ملخص المعلومات الرئيسية

صندوق الراجحي لألسهم السعودية

تم إعداد مخلص المعلومات بصورة أساسية لتمكين المستثمرين من دارسة الفرصة المتاحة لهم لشراء وحدات الصندوق ،وعلى
المستثمرين المحتملين قراءة شروط وأحكام الصندوق مع مذكرة المعلومات والمستندات األخر قبل اتخاذ أي قرار استثماري
في هذا الصندوق.

(أ) المعلومات الرئيسية
 .1أسم الصندوق ونوعه
صندوق الراجحي لألسهم السعودية هو صندوق استثمار مفتوح يهدف إلى تحقيق نمو طويل األجل لرأس المال من خالل
االستثمار بشكل رئيسي في أسواق األسهم السعودية المتوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية للصندوق

 .2األهداف االستثمارية
صندوق الراجحي لألسهم السعودية هو صندوق استثمار مفتوح يهدف إلى تحقيق نمو طويل األجل لرأس المال من خالل
االستثمار بشكل رئيسي في أسواق األسهم السعودية المتوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية للصندوق.
يسعى الصندوق لتحقيق نمو مقارب للمؤشر اإلرشادي حيث يتم استخدام المؤشر االسترشادي كأداة لقياس أداء الصندوق
كما أن المجال االستثماري للصندوق هو جميع األوراق المالية التي تتوافق مع الضوابط الشرعية لمدير الصندوق في
أسواق األسهم السعودي و يمكن للمستثمر متابعة أداء المؤشر اإلسترشادي (ستاندرز آند بورز لألسهم السعودية المتوافقة
مع الضوابط الشرعية) من خالل زيارة الموقع االلكتروني لمدير الصندوق في موقع الشركة www.alrajhi-
capital.com
ولن يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح أو توزيعات نقدية على المستثمرين وسيقوم بإعادة استثمار األرباح الموزعة في
الصندوق.

 .3سياسات االستثمار وممارساته
تتركز سياسية الصندوق على االستثمار في أسهم الشركات المدرجة في أسواق األسهم السعودية بشكل رئيسي ،كما يوضح
الجدول التالي سياسة تركيز االستثمارات في الصندوق:
نوع االستثمار

الحد األدنى

الحد األعلى

األسهم والطروحات األولية وحقوق األولوية

50%

100%

النقد وأدوات وصناديق أسواق النقد

0%

50%

صناديق االستثمار األخرى المطروحة طرحا عاما ذات األهداف واالستراتيجيات
المماثلة وتشمل الصناديق المتداولة

0%

30%

األوراق المالية المطروحة طرحا عاما /المتداولة وتشمل الصناديق العقارية المتداولة

0%

15%

*يمكن لمدير الصندوق أن يحتفظ بنسبة أعلى من  %50من أصول الصندوق على شكل نقد أو في أدوات وصناديق أسواق
النقد في ظل الظروف االستثنائية.

 .4المخاطر المرتبطة باالستثمار في الصندوق



يعتبر الصندوق صندوق استثمار عالي المخاطر ،وتبعا لذلك يجب على مالكي الوحدات أن يكونوا على بينه من
المخاطر الرئيسة التي قد يكون لها أثر سلبي على أداء الصندوق
ليس هناك تأكيد أن األهداف االستثمارية للصندوق سووف تتحقوق وذلوك ألن ظوروف السووق وطورق التوداول فوي تغيور
مستمر كما أن األداء السابق للصندوق أو المؤشر االسترشادي للصندوق ال يعتبر ضمانا لألداء المستقبلي.





ال يوجد ضمان بأن األرباح سوف تتحقق أو أنه لن يتم تكبد أي خسائر كبيرة أو أن أداء الصندوق مقارنة بالمؤشر
االسترشادي سيتكرر أو يماثل األداء السابق.
يجب أن يأخذ مالكي الوحدات المحتملين في االعتبار أن االستثمار في الصندوق ال يعتبر بمثابة وديعة بنكية.
يجب على مالكي الوحدات أن يدركوا أنهم ربما يخسرون جزءا من أو كامل استثمارهم ،وقد يكون مبلغ االسترداد أقول
من السعر الذي اشتركوا به في الصندوق .وقد تنخفض قيموة االسوتثمارات الرئيسوة للصوندوق وربموا ال يسوتطع موالكي
الوحدات استرداد المبلغ الذي استثمروه في الصندوق.

قائمة المخاطر الرئيسة المحتملة المرتبطة باالستثمار في الصندوق:
يجب أن يأخذ مالكي الوحدات المحتملين في االعتبار قبل االسوتثمار فوي هوذا الصوندوق عوامول المخواطر والتوي تشوتمل وال
تنحصر على التالي:
مخاطر سوق األسهم
يستثمر الصندوق بشكل أساسي في األسهم التي هي عرضة لمخاطر السوق والتذبذبات العالية ،وفوي الوقوذ ذاتوه ال يوجود أي
تأكيد أو ضمان بوأن الصوندوق سويحقق أداء إيجابيوا .وينبغوي أن يكوون المسوتثمر علوى علوم بالمخواطر التوي ينطووي عليهوا هوذا
النوووع موون االسووتثمارات .كمووا أن المسووتثمر يوودرك أن جميووع األسووهم عرضووة لالرتفوواع واالنخفووا تبعووا لعواموول النم وو لتلووك
الشركات التي تتأثر بالعديد من العوامل الداخلية والخارجية .ومودير الصوندوق سيسوعى قودر اإلمكوان للتقليول مون مخواطر هوذه
التذبذبات بالتوزيع النشط في القطاعات ومن خالل تخفيض أو زيادة نسبة األسهم في الصندوق تبعا لظروف السوق.
مخاطر القطاع
قد يركز الصندوق في استثماره على أحد القطاعات مما يجعل الصندوق عرضة للتغير تبعا للتغير في ذلك القطاع ،بشكل عام
ال يوتم التركيووز علووى االسووتثمار فوي أحوود القطاعووات بعينووه إال فووي حوال توووافر فوورا نمووو كبيورة لووذلك القطوواع وبالمقابوول يكووون
الصندوق أكثر مخاطرة مقارنة بالصناديق األكثر تنوعا.
مخاطر العمالت
ينطوي االستثمار في الصندوق على بعض المخواطر التوي تتعلوق بوالعمالت ،فوإن انخفوا قيموة أي مون العموالت التوي تشوكل
قوام استثمارات الصندوق من شأنه أن يؤثر سلبا على أداء الصندوق .ولكن التنوع في مجاالت االستثمار في عدد مون البلودان
المختلفة سيكون من شأنه أن يقلل من تلك المخاطر.
مخاطر االئتمان
في حال استثمار أصول الصوندوق فوي صوناديق البضوائع فهنواك مخواطر ائتمانيوة تتمثول فوي إمكانيوة عودم قودرة أو عودم رغبوة
الطرف اآلخر في سداد المستحقات أو االلتزامات المترتبة عليه في الوقذ المحدد أو عدم إمكانية السداد نهائيا.
المخاطر االقتصادية
ينطوي االستثمار في الصندوق علوى درجوة عاليوة مون المخواطر الناجموة عون التوزيوع الجغرافوي لألسوواق التوي يسوتثمر فيهوا
الصندوق .وعليه؛ فإن أي تغييرات معاكسة في الظروف االقتصادية للبلد (أو البلدان) التي تستثمر فيها األمووال ،قود يكوون لوه
أثر سلبي على قيمة أصول الصندوق.
مخاطر عدم الشرعية
تتمثل مخاطر عدم الشرعية في حال استبعاد أحد الشركات المستثمر فيها وأصبحذ غير متوافقة مع المعايير الشرعية للهيئوة
الشرعية ،مما قد يؤدي إلى اضطرار مدير الصندوق لبيع تلك األسهم بسعر قد يكون غير مالئم ،إضوافة إلوى أن اسوتبعاد عودد
موون الشووركات كنتيجووة لعوودم مطابقتهووا للضوووابط المحووددة موون الهيئووة الشوورعية الخاصووة بموودير الصووندوق موون شووأنه أن يجعوول
استثمارات الصندوق أكثر تركيزا مما قد يزيد من التذبذبات.

مخاطر السيولة
يتعر الصندوق لمخاطر عدم القدرة على تنفيذ عمليات االسترداد نتيجة النقص في السيولة فوي أسوواق األسوهم أو إذا كانوذ
قيمة الوحدات المستردة في أي يوم تعامل تعادل  %10أو أكثر من القيمة الصافية ألصوول الصوندوق إلوى الحود الوذي يضوطر
معه مدير الصندوق لتأجيل االسترداد لتاريخ الحق.
المخاطر القانونية
قد تواجه الشركات بعض المخاطر القانونية نتيجة لعدم االلتزام بتطبيق األنظمة واإلجوراءات القانونيوة ،وتوأتي تلوك المخواطر
موون الشووركات التووي اسووتثمر فيهووا الصووندوق واحتماليووة تعرضووها للمخوواطر القانونيووة والمقاضوواة موون قبوول دعوواوى األف وراد أو
الشركات.
مخاطر االستثمارات األخرى
لغر تنويع األصول ،قد يستثمر الصندوق في استثمارات أخرى مثل الصناديق المتداولة ،والصناديق االستثمارية العقارية
 ،REITsوتعتبر هوذه االسوتثمارات ،عموموا أكثور خطوورة مون فئوات األصوول التقليديوة مثول أسووق النقود والودخل الثابوذ وقود
تخفض تلك االستثمارات من أداء الصندوق وسعر الوحدة.
مخاطر التمويل
في حال حصول مدير الصندوق على تمويل لغر االستثمار قد يتأخر الصندوق عن سداد المبالغ في الوقذ المحدد ألسباب
خارجة عن إرادة مدير الصندوق ،مما قد يضطر مدير الصندوق لبيع بعض استثماراته مما قود يوؤثر علوى أصوول الصوندوق
والذي سينعكس سلبا على أسعار الوحدات.
مخاطر االعتماد على التصنيف الداخلي ألدوات الدخل الثابت
يتحموول مووالكو الوحوودات المخوواطر المتعلقووة باالسووتثمار فووي أدوات الوودخل الثابووذ غيوور المصوونفة ائتمانيووا والتووي يسووتثمر فيهووا
الصووندوق بنوواء علووى البحووث والتحليوول ،ثووم التقووويم والتصووني االئتموواني الووداخلي الووذي يقوووم بووه موودير الصووندوق .حيووث أن أي
ضع في الوضع المالي لمصدري أدوات الدخل الثابذ ربما يؤدي إلى خفض قيمة صافي قيموة أصوول الصوندوق مموا يوؤثر
سلبا على أداء الصندوق وأسعار الوحدات.

مخاطر األسواق الناشئة
قد يستثمر الصندوق في أوراق مالية في سوق أو أسواق ناشئة والتي قد تنطوي على مخاطر مرتبطة باإلخفواق أو التوأخر فوي
تسوية صوفقات السووق وتسوجيل وأمانوة حفوظ األوراق الماليوة .كموا أن االسوتثمار فوي مثول هوذه األسوواق قود يحمول بوين طياتوه
مخاطرا أعلى من المتوسط والمعتاد .علما بأن الكم األكبر من أحجام القيمة السوقية فوي األسوواق الناشوئة عوادة يكوون متركوزا
في عدد محدود من الشركات .ولذلك ،في حال استثمر في أوراق مالية تستثمر في األسواق الناشئة فقود يواجوه الصوندوق قودرا
أكبر من تقلبات األسعار ،وسيولة أقل مقارنة باالستثمار في أسواق أكثر تطورا مما قود يوؤثر سولبا علوى أداء الصوندوق وسوعر
وحداته.
مخاطر االعتماد على موظفي مدير الصندوق
يعتمد أداء الصندوق بشكل كبير على قدرات ومهارات موظفي مدير الصندوق ،مما قد يؤدي إلى توأثر أداء الصوندوق وسوعر
الوحدة سلبيا عند استقالتهم أو غيابهم وعدم وجود بديل مناسب.
مخاطر تضارب المصالح

تنشأ هذه المخاطر في الحاالت التي تؤثر على موضوعية واستقاللية قرار مودير الصوندوق بسوبب مصولحة شخصوية قود توؤثر
على قرارات مدير الصندوق في اتخاذ القرارات االستثمارية مما قد يؤثر سلبا على أداء الصندوق وسعر الوحدة.
مخاطر ال ُمصدِر
وتشمل التغييرات في الظروف المالية لل ُمصدر أو الطرف المقابل /النظير ،والتغيورات فوي الظوروف االقتصوادية أو السياسوية
المحددة التي تؤثر سلبا على نوع معين من األوراق المالية أو المصودر ،حيوث إن ذلوك األصول يتوأثر بوضوع المصودر مموا قود
يؤدي إلى انخفا قيمة أسهمه وبالتالي تأثر أداء الصندوق وسعر الوحدة سلبا.

 .5البيانات السابقة المرتبطة بأداء الصندوق

) العائد الكلي لسنة واحدة وثالث سنوات وخمس سنوات (أو منذ التأسيس(.
العائد التراكمي  31 - %ديسمبر 2019م
سنة

ثالث سنوات

خمس سنوات

منذ التأسيس

10.46

26.48

19.38

391.97

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

2010

2011

13.67%

1.00%

2012
11.37%

العائد السنوي %
2015
2014
2013
30.48%

1.61%

-12.78%

2016

2017

2018

2019

8.21%

2.75%

11.44%

10.46%

 )3أداء الصندوق بالمقارنة مع المؤشر االسترشادي على مدار السنوات الخمس الماضية أو منذ التأسيس
األداء السنوي %
2016
2015

2017

2018

2019

الصندوق

-12.78%

8.21%

2.75%

11.44%

10.46

المؤشر اإلرشادي

-14.98%

10.56%

3.89%

11.37%

12.35

السنة

 )4تاريخ توزيع األرباح على مدار السنوات المالية الثالث الماضية.
لن يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح أو توزيعات نقدية على المستثمرين وسيقوم بإعادة استثمار األرباح الموزعة في الصندوق.

 )5تقارير الصندوق
يستطيع مالكي الوحدات االستثمارية والمستثمرين المحتملين الحصول على نسخ من هذه القوائم دون مقابل وذلوك مون خوالل
موقعنا االلكتروني www.alrajhi-capital.com

(ب)

مقابل الخدمات والعموالت واالتعاب

رسوم اإلدارة
يستحق مدير الصندوق أتعاب مقابل اإلدارة مقدارها  %1.75سنويا مون إجموالي أصوول الصوندوق .وتحتسوب هوذه األتعواب
عند كل يوم تقويم ويتم خصمها من أصول الصندوق في نهاية كل شهر ميالدي.
رسوم أمين الحفظ
يتحمل الصندوق رسوم حفظ تعادل  %0.02سنويا من قيمة األصول لألوراق المالية التوي يوتم حفظهوا فوي السووق السوعودية،
تتوراوح بوين ( )%0.15-%0.07سونويا مون قيموة األصوول لوألوراق الماليوة التوي يوتم حفظهوا فوي
ويتحمول رسووم حفوظ
األسواق الخليجية والعربية األخرى.
ال تشمل الرسوم النظامية والرسوم التي قد تفرضها األسواق ومراكز اإليداع والتي من الممكن أن تتغير من وقذ ألخر.
الضرائب
يتحمل الصندوق ضريبة القيمة المضافة وأي ضرائب أخرى يتم فرضها على الصندوق أو العقود المبرمة مع الصندوق أو
الرسوم التي تدفع ألطراف أخرى نظير تقديمهم لخدمات أو أعمال للصندوق أو مدير الصندوق مقابل إدارة الصندوق.
رسوم التعامل
يتحموول الصووندوق عموووالت ورسوووم التووداول الناتجووة عوون صووفقات وعمليووات شووراء وبيووع األوراق الماليووة حسووب العموووالت
السائدة في األسواق والتي تدفع للوسطاء واألسواق المالية والجهات التنظيمية وأمناء الحفظ.
رسوم أخرى
سيتحمل الصندوق المصاري الالزمة والفعلية إلدارته ،رسوم المراجعوة ورسووم الحفوظ ورسووم النشور والرسووم الرقابيوة
ومكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق ورسوم المؤشر االسترشادي ،والمصروفات االخورى ،بشورط أال يتجواوز إجموالي
نسبة المصروفات األخورى (باسوتثناء مصواري التعامول والحفوظ والضورائب)  %0.25مون متوسوط صوافي قيموة األصوول
السنوية أو ( 150,000في حال كانذ نسبة الرسوم أقل من ذلك) كما يتحمل الصندوق الرسوم الفعلية فقط.

رسوم اإلدارة

 %1.75من اصوول الصوندوق تحتسوب علوى أسواس سونوي وتحتسوب
بشكل يومي تراكميا و يتم خصمها من أصول الصندوق في نهايوة كول
شهر ميالدي

بحد أقصى  60,000لاير سنويا ،يتحمل الصندوق نصويبه منهوا بقودر
مجموووع مكافووآت أعض واء مجلووس إدارة
حجم أصوله نسبة إلى إجمالي أصول الصناديق األخورى علوى اسواس
الصندوق
سنوي تحسب بشكل يومي تراكميا وتخصم في نهاية السنه
أتعاب المحاسب القانوني المستقل

بحوود أقصووى  35,000لاير سوونويا  ،مبلووغ ثابووذ علووى أسوواس سوونوي
وتحسب بشكل يومي تراكميا ويدفع كل سته اشهر

رسوم المؤشر االسترشادي

 26,500لاير سنويا  ،تحتسب على أساس يومي كمصوروف مسوتحق

تخصووم موون أصووول الصووندوق ( )26,500/365وتوودفع بشووكل نص و
سنوي
رسوم النشر في موقع تداول

بحوود أقصووى  5,000لاير سوونويا  ،مبلووغ ثابووذ علووى أسوواس سوونوي
تحسب بشكل يومي تراكميا وتدفع في نهاية العام

الرسوم الرقابية

 7,500لاير سوونويا  ،مبلووغ ثابووذ علووى أسوواس سوونوي تحسووب بشووكل
يومي تراكميا وتدفع في نهاية العام

مصاري

التعامل

رسوم استرداد مبكر
رسوووووم مصوووواري
الحفظ

يتحمووول الصوووندوق عمووووالت ورسووووم التوووداول الناتجوووة عووون صوووفقات
وعمليووات شووراء وبيووع األوراق الماليووة حسووب األسووعار السووائدة فوووي
األسووواق والتووي توودفع للوسووطاء واألسووواق الماليووة والجهووات التنظيميووة
وأمناء الحفظ.
ال يوجد
الحفووووظ وخوووودمات تحتسب كنسبة مئوية على أساس يومي وتخصم في نهاية كل شهر

مصوواري يتحملهووا صووندوق االسووتثمار ال يوجد
تتعلق بالتمويل
مصوواري تتعلووق بتسووجيل الوحوودات أو ال يوجد
الخدمات اإلدارية األخرى
أتعووواب مسوووتحقة مقابووول تقوووديم خووودمات ال يوجد
تتعلق بسجل مالكي الوحدات
رسوم أو مصاري أخرى يتم تحميلهوا ال يوجد
على مالكي الوحودات أو يوتم دفعهوا مون
أصول الصندوق.
*جميع الرسوم أعاله غير شاملة لضريبة القيمة المضافة
**يتم احتساب عدد أيام السنة على أساس  365يوم

(ج) مكان وكيفية الحصول على معلومات إضافية حول الصندوق
يستطيع مالكي الوحدات االستثمارية والمستثمرين المحتملين الحصول على معلومات الصندوق من خالل موقع شركة
السوق المالية تداول  www.Tadawul.com.saأو المراكز االستثمارية لمدير الصندوق أو عن طريق موقعه
االلكتروني  www.alrajhi-capital.comأو االتصال بخدمة العمالء على الرقم .920005856

(د) أسم وعنوان مدير الصندوق وبيانات االتصال الخاصة به
شركة الراجحي المالية
المركز الرئيسي ،طريق الملك فهد
ا.ب  5561الريا 11432
هات رقم +966 )11( 2119292
فاكس رقم +966 )11( 2119299
المملكة العربية السعودية
www.alrajhi-capital.com

(ه) أسم وعنوان أمين الحفظ وبيانات االتصال الخاصة به
شركة البالد لالستثمار
المملكة العربية السعودية
البالد المالية ،المركز الرئيسي
طريق الملك فهد | ا ب  140الريا 11411
الرقم المجاني 920003636 :فاكس0112906299 :
البريد اإللكترونيclientservices@albilad-capital.com :
الموقع االلكترونيwww.albilad-capital.com :

(و) أسم وعنوان الموزع وبيانات االتصال الخاصة به
شركة دراية المالية
شارع العليا العام -الريا
مركز العليا  -الدور الثاني
صندوق بريد 286546
الريا 11323
هات
9 2002 44 33
فاكس
966 299 8071
support@derayah.com

صندوق الراجحي لألسهم السعودية
(صندوق أسهم عام  -مفتوح)

مدير الصندوق (شركة الراجحي المالية)

تم اعتماد صندوق الراجحي لألسهم السعودية على أنه صندوق استثمار متوافق مع المعايير الشرعية المجازة من قِبل لجنة
الرقابة الشرعية المعينة لصندوق االستثمار
الشروط واألحكام
أن شروط وأحكام هذا الصندوق والمستندات األخرى خاضعة لالئحوة صوناديق االسوتثمار ،وتتضومن معلوموات كاملوة وواضوحة
وصووحيحة وغيوور مضووللة عوون صووندوق االسووتثمار .كمووا يجووب علووى المسووتثمرين قووراءة شووروط وأحكووام الصووندوق مووع مووذكرة
المعلوموات والمسوتندات األخور قبوول اتخواذ أي قورار اسوتثماري فووي هوذا الصوندوق .ويجوب علووى المسوتثمر أن يأخوذ فوي االعتبووار
وضعه المالي وخبرته في االستثمار وأهدافه االستثمارية .وإذا كان لدى المستثمر المحتمل أي شك في مالءمة هذا االستثمار له،
فإنه يجب عليه استشارة خبير مالي مستقل .كما أن اشتراك المستثمر فوي هوذا الصوندوق يكوون علوى مسوؤوليته الشخصوية التاموة
وسيتحمل أية مخاطر تتعلق بهذا االستثمار.
تاريخ إصدار الشروط واألحكام1992/07/01 :م
تاريخ آخر تحديث على الشروط واألحكام1442/07/16 :هـ الموافق 2021/02/28م
تاريخ موافقه هيئة السوق المالية :موافقة الهيئة على االستمرار في طرح وحدات الصندوق بتاريخ 2009/02/07م
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ملخص الصندوق
الصندوق

صندوق الراجحي لألسهم السعودية

مدير الصندوق

شركة الراجحي المالية .

نوع الصندوق

مفتوح.

تاريخ البدء

باشر الصندوق عمله في  6صفر 1413هـ الموافق  5أغسطس 1992م.

العملة

لاير سعودي

درجة المخاطر

عالية

المؤشر اإلرشادي

مؤشر ستاندرز آند بورز لألسهم السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية

هدف االستثمار

السعي لتحقيق نمو في رأس المال متناسب مع مستوى المخاطر المحدد للصندوق عن
طريق االستثمار في األسهم السعودية.

المصرح لهم االشتراك في
الصندوق

كل شخص طبيعي أو اعتباري مؤهل

سعر الوحدة عند بداية الطرح
الحد األدنى لالشتراك
الحد األدنى لالشتراك اإلضافي
الحد األدنى لالسترداد

أيام قبول طلبات االشتراك
واالسترداد

 100لاير سعودي
 5,000لاير سعودي
 2,000لاير سعودي
 2,000لاير سعودي


مراكز االستثمار (من األحد إلى الخميس)



القنوات االلكترونية (طوال أيام األسبوع)

آخر موعد الستالم طلبات
االشتراك واالسترداد

الساعة الخامسة عصرا في اليوم ما قبل يوم التعامل

أيام التعامل

من األحد إلى الخميس

أيام التقويم

من األحد إلى الخميس

أيام اإلعالن

هو يوم العمل التالي ليوم التعامل

موعد دفع قيمة الوحدات
المستردة

يدفع لمالك الوحدات عوائد االسترداد بحد أقصى قبل إقفال العمل في اليوم الخامس التالي
ليوم التعامل الذي تم فيه تحديد سعر االسترداد ،أو الوقذ الذي تكون فيه جميع الوسائل
والتراخيص (إن وجدت) المناسبة لتحويل الوحدات متوافرة لدى مدير الصندوق.

