
 

 

  

 المتعدد األصول  للنموصندوق الراجحي 

 (مفتوح -عام  قابضمن فئة )صندوق 

 مدير الصندوق )شركة الراجحي المالية(

 الشروط واألحكام

ويتحمل مدير الصندوق وأعضاء مجلس إدارة الصندوق  .الموافقة عليهاروجعت شروط وأحكام الصندوق من قبل مجلس إدارة الصندوق وتمت 

ويؤكد أعضاء مجلس إدارة الصندوق ومدير  المسؤولية عن دقة واكتمال المعلومات الواردة في الشروط واألحكام.  كذلك يقر مجتمعين ومنفردين كامل

في الشروط واألحكام غير  أيضاً ويؤكدون أن المعلومات والبيانات الوارد رونالواردة في الشروط واألحكام، ويق الصندوق بصحة واكتمال المعلومات

 .مضللة

مسؤولية عن محتويات شروط وأحكام الصندوق، وال تعطي أي   وافقت هيئة السوق المالية على طرح وحدات صندوق االستثمار. ال تتحمل الهيئة أي  

من عدمه، وال تعني موافقتها على طرح  وق المالية أي  توصية بشأن جدوى االستثمار في الصندوقاكتمالها، وال تعطي هيئة الس تأكيد يتعلق بدقتها أو

 وتؤكد أن قرار االستثمار في الصندوق يعود للمستثمر أو من يمثله. وحدات الصندوق توصيتها باالستثمار فيه،

قِبل لجنة الرقابة الشرعية المعينة على أنه صندوق استثمار متوافق مع المعايير الشرعية المجازة من المتعدد األصول  للنموصندوق الراجحي تم اعتماد 

 لصندوق االستثمار

أن شروط وأحكام هذا الصندوق والمستندات األخرى خاضعة لالئحة صناديق االستثمار، وتتضمن معلومات كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة عن 

أي قرار  قبل اتخاذ ىقراءة شروط وأحكام الصندوق والمستندات األخر ضرورة كما على المستثمرين. ون محد ثة ومعدلةوتك ،صندوق االستثمار

يعد مالك الوحدات قد وقع على شروط وأحكام الصندوق وقبلها عند اشتراكه في أي وحدة مدرجة من وحدات الصندوق. استثماري في هذا الصندوق. 

أداء الصندوق ضمن تقاريره.  كما أنه يمكن االطالع على  

.وأحكام الصندوق، ننصح باألخذ بمشورة مستشار مهني ننصح المستثمرين بقراءة شروط وأحكام الصندوق وفهمها.  وفي حال تعذر فهم شروط  

  م1998 /01/11تاريخ إصدار الشروط واألحكام: 

  م07/02/2009: على استمرار الطرح تاريخ موافقه هيئة السوق المالية

 .م22/05/2022 تاريخ أخر تحديث على الشروط واألحكام:
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الصندوق ملخص  

 صولالمتعدد األ للنموصندوق الراجحي  اسم صندوق االستثمار

 الصناديق القابضةصندوق عام مفتوح من فئة  وفئة الصندوقنوع 

 الراجحي المالية مدير الصندوقاسم 

 الصندوقهدف 

 المحعععدد المخعععاطر مسعععتوى معععع متناسععع  المعععال رأس فعععي نمعععو لتحقيعععق السععععي

 النقعععد أسعععواق وصعععناديق األسعععهم صعععناديق فعععي االسعععتثمار طريعععق ععععن للصعععندوق

 ال التعععي األخعععرى الماليعععة األوراق فئعععات وصعععناديق  الثابعععت، العععدخل وصعععناديق

 والصعععععناديق /المتداولعععععة الصعععععناديق وتشعععععمل السعععععابقة الفئعععععات تحعععععت تنعععععدر 

 .المتداولة العقارية

 متوسطة ةالمخاطر مستوى

 لاير سعودي 7,500 الحد األدنى لالشتراك

 لاير سعودي 3,750 الحد األدنى لالشتراك اإلضافي

 لاير سعودي 3,750 الحد األدنى لالسترداد

 االثنين واألربعاء، والتقييم بشكل يومي من األحد إلى الخميس.أيام التعامل  و التقييم التعامل ايام

 التعاملهو يوم العمل التالي ليوم  أيام اإلعالن

 االستردادموعد دفع قيمة 

 اليععوم فععي العمععل إقفععال قبععل أقصععى بحععد االسععترداد عوائععد الوحععدات لمالععك يععدفع

، أو الوقعععت االسعععترداد سععععر تحديعععد فيهعععا تعععم التعععي التعامعععل ليعععوم التعععالي الخعععامس

المناسععععبة لتحويععععل العععذي تكععععون فيعععه جميععععع الوسعععائل والتععععراخي   إن وجعععدت  

 الوحدات متوافرة لدى مدير الصندوق.

 )لاير سعودي 3.75 (دوالر أمريكي والتي تعادل  1 األولي الطرح عند الوحدة سعر

 الريال السعودي عملة الصندوق

 مفتوح المدة  مدة صندوق االستثمار

 الصندوق بدايةتاريخ 
 م.1998نوفمبر  28هـ الموافق 1419 شعبان 9 في عمله الصندوق بدأ

وأخر  ،إصدار الشروط واألحكامتاريخ 

 تحديث لها

وتم إجراء آخر  م.1998نوفمبر  1صدرت شروط وأحكام الصندوق بتاريخ 

 م.22/05/2022تحديث لها بتاريخ 

   شهور 3  سايبور%  40 االسترشادي المؤشر

 30 %اإلسالمية األسهم ألسواق جونز داو مؤشر 
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 6 %مع المتوافقة الخليجية األسهم ألسواق بورز آند ستاندرز مؤشر 

 الشرعية الضوابط

 24 %المتوافقععععة السعععععودية األسععععهم ألسععععواق بععععورز آنععععد سععععتاندرز مؤشععععر 

   الشرعية الضوابط مع

 الراجحي المالية اسم مشغل الصندوق

 البالد المالية الحفظاسم أمين 

 كي بي إم جي لالستشارات المهنية اسم مراجع الحسابات

 رسوم إدارة الصندوق
ال يتقاضعععععى معععععدير الصعععععندوق رسعععععوم إدارة ولكعععععن يتحمعععععل الصعععععندوق رسعععععوم 

 اإلدارة للصناديق المستثمر فيها.

 % من مبلغ االشتراك2بحد أقصى  رسوم االشتراك

 اليوجد رسوم االسترداد

 أمين الحفظرسوم 

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

في الصناديق االستثمارية وتشمل الصناديق المتداولة/ الصناديق العقارية المتداولة 

%  سنوياً 0.20-%0.03في السوق السعودية، ويتحمل رسوم حفظ تتراوح بين  

لصناديق االستثمارية وتشمل الصناديق من قيمة األصول لالستثمارات في ا

 المتداولة/ الصناديق العقارية المتداولة في األسواق األخرى.

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

 من الممكن أن تتغير من وقت ألخر.

 التعامل  مصاريف

ععععن عمليعععات شعععراء وبيعععع االوراق يتحمعععل الصعععندوق عمعععوالت التعععداول الناتجعععة 

الماليعععة بمعععا تشعععمله معععن رسعععوم اشعععتراك أو اسعععترداد حسععع  األسععععار السعععائدة فعععي 

األسعععواق والتعععي تعععدفع للوسعععطاء واألسعععواق الماليعععة والجهعععات التنظيميعععة وأمنعععاء 

 الحفظ.

 األخرى الرسوم والمصاريف

جعععععة سعععيتحمل الصعععندوق المصعععاريو الالزمعععة والفعليعععة إلدارتعععه، رسعععوم المرا

ورسععععوم الحفععععظ ورسععععوم النشععععر والرسععععوم الرقابيععععة ومكافعععع ت أعضععععاء مجلععععس 

بشعععرط أال يتجعععاوز إجمعععالي نسعععبة  إدارة الصعععندوق ، والمصعععروفات االخعععرى،

المصعععععروفات األخعععععرى  باسعععععتثناء مصعععععاريو التعامعععععل والحفعععععظ والضعععععرائ   

فعععي حعععال  150,000% معععن متوسعععط صعععافي قيمعععة األصعععول السعععنوية أو  0.25

 .لرسوم أقل من ذلك  كما يتحمل الصندوق الرسوم الفعلية فقطكانت نسبة ا
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 اليوجد رسوم األداء
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 تعريف المصطلحات

 صولالمتعدد األ للنموصندوق الراجحي   الصندوق

 شركة الراجحي المالية  الشركةالمدير/ /الصندوق مدير

 مجلس إدارة الصندوق   المجلس

 بحفظ األوراق المالية للعمالءومرخ  له  مؤسسة سوق مال الحفظ أمين

 هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية الهيئة

 جميع أيام العمل الرسمية لشركة الراجحي المالية   قبول طلبات االشتراك واالسترداد   أيام

 طل  بيع وحدات في الصندوق االسترداد  طلب

 طل  شراء وحدات في الصندوق االشتراك طلب

 األولي الطرح فترة
هعععي فتعععرة بدايعععة الصعععندوق التعععي يعععتم خاللهعععا طعععرح وحعععدات الصعععندوق بالقيمعععة 

 االسمية إلى جميع المشتركين

 اليوم الذي يبدأ فيه الصندوق أعماله الصندوق بداية يوم

 أداء الصندوق علىكل ظرف أو حادثة من شأنها أن تؤثر سلباً  المخاطر

 المقياس الذي يتم من خالله مقارنة أداء الصندوق االستثماريهو  االسترشادي المؤشر

 الهيئة الشرعية الخاصة بمدير الصندوقهي  الشرعية الهيئة

 اإلعالن يوم
هعععو يعععوم العمعععل التعععالي ليعععوم التعامعععل وهعععو اليعععوم العععذي يعععتم فيعععه إععععالن سععععر 

 الوحدة.

 الصندوقاليوم الذي يتم فيه حساب صافي قيمة أصول   التقييم يوم

 وحدات صندوق االستثمار واستردادهااالشتراك في األيام التي يتم فيها  التعامل يوم

 يوم عمل رسمي للراجحي المالية   عمل  يوم

 الصندوق أصول إجمالي
األوراق قيمععععة أصععععول الصععععندوق باإلضععععافة للتوزيعععععات النقديععععة المسععععتحقة مععععن 

 المستثمر بها.المالية 

 الصندوق أصول قيمة صافي
إجمعععالي أصعععول الصعععندوق بععععد خصعععم كافعععة االلتزامعععات والمصعععاريو الفعليعععة 

 المحملة على الصندوق.
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 )الوحدة( االستثمار وحدة

حصععة المععالك فععي صععندوق االسععتثمار الععذي يتكععون مععن وحععدات بمععا فععي ذلعععك  

أجععزاء الوحععدة وتلعامععل كععل وحععدة علععى أنهععا حصععة مشععاعة فععي أصععول صععندوق 

 االستثمار.

 عالقةال وذو األطراف

األشخاص الذين ينطبق عليهم التعريو الوارد في قائمة المصطلحات م به قصديل 

الئحة صناديق االستثمار والئحة صناديق االستثمار العقاري، المستخدمة في 

  مايلي:

 مدير الصندوق ومدير الصندوق من الباطن .1

 من الباطن الحفظ وأمين الحفظ أمين .2

 الهندسي والمكت ر المطو ِ  .3

 ، حيثما ينطبقاألمالكمدير  .4

 المقي م المعتمد .5

 الحساباتمراجع  .6

 إدارة الصندوق مجلس .7

لدى أي   الموظفينأو  التنفيذيين المديريندارة أو أي  من اإل مجلسأعضـاء  .8

 األطراف أعالهمن 

أصول صندوق  صافيمن %  5 أي مالك وحدات تتجاوز ملكيته  .9

 االستثمار

 السابق ذكرهم األشخاصي شخ  تابع أو مسيطر على أي  من أ .10

 االسمية القيمة
 (دوالر أمريكععي والتععي تعععادل  1 سعععر الوحععدة فععي فتععرة الطععرح األولععيهععي 

 )لاير سعودي 3.75

 و شركة تستثمر في وحدات في الصندوقأأي شخ   الوحدةعميل/مالك /مستثمر

المسعععتثمرين العععذين ينطبعععق علعععيهم تعريعععو  عميعععل مؤهعععل  يقصعععد بهعععم العمعععالء  عميل مؤهل

قائمعععة المصعععطلحات المسعععتخدمة فعععي لعععوائح هيئعععة السعععوق الماليعععة والعععوارد فعععي 

 يطرأ عليهاوقواعدها وأي تغيير 

يقصعععععد بهعععععم العمعععععالء المسعععععتثمرين العععععذين ينطبعععععق علعععععيهم تعريعععععو  عميعععععل  عميل مؤسسي

المسععتخدمة فععي لععوائح هيئععة السعععوق فععي قائمععة المصععطلحات مؤسسععي  والععوارد 

 يطرأ عليهاالمالية وقواعدها وأي تغيير 

 أي عميل ال يكون عميالً مؤهالً أو عميالً مؤسسياً. عميل تجزئة

 الشرعية الضوابط

هعععي الضعععوابط والنسععع  الماليعععة التعععي تتبعهعععا الهيئعععة الشعععرعية لمعععدير الصعععندوق 

متوافقععععععة مععععععع الضععععععوابط لتصععععععنيو الشععععععركات واالسععععععتثمارات كاسععععععتثمارات 

 الشرعية ويمكن االستثمار بها.

 األولية الطروحات
االصعععدارات أو االكتتابعععات األوليعععة العامعععة ألسعععهم للشعععركات التعععي يعععتم طرحهعععا 

 طرحاً عاماً لالكتتاب ألول مرة في السوق األولية.
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 األولوية حقوق
فعععي أسعععهم هعععي أوراق ماليعععة قابلعععة للتعععداول تعطعععي لحاملهعععا الحعععق فعععي االكتتعععاب 

 جديدة مطروحة وقت اعتماد زيادة رأس مال الشركة.

 المشتقات عقود

هعععي أداة ماليعععة أو عقعععد تشعععتق قيمتعععه معععن قيمعععة أصعععول حقيقيعععة أو ماليعععة أخعععرى 

 أسعععهم وسعععندات وعمعععالت أجنبيعععة وسعععلع وذهععع   وتكعععون لتلعععك العقعععود الماليعععة 

عنععععد مععععدة زمنيععععة محععععددة باإلضععععافة إلععععى سعععععر وشععععروط معينععععة يععععتم تحديععععدها 

المسععععععتقبليات  :تحريععععععر العقععععععد بععععععين البععععععائع والمشععععععتري ومععععععن هععععععذه العقععععععود

 Futures  عقععععععود الخيععععععارات ، Options  العقععععععود ا جلععععععة ، Forwards ، 

وأي عقععععود مشععععتقات أخععععرى، علععععى أن تكععععون متوافقععععة   SWAPالمبععععادالت  

 مع الضوابط الشرعية للصندوق.

 النقد أسواق أدوات

األجل و تعتبر الوظيفة األساسية لهذه األدوات إيجاد السيولة قصيرة  هي أدوات الدين

واألفراد والحكومات من أجل مواجهة احتياجاتها النقدية قصيرة األجل  للشركات

العقود المتوافقة مع الضوابط الشرعية المرابحة والمضاربة والوكالة  والتي تشمل

 .شرعية للصندوقوالمشاركة وأي عقد أخر متوافق مع الضوابط ال واإلجارة

 النقد أسواق صناديق

هيئعععة السعععوق الماليعععة أو هيئعععات تنظيميعععة  مسعععجلة لعععدىهعععي صعععناديق اسعععتثمارية 

خليجيعععة و/أو أجنبيعععة وفقعععا لتنظعععيم بلعععد آخعععر خاضعععع لتنظعععيم مسعععاوي علعععى األقعععل 

لعععذلك المطبعععق علعععى صعععناديق االسعععتثمار فعععي المملكعععة وتسعععتثمر بشعععكل رئيسعععي 

 في أدوات أسواق النقد وتكون متوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق.

صعععناديق تهعععدف إلعععى تعععوفير دخعععل منعععتظم وثابعععت للمسعععتثمرين. وتسعععتثمر هعععي  صناديق الدخل الثابت

هعععذه الصعععناديق بوجعععه ععععام فعععي األوراق الماليعععة ذات العععدخل الثابعععت كالصعععكوك 

واألوراق الماليععععة الحكوميععععة وأدوات السععععوق الماليععععة، علععععى أن تكععععون متوافقععععة 

 مع الضوابط الشرعية للصندوق.

/  المتداولة االستثمار صناديق

 المتداولة العقارية الصناديق

هعععي صعععناديق اسعععتثمارية مقسعععمة إلعععى وحعععدات متسعععاوية يعععتم تعععداولها فعععي سعععوق 

األوراق الماليعععععة خعععععالل فتعععععرات التعععععداول المسعععععتمر كتعععععداول أسعععععهم الشعععععركات 

والموافعععق عليهعععا معععن قبعععل هيئعععة السعععوق الماليعععة أو هيئعععات تنظيميعععة خليجيعععة و/أو 

لتنظععيم مسععاوي علععى األقععل لععذلك المطبععق أجنبيععة وفقععا لتنظععيم بلععد آخععر خاضععع 

علعععى صعععناديق االسعععتثمار فعععي المملكعععة، علعععى أن تكعععون متوافقعععة معععع الضعععوابط 

 الشرعية للصندوق.

 العام الطرح ذات االستثمار صناديق

هععي صععناديق اسععتثمارية مرخصععة وموافععق عليهععا مععن قبععل هيئععة السععوق الماليععة 

لتنظعععيم بلعععد آخعععر خاضعععع لتنظعععيم أو هيئعععات تنظيميعععة خليجيعععة و/أو أجنبيعععة وفقعععا 

مسععععاوي علععععى األقععععل لععععذلك المطبععععق علععععى صععععناديق االسععععتثمار فععععي المملكععععة 

 ومتوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق

 السعودية األسهم أسواق

بهعععا فعععي المملكعععة العربيعععة األوراق الماليعععة هعععي جميعععع األسعععواق التعععي يعععتم تعععداول 

نمععععو وجميععععع األسعععععواق السعععععودية وتشععععمل السعععععوق الرئيسععععي تععععداول وسعععععوق 

 .األوراق الماليةاالخرى التي يتم من خاللها تداول 
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 المضافة القيمة ضريبة
هعععي ضععععريبة غيععععر مباشععععرة تلفععععرل علععععى جميععععع السععععلع والخععععدمات التععععي يععععتم 

 شراؤها وبيعها من قبل المنش ت.

علععععى هععععي الحععععاالت التععععي يعتقععععد مععععدير الصععععندوق أنععععه مععععن الممكععععن أن تععععؤثر  الظروف االستثنائية 

أصعععول الصعععندوق أو أهدافعععه بشعععكل سعععلبي نتيجعععة أي معععن العوامعععل االقتصعععادية 

 و/أو السياسية و/أو التنظيمية المتغيرة.

