يريى في التمويل ويقوم مدير الصندوق بشراء 

ثم يقوم ببيعهىا باججىل للطىرف المقابىل المتعهىد بالشىراء بىربح  العالمية ومنالبوائع المناسبة من موردين في أسواق البوائع 

وفي هذ  الحالىة يكىون مىدير الصىندوق موىطرا إلعىادة  بوعد ،محدد.  ولكن، في حاست ربما س يفي الطرف المقابل المتعهد 

ت  عنىه انخفىاض فىي مىا سىين السلع إلى المورد أو بيعها فىي السىوق بالسىعر الجىاري الىذي ربمىا يكىون أقىل مىن سىعر شىرائها،

 صافي قيمة أصول الصندوق.

 مخاطر عدم توفر اصدارات كافية من الصكوك

% إس أن اسسىتثمار فىي الصىكوك يعتمىد بشىكل 50هىو يسعى مدير الصىندوق أن يكىون الحىد األدنىى لالسىتثمار فىي الصىكوك 

اجحىي الماليىةل وبالتىالي فإنىه فىي حىال أساسي على وجود إصدارات كافية من الصكوك المعتمدة من الهيئىة الشىرعية لىد  الر

% كحىد 20إلىى يوطر مدير الصندوق للنزول في نسبة اسسىتثمار فىي الصىكوك  الصكوك قدعدم وجود إصدارات كافية من 

 أقصى  من صافي أصول الصندوق .

قىد يكىون عائىدها أقىل  سيستثمر مدير الصندوق األموال المحددة للصكوك في هذ  الحالة في عمليات المرابحة بالبوائع والتي

من عائد اسستثمار في الصكوك مما قد يكون له أثر سلبي على أداء الصندوق وقد تستمر هذ  الحالة إلى أن تتوافر لىد  مىدير 

 لالستثمار.الصندوق إصدارات كافية للصكوك القابلة 

 مخاطر العائد

را لتعرضها للعديد من المخاطر، وبالتالي ربما س إن القيمة السوقية لالستثمارات الرئيسة في الصندوق ربما تنخفض ن 

نتيجة للتذبذع في قيمة اسستثمارات الرئيسة للصندوق مما  المستثمرة،يحقق لمالكي الوحدات عائدا ايجابيا على مبال هم 

 ر  يؤدي بدور  إلى خفض صافي قيمة أصول الصندوق. وقد س يتمكن المستثمر من استعادة كامل المبلغ الذي استثم

 مخاطر االستثمار في صناديق استثمارية أخرى

استثمارات الصندوق في الصناديق اسستثمارية سوف يعرض مالكي الوحدات للمخاطر التي قد يتعرض لها ذلج الصندوق 

ارات، المستثمر به، وبالتالي ينت  عنه تقلبات في سعر الوحدة اسساسية للصندوق والذي قد يخفض من القيمة السوقية لالستثم

 .والذي سيخفض سعر الوحدة للصندوق

 المخاطر االقتصادية 



سىىوف يسىىتثمر الصىىندوق فىىي الصىىكوك وفىىي المرابحىىة بالبوىىائع واسسىىتثمارات فىىي حسىىابات اسىىالمية والمنتجىىات اسسىىالمية 

في مناطق ج رافية مختلفة. وعليه، فإن أي فروف اقتصادية يير مواتية في المناطق الج رافية العديىدة التىي توجىد  المركبة،

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

 تضارب المصالح 

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

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

 مقدمي / الن يرة األطراف هؤسء بعض يكون أن ويمكن .الخدمات مقدمي / الن يرة األطراف من عدد من خدمات يستخدم

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

 موظفي مدير الصندوق االعتماد علىمخاطر 

إن أداء الصىندوق يعتمىىد إلىىى حىىد كبيىىر علىى قىىدرات وامكانيىىات مىىوففي مىىدير الصىىندوق ممىا قىىد يىىؤثر بشىىكل كبيىىر علىىى أداء 

 المناسى.الصندوق عند استقالة أو يياع أحدهم وعدم توفر البديل 

 المخاطر السياسية

بتجميىد األصىول أو بت يىر القىوانين السىائدة ربما يتأثر أداء الصندوق بالت ير في الحكومات أو بالحروع أو بنىزع الملكيىات أو 

فيهىا الصىندوق أصىوله، ممىا قىد يىؤثر علىى  التىي يسىتثمرفي تلج الدول أو بأي حوادث أو فروف سياسية سلبية، في المناطق 

 استثمارات الصندوق وبالتالي على صافي قيمة أصول الصندوق.

 مخاطر التسوية

 والمنتجىات المركبىةواسسىتثمارات فىي الحسىابات اإلسىالمية  رابحة بالبوائعوالمإن أصول الصندوق المستثمرة في الصكوك 

وتىتم المتىاجرة بهىا عىن  (OTC)اسسالمية هي بشكل عام عبارة عن أدوات استثمارية يتم التعامل بها في السىوق ال يىر مىن م 

تتسىم بشىكل عىام بدرجىة  OTC  طريق التفاوض مع الطرف اجخر في الصىفقة. إن أدوات اسسىتثمار فىي السىوق ال يىر مىن م

أعلى من مخاطر التسوية من أدوات اسستثمار التي يتم تداولها في سىوق األسىهم أو البورصىة، ممىا قىد يىؤثر علىى اسىتثمارات 

 الصندوق وبالتالي على صافي قيمة أصول الصندوق.

 المخاطر القانونية

صىىندوق، لىبعض المخىىاطر القانونيىىة التىي تىىرتب  بعىىدم يمكىن أن تتعىىرض الصىكوك وأدوات اسسىىتثمار األخىىر  يسىتثمر بهىىا ال

اسلتزام بالقوانين واألن مة المعمول بها مما يجعل هذ  اسسىتثمارات عرضىة لمخىاطر قانونيىة تشىمل المقاضىاة نتيجىة لىدعو  

مارات وعليىىه، ربمىىا ينىىت  عىىن ذلىىج انخفىىاض فىىي قيمىىة اسىىتث قوىىائية يىىتم رفعهىىا بواسىىطة األفىىراد أو المصىىدرين أو الشىىركات.

 الصندوق وفي صافي قيمة األصول.

 مخاطر االلتزام بالضوابط الشرعية

يحدث ذلج في حالة اعتبار أحد أدوات اسستثمار التي يستثمر فيها الصندوق ييىر متوافىق مىع ضىواب  الهيئىة الشىرعية وذلىج 

صندوق موطراً لبيع تلىج اسسىتثمارات في مرحله سحقه  خالل فتر  اسستثمار  ما بعد الشراء. وفي هذ  الحالة يكون مدير ال

بأسىىعار ييىىر مالئمىىة. وباإلضىىافة إلىىى ذلىىج، فىىإن اسىىتبعاد اسىىتثمارات معينىىة باعتبارهىىا ييىىر متوافقىىة مىىع الوىىواب  الشىىرعية 

 المعتمدة لد  الراجحي المالية يجعل استثمارات الصندوق متركزة أكثر مما قد يكون له أثر سلبي على أداء الصندوق.

اسىترداد  وقىع عنىدالكي الوحدات أن يدركوا أنهم ربما يخسرون جزءاً من أو كامل استثمارهم، إذا كان يجى على م -3

الوحىىدات فىىي الصىىندوق سىىعر الوحىىدات أقىىل مىىن السىىعر الىىذي اكتتبىىوا بىىه فىىي هىىذ  الوحىىدات. وقىىد تىىنخفض قيمىىة 

اسسىىتثمارات الرئيسىىة للصىىندوق وربمىىا س يسىىتطع مىىالكي الوحىىدات اسىىترداد المبلىىغ األصىىلي الىىذي اسىىتثمرو  فىىي 

 الصندوق.

 

صندوق س يعتبر إيداعا لىد  أي بنىج محلىي يسىوق أو يبيىع يجى على مالكي الوحدات أن يدركوا أن اسستثمار في ال -4

 األوراق المالية أو تابع لصندوق اسستثمار.

 

 



 :معلومات عامة( 4

  صندوقال في لالستثمار المستهدفة لفئةا (أ

أهداف  مراعاةمع  اسشتراك بالصندوق، الصفة بهذ  المملكة أن مة له تقرمؤهل  اعتباري أو طبيعي شخص ييحق أل

 لتحقيق نمو الصندوق يهدفيسعون يستهدف الصندوق المستثمرين الذين  الصندوق اسستثمارية والمخاطر المرتبطة بها

  .الصكوك في أساسي بشكل اسستثمار طريقعن  لالستثمار الطويل المتوس  إلى المد  على والدخل المال رأس

 األرباح توزيع سياسة (ب

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

 في الصندوق. المال رأس في الصندوق

  االستثمارالسابق لصندوق  األداء (ج

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

 م2020ديسمبر  31 -التراكمي % العائد 

 سنة ثالث سنوات خمس سنوات منذ التأسيس

16.82 15.15 11.15 3.88 

 

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

 العائد السنوي %

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

3.88% 5.76% 1.16% 1.77% 1.80% 1.16% %1.03 - - - 

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

 األداء السنوي %

 السنة 2016 2017 2018 2019 2020

3.88 5.76 1.16% %1.77 1.80% 
 الصندوق

1.37 3.09 3.17%  2.04% 1.52% 
 المؤشر االسترشادي

 .الماضيةالثالث  الماليةمدار السنوات  ىعل األرباحتاريخ توزيع ( 4

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

 في الصندوق. المال رأس في الصندوق

  لصندوقا تقارير( 5

ل لىج مىن خىالوذ مقابللى نسخ من هذ  القوائم دون والمستثمرين المحتملين الحصول عيستطيع مالكي الوحدات اسستثمارية 

  capital.com-www.alrajhiموقعنا اسلكتروني  

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


 

 .الوحدات مالك حقوققائمة  (د

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

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

 يوم من كل صفقة. 15وسجل بجميع الصفقات يفدم خالل 

 الحصول على القوائم المالية المراجعة للصندوق بدون مقابل عند طلبها 

 روط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وإرسال ملخص بهذا الت يير قبل سريانه وفقا اإلشعار بأي ت يير في ش

 لنوع الت يير والمدة المحددة في سئحة صناديق اسستثمار.