رسوم االشتراك

بحد أقصى  % 2من مبلغ االشتراك

رسوم إدارة الصندوق

 %1.75سنويا من إجمالي أصول الصندوق

رسوم أمين الحفظ

يتحمل الصندوق رسوم حفظ تعادل  %0.02سنويا من قيمة األصوول لوألوراق الماليوة التوي
يووتم حفظهووا فووي السوووق السووعودية ،ويتحموول رسوووم حفووظ تتووراوح بووين ()%15.0-%0.07
سنويا من قيموة األصوول لوألوراق الماليوة التوي يوتم حفظهوا فوي األسوواق الخليجيوة والعربيوة
األخرى.
ال تشمل الرسووم النظاميوة والرسووم التوي قود تفرضوها األسوواق ومراكوز اإليوداع والتوي مون
الممكن أن تتغير من وقذ ألخر.

رسوم التعامل

يتحمل الصندوق عموالت ورسوم التداول الناتجة عن صفقات وعمليات شراء وبيع
األوراق المالية حسب العموالت السائدة في األسواق والتي تدفع للوسطاء واألسواق المالية
والجهات التنظيمية وأمناء الحفظ.

رسوم أخرى

سيتحمل الصندوق المصاري الالزمة والفعلية إلدارته ،رسوم المراجعة ورسوم الحفظ
ورسوم النشر والرسوم الرقابية ومكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق ورسوم المؤشر
االسترشادي ،والمصروفات االخرى ،بشرط أال يتجاوز إجمالي نسبة المصروفات األخرى
(باستثناء مصاري التعامل والحفظ والضرائب)  %0.25من متوسط صافي قيمة األصول
السنوية أو ( 150,000في حال كانذ نسبة الرسوم أقل من ذلك) كما يتحمل الصندوق
الرسوم الفعلية فقط.

تعريف المصطلحات
الصندوق

صندوق الراجحي لألسهم السعودية

مدير الصندوق/المدير /الشركة

شركة الراجحي المالية

المجلس

مجلس إدارة الصندوق

أمين الحفظ

شخص اعتباري مستقل ومرخص له بحفظ األوراق المالية للعمالء

الهيئة

هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية

أيووووام قبووووول طلبووووات االشووووتراك جميع أيام العمل الرسمية لشركة الراجحي المالية
واالسترداد
طلب االسترداد

طلب بيع وحدات في الصندوق

طلب االشتراك

طلب شراء وحدات في الصندوق

فترة الطرح األولي

هي فترة بداية الصندوق التي يتم خاللها طرح وحدات الصندوق بالقيمة االسومية إلوى
جميع المشتركين

يوم تشغيل الصندوق

اليوم الذي يبدأ فيه الصندوق أعماله

المخاطر

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

المؤشر االسترشادي

هو المقياس الذي يتم من خالله مقارنة أداء الصندوق االستثماري

الهيئة الشرعية

الهيئة الشرعية الخاصة بمدير الصندوق

يوم اإلعالن

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

يوم التقويم

اليوم الذي يتم فيه حساب صافي قيمة أصول الصندوق

يوم التعامل

األيام التي يتم فيها بيع وحدات صندوق االستثمار واستردادها

يوم عمل

يوم عمل رسمي للراجحي المالية

إجمالي أصول الصندوق

قيمة أصول الصندوق باإلضافة للتوزيعات النقدية المسوتحقة مون الشوركات المسوتثمر
بها.

صافي قيمة أصول الصندوق

إجمووالي أصووول الصووندوق بعوود خصووم كافووة االلتزامووات والمصوواري
على الصندوق.

الفعليووة المحملووة

وحدة االستثمار (الوحدة)

حصة الموالك فوي صوندوق االسوتثمار الوذي يتكوون مون وحودات بموا فوي ذلوك أجوزاء
الوحدة وتُعامل كل وحدة على أنها حصة مشاعة في أصول صندوق االستثمار.

األطراف ذات العالقة

المدراء ،المسؤولون  ،الموظفون والشركات التابعة أو الزميلة لمدير الصندوق

القيمة االسمية

سعر الوحدة في فترة الطرح األولي

مستثمر/عميل/مالك الوحدة

أي شخص او شركة تستثمر في وتمتلك وحدات في الصندوق

مسوووووتثمر مؤهووووول /مسوووووتثمرون أي شووخص طبيعووي /أشووخاا طبيعيووون ،أو اعتبوواري /اعتبوواريون تقوور لووه/لهم أنظمووة
المملكة بهذه الصفة.
مؤهلون
الضوابط الشرعية

هي الضوابط والنسب الماليوة التوي تتبعهوا الهيئوة الشورعية لمودير الصوندوق لتصوني
الشركات واالستثمارات كاستثمارات متوافقة مع الضوابط الشرعية ويمكن االستثمار
بها.

الطروحات األولية

االصدارات أو االكتتابات األولية العامة ألسهم للشركات التي يتم طرحها طرحا عاما
لالكتتاب ألول مرة في السوق األولية.

حقوق األولوية

هووي أوراق ماليووة قابلووة للتووداول تعطووي لحاملهووا الحووق فووي االكتتوواب فووي أسووهم جدي ودة
مطروحة وقذ اعتماد زيادة رأس مال الشركة.

عقود المشتقات

هووي أداة ماليووة أو عقوود تشووتق قيمتووه موون قيمووة أصووول حقيقيووة أو ماليووة أخوورى (أسووهم
وسندات وعمالت أجنبية وسلع وذهب) وتكون لتلك العقوود الماليوة مودة زمنيوة محوددة
باإلضافة إلى سعر وشروط معينة يتم تحديدها عند تحرير العقد بين البائع والمشوتري
وموون هووذه العقووود ( المسووتقبليات ( ،)Futuresعقووود الخيووارات ( ،)Optionsالعقووود
اآلجلووة ( ،)Forwardsالمبووادالت ( (SWAPوأي عقووود مشووتقات أخوورى ،علووى أن
تكون متوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق.

أدوات أسواق النقد

هووي أدوات الوودين قصوويرة األجوول و تعتبوور الوظيفووة األساسووية لهووذه األدوات إيجوواد
السيولة للشركات واألفوراد والحكوموات مون أجول مواجهوة احتياجاتهوا النقديوة قصويرة
األجوول والتووي تشوومل العقووود المتوافقووة مووع الضوووابط الشوورعية المرابحووة والمضوواربة
والوكالوووة واإلجوووارة والمشووواركة وأي عقووود أخووور متوافوووق موووع الضووووابط الشووورعية
للصندوق.

صناديق أسواق النقد

هي صناديق استثمارية ذات طرح عام والموافق عليها من قبل هيئة السوق الماليوة أو
هيئات تنظيمية خليجية و/أو أجنبية وفقا لتنظيم بلود آخور خاضوع لتنظويم مسواوي علوى
األقل لذلك المطبق علوى صوناديق االسوتثمار فوي المملكوة وتسوتثمر بشوكل رئيسوي فوي
أدوات أسواق النقد وتكون متوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق.

صووناديق االسووتثمار المتداولووة  /هي صوناديق اسوتثمارية مقسومة إلوى وحودات متسواوية يوتم توداولها فوي سووق األوراق
المالية خالل فترات التداول المستمر كتداول أسهم الشركات والموافق عليهوا مون قبول
الصناديق العقارية المتداولة

هيئة السوق المالية أو هيئات تنظيمية خليجية و/أو أجنبية وفقا لتنظيم بلد آخور خاضوع
لتنظيم مساوي على األقل لذلك المطبق على صناديق االستثمار في المملكوة ،علوى أن
تكون متوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق.
الظروف االستثنائية

هووي الحوواالت التووي يعتقوود موودير الصووندوق أنووه موون الممكوون أن تووؤثر علووى أصووول
الصندوق أو أهدافه بشكل سلبي نتيجة أي من العوامل االقتصادية و/أو السياسية و/أو
التنظيمية المتغيرة.

صناديق االسوتثمار ذات الطورح هي صناديق استثمارية مرخصة وموافق عليها من قبل هيئة السوق الماليوة أو هيئوات
تنظيمية خليجية و/أو أجنبية وفقوا لتنظويم بلود آخور خاضوع لتنظويم مسواوي علوى األقول
العام
لذلك المطبوق علوى صوناديق االسوتثمار فوي المملكوة ومتوافقوة موع الضووابط الشورعية
للصندوق
أسواق األسهم السعودية

هي جميع األسواق التي يتم توداول األسوهم بهوا فوي المملكوة العربيوة السوعودية وتشومل
السوق الرئيسي تداول وسوق نمو وجميع األسواق االخرى التي يتم من خاللها تداول
األسهم.

ضريبة القيمة المضافة

هي ضريبة غير مباشرة تُفر
من قبل المنشآت.

على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعهوا

 ( 1معلومات عامة:
أ) اسم مدير الصندوق ،ورقم ترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية.
شركة الراجحي المالية
سجل تجاري رقم 1010241681 -
رخصة هيئة السوق المالية رقم 07068/37 -
ب) عنوان المكتب الرئيس لمدير الصندوق.
شركة الراجحي المالية
المركز الرئيس ،طريق الملك فهد
ا.ب  5561الريا 11432
هات رقم + 966 )11( 2119292
فاكس رقم + 966 )11( 2119299
المملكة العربية السعودية
ج) عنوان الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق
شركة الراجحي المالية
www.alrajhi-captial.com
د) اسم أمين الحفظ ،ورقم ترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية.
شركة البالد لالستثمار "البالد المالية"
رخصة هيئة السوق المالية رقم )08100-37( -
هـ) عنوان الموقع اإللكتروني ألمين الحفظ
شركة البالد لالستثمار
المملكة العربية السعودية
البالد المالية ،المركز الرئيسي
طريق الملك فهد | ا ب  140الريا 11411
الرقم المجاني 920003636 :فاكس0112906299 :
البريد اإللكترونيclientservices@albilad-capital.com :
الموقع االلكترونيwww.albilad-capital.com :

 ( 2النظام المطبق:
شركة الراجحي المالية (الشركة) ،هي شركة مساهمة سعودية مقفلة مرخص لها مون هيئوة السووق الماليوة (يالهيئوة أو الجهوة
المنظموةي لممارسووة أنشوطة اإلدارة والتعاموول بصووفة أصويل ووكيوول والتعهوود بالتغطيوة والترتيووب وتقووديم المشوورة والحفووظ فووي
األوراق المالية ،بموجب رخصة هيئة السوق المالية رقم ()07068/37
الصندوق عبارة عن صندوق استثماري مفتووح ،يخضوع كوال مون الصوندوق ومودير الصوندوق لنظوام السووق الماليوة ولوائحوه
التنفيذية واألنظمة واللوائح األخرى ذات العالقة المطبقة في المملكة العربية السعودية.

 ( 3أهداف صندوق االستثمار:
 .1وصف ألهداف صندوق االستثمار ،بما في ذلك نوع الصندوق.
صندوق الراجحي لألسهم السعودية هو صندوق استثمار مفتوح يهدف إلى تحقيق نمو طويل األجل لرأس المال من خالل
االستثمار بشكل رئيسي في أسواق األسهم السعودية المتوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية للصندوق
 .2سياسات االستثمار و ممارساته ،بما في ذلك أنواع األصول التي سيستثمر فيها الصندوق.
سيستخدم الصندوق االستراتيجيات االستثمارية التالية ليتمكن من تحقيق أهدافه االستثمارية؛
 -1يحقق الصندوق أهدافه االستثمارية عن طريق االستثمار بشكل رئيسوي فوي أسوهم الشوركات المدرجوة فوي أسوواق األسوهم
السعودية وقد يشمل ذلك الطروحات األولية أو حقوق األولوية.
 -2تتركز سياسية الصندوق على االستثمار في أسهم الشركات المدرجة في أسواق األسهم السعودية بشكل رئيسي ،كما
يوضح الجدول التالي سياسة تركيز االستثمارات في الصندوق:
نوع االستثمار

الحد األدنى

الحد األعلى

األسهم والطروحات األولية وحقوق األولوية

50%

100%

النقد وأدوات وصناديق أسواق النقد

0%

50%

صناديق االستثمار األخرى المطروحة طرحا عاما ذات األهداف واالستراتيجيات
المماثلة وتشمل الصناديق المتداولة

0%

30%

األوراق المالية المطروحة طرحا عاما /المتداولة وتشمل الصناديق العقارية المتداولة

0%

15%

* يمكن لمدير الصندوق أن يحتفظ بنسبة أعلى من  %50من أصول الصندوق على شكل نقد أو في أدوات وصناديق
أسواق النقد في ظل الظروف االستثنائية.

وسيكون الحد األدنى للتصني االئتماني لألطراف النظيرة الستثمارات أدوات أسواق النقد حسب ما تحدده واحدة من
ثالث من وكاالت التصني االئتماني الدولية والمصنفة بحد أدنى كتالي :ستاندرد آند بورز /-BBBموديز/Baa3
فتش -BBBولن يتم االستثمار في أدوات أسواق النقد أو/و مع أطراف نظيرة غير مصنفة .وسيكون االستثمار في
صناديق أسواق النقد ذات الطرح العام والمتوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق بناء على األداء والسيولة والمخاطر
المتعلقة بالصندوق وسيكون الحد األعلى لالستثمار مع أي طرف نظير حسب القيود المنصوا عليها في الئحة
صناديق االستثمار وأي تعديل عليها.
 -3يتم التركيز في االختيار على الشركات التي تتمتع بمزايوا تنافسوية متميوزة ،باالعتمواد علوى مجموعوة مون المعوايير الماليوة
والمحاسبية يسعى الصندوق لتحقيق أفضل العوائد من خالل إدارة نشطة تطبق أساليب االسوتثمار المالئموة بهودف تحقيوق
أقصى العوائد الممكنة بالحد المعقول من المخاطر حسب طبيعة مجال االستثمار في األسهم حيوث يوتم تحديثوه بشوكل ربوع
سنوي.
 -4بناء على أهداف الصندوق يتركز االستثمار في أسهم الشوركات المدرجوة فوي أسوواق األسوهم السوعودية واألوراق الماليوة
المذكورة سابقا في الفقرة رقم ( )2مع إمكانية االستثمار في أي من األسواق المالية العربيوة األخورى حسوب عملوة الدولوة
المستثمر بها وبحد أقصى  %10من صافي قيمة أصول الصندوق حيث سيتم تقييم أسوهم الشوركات المسوتهدفة والمدرجوة

-5
-6
-7
-8

-9

في األسواق المالية العربية األخرى بنفس مستوى تقييم الشركات المدرجة بأسواق األسوهم السوعودية باإلضوافة إلوى تقيويم
السوق المستهدف من حيث العوامل االقتصادية والسياسية والنظامية  ،كما يمكن للصندوق االستثمار في األوراق الماليوة
المصدرة من قبل مدير الصندوق أو تابعيه أو الصناديق المدارة من قبل مدير الصندوق أو تابعيه.
سيتم التقيد بقيود االستثمار المذكورة في الئحة صناديق االستثمار وأي تعديل عليها.
يحق للصندوق الحصول على تمويل متوافق مع الضوابط الشرعية بنسبة تتجاوز  ٪10من صافي قيمة أصول الصندوق
لغر تغطية طلبات االسترداد.
الصندوق سيقوم باالستثمار بشكل أساسي في أسواق األسهم السوعودي كموا يجووز للصوندوق االسوتثمار فوي أسوواق ماليوة
عربية أخرى بحد أقصى  %10من صافي قيمة أصول الصندوق.
يحق للصندوق االستثمار في الصناديق ذات الطرح العام والمتوافقة مع الضووابط الشورعية للصوندوق وذلوك حسوب قيوود
االسووتثمار المحووددة فووي شووروط وأحكووام الصووندوق والئحووة صووناديق االسووتثمار أو أي تعووديل عليهووا ،علووى أن ال يتجوواوز
االستثمار في الصناديق المطروحة طرحا عاما األخرى و الصناديق المتداولة وصناديق أسواق النقود مجتمعوه موا مقوداره
 %50من صافي قيمة أصول الصندوق.
قد يستثمر الصندوق فوي مشوتقات األوراق الماليوة لجهوة مصودرة خاضوعة لقواعود الكفايوة الماليوة الصوادرة عون الهيئوة أو
الصادرة عن جهة رقابية مماثلة للهيئة لغر اإلدارة الفعالة للمحفظة وتحقيوق األهوداف االسوتثمارية ومتطلبوات التحووط
من المخاطر المتعلقة باستثمارات الصندوق على أن تكون متوافقة مع الضوابط الشورعية ،وعلوى أال يتجواوز ذلوك ٪ 10
من صافي قيمة أصول الصندوق.

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

 ( 5قيود/حدود االستثمار:
يلتزم مدير الصندوق خالل إدارته للصندوق بالقيود والحدود التي تفرضها الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق
ومذكرة المعلومات وأي تعديل عليها.

 ( 6العملة:
ستقوم بها استثماراته ووحداته ،وتقبول اشوتراكات المسوتثمرين بوأي عملوة أخورى
عملة الصندوق هي الريال السعودي وهي التي
ّ
من العمالت العالمية الرئيسية علوى أسواس سوعر الصورف السوائد فوي األسوواق فوي ذلوك التواريخ ،ويتحمول الراغبوون فوي تحويول
استحقاقاتهم بعملة غير عملة الصندوق مخاطر تذبذب سعر الصرف لتلك العمالت عند تاريخ التحويل.

 ( 7مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب:
 .1تفاصيل لجميع المدفوعات من أصول صندوق االستثمار ،وطريقة احتسابها.
رسوم اإلدارة
يستحق مدير الصندوق أتعاب إدارة مقدارها  %1.75سنويا من إجمالي أصول الصوندوق .وتحتسوب هوذه األتعواب عنود كول
يوم تقويم ويتم خصمها من أصول الصندوق في نهاية كل شهر ميالدي.
رسوم أمين الحفظ

يتحمل الصندوق رسوم حفظ تعادل  %0.02سنويا من قيمة األصول لألوراق المالية التي يتم حفظها في السووق السوعودية،
تتوراوح بوين ( )%0.15-%0.07سونويا مون قيموة األصوول لوألوراق الماليوة التوي يوتم حفظهوا فوي
ويتحمول رسووم حفوظ
األسواق الخليجية والعربية األخرى.
ال تشمل الرسوم النظامية والرسوم التي قد تفرضها األسواق ومراكز اإليداع والتي من الممكن أن تتغير من وقذ ألخر.
الضرائب
يتحمل الصندوق ضريبة القيمة المضافة وأي ضرائب أخرى يتم فرضها على الصندوق أو العقود المبرمة مع الصندوق أو
الرسوم التي تدفع ألطراف أخرى نظير تقديمهم لخدمات أو أعمال للصندوق أو مدير الصندوق مقابل إدارة الصندوق.
رسوم التعامل
يتحموول الصووندوق عموووالت ورسوووم التووداول الناتجووة عوون صووفقات وعمليووات شووراء وبيووع األوراق الماليووة حسووب العموووالت
السائدة في األسواق والتي تدفع للوسطاء واألسواق المالية والجهات التنظيمية وأمناء الحفظ.
رسوم أخرى
سيتحمل الصندوق المصاري الالزمة والفعلية إلدارته ،رسوم المراجعوة ورسووم الحفوظ ورسووم النشور والرسووم الرقابيوة
ومكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق ورسوم المؤشر االسترشادي ،والمصروفات االخورى ،بشورط أال يتجواوز إجموالي
نسبة المصروفات األخورى (باسوتثناء مصواري التعامول والحفوظ والضورائب)  %0.25مون متوسوط صوافي قيموة األصوول
السنوية أو ( 150,000في حال كانذ نسبة الرسوم أقل من ذلك) كما يتحمل الصندوق الرسوم الفعلية فقط.

رسوم اإلدارة
مجموع مكافآت أعضاء مجلس إدارة
الصندوق
أتعاب المحاسب القانوني المستقل
رسوم المؤشر االسترشادي
رسوم النشر في موقع تداول
الرسوم الرقابية
مصاري

التعامل

رسوم استرداد مبكر
رسوم مصاري الحفظ وخدمات
الحفظ
مصاري يتحملها صندوق االستثمار
تتعلق بالتمويل
مصاري تتعلق بتسجيل الوحدات أو
الخدمات اإلدارية األخرى

 %1.75من اصول الصندوق تحتسب على أساس سنوي وتحتسب بشكل
يومي تراكميا و يتم خصمها من أصول الصندوق في نهاية كل شهر ميالدي
بحد أقصى  60,000لاير سنويا ،يتحمل الصندوق نصيبه منها بقدر حجم
أصوله نسبة إلى إجمالي أصول الصناديق األخرى على اساس سنوي تحسب
بشكل يومي تراكميا وتخصم في نهاية السنه
بحد أقصى  35,000لاير سنويا  ،مبلغ ثابذ على أساس سنوي وتحسب
بشكل يومي تراكميا ويدفع كل سته اشهر
 26,500لاير سنويا  ،تحتسب على أساس يومي كمصروف مستحق تخصم
من أصول الصندوق ( )26,500/365وتدفع بشكل نص سنوي
بحد أقصى  5,000لاير سنويا  ،مبلغ ثابذ على أساس سنوي تحسب
بشكل يومي تراكميا وتدفع في نهاية العام
 7,500لاير سنويا  ،مبلغ ثابذ على أساس سنوي تحسب بشكل يومي
تراكميا وتدفع في نهاية العام
يتحمل الصندوق عموالت التداول الناتجة عن عمليات شراء وبيع األسهم
حسب العموالت السائدة في األسواق
ال يوجد
تحتسب كنسبة مئوية على أساس يومي وتخصم في نهاية كل شهر
ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد

أتعاب مستحقة مقابل تقديم خدمات
تتعلق بسجل مالكي الوحدات
رسوم أو مصاري أخرى يتم تحميلها ال يوجد
على مالكي الوحدات أو يتم دفعها من
أصول الصندوق.
*جميع الرسوم أعاله قبل احتساب ضريبة القيمة المضافة
**يتم احتساب عدد أيام السنة على أساس  365يوم
 .2تفاصيل مقابل الصفقات المفروضة على االشتراك واالسترداد ونقل الملكية التي يدفعها مالكو الوحدات
رسوم االشتراك
يستحق مدير الصندوق رسوم اشتراك تخصم مباشرة عند كل عملية اشتراك بالصندوق غير مستردة بمعدل  %2كحد
أقصى من قيمة كل اشتراك .ويجوز لمدير الصندوق وفقا لتقديره الخاا خفض هذه النسبة.
ج) أي عمولة خاصة يبرمها مدير الصندوق
ال يوجد

 ( 8التقويم والتسعير:
أ) كيفية تقويم كل أصل يملكه الصندوق.
يقوم مدير الصندوق بتقويم أصول الصندوق في كل يوم تقويم كما يلي:
سيتم اعتماد أسعار اإلغالق في يوم التقويم لكافة أصول الصندوق التي يتوفر لها سعر إغالق مضافا إليها األرباح
المستحقة .إذا لم يتوفر سعر اإلغالق لألصل يوم التقويم سيتم اعتماد اخر سعر إغالق متوفر وسيتم تقويم األسهم التي
تمذ المشاركة بها في الطروحات األولية وحقوق األولوية في الفترة ما بين االكتتاب وتداول الورقة المالية بناء على
سعر االكتتاب أو سعر الحق المكتتب به ،وفي حالة االستثمار في صناديق االستثمار ذات الطرح العام ،سيتم تقويمها من
خالل صافي قيمة وحداتها المعلنة وفي حال اختالف أيام التعامل بالنسبة للصندوق المستثمر به ،سيتم اعتماد آخر سعر
معلن عنه أما استثمارات الصندوق في أدوات أسواق النقد فسيتم احتساب عائد الفترة المنقضية من عمر الصفقة
وإضافته للقيمة اإلسمية للصفقة.
ب) عدد نقاط التقويم ،وتكرارها.
سيتم تقويم أصول الصندوق يوميا من األحد إلى الخميس وفقا لقيمة كل أصل في الصوندوق كموا توم االشوارة إليوه فوي الفقورة
(أ) أعاله قبل الساعة الخامسة مساء ،كما سيتم إعالن سعر الوحدة في يوم التعامل التالي.
ج) اإلجراءات التي ست ُتخذ في حالة الخطأ في التقويم أو الخطأ في التسعير.
سيتم توثيق وتعويض جميع مالكي الوحدات المتضررين عند تقويم أي أصل من أصول الصندوق بشكل خاطئ أو
حساب سعر وحدة بشكل خاطئ .كما سيتم إبالغ الهيئة فورا عن أي خطأ في التقويم أو التسعير تشكل نسبته  %0.5أو
أكثر من سعر الوحدة واإلفصاح عن ذلك فورا في موقع الراجحي المالية وموقع تداول وفي تقارير الصندوق.
د) طريقة احتساب سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد.
يتم حساب صافي قيمة األصول لكل وحدة باستخدام المعادلة التالية( :إجمالي األصول ناقصا المستحقات ناقصا
المصروفات المتراكمة) مقسومة على إجمالي عدد وحدات الصندوق القائمة في يوم التقويم ذي العالقة .ويتم تقويم

صافي قيمة أصول الصندوق بالريال السعودي وأي استثمارات مقومة بالعمالت األخرى يتم إعادة تقويمها بعملة
الريال السعودي بأسعار الصرف السائدة في تاريخ التقويم.
هـ) مكان ووقت نشر سعر الوحدة ،وتكرارها.
سيتم نشر سعر الوحدة في موقع تداول قبل الساعة الخامسة مساء في يوم العمل الذي يلي يوم التعامل ،ويتم نشر سعر
الوحدة في موقع الشركة في يوم العمل الذي يلي يوم التقويم.