هعععي ضععععريبة غيععععر مباشععععرة تلفععععرل علععععى جميععععع السععععلع والخععععدمات التععععي يععععتم  ضريبة القيمة المضافة

 شراؤها وبيعها من قبل المنش ت.

 البرامج اإلدخارية واالستثمارية

االشتراكات الدورية التي يقوم بها العميل من خالل القنوات اإللكترونية لدى هي 

التي تقوم بها   أو تلك Systematic Investment Planشركة الراجحي المالية  

من خالل التعاقد مع مدراء الصناديق الستثمار  الشركات أو المؤسسات لمنسوبيها

في مجموعة من  ديق االستثماريةفي الصنالمنسوبيها مبالغ اإلدخار الشهرية 

تخفيض الحد األدنى لالشتراك أو  ويحق لمدير الصندوق  الصناديق االستثمارية. 

 االشتراك اإلضافي لهذه الفئة من البرامج.

 النقدية التوزيعات

هعععععي التوزيععععععات النقديعععععة التعععععي يعععععدفعها الصعععععندوق لمعععععالكي الوحعععععدات وتمثعععععل 

ي أوراق الماليعععععة وو األأ الشعععععركات التوزيععععععات النقديعععععة المدفوععععععة معععععن قبعععععل

  .تراتيجية الصندوقبما يتوافق مع أهداف واسخرى أصول أ
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 :صندوق االستثمار(  1

 الصندوق، مع ذكر فئته ونوعة أ( اسم 

  صولمتعدد األال للنمودوق الراجحي صن

Al Rajhi Multi Asset Growth Fund  

  .القابضةالصناديق من فئة صندوق استثماري مفتوح وهو 

 وأخر تحديث )إن وجد( الصندوقب( تاريخ إصدار شروط وأحكام 

 .م22/05/2022بتاريخ وتم إجراء آخر تحديث لها  م.1998نوفمبر  1صدرت شروط وأحكام الصندوق بتاريخ 

 االستثمار صندوقوحدات  طرح ىج( تاريخ موافقة الهيئة عل

  م07/02/2009بتاريخ طرح وحدات الصندوق االستمرار في تم الحصول على موافقة الهيئة على 

 االستثمارد( مدة صندوق 

 غير محدد المدة هو صندوق عام مفتوح األصول متعددال للنمو الراجحي صندوق

 :النظام المطبق 2) 

 ، هععي شععركة مسععاهمة سعععودية مقفلععة مععرخ  لهععا مععن هيئععة السععوق الماليععة   الهيئععة  الشععركة  ة شععركة الراجحععي الماليعع

لممارسععععة أنشععععطة اإلدارة والتعامععععل بصععععفة أصععععيل ووكيععععل والتعهععععد بالتغطيععععة والترتيعععع  وتقععععديم   الجهععععة المنظمععععة أو 

  37/07068رقم  المشورة والحفظ في األوراق المالية، بموج  رخصة هيئة السوق المالية 

لسعععوق الماليعععة الصعععندوق عبعععارة ععععن صعععندوق اسعععتثماري مفتعععوح، يخضعععع كعععال معععن الصعععندوق ومعععدير الصعععندوق لنظعععام ا

 ذات العالقة المطبقة في المملكة العربية السعودية. ىولوائحه التنفيذية واألنظمة واللوائح األخر

 

 

 :وممارساته سياسات االستثمار 3)

 االستثمار صندوقلأ( األهداف االستثمارية 

 المال رأس على المحافظة بين توازن تحقيق إلى يهدف متعدد األصول هو صندوق استثماري مفتوح للنموصندوق الراجحي 

تتوافق مع الضوابط الشرعية للصندوق.  فئات أوراق مالية متنوعة صناديق في األصول توزيع طريق عن المال رأس وتنمية

 كما يوفر الصندوق السيولة النقدية الالزمة للمستثمرين. ويسعى الصندوق لتحقيق نمو مقارب للمؤشرات اإلرشادية ا تية:

 40 %شهور 3  سايبور   

 30 %اإلسالمية األسهم ألسواق جونز داو مؤشر 

 6 %الشرعية الضوابط مع المتوافقة الخليجية األسهم ألسواق بورز آند ستاندرز مؤشر 

 24 %الشرعية الضوابط مع المتوافقة السعودية األسهم ألسواق بورز آند ستاندرز مؤشر   

ولن يقوم الصندوق  خالل زيارة الموقع االلكتروني لمدير الصندوق.ويمكن للمستثمر متابعة أداء المؤشر اإلرشادي من 

 بتوزيع أي أرباح أو توزيعات نقدية على المستثمرين وسيقوم بإعادة استثمار األرباح الموزعة في الصندوق.
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 ب( األوراق المالية التي يستثمر الصندوق فيها بشكل أساسي

باتباع استراتيجية استثمارية نشطة من ذات الطرح العام  صناديق استثمارية أخرىيهدف الصندوق لالستثمار بشكل رئيسي في 

 العوائد أقصى تحقق والتي لالستثمار االمثل التوزيع تضمن التي الصناديق من مختارة مجموعة فيخالل تخصي  األصول 

وفيما يلي موجز ألنواع األصول التي  ، ويتم معظمها وفق المؤشرات القياسية المعتمدةالمخاطر من االدنى بالحد الممكنة

 يستثمر بها الصندوق بشكل أساسي:

 صناديق أدوات أسواق النقد •

 صناديق الدخل الثابت •

 صناديق األسهم •

التي ال تندر  تحت الفئات السابقة وتشمل الصناديق المتداولة/ والصناديق  صناديق فئات األوراق المالية األخرى •

 العقارية المتداولة

 سياسة تركيز االستثمار ج(

صناديق فئات في نسبة أقل بو ،األسهمفي صناديق نسبة عالية ب يتركز استثمارهالمخاطر  متوسطالصندوق هو صندوق 

 .األصول األخرى

 

 ة االستثمار نسب جدول( د

 :الجدول التالي في ما هو مذكور حس ات الصندوق تركز استثمارت

 

 االستثمار نوع األدنى الحد األعلى الحد

 النقد أسواق النقد، وصناديق أدوات 0% 40%

 صناديق الدخل الثابت 0% 30%

 األسهم صناديق 60% 100%

40% 0% 
صعععناديق فئعععات األوراق الماليعععة األخعععرى التعععي ال تنعععدر  تحعععت الفئعععات السعععابقة وتشعععمل 

 الصناديق المتداولة/ والصناديق العقارية المتداولة

 

 استثماراته( أسواق األوراق المالية التي يحتمل أن يشتري ويبيع الصندوق فيها هـ

ً  الصندوق استثمارات يتم توزيع ً  أو/و عالميا  .استراتيجية مدير الصندوق حس  محليا

 الستثمار في وحدات صندوق االستثمارأو نية امدير الصندوق  استثمار( و 

بصعععفته مسعععتثمر وذلعععك وفقعععا لتقعععديره الخعععاص. ويحعععتفظ معععدير الصعععندوق بحقعععه قعععد يسعععتثمر معععدير الصعععندوق فعععي الصعععندوق 

 ً  فعععي اسعععتثماراته ععععن الصعععندوق معععدير يفصعععح وسعععوف ،فعععي اسعععترداد جعععزء معععن أو كعععل مشعععاركته حسععع  معععا يعععراه مناسعععبا

ذلعععك بمعععا فعععي  – السعععنوية والتقعععارير –القعععوائم الماليعععة األوليعععة  –البيعععان الربعععع سعععنوي   الصعععندوق تقعععارير فعععي الصعععندوق

  .القوائم المالية السنوية
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( المعاااااامالت واألسااااااليب واألدوات التاااااي يمكااااان لمااااادير الصاااااندوق اساااااتخدامها بغااااار  اتخااااااذ قااااارارات االساااااتثمارية ز

 صندوقلل

 وذلك بهدف تحقيق والمحاسبية، المالية المعايير من مجموعة تطبق نشطة إدارة من خالل العوائد أفضل لتحقيق الصندوق يسعى

 استثمارية صناديق في حس  طبيعة وأهداف الصندوق من خالل االستثمار المخاطر من المعقول بالحد الممكنة العوائد أقصى

ً  مطروحة ً  طرحا  استثمارية صناديق في االستثمار للصندوق يمكن كما. على طرحها من قبل هيئة السوق المالية الموافقة تمت عاما

 لذلك األقل على مساوي لتنظيم خاضع آخر بلد لتنظيم وفقا أجنبية أو/و خليجية تنظيمية هيئات من مرخصة عالمية أو خليجية

 األصول فئات جميع أو/و أحد في يستثمر أن على الصندوق أهداف تحقيق لغرل المملكة في االستثمار صناديق على المطبق

تابعيه، على أن تكون متوافقة مع  أو الصندوق مدير قبل من المدارة الصناديق ذلك ويشمل أعاله  د  الفرعية الفقرة في المذكورة

 .الضوابط الشرعية للصندوق

 ( أنواع األوراق المالية التي ال يمكن إدراجها ضمن استثمارات الصندوقح

 .أعاله  د  الفرعية الفقرة سيقوم الصندوق باالستثمار في فئات األصول التي تم ذكرها في

 المالية أو األصول األخر التي يمكن للصندوق االستثمار فيها ( أي قيد آخر على نوع األوراقط

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

 ر الصاااندوق( الحااد الاااكي يمكااان فيااه اساااتثمار أصاااول الصاااندوق فااي وحااادات صاااندوق أو صاااناديق اسااتثمار ياااديرها ماااديي

 نأو مديرو صناديق آخرو

اإلخعععالل يعتبعععر الصعععندوق صعععندوق قعععابض هدفعععه االسعععتثماري العععرئيس اسعععتثمار أصعععوله فعععي صعععناديق اسعععتثمار أخعععرى دون 

 بقيود االستثمار المذكورة في الئحة صناديق االستثمار وأي تعديل عليها.    

 صندوق في االقترا ال( صالحيات ك

٪ مععععن صععععافي قيمععععة أصععععول 10بحععععد أقصععععى  يحععععق للصععععندوق الحصععععول علععععى تمويععععل متوافععععق مععععع الضععععوابط الشععععرعية

تغطيعععة الصعععندوق ولفتعععرة اسعععتحقاق ال تزيعععد ععععن سعععنة ألغعععرال االسعععتثمار، ويسعععتثنى معععن هعععذه النسعععبة االقتعععرال لغعععرل 

 .طلبات االسترداد

 ري( الحد األعلى للتعامل مع أي طرف نظل

سعععوف يلتعععزم معععدير الصعععندوق بمتطلبعععات الئحعععة صعععناديق االسعععتثمار وقيودهعععا معععن حيعععث الحعععد األقصعععى للتعامعععل معععع أي 

 طرف نظير. 

 ( سياسة مدير الصندوق إلدارة مخاطر الصندوقم

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

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

 من:

 توفر السيولة الكافية لتلبية أي طلبات استرداد متوقعة. 

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

 ين  على ذلك الشروط واألحكام.
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 عدم تحمل الصندوق أي مخاطر استثمارية غير ضرورية تتعلق بأهدافه االستثمارية. 

 ( المؤشر االسترشادين

 40 %شهور 3  سايبور   

 30 %اإلسالمية األسهم ألسواق جونز داو مؤشر 

 6 %الشرعية الضوابط مع المتوافقة الخليجية األسهم ألسواق بورز آند ستاندرز مؤشر 

 24 %الشرعية الضوابط مع المتوافقة السعودية األسهم ألسواق بورز آند ستاندرز مؤشر   

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

 األوراق الماليةالتعامل في مشتقات ( س

قعععد يسعععتثمر الصعععندوق فعععي مشعععتقات األوراق الماليعععة لجهعععة مصعععدرة خاضععععة لقواععععد الكفايعععة الماليعععة الصعععادرة ععععن الهيئعععة 

أو الصعععادرة ععععن جهعععة رقابيعععة مماثلعععة للهيئعععة لغعععرل اإلدارة الفعالعععة للمحفظعععة والتحعععوط معععن مخعععاطر تقلععع  األسععععار علعععى 

 ٪ من صافي قيمة أصول الصندوق10الشرعية، وعلى أال يتجاوز ذلك أن تكون متوافقة مع الضوابط 

 ( أي إعفاءات توافق عليها هيئة السوق المالية بشأن أي قيود أو حدود على االستثمارع

 ال يوجد

 المخاطر الرئيسة لالستثمار في الصندوق: 4)

المخاطر، وتبعاً لذلك يج  على مالكي الوحدات أن يكونوا على بينه من  متوسعععطيعتبر الصعععندوق صعععندوق اسعععتثمار  .أ

 المخاطر الرئيسة التي قد يكون لها أثر سلبي على أداء الصندوق

ليس هناك تأكيد أن األهداف االسعععتثمارية للصعععندوق سعععوف تتحقق وذلك ألن ظروف السعععوق وطرق التداول في تغير  .ب

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

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

 االسترشادي سيتكرر أو يماثل األداء السابق.

 .بنكيةال يعتبر بمثابة وديعة  االستثمار في الصندوق االعتبار أنيج  أن يأخذ مالكي الوحدات المحتملين في  .د

أقل وقد يكون مبلغ االسترداد يج  على مالكي الوحدات أن يدركوا أنهم ربما يخسرون جزءاً من أو كامل استثمارهم،  .ه

يسعتطع مالكي . وقد تنخفض قيمة االسعتثمارات الرئيسعة للصعندوق وربما ال الصعندوقبه في  اشعتركوامن السععر الذي 

 الوحدات استرداد المبلغ الذي استثمروه في الصندوق.

 صندوق االستثماراللمخاطر الرئيسة المحتملة المرتبطة باالستثمار في اقائمة  .و

ذات الطرح العام التي تنطوي على مخاطر معينة والصكوك يستثمر الصندوق في صناديق أخرى كصناديق البضائع واألسهم 

 ولتوضيح هذه المخاطر نورد فيما يلي بياناً ببعضها والتي قد تؤثر على قيمة الوحدة: 

 مخاطر أسواق السلع

بما أن صفقات الصندوق جميعها تبدأ باستالم وعد غير ملزم من طرف راغ  في التمويل، عندها يقوم مدير الصندوق بشراء 

لمناسععععبة من موردين معتمدين في أسععععواق السععععلع العالمية، ومن ثم يبيعها مدير الصععععندوق آجالً على الطرف الواعد السععععلع ا

بالشراء بربح محدد. إال أنه وفي حاالت نادرة جداً قد ال يوفى الطرف الواعد بوعده، عندها يضطر مدير الصندوق إلى إعادة 

 ينه والذي يمكن أن يكون أقل مما اشتريت به.  السلع للمورد أو بيعها في السوق بسعرها في ح

 مخاطر أسعار الفائدة

http://www.alrajhi-capital.com/
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أي تغيرات في سعععوق أسععععار  إن طبيعة اسعععتثمارات الصعععندوق  بضعععائع، صعععكوك  تجعله يتأثر بأسععععار الفائدة. وعليه، فإن

وكذلك بشكل غير مباشر نتيجة للتغير في تقييم  دوق، بشكل مباشر من عائد األرباحستؤدى إلى تباينات في عائد الصن الفائدة

 األصول التي يديرها الصندوق. 

 مخاطر سوق األسهم

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

كون المستثمر على علم بالمخاطر التي ينطوي عليها هذا النوع تأكيد أو ضمان بأن الصندوق سيحقق أداًء إيجابيا. وينبغي أن ي

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

مخاطر هذه التذبذبات من  سععععيسعععععى قدر اإلمكان للتقليل من ومدير الصععععندوق تتأثر بالعديد من العوامل الداخلية والخارجية.

ذات الطرح  وصناديق الصكوك خالل التوزيع النشط ألصول الصندوق بين صناديق األسهم وصناديق المضاربة في البضائع

 العام المرخصة من هيئة السوق المالية.

 مخاطر العمالت

مة أي من العمالت التي تشكل قوام ينطوي االستثمار في الصندوق على بعض المخاطر التي تتعلق بالعمالت، فإن انخفال قي

 استثمارات الصندوق من شأنه أن يؤثر سلبا على أداء الصندوق. 

 مخاطر االئتمان

تتمثل في إمكانية عدم قدرة أو عدم رغبة الطرف ا خر  المتمول أو المشعععترى باألجل في عمليات صعععناديق المضعععاربة  في 

 ي الوقت المحدد أو عدم إمكانية السداد نهائياً.سداد المستحقات أو االلتزامات المترتبة عليه ف

 المخاطر االقتصادية

ينطوي االسععععتثمار في الصععععندوق على درجة عالية من المخاطر الناجمة عن التوزيع الجغرافي لألسععععواق التي يسععععتثمر فيها 

الصععندوق، وعليه فإن أي تغييرات معاكسععة في الظروف االقتصععادية للبلد  أو البلدان  التي تسععتثمر فيها األموال، قد يكون له 

 أثر سلبي على قيمة أصول الصندوق. 

 طر عدم الشرعيةمخا

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

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

دم مطابقتها للضععععوابط المحددة من الهيئة الشععععرعية الخاصععععة بمدير الصععععندوق من شععععأنه أن يجعل من الشععععركات كنتيجة لع

 استثمارات الصندوق أكثر تركيزاً مما قد يزيد من التذبذبات.

 مخاطر السيولة

يتعرل الصعندوق لمخاطر عدم القدرة على تنفيذ عمليات االسعترداد نتيجة النق  في السعيولة في أسعواق األسعهم أو إذا كانت 

% أو أكثر من القيمة الصععافية ألصععول الصععندوق إلى الحد الذي يضععطر 10قيمة الوحدات المسععتردة في أي يوم تقويم تعادل 

 خ الحق. معه مدير الصندوق لتأجيل االسترداد لتاري

 المخاطر القانونية

وتأتي تلك المخاطر  القانونية،قد تواجه الشععععععركات بعض المخاطر القانونية نتيجة لعدم االلتزام بتطبيق األنظمة واإلجراءات 

من الشعععععركات التي اسعععععتثمر فيها الصعععععندوق واحتمالية تعرضعععععها للمخاطر القانونية والمقاضعععععاة من قبل دعاوى األفراد أو 

 الشركات.

 لمخاطر السياسيةا
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أداء الصعععندوق قد يكون متأثرا بتغير الحكومات أو الحروب أو في حال تغيير القوانين في تلك البلدان أو أي مخاطر سعععياسعععية 

 أخرى.

 مخاطر االستثمار في الصناديق االستثمارية

تعرل لها ذلك الصععندوق في الصععناديق االسععتثمارية سععوف يعرل مالكي الوحدات للمخاطر التي قد ي اسععتثمارات الصععندوق

 لالستثمارات، السوقية القيمة يخفض من والذي قد االساسية للصندوق الوحدة سعر في تقلبات عنه ينتج وبالتالي المستثمر به،

 .الوحدة للصندوق والذي سيخفض سعر

 األخرى االستثمارات مخاطر

صناديق االستثمار العقارية المدرة للدخل،  مثل أخرى استثمارات أصول فئة في الصندوق يستثمر قد األصول، تنويع لغرل

 فئات من خطورة أكثر االسعععععتثمارات، عموما هذه وتعتبر اإلجارة ، وصعععععناديقREITsوالصعععععناديق االسعععععتثمارية العقارية 

 .الوحدة الصندوق وسعر أداء من االستثمارات تلك تخفض وقد الثابت والدخل النقد أسوق مثل التقليدية األصول

 التمويلمخاطر 

لغرل االستثمار قد يتأخر الصندوق عن سداد المبالغ في الوقت المحدد ألسباب  على تمويل مدير الصندوق حصولفي حال 

خارجة عن إرادة مدير الصععندوق، مما قد يضععطر مدير الصععندوق لبيع بعض اسععتثماراته مما قد يؤثر على أصععول الصععندوق 

 والذي سينعكس سلبا على أسعار الوحدات.