 اإلشعار بأي ت ير في مجلس إدارة الصندوق 

 عاع الفعلية الحصول على نسخة محدثة من شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات سنويا ت هر الرسوم واألت

 ومعلومات أداء الصندوق عند طلبها

  يوما تقويميا، بخالف  21اسشعار بريبة مدير الصندوق بإنهاء صندوق اسستثمار قبل اسنهاء بمدة س تقل عن

 المعلومات عليها. ومذكرةاألحداث التي تنص عليها الشروط واألحكام 

 وأحكام الصندوق، إس في حالة تم استفاق مع مالج الوحدة على في شروط سسترداد في األوقات المحددة دفع عوائد ا

 .أوقات مختلفة أو تعذر ذلج ن راً ل روف خارجة عن إرادة مدير الصندوق

 طلبها من مدير الصندوق دالحصول على اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاو  عن 

 .الوحدات مالك مسؤوليات ـ(ه

 على اآلتي: يقر ويوافق مالكي الوحدات في الصندوق

  اسستثمار في الصندوق على مسؤولية المستثمر بشكل كامل وس 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 انخفاض في قيمة 

الصندوق باستثناء تلج الحاست الناتجة عن اإلهمال الجسيم أو التعدي أو اسستثمارات المدارة أو انخفاض في أصول 

 التقصير.

  س يكون مالج الوحدات مسؤوسً عن ديون  منه،فيما عدا خسارة مالج الوحدات سستثمار  في الصندوق أو جزء

 .والتزامات الصندوق

   يقر مالكي الوحدات باسلتزام بتزويد مدير الصندوق بالعنوان البريدي و أو اسلكتروني وبيانات استصال األخر

يتم إعفائه من أي مسؤولية الصحيحة، بما فيها اإلشعارات وكشوفات الحساع المتعلقة باستثماراتهم وأن مدير الصندوق 

ى مدير الصندوق ناشئة بشكل مباشر أو يير مباشر عن عدم ويتنازل مالج الوحدات عن أي حقوق أو مطالبات عل

مالج الوحدات بكشف الحساع واإلشعارات أو أي معلومات أخر  تتعلق باسستثمارات أو تلج التي تنشأ عن تزويد 

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

 عارات أو أية معلومات أخر .اإلش

  إذا كان مالج الوحدات خاضعاً لقوانين سلطة يير المملكة العربية السعودية فإنه يتعين عليه أن يخوع لتلج القوانين

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

 باإلنهاء الخاصة اإلجراءاتو صندوقال إنهاء تستوجب التي الحاالت (و

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

في تصفية الصندوق بالكامل، إذا أصبح جلياً أن حجم أصول الصندوق س يبرر اسستمرار في إدارته بطريقة عملية ومالئمة 

بى حدوث بعض الت ييرات في األن مة التي تحكم إدارة الصندوق، أو انخفض حجم ومجدية من الناحية اسقتصادية أو بس



ن قبل هيئة السوق المالية وذلج بعد اشعار هيئة السوق دون الحد األدنى المسموح به سستمرار الصندوق والمحدد مالصندوق 

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

  21على أن يكون ذلج قبل   الوحدات،إرسال إشعار مكتوع بهذ  التصفية إلى هيئة السوق المالية ومالكي  

 يوماً تقويمياً من تاريخ التصفية.

 ت  على مالكي سداد اسلتزامات المستحقة على الصندوق من أصول الصندوق وتوزيع المبالغ المتبقية  إن وجد

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

  يجى على مدير الصندوق اإلعالن في موقعه اإللكتروني والموقع اإللكتروني للسوق عن انتهاء مدة الصندوق

 ومدة تصفيته.

 .بأصول الصندوق المتعلقة المخاطر تقويم آلية (ز

 الصندوق بأصول المتعلقة المخاطر لتقويم داخلية مدير الصندوق آلية يتبع

 :االتعابو العموالتو الخدماتمقابل ( 5

 .صندوقالمن أصول  المدفوعاتأنواع  (أ

 رسوم اإلدارة

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

 

 رسوم الحفظ

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

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

 .ألخر وقع من تت ير أن الممكن من والتي اإليداع ومراكز األسواق تفرضها قد التي والرسوم الن امية الرسوم تشمل س

 الضرائب

 أو الصندوق مع المبرمة العقود أو الصندوق على فرضها يتم أخر  ضرائى وأي الموافة القيمة ضريبة الصندوق يتحمل

 .الصندوق إدارة مقابل الصندوق مدير أو للصندوق أعمال أو لخدمات تقديمهم ن ير أخر  ألطراف تدفع التي الرسوم

 التعاملرسوم 

 حسىى الماليىة األوراق وبيىع شىراء وعمليىات النقد أسواق وأدوات صفقات عن الناتجة والرسوم العموست الصندوق يتحمل

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

 رسوم أخرى

والفعلية إلدارته، رسوم المراجعىة ورسىوم الحفىظ ورسىوم النشىر والرسىوم الرقابيىة سيتحمل الصندوق المصاريف الالزمة 

والمصىروفات اسخىىر ، بشىرط أس يتجىاوز إجمىالي نسىبة المصىروفات األخىىر   مكافىتت أعوىاء مجلىس إدارة الصىندوقو

فىي  150,000% مىن متوسى  صىافي قيمىة األصىول السىنوية أو  0.25 باستثناء مصىاريف التعامىل والحفىظ والوىرائى  

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



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

 .صندوقال

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

 و يتم خصمها من أصول الصندوق في نهاية كل شهر ميالدي

مجموع مكافتت أعواء مجلس إدارة 

 الصندوق

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

حجم أصوله نسبة إلى إجمالي أصول الصناديق األخر  على اساس 

 السنه نهاية في وتخصم يومي تراكميا بشكل سنوي تحسى

 أتعاع المحاسى القانوني المستقل

 

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

  وتحسى بشكل يومي تراكميا ويدفع كل سته اشهر

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

 نهاية العام وتدفع فيتراكميا بشكل يومي 

 الرسوم الرقابية 
تحسى بشكل يومي مبلغ ثابع على أساس سنوي ،  سنوياً لاير   7,500

 وتدفع في نهاية العامتراكميا 

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

 وريبة القيمة الموافةل*جميع الرسوم أعال  يير شاملة 

 يوم 365 أساس على السنة أيام عدد احتساع يتم**

 

 

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

 .المقابل ذلكالوحدات، وطريقة احتساب 

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

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

 مدير الصندوق يبرمهاخاصة ت أي عموال (د

 س 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 المبلغ أن بافتراض أعال  الموضحة الرسوم احتساع آلية يوضح مثال

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

 إجمالي اصول الصندوق
رسوم ومصاريف الصندوق 

 بالريال السعودي

رسوم ومصاريف المستثمر 

 بالريال السعودي 

اسشتراك رسوم *  1,050 

الحفظ رسوم  21,000 210 

المستقلين اسدرة مجلس اعواء مكافاة  30,000 300 

الحسابات مراجع  رسوم  36,750 367.50 

الرقابية الرسوم  7,500 75 

تداول رسوم  5,250 52.50 

الصندوق ادارة رسوم  57,238.13 572.38 

السنوية والمصاريف الرسوم مجموع   157,738 1,577.38 



المال رأس% + 10 اسفتراضي العائد ** 11,000,000 110,000 

 السنة نهاية اسفتراضي اسستثمار صافي

 المالية
10,842,262 

108,422.62 

 مبلغ اسستثمار.*  تدفع رسوم اسشتراك من قبل المستثمر مباشرة وتكون يير متومنة في 

ما عدا الرسوم المعفاة أو التي س ينطبق عليها رسوم فيأعال  شاملة ضريبة القيمة الموافة في المثال **جميع الرسوم 

 .الوريبة

 :التسعيرالتقويم و( 6

 صندوقالل وتقويم أصآلية تفاصيل  (أ

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

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

 .متوفر إيالق سعر اخر اعتماد سيتم التقويم يوم لألصل

 قيمة صافي خالل من تقويمها سيتم ،العام الطرح ذات الدين وأدوات النقد أسواق وأدوات صناديق في اسستثمار حالة في .و