 ( 9التعامالت:
أ) مسؤوليات مدير الصندوق في شأن طلبات االشتراك واالسترداد.
تقويم وتعامل الصندوق سيتم بشكل يومي من (األحد إلى الخميس) وهي األيام التي يتم بناء عليها بيع وحدات الصندوق
واستردادها والتحويل وفي حالة لم يوافق يوم التعامل يوم عمل رسمي يتم التعامل في الصندوق في يوم التعامل التالي.
ب) أقصى فترة زمنية بين تسلم طلب االسترداد ودفع عوائد االسترداد لمالك الوحدات.
سيتم الدفع لمالك الوحدات عوائد االسترداد المناسبة قبل إقفال العمل في اليوم الخامس التالي ليوم التعامل التي تم فيها تحديد
سعر االسترداد ،أو الوقذ الذي تكون فيه جميع الوسائل والتراخيص (إن وجدت) المناسبة لتحويل الوحدات متوافرة لدى
مدير الصندوق ،أيهما يأتي الحقا.
أي قيود على التعامل في وحدات الصندوق.
ج) ّ
ستقوم بها استثماراته ووحداته ،وتقبل اشتراكات المستثمرين بأي عملة أخرى
عملة الصندوق هي الريال السعودي وهي التي
ّ
من العمالت العالمية الرئيسية على أساس سعر الصرف السائد في األسواق في ذلك التاريخ ،ويتحمل الراغبون في تحويل
استحقاقاتهم بعملة غير عملة الصندوق مخاطر تذبذب سعر الصرف لتلك العمالت عند تاريخ التحويل.
د) الحاالت التي يؤجَّل معها التعامل في الوحدات أو يعلق ،واإلجراءات المتبعة في تلك الحاالت.
صالحية مدير الصندوق والحاالت التي يمكنه فيها تأجيل أو رفض االشتراك أو االسترداد:
 إذا طلبذ هيئة السوق المالية ذلك أذا رأى مدير الصندوق أن التعليق يحقق مصالح مالكي الوحدات إذا تم تعليق التعامل في السوق الرئيسة التي يتم فيها التعامل مع األوراق المالية أو األصول األخرى التي يملكها صندوقاالستثمار إما بشكل عام أو بالنسبة إلى أصول الصندوق التوي يورى مودير الصوندوق بشوكل معقوول أنهوا مهموة نسوبة إلوى
صافي قيمة أصوول الصوندوق .ويجووز لمودير الصوندوق تأجيول اسوترداد الوحودات كحود أقصوى إلوى يووم التعامول التوالي.
ويحدث ذلك ،إذا بلغ إجمالي نسبة جميع طلبات االسترداد لمالكي الوحدات والمطلوب تلبيتها فوي أي يووم تعامول ()%10
أو أكثر من صافي قيمة أصول الصندوق.
ف و ي حووال تعليووق تقووويم الصووندوق ،سوويتخذ موودير الصووندوق االجووراءات الالزمووة مووع االخووذ باالعتبووار الموودة الضوورورية
والمبررات ومراجعة التعليوق موع مجلوس إدارة الصوندوق وأموين الحفوظ بصوورة منتظموة .كموا سويتم إشوعار هيئوة السووق
المالية ومالكي الوحدات فورا بأي تعليق مع توضيح أسباب التعليق ،وإشعار هيئوة السووق الماليوة وموالكي الوحودات فوور
انتهاء التعليوق بالطريقوة نفسوها المسوتخدمة فوي اإلشوعار عون التعليوق واإلفصواح عون ذلوك فوي المواقوع اإللكترونوي لمودير
الصندوق والموقع اإللكتروني للسوق.

ويحق لمدير الصندوق رفض أي طلب اشتراك في الصندوق في حال رأى مدير الصندوق أنه يترتب على هذا االشتراك
مخالفة للوائح هيئة السوق المالية أو نظام مكافحة غسل األموال أو إذا كان رفض طلوب االشوتراك يحقوق مصولحة موالكي
الوحدات الحاليين.

هـ) اإلجراءات التي يجري بمقتضاها اختيار طلبات االسترداد التي ستؤجَّل.
في حالة تم تأجيل االسترداد من قبل مدير الصندوق ،فسوف يتم الدفع على أساس أولوية اسوتالم الطلوب ويوتم معاملوة كول
طلب على حدة بحيث إذا تجاوز إجمالي طلبات االسترداد في يوم التعامول الواحود  %10سووف يوتم تنفيوذ طلبوات العموالء
التي توم اسوتالم طلبواتهم قبول الموعود النهوائي لتقوديم التعليموات الخاصوة باالسوترداد بحسوب األسوبقية .فوإذا انخفضوذ قيموة
الوحدات عن الحد األدنى المطلوب لالستمرار بالصندوق ،فعندئذ يجب استرداد وحدات المستثمرين بالكامل.
و) األحكام المنظمة لنقل ملكية الوحدات إلى مستثمرين آخرين.
لن يقوم الصندوق بنقل ملكية وحدات الصندوق إلى مستثمرين آخرين ،إال في حاالت محدودة جدا كالوفاة (ال قدر هللا) أو في
حال طلب ذلك بحسب أمر قضائي أو أمر من جهة تنظيمية ذات صالحية أو أي حاالت أخرى ال تتعار مع األنظمة
والقوانين المعنية وذلك حسب موافقة مدير الصندوق.
ز) استثمار مدير الصندوق في الصندوق
قد يستثمر مدير الصندوق في الصندوق بصفته مستثمر وذلك وفقا لتقديره الخاا .ويحتفظ مدير الصندوق بحقه في استرداد
جزء من أو كل مشاركته حسب ما يراه مناسبا ،وسوف يفصح مدير الصندوق عن استثماراته في الصندوق في تقارير
الصندوق (التقارير األولية  -والتقارير السنوية  -وإفصاحات مدير الصندوق).
أي يوم تعامل.
ح) التاريخ المحدد والمواعيد النهائية لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد في ّ




يسمح باالشتراك واالسترداد والتحويول فوي الصوندوق بعود إتموام الطورح األولوي لوحودات الصوندوق فوي كول يووم تعامول
(يوميا من األحد إلى الخميس) بسعر الوحدة المعلن عنه في اليوم الوذي يلوي يووم التعامول .وسويكون آخور موعود السوتالم
طلبات االشتراك واالسترداد والتحويل قبل الساعة الخامسة مساء من يوم العمل السابق ليوم التعامل.
إذا تم تسديد أموال االشتراك قبل الموعد النهائي لتقديم التعليمات الخاصة بشوراء الوحودات واسوتردادها ،يبودأ االسوتثمار
في الصندوق من يوم التعامل الذي يلي استالم األموال التي تم بموجبهوا قبوول طلوب المسوتثمر وفوي حالوة اسوتالم أمووال
االشتراك بعد الموعد النهائي لتقديم التعليمات الخاصة بشراء الوحدات واستردادها بالصندوق يوتم تنفيوذ الطلوب فوي يووم
التعامل الثاني الوذي يلوي الموعود النهوائي لتقوديم التعليموات الخاصوة بشوراء الوحودات واسوتردادها وفوي حوال عودم قبوول
االشتراك لعدم استيفاء متطلبات االشتراك يتوجب على المشترك إعادة تقديم طلوب اشوتراك جديود بعود اسوتيفاء متطلبوات
االشتراك.

ط) إجراءات تقديم الطلبات الخاصة باالشتراك في الوحدات أو استردادها.
يتم استالم طلبات االشتراك واالسترداد أو التحويل بوين الصوناديق يوميوا عون طريوق فوروع الشوركة المعتمودة خوالل سواعات
العموول الرسوومية علووى أن يووتم تقووديم بيانووات إثبووات الهويووة الالزمووة ،أو عوون طريووق القنوووات اإللكترونيووة التووي توفرهووا شووركة
الراجحي المالية.

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

الحوود االدنووى لالشووتراك فووي الصووندوق 5,000لاير سووعودي ،وهووو الحوود األدنووى للرصوويد والحوود األدنووى لالشووتراك اإلضووافي
2,000لاير سووعودي والحوود االدنووى لالسووترداد 2,000لاير سووعودي ويجوووز لموودير الصووندوق خفووض هووذه النسووب للبوورام
االدخارية واالستثمارية
ك) الحد األدنى للمبلغ التي ينوي مدير الصندوق جمعه
ال يوجد حد أدنى لبدء عمل الصندوق.
ل) اإلجراءات التصحيحية الالزمة لضمان استيفاء متطلب  10ماليين لاير سعودي أو ما يعادلها كحد أدنى لصافي قيمة
أصول الصندوق.
يتبع مدير الصندوق األحكام الواردة في الئحة صناديق االستثمار والتعاميم الصادرة عن هيئة السوق المالية فيما يخص
المتطلب الالزم الستمرار عمل الصندوق ،وفي حال قل صافي قيمة أصول الصندوق عن ( )10ماليين لاير سعودي
سوف يسعى مدير الصندوق لتصحيح ذلك حسب اإلجراءات النظامية الممكنة وفي حال تعثر زيادة حجم الصندوق فوق
الحد األدنى المطلوب الستمرار عمل الصندوق ،سيقوم مدير الصندوق بالبدء بإجراءات إنهاء الصندوق وفقا إلجراءات
اإلنهاء المذكورة في الفقرة الفرعية (و) من الفقرة الرابعة من مذكرة المعلومات.

 (10سياسة التوزيع:
أ) سياسة توزيع الدخل واألرباح.
لن يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح أو توزيعات نقدية على المستثمرين وسيقوم بإعادة استثمار األرباح الموزعة في الصندوق.

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


سوف يقوم مدير الصندوق بإعداد التقارير السنوية (بما في ذلك القوائم المالية السنوية المراجعة) والتقارير السنوية
الموجزة والتقارير األولية وفقا لمتطلبات الملحق رقم ( )5من الئحة صناديق االستثمار وأي تعديل عليها ،وسوف يتم
تزويد مالكي الوحدات بها عند الطلب دون أي مقابل.



سوف يتم إتاحة التقارير السنوية للجمهور خالل مدة ال تتجواوز ( )70يوموا مون نهايوة فتورة التقريور وذلوك فوي األمواكن
وبالوسووائل المحووددة فووي الفقوورة (ب) موون هووذه المووادة ،وفووي الموقووع االلكترونووي لموودير الصووندوق والموقووع اإللكترونووي
للسوق.



سوووف يووتم إعووداد التقووارير األوليووة وإتاحتهووا للجمهووور خووالل ( )35يومووا موون نهايووة فتوورة التقريوور وذلووك فووي األموواكن
وبالوسائل المحددة في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وفي الموقع االلكتروني لمودير الصوندوق والموقوع
اإللكتروني للسوق.



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

صافي قيمة أصول الصندوق

-

عدد وحدات الصندوق والتي يملكها المشترك وصافي قيمتها

-

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

-

بيوان سونوي لمالوك الوحوودات (بموا فوي ذلووك أي شوخص تملوك الوحوودات خوالل السونة المعوود فوي شوأنها البيووان)
يلخص صفقاته في وحدات الصندوق العام على مدار السنة المالية خالل ( )30يوما من نهايوة السونة الماليوة،
ويجب أن يحتوي هذا البيان األرباح الموزعة وإجموالي مقابول الخودمات والمصواري واألتعواب المخصوومة
من مالك الوحدات والواردة في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات ،باإلضوافة إلوى تفاصويل لجميوع
مخالفووات قيووود االسووتثمار المنصوووا عليهووا فووي هووذه الالئحووة أو فووي شووروط وأحكووام الصووندوق أو مووذكرة
المعلومات.

ب) معلومات عن أماكن ووسائل إتاحة تقارير الصندوق التي يعد ها مدير الصندوق.
ترسل اإلشعارات الخاصة بالصندوق على العنوان المسجل للمستثمر (العنوان البريدي و/أو البريد اإللكتروني) أو من خالل أي
وسيلة تواصل أخرى يتم اعتمادها .ويجب إخطار مدير الصندوق في حال اكتشاف أية أخطاء في التقارير أو اإلشعار وذلك
خالل فترة خمسة وأربعون ( (45يوما تقويميا من تاريخ إرسال تلك اإلشعارات أو التقارير ،وبعد ذلك تصبح التقارير الصادرة
عن مدير الصندوق نهائية وحاسمة
ج) معلومات عن وسائل تزويد مالكي الوحدات بالقوائم المالية السنوية.
يستطيع مالكي الوحدات االسوتثمارية والمسوتثمرين المحتملوين الحصوول علوى نسوخ مون القووائم الماليوة دون مقابل وذلوك مون
خالل موقع شركة السوق المالية تداول  www.Tadawul.com.saأو فوي المقور الرئيسوي لمودير الصوندوق أو عون طريوق
موقعه االلكتروني www.alrajhi-capital.com
يتم موافاة جميع المستثمرين بنسخة من القوائم المالية الصندوق ترسل على (العنوان البريدي و/أو البريد اإللكتروني) أو من
خالل أي وسيلة تواصل أخرى يتم اعتمادها بدون مقابل بناء على استالم طلب خطي منهم بذلك.

 (12سجل مالكي الوحدات:
سيقوم مدير الصندوق بإعداد سجل بمالكي الوحدات بالمعلومات المطلوبة وتحديثه بشكل مستمر عند حصول أي تغييرات في
المعلومات حسب الالئحة وحفظه في المملكة كما سيتم إتاحة ملخص لسجل مالكي الوحدات مجانا عند الطلب يظهر فيه جميع
المعلومات المرتبطة بمالك الوحدات المعني فقط

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




يجوز لمدير الصندوق ،بناء على مبادرة منه ،الدعوة لعقد اجتماع لمالكي الوحدات.
يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات خالل  10أيام من تسلم طلب كتابي من أمين الحفظ
يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات خالل  10أيام من تسلم طلب كتابي من مالك أو أكثر من مالكي الوحدات
الذين يملكون مجتمعين أو منفردين  %25على األقل من قيمة وحدات الصندوق.

ب) إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات.

 .1يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات من خالل إعالن الدعوة على الموقع اإللكتروني الخاا به وعلى
الموقع اإللكتروني الخاا بالسوق المالية السعودية يتداولي ،ومن خالل إرسال إخطار خطي لجميع مالكي الوحدات
وأمين الحفظ مع إعطاء مهلة ال تقل عن  10أيام وال تزيد عن  21يوما من تاريخ انعقاد االجتماع .ويتعين أن يحدد
اإلعالن واإلخطار تاريخ انعقاد االجتماع ومكانه ووقته وجدول األعمال ال ُمقترح .كما يتعين على مدير الصندوق ،في
نفس وقذ إرسال اإلخطار إلى مالكي الوحدات فيما يتعلق بأي اجتماع ،تقديم نسخة من هذا اإلخطار إلى هيئة السوق
المالية.
 .2يتعين على مدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع لمالكي الوحدات في غضون  10أيام من استالم طلب خطي من أحد
مالكي الوحدات أو أكثر ،الذي يمتلك منفردا أو الذين يمتلكون مجتمعين  %25على األقل من وحدات الصندوق.
 .3يتكون النصاب الالزم لعقد اجتماع لمالكي الوحدات من عدد مالكي الوحدات الذين يمتلكون مجتمعين  %25على
األقل من قيمة وحدات الصندوق.
 .4في حال عدم الوفاء بشروط النصاب الواردة في الفقرة السابقة أعاله ،يدعو مدير الصندوق الجتماع ثان من خالل
اإلعالن على موقعه اإللكتروني وعلى الموقع اإللكتروني الخاا بالسوق المالية السعودية يتداولي ومن خالل
إرسال إخطار خطي لجميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ مع إعطاء مهلة ال تقل عن  5أيام من تاريخ انعقاد االجتماع
الثاني .وخالل االجتماع الثاني ،يشكل أي عدد من مالكي الوحدات الذين يمتلكون أي عدد من الوحدات ،الحاضرين
بصفة شخصية أو من خالل ممثلين ،نصابا قانونيا.
 .5يحق لكل مالك وحدات تعيين وكيل لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات.
ج) طريقة تصويت مالكي الوحدات وحقوق التصويب في اجتماعات مالكي الوحدات.
 .1يجوز عقد اجتماعات مالكي الوحدات ومداوالتها والتصويذ على القرارات من خالل االجتماعات عبر وسائل تقنية
وفقا للشروط التي يحددها مدير الصندوق أو تحددها هيئة السوق المالية.
 .2في حال التغييرات األساسية المقترحة يجب أخذ موافقة مالكي الوحدات الذين تمثل نسبة ملكيتهم أكثر من  % 50من
مجموع الوحدات الحاضر مالكها في اجتماع مالكي الوحدات سواء أكان حضورهم شخصيا أم وكالة أم بواسطة وسائل
التقنية الحديثة.
 .3تمثل كل وحدة يمتلكها مالك الوحدات صوتا واحدا في اجتماع مالكي الوحدات.

 (14حقوق مالكي الوحدات:








الحصول على نسخة حديثة من شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات باللغة العربية بدون مقابل.
الحصول على تقرير يتضمن صافي قيمة أصول وحدات الصندوق ،وعدد الوحدات التي يمتلكها وصافي قيمتها،
وسجل بجميع الصفقات يفدم خالل  15يوم من كل صفقة.
الحصول على القوائم المالية المراجعة للصندوق بدون مقابل عند طلبها
اإلشعار بأي تغيير في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وإرسال ملخص بهذا التغيير قبل سريانه وفقا
لنوع التغيير والمدة المحددة في الئحة صناديق االستثمار.
اإلشعار بأي تغير في مجلس إدارة الصندوق
الحصول على نسخة محدثة من شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات سنويا تظهر الرسوم واألتعاب الفعلية
ومعلومات أداء الصندوق عند طلبها
االشعار برغبة مدير الصندوق بإنهاء صندوق االستثمار قبل االنهاء بمدة ال تقل عن  21يوما تقويميا ،بخالف
األحداث التي تنص عليها الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات.




دفع عوائد االسترداد في األوقات المحددة لذلك.
الحصول على اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى عن طلبها من مدير الصندوق

 ( 15مسؤولية مالكي الوحدات:
فيما عدا خسارة مالك الوحدات الستثماره في الصندوق أو جزء منه ،ال يكون مالك الوحدات مسؤوال عن ديون والتزامات
الصندوق

 ( 16خصائص الوحدات:
يجوز لمدير الصندوق أن يُصدر عددا غير محدود من الوحدات متساوية القيمة تكون جميعها من فئة واحدة .ويكون االشتراك
في الصندوق على شكل وحدات متساوية القيمة.

 (17التغييرات في شروط وأحكام الصندوق:
أ) األحكام المنظمة لتغيير شروط وأحكام الصندوق والموافقات واإلشعارات المحددة بموجب الئحة صناديق االستثمار.
يخضع هذا الصندوق لجميع األحكام المنظمة لتغيير شروط وأحكام صناديق االستثمار العامة والموافقات واإلشعارات
المحددة بموجب الئحة صناديق االستثمار وأي تعديل عليها.
ب) اإلجراءات التي ست ُتبع لإلشعار عن أي تغييرات في شروط وأحكام الصندوق.
 .1األحكام المنظمة لتغيير شروط وأحكام الصندوق والموافقات واإلشعارات المحددة بموجب الئحة صناديق االستثمار
يلتزم مدير الصندوق بمتطلبات الئحة صناديق االستثمار وأي تعديل عليها عند إجراء أي تغيير على شروط وأحكام
الصندوق بحسب أنواع التغيير التالية:


التغييرات األساسية:
الحصول على موافقة مالكي الوحدات في الصندوق على التغيير األساسي المقترح من خالل قرار صندوق عادي،
ومن ثم الحصول على موافقة الهيئة على التغييرات المقترحة .ويحق لمالكي وحدات الصندوق استرداد وحداتهم قبل
سريان أي تغيير أساسي دون فر أي رسوم استرداد (إن وجدت).



التغييرات المهمة:
إشعار الهيئة ومالكي الوحدات في الصندوق كتابيا بأي تغييرات مقترحة ،وذلك بفترة ال تقل عن ( )21يوما قبل اليوم
المحدد لسريان التغيير .ويحق لمالكي وحدات الصندوق استرداد وحداتهم قبل سريان أي تغيير أساسي دون فر أي
رسوم استرداد (إن وجدت).



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

 .2اإلجراءات المتبعة لإلشعار عن أي تغيير في شروط وأحكام الصندوق:
 إشعار مالكي الوحدات واإلفصاح عن تفاصيل التغييرات األساسية في الموقع اإللكتروني للشركة والموقع اإللكتروني
للسوق وذلك قبل ( )10أيام من سريان التغيير.





اإلفصاح عن تفاصيل التغييرات المهمة في الموقع اإللكتروني للشركة والموقع اإللكتروني للسوق أو بالطريقة التي
تحددها الهيئة وذلك قبل ( )10أيام من سريان التغيير.
اإلفصاح عن تفاصيل التغييرات واجبة اإلشعار في الموقع اإللكتروني للشركة والموقع اإللكتروني للسوق خالل
( )21يوما من سريان التغيير.
اإلفصاح عن جميع التغييرات في شروط وأحكام الصندوق في التقارير السنوية الخاصة بالصندوق حسب متطلبات
الئحة صناديق االستثمار.

 ( 18إنهاء صندوق االستثمار:
يعتبر هذا الصندوق من الصناديق المفتوحة المدة وليس هناك يوم محدد لتصوفيته .وموع ذلوك ،فإنوه سويكون لمودير الصوندوق
الحق في تصفية الصندوق بالكامل ،إذا أصبح جليا أن حجم أصول الصندوق ال يبرر االسوتمرار فوي إدارتوه بطريقوة عمليوة
ومالئمووة ومجديووة موون الناحيووة االقتصووادية أو بس وبب حوودوث بعووض التغييوورات فووي األنظمووة التووي تحكووم إدارة الصووندوق ،أو
انخفض حجم الصندوق دون الحد األدنى المسموح به الستمرار الصندوق والمحدد مون قبول هيئوة السووق الماليوة وذلوك بعود
اشعار هيئة السوق المالية أو ألي سبب طارئ آخر .وفوي حالوة توم اتخواذ قورار بتصوفية الصوندوق ،فسويقوم مودير الصوندوق
باتخاذ الخطوات التالية:




إرسال إشعار مكتوب بهذه التصوفية إلوى هيئوة السووق الماليوة وموالكي الوحودات ،علوى أن يكوون ذلوك قبول ( )21يوموا
تقويميا من تاريخ التصفية.
سداد االلتزاموات المسوتحقة علوى الصوندوق مون أصوول الصوندوق وتوزيوع المبوالغ المتبقيوة (إن وجودت) علوى موالكي
الوحدات المسجلين في تاريخ التصفية على أساس تناسبي حسب ما يملكه كل مالك وحدات بالصندوق.
يجب على مدير الصندوق اإلعالن في موقعه اإللكتروني والموقع اإللكتروني للسوق عن انتهاء مودة الصوندوق ومودة
تصفيته.