 الثابت الدخل ألدوات الداخلي التصنيف على االعتماد اطرمخ

 فيها الصندوق يستثمر والتي ائتمانيا المصنفة غير الثابت أدوات الدخل في باالستثمار المتعلقة المخاطر الوحدات مالكو يتحمل

 في ضعععععععو أي أن حيث. الصععععععندوق مدير به يقوم الذي االئتماني الداخلي والتصععععععنيو التقويم ثم والتحليل، البحث على بناء

 على سععلبا يؤثر مما الصععندوق أصععول قيمة صععافي قيمة إلى خفض يؤدي ربما الثابت الدخل أدوات لمصععدري المالي الوضععع

 .الوحدات وأسعار الصندوق أداء

 الناشئة األسواق مخاطر

ستثمر قد شئة أسواق أو سوق في مالية أوراق في الصندوق ي  في التأخر أو مرتبطة باإلخفاق مخاطر على تنطوي قد والتي نا

 طياته بين قد يحمل األسعععواق هذه مثل في االسعععتثمار أن كما. المالية األوراق حفظ وأمانة وتسعععجيل السعععوق صعععفقات تسعععوية

 متركزا عادة يكون الناشععئة األسععواق في السععوقية القيمة أحجام من األكبر الكم بأن علما. والمعتاد المتوسععط من أعلى مخاطرا

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

سواق في باالستثمار مقارنةً  أقل وسيولة األسعار، تقلبات من أكبر  وسعر أداء الصندوق على سلبا يؤثر قد مما تطورا أكثر أ

 .وحداته

 الصندوق مدير موظفي على االعتماد مخاطر

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

 .مناس  بديل وجود وعدم غيابهم أو استقالتهم عند سلبيا الوحدة

 المصالح تضارب مخاطر

 تؤثر قد شعخصعية مصعلحة بسعب  الصعندوق مدير قرار واسعتقاللية موضعوعية على تؤثر التي الحاالت في المخاطر هذه تنشعأ

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

 الُمصِدر مخاطر
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 السععياسععية أو االقتصععادية الظروف في والتغيرات النظير، /المقابل الطرف أو للملصععدر المالية الظروف في التغييرات وتشععمل

 قد مما المصععدر بوضععع يتأثر األصععل ذلك إن حيث المصععدر، أو المالية األوراق من معين نوع على سععلبا تؤثر التي المحددة

 .سلبا الوحدة وسعر الصندوق أداء تأثر وبالتالي أسهمه قيمة انخفال إلى يؤدي

 ألية تقييم المخاطر: 5)

 الصندوق. بأصول المتعلقة المخاطر يميلتق داخلية يتبع مدير الصندوق آلية

 :الفئة المستهدفة لالستثمار في الصندوق 6)

أهداف  مراعاةالصفة االشتراك بالصندوق، مع  بهذه المملكة أنظمة له تقرمؤهل  اعتباري أو طبيعي شخ  يحق ألي

 المال رأس في نمو يستهدف الصندوق المستثمرين الذين يسعون لتحقيق الصندوق االستثمارية والمخاطر المرتبطة بها

 الضوابط مع تتوافق متنوعة مالية أوراق فئات صناديق في األصول توزيع طريق عن المحدد المخاطر مستوى مع متناس 

  .للصندوق الشرعية

 :قيود/حدود االستثمار 7) 

يلتععععزم مععععدير الصععععندوق خععععالل إدارتععععه للصععععندوق بععععالقيود والحععععدود التععععي تفرضععععها الئحععععة صععععناديق االسععععتثمار وشععععروط 

 . وأي تعديل عليهاوأحكام الصندوق 

 :العملة 8)

م بها اسععتثماراته ووحداته، وتقبل اشععتراكات المسععتثمرين بأي عملة أخرى  عملة الصععندوق هي الريال السعععودي وهي التي سععتقو 

العمالت العالمية الرئيسعععية على أسعععاس سععععر الصعععرف السعععائد في األسعععواق في ذلك التاريخ، ويتحمل الراغبون في تحويل من 

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

 :مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب 9) 

 أصول صندوق االستثمار، وطريقة احتسابها تفاصيل لجميع المدفوعات من -أ

 رسوم اإلدارة

 .فيها المستثمر للصناديق اإلدارة رسوم الصندوق يتحمل ولكن إدارة رسوم الصندوق مدير يتقاضى ال

 رسوم أمين الحفظ

الصناديق  لالستثمارات في الصناديق االستثمارية وتشمل قيمة األصول منسنوياً % 0.02يتحمل الصندوق رسوم حفظ تعادل 

سعععنوياً من  % 0.20-%0.03  بين تتراوح حفظ رسعععوم ويتحمل، المتداولة/ الصعععناديق العقارية المتداولة في السعععوق السععععودية

لالسععتثمارات في الصععناديق االسععتثمارية وتشععمل الصععناديق المتداولة/ الصععناديق العقارية المتداولة في األسععواق  قيمة األصععول

 األخرى.

 لنظامية والرسوم التي قد تفرضها األسواق ومراكز اإليداع والتي من الممكن أن تتغير من وقت ألخر.ال تشمل الرسوم ا

 رسوم التعامل
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 اسعععترداد أو اشعععتراك رسعععوم من تشعععمله بما المالية االوراق وبيع شعععراء عملياتالناتجة عن  عموالت التداوليتحمل الصعععندوق 

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

 الضرائب

 أو الصععندوق مع المبرمة العقود أو الصععندوق على فرضععها يتم أخرى ضععرائ  وأي المضععافة القيمة ضععريبة الصععندوق يتحمل

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

 خرىاأل والمصاريف رسومال

سعععيتحمل الصعععندوق المصعععاريو الالزمة والفعلية إلدارته، رسعععوم المراجعة ورسعععوم الحفظ ورسعععوم النشعععر والرسعععوم الرقابية 

نسبة المصروفات األخرى  باستثناء ومكاف ت أعضاء مجلس إدارة الصندوق والمصروفات االخرى، بشرط أال يتجاوز إجمالي 

في حال كانت نسعبة  150,000% من متوسعط صعافي قيمة األصعول السعنوية أو  0.25مصعاريو التعامل والحفظ والضعرائ   

 الرسوم أقل من ذلك  كما يتحمل الصندوق الرسوم الفعلية فقط.

ووقااات  واألتعااااب،والعماااوالت  ماتدماااع كيفياااة حسااااب مقابااال الخااا والمصااااريف،يوضاااح جمياااع الرساااوم  جااادول -ب

 دفعها من قبل الصندوق

 رسوم اإلدارة
 رسععععوم الصععععندوق يتحمععععل ولكععععن إدارة رسععععوم الصععععندوق مععععدير يتقاضععععى ال

 .فيها المستثمر للصناديق اإلدارة

 رسوم االشتراك

 اشتراك عملية كل عند مباشرة تخصم اشتراك رسوم الصندوق مدير يستحق

 ويجوز. اشتراك كل قيمة من أقصى كحد% 2 بمعدل مستردة غير بالصندوق

ً  الصندوق لمدير  .النسبة هذه خفض الخاص لتقديره وفقا

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

الرسوم  

والمصاريف 

 األخرى

مجموع مكافآت أعضاء 

 مجلس إدارة الصندوق

 المستقلين

ً سععععودي  لاير 60,000  أقصععععى بحعععد ، يتحمعععل الصععععندوق نصعععيبه منهععععا سععععنويا

سععاس أبقععدر حجععم أصععوله نسععبة إلععى إجمععالي أصععول الصععناديق األخععرى علععى 

ً  بشكل سنوي تحس   ةالسن نهاية في وتخصم يومي تراكميا

 مصاريف التوزيع
تقعععععديري علعععععى أسعععععاس  بلعععععغتحتسععععع  كم سعععععنوياً  لاير 50,000  أقصعععععى بحعععععد

ً  ملتحوسنوي   السنةوتدفع في نهاية  بشكل يومي تراكميا

 الحسابات مراجعأتعاب 

 المستقل

ً  سععععودي لاير 30,000   أقصعععى بحعععد ، مبلعععغ ثابعععت علعععى أسعععاس سعععنوي  سعععنويا

 ً   شهرأ ةويدفع كل ست وتحس  بشكل يومي تراكميا

 رسوم النشر في موقع تداول 
ً  سعععععودي لاير 5,000  أقصععععى بحععععد ، مبلععععغ ثابععععت علععععى أسععععاس سععععنوي سععععنويا

ً تحس  بشكل يومي   لسنةوتدفع في نهاية ا تراكميا

لهيئة السوق الرسوم الرقابية 

 المالية

ً  سععععودي لاير 7,500 تحسععع  بشعععكل ، مبلعععغ ثابعععت علعععى أسعععاس سعععنوي سعععنويا

ً يومي   السنةوتدفع في نهاية  تراكميا

 .*جميع الرسوم أعاله قبل احتساب ضريبة القيمة المضافة

 .يوم بناًء على عدد أيام السنة 365/366 أساس على السنة أيام عدد احتساب يتم**

 

افتراضااااي يوضااااح نساااابة تكاااااليف الصااااندوق إلااااى القيمااااة اإلجماليااااة ألصااااول الصااااندوق علااااى مسااااتوى  جاااادول -ج

 على أن يشمل نسبة التكاليف المتكررة وغير المتكررة الصندوق،الصندوق ومالك الوحدة خالل عمر 

 المبلعععغ أن بعععافترال إلعععى القيمعععة اإلجماليعععة ألصعععول الصعععندوق أععععاله الموضعععحةنسعععبة تكعععاليو الصعععندوق  يوضعععح مثعععال

 السععععنة نهايععععة فععععي المحقععععق والعائععععد سعععععودي لاير مليععععون 10 يعععععادل الصععععندوق وحجععععم سعععععودي لاير 100,000 المسععععتثمر

 . غير شامل ضريبة القيمة المضافة  %10 يعادل المالية
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 الصندوق اصول إجمالي
 التكاليفنسبة  أساس االحتساب

  للصندوق

نسبة التكاليف لمالك 

 الوحدة

 %2.00 - - *االشتراك رسوم

 الحفظ رسوم
 يعععععععادل الحفععععععظ رسععععععوم متوسععععععط أن افتععععععرال علععععععى 

0.035 % 
 %0.0318 %0.0318 من إجمالي قيمة األصول

 %0.5455 %0.5455 من إجمالي قيمة األصول المستقلين االدرة مجلس اعضاء مكافاة

 %0.2727 %0.2727 من إجمالي قيمة األصول الحسابات مراجع  رسوم

 %0.4545 %0.4545 من إجمالي قيمة األصول رسوم التوزيع

 %0.0682 %0.0682 من إجمالي قيمة األصول لهيئة السوق المالية الرقابية الرسوم

 %0.0455 %0.0455 من إجمالي قيمة األصول تداول رسوم

صععععافي المصععععروفات قبععععل خصععععم رسععععوم 

 اإلدارة
- 1.4182% 1.4182% 

 %1.7252 %1.7252 من صافي قيمة األصول الصندوق دارةإ رسوم

 %3.14 %3.14 - إجمالي نسبة التكاليو المتكررة

 %2.00 - - إجمالي نسبة التكاليو الغير متكررة

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

 نهايععععععة االفتراضععععععي االسععععععتثمار صععععععافي

 المالية السنة
- 10,654,230 106,542 

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

هعععذا ** بعععافترال االسعععتثمار بالحعععد األقصعععى فعععي أعلعععى الصعععناديق معععن حيعععث الرسعععوم اإلداريعععة والتعععي تععععادل فعععي مثالنعععا 

 1.75 % 

 

 المفروضة على االشتراك واالسترداد ونقل الملكية التي يدفعها مالكو الوحداتمقابل الصفقات  -د

 رسوم االشتراك

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

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

 

المعلومااااات المتعلقااااة بالتخفيضااااات والعمااااوالت الخاصااااة وشاااارح سياسااااة ماااادير الصااااندوق بشااااأن التخفيضااااات  -ه

 والعموالت الخاصة

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

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

  الضريبةأو /و بالزكاة المتعلقة المعلومات -و

نظععراً الخعععتالف مععدد االسعععتثمار فععي الصعععندوق مععن مالعععك  خععر فعععإن تحديععد رأس الحعععول الععذي تجععع  فيععه الزكعععاة علععى كعععل 

مالعععك يختلعععو تبععععاً لعععذلك، وعليعععه فعععإن إدارة الصعععندوق لعععن تقعععوم بعععإخرا  الزكعععاة الشعععرعية علعععى األمعععوال المشعععتركة فعععي 

مالعععه بنفسعععه، وفقعععاً ألحكعععام زكعععاة ععععرول التجعععارة،  الصعععندوقإ وإنمعععا يتعععرك األمعععر لكعععل مسعععتثمر ليقعععوم باسعععتخرا  زكعععاة

 % من سعر الوحدات االستثمارية التي يملكها في اليوم الذي تج  فيه الزكاة. 2.5وهي 

 عمولة خاصة يبرمها مدير الصندوق  أي -ز

  ال يوجد
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مثاااال افتراضاااي يوضاااح جمياااع الرساااوم والمصااااريف ومقابااال الصااافقات التاااي ُدفعااات مااان أصاااول الصاااندوق أو  -ح

 قبل مالك الوحدات على أساس عملة الصندوقمن 

 وحجععععم سعععععودي لاير 100,000 المسععععتثمر المبلععععغ أن بععععافترال أعععععاله الموضععععحة الرسععععوم احتسععععاب آليععععة يوضععععح مثععععال

 غيعععر شعععامل ضعععريبة  %10 يععععادل الماليعععة السعععنة نهايعععة فعععي المحقعععق والعائعععد سععععودي لاير مليعععون 10 يععععادل الصعععندوق

 .القيمة المضافة 

 الصندوق اصول إجمالي
 الصندوق ومصاريف رسوم

 **السعودي بالريال

 المستثمر ومصاريف رسوم

 **السعودي بالريال

 2,000 - *االشتراك رسوم

 الحفظ رسوم

 يعععععادل الحفععععظ رسععععوم متوسععععط أن افتععععرال علععععى 

0.035 % 

3,500 35 

 600 60,000 المستقلين االدرة مجلس اعضاء مكافاة

 300 30,000 الحسابات مراجع  رسوم

 500 50,000 رسوم التوزيع

 75 7,500 لهيئة السوق المالية الرقابية الرسوم

 50 5,000 تداول رسوم

 1,560 156,000 صافي المصروفات قبل خصم رسوم اإلدارة

 1,897.70 189,770 الصندوق ادارة رسوم

 3,458 345,770 الرسوم والمصاريو السنوية  مجموع

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

 السععععععنة نهايععععععة االفتراضععععععي االسععععععتثمار صععععععافي

 المالية
10,654,230 106,542 

نسعععبة صعععافي عائعععد االسعععتثمار االفتراضعععي نهايعععة 

 السنة المالية
6.54% 6.54% 

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

 جميع الرسوم أعاله غير شاملة لضريبة القيمة المضافة.** 

هعععذا *** بعععافترال االسعععتثمار بالحعععد األقصعععى فعععي أعلعععى الصعععناديق معععن حيعععث الرسعععوم اإلداريعععة والتعععي تععععادل فعععي مثالنعععا 

 1.75 % 

 :والتسعير التقييم 10)

 الصندوق هكل أصل يملك يميتقأ( كيفية 

 :يلي كما يميتق يوم كل في الصندوق أصول يميبتق الصندوق مدير يقوم

ويعععتم التقيعععيم علعععى أسعععاس العملعععة، ويكعععون تحديعععد التقيعععيم بنعععاًء علعععى جميعععع  تقيعععيم،الصعععندوق فعععي كعععل يعععوم  يقعععي م -أ

 األصول التي تضمها المحفظة مخصوماً منها المستحقات الخاصة بالصندوق في ذلك الوقت. 

معععدير الصندوق/مشعععغل الصعععندوق علعععى نظعععم موثعععوق بهعععا تعتمعععد طريقعععة التقيعععيم علعععى نعععوع األصعععل، وقعععد يعتمعععد  -ب

 فيما يتعلق بتحديد القيم واألسعار وأسعار الصرف.
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 يتم إتباع المبادئ األتية لتقييم أصول الصندوق: -ج

إذا كانعععت األصعععول أوراقعععاً ماليعععة مدرجعععة أو متداولعععة فعععي أي سعععوق أوراق ماليعععة منظمعععة أو علعععى نظعععام  .1

  .في ذلك السوق أو النظامتسعير آلي، فيستخدم سعر اإلغالق 

إذا كانعععت األوراق الماليعععة معلقعععة، فينبغعععي تقييمهعععا وفقعععاً  خعععر سععععر قبعععل التعليعععق، إال إذا كعععان هنعععاك دليعععل  .2

 .قاطع على أن قيمة هذه األوراق المالية قد انخفضت عن السعر المعلق

ألولويعععة فعععي الفتعععرة معععا األسعععهم التعععي تمعععت المشعععاركة بهعععا فعععي الطروحعععات األوليعععة والحقعععوق ا تقيعععيموسعععيتم  .3

 بين االكتتاب وتداول الورقة المالية بناء على سعر االكتتاب أو سعر الحق المكتت  به

 .بالنسبة إلى صناديق االستثمار، آخر صافي قيمة أصول منشور لكل وحدة .4

 .بالنسبة إلى الودائع، القيمة االسمية باإلضافة إلى الفوائد/األرباح المتراكمة .5

اسعععتثمار آخعععر، القيمعععة العادلعععة التعععي يحعععددها معععدير الصعععندوق بنعععاًء علعععى الطعععرق والقواععععد  بالنسعععبة إلعععى أي .6

 المفَصح عنها في شروط وأحكام الصندوق، وبعد التحقق منها من قبل مراجع الحسابات للصندوق.