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

 الفترة عائد احتساع سيتم ،اسسالمية والمنتجات المركبةالمرابحة بالبوائع، استثمارات في حسابات إسالمية  حالة في .ز

 .للصفقة اإلسمية للقيمة وإضافته الصفقة عمر من المنقوية

القيمة السوقية للصكوك بناء على القيمة السوقية باإلضافة األرباح المستحقة للصكوك  احتساع سيتم الصكوك، حالة في .ح

 .حتى يوم التقويم

 

 .عدد نقاط التقويم وتكرارها (ب

 الفقىرة فىي ليىهإ اسشىارة تىم كمىا الصىندوق في أصل كل لقيمة وفقا الخميس إلى األحد من يوميا   الصندوق أصول تقويم سيتم

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

 .الخاطئ التسعيرحالة التقويم أو  فيستُتخذ  التي اإلجراءات (ج

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

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

 سعر الوحدة واإلفصاح عن ذلج 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 حساع  ً  المستحقات ناقصا  المصروفات ناقصا

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

 بأسعار السعودي الريال بعملة تقويمها إعادة يتم األخر  بالعمالت مقومة استثمارات وأي السعودي بالريال الصندوق

 .التقويم تاريخ في السائدة الصرف

 .نشر سعر الوحدة وتكرارها تمكان ووق ـ(ه

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

 



 :التعامل( 7

 األوليتفاصيل الطرح  (أ

 .م2014 09 14 عمله في  الصندوق بدأ وقد المدة محدد يير مفتوح صندوق يعتبر الصندوق

 .س يوجد حد أدنى لبدء عمل الصندوق

 لاير سعودي 100 الطرح تساويسعر الوحدة عند بداية 

 .االستردادو االشتراكالنهائية لتقديم طلبات  المواعيدو المحددالتاريخ  يحتويأن  يجب (ب

يوم  تعامل في الصندوق بعد إتمام الطرح األولي لوحدات الصندوق في كل يوم والتحويل يسمح باسشتراك واسسترداد 

. لالتعامبسعر الوحدة المعلن عنه في اليوم الذي يلي يوم   كل شهر ميالدي الرابع منالخميس الثاني ويوم الخميس 

السابق ليوم يوم العمل من  الساعة الخامسة مساءً  والتحويل قبلوسيكون آخر موعد سستالم طلبات اسشتراك واسسترداد 

 .عاملالت

 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

األدنى لالشتراك  للرصيد والحد، وهو الحد األدنى اسف لاير سعودي 100,000الحد اسدنى لالشتراك في الصندوق 

 النسى هذ  خفض الصندوق لمدير ويجوزلاير سعودي  25,000لاير سعودي والحد اسدنى لالسترداد  25,000اإلضافي 

 للبرام  اسدخارية واسستثمارية.

يومياً عن طريق فروع الشركة المعتمدة خالل ساعات  التحول بين الصناديق يتم استالم طلبات اسشتراك واسسترداد أو

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

 الراجحي المالية.

التي تىم فيهىا تحديىد  عاملالت ليومالتالي  الرابعسيتم الدفع لمالج الوحدات عوائد اسسترداد المناسبة قبل إقفال العمل في اليوم 

لىد  التراخيص  إن وجدت  المناسىبة لتحويىل الوحىدات متىوافرة قع الذي تكون فيه جميع الوسائل وسعر اسسترداد، أو الو

 مدير الصندوق، أيهما يأتي سحقا.

 الوحدات مالكي سجل (د

الوحدات بالمعلومات المطلوبة وتحديثه بشكل مستمر عند حصول أي ت ييرات  سجل بمالكيسيقوم مدير الصندوق بإعداد 

في المعلومات حسى الالئحة وحف ه في المملكة كما سيتم إتاحة ملخص لسجل مالكي الوحدات مجانا عند الطلى ي هر فيه 

 جميع المعلومات المرتبطة بمالج الوحدات المعني فق .

 ي قبل بدء عمل الصندوقاستثمار أموال االشتراك األول ـ(ه

لصىالح  ق النقىداسىوأ صىفقاتو أموال اسكتتاع المستلمة خالل فترة الطرح األولى سيتم استثمارها في صناديق أسىواق النقىد

، إلىى خىار  المملكىة ة، المبرمة مع طرف خاضع لتن يم مؤسسة النقد أو لهيئة رقابية مماثلة للمؤسسالمستثمرين بالصندوق

 .الحد األدنى المطلوع أو الوقع المحدد لبدء عمل الصندوقإلى حين الوصول 

 الحد األدنى للمبلغ األولي لبدء عمل الصندوق (و

 .س يوجد حد أدنى لبدء عمل الصندوق 



 

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 سئحة صناديق اسستثمار والتعاميم الصادرة عن هيئة السوق المالية فيما يخص 

  ماليين لاير سعودي 10الصندوق، وفي حال قل صافي قيمة أصول الصندوق عن   عمل سستمرارالمتطلى الالزم 

الن امية الممكنة وفي حال تعثر زيادة حجم الصندوق فوق سوف يسعى مدير الصندوق لتصحيح ذلج حسى اإلجراءات 

الحد األدنى المطلوع سستمرار عمل الصندوق، سيقوم مدير الصندوق بالبدء بإجراءات إنهاء الصندوق وفقاً إلجراءات 

 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 طلبع هيئة السوق المالية ذلج -

 مدير الصندوق أن التعليق يحقق مصالح مالكي الوحدات  أذا رأ -

 يملكهىا التىي األخىر  األصىول أو الماليىة األوراق مىع التعامىل فيهىا يىتم التىي الرئيسىة السىوق فىي التعامل تعليق تم إذا -

 إلى نسبة مهمة أنها معقول بشكل الصندوق مدير ير  التي الصندوق أصول إلى بالنسبة أو عام بشكل إما اسستثمار صندوق

لمدير الصندوق تأجيل استرداد الوحدات كحىد أقصىى إلىى يىوم التعامىل التىالي. ويحىدث  زيجو .الصندوق أصول قيمة صافي

%  أو أكثىر مىن 10  ذلج، إذا بلغ إجمالي نسبة جميع طلبات اسسترداد لمالكي الوحدات والمطلوع تلبيتها في أي يوم تعامىل

 الصندوق.صافي قيمة أصول 

ق اسجراءات الالزمة مع اسخذ باسعتبىار المىدة الوىرورية والمبىررات في حال تعليق تقويم الصندوق، سيتخذ مدير الصندو

ومراجعة التعليق مع مجلس إدارة وأمين الحفظ بصورة منت مة. كما سيتم إشعار هيئة السوق المالية ومىالكي الوحىدات فىورا 

هىاء التعليىق بالطريقىة نفسىها بأي تعليق مىع توضىيح أسىباع التعليىق، وإشىعار هيئىة السىوق الماليىة ومىالكي الوحىدات فىور انت

 التعليق واإلفصاح عن ذلج في المواقع اإللكتروني لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني للسوق. اإلشعار عنالمستخدمة في 

 اسشىتراك هىذا علىى يترتىى أنىه الصىندوق مىدير رأ  حىال في الصندوق في اشتراك طلى أي رفض الصندوق لمدير ويحق

 مىالكي مصىلحة يحقىق اسشىتراك طلىى رفىض كىان إذا أو األمىوال يسىل مكافحىة ن ىام أو الماليىة السىوق هيئة للوائح مخالفة

 .الحاليين الوحدات

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

ويتم معاملة كل طلى  الطلى استالم أولويةفي حالة تم تأجيل اسسترداد من قبل مدير الصندوق، فسوف يتم الدفع على أساس 

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

فإذا انخفوع قيمة الوحدات عن  .األسبقية بحسىاستالم طلباتهم قبل الموعد النهائي لتقديم التعليمات الخاصة باسسترداد 

 صندوق، فعندئذ يجى استرداد وحدات المستثمرين بالكاملبال لالستمراراألدنى المطلوع  الحد

  :خصائص الوحدات( 8

يجىىوز لمىىدير الصىىندوق أن يُصىىدر عىىدداً ييىىر محىىدود مىىن الوحىىدات متسىىاوية القيمىىة تكىىون جميعهىىا مىىن فئىىة واحىىدة. ويكىىون 

 اسشتراك في الصندوق على شكل وحدات متساوية القيمة. 