 ( 19مدير الصندوق:
أ) مهام مدير الصندوق وواجباته ومسؤولياته.







يعمل مدير الصندوق لمصلحة مالكي الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة األشخاا المرخص
لهم وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وأي تعديل عليها وذلك فيما يتعلق بالصندوق.
يقع على عاتق مدير الصندوق االلتزام بجميع المبادئ والوجبات التي نصذ عليها الئحة األشخاا المرخص لهم بما
في ذلك واجب االمانة تجاه مالكي الوحدات ،والذي يتضمن العمل بما يحقق مصالحهم وبذل الحرا المعقول.
فيما يتعلق بصناديق االستثمار ،يكون مدير الصندوق مسؤوال عن القيام باالتي:
 .1إدارة الصندوق
 .2عمليات الصندوق بما في ذلك الخدمات اإلدارية للصندوق
 .3طرح وحدات الصندوق
 .4التأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وذلك فيما يتعلق بالصندوق واكتمالها وأنها كاملة
وواضحة وصحيحة وغير مضللة.
يعد مدير الصندوق مسؤوال عن التزام بالئحة صناديق االستثمار سواء أدى مسؤولياته وواجباته بشكل مباشر أم كل
بها جهة خارجية بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة االشخاا المرخص لهم.
يعد مدير الصندوق مسؤوال تجاه مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناتجة عن احتياله أو إهماله أو سوء تصرفه
أو تقصيره المتعمد.





يجب على مدير الصندوق أن يضع السياسات واإلجراءات لرصد المخاطر التي تؤثر في استثمارات الصندوق،
وضمان سرعة التعامل معها .على أن يتضمن تلك السياسات واإلجراءات القيام بعملية تقويم المخاطر بشكل سنوي
على األقل.
يجب على مدير الصندوق تطبيق برنام مراقبة المطابقة وااللتزام لكل صندوق استثمار يديره ،وأن يزود هيئة
السوق المالية بنتائ التطبيق عند طلبها.

ب) حق مدير الصندوق في تعيين مدير صندوق من الباطن.
يجوز لمدير الصندوق تكلي طرف ثالث أو أكثر أو أي تابعيه بالعمل مديرا للصندوق من الباطن ألي صندوق استثمار
يديره مدير صندوق من الباطن ألي صندوق استثمار يديره الصندوق .وسيدفع مدير الصندوق أي أتعاب ومصاري تابعة
لذلك.
ج) األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله.
أ) للهيئة السوق المالية صالحية عزل مدير الصندوق فيما يتعلق بالصندوق واتخاذ أي اجراء تراه مناسبا لتعيين مدير
صندوق بديل أو اتخاذ أي تدبير آخر تراه مناسبا في حال وقوع أي من الحاالت اآلتية:
 .1توق مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار هيئة السوق المالية بذلك بموجب الئحة األشخاا
المرخص لهم.
 .2إلغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط اإلدارة أو سحبه أو تعليقه من قبل هيئة السوق المالية
 .3تقديم طلب إلى هيئة السوق المالية من مدير الصندوق إللغاء ترخيصه في ممارسة نشاط االدارة
 .4إذا رأت هيئة السوق المالية أن مدير الصندوق قد أخل – بشكل تراه الهيئة جوهريا – بالتزام النظام او لوائحه
التنفيذية.
 .5وفاة مدير المحفظة االستثمارية الذي يدر أصول صندوق االستثمار أو عجزه أو استقالته مع عدم وجود شخص
أخر مسجل لدى مدير الصندوق قادر على ادارة أصول الصندوق.
 .6أي حالة أخرى ترى هيئة السوق المالية – بناء على أسس معقولة – أنها ذات أهمية جوهرية.
ب) يجب على مدير الصندوق إشعار هيئة السوق المالية بأي من الحاالت الوارد ذكرها في الفقرة الفرعية  5من الفقرة (أ)
أعاله.
ت) في حال مارسذ هيئة السوق المالية أيا من صالحياتها وفقا للفقرة أ فيتعين على مدير الصندوق التعاون بشكل كامل
من أجل المساعدة على تسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى مدير الصندوق البديل وذلك خالل الـ  60يوما األولى من
تعيين مدير الصندوق البديل .ويجب على مدير الصندوق المعزول ان ينقل حيثما كان ذلك ضروريا ومناسبا ووفقا
لتقدير هيئة السوق المالية المحض ،الى مدير الصندوق البديل جميع العقود المرتبطة بالصندوق.

 ( 20أمين الحفظ:
أ) مهام أمين الحفظ وواجباته ومسؤولياته.




يعد أمين الحفظ مسؤوال عن التزاماته وفقا ألحكام الئحة صناديق االستثمار ،سواء أدى مسؤولياته بشكل مباشر أم
كل بها طرفا ثالثا بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار أو الئحة االشخاا المرخص لهم.
يعد أمين الحفظ مسؤوال تجاه مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتيال أو إهمال
أو سوء تصرف أو تقصيره المتعمد.
يعد أمين الحفظ مسؤوال عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكي الوحدات ،وهو مسؤول كذلك عن اتخاذ
جميع اإلجراءات اإلدارية الالزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.

ب) حق أمين الحفظ في تعيين أمين حفظ من الباطن.
يجوز ألمين الحفظ تكلي طرف ثالث أو أكثر أو اي من تابعيه بالعمل أمينا للحفظ من الباطن للصندوق .وسيدفع أمين الحفظ
أي أتعاب ومصاري تابعة لذلك.
ج) األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله.
 .1صالحية الهيئة في عزل أمين الحفظ واستبداله:
أ) للهيئة عزل أمين الحفظ المعين من مدير الصندوق أو اتخاذ أي تدبير تراه مناسبا في حال وقوع أي من الحاالت
اآلتية:
 )1توق أمين الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاا
المرخص لهم.
 )2إلغاء ترخيص أمين الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة.
 )3تقديم طلب إلى الهيئة من أمين الحفظ إللغاء ترخيصه في ممارسة نشاط الحفظ.
 )4إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قد أخل  -بشكل تراه الهيئة جوهريا  -بالتزام النظام أو لوائحه التنفيذية.
 )5أي حالة أخرى ترى الهيئة -بناء على أسس معقولة -أنها ذات أهمية جوهرية.
ب) إذا مارسذ الهيئة أيا من صالحياتها وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة ،فيجب على مدير الصندوق المعني تعيين أمين
حفظ بديل وفقا لتعليمات الهيئة ،كما يتعين على مدير الصندوق وأمين الحفظ المعزول التعاون بشكل كامل من أجل
المساعدة على تسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى أمين الحفظ البديل وذلك خالل الـ ( )60يوما األولى من تعيين
أمين الحفظ البديل .ويجب على أمين الحفظ المعزول أن ينقل ،حيثما كان ذلك ضروريا ومناسبا ووفقا لتقدير الهيئة
المحض ،إلى أمين الحفظ البديل جميع العقود المرتبطة بصندوق االستثمار ذي العالقة.
 .2صالحية مدير الصندوق في عزل أمين الحفظ واستبداله:
أ) يجوز لمدير الصندوق عزل أمين الحفظ المعين من قبله بموجب إشعار كتابي إذا رأى بشكل معقول أن عزل أمين
الحفظ في مصلحة مالكي الوحدات ،وعلى مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات بذلك فورا وبشكل كتابي.
ب) يجب على مدير الصندوق إذا عزل أمين الحفظ تعيين بديل له خالل ( )30يوما من تسلم أمين الحفظ اإلشعار الكتابي
الصادر وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة .ويجب على أمين الحفظ المعزول التعاون بشكل كامل مع مدير الصندوق
لتسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى أمين الحفظ البديل .ويجب على أمين الحفظ المعزول أن ينقل ،حيثما كان ذلك
ضروريا ومناسبا ،إلى أمين الحفظ البديل جميع العقود المرتبطة بصندوق االستثمار ذي العالقة.
ج) يجب على مدير الصندوق اإلفصاح فورا في موقعه اإللكتروني عن قيامه بتعيين أمين حفظ بديل ،ويجب على مدير
الصندوق العام كذلك اإلفصاح في الموقع اإللكتروني للسوق عن قيامه بتعيين أمين حفظ بديل للصندوق العام.

 ( 21المحاسب القانوني:
أ) اسم المحاسب القانوني للصندوق
إيرنيست أنديونج ،الرياض
الطابق السادس  ،برج الفيصلية
طريق الملك فهد
ا.ب  2772الريا 11464
المملكة العربية السعودية
http://www.ey.com/EM/en
ب) مهام المحاسب القانوني وواجباته ومسؤولياته.
تتمثل مسؤولية المحاسب القانوني في إبداء الرأي على القوائم المالية استنادا إلى أعمال المراجعة التي يقوم بها والتي تتم
وفقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والتي تتطلب التزام المحاسب بمتطلبات أخالقيات
المهنة وتخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة للحصول على درجة معقولة من التأكد بأن القوائم المالية خالية من األخطاء الجوهر.
تتضمن مسؤوليات المحاسب القانوني أيضا القيام بإجراءات الحصول على أدلة مؤيدة للمبالغ واإليضاحات الواردة في
القوائم المالية .باإلضافة إلى تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية المستخدمة
باإلضافة إلى تقييم العر العام للقوائم المالية.
ج) األحكام المنظمة الستبدال المحاسب القانوني للصندوق
سيكون أرنسذ أند يون مراجع الحسابات الخارجي للصندوق ويحتفظ مدير الصندوق بحق تغيير مراجع الحسابات وفقا لما
يراه مناسبا بعد أخذ موافقة مجلس إدارة الصندوق ،ويكون ألعضاء مجلس إدارة الصندوق الحق في رفض تعيين المحاسب
القانوني أو توجيه مدير الصندوق لتغيير المحاسب القانوني المعين ،في أي من الحاالت اآلتية:
-

وجود ادعاءات قائمة ومهمة حول سوء السلوك المهني للمحاسب القانوني تتعلق بتأدية مهامه
إذا لم بعد المحاسب القانوني للصندوق مستقال
إذا قرر مجلس إدارة الصندوق أن المحاسب القانوني ال يملك المؤهالت والخبرات الكافية لتأدية مهام المراجعة بشكل
مر
إذا طلبذ الهيئة وفق لتقديرها المحض تغيير المحاسب القانوني المعين فيما يتعلق بالصندوق.

-

 ( 22أصول الصندوق:




أصول الصندوق محفوظة بواسطة أمين الحفظ لصالح الصندوق.
يجب على أمين الحفظ فصل أصول الصندوق عن أصوله وعن أصول عمالئه اآلخرين.
تعد أصول الصندوق مملوكة بشكل جماعي لمالكي الوحدات (ملكيه مشاعة) ،وال يجوز أن يكون لمدير الصندوق
ي مصلحة في
أو مدير الصندوق من الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع أ ّ
أصول الصندوق أو مطالبة فيما يتعلق بتلك األصول ،إال إذا كان مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو
أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع مالكا لوحدات الصندوق ،وذلك في حدود ملكيته،
أو كان مسموحا بهذه المطالبات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وأُفصح عنها في الشروط واألحكام أو
مذكرة المعلومات.

 (23إقرار من مالك الوحدات
لقد أطلعذ/اطالعنا على شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وملخص المعلومات الرئيسة الخاصة بالصندوق،
وأقر/أقررنا بالموافقة على خصائص الوحدات التي اشتركذ /اشتركنا فيها.
االسم:
التوقيع:
التاريخ:

ملحق ()1

ملخص الضوابط الشرعية
أوالً :ضوابط صناديق المضاربة بالبضائع
ّ
تعريف المضاربة :هي أن يدفع شخص ماال إلى آخر ليتجر به ،ويتقاسمان الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه.
والمضاربة في هذا الصندوق من المضاربة المشتركة وهي هنا :عقد بين أرباب المال (مالك الوحدات) والمضارب (مدير
الصندوق) على أن يتولى المضارب استثمار أموالهم في نشاط يرجى منه تحقيق ربح مناسب ،على أن يكون الربح موزعا
بينهما حسب ما اتفقا عليه ،وفي حال الخسارة تكون الخسارة المالية على أرباب المال ويخسر المضارب جهده وعمله فقط.
الضوابط الشرعية:
 .1في حالة استثمار الصندوق بصناديق أخرى تديرها شركة الراجحي المالية ،تحكم الصندوق الضوابط الشرعية
الصادرة من الهيئة الشرعية لمدير الصندوق والتي تشمل ما يأتي:
 .2في حال تعامل الصندوق بشراء السلع (المعادن) ثم بيعها باألجل يلتزم مدير الصندوق باآلتي:
 أن تكون السلع مملوكة للصندوق ومتعينة له – بأرقامها ومكانها – وبموجب الوثائق المعينة لها ،قبل البيع على المشتري. ال يجوز أن يبيع الصندوق أو يشتري سلعا ال يجوز فيها التأجيل من الذهب والفضة والعمالت. ال يجوز أن يشتري الصندوق من العميل ما قد باعه إياه باألجل. إذا باع الصندوق السلعة على عميل فال يجوز له أن يبيعها وكالة عنه على من اشتراها الصندوق لنفسه. .3ال يجوز تداول وحدات الصندوق إال بعد بدء نشاطه واستمرار مزاولته لهذا النشاط في موجوداته االستثمارية.
 .4ال يجوز تداول وحدات الصندوق بعد توقفه عن مزاولة نشاطه كالتوق للتصفية إذا كانذ في موجودات الصندوق
ديون أو نقود ،إذ يجب في هذه الحال تطبيق أحكام الصرف وشروطه وأحكام بيع الدين.
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:
واألنشطة المباحة .وهذه الشركات يجوز االستثمار والمتاجرة
أ النوع األول :الشركات المساهمة ذات األغرا
بأسهمها وفق شروط البيع وأحكامه.
ب النوع الثاني :الشركات المساهمة ذات األغرا واألنشطة المحرمة ،مثل شركات الخمور والتبغ ولحوم الخنزير
وشركات القمار والبنوك الربوية ،وشركات المجون واألفالم الخليعة ،وصناديق االستثمار في السندات الربوية،
والشركات المتخصصة في تداول الديون والتعامل بها .وهذه الشركات ال يجوز االستثمار والمتاجرة بأسهمها مطلقا.
ت النوع الثالث :الشركات المساهمة التي أغراضها وأنشطتها مباحة ،ولكن قد يطرأ في بعض تعامالتها أمور محرمة،
مثل تعاملها بالربا اقتراضا أو إيداعا .وقد قررت الهيئة بشأن هذا النوع (النوع الثالث) من الشركات المساهمة ما
يأتي:
أوال :يجب أن يراعى في االستثمار والمتاجرة في أسهم هذا النوع من أنواع الشركات المساهمة الضوابط اآلتية:
 إن جواز التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة ،فإذا وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعاملبالربا وتسد الحاجة فيجب االكتفاء بها عن غيرها ممن ال يلتزم بذلك.
 أال يتجاوز إجمالي المبلغ المقتر بالربا –سواء أكان قرضا طويل األجل أم قرضا قصير األجل)٪30(-من إجمالي القيمة السوقية ما لم تقل عن القيمة الدفترية ،علما أن االقترا بالربا حرام مهما كان مبلغه،
وتؤخذ القيمة السوقية من متوسط قيمتها لكل ربع من أرباع السنة.
 أال يتجاوز مقدار اإليراد النات من عنصر محرم ( )٪5من إجمالي إيراد الشركة سواء أكان هذا اإليرادناتجا عن االستثمار بفائدة ربوية أم عن ممارسة نشاط محرم أم عن تملك لمحرم أم عن غير ذلك .وإذا لم يتم
اإلفصاح عن بعض اإليرادات فيجتهد في معرفتها ،ويراعى في ذلك جانب االحتياط.
 وما ورد من تحديد للنسب مبني على االجتهاد وهو قابل إلعادة النظر حسب االقتضاء.ثانيا :إذا تغيرت أوضاع الشركات بحيث ال تنطبق عليها الضوابط السابقة وجبذ المبادرة إلى التخلص منها ببيع أسهمها حسب
اإلمكان على أال تتجاوز مدة االنتظار تسعين يوما من تاريخ العلم بتغيرها.
-

-

-

ثالثا :يرجع في معرفة أنشطة الشركة والنسب المقررة لجواز الدخول في االستثمار والمتاجرة فيها إلى أقرب قوائم مالية
صادرة موضحة للغر ؛ سنوية كانذ أو ربع سنوية أو شهرية ،سواء أكانذ مدققة أم غير مدققة.
رابعا :ال يجوز االشتراك في تأسيس الشركات التي ينص نظامها على تعامل محرم في أنشطتها أو أغراضها.
خامسا :تطبق الشركة الضوابط المذكورة في االستثمار وفي المتاجرة في األسهم- ،ويعني االستثمار :اقتناء السهم بقصد ريعه،
أي ربحه السنوي ،وتعني المتاجرة :البيع والشراء بقصد الربح من الفرق بين السعرين -سواء قامذ الشركة نفسها بذلك أم
بواسطة غيرها ،وسواء 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 كانذ أم مضاربة ،أو على سبيل الوكالة عن
الغير والتوكيل للغير كما في إدارة المحافظ االستثمارية.
سادسا :يتولى مدير الصندوق استبعاد العنصر المحرم من األسهم واألوراق المالية األخرى حسب ضوابط الهيئة الشرعية
ثالثاً :ضوابط الصكوك:
تعري الصكوك :هي وثائق متساوية القيمة تمثل حصصا شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو حقوق معنوية أو في
ملكية موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاا ،وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب االكتتاب وبدء استخدامها
فيما أصدرت من أجله.
الضوابط الشرعية:
من أهم الضوابط الشرعية التي تحكم االستثمار في الصكوك ما يأتي:
 .1أن يكون الصك مجازا من الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المالية.
 .2أن يحكم الصك أحد عقود المعامالت المالية في الفقه اإلسالمي ،كالمشاركة ،أو السلم ،أو االستصناع ،أو اإلجارة أو
البيع وغيرها ،وأن تكون مستوفية ألركانها وشروطها.
 .3أال تشتمل وثائق الصكوك على أي شرط أو تعهد ،يؤدي إلى الربا أو الغرر أو الضرر أوغيرها من المحرمات في
الشريعة اإلسالمية.
 .4أال تشتمل وثائق الصكوك على أي شرط أو تعهد يضمن به المصدر لمالك الصك رأس ماله في غير حاالت التعدي أو
التفريط.
 .5يجوز تداول الصكوك في سوق األوراق المالية أو غيرها على أن يتم التقيد بالضوابط اآلتية:
أ .إذا كانذ أصول الصكوك ديونا أو نقودا فال يجوز تداولها إال بعد مراعاة أحكام بيع الدين وشروط عقد الصرف.
ب .إذا كانذ أصول الصكوك أعيانا أو خدمات أو منافع أو حقوقا فال مانع من تداولها.
ت .إذا كانذ أصول الصكوك تشتمل على أعيان وديون ونقود فينظر للغر من إصدار الصكوك فإن كان الغر
تصكيك الديون أو النقود أو هما معا فال يجوز تداولها إال بعد مراعاة أحكامهما ،وإن كان الغر تصكيك األعيان
ونحوه فال مانع من تداوله.

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

صندوق الراجحي لألسهم السعودية
(صندوق أسهم عام  -مفتوح)
مدير الصندوق (شركة الراجحي المالية)
أمين الحفظ (شركة البالد لالستثمار)

مذكرة المعلومات
تاريخ إصدار مذكرة المعلومات
1439/07/09هـ الموافق 2018/03/25م

مذكرة المعلومات ومحتوياتها خاضعة ألحكام الئحة صناديق االستثمار
" ننصح المستثمرين بقراءة محتويات مذكرة المعلومات وفهمها .وفي حال تعذر فهم محتويات مذكرة المعلومات ،ننصح باألخذ
بمشورة مستشار مهني" .

إقرار
روجعذ مذكرة المعلومات من قبل مجلس إدارة الصندوق وتمذ الموافقة عليها .ويتحمل مدير الصندوق
وأعضاء مجلس إدارة الصندوق مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة واكتمال المعلومات الواردة في
مذكرة المعلومات .كما يقر ويؤكد أعضاء مجلس إدارة الصندوق ومدير الصندوق بصحة واكتمال المعلومات
الواردة في مذكرة المعلومات ،كما يقرون ويؤكدون على أن المعلومات والبيانات الواردة في مذكرة
المعلومات غير مضللة.

ي مسؤولية عن
وافقذ هيئة السوق المالية على تأسيس صندوق االستثمار وطرح وحداته .ال تتحمل الهيئة أ ّ
ي تأكيد يتعلق بدقتها أو اكتمالها ،وتخلي نفسها صراحة من أي
محتويات مذكرة المعلومات ،وال تعطي أ ّ
ي جزء
ي خسارة تنت عما ورد في مذكرة المعلومات أو عن االعتماد على أ ّ
مسؤولية مهما كانذ ،ومن أ ّ
ي توصية بشأن جدوى االستثمار في الصندوق من عدمه وال تعني
منها .وال تعطي هيئة السوق المالية أ ّ
موافقتها على تأسيس الصندوق توصيتها باالستثمار في أو تأكيد صحة المعلومات الواردة في الشروط
واألحكام ومذكرة المعلومات ،وتؤكد على أن قرار االستثمار في الصندوق يعود للمستثمر أو من يمثله.

تم اعتماد (صندوق الراجحي لألسهم السعودية) على أنه صندوق استثمار متوافق مع المعايير الشرعية
المجازة من قِبل الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المالية.
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ملخص الصندوق
الصندوق

صندوق الراجحي لألسهم السعودية

مدير الصندوق

شركة الراجحي المالية .

نوع الصندوق

مفتوح.

تاريخ البدء

باشر الصندوق عمله في  6صفر 1413هـ الموافق  5أغسطس 1992م.

العملة

لاير سعودي

درجة المخاطر

عالية

المؤشر اإلرشادي

مؤشر ستاندرز آند بورز لألسهم السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية

هدف االستثمار

السعي لتحقيق نمو في رأس المال متناسب مع مستوى المخاطر المحدد للصندوق
عن طريق االستثمار في األسهم السعودية.

المصرح لهم االشتراك في الصندوق

كل شخص طبيعي أو اعتباري مؤهل

سعر الوحدة عند بداية الطرح

 100لاير سعودي

الحد األدنى لالشتراك

 5,000لاير سعودي

الحد األدنى لالشتراك اإلضافي

 2,000لاير سعودي

الحد األدنى لالسترداد

 2,000لاير سعودي

أيام قبول طلبات االشتراك واالسترداد



مراكز االستثمار (من األحد إلى الخميس)



القنوات االلكترونية (طوال أيام األسبوع)

آخر موعد الستالم طلبات االشتراك
واالسترداد

الساعة الخامسة عصرا في اليوم ما قبل يوم التعامل

أيام التعامل

من األحد إلى الخميس

أيام التقويم

من األحد إلى الخميس

أيام اإلعالن

هو يوم العمل التالي ليوم التعامل

موعد دفع قيمة الوحدات المستردة

يدفع لمالك الوحدات عوائد االسترداد بحد أقصى قبل إقفال العمل في اليوم الخامس
التالي ليوم التعامل الذي تم فيه تحديد سعر االسترداد ،أو الوقذ الذي تكون فيه جميع
الوسائل والتراخيص (إن وجدت) المناسبة لتحويل الوحدات متوافرة لدى مدير

الصندوق.
رسوم االشتراك

بحد أقصى  % 2من مبلغ االشتراك

رسوم إدارة الصندوق

 %1.75سنويا من إجمالي أصول الصندوق

رسوم أمين الحفظ

يتحموول الصووندوق رسوووم حفووظ تعووادل  %0.02سوونويا موون قيمووة األصووول لووألوراق
الماليووة التووي يووتم حفظهووا فووي السوووق السووعودية ،ويتحموول رسوووم حفووظ تتووراوح بووين
( )%0.15-%0.07سونويا موون قيموة األصووول لوألوراق الماليووة التوي يووتم حفظهوا فووي
األسواق الخليجية والعربية األخرى.
ال تشمل الرسوم النظامية والرسوم التي قد تفرضها األسواق ومراكوز اإليوداع والتوي
من الممكن أن تتغير من وقذ ألخر..