 –المسعععععتحقات  –يعععععتم احتسعععععاب صعععععافي قيمعععععة األصعععععول لكعععععل وحعععععدة بالمعادلعععععة التاليعععععة:  إجمعععععالي األصعععععول  -د

 ات المتراكمة  / عدد الوحدات القائمة وقت التقييم.المصروف

 ، وتكرارهاالتقييمب( عدد نقاط 

َ  الصععندوق أصععول تقويم سععيتم   أ  الفقرة في إليه االشععارة تم كما الصععندوق في أصععل كل لقيمة وفقا الخميس إلى األحد من يوميا

 يوم التعامل التالي.في  الوحدة سعر إعالن سيتم كما مساًء، الخامسة الساعة قبل أعاله

 أو الخطأ في التسعير التقييمج( اإلجراءات التي ستُتخك في حالة الخطأ في 

 أصععل أي يميععتق عنععد بمععا فععي ذلععك مععالكي الوحععدات السععابقين   المتضععررين الوحععدات مععالكي جميععع وتعععويض توثيععق سععيتم

 فععي خطععأ أي عععن فععوراً  الهيئععة إبععال  سععيتم كمععا. خععاط  بشععكل وحععدة سعععر حسععاب أو خععاط  بشععكل الصععندوق أصععول مععن

 الراجحعععي موقعععع فعععي فعععوراً  ذلعععك ععععن واإلفصعععاح الوحعععدة سععععر معععن أكثعععر أو  %0.5  نسعععبته تشعععكل التسععععير أو يميعععالتق

التعععي يلِععععد ها  الصعععندوق تقعععارير وفعععيوفعععي أي موقعععع أخعععر متعععاح للجمهعععور بحسععع  الضعععوابط التعععي تحعععددها الهيئعععة  الماليعععة

كمعععا أن معععدير الصعععندوق سعععوف يقعععدم ملخصعععاً بجميعععع  .معععن الئحعععة صعععناديق االسعععتثمار 76معععدير الصعععندوق وفقعععاً للمعععادة 

 من نفس الالئحة. 77أخطاء التقييم والتسعير للهيئة وفقاً للمادة 

 د( طريقة احتساب سعر الوحدة ألغرا  تنفيك طلبات االشتراك واالسترداد

 إجمعععالي األصعععول ناقصعععاً المسعععتحقات ناقصعععاً باسعععتخدام المعادلعععة التاليعععة: يمعععة األصعععول لكعععل وحعععدة صعععافي قيعععتم حسعععاب 

يم يعععذي العالقعععة. ويعععتم تق التقيعععيممقسعععومة علعععى إجمعععالي ععععدد وحعععدات الصعععندوق القائمعععة فعععي يعععوم  المصعععروفات المتراكمعععة 

يمهعععا بعملعععة ياألخعععرى يعععتم إععععادة تق صعععافي قيمعععة أصعععول الصعععندوق بالريعععال السععععودي وأي اسعععتثمارات مقومعععة بعععالعمالت

 .التقييمالريال السعودي بأسعار الصرف السائدة في تاريخ 

 هـ( مكان ووقت نشر سعر الوحدة، وتكرارها

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

 يوم العمل الذي يلي يوم التقييم. في موقع الشركة في

 :التعامالت 11) 

 تفاصيل الطرح األولي( أ
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 م.1998نوفمبر  28هـ الموافق 1419 شعبان 9عمله في الصندوق  بدأ وقد المدة محدد غير مفتوح صندوق يعتبر الصندوق

 ) سعوديلاير  3.75 (دوالر أمريكي والتي تعادل 1ساوي تسعر الوحدة عند بداية الطرح 

 ( مسؤوليات مدير الصندوق في شأن طلبات االشتراك واالستردادب

ثنين اإل تعامل  يومفي الصندوق بعد إتمام الطرح األولي لوحدات الصندوق في كل يوم والتحويل يسمح باالشتراك واالسترداد 

. وسيكون آخر موعد الستالم طلبات االشتراك واالسترداد التعاملبسعر الوحدة المعلن عنه في اليوم الذي يلي يوم   واألربعاء

 .عاملالسابق ليوم التيوم العمل من  الساعة الخامسة مساءً  والتحويل قبل

 متحصاااالتطلاااب االساااترداد ودفاااع بماااا فاااي ذلاااك مكاااان تقاااديم الطلباااات والمااادة باااين ، إجاااراءات االشاااتراك واالساااترداد( ج

 أو نقل الملكية االسترداد لمالك الوحدات

يعععتم اسعععتالم طلبعععات االشعععتراك واالسعععترداد أو التحويعععل بعععين الصعععناديق يوميعععاً ععععن طريعععق فعععروع الشعععركة المعتمعععدة خعععالل 

سعععاعات العمعععل الرسعععمية علعععى أن يعععتم تقعععديم بيانعععات إثبعععات الهويعععة الالزمعععة، أو ععععن طريعععق القنعععوات اإللكترونيعععة التعععي 

لعععدفع لمالعععك الوحعععدات عوائعععد االسعععترداد المناسعععبة قبعععل إقفعععال العمعععل فعععي اليعععوم سعععيتم او توفرهعععا شعععركة الراجحعععي الماليعععة.

 .بحد أقصى التي تم فيها تحديد سعر االسترداد التعامل ليومالخامس التالي 

 ( أّي قيود على التعامل في وحدات الصندوقد

 ال يوجد

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

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

 إذا طلبت هيئة السوق المالية ذلك 

 يحقعععععق مصعععععالح معععععالكي الوحعععععدات أو رفعععععض األشعععععتراك أو االسعععععترداد معععععدير الصعععععندوق أن التعليعععععق ىأذا رأ 

 الحاليين.

 التعي األخعرى األصعول أو الماليعة األوراق معع التعامعل فيهعا يعتم التعي الرئيسعة السعوق فعي التعامعل تعليعق تعم إذا 

 بشعكل الصعندوق معدير يعرى التعي الصعندوق أصعول إلعى بالنسعبة أو ععام بشعكل إمعا االسعتثمار صعندوق يملكهعا

يجععوز لمععدير الصععندوق تأجيععل اسععترداد و .الصععندوق أصععول قيمععة صععافي إلععى نسععبة مهمععة أنهععا معقععول

الوحعععدات كحعععد أقصعععى إلعععى يعععوم التعامعععل التعععالي. ويحعععدب ذلعععك، إذا بلعععغ إجمعععالي نسعععبة جميعععع طلبعععات االسعععترداد 

  %  أو أكثر من صافي قيمة أصول الصندوق.10  لمالكي الوحدات والمطلوب تلبيتها في أي يوم تعامل

 فعععي الصعععندوق فعععي حعععال رأى معععدير الصعععندوق أنعععه يترتععع   أو اسعععترداد يحعععق لمعععدير الصعععندوق رفعععض أي طلععع  اشعععتراك

  .مخالفة للوائح هيئة السوق المالية أو نظام مكافحة غسل األموال االسترداد/على هذا االشتراك

 التالية: ، سيتخذ مدير الصندوق االجراءات أو االشتراك أو االسترداد الصندوق تقييمفي حال تعليق 

 .تعليق إال للمدة الضرورية والمبررة مع مراعاة مصالح مالكي الوحداتالتأكد من عدم استمرار أي  .1

مراجععععة التعليععععق بصعععورة منتظمععععة والتشععععاور معععع مجلععععس إدارة الصعععندوق وأمععععين الحفععععظ ومشعععغل الصععععندوق حععععول  .2

 .ذلك بصورة منتظمة

الكي الوحعععدات إشععععار الهيئعععة ومعععالكي الوحعععدات فعععوراً بعععأي تعليعععق معععع توضعععيح أسعععباب التعليعععق، وإشععععار الهيئعععة ومععع .3

فعععور انتهعععاء التعليعععق بالطريقعععة نفسعععها المسعععتخدمة فعععي اإلشععععار بعععالتعليق، واإلفصعععاح ععععن ذلعععك فعععي الموقعععع اإللكترونعععي 

 لمدير الصندوق وأي  موقع آخر متاح للجمهور بحس  الضوابط التي تحددها الهيئة.

ل( اإلجراءات التي يجري بمقتضاها اختيار طلبات االسترداد التي و  ستؤجَّ
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ويععتم معاملععة  الطلعع  اسععتالم أولويععةفععي حالععة تععم تأجيععل االسععترداد مععن قبععل مععدير الصععندوق، فسععوف يععتم الععدفع علععى أسععاس 

مععن صععافي قيمععة أصععول % 10االسععترداد فععي يععوم التعامععل الواحععد كععل طلعع  علععى حععدة بحيععث إذا تجععاوز إجمععالي طلبععات 

اتهم قبعععل الموععععد النهعععائي لتقعععديم التعليمعععات الخاصعععة سعععوف يعععتم تنفيعععذ طلبعععات العمعععالء التعععي تعععم اسعععتالم طلبعععالصعععندوق 

قيمعععة الوحعععدات ععععن الحعععد األدنعععى المطلعععوب لالسعععتمرار بالصعععندوق، فعندئعععذ . فعععإذا انخفضعععت األسعععبقية بحسععع باالسعععترداد 

 يج  استرداد وحدات المستثمرين بالكامل.

 ( األحكام المنظمة لنقل ملكية الوحدات إلى مستثمرين آخرينز

آخعععرين، إال فعععي حعععاالت محعععدودة جعععداً كالوفعععاة  ال قعععدر  مسعععتثمرين الصعععندوق إلعععى وحعععدات ملكيعععة بنقعععل الصعععندوق يقعععوم لعععن

هللا  أو فععععي حععععال طلعععع  ذلععععك بحسعععع  أمععععر قضععععائي أو أمععععر مععععن جهععععة تنظيميععععة ذات صععععالحية أو أي حععععاالت أخععععرى ال 

 تتعارل مع األنظمة والقوانين المعنية وذلك حس  موافقة مدير الصندوق.

 لحد األدنى لعدد أو قيمة الوحدات التي يجب على مالك الوحدات االشتراك فيها أو نقلها أو استردادها( اح

للرصيد والحد األدنى لالشتراك اإلضافي ، وهو الحد األدنى االف لاير سعودي 7,500الحد االدنى لالشتراك في الصندوق 

للبرامج االدخارية  النس  هذه خفض الصندوق لمدير ويجوزلاير سعودي  3,750لاير سعودي والحد االدنى لالسترداد  3,750

 واالستثمارية.

 الحاااد ذلاااك إلاااى الوصاااول عاادم حاااال فاااي المتخاااكةاإلجااراءات ودناااى للمبلااا  التاااي ينااوي مااادير الصاااندوق جمعاااه األحااد ال( ط

 الصندوق في األدنى

 .لبدء عمل الصندوقدنى اليوجد حد أ

 :سياسة التوزيع 12)

 توزيع الدخل واألرباح أ( سياسة

لعععن يقعععوم الصعععندوق بتوزيعععع أي أربعععاح أو توزيععععات نقديعععة علعععى المسعععتثمرين وسعععيقوم بإععععادة اسعععتثمار األربعععاح الموزععععة 

  لتعزيز أداء الصندوق. في الصندوق

  ب( التاريخ التقريبي لالستحقاق والتوزيع

 ال يوجد

 ج( كيفية دفع التوزيعات

 .لتعزيز أداء الصندوق الصندوقسيتم أعادة استثمارها في 

 :تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات 13) 

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

  سعععوف يقعععوم معععدير الصعععندوق بإععععداد البيعععان الربعععع سعععنوي والقعععوائم الماليعععة األوليعععة والتقعععارير السعععنوية  بمعععا فعععي ذلعععك

  معععن الئحعععة صعععناديق االسعععتثمار وأي 4القعععوائم الماليعععة السعععنوية  والتقعععارير المعععوجزة وفقعععاً لمتطلبعععات الملحعععق رقعععم  

 تعديل عليها، وسوف يتم تزويد مالكي الوحدات بها عند الطل  دون أي مقابل.
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   تقريعععر وذلعععك فعععي   أشعععهر معععن نهايعععة فتعععرة ال3سعععوف يعععتم إتاحعععة التقعععارير السعععنوية للجمهعععور خعععالل معععدة ال تتجعععاوز

معععن الئحعععة صعععناديق االسعععتثمار وأي تععععديل عليهعععا، وفعععي  76األمعععاكن وبالوسعععائل المحعععددة فعععي الفقعععرة  ب  معععن المعععادة 

الموقعععع االلكترونعععي لمعععدير الصعععندوق والموقعععع اإللكترونعععي للسعععوق وأي موقعععع آخعععر متعععاح للجمهعععور حسععع  الضعععوابط 

 التي تحددها الهيئة. 

 يومعععاً معععن نهايعععة فتعععرة التقريعععر وذلعععك فعععي 30ليعععة األوليعععة وإتاحتهعععا للجمهعععور خعععالل  سعععوف يعععتم إععععداد القعععوائم الما  

األمععععاكن وبالوسععععائل المحععععددة فععععي شععععروط وأحكععععام الصععععندوق وفععععي الموقععععع االلكترونععععي لمععععدير الصععععندوق والموقععععع 

 اإللكتروني للسوق وأي موقع آخر متاح للجمهور حس  الضوابط التي تحددها الهيئة.

 معععن الئحعععة صعععناديق االسعععتثمار وأي تععععديل عليهعععا 4لبيعععان ربعععع السعععنوي وفقعععاً لمتطلبعععات الملحعععق  سعععوف يعععتم نشعععر ا  

  أيعععام معععن نهايعععة فتعععرة الربعععع وذلعععك فعععي األمعععاكن وبالوسعععائل المحعععددة فعععي شعععروط وأحكعععام الصعععندوق وفعععي 10خعععالل  

للجمهعععور حسععع  الضعععوابط الموقعععع االلكترونعععي لمعععدير الصعععندوق والموقعععع اإللكترونعععي للسعععوق وأي موقعععع آخعععر متعععاح 

 التي تحددها الهيئة.

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

 .صافي قيمة أصول الصندوق 

 .عدد وحدات الصندوق والتي يملكها المشترك وصافي قيمتها 

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

   بيععان سععنوي لمالععك الوحععدات  بمععا فععي ذلععك أي شععخ  تملععك الوحععدات خععالل السععنة المعععد فععي شععأنها البيععان  يلخعع

  يومععاً مععن نهايععة السععنة الماليععة، ويجعع  أن 30صععفقاته فععي وحععدات الصععندوق العععام علععى مععدار السععنة الماليععة خععالل  

قابععععل الخععععدمات والمصععععاريو واألتعععععاب المخصععععومة مععععن مالععععك يحتععععوي هععععذا البيععععان األربععععاح الموزعععععة وإجمععععالي م

الوحععععدات والععععواردة فععععي شععععروط وأحكععععام الصععععندوق، باإلضععععافة إلععععى تفاصععععيل لجميععععع مخالفععععات قيععععود االسععععتثمار 

 المنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار وأي تعديل عليها أو في شروط وأحكام الصندوق.

 تقارير الصندوق التي يعدها مدير الصندوقب( معلومات عن أماكن ووسائل إتاحة  

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

ذلك أو اإلشععععار و التقارير. ويج  إخطار مدير الصعععندوق في حال اكتشعععاف أية أخطاء في وسعععيلة تواصعععل أخرى يتم اعتمادها

ً ) 45  خمسة وأربعون خالل فترة التقارير، وبعد ذلك تصبح التقارير الصادرة من تاريخ إرسال تلك اإلشعارات أو تقويمياً  يوما

 عن مدير الصندوق نهائية وحاسمة.

 ج( معلومات عن وسائل تزويد مالكي الوحدات بالقوائم المالية السنوية

وذلك من مقابل دون السنوية المالية يستطيع مالكي الوحدات االستثمارية والمستثمرين المحتملين الحصول على نسخ من القوائم 

أو في المقر الرئيسي لمدير الصندوق أو عن  www.saudiexchange.sa السعودية موقع شركة السوق المالية تداول خالل

 .capital.com-www.alrajhiطريق موقعه االلكتروني  

البريععععد ترسععععل علععععى  العنععععوان البريععععدي و/أو وصععععندوق لليععععتم موافععععاة جميععععع المسععععتثمرين بنسععععخة مععععن القععععوائم الماليععععة 

بعععدون مقابعععل بنعععاًء علعععى اسعععتالم طلععع  خطعععي معععنهم  أو معععن خعععالل أي وسعععيلة تواصعععل أخعععرى يعععتم اعتمادهعععا  اإللكترونعععي

 بذلك. 

https://www.saudiexchange.sa/wps/portal/tadawul/home/
http://www.alrajhi-capital.com/
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 تاريخ أول قائمة مالية سنوية مراجعة  ( د

 .م1999-12-31في السنة المالية المنتهية إصدار أول قائمة مالية سنوية مدققة  تم

 للصندوق( تقديم القوائم المالية السنوية المراجعة هـ

موقع  وذلك من خاللمقابل يستطيع مالكي الوحدات االستثمارية والمستثمرين المحتملين الحصول على نسخ من هذه القوائم دون 

أو في المقر الرئيسي لمدير الصندوق أو عن طريق موقعه   www.saudiexchange.sa السعودية تداولشركة السوق المالية 

 capital.com-www.alrajhiااللكتروني  

البريععععد يععععتم موافععععاة جميععععع المسععععتثمرين بنسععععخة مععععن القععععوائم الماليععععة الصععععندوق ترسععععل علععععى  العنععععوان البريععععدي و/أو 

 بدون مقابل بناًء على استالم طل  خطي منهم بذلك.   اإللكتروني

 :سجل مالكي الوحدات 14) 

فعععي بإععععداد سعععجل بمعععالكي الوحعععدات بالمعلومعععات المطلوبعععة   شعععركة الراجحعععي الماليعععة  الصعععندوق مشعععغلسعععيقوم   أ

وتحديثععععه بشععععكل مسععععتمر عنععععد حصععععول أي تغييععععرات فععععي مععععن الئحععععة صععععناديق االسععععتثمار   12الفقععععرة     مععععن المععععادة  

 العربية السعودية.المعلومات حس  الالئحة وحفظه في المملكة 

 على ملكية الوحدات المثبتة فيه.سجل مالكي الوحدات دليالً قاطعاً  د  عَ يل   ب

المعنعععي يظهعععر فيعععه جميعععع المعلومعععات المرتبطعععة بمالعععك الوحعععدات سعععيتم إتاحعععة ملخععع  لسعععجل معععالكي الوحعععدات    

وسعععائل التواصعععل   شعععركة الراجحعععي الماليعععة  معععن خعععاللععععن طريعععق مشعععغل الصعععندوق  عنعععد الطلععع  مقابعععل بعععدون فقعععط

   .الموضحة في الشروط واألحكام

 :اجتماع مالكي الوحدات 15)

 أ( الظروف التي يُدعى فيها إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات

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

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

  أيعععام معععن تسعععلم طلععع  كتعععابي معععن مالعععك أو أكثعععر معععن معععالكي  10يعععدعو معععدير الصعععندوق الجتمعععاع معععالكي الوحعععدات خعععالل

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

 ب( إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات

يععدعو مععدير الصععندوق الجتمععاع مععالكي الوحععدات مععن خععالل إعععالن الععدعوة علععى الموقععع اإللكترونععي الخععاص بععه  .1

طععععار خطععععي وعلععععى الموقععععع اإللكترونععععي الخععععاص بالسععععوق الماليععععة السعععععودية  تععععداول ، ومععععن خععععالل إرسععععال إخ

يومعععاً معععن تعععاريخ  21أيعععام وال تزيعععد ععععن  10لجميععع معععالكي الوحعععدات وأمعععين الحفعععظ معععع إعطعععاء مهلعععة ال تقعععل ععععن 

انعقعععاد االجتمعععاع. ويتععععين أن يحعععدد اإلععععالن واإلخطعععار تعععاريخ انعقعععاد االجتمعععاع ومكانعععه ووقتعععه وجعععدول األعمعععال 

قتعععَرح. كمعععا يتععععين علعععى معععدير الصعععندوق، فعععي نفعععس وقعععت إرسعععال  اإلخطعععار إلعععى معععالكي الوحعععدات فيمعععا يتعلعععق المل

 بأي اجتماع، تقديم نسخة من هذا اإلخطار إلى هيئة السوق المالية.