 :تقديم التقاريرو المحاسبة( 9

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



بإعىداد تقىارير ماليىة سىنوية والتىي تتوىمن القىوائم الماليىة السىنوية الراجعىة وسىيتم اسنتهىاء مىن إعىداد  الصىندوق مدير سيقوم

ً   70  سىىبعين التقىارير السىىنوية وإتاحتهىا للجمهىىور خىىالل مىدة س تتجىىاوز كمىىا يقىىوم  ن نهايىة السىىنة الماليىىة للصىندوق،مىى يومىىا

مىن إعىدادها  نتهىاءاسي وسيتم ن القوائم المالية األولية بشكل نصف سنوالصندوق أيواً بإعداد تقارير مالية أولية والتي تتوم

  يوماً من نهاية فترة التقرير.  35  خمسة وثالثون وإتاحتها للجمهور خالل مدة س تتجاوز

 .يعّدها مدير الصندوق التيأماكن ووسائل إتاحة تقارير الصندوق  (ب

 خالل من أو  اإللكتروني البريد أو و البريدي العنوان  للمستثمر المسجل العنوان على بالصندوق الخاصة اإلشعارات ترسل

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

ً   45  وأربعون خمسة فترة خالل وذلج ً  يوما  التقارير تصبح ذلج وبعد التقارير، أو اإلشعارات تلج إرسال تاريخ من تقويميا

 .وحاسمة نهائية الصندوق مدير عن الصادرة

 .م2015-12-31تم إصدار أول قائمة مالية سنوية مدققة في السنة المالية المنتهية  (ج

 للصندوق المراجعةالسنوية  الماليةالقوائم  (د

 وذلج من خاللمقابل على نسخ من هذ  القوائم دون  يستطيع مالكي الوحدات اسستثمارية والمستثمرين المحتملين الحصول

أو في المقر الرئيسي لمدير الصندوق أو عن طريق موقعه   www.Tadawul.com.saموقع شركة السوق المالية تداول 

 capital.com-ajhiwww.alrاسلكتروني  

بدون   البريد اإللكترونييتم موافاة جميع المستثمرين بنسخة من القوائم المالية الصندوق ترسل على  العنوان البريدي و أو 

 مقابل بناًء على استالم طلى خطي منهم بذلج. 

 :إدارة الصندوق مجلس( 10

 .إدارة الصندوق، مع بيان نوع العضوية مجلسأعضاء  أسماء (أ

ينطبىق علىيهم التعريىف  ينمسىتقل ينعوىو أعوىاء مىن بيىنهمخمسىة  يشرف على الصندوق مجلىس إدارة مكىون مىن -1

الىوارد فىىي قائمىىة المصىىطلحات المسىىتخدمة فىىي لىىوائح الهيئىة، ويتكىىون مجلىىس إدارة الصىىندوق مىىن األعوىىاء التاليىىة 

 أسمائهم:

  / عضو غير مستقل( –المحسن )رئيس المجلس  بن عبدالرحمنأحمد السيد 

 المسلم ) عضو غير مستقل( بن خالد السيد / عبدهللا 

 عضو غير مستقل( -أنس بن عبدهللا العيسى  /الدكتور الشيخ( 

 /عضو مستقل(طارق بن عبدهللا الرميم  السيد( 

 )السيد/ عبدالعزيز بن صالح العمير )عضو مستقل 

 

 إدارة الصندوق مجلسأعضاء  مؤهالتنبذة عن  (ب

 عضو غير مستقل(–) رئيس المجلس   -المحسن بن عبدالرحمن أحمدالسيد/ 

قبل   .عاما من الخبرة في األعمال المصرفية والمالية والمراجعة 14هو المدير المالي لشركة الراجحي المالية، ولديه أكثر من 

أنه عمل سابقا في مصرف  األردن، كما -انومامه للراجحي المالية، كان يش ل منصى المدير المالي في مصرف الراجحي 

 أحمد .وشركة ديلويع وعمل أيوا في الصندوق السعودي للتنمية PwC السعودية، وقبل ذلج كان يعمل في شركة -الراجحي 

 ودرجة األمريكية، المتحدة الوسيات - ستيع ميسوري ايسع ساوث جامعة من األعمال إدارة في ماجستير شهادة على حاصل

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


من مجلس كاليفورنيا للمحاسبة، وقد  (CPA) معتمد عام محاسى أيوا أحمد. سعود الملج جامعة من المحاسبة في البكالوريوس

 حور البرنام  التنفيذي للمدراء الماليين في كلية الدراسات العليا إلدارة األعمال في جامعة ستانفورد.

 )عضو غير مستقل( -السيد/ عبدهللا بن خالد المسلم

يمتلج  .، ويقوم حالياً بوفيفة مدير تنفيذي بإدارة أسواق المال2016الخزينة في مصرف الراجحي منذ عام يعمل في مجموعة 

خبرة مالية ومصرفية تتجاوز عشر سنوات تنوعع ما بين مصرف الراجحي وبنج البالد ومجموعة سامبا المالية، حصل على 

، وعلى شهادة ماجستير إدارة األعمال من 2010والمعادن عام  شهادة البكالوريوس في المالية من جامعة الملج فهد للبترول

 .2016جامعة األمير سلطان عام 

 )عضو غير مستقل( -أنس بن عبدهللا العيسى  /الدكتور الشيخ

من المعهد الدكتورة ، يحمل شهادة 2010منذ شهر سبتمبر  أمين الهيئة الشرعية ومدير اإلدارة الشرعية بشركة الراجحي المالية

عمل في  بكالوريوس الشريعة من الجامعة نفسها،الماجستير و العالي للقواء بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، ويحمل

الرقابة الشرعية بمصرف الراجحي، كما عمل في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، له مساهمات في مجال اسستشارات 

 .السعوديةالشرعية وهو عوو في الجمعية الفقهية 

 )عضو مستقل(طارق بن عبدهللا الرميم  السيد/

طارق مؤسس وشريج تنفيىذي لشىركة شىركاء وتىر األعمىال التجاريىة، وهىي شىركة اسىتثمارية خاصىة لهىا مكاتىى فىي الريىاض 

مرخصىة رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لألسماك وصندوق تالل الملقا السكني، وشركة تأثير المالية، وهىي شىركة  ودبي.

وهىو نائىى رئىيس مجلىس إدارة وعوىو لجنىة اسسىتثمار للمجموعىة المتحىدة للتىأمين التعىاوني  أسىي  ،  من هيئة السىوق الماليىة.

بدأ مسيرته العملية مع صندوق التنمية الصىناعية السىعودي،  وعوو مجلس إدارة وعوو اللجنة التنفيذية لشركة األمثل للتمويل.

وأيوىا منصىى كبيىر المصىرفيين فىي   AG  Deutsche Bankسم إدارة األصول الثروات في وقد ش ل سابقاً منصى رئيس ق

BNP Paribas Corporate& Investment Banking.  حاصىل علىى شىهادة الماجسىتير فىي إدارة األعمىال مىن كليىة لنىدن

طىارق مستشىار مىالي مىرخص مىن  لألعمال، وشهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعىة وسيىة بورتالنىد، كمىا يعىد

 وزارة التجارة واسستثمار.

 (عضو مستقل)بن صالح العمير  زعبد العزيالسيد/ 

العمير حالياً منصى رئيس تنفيذي في شركة وصل لالستثمار التجارية منذ  العزيز عبد بن صالح بن العزيز عبد اسستاذ يش ل

م وقبل انومامه لشركة وصل، عمل رئيساً إلدارة المبيعات وكبار المستثمرين في شركة الراجحي المالية، ولديه 2012عام 

ش ل منصى عوو مجلس ادارة في سنه في مجال تمويل الشركات والخدمات اسستثمارية والتسويقية. كما ي 15خبرة تزيد عن 

صندوق الراجحي ريع 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 ذلج  الجوهرية التي يكون الصندوق العام طرفاً فيها، والقرارات والتقارير على جميع العقود الموافقة -

وس يشمل  ،للصندوق، وعقود تقديم خدمات الحفظ على عقود تقديم خدمات اإلدارة الموافقة – سبيل المثال س الحصر

ً العقود المبرمة وفقذلج   .استثمارات قام بها الصندوق أو سيقوم بها في المستقبل شأن أي في لقرارات اسستثماريةل ا

 اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويع المتعلقة بأصول الصندوق. -

 .الصندوقمدير يفصح عنه مصالح  عارضت المصادقة على أيالموافقة أو  ومتى كان ذلج مناسباً، اإلشراف، -



لديه  المطابقة واسلتزامواسلتزام لد  مدير الصندوق أو مسؤول  مرتين سنوياً على األقل مع لجنة المطابقة اسجتماع -

 - المثال س الحصر على سبيل -، ويشمل ذلج القوانين واألن مة واللوائح ذات العالقة جميعالصندوق لمراجعة التزام 

 .سئحة صناديق اسستثمار عليها فيالمتطلبات المنصوص 

 أم يير  كان عقداً أسواء   من اكتمال ودقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وأي مستند آخر التأكد -

التأكد من توافق ما إضافة إلى  ،إفصاحات تتعلق بالصندوق العام ومدير الصندوق وإدارته للصندوق العام يتومن

 .ثمارسئحة صناديق اسست أحكام سبق مع

ً  من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما التأكد -  سئحة صناديق اسستثمارألحكام  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 اسجتماعات والقرارات التي اتخذها المجلس. تدوين محاضر اسجتماعات التي -

 .إدارة الصندوق مجلسأعضاء ت آمكافتفاصيل  (د

لاير سعوديي كحد أقصى سنويا لألعواء المستقلين  30,000المكافتت المتوقع دفعها إلى مجلس إدارة الصندوق تصل إلى ي

 مجتمعين.

 .الصندوق ومصالح صندوقس إدارة المجلو عض لحامص ينل بمحتمق أو متحق تعارض بأي بيان هـ(

مشابهة ألهداف  استثمارية أهداف ذات أخر استثمارية  صناديقء في أعوا يكونوا أن الصندوق إدارة مجلس ألعواء يمكن

 أعواء أحد يجد أن الممكن فمن ولذلجالصندوق سواًء كانع تدار من قبل مدير الصندوق أو من قبل أي مدير صندوق أخر. 