رسوم التعامل

يتحمل الصندوق عموالت ورسوم التداول الناتجة عن صفقات وعمليات شراء وبيع
األوراق المالية حسب العموالت السائدة في األسواق والتي تدفع للوسطاء واألسواق
المالية والجهات التنظيمية وأمناء الحفظ.

رسوم أخرى

سيتحمل الصندوق المصاري الالزمة والفعلية إلدارته ،رسوم المراجعة ورسوم
الحفظ ورسوم النشر والرسوم الرقابية ومكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق
ورسوم المؤشر االسترشادي ،والمصروفات االخرى ،بشرط أال يتجاوز إجمالي
نسبة المصروفات األخرى (باستثناء مصاري التعامل والحفظ والضرائب)
 %0.25من متوسط صافي قيمة األصول السنوية أو ( 150,000في حال كانذ
نسبة الرسوم أقل من ذلك) كما يتحمل الصندوق الرسوم الفعلية فقط.

تعريف المصطلحات

الصندوق

صندوق الراجحي لألسهم السعودية

مدير الصندوق/المدير /الشركة

شركة الراجحي المالية

المجلس

مجلس إدارة الصندوق

أمين الحفظ

شخص اعتباري مستقل ومرخص له بحفظ األوراق المالية للعمالء

الهيئة

هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية

أيووووام قبووووول طلبووووات االشووووتراك جميع أيام العمل الرسمية لشركة الراجحي المالية
واالسترداد
طلب االسترداد

طلب بيع وحدات في الصندوق

طلب االشتراك

طلب شراء وحدات في الصندوق

فترة الطرح األولي

هي فترة بداية الصندوق التي يتم خاللها طرح وحدات الصندوق بالقيمة االسمية إلوى جميوع
المشتركين

يوم تشغيل الصندوق

اليوم الذي يبدأ فيه الصندوق أعماله

المخاطر

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

المؤشر االسترشادي

هو المقياس الذي يتم من خالله مقارنة أداء الصندوق االستثماري

الهيئة الشرعية

الهيئة الشرعية الخاصة بمدير الصندوق

يوم اإلعالن

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

يوم التقويم

اليوم الذي يتم فيه حساب صافي قيمة أصول الصندوق

يوم التعامل

األيام التي يتم فيها بيع وحدات صندوق االستثمار واستردادها

يوم عمل

يوم عمل رسمي للراجحي المالية

إجمالي أصول الصندوق

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

صافي قيمة أصول الصندوق

إجمووالي أصووول الصووندوق بعوود خصووم كافووة االلتزامووات والمصوواري
الصندوق.

الفعليووة المحملووة علووى

وحدة االستثمار (الوحدة)

حصة المالك في صندوق االستثمار الوذي يتكوون مون وحودات بموا فوي ذلوك أجوزاء الوحودة
وتُعامل كل وحدة على أنها حصة مشاعة في أصول صندوق االستثمار.

األطراف ذات العالقة

المدراء ،المسؤولون  ،الموظفون والشركات التابعة أو الزميلة لمدير الصندوق

القيمة االسمية

سعر الوحدة في فترة الطرح األولي

مستثمر/عميل/مالك الوحدة

أي شخص او شركة تستثمر في وتمتلك وحدات في الصندوق

مسوووووتثمر مؤهووووول /مسوووووتثمرون أي شخص طبيعي /أشخاا طبيعيون ،أو اعتباري /اعتبواريون تقور لوه/لهم أنظموة المملكوة
بهذه الصفة.
مؤهلون
الضوابط الشرعية

هوووي الضووووابط والنسوووب الماليوووة التوووي تتبعهوووا الهيئوووة الشووورعية لمووودير الصوووندوق لتصوووني
الشركات واالستثمارات كاستثمارات متوافقة مع الضوابط الشرعية ويمكن االستثمار بها.

الطروحات األولية

االصوودارات أو االكتتابووات األوليووة العامووة ألسووهم للشووركات التووي يووتم طرحهووا طرحووا عامووا
لالكتتاب ألول مرة في السوق األولية.

حقوق األولوية

هي أوراق مالية قابلة للتداول تعطي لحاملها الحق فوي االكتتواب فوي أسوهم جديودة مطروحوة
وقذ اعتماد زيادة رأس مال الشركة.

عقود المشتقات

هي أداة مالية أو عقد تشوتق قيمتوه مون قيموة أصوول حقيقيوة أو ماليوة أخورى (أسوهم وسوندات
وعمالت أجنبية وسلع وذهب) وتكون لتلوك العقوود الماليوة مودة زمنيوة محوددة باإلضوافة إلوى
سعر وشروط معينة يتم تحديدها عند تحرير العقد بين البوائع والمشوتري ومون هوذه العقوود (
المسوووتقبليات ( ،)Futuresعقوووود الخيوووارات ( ،)Optionsالعقوووود اآلجلوووة (،)Forwards
المبووادالت ( (SWAPوأي عقووود مشووتقات أخوورى ،علووى أن تكووون متوافقووة مووع الضوووابط
الشرعية للصندوق.

أدوات أسواق النقد

هووي أدوات الوودين قصوويرة األجوول و تعتبوور الوظيفووة األساسووية لهووذه األدوات إيجوواد السوويولة
للشوركات واألفوراد والحكوموات مون أجول مواجهوة احتياجاتهوا النقديوة قصويرة األجول والتوي
تشومل العقوود المتوافقوة موع الضووابط الشورعية المرابحوة والمضواربة والوكالوة واإلجوارة
والمشاركة وأي عقد أخر متوافق مع الضوابط الشرعية للصندوق.

صناديق أسواق النقد

هووي صووناديق اسووتثمارية ذات طوورح عووام والموافووق عليهووا موون قبوول هيئووة السوووق الماليووة أو
هيئات تنظيمية خليجية و/أو أجنبية وفقا لتنظيم بلود آخور خاضوع لتنظويم مسواوي علوى األقول
لذلك المطبق على صناديق االستثمار في المملكة وتستثمر بشكل رئيسوي فوي أدوات أسوواق
النقد وتكون متوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق.

صووناديق االسووتثمار المتداولووة  /هي صناديق استثمارية مقسمة إلوى وحودات متسواوية يوتم توداولها فوي سووق األوراق الماليوة
خالل فترات التداول المستمر كتداول أسهم الشركات والموافق عليهوا مون قبول هيئوة السووق
الصناديق العقارية المتداولة
المالية أو هيئات تنظيميوة خليجيوة و/أو أجنبيوة وفقوا لتنظويم بلود آخور خاضوع لتنظويم مسواوي
على األقل لذ لك المطبوق علوى صوناديق االسوتثمار فوي المملكوة ،علوى أن تكوون متوافقوة موع

الضوابط الشرعية للصندوق.
الظروف االستثنائية

هي الحاالت التي يعتقد مدير الصندوق أنوه مون الممكون أن توؤثر علوى أصوول الصوندوق أو
أهدافوووه بشوووكل سووولبي نتيجوووة أي مووون العوامووول االقتصوووادية و/أو السياسوووية و/أو التنظيميوووة
المتغيرة.

صناديق االسوتثمار ذات الطورح هووي صووناديق اسووتثمارية مرخصووة وموافووق عليهووا موون قبوول هيئووة السوووق الماليووة أو هيئووات
تنظيمية خليجية و/أو أجنبيوة وفقوا لتنظويم بلود آخور خاضوع لتنظويم مسواوي علوى األقول لوذلك
العام
المطبق على صناديق االستثمار في المملكة ومتوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق
أسواق األسهم السعودية

هي جميع األسواق التي يتم تداول األسهم بها في المملكوة العربيوة السوعودية وتشومل السووق
الرئيسي تداول وسوق نمو وجميع األسواق االخرى التي يتم من خاللها تداول األسهم.

ضريبة القيمة المضافة

هي ضريبة غير مباشرة تُفر
قبل المنشآت.

على جميع السولع والخودمات التوي يوتم شوراؤها وبيعهوا مون

 )1صندوق االستثمار:
أ) اسم الصندوق
ي صندوق الراجحي لألسهم السعودية ي
Al Rajhi Saudi Equity Fund
ب) تاريخ إصدار شروط الصندوق
صدرت شروط وأحكام الصندوق بتاريخ  1يوليو  1992هـ .وتم إجراء آخر تحديث لها بتاريخ 2021/02/28م.
ج) تاريخ موافقة الهيئة على تأسيس وطرح الصندوق.
تم الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على االستمرار في طرح وحدات الصندوق بتاريخ 2009/02/07م
د) مدة الصندوق
صندوق الراجحي لألسهم السعودية هو صندوق عام مفتوح غير محدد المدة.
هـ) عملة الصندوق
ستقوم بها استثماراته ووحداته ،وتقبل اشتراكات المستثمرين بأي عملة أخرى
عملة الصندوق هي الريال السعودي وهي التي
ّ
من العمالت العالمية الرئيسية على أساس سعر الصرف السائد في األسواق في ذلك التاريخ ،ويتحمل الراغبون في تحويل
استحقاقاتهم بعملة غير عملة الصندوق مخاطر تذبذب سعر الصرف لتلك العمالت عند تاريخ التحويل.
 )2سياسات االستثمار وممارساته:

أ) األهداف االستثمارية للصندوق
صندوق الراجحي لألسهم السعودية هو صندوق استثمار مفتوح يهدف إلى تحقيق نمو طويل األجل لرأس المال من خالل
االستثمار بشكل رئيسي في أسواق األسهم السعودية المتوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية للصندوق.
يسعى الصندوق لتحقيق نمو مقارب للمؤشر اإلرشادي حيث يتم استخدام المؤشر االسترشادي كأداة لقياس أداء الصندوق
كما أن المجال االستثماري للصندوق هو جميع األوراق المالية التي تتوافق مع الضوابط الشرعية لمدير الصندوق في
أسواق األسهم السعودي و يمكن للمستثمر متابعة أداء المؤشر اإلسترشادي (ستاندرز آند بورز لألسهم السعودية المتوافقة
مع الضوابط الشرعية) من خالل زيارة الموقع االلكتروني لمدير الصندوق في موقع الشركة www.alrajhi-
capital.com
ولن يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح أو توزيعات نقدية على المستثمرين وسيقوم بإعادة استثمار األرباح الموزعة في
الصندوق.

ب) نوع األوراق المالية التي يستثمر الصندوق فيها بشكل أساسي.
يحقق الصندوق أهدافوه االسوتثمارية عون طريوق االسوتثمار بشوكل رئيسوي فوي أسوهم الشوركات المدرجوة فوي أسوواق األسوهم
السعودية وقد يشمل ذلك الطروحات األولية أو حقوق األولوية.
ج) سياسة تركيز االستثمار

تتركز سياسية الصندوق على االستثمار في أسهم الشركات المدرجة في أسواق األسهم السعودية بشكل رئيسي ،كما يوضح
الجدول التالي سياسة تركيز االستثمارات في الصندوق:
نوع االستثمار

الحد األدنى

الحد األعلى

األسهم والطروحات األولية وحقوق األولوية

50%

100%

النقد وأدوات وصناديق أسواق النقد

0%

50%

صناديق االستثمار األخرى المطروحة طرحا عاما ذات األهداف واالستراتيجيات
المماثلة وتشمل الصناديق المتداولة

0%

30%

األوراق المالية المطروحة طرحا عاما /المتداولة وتشمل الصناديق العقارية المتداولة

0%

15%

*يمكن لمدير الصندوق أن يحتفظ بنسبة أعلى من  %50من أصول الصندوق على شكل نقد أو في أدوات وصناديق أسواق
النقد في ظل الظروف االستثنائية.
د) أسواق األوراق المالية التي يحتمل أن يشتري ويبيع الصندوق فيها استثماراته.
بناء على أهداف الصندوق يتركز االستثمار في أسهم الشركات المدرجة في أسواق األسهم السعودية واألوراق المالية
المذكورة سابقا في الفقرة (ج) مع إمكانية االستثمار في أي من األسواق المالية العربية األخرى حسب عملة الدولة
المستثمر بها وبحد أقصى  %10من صافي قيمة أصول الصندوق حيث سيتم تقييم أسهم الشركات المستهدفة والمدرجة في
األسواق المالية العربية األخرى بنفس مستوى تقييم الشركات المدرجة بأسواق األسهم السعودية باإلضافة إلى تقييم السوق
المستهدف من حيث العوامل االقتصادية والسياسية والنظامية ،كما يمكن للصندوق االستثمار في األوراق المالية المصدرة
من قبل مدير الصندوق أو تابعيه أو الصناديق المدارة من قبل مدير الصندوق أو تابعيه
هـ) المعامالت واألساليب واألدوات التي يمكن لمدير الصندوق استخدامها بغرض اتخاذ قرارات االستثمارية للصندوق
يتم التركيز في االختيار على الشركات التي تتمتع بمزايا تنافسية متميزة ،باالعتماد على مجموعة من المعايير المالية
والمحاسبية يسعى الصندوق لتحقيق أفضل العوائد من خالل إدارة نشطة تطبق أساليب االستثمار المالئمة بهدف تحقيق
أقصى العوائد الممكنة بالحد المعقول من المخاطر حسب طبيعة مجال االستثمار في األسهم حيث يتم تحديثه بشكل ربع
سنوي.

وسيكون الحد األدنى للتصني االئتماني لألطراف النظيرة الستثمارات أدوات أسواق النقد حسب ما تحدده واحدة من ثالث
من وكاالت التصني االئتماني الدولية والمصنفة بحد أدنى كتالي :ستاندرد آند بورز /-BBBموديز /Baa3فتش-BBB
ولن يتم االستثمار في أدوات أسواق النقد أو/و مع أطراف نظيرة غير مصنفة .وسيكون االستثمار في صناديق أسواق النقد
ذات الطرح العام والمتوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق بناء على األداء والسيولة والمخاطر المتعلقة بالصندوق
وسيكون الحد األعلى لالستثمار مع أي طرف نظير حسب القيود المنصوا عليها في الئحة صناديق االستثمار وأي
تعديل عليها.
و) أنواع األوراق المالية التي ال يمكن إدراجها ضمن استثمارات الصندوق.
لن يستثمر الصندوق في أوراق مالية غير التي تم ذكرها في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات

ز) أي قيد آخر على نوع األوراق المالية أو األصول األخر التي يمكن للصندوق االستثمار فيها.
ال يوجد قيود أخرى على نوع أو أنواع األوراق المالية أو األصول التي يمكن للصندوق االستثمار بها غيور تلوك المفورو
حسب قيود االستثمار المذكورة في الئحة صناديق االستثمار والقيود الشرعية لمدير الصندوق.
ح) الحد الذي يمكن فيه استثمار أصول الصندوق في وحدات صندوق أو صناديق استثمار يديرها مدير الصندوق أو مديرو
صناديق آخرون.
يحق للصندوق االستثمار في الصناديق ذات الطرح العام والمتوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق وذلك حسب قيود
االستثمار المحددة في شروط وأحكام الصندوق والئحة صناديق االستثمار أو أي تعديل عليها ،على أن ال يتجاوز
االستثمار في الصناديق المطروحة طرحا عاما األخرى و الصناديق المتداولة وصناديق أسواق النقد مجتمعه ما مقداره
 %50من صافي قيمة أصول الصندوق.
ط) صالحيات الصندوق في االقتراض
يحق للصندوق الحصول على تمويل متوافق مع الضوابط الشرعية بنسبة تتجاوز  ٪10من صافي قيمة أصول الصندوق
لغر تغطية طلبات االسترداد
ي) اإلفصاح عن الحد األعلى للتعامل مع أي طرف نظير.
سوف يلتزم مدير الصندوق بمتطلبات الئحة صناديق االستثمار وقيودها من حيث الحد األقصى للتعامل مع أي طرف نظير.
ك) سياسة مدير الصندوق إلدارة مخاطر الصندوق.
على مدير الصندوق اتخاذ قرارات استثمارية منسجمة مع ممارسات االستثمار الجيد والحكيم التي تحقق أهداف الصندوق
المشار اليها في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات والمستندات األخرى ذات العالقة ،ويشمل ذلك بذل مدير
الصندوق الجهد الالزم للتأكد من:




توفر السيولة الكافية لتلبية أي طلبات استرداد متوقعة
عدم تركيز استثمارات الصندوق على ورقة مالية معينه أو بلد أو منطقة جغرافية أو صناعة أو قطاع معين ما لم
ينص على ذلك الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات وملخص الصندوق.
عدم تحمل الصندوق أي مخاطر استثمارية غير ضرورية تتعلق بأهدافه االستثمارية

دور مجلس إدارة الصندوق وطبيعة الخدمات التي يقدمها المجلس كتالي:







الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجهورية التي يكون الصندوق طرفها فيها
اإلشراف ،ومتى كان ذلك مناسبا ،المصادقة على أي تضارب مصالح يفصح عنه مدير الصندوق وفقا لالئحة
صناديق االستثمار
االجتماع مرتين سنويا على األقل مع مسؤول المطابقة وااللتزام (لجنة المطابقة وااللتزام) لدى مدير الصندوق
ومسؤول التبليغ عن غسيل األموال وتمويل اإلرهاب لديه ،للتأكد من التزام مدير الصندوق بجميع اللوائح واألنظمة
المتبعة.
إقرار أي توصية يرفعها المصفي في حالة تعيينه.
التأكد من اكتمال والتزام شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات والمستندات األخرى ذات العالقة بالئحة
صناديق االستثمار.




التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤوليته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا لشروط وأحكام الصندوق ومذكرة
المعلومات و المستندات ذات العالقة ،وأحكام الئحة صناديق االستثمار.
العمل بأمانة ولمصلحة صندوق االستثمار ومالكي الوحدات فيه.

ل) المؤشر االسترشادي
المؤشر االسترشادي للصندوق هو مؤشر ستاندرز آند بورز لألسهم السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية
((S&P Saudi Shariah Index.
ويمكن االطالع على معلومات المؤشر في الموقع التالي www.alrajhi-capital.com
م) التعامل في مشتقات األوراق المالية
قد يستثمر الصندوق في مشتقات األوراق المالية لجهة مصدرة خاضعة لقواعد الكفاية المالية الصادرة عن الهيئة أو
الصادرة عن جهة رقابية مماثلة للهيئة لغر اإلدارة الفعالة للمحفظة وتحقيق األهداف االستثمارية ومتطلبات التحوط من
المخاطر المتعلقة باستثمارات الصندوق على أن تكون متوافقة مع الضوابط الشرعية ،وعلى أال يتجاوز ذلك  ٪10من
صافي قيمة أصول الصندوق.
ن) أي إعفاءات توافق عليها هيئة السوق المالية بشأن أي قيود أو حدود على االستثمار.
ال يوجد

 )3المخاطر الرئيسة لالستثمار في الصندوق:






يعتبر الصوندوق صوندوق اسوتثمار عوالي المخواطر ،وتبعوا لوذلك يجوب علوى موالكي الوحودات أن يكونووا علوى بينوه مون
المخاطر الرئيسة التي قد يكون لها أثر سلبي على أداء الصندوق
ليس هناك تأكيد أن األهداف االستثمارية للصندوق سووف تتحقوق وذلوك ألن ظوروف السووق وطورق التوداول فوي تغيور
مستمر كما أن األداء السابق للصندوق أو المؤشر االسترشادي للصندوق ال يعتبر ضمانا لألداء المستقبلي.
ال يوجد ضمان بأن األرباح سوف تتحقق أو أنه لن يتم تكبد أي خسائر كبيرة أو أن أداء الصندوق مقارنة بالمؤشر
االسترشادي سيتكرر أو يماثل األداء السابق.
يجب أن يأخذ مالكي الوحدات المحتملين في االعتبار أن االستثمار في الصندوق ال يعتبر بمثابة وديعة بنكية.
يجب على مالكي الوحدات أن يدركوا أنهم ربما يخسرون جزءا من أو كامل استثمارهم ،وقد يكون مبلغ االسترداد أقول
من السعر الذي اشتركوا به في الصندوق .وقد تنخفض قيموة االسوتثمارات الرئيسوة للصوندوق وربموا ال يسوتطع موالكي
الوحدات استرداد المبلغ الذي استثمروه في الصندوق.

قائمة المخاطر الرئيسة المحتملة المرتبطة باالستثمار في الصندوق
يجب أن يأخذ مالكي الوحودات المحتملوين فوي االعتبوار قبول االسوتثمار فوي هوذا الصوندوق عوامول المخواطر والتوي تشوتمل وال
تنحصر على التالي:
مخاطر سوق األسهم
يستثمر الصندوق بشكل أساسي في األسهم التي هي عرضة لمخاطر السوق والتذبذبات العالية ،وفوي الوقوذ ذاتوه ال يوجود أي
تأكيد أو ضمان بوأن الصوندوق سويحقق أداء إيجابيوا .وينبغوي أن يكوون المسوتثمر علوى علوم بالمخواطر التوي ينطووي عليهوا هوذا
النوووع موون االسووتثمارات .كمووا أن المسووتثمر ي ودرك أن جميووع األسووهم عرضووة لالرتفوواع واالنخفووا تبعووا لعواموول النمووو لتلووك

الشركات التي تتأثر بالعديد من العوامل الداخلية والخارجية .ومودير الصوندوق سيسوعى قودر اإلمكوان للتقليول مون مخواطر هوذه
التذبذبات بالتوزيع النشط في القطاعات ومن خالل تخفيض أو زيادة نسبة األسهم في الصندوق تبعا لظروف السوق.
مخاطر القطاع
قد يركز الصندوق في استثماره على أحد القطاعات مما يجعل الصندوق عرضة للتغير تبعا للتغير في ذلك القطاع ،بشكل عام
ال يوتم التركيووز علووى االسووتثمار فوي أحوود القطاعووات بعينووه إال فووي حوال توووافر فوورا نمووو كبيورة لووذلك القطوواع وبالمقابوول يكووون
الصندوق أكثر مخاطرة مقارنة بالصناديق األكثر تنوعا.
مخاطر العمالت
ينطوي االستثمار في الصندوق على بعض المخواطر التوي تتعلوق بوالعمالت ،فوإن انخفوا قيموة أي مون العموالت التوي تشوكل
قوام استثمارات الصندوق من شأنه أن يؤثر سلبا على أداء الصندوق .ولكن التنوع في مجاالت االستثمار في عدد مون البلودان
المختلفة سيكون من شأنه أن يقلل من تلك المخاطر.
مخاطر االئتمان
في حال استثمار أصول الصوندوق فوي صوناديق البضوائع فهنواك مخواطر ائتمانيوة تتمثول فوي إمكانيوة عودم قودرة أو عودم رغبوة
الطرف اآلخر في سداد المستحقات أو االلتزامات المترتبة عليه في الوقذ المحدد أو عدم إمكانية السداد نهائيا.
المخاطر االقتصادية
ينطوي االستثمار في الصندوق علوى درجوة عاليوة مون المخواطر الناجموة عون التوزيوع الجغرافوي لألسوواق التوي يسوتثمر فيهوا
الصندوق .وعليه؛ فإن أي تغييرات معاكسة في الظروف االقتصادية للبلد (أو البلدان) التي تستثمر فيها األمووال ،قود يكوون لوه
أثر سلبي على قيمة أصول الصندوق.