أيعععام معععن اسعععتالم طلععع   10يتععععين علعععى معععدير الصعععندوق العععدعوة لعقعععد اجتمعععاع لمعععالكي الوحعععدات فعععي غضعععون  .2

% علعععى األقعععل 25مجتمععععين خطعععي معععن أحعععد معععالكي الوحعععدات أو أكثعععر، العععذي يمتلعععك منفعععرداً أو العععذين يمتلكعععون 

 من وحدات الصندوق.

https://www.saudiexchange.sa/wps/portal/tadawul/home/
http://www.alrajhi-capital.com/


24 
 

  

يتكعععون النصعععاب العععالزم لعقعععد اجتمعععاع لمعععالكي الوحعععدات معععن ععععدد معععالكي الوحعععدات العععذين يمتلكعععون مجتمععععين  .3

 % على األقل من قيمة وحدات الصندوق.25

ثعععان  فعععي حعععال ععععدم الوفعععاء بشعععروط النصعععاب العععواردة فعععي الفقعععرة السعععابقة أععععاله، يعععدعو معععدير الصعععندوق الجتمعععاع .4

مععععن خععععالل اإلعععععالن علععععى موقعععععه اإللكترونععععي وعلععععى الموقععععع اإللكترونععععي الخععععاص بالسععععوق الماليععععة السعععععودية 

 تععداول  ومععن خععالل إرسععال إخطععار خطععي لجميععع مععالكي الوحععدات وأمععين الحفععظ مععع إعطععاء مهلععة ال تقععل عععن 

دد معععن معععالكي الوحعععدات العععذين أيعععام معععن تعععاريخ انعقعععاد االجتمعععاع الثعععاني. وخعععالل االجتمعععاع الثعععاني، يشعععكل أي عععع 5

 يمتلكون أي عدد من الوحدات، الحاضرين بصفة شخصية أو من خالل ممثلين، نصاباً قانونياً.

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

 في اجتماعات مالكي الوحدات تتصويت مالكي الوحدات وحقوق التصوي طريقة) ج

 عبعععر االجتماععععات خعععالل معععن القعععرارات علعععى والتصعععويت ومعععداوالتها الوحعععدات معععالكي اجتماععععات عقعععد يجعععوز .1

ً  تقنية وسائل  .المالية السوق هيئة تحددهايحددها مدير الصندوق أو  التي للشروط وفقا

 مععن أكثععر ملكيععتهمفععي حععال التغييععرات األساسععية المقترحععة يجعع  أخععذ موافقععة مععالكي الوحععدات الععذين تمثععل نسععبة   .2

الوحعععدات سعععواًء أكعععان حضعععورهم شخصعععياً أم  معععالكي اجتمعععاع فعععي مالكهعععا الحاضعععر الوحعععدات مجمعععوع معععن% 50

 وكالة أم بواسطة وسائل التقنية الحديثة.

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

  :حقوق مالكي الوحدات 16)

 الوحدات مالكي بحقوق قائمة -أ

 العربيععة باللغععةوسععجل مالععك الوحععدة الخععاص بععه  الصععندوق وأحكععام شععروط مععن حديثععة نسععخة علععى الحصععول 

 .مقابل بدون

 يمتلكهععععا التععععي الوحععععدات وعععععدد الصععععندوق، وحععععدات أصععععول قيمععععة صععععافي يتضععععمن تقريععععر علععععى الحصععععول 

 .صفقة كل من يوم 15 خالل يفدم الصفقات بجميع وسجل قيمتها، وصافي

 طلبها عند مقابل بدون للصندوق المراجعة المالية القوائم على الحصول. 

 لنعععوع وفقعععا سعععريانه قبعععل التغييعععر بهعععذا ملخععع  وإرسعععال الصعععندوق وأحكعععام شعععروط فعععي تغييعععر بعععأي اإلشععععار 

 .االستثمار صناديق الئحة في المحددة والمدة التغيير

 الصندوق إدارة مجلس في تغير بأي اإلشعار. 

 الفعليععععة واألتعععععاب الرسععععوم تظهععععر سععععنويا الصععععندوق وأحكععععام شععععروط مععععن محدثععععة نسععععخة علععععى الحصععععول 

 .طلبها عند الصندوق أداء ومعلومات

 تقويميعععا، يومعععا 21 ععععن تقعععل ال بمعععدةاالنهعععاء  قبعععل االسعععتثمار صعععندوق بإنهعععاء الصعععندوق معععدير برغبعععة االشععععار 

 .واألحكام الشروط عليها تن  التي األحداب بخالف

 لذلك المحددة األوقات في االسترداد عوائد دفع. 

 الصندوق مدير من طلبها عن الشكاوى بمعالجة الخاصة اإلجراءات على الحصول. 

 طلععع  كتعععابي معععن مالعععك أو  تسععلممعععن أيعععام  10خعععالل العععدعوة الجتمعععاع مععالكي الوحعععدات يقععوم معععدير الصعععندوق ب

% علععععى األقععععل مععععن قيمععععة وحععععدات 25مععععن مععععالكي الوحععععدات الععععذين يملكععععون مجتمعععععين أو منفععععردين  أكثععععر

 الصندوق.

 سياسة مدير الصندوق فيما يتعلق حقوق التصويت المرتبطة بأي أصول للصندوق العام الكي يديره -ب
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طة بممارسععة حقوق التصععويت بعد التشععاور مع مسععؤول االلتزام، يوافق مجلس إدارة الصععندوق، على السععياسععات العامة المرتب

الممنوحة للصندوق على أساس األوراق المالية التي تشكل جزءاً من أصول الصندوق، وسوف يقرر مدير الصندوق، بناًء على 

وسععيتم تزويد مالكي الوحدات  تقديره الخاص، ممارسععة أو عدم ممارسععة أي حقوق تصععويت، بعد التشععاور مع مسععؤول االلتزام.

 طلبهم. بهذه السياسة عند

 :مسؤولية مالكي الوحدات 17)

 ديعععون ععععن مسعععؤوالً  الوحعععدات مالعععك يكعععون ال منعععه، جعععزء أو الصعععندوق فعععي السعععتثماره الوحعععدات مالعععك خسعععارة ععععدا فيمعععا

 .الصندوق والتزامات

 :خصائص الوحدات 18)

يجعععوز لمعععدير الصعععندوق أن يلصعععدر ععععدداً غيعععر محعععدود معععن الوحعععدات متسعععاوية القيمعععة تكعععون جميعهعععا معععن فئعععة واحعععدة. 

 ويكون االشتراك في الصندوق على شكل وحدات متساوية القيمة. 

 :التغييرات في شروط وأحكام الصندوق 19)

ات المحااااددة بموجااااب الئحااااة صااااناديق أ( األحكااااام المنظمااااة لتغيياااار شااااروط وأحكااااام الصااااندوق والموافقااااات واإلشااااعار

  االستثمار

 والموافقعععععات العامعععععة االسعععععتثمار صعععععناديق وأحكعععععام شعععععروط لتغييعععععر المنظمعععععة األحكعععععام لجميعععععع الصعععععندوق هعععععذا يخضعععععع

 االستثمار وأي تعديل عليها. صناديق الئحة بموج  المحددة واإلشعارات

 وأحكام الصندوقب( اإلجراءات التي ستُتبع لإلشعار عن أي تغييرات في شروط 

األحكاااااام المنظماااااة لتغييااااار شاااااروط وأحكاااااام الصاااااندوق والموافقاااااات واإلشاااااعارات المحاااااددة بموجاااااب الئحاااااة صاااااناديق 

 االستثمار

يلتععععزم مععععدير الصععععندوق بمتطلبععععات الئحععععة صععععناديق االسععععتثمار وأي تعععععديل عليهععععا عنععععد إجععععراء أي تغييععععر علععععى شععععروط 

 وأحكام الصندوق بحس  أنواع التغيير التالية:

 األساسية التغييرات: 

يجععع  علعععى معععدير الصعععندوق الحصعععول علعععى موافقعععة معععالكي الوحعععدات فعععي الصعععندوق المعنعععي علعععى التغييعععر   أ

 .األساسي المقترح من خالل قرار صندوق عادي

يجععع  علعععى معععدير الصعععندوق بععععد الحصعععول علعععى موافقعععة معععالكي الوحعععدات، الحصعععول علعععى موافقعععة الهيئعععة   ب

 .للصندوق العامعلى التغيير األساسي المقترح 

 :يلقصد بمصطلح  التغيير األساسي  أي من الحاالت ا تية   

 التغيير المهم في أهداف الصندوق العام أو طبيعته أو فئته. .1

 التغيير الذي يكون له تأثير في درجة المخاطر للصندوق العام. .2

 االنسحاب الطوعي لمدير الصندوق من منص  مدير للصندوق.  .3

 الهيئة من حين  خر وتبلغ بها مدير الصندوق.أي حاالت أخرى تقررها  .4

 .يج  على مدير الصندوق الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق قبل إجراء أي تغيير أساسي  د
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يجععع  علعععى مععععدير الصعععندوق إشعععععار معععالكي الوحععععدات واإلفصعععاح عععععن تفاصعععيل التغييععععرات األساسعععية فععععي   ه

  أيعععام 10حسععع  الضعععوابط التعععي تحعععددها الهيئعععة قبعععل  موقععععه اإللكترونعععي وأي  موقعععع آخعععر متعععاح للجمهعععور ب

 .من سريان التغيير

 .يج  بيان تفاصيل التغييرات األساسية في تقارير الصندوق العام التي يلِعد ها مدير الصندوق  و

يحعععق لمعععالكي وحعععدات صعععندوق ععععام مفتعععوح اسعععترداد وحعععداتهم قبعععل سعععريان أي تغييعععر أساسعععي دون فعععرل   ز

 . جدتأي رسوم استرداد  إن ول 

 الغير أساسية التغييرات: 

يج  على مدير الصعععندوق إشععععار الهيئة ومالكي الوحدات واإلفصعععاح في الموقع اإللكتروني لمدير الصعععندوق وأي  موقع   أ

سية في الصندوق العام الذي يديره قبل  سا آخر متاح للجمهور بحس  الضوابط التي تحددها الهيئة عن أي تغييرات غير أ

سعععريان التغيير، ويحق لمالكي وحدات الصعععندوق العام المفتوح اسعععترداد وحداتهم قبل سعععريان التغيير غير   أيام من 10 

جدت .  األساسي دون فرل أي رسوم استرداد  إن ول

 يج  على مدير الصندوق الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق قبل إجراء أي تغيير غير أساسي.  ب

 .التغييرات األساسية الموضحة في الفقرة السابقةي تغيير ال يقع ضمن يلقصد بـ التغيير غير األساسي  أ   

 يج  بيان تفاصيل التغييرات غير األساسية في تقارير الصندوق العام التي يلِعد ها مدير الصندوق.  د

 :صندوق االستثماروتصفية إنهاء  20)

بموجاااب أحكااااام الئحاااة صااااناديق باااكلك واإلجاااراءات الخاصااااة  االسااااتثمار، الحااااالت التاااي تسااااتوجب إنهااااء صاااندوق -أ

 االستثمار

. ومعععع ذلعععك، فإنعععه سعععيكون الصعععندوق محعععدد إلنهعععاءيعتبعععر هعععذا الصعععندوق معععن الصعععناديق المفتوحعععة المعععدة ولعععيس هنعععاك يعععوم 

لمعععدير الصعععندوق الحعععق فعععي تصعععفية الصعععندوق بالكامعععل، إذا أصعععبح جليعععاً أن حجعععم أصعععول الصعععندوق ال يبعععرر االسعععتمرار 

ومالئمعععة ومجديعععة معععن الناحيعععة االقتصعععادية أو بسعععب  حعععدوب بععععض التغييعععرات فعععي األنظمعععة فعععي إدارتعععه بطريقعععة عمليعععة 

 ةدون الحعععد األدنعععى المسعععموح بعععه السعععتمرار الصعععندوق والمحعععددالتعععي تحكعععم إدارة الصعععندوق، أو انخفعععض حجعععم الصعععندوق 

 وذلك بعد اشعار هيئة السوق المالية أو ألي سب  طارئ آخر.  في شروط وأحكام الصندوق

 المتبعة لتصفية صندوق االستثمار  اإلجراءات -ب

 في حالة تم اتخاذ قرار بتصفية الصندوق، فسيقوم مدير الصندوق باتخاذ الخطوات التالية:

 إتباع أحكام إنهاء وتصفية الصندوق المذكورة في شروط وأحكام الصندوق.   أ

لكي الوحدات عليهم قبل انتهاء مدة يقوم مدير الصندوق بإتمام مرحلة بيع أصول الصندوق وتوزيع مستحقات ما  ب

 الصندوق. 

لغرل إنهاء الصندوق، يقوم مدير الصندوق بإعداد خطة وإجراءات إنهاء الصندوق بما يحقق مصلحة مالكي    

الوحدات، ويج  عليه الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق  حيثما ينطبق  على هذه الخطة قبل القيام بأي 

 إجراء في هذا الشأن. 

يقوم مدير الصندوق بإشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابياً بتفاصيل خطة وإجراءات إنهاء الصندوق قبل مدة ال تقل   د

   يوماً من التاريخ المزمع إنهاء الصندوق فيه، ودون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق.21عن  

 ليها وفقًا للفقرة     أعاله. يقوم مدير الصندوق بااللتزام بخطة وإجراءات إنهاء الصندوق الموافق ع  ه

  أيام من انتهاء مدة الصندوق 10يقوم مدير الصندوق بإشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابياً بانتهاء الصندوق خالل    و

   من الئحة صناديق االستثمار وأي تعديل عليها. 10وفقاً للمتطلبات الواردة في الفقرة  د  من الملحق  
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 أن يعامل بالمساواة جميع مالكي الوحدات أثناء عملية إنهاء الصندوق أو تصفيته. يج  على مدير الصندوق   ز

يقوم مدير الصندوق بتوزيع مستحقات مالكي الوحدات عليهم فور انتهاء مدة الصندوق أو تصفيته دون تأخير وبما ال   ح

 يتعارل مع مصلحة مالكي الوحدات وشروط وأحكام الصندوق.

باإلعالن في موقعه اإللكتروني، والموقع اإللكتروني للسوق أو أي  موقع آخر متاح يقوم مدير الصندوق العام   ط

للجمهور بحس  الضوابط التي تحددها الهيئة  حيثما ينطبق ، عن انتهاء مدة الصندوق أو مدة تصفيته، ويج  كذلك 

 شروط وأحكام الصندوق. على مدير الصندوق الخاص إشعار مالكي الوحدات بذلك في األماكن والوسائل المحددة في

  من الئحة صناديق 14يقوم مدير الصندوق بتزويد مالكي الوحدات بتقرير إنهاء الصندوق وفقاً لمتطلبات الملحق    ي

  يوًما من تاريخ اكتمال إنهاء الصندوق أو تصفيته، متضمنًا 70االستثمار وأي تعديل عليها خالل مدة ال تزيد على  

 المراجعة للصندوق عن الفترة الالحقة  خر قوائم مالية سنوية مراجعة. القوائم المالية النهائية

 في حال انتهاء مدة الصندوق، ال يتقاضى مدير الصندوق أي أتعاب تخصم من أصول الصندوق - 

 الينطبق

 :مدير الصندوق 21)

 وواجباته ومسؤولياته أ( اسم مدير الصندوق

 شركة الراجحي المالية

 مؤسسعععات معععدير الصعععندوق لمصعععلحة معععالكي الوحعععدات بموجععع  أحكعععام الئحعععة صعععناديق االسعععتثمار والئحعععة  يعمعععل

 وذلك فيما يتعلق بالصندوق.وأي تعديل عليها لهم وشروط وأحكام الصندوق السوق المالية 

  مؤسسععات السععوقيقععع علععى عععاتق مععدير الصععندوق االلتععزام بجميععع المبععادئ والوجبععات التععي نصععت عليهععا الئحععة 

بمعععا فعععي ذلعععك واجععع  االمانعععة تجعععاه معععالكي الوحعععدات، والعععذي يتضعععمن العمعععل بمعععا يحقعععق مصعععالحهم وبعععذل الماليعععة 

 الحرص المعقول.

  با تيفيما يتعلق بصناديق االستثمار، يكون مدير الصندوق مسؤوال عن القيام: 

 .إدارة الصندوق .1

 .عمليات الصندوق بما في ذلك الخدمات اإلدارية للصندوق .2

 .ت الصندوقطرح وحدا .3

التأكعععد معععن دقعععة شعععروط وأحكعععام الصعععندوق وذلعععك فيمعععا يتعلعععق بالصعععندوق واكتمالهعععا وأنهعععا كاملعععة وواضعععحة  .4

 وصحيحة وغير مضللة.

  يععععد معععدير الصعععندوق مسعععؤوال ععععن التعععزام بالئحعععة صعععناديق االسعععتثمار سعععواء أدى مسعععؤولياته وواجباتعععه بشعععكل

 .مؤسسات السوق الماليةمباشر أم كلو بها جهة خارجية بموج  أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة 

  احتيالعععه أو إهمالعععه أو الناتجعععة ععععن يععععد معععدير الصعععندوق مسعععؤوال تجعععاه معععالكي الوحعععدات ععععن خسعععائر الصعععندوق

 سوء تصرفه أو تقصيره المتعمد.

  يجعععع  علععععى مععععدير الصععععندوق أن يضععععع السياسععععات واإلجععععراءات لرصععععد المخععععاطر التععععي تععععؤثر فععععي اسععععتثمارات

الصعععندوق، وضعععمان سعععرعة التعامعععل معهعععا. علعععى أن يتضعععمن تلعععك السياسعععات واإلجعععراءات القيعععام بعمليعععة تقعععويم 

 المخاطر بشكل سنوي على األقل.

 علعععى معععدير الصعععندوق تطبيعععق برنعععامج مراقبعععة المطابقععة وااللتعععزام لكعععل صعععندوق اسعععتثمار يعععديره، وأن يعععزود يجعع  

 هيئة السوق المالية بنتائج التطبيق عند طلبها.