 مع المصالح أو الواجبات في محتمل عارضت على ينطوي موقف في أنه ألعماله ممارسته نطاق في الصندوق إدارة مجلس

 مالكي مصالح يحقق بما بالتصرف لتزاماتها اإلدارة مجلس عوو يراعي سوف الحاست هذ  وفي .الصناديق من أكثر أو واحد

 درجة إلى وحرص نية وحسن بأمانةبالعمل  ومسؤوليته كعوو مجلس إدارة بالصندوق وذلج ر دوحسى  المعنيين الوحدات

ً  ممكنة  وفي المصالح في محتمل ارضتع ى أيعل اسطالع عند ء الصناديق األخر عمال تجا  التزاماته لإيفا دون عمليا

 إلى أنه علما مجلس اإلدارة وجوع ذلج.أعواء التصويع إذا رأ   عن العوو ذلج يمتنع سوف التصويع تطلىت التي الحاست

بين مصالح عوو مجلس إدارة الصندوق  قمتحق تعارض يوجد س وشروط وأحكام الصندوق المعلومات مذكرة إعداد اريخت

 ومصالح الصندوق. 

 صندوقس المجلو عضها فيرك يشا التيناديق الصالس إدارة مج (و

اإلدارة قد يكون لهم عوويات مماثلة في صىناديق اسىتثمارية أخىر ، و يدرك المستثمر في هذا الصندوق أن أعواء مجلس 

جميىع أسىماء الصىناديق اسسىتثمارية المىدارة مىن قبىل الشىركة التىي  –من حين جخر  –يجتهد مدير الصندوق لبيان وتحديث 

لحاليىة فىي الصىناديق يحل فيها أحد أو جميع أعواء مجلس اإلدارة. الجدول التالي يوضح عوويات أعواء مجلس اإلدارة ا

 اسستثمارية المرخصة والعاملة في المملكة العربية السعودية.

 اسم الصندوق

 أعضاء مستقلين أعضاء غير مستقلين
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للموىاربة بالبوىائع  الريىال صىندوق الراجحىي  

 السعودي 
 

 
   



صىىندوق الراجحىىي للموىىاربة بالبوىىائع  دوسر 

 أمريكي 
 

 
   

      صندوق الراجحي للصكوك

      صندوق الراجحي  المتوازن المتعدد األصول

      صندوق الراجحي للنمو المتعدد األصول

      متعدد األصولصندوق الراجحي المحافظ 

      السعوديةصندوق الراجحي لألسهم 

      صندوق الراجحي لألسهم الخليجية

      صندوق الراجحي لألسهم العالمية

صىىىندوق الراجحىىىي لتنميىىىة رأس المىىىال وتوزيىىىع 

األربىىاح  أسىىهم منطقىىة الشىىرق األوسىى  وشىىمال 

 أفريقيا 

 

 

   

      لقطاع المواد األساسيةصندوق الراجحي 

صندوق الراجحي إم إس سىي أي لمؤشىر األسىهم 

 السعودية متعدد العوامل
 

 
   

      للدخل السعوديةصندوق الراجحي لألسهم 

      صندوق الراجحي المتنوع للدخل

      صندوق الراجحي المطور للمرابحات

      صندوق الراجحي ريع

 صندوق مجمع تالل الملقا السكني
     

 

 الرقابة الشرعية هيئة( 11

 .هممؤهالتالرقابة الشرعية، و هيئةأعضاء  أسماء (أ

   أعواء هم:3تتكون الهيئة الشرعية للصندوق من ثالثة  

 فضيلة الشيخ د. صالح بن منصور الجربوع )رئيساً(

الماجسىىتير والىىدكتورا  مىىن جامعىىة اإلمىىام محمىىد بىىن سىىعود حصىىل الىىدكتور صىىالح علىىى الشىىهادة الجامعيىىة وشىىهادة  

اإلسالمية، ويعمل رئيساً للهيئة الشرعية في شركة تكافل الراجحىي للتىأمين التعىاوني، وهىو محىامي ومحكىم معتمىد فىي 

 البحرين –مركز التحكيم لدول مجلس التعاون الخليجي 

  فضيلة الشيخ د. سليمان بن عبدهللا اللحيدان )عضواً(

حصىىل الىىدكتور سىىليمان علىىى الشىىهادة الجامعيىىة وشىىهادة الماجسىىتير والىىدكتورا  مىىن جامعىىة اإلمىىام محمىىد بىىن سىىعود 

 .اإلسالمية، ويعمل حالياً قاضي استئناف في المجلس األعلى للقواء

  فضيلة الشيخ د. سعد بن تركي الخثالن )عضواً(



تورا  من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، ويعمل حصل الدكتور سعد على الشهادة الجامعية والماجستير والدك

ً  الرياض -حالياً  أستاذ  في قسم الفقه في كلية الشريعة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  الفقهية جمعيةلل ورئيسا

  .هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية سابق لد  ، وهو عووالسعودية

 .الرقابة الشرعية هيئةأدوار ومسؤوليات  (ب

 دور الهيئة الشرعية يتمثل فيما يلي:

دراســة ومراجعــة شــروط وأحــكام الصنــدوق وأهــدافه وسياســاته اسســتثمارية، للتأكد من تقيدهــا بأحــكام  .1

 .يعةالشــر

 الشرعية.تقديم الرأي الشرعي إلى مدير الصندوق بخصوص التقيد باألحكام  .2

 على مدير الصندوق التقيد بها خالل إدارته سستثمارات الصندوق. يجىتحديد الوواب  واألحكام الشرعية التي  .3

 والتأكد من استبعاد . -إن وجد–وضع آلية سحتساع العنصر الواجى استبعاد  من الصندوق  .4

 مراقبة استثمارات الصندوق وأعماله وفق الوواب  الشرعية المحددة. .5

 

 .الرقابة الشرعية هيئةأعضاء  مكافئاتتفاصيل  (ج

ل الصندوق أي تكاليف مقابل اسستشارات الشرعية  س يحمَّ

تبعة الم اإلجراءاتصول واأل لتلكة الدورية والمراجعتثمار لالسدة المعول األصرعية شد لتحدي المطبقة المعايير تفاصيل (د

 .الشرعية يرعايالمحال عدم التوافق مع  في

الصادرة من الهيئة الشرعية لمدير الصندوق والتي تشمل ما  والبوائع الصندوق ضواب  اسستثمار والمتاجرة في األسهمتحكم 

 يأتي:

 أوالً: ضوابط صناديق المضاربة بالبضائع

 هي أن يدفع شخص ماسً إلى آخر ليتّجر به، ويتقاسمان الربح بينهما بحسى ما يتفقان عليه. تعريف المضاربة:

والمواربة في هذا الصندوق من المواربة المشتركة وهي هنا: عقد بين أرباع المال  مالك الوحدات  والموارع  مدير 

الصندوق  على أن يتولى الموارع استثمار أموالهم في نشاط يرجى منه تحقيق ربح مناسى، على أن يكون الربح موزعاً 

 الخسارة المالية على أرباع المال ويخسر الموارع جهد  وعمله فق . بينهما حسى ما اتفقا عليه، وفي حال الخسارة تكون

 

 الضوابط الشرعية:

تحكم الصندوق الوواب  الشرعية  المالية،في حالة استثمار الصندوق بصناديق أخر  تديرها شركة الراجحي  .1

 الصادرة من الهيئة الشرعية لمدير الصندوق والتي تشمل ما يأتي:

 بشراء السلع  المعادن  ثم بيعها باألجل يلتزم مدير الصندوق باجتي: في حال تعامل الصندوق .2

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

 المشتري.

 لعمالت.س يجوز أن يبيع الصندوق أو يشتري سلعا س يجوز فيها التأجيل من الذهى والفوة وا -

 س يجوز أن يشتري الصندوق من العميل ما قد باعه إيا  باألجل. -

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

 رية.س يجوز تداول وحدات الصندوق إس بعد بدء نشاطه واستمرار مزاولته لهذا النشاط في موجوداته اسستثما .3

س يجوز تداول وحدات الصندوق بعد توقفه عن مزاولة نشاطه كالتوقف للتصفية إذا كانع في موجودات الصندوق  .4

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

 

 ثانيا: ضوابط صناديق األسهم:

 يأتي: الصندوق ماتحكم الصندوق ضواب  اسستثمار والمتاجرة في األسهم الصادرة من الهيئة الشرعية لمدير 

 



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

اسستثمار والمتاجرة  النوع األول: الشركات المساهمة ذات األيراض واألنشطة المباحة. وهذ  الشركات يجوز -ث

 بأسهمها وفق شروط البيع وأحكامه.