مخاطر عدم الشرعية
تتمثل مخاطر عدم الشرعية في حال استبعاد أحد الشركات المستثمر فيها وأصبحذ غير متوافقة مع المعايير الشرعية للهيئوة
الشرعية ،مما قد يؤدي إلى اضطرار مدير الصندوق لبيع تلك األسهم بسعر قد يكون غير مالئم ،إضوافة إلوى أن اسوتبعاد عودد
موون الشووركات كنتيج و ة لعوودم مطابقتهووا للضوووابط المحووددة موون الهيئووة الشوورعية الخاصووة بموودير الصووندوق موون شووأنه أن يجعوول
استثمارات الصندوق أكثر تركيزا مما قد يزيد من التذبذبات.
مخاطر السيولة
يتعر الصندوق لمخاطر عدم القدرة على تنفيذ عمليات االسترداد نتيجة النقص في السيولة فوي أسوواق األسوهم أو إذا كانوذ
قيمة الوحدات المستردة في أي يوم تعامل تعادل  %10أو أكثر من القيمة الصافية ألصوول الصوندوق إلوى الحود الوذي يضوطر
معه مدير الصندوق لتأجيل االسترداد لتاريخ الحق.
المخاطر القانونية
قد تواجه الشركات بعض المخاطر القانونية نتيجة لعدم االلتزام بتطبيق األنظمة واإلجوراءات القانونيوة ،وتوأتي تلوك المخواطر
موون الشووركات التووي اسووتثمر فيهووا الصووندوق واحتماليووة تعرضووها للمخوواطر القانونيووة والمقاضوواة موون قبوول دعوواوى األف وراد أو
الشركات.
مخاطر االستثمارات األخرى

لغر تنويع األصول ،قد يستثمر الصندوق في استثمارات أخرى مثل الصناديق المتداولة ،والصناديق االستثمارية العقارية
 ،REITsوتعتبر هوذه االسوتثمارات ،عموموا أكثور خطوورة مون فئوات األصوول التقليديوة مثول أسووق النقود والودخل الثابوذ وقود
تخفض تلك االستثمارات من أداء الصندوق وسعر الوحدة.
مخاطر التمويل
في حال حصول مدير الصندوق على تمويل لغر االستثمار قد يتأخر الصندوق عن سداد المبالغ في الوقذ المحدد ألسباب
خارجة عن إرادة مدير الصندوق ،مما قد يضطر مدير الصندوق لبيع بعض استثماراته مما قود يوؤثر علوى أصوول الصوندوق
والذي سينعكس سلبا على أسعار الوحدات.
مخاطر االعتماد على التصنيف الداخلي ألدوات الدخل الثابت
يتحموول مووالكو الوحوودات المخوواطر المتعلقووة باالسووتثمار فووي أدوات الوودخل الثابووذ غيوور المصوونفة ائتمانيووا والتووي يسووتثمر فيهووا
الصووندوق بنوواء علووى البحووث والتحليوول ،ثووم التقووويم والتصووني االئتموواني الووداخلي الووذي يقوووم بووه موودير الصووندوق .حيووث أن أي
ضع في الوضع المالي لمصدري أدوات الدخل الثابذ ربما يؤدي إلى خفض قيمة صافي قيموة أصوول الصوندوق مموا يوؤثر
سلبا على أداء الصندوق وأسعار الوحدات.
مخاطر األسواق الناشئة
قد يستثمر الصندوق في أوراق مالية في سوق أو أسواق ناشئة والتي قد تنطوي على مخاطر مرتبطة باإلخفواق أو التوأخر فوي
تسوية صوفقات السووق وتسوجيل وأمانوة حفوظ األوراق الماليوة .كموا أن االسوتثمار فوي مثول هوذه األسوواق قود يحمول بوين طياتوه
مخاطرا أعلى من المتوسط والمعتاد .علما بأن الكم األكبر من أحجام القيمة السوقية فوي األسوواق الناشوئة عوادة يكوون متركوزا
في عدد محدود من الشركات .ولذلك ،في حال استثمر في أوراق مالية تستثمر في األسواق الناشئة فقود يواجوه الصوندوق قودرا
أكبر من تقلبات األسعار ،وسيولة أقل مقارنة باالستثمار في أسواق أكثر تطورا مما قود يوؤثر سولبا علوى أداء الصوندوق وسوعر
وحداته.
مخاطر االعتماد على موظفي مدير الصندوق
يعتمد أداء الصندوق بشكل كبير على قدرات ومهارات موظفي مدير الصندوق ،مما قد يؤدي إلى توأثر أداء الصوندوق وسوعر
الوحدة سلبيا عند استقالتهم أو غيابهم وعدم وجود بديل مناسب.
مخاطر تضارب المصالح
تنشأ هذه المخاطر في الحاالت التي تؤثر على موضوعية واستقاللية قرار مودير الصوندوق بسوبب مصولحة شخصوية قود توؤثر
على قرارات مدير الصندوق في اتخاذ القرارات االستثمارية مما قد يؤثر سلبا على أداء الصندوق وسعر الوحدة.
مخاطر ال ُمصدِر
وتشمل التغييرات في الظروف المالية لل ُمصدر أو الطرف المقابل /النظير ،والتغيورات فوي الظوروف االقتصوادية أو السياسوية
المحددة التي تؤثر سلبا على نوع معين من األوراق المالية أو المصودر ،حيوث إن ذلوك األصول يتوأثر بوضوع المصودر مموا قود
يؤدي إلى انخفا قيمة أسهمه وبالتالي تأثر أداء الصندوق وسعر الوحدة سلبا.

 )4معلومات عامة:
أ) الفئة المستهدفة لالستثمار في الصندوق
يحق ألي شخص طبيعي أو اعتباري مؤهل تقر له أنظمة المملكة بهذه الصفة االشتراك بالصندوق ،مع مراعاة أهداف
الصندوق االستثمارية والمخاطر المرتبطة بها يستهدف الصندوق المستثمرين الذين يسعون لتنمية رأس المال من خالل
االستثمار في أسواق األسهم.

ب) سياسة توزيع األرباح
لن يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح أو توزيعات نقدية على المستثمرين وسيقوم بإعادة استثمار األرباح الموزعة في الصندوق.
ج) األداء السابق لصندوق االستثمار
 )1العائد الكلي لسنة واحدة وثالث سنوات وخمس سنوات (أو منذ التأسيس(.
العائد التراكمي  31 - %ديسمبر 2019م
سنة

ثالث سنوات

خمس سنوات

منذ التأسيس

10.46

26.48

19.38

391.97

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

2010

2011

13.67%

1.00%

2012
11.37%

العائد السنوي %
2015
2014
2013
30.48%

1.61%

-12.78%

2016

2017

2018

2019

8.21%

2.75%

11.44%

10.46%

 )3أداء الصندوق بالمقارنة مع المؤشر االسترشادي على مدار السنوات الخمس الماضية أو منذ التأسيس
األداء السنوي %
2016
2015

2017

2018

2019

الصندوق

-12.78%

8.21%

2.75%

11.44%

10.46

المؤشر اإلرشادي

-14.98%

10.56%

3.89%

11.37%

12.35

السنة

 )4تاريخ توزيع األرباح على مدار السنوات المالية الثالث الماضية.
لن يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح أو توزيعات نقدية على المستثمرين وسيقوم بإعادة استثمار األرباح الموزعة في الصندوق.
 )5تقارير الصندوق
يستطيع مالكي الوحدات االستثمارية والمستثمرين المحتملين الحصول على نسخ من هذه القوائم دون مقابل وذلوك مون خوالل
موقعنا االلكتروني www.alrajhi-capital.com
د) قائمة حقوق مالك الوحدات.











الحصول على نسخة حديثة من شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات باللغة العربية بدون مقابل.
الحصول على تقرير يتضمن صافي قيمة أصول وحدات الصندوق ،وعدد الوحدات التي يمتلكها وصافي قيمتها،
وسجل بجميع الصفقات يفدم خالل  15يوم من كل صفقة.
الحصول على القوائم المالية المراجعة للصندوق بدون مقابل عند طلبها
اإلشعار بأي تغيير في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وإرسال ملخص بهذا التغيير قبل سريانه وفقا
لنوع التغيير والمدة المحددة في الئحة صناديق االستثمار.
اإلشعار بأي تغير في مجلس إدارة الصندوق
الحصول على نسخة محدثة من شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات سنويا تظهر الرسوم واألتعاب الفعلية
ومعلومات أداء الصندوق عند طلبها
االشعار برغبة مدير الصندوق بإنهاء صندوق االستثمار قبل االنهاء بمدة ال تقل عن  21يوما تقويميا ،بخالف
األحداث التي تنص عليها الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات عليها.
دفع عوائد االسترداد في األوقات المحددة في شروط وأحكام الصندوق ،إال في حالة تم االتفاق مع مالك الوحدة على
أوقات مختلفة أو تعذر ذلك نظرا لظروف خارجة عن إرادة مدير الصندوق.
الحصول على اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى عند طلبها من مدير الصندوق

هـ) مسؤوليات مالك الوحدات.
يقر ويوافق مالكي الوحدات في الصندوق على اآلتي:







االستثمار في الصندوق على مسؤولية المستثمر بشكل كامل وال يقدم مدير الصندوق أي تعهد أو ضمان ألداء أو ربحية
ألي استثمار مدار في الصندوق ولن يكون على مدير الصندوق أي مسؤولية قانونية أو تبعية ألي انخفا في قيمة
االستثمارات المدارة أو انخفا في أصول الصندوق باستثناء تلك الحاالت الناتجة عن اإلهمال الجسيم أو التعدي أو
التقصير.
فيما عدا خسارة مالك الوحدات الستثماره في الصندوق أو جزء منه ،ال يكون مالك الوحدات مسؤوال عن ديون
والتزامات الصندوق.
يقر مالكي الوحدات بااللتزام بتزويد مدير الصندوق بالعنوان البريدي و/أو االلكتروني وبيانات االتصال األخرى
الصحيحة ،بما فيها اإلشعارات وكشوفات الحساب المتعلقة باستثماراتهم وأن مدير الصندوق يتم إعفائه من أي مسؤولية
ويتنازل مالك الوحدات عن أي حقوق أو مطالبات على مدير الصندوق ناشئة بشكل مباشر أو غير مباشر عن عدم
تزويد مالك الوحدات بكش الحساب واإلشعارات أو أي معلومات أخرى تتعلق باالستثمارات أو تلك التي تنشأ عن
عدم قدرة مالك الوحدة على الرد أو التأكد من صحة المعلومات أو تصحيح أية أخطاء مزعومة في كش الحساب أو
اإلشعارات أو أية معلومات أخرى.
إذا كان مالك الوحدات خاضعا لقوانين سلطة غير المملكة العربية السعودية فإنه يتعين عليه أن يخضع لتلك القوانين
دون أن يكون هناك أي التزام على الصندوق أو مدير الصندوق.

و) الحاالت التي تستوجب إنهاء الصندوق واإلجراءات الخاصة باإلنهاء
يعتبر هذا الصندوق من الصناديق المفتوحة المدة وليس هناك يوم محدد لتصفيته .ومع ذلك ،فإنه سيكون لمدير الصندوق الحق
في تصفية الصندوق بالكامل ،إذا أصبح جليا أن حجم أصول الصندوق ال يبرر االستمرار في إدارته بطريقة عملية ومالئمة
ومجدية من الناحية االقتصادية أو بسبب حدوث بعض التغييرات في األنظمة التي تحكم إدارة الصندوق ،أو انخفض حجم
الصندوق دون الحد األدنى المسموح به الستمرار الصندوق والمحدد من قبل هيئة السوق المالية وذلك بعد اشعار هيئة السوق
المالية أو ألي سبب طارئ آخر .وفي حالة تم اتخاذ قرار بتصفية الصندوق ،فسيقوم مدير الصندوق باتخاذ الخطوات التالية:

 إرسال إشعار مكتوب بهذه التصفية إلى هيئة السوق المالية ومالكي الوحدات ،على أن يكون ذلك قبل ()21
يوما تقويميا من تاريخ التصفية.
 سداد االلتزامات المستحقة على الصندوق من أصول الصندوق وتوزيع المبالغ المتبقية (إن وجدت) على مالكي
الوحدات المسجلين في تاريخ التصفية على أساس تناسبي حسب ما يملكه كل مالك وحدات بالصندوق.
 يجب على مدير الصندوق اإلعالن في موقعه اإللكتروني والموقع اإللكتروني للسوق عن انتهاء مدة الصندوق
ومدة تصفيته.
ز) آلية تقويم المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق.
يتبع مدير الصندوق آلية داخلية لتقويم المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق

 )5مقابل الخدمات والعموالت واالتعاب:
أ) أنواع المدفوعات من أصول الصندوق.
رسوم اإلدارة
يستحق مدير الصندوق أتعاب مقابل اإلدارة مقدارها  %1.75سنويا مون إجموالي أصوول الصوندوق .وتحتسوب هوذه األتعواب
عند كل يوم تقويم ويتم خصمها من أصول الصندوق في نهاية كل شهر ميالدي.
رسوم أمين الحفظ
يتحمل الصندوق رسوم حفظ تعادل  %0.02سنويا من قيمة األصول لوألوراق الماليوة التوي يوتم حفظهوا فوي السووق السوعودية،
ويتحمل رسوم حفوظ تتوراوح بوين ( )%0.15-%0.07سونويا مون قيموة األصوول لوألوراق الماليوة التوي يوتم حفظهوا فوي األسوواق
الخليجية والعربية األخرى.
ال تشمل الرسوم النظامية والرسوم التي قد تفرضها األسواق ومراكز اإليداع والتي من الممكن أن تتغير من وقذ ألخر.
الضرائب
يتحمل الصندوق ضريبة القيمة المضافة وأي ضرائب أخرى يتم فرضها على الصندوق أو العقود المبرمة مع الصندوق أو
الرسوم التي تدفع ألطراف أخرى نظير تقديمهم لخدمات أو أعمال للصندوق أو مدير الصندوق مقابل إدارة الصندوق.
رسوم التعامل
يتحموول الصووندوق عموووالت ورسوووم التووداول الناتجووة عوون صووفقات وعمليووات شووراء وبيووع األوراق الماليووة حسووب العموووالت
السائدة في األسواق والتي تدفع للوسطاء واألسواق المالية والجهات التنظيمية وأمناء الحفظ.
رسوم أخرى
سيتحمل الصندوق المصاري الالزمة والفعلية إلدارته ،رسوم المراجعوة ورسووم الحفوظ ورسووم النشور والرسووم الرقابيوة
ومكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق ورسوم المؤشر االسترشادي ،والمصروفات االخورى ،بشورط أال يتجواوز إجموالي
نسبة المصروفات األخورى (باسوتثناء مصواري التعامول والحفوظ والضورائب)  %0.25مون متوسوط صوافي قيموة األصوول
السنوية أو ( 150,000في حال كانذ نسبة الرسوم أقل من ذلك) كما يتحمل الصندوق الرسوم الفعلية فقط.

ب) جدول يوضح جميع الرسوم والمصاريف  ،مع كيفية حسب مقابل الخدمات والعموالت واالتعاب ،ووقت دفعها من قبل
الصندوق.

 %1.75من اصول الصندوق تحتسب على أساس سنوي وتحتسب
بشكل يومي تراكميا و يتم خصمها من أصول الصندوق في نهاية كل
شهر ميالدي

رسوم اإلدارة
مجموع مكافآت أعضاء مجلس إدارة
الصندوق
أتعاب المحاسب القانوني المستقل
رسوم المؤشر االسترشادي
رسوم النشر في موقع تداول
الرسوم الرقابية
رسوم استرداد مبكر
رسوم مصاري

بحد أقصى  60,000لاير سنويا ،يتحمل الصندوق نصيبه منها بقدر
حجم أصوله نسبة إلى إجمالي أصول الصناديق األخرى على اساس
سنوي تحسب بشكل يومي تراكميا وتخصم في نهاية السنه
بحد أقصى  35,000لاير سنويا  ،مبلغ ثابذ على أساس سنوي
وتحسب بشكل يومي تراكميا ويدفع كل سته اشهر
 26,500لاير سنويا  ،تحتسب على أساس يومي كمصروف مستحق
تخصم من أصول الصندوق وتدفع بشكل نص سنوي
بحد أقصى  5,000لاير سنويا  ،مبلغ ثابذ على أساس سنوي
تحسب بشكل يومي تراكميا وتدفع في نهاية العام
 7,500لاير سنويا  ،مبلغ ثابذ على أساس سنوي تحسب بشكل يومي
تراكميا وتدفع في نهاية العام
ال يوجد

الحفظ و خدمات الحفظ تحتسب كنسبة مئوية على أساس يومي وتخصم في نهاية كل شهر
ال يوجد

مصاري يتحملها صندوق االستثمار
تتعلق بالتمويل
ال يوجد
مصاري تتعلق بتسجيل الوحدات أو
الخدمات اإلدارية األخرى
أتعاب مستحقة مقابل تقديم خدمات تتعلق ال يوجد
بسجل مالكي الوحدات
ال يوجد
رسوم أو مصاري أخرى يتم تحميلها
على مالكي الوحدات أو يتم دفعها من
أصول الصندوق.
*جميع الرسوم أعاله غير شاملة لضريبة القيمة المضافة
**يتم احتساب عدد أيام السنة على أساس  365يوم

ج) تفاصيل مقابل الصفقات التي يجوز فرضها فيما يتعلق برسوم االشتراك واالسترداد ونقل الملكية التي يدفعها مالكو
الوحدات ،وطريقة احتساب ذلك المقابل.
يستحق مدير الصندوق رسوم اشتراك تخصم مباشرة عند كل عملية اشتراك بالصندوق غير مستردة بمعدل  %2كحد
أقصى من قيمة كل اشتراك .ويجوز لمدير الصندوق وفقا لتقديره الخاا خفض هذه النسبة.
د) أي عموالت خاصة يبرمها مدير الصندوق
ال يوجد

هـ) مثال افتراضي يوضح جميع الرسوم والمصاريف ومقابل الصفقات التي دُفعت من أصول الصندوق أو من قبل مالك
الوحدات على أساس عملة الصندوق.
مثال يوضح آلية احتساب الرسوم الموضحة أعاله بافترا أن المبلغ المستثمر  100,000لاير سعودي وحجم الصندوق
يعادل  10مليون لاير سعودي والعائد المحقق في نهاية السنة المالية يعادل .%10
إجمالي اصول الصندوق

رسوم ومصاريف الصندوق
بالريال السعودي
3,675
60,000
36,750
50,000
7,500
5,250
31,500
183,750
378,425
11,000,000

رسوم ومصاريف المستثمر
بالريال السعودي
2,100
36.75
600
367.50
500
75
52.50
315
1,837.50
3,784
110,000

*رسوم االشتراك
رسوم الحفظ
مكافاة اعضاء مجلس االدرة المستقلين
رسوم مراجع الحسابات
مصاري التوزيع
الرسوم الرقابية
رسوم تداول
رسوم المؤشر االسترشادي
رسوم ادارة الصندوق
مجموع الرسوم والمصاري السنوية**
العائد االفتراضي  + %10رأس المال
صافي االستثمار االفتراضي نهاية السنة
106,215.75
10,621,575.00
المالية
* تدفع رسوم االشتراك من قبل المستثمر مباشرة وتكون غير متضمنة في مبلغ االستثمار.
**جميع الرسوم في المثال أعاله شاملة ضريبة القيمة المضافة فيما عدا الرسوم المعفاة أو التي ال ينطبق عليها رسوم
الضريبة.

 )6التقويم والتسعير:
أ) تفاصيل آلية تقويم أصول الصندوق
يقوم مدير الصندوق بتقويم أصول الصندوق في كل يوم تقويم كما يلي:
سيتم اعتماد أسعار اإلغالق في يوم التقويم لكافة أصول الصندوق التي يتوفر لها سعر إغالق مضافا إليها األرباح المستحقة.
إذا لم يتوفر سعر اإلغالق لألصل يوم التقويم سيتم اعتماد اخر سعر إغالق متوفر وسيتم تقويم األسهم التي تمذ المشاركة بها
في الطروحات األولية وحقوق األولوية في الفترة ما بين االكتتاب وتداول الورقة المالية بناء على سعر االكتتاب أو سعر
الحق المكتتب به ،وفي حالة االستثمار في صناديق االستثمار ذات الطرح العام ،سيتم تقويمها من خالل صافي قيمة وحداتها
المعلنة وفي حال اختالف أيام التعامل بالنسبة للصندوق المستثمر به ،سيتم اعتماد آخر سعر معلن عنه أما استثمارات
الصندوق في أدوات أسواق النقد فسيتم احتساب عائد الفترة المنقضية من عمر الصفقة وإضافته للقيمة اإلسمية للصفقة.
ب) عدد نقاط التقويم وتكرارها.
سيتم تقويم أصول الصندوق يوميا من األحد إلى الخميس وفقا لقيمة كل أصل في الصندوق كما تم االشارة إليه في الفقرة
(أ) أعاله قبل الساعة الخامسة مساء ،كما سيتم إعالن سعر الوحدة في يوم العمل الرسمي التالي ليوم التعامل.

ج) اإلجراءات التي ست ُتخذ في حالة التقويم أو التسعير الخاطئ.
سيتم توثيق وتعويض جميع مالكي الوحدات المتضررين عند تقويم أي أصل من أصول الصندوق بشكل خاطئ أو حساب
سعر وحدة بشكل خاطئ  .كما سيتم إبالغ الهيئة فورا عن أي خطأ في التقويم أو التسعير تشكل نسبته  %5.0أو أكثر من
سعر الوحدة واإلفصاح عن ذلك فورا في موقع الراجحي المالية وموقع تداول وفي تقارير الصندوق.
د) طريقة احتساب سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد.
يتم حساب صافي قيمة األصول لكل وحدة باستخدام المعادلة التالية( :إجمالي األصول ناقصا المستحقات ناقصا المصروفات
المتراكمة) مقسومة على إجمالي عدد وحدات الصندوق القائمة في يوم التقويم ذي العالقة .ويتم تقويم صافي قيمة أصول
الصندوق بالريال السعودي وأي استثمارات مقومة بالعمالت األخرى يتم إعادة تقويمها بعملة الريال السعودي بأسعار
الصرف السائدة في تاريخ التقويم.
هـ) مكان ووقت نشر سعر الوحدة وتكرارها.
سيتم نشر سعر الوحدة في موقع تداول قبل الساعة الخامسة مساء في يوم العمل الذي يلي يوم التعامل ،ويتم نشر سعر الوحودة
في موقع الشركة في يوم العمل الذي يلي يوم التقويم.

 )7التعامل:
أ) تفاصيل الطرح األولي
الصندوق يعتبر صندوق مفتوح غير محدد المدة وقد بدأ الصندوق عمله في  6صفر 1413هـ ،الموافق  5أغسطس 1992م.
ال يوجد حد أدنى لبدء عمل الصندوق.
سعر الوحدة عند بداية الطرح يساوي  100لاير سعودي
ب) يجب أن يحتوي التاريخ المحدد والمواعيد النهائية لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد.
يسمح باالشتراك واالسترداد والتحويل في الصندوق بعد إتمام الطرح األولي لوحدات الصندوق في كل يوم تعامل (يوميا
من األحد إلى الخميس) بسعر الوحدة المعلن عنه في اليوم الذي يلي يوم التعامل .وسيكون آخر موعد الستالم طلبات
االشتراك واالسترداد والتحويل قبل الساعة الخامسة مساء من يوم العمل السابق ليوم التعامل.
ج) يجب أن تحتوي إجراءات االشتراك واالسترداد ،بما في ذلك الحد االدنى لالشتراك واالسترداد والحد األدنى للملكية ومكان
تقديم الطلبات والمدة بين طلب االسترداد ودفع متحصالت االسترداد أو نقل الملكية (حيثما ينطبق(.
الحد االدنى لالشتراك في الصندوق  5000االف لاير سعودي ،وهو الحد األدنى للرصيد والحد األدنى لالشتراك اإلضافي
 2000لاير سعودي والحد االدنى لالسترداد  2000لاير سعودي ويجوز لمدير الصندوق خفض هذه النسب للبرام
االدخارية واالستثمارية.
يتم استالم طلبات االشتراك واالسترداد أو التحول بين الصناديق يوميا عن طريق فروع الشركة المعتمدة خالل ساعات
العمل الرسمية على أن يتم تقديم بيانات إثبات الهوية الالزمة ،أو عن طريق القنوات اإللكترونية التي توفرها شركة
الراجحي المالية.