 وتاريخه ب( رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية
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م. 18/3/2008هععععـ الموافععععق 10/3/1429بتععععاريخ  الصععععادر (07068/37)تععععرخي  رقععععم  تحمععععلشععععركة الراجحععععي الماليععععة 

-5الصعععادرة بموجعع  قعععرار الهيئععة رقعععم   مؤسسععات السعععوق الماليععةمعععرخ  لععه بموجععع  أحكععام  مؤسسععة سعععوق ماليععةهععي و

 .م19/6/2007هـ الموافق 4/6/1428  بتاريخ 34-2007

 لمدير الصندوق المكتب الرئيسج( العنوان المسجل وعنوان 

 العامةشركة الراجحي المالية، اإلدارة 

 حي المرو  –طريق الملك فهد  8467

 12263الرمز البريدي  2743صندوق البريد 

 920005856 966+هاتو: 

 114600625 966+فاكس: 

 السعودية العربية المملكة

 لمدير الصندوق عنوان الموقع اإللكتروني( د

capital.com-www.alrajhi 
 

 هـ( بيان رأس المال المدفوع لمدير الصندوق

 لاير سعودي. 500,000,000رأس المال المدفوع يعادل 

 و( ملخص بالمعلومات المالية لمدير الصندوق مع توضيح اإليرادات واألرباح للسنة المالية السابقة

 م 31/12/2021السنة المنتهي في  البند

 999,563,085 الدخل

 197,815,175 المصاريو

 82,585,296 الزكاة

 746,284,608 صافي الدخل

 صندوقالدوار والمسؤوليات والواجبات الرئيسة لمدير الصندوق فيما يتعلق باأل( ز

  معععدير الصعععندوق يععععد مسعععؤوال ععععن إدارة الصعععندوق والسععععي لتحقيعععق أهدافعععه االسعععتثمارية ويراععععي كعععذلك مصعععالح

االلتععععزام بسياسععععات اسععععتثمار الصععععندوق وممارسععععاته وقيععععود والشععععروط واالحكععععام  إطععععارحععععاملي الوحععععدات فععععي 

 من الئحة صناديق االستثمار 41االستثمار المنصوص عليها في المادة 

  والتأكعععد بشعععكل دوري معععن التعععزام معععدير الشعععروط واألحكعععام االلتعععزام بالضعععوابط الشعععرعية المنصعععوص عليهعععا فعععي

 مجلس إدارة الصندوق بأي مخالفات جوهريةالصندوق بالضوابط الشرعية وتبليغ 

  مراقبة السيولة للوفاء بأي طلبات استرداد محتملة 

 حاجة لذلك ىيحق لمدير الصندوق تعيين مدير صندوق من الباطن إذا رأ 

 

http://www.alrajhi-capital.com/
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لماااادير الصااااندوق تمثاااال أهميااااة جوهريااااة، أو ماااان الممكاااان أن تتعااااار  مااااع  ى( أي أنشااااطة عماااال أو مصااااالح أخاااارح

 أنشطة صندوق االستثمار

 ال يوجد 

 حق مدير الصندوق في تعيين مدير صندوق من الباطن( ط

يجعععوز لمعععدير الصعععندوق تكليعععو طعععرف ثالعععث أو أكثعععر أو أي تابعيعععه بالعمعععل معععديرا للصعععندوق معععن البعععاطن ألي صعععندوق 

أتععععاب  أييدفع معععدير الصعععندوق سعععندوق معععن البعععاطن ألي صعععندوق اسعععتثمار يعععديره الصعععندوق. واسعععتثمار يعععديره معععدير صععع

 . لذلك تابعةومصاريو 

 استبداله( األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو ي

ععععزل معععدير الصعععندوق فيمعععا يتعلعععق بصعععندوق اسعععتثماري محعععدد واتخعععاذ أي إجعععراء تعععراه مناسعععباً صعععالحية للهيئعععة   أ

بعععديل لعععذلك الصعععندوق أو اتخعععاذ أي تعععدبير آخعععر تعععراه مناسعععباً، وذلعععك فعععي حعععال وقعععوع أي  لتعيعععين معععدير صعععندوق

 من الحاالت ا تية:

توقععععو مععععدير الصععععندوق عععععن ممارسععععة نشععععاط إدارة االسععععتثمارات وتشععععغيل الصععععناديق أو نشععععاط إدارة   1

 .االستثمارات دون إشعار الهيئة بذلك بموج  الئحة مؤسسات السوق المالية

دير الصعععندوق فعععي ممارسعععة نشعععاط إدارة االسعععتثمارات وتشعععغيل الصعععناديق أو نشعععاط إلغعععاء تعععرخي  مععع  2

 .إدارة االستثمارات، أو سحبه، أو تعليقه من قبل الهيئة

طلععع  إلعععى الهيئعععة معععن معععدير الصعععندوق إللغعععاء ترخيصعععه فعععي ممارسعععة نشعععاط إدارة االسعععتثمارات تقعععديم   3

 وتشغيل الصناديق أو نشاط إدارة االستثمارات.

بععععااللتزام بالنظععععام أو  -بشععععكل تععععراه الهيئععععة جوهريععععاً  -الهيئععععة أن مععععدير الصععععندوق قععععد أخععععل  إذا رأت  4

 .لوائحه التنفيذية

مععععدير المحفظععععة االسعععتثمارية الععععذي يععععدير أصعععول صععععندوق االسععععتثمار أو عجعععزه أو اسععععتقالته مععععع  وفعععاة  5

ر أو أصعععول ععععدم وجعععود شعععخ  آخعععر مسعععجل لعععدى معععدير الصعععندوق قعععادر علعععى إدارة أصعععول صعععندوق االسعععتثما

 الصناديق التي يديرها مدير المحفظة االستثمارية.

 أنها ذات أهمية جوهرية. -بناًء على أسس معقولة  -أي حالة أخرى ترى الهيئة   6

  مععن الفقععرة 5يجعع  علععى مععدير الصععندوق إشعععار الهيئععة بععأي مععن الحععاالت الععوارد ذكرهععا فععي الفقععرة الفرعيععة    ب

 تاريخ حدوثها. أ  من هذه المادة خالل يومين من 

  4  و 3  و 2  و 1عنععععد عععععزل مععععدير الصععععندوق وفقععععاً للحععععاالت المنصععععوص عليهععععا فععععي الفقععععرات الفرعيععععة     

عععه الهيئعععة معععدير الصعععندوق المععععزول للعععدعوة الجتمعععاع معععالكي 6  و 5و    معععن الفقعععرة  أ  معععن هعععذه المعععادة، توج 

ك لتعيعععين أمعععين الحفعععظ أو جهعععة   يومعععاً معععن تعععاريخ صعععدور قعععرار الهيئعععة بعععالعزلإ وذلععع15الوحعععدات خعععالل  

أخعععرى، معععن خعععالل قعععرار صعععندوق ععععادي، للبحعععث والتفعععاول معععع معععدير صعععندوق بعععديل وتحديعععد المعععدة المحعععددة 

 للبحث والتفاول.

    معععن هعععذه المعععادة، يجععع  علعععى معععدير الصعععندوق أن يلشعععِعر  ةالمنصعععوص عليهعععا فعععي الفقعععر الحالعععةعنعععد تحقعععق   د

 ل يومين من تاريخ انعقاده. الهيئة بنتائج اجتماع مالكي الوحدات خال

يجععع  علعععى معععدير الصعععندوق التععععاون وتزويعععد أمعععين الحفعععظ أو الجهعععة المعي نعععة المخولعععة بالبحعععث والتفعععاول بعععأي   ه

  أيعععام معععن تعععاريخ الطلععع ، ويجععع  10مسعععتندات تلطلععع  منعععه لغعععرل تعيعععين معععدير صعععندوق بعععديل وذلعععك خعععالل  

 على كال الطرفين الحفاظ على سرية المعلومات.

ى مععععدير الصععععندوق، عنععععد موافقععععة مععععدير الصععععندوق البععععديل علععععى إدارة الصععععندوق وتحويععععل إدارة يجعععع  علعععع  و

 الصندوق إليه، أن يرسل موافقة مدير الصندوق البديل الكتابية إلى الهيئة فور تسلمها.
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ن إذا مارسععت الهيئعععة أيعععاً معععن صعععالحياتها وفقععاً للفقعععرة  أ  معععن هعععذه المعععادة، فيتعععين علعععى معععدير الصعععندوق التععععاو  ز

كامعععل معععن أجعععل المسعععاعدة علعععى تسعععهيل النقعععل السعععلس للمسعععؤوليات إلعععى معععدير الصعععندوق البعععديل وذلعععك  بشعععكل

  يومعععاً األولعععى معععن تعيعععين معععدير الصعععندوق البعععديل. ويجععع  علعععى معععدير الصعععندوق المععععزول أن 60خعععالل العععـ  

صعععندوق البعععديل جميعععع ينقعععل، حيثمعععا كعععان ذلعععك ضعععرورياً ومناسعععباً ووفقعععاً لتقعععدير الهيئعععة المحعععض، إلعععى معععدير ال

 العقود المرتبطة بصندوق االستثمار ذي العالقة.

خعععالل المعععدة المحعععددة للبحعععث والتفعععاول معععع معععدير صعععندوق بعععديل  فعععي حعععال لعععم يععععي ن معععدير صعععندوق بعععديل  ح

    مععن هععذه المععادة، فإنععه يحععق لمععالكي الوحععدات طلعع  تصععفية الصععندوق مععن خععالل  الفقععرةالمشععار إليهععا فععي 

 .ققرار خاص للصندو

 :الصندوق مشغل 22)

 شغل الصندوقمأ( اسم 

 شركة الراجحي المالية

 وتاريخه ب( رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية

م. 18/3/2008هععععـ الموافععععق 10/3/1429بتععععاريخ  الصععععادر (07068/37)تععععرخي  رقععععم  تحمععععلشععععركة الراجحععععي الماليععععة 

الصعععادرة بموجععع  قعععرار الهيئعععة  مؤسسعععات السعععوق الماليعععةمعععرخ  لعععه بموجععع  أحكعععام الئحعععة  مؤسسعععة سعععوق ماليعععةهعععي و

 .م19/6/2007هـ الموافق 4/6/1428  بتاريخ 2007-34-5رقم  

 الصندوق العمل لمشغلج( العنوان المسجل وعنوان 

 شركة الراجحي المالية، اإلدارة العامة

 حي المرو  –طريق الملك فهد  8467

 12263الرمز البريدي  2743صندوق البريد 

 920005856 966+هاتو: 

 114600625 966+فاكس: 

 السعودية العربية المملكة

 بيان األدوار األساسية لمشغل الصندوق ومسؤولياته فيما يتعلق بصندوق االستثمار( د

 جععععراء إ الصععععندوق،تعععععاب بحسععععاب والمصععععاريو واأل اسععععتثمارات الصععععندوقتسععععجيل جميععععع المبععععالغ الخاصععععة ب

 التسويات الالزمة.

  ن أالتأكد من ً  والئحة صناديق االستثمار. قحكام الصندوألشروط و جميع استثمارات الصندوق وفقا

 حكام الصندوق.أتقييم أصول الصندوق لتسعير وحدات الصندوق في الوقت المحدد بشروط و 

  توزيع األرباح على مالكي الوحدات وفقاً لشروط وأحكام الصندوق  إن وجدت 

  .نشر صافي قيمة أصول الصندوق في يوم العمل التالي ليوم التعامل في الموقع االلكتروني وموقع تداول 

 الصندوق. تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد وفقا لشروط واحكام 

 واحكام شروط الصندوق. التأكد من دقة تطبيق 

 بالصندوقجل محدب لكل مشترك االحتفاظ بالدفاتر والسجالت لجميع الوحدات الصادرة والملغاة وبس. 

 .أعداد القوائم المالية للصندوق حس  الئحة صناديق االستثمار 

 .تقديم التقارير لمالكي الوحدات حس  ما نصت عليه الئحة صناديق االستثمار 



31 
 

  

 .تقديم التقارير الخاصة بهيئة السوق المالية 

 صندوق من الباطنمشغل الصندوق في تعيين مشغل حق ( هـ

للصعععندوق معععن البعععاطن ألي صعععندوق  مشعععغالً الصعععندوق تكليعععو طعععرف ثالعععث أو أكثعععر أو أي تابعيعععه بالعمعععل  لمشعععغليجعععوز 

 أيالصععععندوق  مشععععغليدفع سععععصععععندوق مععععن البععععاطن ألي صععععندوق اسععععتثمار يععععديره الصععععندوق. و مشععععغلاسععععتثمار يععععديره 

 . لذلك تابعةأتعاب ومصاريو 

 اً فيما يتعلق بصندوق االستثمار( المهام التي كلف بها مشغل الصندوق طرفاً ثالثو

 فععععي عنعععه نيابعععة جميعهعععا أو مشعععغل الصععععندوق مهعععام معععن بجععععزء للقيعععام ثالعععث طعععرف أي تكليععععو لمشعععغل الصعععندوق يحعععق

   .الخارجية أو المحلية األسواق

 :أمين الحفظ 23) 

 أ( اسم أمين الحفظ

   المالية البالدشركة البالد لالستثمار  

 وتاريخه المالية،ب( رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق 

الصععععادرة بموجعععع   مؤسسععععات السععععوق الماليععععةبموجعععع  أحكععععام الئحععععة  مؤسسععععة سععععوق ماليععععةشععععركة الععععبالد الماليععععة هععععي 

 م14/08/2007هـ الموافق 01/08/1428  بتاريخ 08100-37الترخي  رقم  

 ج( العنوان المسجل وعنوان العمل ألمين الحفظ

 لالستثمار البالد شركة

  السعودية العربية المملكة

  الرئيسي المركز المالية، البالد

  11411 الريال 140 ب ص|  فهد الملك طريق

 0112906299: فاكس 920003636: المجاني الرقم

 capital.com-clientservices@albilad   :اإللكتروني البريد

 capital.com-www.albiladالموقع االلكتروني: 

 بالصندوق( األدوار األساسية ومسؤوليات أمين الحفظ فيما يتعلق د

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

 بها طرفا ثالثا بموج  أحكام الئحة صناديق االستثمار أو الئحة مؤسسات السوق المالية.

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

 سوء تصرف أو تقصيره المتعمد.

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

 اإلجراءات اإلدارية الالزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.

 ( حق أمين الحفظ في تعيين أمين حفظ من الباطنهـ 

mailto:clientservices@albilad-capital.com
http://www.albilad-capital.com/
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ً  يجعععوز ألمعععين الحفعععظ تكليعععو طعععرف ثالعععث أو أكثعععر أو اي معععن تابعيعععه وسعععيدفع للحفعععظ معععن البعععاطن للصعععندوق.  بالعمعععل أمينعععا

 أمين الحفظ أي أتعاب ومصاريو تابعة لذلك.

 ً  و( المهام التي كلف بها أمين الحفظ طرفاً ثالثا

 المحليععة األسععواق فععي عنععه نيابععة جميعهععا أو الحفععظ أمععين مهععام مععن بجععزء للقيععام ثالععث طععرف أي تكليععو الحفععظ ألمععين يحععق

   .الخارجية أو

 استبدالهز( األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو 

 واستبداله: الحفظ أمين عزل في الهيئة صالحية .1

ً أو اتخعععاذ أي تعععدبير تعععراه  الصعععندوق معععدير معععن المععععينحفعععظ الللهيئعععة ععععزل أمعععين   الحعععاالت معععن أيفعععي حعععال وقعععوع  مناسعععبا

 :ا تية

 بذلك بموج  مؤسسات السوق المالية.دون إشعار الهيئة  نشاط الحفظأمين الحفظ عن ممارسة  توقو .1

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

 ترخيصه في ممارسة نشاط الحفظ.أمين الحفظ إللغاء  إلى الهيئة منطل   تقديم .3

 .التنفيذية نظام أو لوائحهبالتزام ال -اً تراه الهيئة جوهريبشكل  -ل إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قد أخ .4

 أهمية جوهرية. ذات اأنه - معقولة أسس على بناءً  -ترى الهيئة  أخرى حالة أي

  مععن هععذه المععادة، فيجعع  علععى مععدير الصععندوق المعنععي تعيععين أمععين 1إذا مارسععت الهيئععة أيععاً مععن صععالحياتها وفقععاً للفقععرة  

الصععندوق وأمععين الحفععظ المعععزول التعععاون بشععكل كامععل مععن أجععل حفععظ بععديل وفقععاً لتعليمععات الهيئععة، كمععا يتعععين علععى مععدير 

  يومعععاً األولععى معععن تعيعععين 60  ـالمسععاعدة علعععى تسععهيل النقعععل السعععلس للمسععؤوليات إلعععى أمعععين الحفععظ البعععديل وذلعععك خععالل الععع

ير الهيئععة أمععين الحفععظ البععديل. ويجعع  علععى أمععين الحفععظ المعععزول أن ينقععل، حيثمععا كععان ذلععك ضععرورياً ومناسععباً ووفقععاً لتقععد

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

 واستبداله: الحفظ أمين عزل في مدير الصندوق صالحية .2

أن  معقعععول ى بشعععكلرأإذا  كتعععابيبموجععع  إشععععار  المععععين معععن قبلعععهحفعععظ الأمعععين ععععزل  الصعععندوقيجعععوز لمعععدير  .أ

عععزل أمععين الحفعععظ فععي مصععلحة معععالكي الوحععدات، وعلععى معععدير الصععندوق إشعععار الهيئعععة ومععالكي الوحععدات بعععذلك 

 .فوراً وبشكل كتابي

أمعععين الحفعععظ  معععن تسعععلم   يومعععاً 30 خعععالل  تعيعععين بعععديل لعععه أمعععين الحفعععظ ععععزل إذا يجععع  علعععى معععدير الصعععندوق .ب

التععععاون بشعععكل  ويجععع  علعععى أمعععين الحفعععظ المععععزول المعععادة.معععن هعععذه   أ لفقعععرة وفقعععاً لصعععادر الكتعععابي الإلشععععار ا

تسععهيل النقععل السععلس للمسععؤوليات إلععى أمععين الحفععظ البععديل. ويجعع  علععى أمععين الحفععظ ل مععدير الصععندوقكامععل مععع 

المعععععزول أن ينقععععل، حيثمععععا كععععان ذلععععك ضععععرورياً ومناسععععباً، إلععععى أمععععين الحفععععظ البععععديل جميععععع العقععععود المرتبطععععة 

 بصندوق االستثمار ذي العالقة.

عععن قيامعععه بتعيععين أمعععين حفععظ بعععديل، ويجععع   اإللكترونعععي موقععععه اإلفصععاح فعععوراً فععييجعع  علعععى مععدير الصعععندوق  . 