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

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

 شركات المتخصصة في تداول الديون والتعامل بها. وهذ  الشركات س يجوز اسستثمار والمتاجرة بأسهمها مطلقاً.وال

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

ئة بشأن هذا النوع  النوع الثالث  من الشركات المساهمة ما مثل تعاملها بالربا اقتراضا أو إيداعاً. وقد قررت الهي

 يأتي:

 أوسً: يجى أن يراعى في اسستثمار والمتاجرة في أسهم هذا النوع من أنواع الشركات المساهمة الوواب  اجتية:

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

 بالربا وتسد الحاجة فيجى اسكتفاء بها عن ييرها ممن س يلتزم بذلج.

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

ً أن اسقتراض بالربا حرام مهما كان مب ل ه، من إجمالي القيمة السوقية ما لم تقل عن القيمة الدفترية، علما

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

٪  من إجمالي إيراد الشركة سواء أكان هذا اإليراد 5أس يتجاوز مقدار اإليراد النات  من عنصر محرم   -

يتم  ناتجاً عن اسستثمار بفائدة ربوية أم عن ممارسة نشاط محرم أم عن تملج لمحرم أم عن يير ذلج. وإذا لم

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

 وما ورد من تحديد للنسى مبني على اسجتهاد وهو قابل إلعادة الن ر حسى اسقتواء. -

ع أسهمها حسى ثانياً: إذا ت يرت أوضاع الشركات بحيث س تنطبق عليها الوواب  السابقة وجبع المبادرة إلى التخلص منها ببي

 اإلمكان على أس تتجاوز مدة اسنت ار تسعين يوماً من تاريخ العلم بت يرها.

ثالثاً: يرجع في معرفة أنشطة الشركة والنسى المقررة لجواز الدخول في اسستثمار والمتاجرة فيها إلى أقرع قوائم مالية 

 كانع مدققة أم يير مدققة.صادرة موضحة لل رضل سنوية كانع أو ربع سنوية أو شهرية، سواء أ

 رابعاً: س يجوز اسشتراك في تأسيس الشركات التي ينص ن امها على تعامل محرم في أنشطتها أو أيراضها.

ويعني اسستثمار: اقتناء السهم بقصد ريعه، -خامساً: تطبق الشركة الوواب  المذكورة في اسستثمار وفي المتاجرة في األسهم، 

سواء  قامع الشركة نفسها بذلج أم  -ني المتاجرة: البيع والشراء بقصد الربح من الفرق بين السعرينأي ربحه السنوي، وتع

بواسطة ييرها، وسواء  أكان تعامل الشركة لنفسها، أم كان ل يرها على سبيل التوس   السمسرة  كما في حالة الوساطة في 

ديق اسستثمارية إجارة كانع أم مواربة، أو على سبيل الوكالة عن التداول، أو على سبيل اإلدارة ألموال ال ير كما في الصنا

 ال ير والتوكيل لل ير كما في إدارة المحافظ اسستثمارية.

 الشرعية الهيئة ضواب  حسى األخر  المالية واألوراق األسهم من المحرم العنصر استبعاد الصندوق مدير يتولىسادساً: 

 ثالثاً: ضوابط الصكوك:

الصكوك: هي وثائق متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو حقوق معنوية أو في تعريف 

ملكية موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاص، وذلج بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باع اسكتتاع وبدء استخدامها 

 فيما أصدرت من أجله.

 الضوابط الشرعية:



 وواب  الشرعية التي تحكم اسستثمار في الصكوك ما يأتي:  من أهم ال

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

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

 ركانها وشروطها.البيع وييرها، وأن تكون مستوفية أل

أس تشتمل وثائق الصكوك على أي شرط أو تعهد، يؤدي إلى الربا أو ال رر أو الورر أوييرها من المحرمات في  .3

 الشريعة اإلسالمية.

أس تشتمل وثائق الصكوك على أي شرط أو تعهد يومن به المصدر لمالج الصج رأس ماله في يير حاست التعدي أو  .4

 التفري .

 لصكوك في سوق األوراق المالية أو ييرها على أن يتم التقيد بالوواب  اجتية:يجوز تداول ا .5

 إذا كانع أصول الصكوك ديوناً أو نقوداً فال يجوز تداولها إس بعد مراعاة أحكام بيع الدين وشروط عقد الصرف. .أ

 إذا كانع أصول الصكوك أعيانا أو خدمات أو منافع أو حقوقاً فال مانع من تداولها. .ع

كانع أصول الصكوك تشتمل على أعيان وديون ونقود فين ر لل رض من إصدار الصكوك فإن كان ال رض  إذا .ت

ً فال يجوز تداولها إس بعد مراعاة أحكامهما، وإن كان ال رض تصكيج األعيان  تصكيج الديون أو النقود أو هما معا

  ونحو  فال مانع من تداوله.

 :مدير الصندوق( 12

 .اسم مدير الصندوق (أ

 شركة الراجحي المالية

 .الماليةالصادر عن هيئة السوق  الترخيصرقم  (ب

 .(07068/37)شركة الراجحي المالية تحمل الترخيص رقم 

 .الصندوق لمديروعنوان العمل  المسجلالعنوان  (ج

 شركة الراجحي المالية

 طريق الملج فهد الرئيس،المركز 

 11432الرياض  5561ص.ع 

 + 966  11  2119292هاتف رقم 

 + 966  11  2119299فاكس رقم 

 المملكة العربية السعودية

capital.com-www.alrajhi 

 

 .الماليةالصادر عن هيئة السوق  الترخيصتاريخ  (د

سئحة األشخاص المصرح لهم الصادرة بموجى قرار شركة الراجحي المالية هي شخص اعتباري مرخص له بموجى أحكام 

 .م2007 6 19هـ الموافق 1428 6 4  بتاريخ 2007-34-5الهيئة رقم  

 الصندوق لمدير المدفوعل المابيان رأس  ـ(ه

 لاير سعودي. 500,000,000يعادل مدفوع المال الرأس 

 

 

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


 .السابقة الماليةللسنة  األرباحو اإليراداتالصندوق مع توضيح  لمدير المالية المعلوماتملخص ب (و

 م31/12/2020السنة المنتهي في  البند

 849,703,552 الدخل

 205,504,671 المصاريف

 66,761,565 الزكاة

 587,665,113 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 يير تنفيذي -الراجحي  شركة الراجحي المصرفية لالستثمار  مصرف  -

 .تنفيذي يير اإلدارة مجلس رئيس - الراجحي   تكافلشركة الراجحي للتأمين التعاوني  -

 .تنفيذي يير اإلدارة مجلس رئيس -شركة مجموعة الراجحي القابوة  -

 .رئيس مجلس اإلدارة يير تنفيذي -للبتروكيماويات شركة الفارابي -

 .رئيس مجلس اإلدارة يير تنفيذي -شركة الفارابي لالستثمار  -

 .اإلدارة يير تنفيذيرئيس مجلس  - للبتروكيماوياتينبع  شركة الفارابي -

 .رئيس مجلس اإلدارة يير تنفيذي -للصناعات التحويلية  شركة الفارابي -

 .رئيس مجلس اإلدارة يير تنفيذي -األجيال القابوة شركة  -

 .رئيس مجلس اإلدارة يير تنفيذي - شركة فرسان للسفر والسياحة -

 .يير تنفيذي -السعودية لصناعة مستلزمات السجاد شركة ال -

 .يير تنفيذي -يل السعودية لحلول أنسجة األرضيات جبشركة  -

 تنفيذي.يير  –شركة الرؤية الخوراء لألنجيلة الصناعية  -

 

 عضو مجلس إدارة )رئيس لجنة التدقيق( - سليمان بن صالح الراجحي 

 .مجلس إدارة يير تنفيذي عوو -شركة الراجحي والمسفر الزراعية ذ.م.م -

 .مجلس إدارة يير تنفيذي عوو -شركة هاشم للمقاوست والتجارة -

 .مجلس إدارة يير تنفيذي عوو -شركة صالح عبدالعزيز الراجحي وشركا  المحدودة -

 

 عضو مجلس إدارة - خالد بن حمد اليحيى 

 .تنفيذي يير إدارة مجلس عوو – ايه آي جي العربيشركة ميتاليف  -

 

 عضو مجلس إدارة - الصالحبن محمد  فيصل بن سعود 

 .تنفيذي  إدارة مجلس عوو -العربية لصناعة البالستيج المحدودةالشركة  -

 .تنفيذي  إدارة مجلس عوو -شركة منتجات البالستيج السعودية المحدودة -

 

 عضو مجلس إدارة )رئيس لجنة االلتزام( - صالح بن علي أبا الخيل 

 .تنفيذي يير إدارة مجلس عوو –  الراجحي مصرف  لالستثمار المصرفية الراجحي شركة -

 .تنفيذي يير دارةإلا مجلسرئيس  -البيطرة الوطنيةالشركة  -

 

  عضو مجلس إدارة -عبدالعزيز بن خالد الغفيلي 

 تنفيذي يير إدارة مجلس عوو –  الراجحي مصرف  لالستثمار المصرفية الراجحي شركة. 



 تنفيذي يير إدارة مجلس عوو - صافوس مجموعة. 

 تنفيذي يير إدارة مجلس عوو -شركة بندة للتجزئة. 