سيتم الدفع لمالك الوحدات عوائد االسترداد المناسبة قبل إقفال العمول فوي اليووم الخوامس التوالي لنقطوة التعامول التوي توم فيهوا
تحديد سعر االسترداد ،أو الوقذ الذي تكون فيه جميع الوسائل والتراخيص (إن وجدت) المناسبة لتحويل الوحدات متووافرة
لدى مدير الصندوق ،أيهما يأتي الحقا.
د) سجل مالكي الوحدات
سيقوم مدير الصندوق بإعداد سجل بمالكي الوحدات بالمعلومات المطلوبة وتحديثه بشكل مستمر عند حصول أي تغييرات
في المعلومات حسب الالئحة وحفظه في المملكة كما سيتم إتاحة ملخص لسجل مالكي الوحدات مجانا عند الطلب يظهر فيه
جميع المعلومات المرتبطة بمالك الوحدات المعني فقط.
هـ) استثمار أموال االشتراك األولي قبل بدء عمل الصندوق
أموال االكتتاب المستلمة خالل فترة الطرح األولى سيتم استثمارها في صناديق أسوواق النقود وصوفقات أسوواق النقود لصوالح
المستثمرين بالصندوق ،المبرمة مع طرف خاضع لتنظيم مؤسسة النقد أو لهيئة رقابية مماثلة للمؤسسة خوارج المملكوة ،إلوى
حين الوصول إلى الحد األدنى المطلوب أو الوقذ المحدد لبدء عمل الصندوق.
و) الحد األدنى للمبلغ األولي لبدء عمل الصندوق
ال يوجد حد أدنى لبدء عمل الصندوق.
ح) اإلجراءات التصحيحية الالزمة لضمان استيفاء متطلب  10ماليين لاير سعودي أو ما يعادلها كحد أدنى لصافي قيمة
أصول الصندوق.
يتبع مدير الصندوق األحكام الواردة في الئحة صناديق االستثمار والتعاميم الصادرة عن هيئة السوق المالية فيما يخص
المتطلب الالزم الستمرار عمل الصندوق ،وفي حال قل صافي قيمة أصول الصندوق عن ( )10ماليين لاير سعودي
سوف يسعى مدير الصندوق لتصحيح ذلك حسب اإلجراءات النظامية الممكنة وفي حال تعثر زيادة حجم الصندوق فوق
الحد األدنى المطلوب الستمرار عمل الصندوق ،سيقوم مدير الصندوق بالبدء بإجراءات إنهاء الصندوق وفقا إلجراءات
اإلنهاء المذكورة في الفقرة الفرعية (و) من الفقرة الرابعة من مذكرة المعلومات.
ط) الحاالت التي يؤ َّجل معها التعامل في الوحدات أو يعلق ،واإلجراءات المتبعة في تلك الحاالت.
صالحية مدير الصندوق والحاالت التي يمكنه فيها تأجيل أو رفض االشتراك أو االسترداد:
إذا طلبذ هيئة السوق المالية ذلك
أذا رأى مدير الصندوق أن التعليق يحقق مصالح مالكي الوحدات
إذا تم تعليق التعامل فوي السووق الرئيسوة التوي يوتم فيهوا التعامول موع األوراق الماليوة أو األصوول األخورى التوي يملكهوا
صندوق االستثمار إما بشكل عام أو بالنسبة إلى أصول الصندوق التي يرى مدير الصندوق بشكل معقول أنها مهمة نسبة إلى
صافي قيمة أصول الصندوق .يجوز لمدير الصندوق تأجيل استرداد الوحدات كحود أقصوى إلوى يووم التعامول التوالي .ويحودث
ذلك ،إذا بلغ إجمالي نسبة جميع طلبات االسترداد لمالكي الوحدات والمطلوب تلبيتها في أي يوم تعامول ( )%10أو أكثور مون
صافي قيمة أصول الصندوق.
في حال تعليق تقويم الصندوق ،سيتخذ مدير الصندوق االجراءات الالزمة مع االخذ باالعتبوار المودة الضورورية والمبوررات
ومراجعة التعليق مع مجلس إدارة وأمين الحفظ بصورة منتظمة .كما سيتم إشعار هيئة السوق المالية وموالكي الوحودات فوورا
بأي تعليق موع توضويح أسوباب التعليوق ،وإشوعار هيئوة السووق الماليوة وموالكي الوحودات فوور انتهواء التعليوق بالطريقوة نفسوها
المستخدمة في اإلشعار عن التعليق واإلفصاح عن ذلك في المواقع اإللكتروني لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني للسوق.

ويحق لمدير الصندوق رفض أي طلب اشتراك في الصندوق في حوال رأى مودير الصوندوق أنوه يترتوب علوى هوذا االشوتراك
مخالفة للوائح هيئة السووق الماليوة أو نظوام مكافحوة غسول األمووال أو إذا كوان رفوض طلوب االشوتراك يحقوق مصولحة موالكي
الوحدات الحاليين.
ي) اإلجراءات التي يجري بمقتضاها اختيار طلبات االسترداد التي ستؤجَّل.
في حالة تم تأجيل االسترداد من قبل مدير الصندوق ،فسوف يتم الدفع على أساس أولوية استالم الطلب ويتم معاملة كل طلب
على حدة بحيث إذا تجاوز إجمالي طلبات االسترداد في يوم التعامل الواحد  %10سوف يتم تنفيذ طلبات العمالء التي تم
استالم طلباتهم قبل الموعد النهائي لتقديم التعليمات الخاصة باالسترداد بحسب األسبقية .فإذا انخفضذ قيمة الوحدات عن
الحد األدنى المطلوب لالستمرار بالصندوق ،فعندئذ يجب استرداد وحدات المستثمرين بالكامل

 )8خصائص الوحدات :
يجوز لمدير الصندوق أن يُصدر عددا غير محدود من الوحدات متساوية القيمة تكون جميعها مون فئوة واحودة .ويكوون االشوتراك
في الصندوق على شكل وحدات متساوية القيمة.

 )9المحاسبة وتقديم التقارير:
أ) المعلومات ذات الصلة بالتقارير المالية ،بما في ذلك الفترات المالية األولية والسنوية.
سيقوم مدير الصندوق بإعداد تقارير ماليوة سونوية والتوي تتضومن القووائم الماليوة السونوية المراجعوة وسويتم االنتهواء مون إعوداد
التقوارير السوونوية وإتاحتهوا للجمهووور خووالل مودة ال تتجوواوز سووبعين ( )70يومووا مون نهايوة السوونة الماليووة للصوندوق ،كمووا يقوووم
الصندوق أيضا بإعداد تقارير مالية أولية والتي تتضمن القوائم المالية األولية بشكل نص سنوي وسيتم االنتهواء مون إعودادها
وإتاحتها للجمهور خالل مدة ال تتجاوز خمسة وثالثون ( )35يوما من نهاية فترة التقرير.
ب) أماكن ووسائل إتاحة تقارير الصندوق التي يعدّها مدير الصندوق.
ترسل اإلشعارات الخاصة بالصندوق على العنوان المسجل للمستثمر (العنوان البريدي و/أو البريد اإللكتروني) أو من خالل أي
وسيلة تواصل أخرى يتم اعتمادها .ويجب إخطار مدير الصندوق في حال اكتشاف أية أخطاء في التقارير أو اإلشعار وذلك
خالل فترة خمسة وأربعون ( )45يوما تقويميا من تاريخ إرسال تلك اإلشعارات أو التقارير ،وبعد ذلك تصبح التقارير الصادرة
عن مدير الصندوق نهائية وحاسمة.
ج) تم إصدار أول قائمة مالية سنوية مدققة في السنة المالية المنتهية .1993-12-31
د) القوائم المالية السنوية المراجعة للصندوق
يستطيع مالكي الوحدات االستثمارية والمستثمرين المحتملين الحصول على نسخ من هذه القوائم دون مقابل وذلك من خالل
موقع شركة السوق المالية تداول  www.Tadawul.com.saأو في المقر الرئيسي لمدير الصندوق أو عن طريق موقعه
االلكتروني www.alrajhi-capital.com
يتم موافاة جميع المستثمرين بنسخة من القوائم المالية الصندوق ترسل على (العنوان البريدي و/أو البريد اإللكتروني) بدون
مقابل بناء على استالم طلب خطي منهم بذلك.

 )10مجلس إدارة الصندوق:
أ) أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق ،مع بيان نوع العضوية.
 -1يشرف على الصوندوق مجلوس إدارة مكوون مون أربعوة أعضواء مون بيونهم عضووين مسوتقلين ينطبوق علويهم التعريو
الووارد فووي قائمووة المصووطلحات المسووتخدمة فووي لوووائح الهيئوة ،ويتكووون مجلووس إدارة الصووندوق موون األعضوواء التاليووة
أسمائهم:
 السيد  /أحمد بن عبد الرحمن المحسن (رئيس المجلس – عضو غير مستقل)
 الشيخ الدكتور /أنس بن عبدهللا العيسى ( -عضو غير مستقل)
 السيد /طارق بن عبدهللا الرميم (عضو مستقل)
 السيد  /عبدالعزيز بن صالح العمير (عضو مستقل)
ب) نبذة عن مؤهالت أعضاء مجلس إدارة الصندوق
السيد /أحمد بن عبد الرحمن المحسن (رئيس المجلس –عضو غير مستقل)
هو المدير المالي لشركة الراجحي المالية ،ولديه أكثر من  14عاما من الخبرة في األعمال المصرفية والمالية والمراجعة .قبل
انضمامه للراجحي المالية ،كان يشغل منصب المدير المالي في مصرف الراجحي  -األردن ،كما أنه عمل سابقا في مصرف
الراجحي  -السعودية ،وقبل ذلك كان يعمل في شركة  PwCوشركة ديلويذ وعمل أيضا في الصندوق السعودي للتنمية .أحمد
حاصل على شهادة ماجستير في إدارة األعمال من جامعة ساوث ايسذ ميسوري ستيذ  -الواليات المتحدة األمريكية ،ودرجة
البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود .أحمد أيضا محاسب عام معتمد ) (CPAمن مجلس كاليفورنيا للمحاسبة ،وقد
حضر البرنام التنفيذي للمدراء الماليين في كلية الدراسات العليا إلدارة األعمال في جامعة ستانفورد.
الشيخ الدكتور /أنس بن عبدهللا العيسى ( -عضو غير مستقل)
أمين الهيئوة الشورعية ومودير اإلدارة الشورعية بشوركة الراجحوي الماليوة منوذ شوهر سوبتمبر  ،2010يحمول شوهادة الماجسوتير مون
المعهد العالي للقضاء بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،ويحمل بكالوريوس الشريعة من الجامعة نفسها ،عمل في الرقابة
الشوورعية بمصوورف الراجحووي ،كمووا عموول فووي جامعووة اإلمووام محموود بوون سووعود اإلسووالمية ،لووه مسوواهمات فووي مجووال االستشووارات
الشرعية وهو عضو في الجمعية الفقهية السعودية ،وشارك في عدد من الندوات والمؤتمرات.

السيد /طارق بن عبدهللا الرميم (عضو مستقل)
طارق مؤسس وشريك تنفيذي لشركة شركاء وتر األعمال التجارية ،وهي شركة استثمارية خاصة لها مكاتب في الريا
ودبي .رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لألسماك وصندوق تالل الملقا السكني ،وشركة تأثير المالية ،وهي شركة مرخصة
من هيئة السوق المالية .وهو نائب رئيس مجلس إدارة وعضو لجنة االستثمار للمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسي )،
وعضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية لشركة األمثل للتمويل .بدأ مسيرته العملية مع صندوق التنمية الصناعية السعودي،
وقد شغل سابقا منصب رئيس قسم إدارة األصول الثروات في  Deutsche Bank AGوأيضا منصب كبير المصرفيين في
 .BNP Paribas Corporate& Investment Bankingحاصل على شهادة الماجستير في إدارة األعمال من كلية لندن

لألعمال ،وشهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة والية بورتالند ،كما يعد طارق مستشار مالي مرخص من
وزارة التجارة واالستثمار.
السيد /عبد العزيز بن صالح العمير (عضو مستقل)
يشغل االستاذ عبد العزيز بن صالح بن عبد العزيز العمير حاليا منصب رئيس تنفيذي في شركة وصل لالستثمار التجارية منذ
عام 2012م وقبل انضمامه لشركة وصل ،عمل رئيسا إلدارة المبيعات وكبار المستثمرين في شركة الراجحي المالية ،ولديه
خبرة تزيد عن  15سنه في مجال تمويل الشركات والخدمات االستثمارية والتسويقية .كما يشغل منصب عضو مجلس ادارة في
صندوق الراجحي ريذ وشركة التامين العربية التعاونية وشركة بداية لتمويل المنازل وعدد من الشركات التجارية والصناعية،
حاصل على شهادة البكالوريوس في ادارة األعمال من جامعة وبستر في مدينة جني  ،سويسرا.

ج) وصف أدوار ومسؤوليات مجلس إدارة الصندوق.
تتضمن مسؤولياتهم ما يلي.:
 الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق العام طرفا فيها ،ويشمل ذلك  -علىسبيل المثال ال الحصر – الموافقة على عقود تقديم خدمات اإلدارة للصندوق ،وعقود تقديم خدمات الحفظ ،وال يشمل
ذلك العقود المبرمة وفقا للقرارات االستثمارية في شأن أي استثمارات قام بها الصندوق أو سيقوم بها في المستقبل.
 اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويذ المتعلقة بأصول الصندوق. اإلشراف ،ومتى كان ذلك مناسبا ،الموافقة أو المصادقة على أي تعار مصالح يفصح عنه مدير الصندوق. االجتماع مرتين سنويا على األقل مع لجنة المطابقة وااللتزام لدى مدير الصندوق أو مسؤول المطابقة وااللتزام لديهلمراجعة التزام الصندوق جميع القوانين واألنظمة واللوائح ذات العالقة ،ويشمل ذلك  -على سبيل المثال ال الحصر -
المتطلبات المنصوا عليها في الئحة صناديق االستثمار.
 التأكد من اكتمال ودقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وأي مستند آخر (سواء أكان عقدا أم غيره)يتضمن إفصاحات تتعلق بالصندوق العام ومدير الصندوق وإدارته للصندوق العام ،إضافة إلى التأكد من توافق ما
سبق مع أحكام الئحة صناديق االستثمار.
 التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا ألحكام الئحة صناديق االستثماروشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.
 العمل بأمانة وحسن نية واهتمام ومهارة وعناية وحرا وبما يحقق مصلحة مالكي الوحدات. تدوين محاضر االجتماعات التي تبين جميع وقائع االجتماعات والقرارات التي اتخذها المجلس.د) تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق.
المكافآت المتوقع دفعها إلى مجلس إدارة الصندوق تصل إلى ي 60,000لاير سعوديي كحد أقصى سنويا لألعضاء المستقلين
مجتمعين.
هـ) بيان بأي تعارض متحقق أو محتمل بين مصالح عضو مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق.
يمكن ألعضاء مجلس إدارة الصندوق أن يكونوا أعضاء في صناديق استثمارية أخرى ذات أهداف استثمارية مشابهة ألهداف
الصندوق سواء كانذ تدار من قبل مدير الصندوق أو من قبل أي مدير صندوق أخر .ولذلك فمن الممكن أن يجد أحد أعضاء
مجلس إدارة الصندوق في نطاق ممارسته ألعماله أنه في موق ينطوي على تعار محتمل في الواجبات أو المصالح مع
واحد أو أكثر من الصناديق .وفي هذه الحاالت سوف يراعي عضو مجلس اإلدارة التزاماته بالتصرف بما يحقق مصالح مالكي

الوحدات المعنيين حسب دوره ومسؤوليته كعضو مجلس إدارة بالصندوق وذلك بالعمل بأمانة وحسن نية وحرا إلى درجة
ممكنة عمليا دون إغفال التزاماته تجاه عمالء الصناديق األخرى عند االطالع على أي تعار محتمل في المصالح وفي
الحاالت التي تتطلب التصويذ سوف يمتنع ذلك العضو عن التصويذ إذا رأى أعضاء مجلس اإلدارة وجوب ذلك .علما أنه إلى
تاريخ إعداد مذكرة المعلومات وشروط وأحكام الصندوق ال يوجد تعار متحقق بين مصالح عضو مجلس إدارة الصندوق
ومصالح الصندوق.
و) مجالس إدارة الصناديق التي يشارك فيها عضو مجلس الصندوق
يدرك المستثمر في هذا الصندوق أن أعضاء مجلس اإلدارة قد يكوون لهوم عضوويات مماثلوة فوي صوناديق اسوتثمارية أخورى،
ويجتهد مدير الصندوق لبيان وتحديث – من حين آلخر – جميع أسماء الصناديق االسوتثمارية المودارة مون قبول الشوركة التوي
يحل فيها أحد أو جميع أعضاء مجلس اإلدارة .الجدول التالي يوضح عضويات أعضاء مجلس اإلدارة الحاليوة فوي الصوناديق
االستثمارية المرخصة والعاملة في المملكة العربية السعودية.
أعضاء مستقلين

أعضاء غير مستقلين
السيد/أحمد
المحسن (رئيس
المجلس)

الشيخ /أنس
العيسى

السيد /عبد العزيز
العمير

السيد /طارق الرميم

صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع (الريال السعودي)









صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع (دوالر أمريكي)









صندوق الراجحي للصكوك









صندوق الراجحي المتوازن المتعدد األصول









صندوق الراجحي للنمو المتعدد األصول









صندوق الراجحي المحافظ متعدد األصول









صندوق الراجحي لألسهم السعودية









صندوق الراجحي لألسهم الخليجية









صندوق الراجحي لألسهم العالمية









صوووندوق الراجحوووي لتنميوووة رأس الموووال وتوزيوووع األربووواح
(أسهم منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا)









صندوق الراجحي لقطاع المواد األساسية









صندوق الراجحي إم إس سي أي لمؤشور األسوهم السوعودية
متعدد العوامل









صندوق الراجحي لألسهم السعودية للدخل




















اسم الصندوق

صندوق الراجحي المتنوع للدخل
صندوق الراجحي المطور للمرابحات
صندوق الراجحي ريذ








صندوق مجمع تالل الملقا السكني
 )11هيئة الرقابة الشرعية

أ) أسماء أعضاء هيئة الرقابة الشرعية ،ومؤهالتهم.
تتكون الهيئة الشرعية للصندوق من ثالثة ( )3أعضاء هم:
فضيلة الشيخ د .صالح بن منصور الجربوع (رئيساً)
حصوول الوودكتور صووالح علووى الشووهادة الجامعيووة وشووهادة الماجسووتير والوودكتوراه موون جامعووة اإلمووام محموود بوون سووعود
اإلسالمية ،ويعمل رئيسا للهيئة الشرعية في شركة تكافل الراجحوي للتوأمين التعواوني ،وهوو محوامي ومحكوم معتمود فوي
مركز التحكيم لدول مجلس التعاون الخليجي – البحرين
فضيلة الشيخ د .سليمان بن عبدهللا اللحيدان (عضواً)
حصوول الوودكتور سووليمان علووى الشووهادة الجامعيووة وشووهادة الماجسووتير والوودكتوراه موون جامعووة اإلمووام محموود بوون س وعود
اإلسالمية ،ويعمل حاليا قاضي استئناف في المجلس األعلى للقضاء.
فضيلة الشيخ د .سعد بن تركي الخثالن (عضواً)
حصل الدكتور سعد على الشهادة الجامعية والماجستير والدكتوراه من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،ويعمل
حاليا (أستاذ) فوي قسوم الفقوه فوي كليوة الشوريعة بجامعوة اإلموام محمود بون سوعود اإلسوالمية -الريوا  ،ورئيسوا للجمعيوة
الفقهية السعودية ،وهو عضو سابق لدى هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية.
ب) أدوار ومسؤوليات هيئة الرقابة الشرعية.
دور الهيئة الشرعية يتمثل فيما يلي:
.1
.2
.3
.4
.5

دراســة ومراجعــة شــروط وأحــكام الصنــدوق وأهــدافه وسياســاته االســتثمارية ،للتأكد من تقيدهــا بأحــكام
الشــريعة.
تقديم الرأي الشرعي إلى مدير الصندوق بخصوا التقيد باألحكام الشرعية.
تحديد الضوابط واألحكام الشرعية التي يجب على مدير الصندوق التقيد بها خالل إدارته الستثمارات الصندوق.
وضع آلية الحتساب العنصر الواجب استبعاده من الصندوق –إن وجد -والتأكد من استبعاده.
مراقبة استثمارات الصندوق وأعماله وفق الضوابط الشرعية المحددة.

ج) تفاصيل مكافئات أعضاء هيئة الرقابة الشرعية.
ال يح َّمل الصندوق أي تكالي

مقابل االستشارات الشرعية

د) تفاصيل المعايير المطبقة لتحديد شرعية األصول المعدة لالستثمار والمراجعة الدورية لتلك األصول واإلجراءات المتبعة
في حال عدم التوافق مع المعايير الشرعية.
تحكم الصندوق ضوابط االستثمار والمتاجرة في األسهم والبضائع الصادرة من الهيئة الشرعية لمدير الصندوق والتي تشمل ما
يأتي:
أوالً :ضوابط صناديق المضاربة بالبضائع
تعريف المضاربة :هي أن يدفع شخص ماال إلى آخر ليتّجر به ،ويتقاسمان الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه.



والمضاربة في هذا الصندوق من المضاربة المشتركة وهي هنا :عقد بين أرباب المال (مالك الوحدات) والمضارب (مدير
الصندوق) على أن يتولى المضارب استثمار أموالهم في نشاط يرجى منه تحقيق ربح مناسب ،على أن يكون الربح موزعا
بينهما حسب ما اتفقا عليه ،وفي حال الخسارة تكون الخسارة المالية على أرباب المال ويخسر المضارب جهده وعمله فقط.
الضوابط الشرعية:
 .1في حالة استثمار الصندوق بصناديق أخرى تديرها شركة الراجحي المالية ،تحكم الصندوق الضوابط الشرعية
الصادرة من الهيئة الشرعية لمدير الصندوق والتي تشمل ما يأتي:
 .2في حال تعامل الصندوق بشراء السلع (المعادن) ثم بيعها باألجل يلتزم مدير الصندوق باآلتي:
 أن تكون السلع مملوكة للصندوق ومتعينة له – بأرقامها ومكانها – وبموجب الوثائق المعينة لها ،قبل البيع علىالمشتري.
 ال يجوز أن يبيع الصندوق أو يشتري سلعا ال يجوز فيها التأجيل من الذهب والفضة والعمالت. ال يجوز أن يشتري الصندوق من العميل ما قد باعه إياه باألجل. إذا باع الصندوق السلعة على عميل فال يجوز له أن يبيعها وكالة عنه على من اشتراها الصندوق لنفسه. .3ال يجوز تداول وحدات الصندوق إال بعد بدء نشاطه واستمرار مزاولته لهذا النشاط في موجوداته االستثمارية.
 .4ال يجوز تداول وحدات الصندوق بعد توقفه عن مزاولة نشاطه كالتوق للتصفية إذا كانذ في موجودات الصندوق
ديون أو نقود ،إذ يجب في هذه الحال تطبيق أحكام الصرف وشروطه وأحكام بيع الدين.
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:
ث
ج

ح

-

-

-

واألنشطة المباحة .وهذه الشركات يجوز االستثمار والمتاجرة

النوع األول :الشركات المساهمة ذات األغرا
بأسهمها وفق شروط البيع وأحكامه.
النوع الثاني :الشركات المساهمة ذات األغرا واألنشطة المحرمة ،مثل شركات الخمور والتبغ ولحوم الخنزير
وشركات القمار والبنوك الربوية ،وشركات المجون واألفالم الخليعة ،وصناديق االستثمار في السندات الربوية،
والشركات المتخصصة في تداول الديون والتعامل بها .وهذه الشركات ال يجوز االستثمار والمتاجرة بأسهمها مطلقا.
النوع الثالث :الشركات المساهمة التي أغراضها وأنشطتها مباحة ،ولكن قد يطرأ في بعض تعامالتها أمور محرمة،
مثل تعاملها بالربا اقتراضا أو إيداعا .وقد قررت الهيئة بشأن هذا النوع (النوع الثالث) من الشركات المساهمة ما
يأتي:

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

-

-

إن جواز التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة ،فإذا وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعامل
بالربا وتسد الحاجة فيجب االكتفاء بها عن غيرها ممن ال يلتزم بذلك.
أال يتجاوز إجمالي المبلغ المقتر بالربا –سواء أكان قرضا طويل األجل أم قرضا قصير األجل)٪30(-
من إجمالي القيمة السوقية ما لم تقل عن القيمة الدفترية ،علما أن االقترا بالربا حرام مهما كان مبلغه،
وتؤخذ القيمة السوقية من متوسط قيمتها لكل ربع من أرباع السنة.
أال يتجاوز مقدار اإليراد النات من عنصر محرم ( )٪5من إجمالي إيراد الشركة سواء أكان هذا اإليراد
ناتجا عن االستثمار بفائدة ربوية أم عن ممارسة نشاط محرم أم عن تملك لمحرم أم عن غير ذلك .وإذا لم يتم
اإلفصاح عن بعض اإليرادات فيجتهد في معرفتها ،ويراعى في ذلك جانب االحتياط.
وما ورد من تحديد للنسب مبني على االجتهاد وهو قابل إلعادة النظر حسب االقتضاء.