علعععى معععدير الصعععندوق الععععام كعععذلك اإلفصعععاح فعععي أي موقعععع آخعععر متعععاح للجمهعععور بحسععع  الضعععوابط التعععي تحعععددها 

 الهيئة عن قيامه بتعيين أمين حفظ بديل للصندوق العام.
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 :الصندوق إدارة مجلس( 24

 أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق، مع بيان نوع العضوية .أ

ينطبععق علععيهم التعريععو  مسععتقلين ثالثععة أعضععاءبيععنهم مععن  أعضععاء خمسععة يشععرف علععى الصععندوق مجلععس إدارة مكععون مععن

الععععوارد فععععي قائمععععة المصععععطلحات المسععععتخدمة فععععي لععععوائح الهيئععععة، ويتكععععون مجلععععس إدارة الصععععندوق مععععن األعضععععاء التاليععععة 

 أسمائهم:

  عضو غير مستقل( –السيد / أحمد بن عبدالرحمن المحسن )رئيس المجلس 

 أنس بن عبدهللا العيسى )عضو غير مستقل( /الدكتور الشيخ 

  عضو مستقل(السيد/ طارق بن عبدهللا الرميم( 

 )السيد/ عبدالعزيز بن صالح العمير )عضو مستقل 

 )السيد/ عماد بن محمود نشار )عضو مستقل 

 

 أعضاء مجلس إدارة الصندوقنبكة عن مؤهالت  .ب

 عضو غير مستقل( –)رئيس المجلس  المحسن نعبد الرحمبن  السيد/ أحمد

، 2016يشعععغل السعععيد أحمعععد المحسعععن منصععع  العععرئيس التنفيعععذي للشعععؤون الماليعععة فعععي شعععركة الراجحعععي الماليعععة منعععذ الععععام 

فععععي عامععععا مععععن الخبععععرة فععععي األعمععععال المصععععرفية والماليععععة والتععععدقيق. وهععععو عضععععو مجلععععس اإلدارة  16ولديععععه أكثععععر مععععن 

لجنعععة الغعععاز والتصعععنيع األهليعععة ورئعععيس وعضعععو مجلعععس اإلدارة فعععي شعععركة  2018صعععندوق الراجحعععي ريعععت منعععذ الععععام 

الععععام ، وهعععو كعععذلك عضعععو لجنعععة المراجععععة فعععي شعععركة االتحعععاد للتعععأمين التععععاوني منعععذ 2019المراجععععة فيهعععا منعععذ الععععام 

كمعععا عمعععل . شعععغل السعععيد أحمعععد منصععع  العععرئيس التنفيعععذي للشعععؤون الماليعععة فعععي مصعععرف الراجحعععي فعععروع األردن، 2017

أيضععا فععي وشععركة ديلويععت، وعمععل  PwC لسعععودية، وقبععل ذلععك كععان يعمععل فععي شععركةا -سععابقا فععي مصععرف الراجحععي 

سعععاوب ايسعععت الصعععندوق السععععودي للتنميعععة. السعععيد أحمعععد حاصعععل علعععى شعععهادة ماجسعععتير فعععي إدارة األعمعععال معععن جامععععة 

د. باإلضعععافة الملعععك سععععوالواليعععات المتحعععدة األمريكيعععة، ودرجعععة البكعععالوريوس فعععي المحاسعععبة معععن جامععععة  -ميسعععوري سعععتيت 

فععي كليععة لنععدن لألعمععال. السععيد الععى بععرامج تنفيذيععة فععي كليععة الدراسععات العليععا إلدارة األعمععال فععي جامعععة سععتانفورد وكععذلك 

باإلضععععافة الععععى الزمالععععة السعععععودية  ، CPAأحمععععد المحسععععن حاصععععل علععععى شععععهادة الزمالععععة األمريكيععععة فععععي المحاسععععبة  

  . SOCPAللمحاسبين القانونيين  

 العيسى )عضو غير مستقل( عبد هللاأنس بن  /الدكتور لشيخا

 ، يحمععععل شععععهادة2010منععععذ شععععهر سععععبتمبر  أمععععين الهيئععععة الشععععرعية ومععععدير اإلدارة الشععععرعية بشععععركة الراجحععععي الماليععععة

بكععععالوريوس الماجسععععتير ومععععن المعهععععد العععععالي للقضععععاء بجامعععععة اإلمععععام محمععععد بععععن سعععععود اإلسععععالمية، ويحمععععل  الععععدكتوراه

عمعععل فعععي الرقابعععة الشعععرعية بمصعععرف الراجحعععي، كمعععا عمعععل فعععي جامععععة اإلمعععام محمعععد بعععن  معععن الجامععععة نفسعععها،الشعععريعة 

 سعود اإلسالمية، له مساهمات في مجال االستشارات الشرعية وهو عضو في الجمعية الفقهية السعودية.

 )عضو مستقل(الرميم  عبد هللاالسيد/ طارق بن 

طعععارق مؤسعععس وشعععريك تنفيعععذي لشعععركة شعععركاء وتعععر األعمعععال التجاريعععة، وهعععي شعععركة اسعععتثمارية خاصعععة لهعععا مكاتععع  فعععي 

الريعععال ودبعععي. رئعععيس مجلعععس إدارة الشعععركة السععععودية لألسعععماك وصعععندوق تعععالل الملقعععا السعععكني، وشعععركة تعععأثير الماليعععة، 

ة وعضعععو لجنعععة االسعععتثمار للمجموععععة وهعععي شعععركة مرخصعععة معععن هيئعععة السعععوق الماليعععة. وهعععو نائععع  رئعععيس مجلعععس إدار

المتحعععدة للتعععأمين التععععاوني  أسعععيج ، وعضعععو مجلعععس إدارة وعضعععو اللجنعععة التنفيذيعععة لشعععركة األمثعععل للتمويعععل. بعععدأ مسعععيرته 

العمليعععة معععع صعععندوق التنميعععة الصعععناعية السععععودي، وقعععد شعععغل سعععابقاً منصععع  رئعععيس قسعععم إدارة األصعععول الثعععروات فعععي 

AG Deutsche Bank    وأيضععا منصعع  كبيععر المصععرفيين فععيBNP Paribas Corporate& Investment 

Banking حاصععععل علععععى شععععهادة الماجسععععتير فععععي إدارة األعمععععال مععععن كليععععة لنععععدن لألعمععععال، وشععععهادة البكععععالوريوس فععععي .
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الهندسعععععة الميكانيكيعععععة معععععن جامععععععة واليعععععة بورتالنعععععد، كمعععععا يععععععد طعععععارق مستشعععععار معععععالي معععععرخ  معععععن وزارة التجعععععارة 

 ثمار.واالست

 (عضو مستقل)بن صالح العمير  العزيز عبدالسيد/ 

العميععر حاليععاً منصعع  رئععيس تنفيععذي فععي شععركة وصععل لالسععتثمار  العزيععز عبععد بععن صععالح بععن العزيععز عبععد االسععتاذ يشععغل

م وقبعععل انضعععمامه لشعععركة وصعععل، عمعععل رئيسعععاً إلدارة المبيععععات وكبعععار المسعععتثمرين فعععي شعععركة 2012التجاريعععة منعععذ ععععام 

سعععنه فعععي مجعععال تمويعععل الشعععركات والخعععدمات االسعععتثمارية والتسعععويقية. كمعععا  15الراجحعععي الماليعععة، ولديعععه خبعععرة تزيعععد ععععن 

شععغل منصعع  عضععو مجلعععس ادارة فععي صععندوق الراجحععي ريعععت وشععركة التععامين العربيععة التعاونيعععة وشععركة بدايععة لتمويعععل ي

المنعععازل وععععدد معععن الشعععركات التجاريعععة والصعععناعية، حاصعععل علعععى شعععهادة البكعععالوريوس فعععي ادارة األعمعععال معععن جامععععة 

 .وبستر في مدينة جنيو، سويسرا

 قل(السيد/ عماد بن محمود نشار )عضو مست

شعععملت خبعععرات األسعععتاذ عمعععاد نشعععار ععععدة مجعععاالت فعععي إدارة التخطعععيط ومراقبعععة الجعععودة، وإدارة االلتعععزام ومكافحعععة غسعععل 

األمعععوال وتمويععععل اإلرهععععاب، وإدارة التفتععععيص وإدارة التععععرخي . شععععغل األسعععتاذ عمععععاد مناصعععع  عععععدة لععععدى شععععركة ميريععععل 

المملكععععة العربيععععة السعععععودية، وهيئععععة السععععوق الماليععععة.  –ليععععنص المملكععععة العربيععععة السعععععودية، وشععععركة سععععتاندرد تشععععارترد 

يحظعععى االسعععتاذ عمعععاد بععععدة دورات تدريبعععة وشعععهادات مهنيعععة فعععي مجعععال إدارة اإللتعععزام ومكافحعععة غسعععل األمعععوال، وحاصعععل 

محاسععععبة مععععن كليععععة الدراسععععات العليععععا لععععةدارة فععععي جامعععععة كععععالرك مدينععععة  -علععععى شععععهادة الماجسععععتير فععععي إدارة األعمععععال 

 لواليات المتحدة األمريكية.ورسستر، ا

 وصف أدوار ومسؤوليات مجلس إدارة الصندوق . 

 دور مجلس إدارة الصندوق وطبيعة الخدمات التي يقدمها المجلس كتالي:

 :تشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق ا تي

طرفعععاً فيهعععا، ويشعععمل الموافقعععة علعععى جميعععع العقعععود والقعععرارات والتقعععارير الجوهريعععة التعععي يكعععون الصعععندوق الععععام  .1

الموافقععععة علععععى عقععععود تقععععديم خععععدمات اإلدارة للصععععندوق، وعقععععود تقععععديم  -علععععى سععععبيل المثععععال ال الحصععععر  -ذلعععك 

خعععدمات الحفعععظ، وال يشعععمل ذلعععك العقعععود المبرمعععة وفقعععاً للقعععرارات االسعععتثمارية فعععي شعععأن أي اسعععتثمارات قعععام بهعععا 

 .الصندوق أو سيقوم بها في المستقبل

 .وبة فيما يتعلق بحقوق التصويت المتعلقة بأصول الصندوقاعتماد سياسة مكت .2

الموافقعععة أو المصعععادقة علعععى أي تععععارل مصعععالح يفصعععح عنعععه معععدير  -متعععى كعععان ذلعععك مناسعععباً  -اإلشعععراف، و  .3

 .الصندوق

االجتمعععاع معععرتين سعععنوياً علعععى األقعععل معععع لجنعععة المطابقعععة وااللتعععزام لعععدى معععدير الصعععندوق أو مسعععؤول المطابقعععة   .4

 -لديععععه لمراجعععععة التععععزام الصععععندوق بجميععععع القععععوانين واألنظمععععة واللععععوائح ذات العالقععععة، ويشععععمل ذلععععك وااللتععععزام 

 .المتطلبات المنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار وأي تعديل عليها -على سبيل المثال ال الحصر 

ثعععة والسعععتين معععن الئحعععة الموافقعععة علعععى جميعععع التغييعععرات المنصعععوص عليهعععا فعععي المعععادتين الثانيعععة والسعععتين والثال .5

صعععناديق االسعععتثمار وأي تععععديل عليهاوذلعععك قبعععل حصعععول معععدير الصعععندوق علعععى موافقعععة معععالكي الوحعععدات والهيئعععة 

 أو إشعارهم  حيثما ينطبق 

التأكععععد مععععن اكتمععععال ودقععععة شععععروط وأحكععععام الصععععندوق وأي مسععععتند آخععععر  سععععواء أكععععان عقععععداً أم غيععععره  يتضععععمن  .6

دير الصععندوق وإدارتععه للصععندوق العععام، إضععافة إلععى التأكععد مععن توافععق مععا إفصععاحات تتعلععق بالصععندوق العععام ومعع

 .سبق مع أحكام الئحة صناديق االستثمار وأي تعديل عليها
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التأكعععد معععن قيعععام معععدير الصعععندوق بمسعععؤولياته بمعععا يحقعععق مصعععلحة معععالكي الوحعععدات وفقعععاً ألحكعععام الئحعععة صعععناديق  .7

 .االستثمار وأي تعديل عليهاوشروط وأحكام الصندوق

االطعععالع علعععى التقريعععر المتضعععمن تقيعععيم أداء وجعععودة الخعععدمات المقدمعععة معععن األطعععراف المعنيعععة بتقعععديم الخعععدمات  .8

إ وذلعععك صعععناديق االسعععتثمار الجوهريعععة للصعععندوق المشعععار إليعععه فعععي الفقعععرة  ل  معععن المعععادة التاسععععة معععن الئحعععة

الوحععععدات وفقععععاً لشععععروط وأحكععععام للتأكععععد مععععن قيععععام مععععدير الصععععندوق بمسععععؤولياته بمععععا يحقععععق مصععععلحة مععععالكي 

  .الصندوق وما ورد في الئحة صناديق االستثمار وأي تعديل عليها

تقيعععيم آليعععة تعامعععل معععدير الصعععندوق معععع المخعععاطر المتعلقعععة بأصعععول الصعععندوق وفقًعععا لسياسعععات وإجعععراءات معععدير  .9

 .الصندوق حيال رصد المخاطر المتعلقة بالصندوق وكيفية التعامل معها

 .وحسن نية واهتمام ومهارة وعناية وحرص وبما يحقق مصلحة مالكي الوحداتالعمل بأمانة  .10

تععععدوين محاضععععر االجتماعععععات التععععي تشععععتمل علععععى جميععععع وقععععائع االجتماعععععات والقععععرارات التععععي اتخععععذها مجلععععس  .11

 .إدارة الصندوق

ة  م  معععن االطعععالع علعععى التقريعععر المتضعععمن جميعععع الشعععكاوى واإلجعععراءات المتخعععذة حيالهعععا المشعععار إليعععه فعععي الفقعععر .12

المععععادة التاسعععععة مععععن الئحععععة صععععناديق االسععععتثمار وأي تعععععديل عليهععععاإ وذلععععك للتأكععععد مععععن قيععععام مععععدير الصععععندوق 

بمسعععؤولياته بمعععا يحقعععق مصعععلحة معععالكي الوحعععدات وفقعععاً لشعععروط وأحكعععام الصعععندوق ومعععا ورد فعععي الئحعععة صعععناديق 

 االستثمار وأي تعديل عليها.

 قأعضاء مجلس إدارة الصندو مكافآتتفاصيل   .د

لاير سععععودي  كحعععد أقصعععى سعععنويا لألعضعععاء  60,000المكافععع ت المتوقعععع دفعهعععا إلعععى مجلعععس إدارة الصعععندوق تصعععل إلعععى  

لاير لكعععل عضعععو مسعععتقل ععععن  5,000 يشعععمل هعععذا المبلعععغ مكافعععأة حضعععور االجتماععععات والتعععي تععععادل  المسعععتقلين مجتمععععين

 .كل اجتماع 

 مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوقبيان بأي تعار  متحقق أو محتمل بين مصالح عضو  .ه

 اسععععتثمارية أهععععداف ذات أخععععرى اسععععتثمارية صععععناديق فععععي أعضععععاء يكونععععوا أن الصععععندوق إدارة مجلععععس ألعضععععاء يمكععععن

 فمعععن ولعععذلك. أخعععر صعععندوق معععدير أي قبعععل معععن أو الصعععندوق معععدير قبعععل معععن تعععدار كانعععت سعععواءً  الصعععندوق ألهعععداف مشعععابهة

 تععععارل علععى ينطعععوي موقععو فعععي أنععه ألعمالعععه ممارسععته نطععاق فعععي الصععندوق إدارة مجلعععس أعضععاء أحعععد يجععد أن الممكععن

 مجلعععس عضعععو يراععععي سعععوف الحعععاالت هعععذه وفعععي. الصعععناديق معععن أكثعععر أو واحعععد معععع المصعععالح أو الواجبعععات فعععي محتمعععل

 إدارة مجلعععس كعضعععو ومسعععؤوليته دوره حسععع  المعنيعععين الوحعععدات معععالكي مصعععالح يحقعععق بمعععا بالتصعععرف التزاماتعععه اإلدارة

ً  ممكنععععة درجععععة إلععععى وحععععرص نيععععة وحسععععن بأمانععععة بالعمععععل وذلععععك بالصععععندوق  عمععععالء تجععععاه التزاماتععععه إغفععععال دون عمليععععا

 سعععوف التصعععويت تتطلععع  التعععي الحعععاالت وفعععي المصعععالح فعععي محتمعععل تععععارل أي علعععى االطعععالع عنعععد األخعععرى الصعععناديق

 شعععروط إععععداد تعععاريخ إلعععى أنعععه علمعععا. ذلعععك وجعععوب اإلدارة مجلعععس أعضعععاء رأى إذا التصعععويت ععععن العضعععو ذلعععك يمتنعععع

 .الصندوق ومصالح الصندوق إدارة مجلس عضو مصالح بين متحقق تعارل يوجد ال الصندوق وأحكام

 مجالس إدارة الصناديق التي يشارك فيها عضو مجلس الصندوق .و

اسعععتثمارية  يعععدرك المسعععتثمر فعععي هعععذا الصعععندوق أن أعضعععاء مجلعععس اإلدارة قعععد يكعععون لهعععم عضعععويات مماثلعععة فعععي صعععناديق

جميعععع أسعععماء الصعععناديق االسعععتثمارية المعععدارة معععن  –معععن حعععين  خعععر  –أخعععرى، ويجتهعععد معععدير الصعععندوق لبيعععان وتحعععديث 

قبعععل الشعععركة التعععي يحعععل فيهعععا أحعععد أو جميعععع أعضعععاء مجلعععس اإلدارة. الجعععدول التعععالي يوضعععح عضعععويات أعضعععاء مجلعععس 

 ملة في المملكة العربية السعودية.اإلدارة الحالية في الصناديق االستثمارية المرخصة والعا
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 أعضاء مستقلين أعضاء غير مستقلين 
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صعععععععندوق الراجحعععععععي  للمضعععععععاربة بالبضعععععععائع  الريعععععععال 

 السعودي 
     

صعععععععععندوق الراجحعععععععععي للمضعععععععععاربة بالبضعععععععععائع  دوالر 

 أمريكي 
     

      صندوق الراجحي للصكوك

      صندوق الراجحي  المتوازن المتعدد األصول

      صندوق الراجحي للنمو المتعدد األصول

      صندوق الراجحي المحافظ متعدد األصول

      السعوديةصندوق الراجحي لألسهم 

      صندوق الراجحي لألسهم الخليجية

      صندوق الراجحي لألسهم العالمية

صععععندوق الراجحععععي لتنميععععة رأس المععععال وتوزيععععع األربععععاح 

  أسهم منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
     

      لقطاع المواد األساسيةصندوق الراجحي 

صععععععندوق الراجحعععععععي إم إس سععععععي أي لمؤشعععععععر األسعععععععهم 

 السعودية متعدد العوامل
     

      للدخل السعوديةصندوق الراجحي لألسهم 
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      السعوديةلألسهم  المرن صندوق الراجحي

      صندوق الراجحي المتنوع للدخل

      صندوق الراجحي المطور للمرابحات

      صندوق الراجحي ريت

      صندوق مجمع تالل الملقا السكني

 

 الشرعية: الهيئة( 25

 هيئة الشرعية، ومؤهالتهمالأ( أسماء أعضاء 

   أعضاء هم:3تتكون الهيئة الشرعية للصندوق من ثالثة  

 فضيلة الشيخ د. صالح بن منصور الجربوع )رئيساً(

حصععععل الععععدكتور صععععالح علععععى الشععععهادة الجامعيععععة وشععععهادة الماجسععععتير والععععدكتوراه مععععن جامعععععة اإلمععععام محمععععد بععععن سعععععود 

يعمععل رئيسععاً للهيئععة الشععرعية فععي شععركة تكافععل الراجحععي للتععأمين التعععاوني، وهععو محععامي ومحكععم معتمععد فععي واإلسععالمية، 

 البحرين –مركز التحكيم لدول مجلس التعاون الخليجي 

  اللحيدان )عضواً( عبد هللاشيخ د. سليمان بن فضيلة ال

حصعععل العععدكتور سععععليمان علعععى الشععععهادة الجامعيعععة وشعععهادة الماجسععععتير والعععدكتوراه مععععن جامععععة اإلمعععام محمععععد بعععن سعععععود 

 سابقاً. قاضي استئناف في المجلس األعلى للقضاء وهواإلسالمية، 

  فضيلة الشيخ د. سعد بن تركي الخثالن )عضواً(

حصعععل العععدكتور سععععد علعععى الشعععهادة الجامعيعععة والماجسعععتير والعععدكتوراه معععن جامععععة اإلمعععام محمعععد بعععن سععععود اإلسعععالمية، 

الريعععال، ورئيسعععاً  -ويعمعععل حاليعععاً  أسعععتاذ  فعععي قسعععم الفقعععه فعععي كليعععة الشعععريعة بجامععععة اإلمعععام محمعععد بعععن سععععود اإلسعععالمية

 العلماء بالمملكة العربية السعودية.للجمعية الفقهية السعودية، وهو عضو سابق لدى هيئة كبار 

 هيئة الشرعيةالب( أدوار ومسؤوليات 

 :يلي فيما يتمثل الشرعية الهيئة دور

دراسـعععععـة ومراجعـعععععـة شـعععععـروط وأحـعععععـكام الصنـعععععـدوق وأهـعععععـدافه وسياسـعععععـاته االسـعععععـتثمارية، للتأكعععععد معععععن  .1

 .الشريعةتقيدهــا بأحــكام 

 بخصوص التقيد باألحكام الشرعية. تقديم الرأي الشرعي إلى مدير الصندوق .2

علعععى مععدير الصعععندوق التقيعععد بهععا خعععالل إدارتعععه السعععتثمارات  يجععع تحديععد الضعععوابط واألحكعععام الشععرعية التعععي  .3

 الصندوق.