 .االستثمار دوقبصنق لا يتعفيمندوق الصدير لمة الرئيسات والواجبؤوليات والمسدوار ألا (ح

  مدير الصندوق يعد مسؤوس عن إدارة الصندوق والسعي لتحقيق أهدافه اسستثمارية ويراعي كذلج مصالح حاملي

وقيود وممارساته  استثمار الصندوقالوحدات في اطار مذكرة المعلومات والشروط واسحكام اسلتزام بسياسات 

 اسستثمارمن سئحة صناديق  41اسستثمار المنصوص عليها في المادة 

  اسلتزام بالوواب  الشرعية المنصوص عليها في هذ  المذكرة والتأكد بشكل دوري من التزام مدير الصندوق

 بالوواب  الشرعية وتبليغ مجلس إدارة الصندوق بأي مخالفات جوهرية

  مراقبة السيولة للوفاء بأي طلبات استرداد محتملة 

  حاجة لذلج.  رأصندوق من الباطن إذا يحق لمدير الصندوق تعيين مدير 

 

 .االستثمارُكلف بها طرف ثالث من جانب مدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق  التي المهام (ط

 يوجدس 

تتعارض مع أنشطة صندوق  أن الممكن منأو  جوهرية،ة أهمي تمثل لصندوقدير الم ىرأخ مصالحل أو عمطة أنشأي  (ي

 .االستثمار

 يوجد س

 . هلعزل مدير الصندوق أو استبدال المنظمة األحكام (ك

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

 :اجتية الحاست من أي وقوع حال في مناسبا ترا  آخر تدبير أي اتخاذ أو بديل صندوق

 األشخاص سئحة بموجى بذلج المالية السوق هيئة إشعار دون اإلدارة نشاط ممارسة عن الصندوق مدير توقف .7

 .لهم المرخص

 المالية السوق هيئة قبل من تعليقه أو سحبه أو اإلدارة نشاط ممارسة في الصندوق مدير ترخيص إل اء .8

 اسدارة نشاط ممارسة في ترخيصه إلل اء الصندوق مدير من المالية السوق هيئة إلى طلى تقديم .9

 لوائحه او الن ام بالتزام – جوهريا الهيئة ترا  بشكل – أخل قد الصندوق مدير أن المالية السوق هيئة رأت إذا .10

 . التنفيذية

 شخص وجود عدم مع استقالته أو عجز  أو اسستثمار صندوق أصول يدر الذي اسستثمارية المحف ة مدير وفاة .11

 .الصندوق أصول ادارة على قادر الصندوق مدير لد  مسجل أخر

 .جوهرية أهمية ذات أنها – معقولة أسس على بناء – المالية السوق هيئة تر  أخر  حالة أي .12

 أ   الفقرة من 5 الفرعية الفقرة في ذكرها الوارد الحاست من بأي المالية السوق هيئة إشعار الصندوق مدير على يجى (ج

 أعال .

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

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

 ووفقا ومناسبا ضروريا ذلج كان حيثما ينقل المعزول ان الصندوق مدير على ويجى. البديل الصندوق مدير تعيين

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



 :الحفظ أمين( 13

 .الحفظ أميناسم  (أ

 ي البالد الماليةشركة البالد لالستثمار ي

 .الماليةالصادر عن هيئة السوق  الترخيصرقم  (ب

     08100-37  رقم السعودية ترخيص المالية السوق هيئة قبل من ومصرحة الرياض، في الرئيسي مقرها المالية البالد

 .الحفظن يمألوعنوان العمل  المسجلالعنوان  (ج

 شركة البالد لالستثمار

  السعودية العربية المملكة

  الرئيسي المركز المالية، البالد

  11411 الرياض 140 ع ص|  فهد الملج طريق

 0112906299: فاكس 920003636: المجاني الرقم

 capital.com-clientservices@albilad   :اإللكتروني البريد

 capital.com-www.albiladالموقع اسلكتروني: 

 

 

 .الماليةالصادر عن هيئة السوق  الترخيصتاريخ  (د

الترخيص هي شخص اعتباري مرخص له بموجى أحكام سئحة األشخاص المصرح لهم الصادرة بموجى  البالد الماليةشركة 

 .م2007 08 14هـ الموافق 1428 08 01  بتاريخ 08100-37رقم  

 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

جميعهىا نيابىة عنىه فىي األسىواق المحليىة أو يحق ألمين الحفظ تكليىف أي طىرف ثالىث للقيىام بجىزء مىن مهىام أمىين الحفىظ أو 

 .الخارجية

 . هأو استبدال الحفظ أمينلعزل  المنظمة األحكام (ز

 واستبداله: الحفظ أمين عزل في الهيئة صالحية .3

ً تىرا   أو اتخىاذ أي تىدبير المعين مىن مىدير الصىندوقحفظ الللهيئة عزل أمين     أي مىن الحىاست  حىال وقىوع فىي مناسىبا

 :اجتية

 سئحة األشخاص المرخص لهمبذلج بموجى دون إشعار الهيئة  نشاط الحفظأمين الحفظ عن ممارسة  توقف. 

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

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


 ترخيصه في ممارسة نشاط الحفظ.أمين الحفظ إلل اء  إلى الهيئة منطلى  تقديم 

 التنفيذية بالتزام الن ام أو لوائحه -اً ترا  الهيئة جوهريبشكل  -ل ن الحفظ قد أخإذا رأت الهيئة أن أمي. 

  أهمية جوهرية. ذات اأنه -بناًء على أسس معقولة- تر  الهيئة أي حالة أخر 

 فيجىى علىى مىدير الصىندوق المعنىي تعيىين أمىين إذا مارسع الهيئة أياً من صالحياتها وفقاً للفقرة  أ  من هىذ  المىادة،  د

التعىاون بشىكل كامىل مىن أجىل  وأمين الحفظ المعزول يتعين على مدير الصندوق حفظ بديل وفقاً لتعليمات الهيئة، كما

  يومىاً األولىى مىن تعيىين 60 ـ تسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى أمين الحفظ البىديل وذلىج خىالل الى المساعدة على

ً  أمين الحفظ البديل. ويجى على أمين الحفظ المعزول ووفقىاً لتقىدير الهيئىة  أن ينقل، حيثما كان ذلىج ضىرورياً ومناسىبا

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

 واستبداله: الحفظ أمين عزل في مدير الصندوق صالحية .4

أن عىزل أمىين  معقىول   بشىكلرأإذا  كتىابيبموجىى إشىعار  المعىين مىن قبلىهحفظ الأمين عزل  الصندوقيجوز لمدير   د

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

الكتىابي إلشىعار اأمىين الحفىظ  من تسلم   يوماً 30 خالل  تعيين بديل له أمين الحفظ عزل إذا يجى على مدير الصندوق   

 مىدير الصىندوقالتعىاون بشىكل كامىل مىع  المىادة. ويجىى علىى أمىين الحفىظ المعىزولمىن هىذ    أ  لفقىرةوفقىاً لصادر ال

تسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى أمين الحفظ البديل. ويجىى علىى أمىين الحفىظ المعىزول أن ينقىل، حيثمىا كىان ذلىج ل

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

عن قيامه بتعيىين أمىين حفىظ بىديل، ويجىى علىى مىدير  اإللكتروني موقعه اإلفصاح فوراً فييجى على مدير الصندوق   و

 الصندوق العام كذلج اإلفصاح في الموقع اإللكتروني للسوق عن قيامه بتعيين أمين حفظ بديل للصندوق العام.

 االستثمارمستشار ( 14

 س يوجد

 ع الموز( 15

 س يوجد

 :القانوني المحاسب( 16

 .القانوني المحاسباسم  (أ

  كي بي إم جي لالستشارات المهنية

 .وعنوان العمل للمحاسب القانوني المسجلالعنوان  (ب

 منطقة األعمال –واجهة الرياض 

 11663الرياض  92876ص.ع 

 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

 تمتى والتىي بهىا يقىوم التىي المراجعة لأعما إلى استناداً  المالية القوائم على الرأي إبداء في القانوني المحاسى مسؤوليةتتمثل 

 ً  أخالقيىات بمتطلبىات المحاسىى التىزام تطلىىت والتىي السىعودية العربيىة المملكىة فىي عليها المتعارف المراجعة لمعايير وفقا

 األخطىاء مىن خاليىة الماليىة القىوائم بىأن التأكىد مىن معقولىة درجىة علىى لللحصىو المراجعىة لأعمىا تنفيىذو وتخطىي  لمهنىةا

 واإليوىاحات للمبىالغ مؤيىدة أدلىة علىى لالحصىو بىإجراءات القيىام أيوىا القىانوني المحاسى مسؤوليات تومن. تيةهرالجو

 المحاسىبية التقىديرات ومعقوليىة المتبعىة المحاسىبية السياسىات مالءمىة مىد  قيىيمت إلىى باإلضىافة .الماليىة القوائم في الواردة

 .المالية للقوائم العام العرض قييمت إلى باإلضافة المستخدمة

 : ىمعلومات أخر( 17

 لمصالح عند طلبها بدون أي مقابل.معالجة تضارب االمتعلقة باإلجراءات السياسات وسيتم تقديم  (أ

 .الخاصة العموالتالصندوق بشأن التخفيضات و ديرمة سياسرح وش الخاصة العموالتات وبالتخفيض المتعلقةات المعلوم (ب