 والتأكد من استبعاده. -إن وجد–وضع آلية الحتساب العنصر الواج  استبعاده من الصندوق  .4

 الضوابط الشرعية المحددة.مراقبة استثمارات الصندوق وأعماله وفق  .5
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 هيئة الشرعيةالأعضاء  مكافئاتج( تفاصيل 

ل الصندوق أي تكاليو مقابل االستشارات الشرعية  .ال يحم 

د( تفاصااااايل المعاااااايير المطبقاااااة لتحدياااااد شااااارعية األصاااااول المعااااادة لالساااااتثمار والمراجعاااااة الدورياااااة لتلاااااك األصاااااول 

 عايير الشرعيةواإلجراءات المتبعة في حال عدم التوافق مع الم

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

 يأتي:

 أوالً: ضوابط صناديق المضاربة بالبضائع

 هي أن يدفع شخ  ماالً إلى آخر ليت جر به، ويتقاسمان الربح بينهما بحس  ما يتفقان عليه. تعريف المضاربة:

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

تحقيق ربح مناس ، على أن يكون الربح موزعاً بينهما الصندوق  على أن يتولى المضارب استثمار أموالهم في نشاط يرجى منه 

 حس  ما اتفقا عليه، وفي حال الخسارة تكون الخسارة المالية على أرباب المال ويخسر المضارب جهده وعمله فقط.

 الضوابط الشرعية:

لشرعية الصادرة في حالة استثمار الصندوق بصناديق أخرى تديرها شركة الراجحي المالية، تحكم الصندوق الضوابط ا .أ

 من الهيئة الشرعية لمدير الصندوق والتي تشمل ما يأتي:

 في حال تعامل الصندوق بشراء السلع  المعادن  ثم بيعها باألجل يلتزم مدير الصندوق با تي: .ب

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

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

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

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

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

ال يجوز تداول وحدات الصندوق بعد توقفه عن مزاولة نشاطه كالتوقو للتصفية إذا كانت في موجودات الصندوق ديون  .د

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

 ثانيا: ضوابط صناديق األسهم:

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

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

األغرال واألنشطة المباحة. وهذه الشركات يجوز االستثمار والمتاجرة بأسهمها النوع األول: الشركات المساهمة ذات  .أ

 وفق شروط البيع وأحكامه.

النوع الثاني: الشركات المساهمة ذات األغرال واألنشطة المحرمة، مثل شركات الخمور والتبغ ولحوم الخنزير  .ب

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

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

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

 ها بالربا اقتراضا أو إيداعاً. وقد قررت الهيئة بشأن هذا النوع  النوع الثالث  من الشركات المساهمة ما يأتي:مثل تعامل

 أوالً: يج  أن يراعى في االستثمار والمتاجرة في أسهم هذا النوع من أنواع الشركات المساهمة الضوابط ا تية:

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

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

٪  من 30 -سواء أكان قرضاً طويل األجل أم قرضاً قصير األجل–أال يتجاوز إجمالي المبلغ المقترل بالربا  -

، علماً أن االقترال بالربا حرام مهما كان مبلغه، وتؤخذ إجمالي القيمة السوقية ما لم تقل عن القيمة الدفترية

 القيمة السوقية من متوسط قيمتها لكل ربع من أرباع السنة.



39 
 

  

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

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

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

 وما ورد من تحديد للنس  مبني على االجتهاد وهو قابل إلعادة النظر حس  االقتضاء. -

ط السابقة وجبت المبادرة إلى التخل  منها ببيع أسهمها حس  ثانياً: إذا تغيرت أوضاع الشركات بحيث ال تنطبق عليها الضواب

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

ثالثاً: يرجع في معرفة أنشطة الشركة والنس  المقررة لجواز الدخول في االستثمار والمتاجرة فيها إلى أقرب قوائم مالية صادرة 

 لإ سنوية كانت أو ربع سنوية أو شهرية، سواء أكانت مدققة أم غير مدققة.موضحة للغر

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

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

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

 غيرها، وسواٌء أكان تعامل الشركة لنفسها، أم كان لغيرها على سبيل التوسط  السمسرة  كما في حالة الوساطة في التداول، أو

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

 للغير كما في إدارة المحافظ االستثمارية.

 ئة الشرعيةسادساً: يتولى مدير الصندوق استبعاد العنصر المحرم من األسهم واألوراق المالية األخرى حس  ضوابط الهي

 ثالثاً: ضوابط الصكوك:

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

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

 أصدرت من أجله.فيما 

 الضوابط الشرعية:

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

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

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

 اإلجارة أو البيع وغيرها، وأن تكون مستوفية ألركانها وشروطها.

أال تشتمل وثائق الصكوك على أي شرط أو تعهد، يؤدي إلى الربا أو الغرر أو الضرر أوغيرها من المحرمات  .3

 في الشريعة اإلسالمية.

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

 التعدي أو التفريط.

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

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

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

إذا كانت أصول الصكوك تشتمل على أعيان وديون ونقود فينظر للغرل من إصدار الصكوك فإن كان الغرل تصكيك  .ت

الديون أو النقود أو هما معاً فال يجوز تداولها إال بعد مراعاة أحكامهما، وإن كان الغرل تصكيك األعيان ونحوه فال 

  اوله.مانع من تد

 مستشار االستثمار:( 26 

 ال يوجد
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 الموزع:( 27

 الموزعاسم أ( 

 المالية دراية شركة

 للموزعالمسجل وعنوان العمل  ( العنوانب

 الريال - شارع العليا العام

  الدور الثاني -مركز العليا 

 286546صندوق بريد 

 11323الريال 

 33 44 2002 9: هاتو

 8071 299 966فاكس: 

 

 للموزع اإللكتروني الموقع ( العنوانج

support@derayah.com 

 للموزع الهيئة عن الصادر الترخيص( د

 08109 – 27 رقم ترخي 

 فيما يتعلق بصندوق االستثمار الموزع اتومسؤولي ةر األساسيادو( وصف األه

 :التالي على الموزع مسؤوليات وتشتمل الصندوق، وحدات وبيع عر  من التوزيع بمهام المالية دراية شركة تقوم

 قنوات خالل من ممكنة وعناية جهد بأفضل للمستثمرين الصندوق مدير مسمى تحت الصندوق وحدات وبيع عرل  1

 بالموزع الخاصة التوزيع

 .المستثمرين الموزع مسمى تحت تجميعي بشكل بها المستثمر الصناديق في واالستردادات االشتراكات تنفيذ  2

 مكافحة ونموذ  عمليك اعرف نموذ  على تشتمل والتي المستثمرين على الالزم والحرص العناية متطلبات بجميع القيام  3

ً  للعميل االستثمار مالءمة ومتطلبات اإلرهاب وتمويل األموال غسل  .السعودية واألنظمة للوائح وفقا

 إتمام تأكيد وتقارير دورية تقارير من تشمله بما بالصندوق الخاصة التقارير وتقديم العمالء مع التواصل مسؤولية  4

 .الصندوق بمدير الخاصة والمتطلبات التقارير وتقديم المستثمرين، وطلبات استفسارات جميع على والرد الصفقات،

 .للمستثمرين الصندوق وعرل بتسويق المتعلقة والمصاريو الرسوم جميع تحمل  5

 .عليها وتغييرات تحديثات وأي للعمالء تقدم التي واألحكام الشروط ودقة اكتمال من التأكد  6

 :مراجع الحسابات 28) 

 مراجع الحساباتأ( اسم 

 كي بي إم جي لالستشارات المهنية

KPMG Professional Services 

 لمراجع الحساباتب( العنوان المسجل وعنوان العمل  

 بر  كي بي إم جي 

 طريق المطار –واجهة الريال 

mailto:support@derayah.com
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 11663الريال  92876ص.ب 

 المملكة العربية السعودية

 8500 874 11 966+هاتو: 

 8600 874 11 966+فاكس: 

http://www.home.kpmg/sa 

 صندوقالفيما يتعلق ب مراجع الحساباتج( األدوار األساسية ومسؤوليات 

 بهعا يقعوم التعي المراجععة لأعمعا إلعى اسعتناداً  الماليعة القعوائم علعى العرأي إبعداء فعي الحسعاباتمراجعع  مسعؤوليةتتمثعل 

ً  تمتعع والتععي  المحاسعع  التععزام تطلعع ت والتععي السعععودية العربيععة المملكععة فععي عليهععا المتعععارف المراجعععة لمعععايير وفقععا

 القعوائم بعأن التأكعد معن معقولعة درجعة علعى لللحصعو المراجععة لأعمعا تنفيعذو وتخطعيط لمهنعةا أخالقيعات بمتطلبعات

 علععى لالحصععو بععإجراءات القيععام أيضععا مراجععع الحسععابات مسععؤوليات تضععمنهريععة. تالجو األخطععاء مععن خاليععة الماليععة

 المحاسععبية السياسعات مالءمععة معدى قيعيمت إلعى باإلضعافة .الماليعة القعوائم فععي العواردة واإليضعاحات للمبععالغ مؤيعدة أدلعة

 .المالية للقوائم العام العرل قييمت إلى باإلضافة المستخدمة المحاسبية التقديرات ومعقولية المتبعة

 لصندوقا حسابات مراجع( األحكام المنظمة الستبدال د

مععععدير الصعععندوق بحععععق مراجعععع الحسععععابات الخعععارجي للصععععندوق ويحعععتفظ  كععععي بعععي إم جععععي لالستشعععارات المهنيععععةكون سعععت

إدارة ويكعععون ألعضعععاء مجلعععس  ،مجلعععس إدارة الصعععندوقتغييعععر مراجعععع الحسعععابات وفقعععاً لمعععا يعععراه مناسعععباً بععععد أخعععذ موافقعععة 

المععععين، فعععي  مراجعععع الحسعععاباتأو توجيعععه معععدير الصعععندوق لتغييعععر  مراجعععع الحسعععاباتالحعععق فعععي رفعععض تعيعععين  الصعععندوق

 أي من الحاالت ا تية: 

 تتعلق بتأدية مهامه لمراجع الحساباتة ومهمة حول سوء السلوك المهني وجود ادعاءات قائم 

  للصندوق مستقال مراجع الحساباتعد يإذا لم 

 إذا لم يعد مراجع الحسابات للصندوق العام مسجالً لدى الهيئة 

  ال يملععععك المععععؤهالت والخبععععرات الكافيععععة لتأديععععة مهععععام  مراجععععع الحسععععاباتإذا قععععرر مجلععععس إدارة الصععععندوق أن

 المراجعة بشكل مرل

  المعين فيما يتعلق بالصندوق مراجع الحساباتإذا طلبت الهيئة وفق لتقديرها المحض تغيير 

 :الصندوقأصول 29) 

 أصول الصندوق محفوظة بواسطة أمين الحفظ لصالح الصندوق. .أ

 ن أصوله وعن أصول عمالئه ا خرين.يج  على أمين الحفظ فصل أصول الصندوق ع .ب

، وال يجوز أن يكون  ملكية مشاعة  تلعَد  أصول صندوق االستثمار مملوكة لمالكي الوحدات في ذلك الصندوق مجتمعين . 

لمدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو مشغل الصندوق أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم 

ع أي مصلحة في أصول الصندوق أو أي مطالبة فيها، إال إذا كان مدير الصندوق أو مدير الصندوق المشورة أو الموز

من الباطن أو مشغل الصندوق أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع مالكاً لوحدات في 

ً بهذه المطالبات بم وأفصح  الئحة صناديق االستثماروج  أحكام الصندوق، وذلك في حدود ملكيته، أو كان مسموحا

 عنها في شروط وأحكام الصندوق. 

http://www.home.kpmg/sa
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 :اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى 30) 

يسعععتقبل معععدير الصعععندوق شعععكاوى المسعععتثمرين فعععي الصعععندوق ععععن طريعععق وحعععدة خعععدمات العمعععالء علعععى العععرقم المجعععاني 

 طريق المراكز االستثمارية.أو عن  4600625/011أو عن طريق الفاكس رقم  8001245858

  فعععي حالعععة طلععع  الجهعععات القضعععائية المختصعععة أو هيئعععة السعععوق الماليعععة نتعععائج أي شعععكوى صعععادرة ععععن أي مسعععتثمر

 من المستثمرين في الصندوق، فعلى مدير الصندوق تزويدها بجميع المستندات المرتبطة بالموضوع.

  بمعالجة الشكاوى حال طلبها.يزود مدير الصندوق المستثمرين باإلجراءات الخاصة 

يوم عمل، يحق للمشترك إيداع شكواه لدى هيئة السوق  15وفي حالة تعذر الوصول إلى تسوية أو لم يتم الرد خالل 

إدارة شكاوى المستثمرين، كما يحق للمشترك إيداع شكواه لدى لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية بعد  -المالية

يمي من تاريخ إيداع الشكوى لدى الهيئة، إال إذا اخطرت الهيئة مقدم الشكوى بجواز إيداعها   يوم تقو90مضي مدة  

 لدى اللجنة قبل انقضاء المدة.

 :معلومات أخرى31)  

 سياسات تعار  المصالح  .أ

 معالجة تضارب المصالح عند طلبها بدون أي مقابلب المتعلقةاإلجراءات و السياساتسيتم تقديم 

 صناديقالالجهة القضائية المختصة بالنظر في أي نزاع ناشئ من أو عن االستثمار في  .ب

تخضععععع شععععروط وأحكععععام الصععععندوق ألنظمععععة المملكععععة العربيععععة السعععععودية السععععارية المفعععععول وألي تعععععديالت الحقععععة فععععي 

بعععين  أحعععال أي نعععزاع ينشعععالضعععوابط الشعععرعية المعتمعععدة لعععدى الراجحعععي الماليعععة. وي يتوافعععق مععععالمسعععتقبل لتلعععك األنظمعععة بمعععا 

 مدير الصندوق والمستثمرين إلى لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية.

 

 قائمة للمستندات المتاحة لمالكي الوحدات . 

، شعععروط وأحكعععام الصعععندوقوكعععل عقعععد معععذكور فعععي  لمعععالكي الوحعععدات الحعععق فعععي االطعععالع علعععى شعععروط وأحكعععام الصعععندوق

 .والقوائم المالية لمدير الصندوق

أي معلوماااة أخااارى معروفاااة، أو ينبغاااي أن يعرفهاااا مااادير الصاااندوق أو مجلاااس إدارة الصاااندوق بشاااكل معقاااول،  .د

ماااالكو الوحااادات الحااااليون أو المحتملاااون أو مستشااااروهم المهنياااون، أو مااان  –بشاااكل معقاااول  –وقاااد يطلبهاااا 

 االتي سيُتخك قرار االستثمار بناًء عليه شروط وأحكام الصندوقالمتوقع أن تتضمنها 

 ال يوجد
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عليهااا هيئااة السااوق الماليااة مااا عاادا التااي ذُكاارت فااي  وافقااتأي إعفاااءات ماان قيااود الئحااة صااناديق االسااتثمار  .ه

 وممارساتهسياسات االستثمار 

 ال يوجد

 :متطلبات المعلومات اإلضافية( 32

 :م2021نسبة مصروفات الصناديق المستثمر فيها خالل عام  أن الصناديق الرئيسة المستثمر فيها خاضعة لرسوم أخرى، أدناه

# 
 نسبة المصروفات الصندوق

 %0.20 صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع بالريال السعودي 1

 %0.15 صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع بالدوالر األمريكي 2

 %2.33 صندق الراجحي لألسهم السعودية 3

 %2.05 العالميةصندوق الراجحي لألسهم  4

 %2.48 صندوق الراجحي لألسهم الخليجية 5

صندوق الراجحي لتنمية راس المال وتوزيع االرباح منطقة الشرق االوسط وشمال  6

 إفريقيا

2.59% 

 %0.63 صندوق الراجحي للصكوك 7

 %2.40 صندوق الراجحي لالسهم السعودية للدخل 8

 %1.32 لألسهم السعوديةصندوق الراجحي لمؤشر ام اس سي اي  9

 %0.81 صندوق الراجحي المرن  لألسهم السعودية 10

 %1.64 صندوق الراجحي ريت 11

 0.77% جدوى ريت السعوديةصندوق  12

 2.55% ريت درايةصندوق  13

 3.87% مشاركة ريتصندوق  14

15 
 سيدكو ريتصندوق 

%5.57 

16 
 صندوق بنيان ريت

%3.24 

17 
 صندوق ريال ريت

1.35% 

18 
 ريت صندوق تعليم

1.56% 

 %0.99 المتوسط المرجح لنسبة المصروفات للصناديق المستثمر فيها
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 :قرار من مالك الوحداتإ33)  

 تلقعععد أطلعت/اطالعنعععا علعععى شعععروط وأحكعععام الصعععندوق، وأقر/أقررنعععا بالموافقعععة علعععى خصعععائ  الوحعععدات التعععي اشعععترك

 اشتركنا فيها./

 االسم:

 التوقيع:

 :التاريخ

 

 