% كحد 2بمعدل يستحق مدير الصندوق رسوم اشتراك تخصم مباشرة عند كل عملية اشتراك بالصندوق يير مستردة 

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

 بالزكاة و/أو الضريبة المتعلقة المعلومات (ج

إن الرسوم والمصاريف والعموست المذكورة في شروط وأحكام الصندوق  .بنفسه ماله زكاة استخرا  المستثمر يتولى

لنسى المنصوص عليها في ومذكرة المعلومات س تشمل ضريبة القيمة الموافة وسيتم تحميل الوريبة بشكل منفصل وفقاً ل

  .ن ام الورائى وسئحته التنفيذية

 .معلومات وتفاصيل اجتماع مالكي الوحدات (د

الصندوق سجتماع مالكي الوحدات من خالل إعالن الدعوة على الموقع اإللكتروني الخاص به وعلى يدعو مدير  .6

الموقع اإللكتروني الخاص بالسوق المالية السعودية يتداولي، ومن خالل إرسال إخطار خطي لجميع مالكي الوحدات 

ً من 21أيام وس تزيد عن  10وأمين الحفظ مع إعطاء مهلة س تقل عن  تاريخ انعقاد اسجتماع. ويتعين أن يحدد  يوما

ح. كما يتعين على مدير الصندوق، في  اإلعالن واإلخطار تاريخ انعقاد اسجتماع ومكانه ووقته وجدول األعمال الُمقتر 

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

 ية.المال

أيام من استالم طلى خطي من أحد  10يتعين على مدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع لمالكي الوحدات في يوون  .7

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

% على 25مالكي الوحدات الذين يمتلكون مجتمعين يتكون النصاع الالزم لعقد اجتماع لمالكي الوحدات من عدد  .8

 األقل من قيمة وحدات الصندوق.

في حال عدم الوفاء بشروط النصاع الواردة في الفقرة السابقة أعال ، يدعو مدير الصندوق سجتماع ثان من خالل  .9

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

أيام من تاريخ انعقاد اسجتماع  5إرسال إخطار خطي لجميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ مع إعطاء مهلة س تقل عن 

الثاني. وخالل اسجتماع الثاني، يشكل أي عدد من مالكي الوحدات الذين يمتلكون أي عدد من الوحدات، الحاضرين 

 اباً قانونياً.بصفة شخصية أو من خالل ممثلين، نص

 يحق لكل مالج وحدات تعيين وكيل لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات. .10

 صندوقالنهاء وتصفية إل المتبعة اإلجراءاتمعلومات عن  ـ(ه

يعتبر هذا الصندوق من الصناديق المفتوحة المدة وليس هناك يىوم محىدد لتصىفيته. ومىع ذلىج، فإنىه سىيكون لمىدير الصىندوق 

الحق في تصفية الصندوق بالكامل، إذا أصبح جلياً أن حجم أصىول الصىندوق س يبىرر اسسىتمرار فىي إدارتىه بطريقىة عمليىة 



بى حىىدوث بعىىض الت ييىىرات فىىي األن مىىة التىىي تحكىىم إدارة الصىىندوق، أو ومالئمىىة ومجديىىة مىىن الناحيىىة اسقتصىىادية أو بسىى

ن قبىل هيئىة السىوق الماليىة وذلىج بعىد دون الحد األدنى المسموح به سسىتمرار الصىندوق والمحىدد مىانخفض حجم الصندوق 

الصىندوق م مىدير اشعار هيئة السوق المالية أو ألي سبى طىارئ آخىر. وفىي حالىة تىم اتخىاذ قىرار بتصىفية الصىندوق، فسىيقو

 باتخاذ الخطوات التالية:

  يومىاً 21علىى أن يكىون ذلىج قبىل   الوحىدات،إرسال إشىعار مكتىوع بهىذ  التصىفية إلىى هيئىة السىوق الماليىة ومىالكي  

 تقويمياً من تاريخ التصفية.

 ى مىىالكي سىىداد اسلتزامىىات المسىىتحقة علىىى الصىىندوق مىىن أصىىول الصىىندوق وتوزيىىع المبىىالغ المتبقيىىة  إن وجىىدت  علىى

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

  يجى على مدير الصندوق اإلعالن في موقعه اإللكتروني والموقع اإللكتروني للسىوق عىن انتهىاء مىدة الصىندوق ومىدة

 تصفيته.

 

  الشكاوى بمعالجة الخاصة اإلجراءات (و

  يستقبل مدير الصندوق شكاو  المستثمرين في الصندوق عن طريق وحدة خدمات العمالء على الرقم المجاني

 أو عن طريق المراكز اسستثمارية. 011/ 4600625أو عن طريق الفاكس رقم  8001245858

  مسىىتثمر مىىن فىىي حالىىة طلىىى الجهىىات القوىىائية المختصىىة أو هيئىىة السىىوق الماليىىة نتىىائ  أي شىىكو  صىىادرة عىىن أي

 المستثمرين في الصندوق، فعلى مدير الصندوق تزويدها بجميع المستندات المرتبطة بالموضوع.

 .يزود مدير الصندوق المستثمرين باإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاو  حال طلبها 

  لىد  هيئىة السىوق يىوم عمىل، يحىق للمشىترك إيىداع شىكوا   15وفي حالة تعذر الوصول إلى تسوية أو لم يىتم الىرد خىالل

إدارة شكاو  المستثمرين، كما يحق للمشترك إيداع شكوا  لىد  لجنىة الفصىل فىي منازعىات األوراق الماليىة بعىد  -المالية

  يوم تقويمي من تاريخ إيىداع الشىكو  لىد  الهيئىة، إس إذا اخطىرت الهيئىة مقىدم الشىكو  بجىواز إيىداعها 90موي مدة  

 لد  اللجنة قبل انقواء المدة.

 صناديقال في االستثمار عنأو  منئ ناشأي نزاع  فيبالنظر  المختصةالقضائية  الجهة (ز

تعىىديالت  ة السىعودية السىارية المفعىول وأليشىروط وأحكىىام الصىندوق ألن مىة المملكىة العربيىىمىذكرة المعلومىات وتخوىع 

سحقة في المستقبل لتلج األن مة بما س يخالف الوواب  الشرعية  المعتمدة لد  الراجحي المالية. ويحال أي نزاع ينشىا بىين 

 فصل في منازعات األوراق المالية.مدير الصندوق والمستثمرين إلى لجنة ال

 داتالوحالكي لمة لمتاحتندات اللمسة قائم (ح

اسطالع على شروط وأحكام الصندوق، وملخص المعلومات الرئيسة وكل عقد مذكور في لمالكي الوحدات الحق في 

 .مذكرة المعلومات، والقوائم المالية لمدير الصندوق

 ملكية أصول الصندوق (ط

 مدير أو الصندوق لمدير يكون أن يجوز وس  ،مشاعة ملكيه  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 إس األصول، بتلج يتعلق فيما مطالبة أو

ً مالك الموزع أو المشورة مقدم أو الباطن من ً  كان أو ،هملكيت حدود في وذلج الصندوق، لوحدات ا  المطالبات بهذ  مسموحا

 .المعلومات مذكرة أو واألحكام الشروط في عنها وأُفصح اسستثمار صناديق سئحة أحكام بموجى

 



 –ها يطلبد وقول ، معقكل بش لصندوقا إدارة مجلسأو  لصندوقمعروفة، أو ينبغي أن يعرفها مدير ا ىأي معلومة أخر (ي

أن تتضمنها مذكرة  المتوقع، أو من المهنيونأو مستشاروهم  المحتملون أو الحاليون الوحداتالكو م –ول معقكل بش

 .بناًء عليها االستثمارقرار  سيُتخذ التي المعلومات

 س يوجد

سياسات  فيذُكرت  التيدا عا م الماليةوق السة هيئها علي وافقت االستثمارناديق صة الئحود قيأي إعفاءات من  (ك

 . هوممارسات االستثمار

 س يوجد

 يديره الذيام الع لصندوقل أصولأي ب المرتبطة التصويت حقوقسياسة مدير الصندوق فيما يتعلق  (ل

بعد التشاور مع مسؤول اسلتزام، يوافق مجلس إدارة الصندوق، على السياسات العامة المرتبطىة بممارسىة حقىوق التصىويع 

تشكل جزءاً من أصول الصندوق، وسوف يقرر التي تمتلج حقوق تصويع والممنوحة للصندوق على أساس األوراق المالية 

 أو عدم ممارسة أي حقوق تصىويع، بعىد التشىاور مىع مسىؤول اسلتىزام.مدير الصندوق، بناًء على تقدير  الخاص، ممارسة 

 .الوحدات بهذ  السياسة عند طلبهم وسيتم تزويد مالكي

  االستثمارال مجديد تح معايير (ز

  س ينطبق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (1المحلق رقم )

 م:2020ملخص الرسوم والمصاريف الفعلية للعام 

  

 677,648.63 

 0 

 40,250.00 

 5,250.00 

 292.17 

 7,500.00 

0 

28,495.50 

0 

0 

682.98 

760,119.28 

0.62 % 

271,874.63 

 

 *الرسوم أعاله تشمل رسوم القيمة المضافة.

 

 