ثانيا :إذا تغيرت أوضاع الشركات بحيث ال تنطبق عليها الضوابط السابقة وجبذ المبادرة إلى التخلص منها ببيع أسهمها حسب
اإلمكان على أال تتجاوز مدة االنتظار تسعين يوما من تاريخ العلم بتغيرها.
ثالثا :يرجع في معرفة أنشطة الشركة والنسب المقررة لجواز الدخول في االستثمار والمتاجرة فيها إلى أقرب قوائم مالية
صادرة موضحة للغر ؛ سنوية كانذ أو ربع سنوية أو شهرية ،سواء أكانذ مدققة أم غير مدققة.
رابعا :ال يجوز االشتراك في تأسيس الشركات التي ينص نظامها على تعامل محرم في أنشطتها أو أغراضها.
خامسا :تطبق الشركة الضوابط المذكورة في االستثمار وفي المتاجرة في األسهم- ،ويعني االستثمار :اقتناء السهم بقصد ريعه،
أي ربحه السنوي ،وتعني المتاجرة :البيع والشراء بقصد الربح من الفرق بين السعرين -سواء قامذ الشركة نفسها بذلك أم
بواسطة غيرها ،وسواء 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 كانذ أم مضاربة ،أو على سبيل الوكالة عن
الغير والتوكيل للغير كما في إدارة المحافظ االستثمارية.
سادسا :يتولى مدير الصندوق استبعاد العنصر المحرم من األسهم واألوراق المالية األخرى حسب ضوابط الهيئة الشرعية
ثالثاً :ضوابط الصكوك:
تعري الصكوك :هي وثائق متساوية القيمة تمثل حصصا شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو حقوق معنوية أو في
ملكية موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاا ،وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب االكتتاب وبدء استخدامها
فيما أصدرت من أجله.
الضوابط الشرعية:
من أهم الضوابط الشرعية التي تحكم االستثمار في الصكوك ما يأتي:
 .1أن يكون الصك مجازا من الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المالية.
 .2أن يحكم الصك أحد عقود المعامالت المالية في الفقه اإلسالمي ،كالمشاركة ،أو السلم ،أو االستصناع ،أو اإلجارة أو
البيع وغيرها ،وأن تكون مستوفية ألركانها وشروطها.
 .3أال تشتمل وثائق الصكوك على أي شرط أو تعهد ،يؤدي إلى الربا أو الغرر أو الضرر أوغيرها من المحرمات في
الشريعة اإلسالمية.
 .4أال تشتمل وثائق الصكوك على أي شرط أو تعهد يضمن به المصدر لمالك الصك رأس ماله في غير حاالت التعدي أو
التفريط.
 .5يجوز تداول الصكوك في سوق األوراق المالية أو غيرها على أن يتم التقيد بالضوابط اآلتية:
أ .إذا كانذ أصول الصكوك ديونا أو نقودا فال يجوز تداولها إال بعد مراعاة أحكام بيع الدين وشروط عقد الصرف.
ب .إذا كانذ أصول الصكوك أعيانا أو خدمات أو منافع أو حقوقا فال مانع من تداولها.
ت .إذا كانذ أصول الصكوك تشتمل على أعيان وديون ونقود فينظر للغر من إصدار الصكوك فإن كان الغر
تصكيك الديون أو النقود أو هما معا فال يجوز تداولها إال بعد مراعاة أحكامهما ،وإن كان الغر تصكيك األعيان
ونحوه فال مانع من تداوله.

 )12مدير الصندوق:
أ) اسم مدير الصندوق.
شركة الراجحي المالية
ب) رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية.
شركة الراجحي المالية تحمل الترخيص رقم ).(07068/37

ج) العنوان المسجل وعنوان العمل لمدير الصندوق.
شركة الراجحي المالية
المركز الرئيسي ،طريق الملك فهد
ا.ب  5561الريا 11432
هات رقم + 966 )11( 2119292
فاكس رقم + 966 )11( 2119299
المملكة العربية السعودية
www.alrajhi-capital.com
د) تاريخ الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية.
شركة الراجحي المالية هي شخص اعتباري مرخص له بموجب أحكام الئحة األشخاا المصرح لهم الصادرة بموجب قرار
الهيئة رقم ( )2007-34-5بتاريخ 1428/6/4هـ الموافق 2007/6/19م
هـ) بيان رأس المال المدفوع لمدير الصندوق
رأس المال المدفوع يعادل  500,000,000لاير سعودي.
و) ملخص بالمعلومات المالية لمدير الصندوق مع توضيح اإليرادات واألرباح للسنة المالية السابقة.
البند
الدخل
المصاري
الزكاة
صافي الدخل

السنة المنتهي في 2019/12/31م
486,775,750
175,879,412
20,941,786
289,954,552

ز) أسماء أعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق وأنشطة العمل الرئيسة لك ّل عضو (بخالف تلك األنشطة المرتبطة بأعمال مدير
الصندوق)
يتكون مجلس إدارة مدير الصندوق من األعضاء التالية أسمائهم:


عبد هللا بن سليمان الراجحي  -رئيس مجلس اإلدارة
 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار (مصرف الراجحي)  -رئيس مجلس اإلدارة/غير تنفيذي. شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي)  -رئيس مجلس اإلدارة/غير تنفيذي. شركة مجموعة الراجحي القابضة  -رئيس مجلس اإلدارة/غير تنفيذي. شركة الفارابي للبتروكيماويات -رئيس مجلس اإلدارة/غير تنفيذي. شركة الفارابي لالستثمار  -رئيس مجلس اإلدارة/غير تنفيذي. شركة الفارابي ينبع للبتروكيماويات  -رئيس مجلس اإلدارة/غير تنفيذي. شركة الفارابي للصناعات التحويلية  -رئيس مجلس اإلدارة/غير تنفيذي. شركة األجيال القابضة  -رئيس مجلس اإلدارة/غير تنفيذي. شركة فرسان للسفر والسياحة  -رئيس مجلس اإلدارة/غير تنفيذي. الشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد  -غير تنفيذي. -شركة جبيل السعودية لحلول أنسجة األرضيات  -غير تنفيذي.

-

شركة الرؤية الخضراء لألنجيلة الصناعية – غير تنفيذي.



سليمان بن صالح الراجحي  -عضو مجلس إدارة (رئيس لجنة التدقيق)
 شركة الراجحي والمسفر الزراعية ذ.م.م -عضو مجلس إدارة/غير تنفيذي. شركة هاشم للمقاوالت والتجارة -عضو مجلس إدارة/غير تنفيذي. -شركة صالح عبدالعزيز الراجحي وشركاه المحدودة -عضو مجلس إدارة/غير تنفيذي.



خالد بن حمد اليحيى  -عضو مجلس إدارة
 -شركة ميتالي ايه آي جي العربي – عضو مجلس إدارة/غير تنفيذي.



فيصل بن سعود بن محمد الصالح  -عضو مجلس إدارة
 الشركة العربية لصناعة البالستيك المحدودة -عضو مجلس إدارة /تنفيذي. -شركة منتجات البالستيك السعودية المحدودة -عضو مجلس إدارة /تنفيذي.



صالح بن علي أبا الخيل  -عضو مجلس إدارة (رئيس لجنة االلتزام)
 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار (مصرف الراجحي) – عضو مجلس إدارة/غير تنفيذي. -الشركة البيطرة الوطنية -رئيس مجلس اإلدارة/غير تنفيذي.



عبدالعزيز بن خالد الغفيلي  -عضو مجلس إدارة
 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار (مصرف الراجحي) – عضو مجلس إدارة/غير تنفيذي.
 مجموعة صافوال  -عضو مجلس إدارة/غير تنفيذي.
 شركة بندة للتجزئة -عضو مجلس إدارة/غير تنفيذي.

ح) األدوار والمسؤوليات والواجبات الرئيسة لمدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق االستثمار.






مدير الصندوق يعد مسؤوال عن إدارة الصندوق والسعي لتحقيق أهدافه االستثمارية ويراعي كذلك مصالح حاملي
الوحدات في اطار مذكرة المعلومات والشروط واالحكام االلتزام بسياسات استثمار الصندوق وممارساته وقيود
االستثمار المنصوا عليها في المادة  41من الئحة صناديق االستثمار
االلتزام بالضوابط الشرعية المنصوا عليها في هذه المذكرة والتأكد بشكل دوري من التزام مدير الصندوق
بالضوابط الشرعية وتبليغ مجلس إدارة الصندوق بأي مخالفات جوهرية
مراقبة السيولة للوفاء بأي طلبات استرداد محتملة
يحق لمدير الصندوق تعيين مدير صندوق من الباطن إذا رأى حاجة لذلك.

ط) المهام التي كُلف بها طرف ثالث من جانب مدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق االستثمار.
ال يوجد
ي) أي أنشطة عمل أو مصالح أخرى لمدير الصندوق تمثل أهمية جوهرية  ،أو من الممكن أن تتعارض مع أنشطة صندوق
االستثمار.
ال يوجد
ك) األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله.

ث) للهيئة السوق المالية صالحية عزل مدير الصندوق فيما يتعلق بالصندوق واتخاذ أي اجراء تراه مناسبا لتعيين مدير
صندوق بديل أو اتخاذ أي تدبير آخر تراه مناسبا في حال وقوع أي من الحاالت اآلتية:
 .7توق مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار هيئة السوق المالية بذلك بموجب الئحة األشخاا
المرخص لهم.
 .8إلغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط اإلدارة أو سحبه أو تعليقه من قبل هيئة السوق المالية
 .9تقديم طلب إلى هيئة السوق المالية من مدير الصندوق إللغاء ترخيصه في ممارسة نشاط االدارة
 .10إذا رأت هيئة السوق المالية أن مدير الصندوق قد أخل – بشكل تراه الهيئة جوهريا – بالتزام النظام او لوائحه
التنفيذية.
 .11وفاة مدير المحفظة االستثمارية الذي يدر أصول صندوق االستثمار أو عجزه أو استقالته مع عدم وجود شخص
أخر مسجل لدى مدير الصندوق قادر على ادارة أصول الصندوق.
 .12أي حالة أخرى ترى هيئة السوق المالية – بناء على أسس معقولة – أنها ذات أهمية جوهرية.
ج) يجب على مدير الصندوق إشعار هيئة السوق المالية بأي من الحاالت الوارد ذكرها في الفقرة الفرعية  5من الفقرة (أ)
أعاله.
ح) في حال مارسذ هيئة السوق المالية أيا من صالحياتها وفقا للفقرة أ فيتعين على مدير الصندوق التعاون بشكل كامل
من أجل المساعدة على تسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى مدير الصندوق البديل وذلك خالل الـ  60يوما األولى من
تعيين مدير الصندوق البديل .ويجب على مدير الصندوق المعزول ان ينقل حيثما كان ذلك ضروريا ومناسبا ووفقا
لتقدير هيئة السوق المالية المحض ،الى مدير الصندوق البديل جميع العقود المرتبطة بالصندوق.

 )13أمين الحفظ:
أ) اسم أمين الحفظ.
شركة البالد لالستثمار يالبالد الماليةي
ب) رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية.
البالد المالية مقرها الرئيسي في الريا

 ،ومصرحة من قبل هيئة السوق المالية السعودية ترخيص رقم ()08100-37

ج) العنوان المسجل وعنوان العمل ألمين الحفظ.
شركة البالد لالستثمار
المملكة العربية السعودية
البالد المالية ،المركز الرئيسي
طريق الملك فهد | ا ب  140الريا 11411
الرقم المجاني 920003636 :فاكس0112906299 :
البريد اإللكترونيclientservices@albilad-capital.com :
الموقع االلكترونيwww.albilad-capital.com :

د) تاريخ الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية.
شركة البالد المالية هي شخص اعتباري مرخص له بموجب أحكام الئحة األشخاا المصرح لهم الصادرة بموجب
الترخيص رقم ( )08100-37بتاريخ 1428/08/01هـ الموافق 2007/08/14م.

هـ) األدوار األساسية ومسؤوليات أمين الحفظ فيما يتعلق بالصندوق
أمين الحفظ هو المسؤول عن حفظ وحماية أصول الصندوق نيابة عن جميع مالكي الوحدات واتخاذ جميع التدابير اإلدارية في
ما يخص حفظ أصول الصندوق.
و) المهام التي كلف بها أمين الحفظ طرفا ً ثالثا ً
يحق ألمين الحفظ تكليو
الخارجية.

أي طورف ثالوث للقيوام بجوزء مون مهوام أموين الحفوظ أو جميعهوا نيابوة عنوه فوي األسوواق المحليوة أو

ز) األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله.
 .3صالحية الهيئة في عزل أمين الحفظ واستبداله:
ج) للهيئة عزل أمين الحفظ المعين مون مودير الصوندوق أو اتخواذ أي تودبير توراه مناسوبا فوي حوال وقووع أي مون الحواالت
اآلتية:
 )6توق

أمين الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاا المرخص لهم.

 )7إلغاء ترخيص أمين الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة.
 )8تقديم طلب إلى الهيئة من أمين الحفظ إللغاء ترخيصه في ممارسة نشاط الحفظ.
 )9إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قد أخل  -بشكل تراه الهيئة جوهريا  -بالتزام النظام أو لوائحه التنفيذية.
 )10أي حالة أخرى ترى الهيئة -بناء على أسس معقولة -أنها ذات أهمية جوهرية.
د)

إذا مارسذ الهيئة أيا من صالحياتها وفقا للفقرة (أ) من هوذه الموادة ،فيجوب علوى مودير الصوندوق المعنوي تعيوين أموين
حفظ بديل وفقا لتعليمات الهيئة ،كما يتعين على مدير الصندوق وأمين الحفظ المعزول التعواون بشوكل كامول مون أجول
المساعدة على تسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى أمين الحفظ البوديل وذلوك خوالل الوـ ( )60يوموا األولوى مون تعيوين
أمين الحفظ البديل .ويجب على أمين الحفظ المعزول أن ينقل ،حيثما كان ذلوك ضوروريا ومناسوبا ووفقوا لتقودير الهيئوة
المحض ،إلى أمين الحفظ البديل جميع العقود المرتبطة بصندوق االستثمار ذي العالقة.

 .4صالحية مدير الصندوق في عزل أمين الحفظ واستبداله:
د) يجوز لمدير الصندوق عزل أمين الحفظ المعوين مون قبلوه بموجوب إشوعار كتوابي إذا رأى بشوكل معقوول أن عوزل أموين
الحفظ في مصلحة مالكي الوحدات ،وعلى مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات بذلك فورا وبشكل كتابي.
ه) يجب على مدير الصندوق إذا عزل أمين الحفظ تعيين بديل له خالل ( )30يوما من تسلم أموين الحفوظ اإلشوعار الكتوابي
الصادر وفقوا للفقورة (أ) مون هوذه الموادة .ويجوب علوى أموين الحفوظ المعوزول التعواون بشوكل كامول موع مودير الصوندوق
لتسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى أمين الحفظ البديل .ويجوب علوى أموين الحفوظ المعوزول أن ينقول ،حيثموا كوان ذلوك
ضروريا ومناسبا ،إلى أمين الحفظ البديل جميع العقود المرتبطة بصندوق االستثمار ذي العالقة.

و) يجب على مدير الصندوق اإلفصاح فورا في موقعه اإللكتروني عن قيامه بتعيوين أموين حفوظ بوديل ،ويجوب علوى مودير
الصندوق العام كذلك اإلفصاح في الموقع اإللكتروني للسوق عن قيامه بتعيين أمين حفظ بديل للصندوق العام.
 )14مستشار االستثمار

ال يوجد
 )15الموزع

أ) اسم الموزع.
شركة دراية المالية.

ب) العنوان المسجل وعنوان العمل للموزع.
شارع العليا العام -الريا
مركز العليا  -الدور الثاني
صندوق بريد 286546
الريا 11323
هات
9 2002 44 33
فاكس
966 299 8071
support@derayah.com
ج) الترخيص الصادر عن الهيئة للموزع.
ترخيص رقم 08109 – 27
د) وصف األدوار األساسية ومسؤوليات الموزع فيما يتعلق بصندوق االستثمار.
تقوم شركة دراية المالية بمهام التوزيع من عرض وبيع وحدات الصندوق ،وتشتمل مسؤوليات الموزع على التالي:
)1
)2
)3
)4
)5
)6

عر وبيع وحدات الصندوق تحذ مسمى مدير الصندوق للمستثمرين بأفضل جهد وعناية ممكنة من خالل قنوات
التوزيع الخاصة بالموزع
تنفيذ االشتراكات واالستردادات في الصناديق المستثمر بها بشكل تجميعي تحذ مسمى الموزع المستثمرين.
القيام بجميع متطلبات العناية والحرا الالزم على المستثمرين والتي تشتمل على نموذج اعرف عمليك ونموذج مكافحة
غسل األموال وتمويل اإلرهاب ومتطلبات مالءمة االستثمار للعميل وفقا للوائح واألنظمة السعودية.
مسؤولية التواصل مع العمالء وتقديم التقارير الخاصة بالصندوق بما تشمله من تقارير دورية وتقارير تأكيد إتمام
الصفقات ،والرد على جميع استفسارات وطلبات المستثمرين ،وتقديم التقارير والمتطلبات الخاصة بمدير الصندوق.
تحمل جميع الرسوم والمصاري المتعلقة بتسويق وعر الصندوق للمستثمرين.
التأكد من اكتمال ودقة الشروط واألحكام التي تقدم للعمالء وأي تحديثات وتغييرات عليها.

 )16المحاسب القانوني:
أ) اسم المحاسب القانوني.

إيرنيسذ أند يون
ب) العنوان المسجل وعنوان العمل للمحاسب القانوني.
الطابق السادس ،برج الفيصلية
طريق الملك فهد
ا.ب  2732الريا 11464
المملكة العربية السعودية
http://www.ey.com/EM/en
ج) األدوار األساسية ومسؤوليات المحاسب القانوني فيما يتعلق بالصندوق
تتمثل مسؤولية المحاسب القانوني في إبداء الرأي على القوائم المالية استنادا إلى أعمال المراجعة التوي يقووم بهوا والتوي توتم
وفقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها فوي المملكوة العربيوة السوعودية والتوي تتطلوب التوزام المحاسوب بمتطلبوات أخالقيوات
المهنوة وتخطويط وتنفيوذ أعموال المراجعوة للحصوول علوى درجوة معقولوة مون التأكود بوأن القووائم الماليوة خاليوة مون األخطواء
الجوهرية .تتضمن مسؤوليات المحاسب القوانوني أيضوا القيوام بوإجراءات الحصوول علوى أدلوة مؤيودة للمبوالغ واإليضواحات
الواردة في القوائم الماليوة .باإلضوافة إلوى تقيويم مودى مالءموة السياسوات المحاسوبية المتبعوة ومعقوليوة التقوديرات المحاسوبية
المستخدمة باإلضافة إلى تقييم العر العام للقوائم المالية.

 )17معلومات أخرى:
أ) سيتم تقديم السياسات واإلجراءات المتعلقة بمعالجة تضارب المصالح عند طلبها بدون أي مقابل.
ب) المعلومات المتعلقة بالتخفيضات والعموالت الخاصة وشرح سياسة مدير الصندوق بشأن التخفيضات والعموالت الخاصة.
يستحق مدير الصندوق رسوم اشتراك تخصم مباشرة عند كل عملية اشتراك بالصندوق غير مستردة بمعدل  %2كحد
أقصى من قيمة كل اشتراك .ويجوز لمدير الصندوق وفقا لتقديره الخاا خفض هذه النسبة.
ج) المعلومات المتعلقة بالزكاة و/أو الضريبة
يتولى المستثمر استخراج زكاة ماله بنفسه وفقا ألحكام زكاة عرو التجارة ،وهي  %2.5من سعر الوحدات االستثمارية
في اليوم الذي تجب فيه الزكاة .إن الرسوم والمصاري والعموالت المذكورة في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة
المعلومات ال تشمل ضريبة القيمة المضافة وسيتم تحميل الضريبة بشكل منفصل وفقا للنسب المنصوا عليها في نظام
الضرائب والئحته التنفيذية.

د) معلومات وتفاصيل اجتماع مالكي الوحدات.
 .6يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات من خالل إعالن الدعوة على الموقع اإللكتروني الخاا به وعلى
الموقع اإللكتروني الخاا بالسوق المالية السعودية يتداولي ،ومن خالل إرسال إخطار خطي لجميع مالكي الوحدات
وأمين الحفظ مع إعطاء مهلة ال تقل عن  10أيام وال تزيد عن  21يوما من تاريخ انعقاد االجتماع .ويتعين أن يحدد
اإلعالن واإلخطار تاريخ انعقاد االجتماع ومكانه ووقته وجدول األعمال ال ُمقترح .كما يتعين على مدير الصندوق ،في
نفس وقذ إرسال اإلخطار إلى مالكي الوحدات فيما يتعلق بأي اجتماع ،تقديم نسخة من هذا اإلخطار إلى هيئة السوق
المالية.
 .7يتعين على مدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع لمالكي الوحدات في غضون  10أيام من استالم طلب خطي من أحد
مالكي الوحدات أو أكثر ،الذي يمتلك منفردا أو الذين يمتلكون مجتمعين  %25على األقل من وحدات الصندوق.

 .8يتكون النصاب الالزم لعقد اجتماع لمالكي الوحدات من عدد مالكي الوحدات الذين يمتلكون مجتمعين  %25على
األقل من قيمة وحدات الصندوق.
 .9في حال عدم الوفاء بشروط النصاب الواردة في الفقرة السابقة أعاله ،يدعو مدير الصندوق الجتماع ثان من خالل
اإلعالن على موقعه اإللكتروني وعلى الموقع اإللكتروني الخاا بالسوق المالية السعودية يتداولي ومن خالل
إرسال إخطار خطي لجميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ مع إعطاء مهلة ال تقل عن  5أيام من تاريخ انعقاد االجتماع
الثاني .وخالل االجتماع الثاني ،يشكل أي عدد من مالكي الوحدات الذين يمتلكون أي عدد من الوحدات ،الحاضرين
بصفة شخصية أو من خالل ممثلين ،نصابا قانونيا.
 .10يحق لكل مالك وحدات تعيين وكيل لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات.
هـ) معلومات عن اإلجراءات المتبعة إلنهاء وتصفية الصندوق
يعتبر هذا الصندوق من الصناديق المفتوحة المدة وليس هناك يووم محودد لتصوفيته .وموع ذلوك ،فإنوه سويكون لمودير الصوندوق
الحق في تصفية الصندوق بالكامل ،إذا أصبح جليا أن حجم أصوول الصوندوق ال يبورر االسوتمرار فوي إدارتوه بطريقوة عمليوة
ومالئمووة ومجديووة موون الناحيووة االقتصووادية أو بس وبب حوودوث بعووض التغييوورات فووي األنظمووة التووي تحكووم إدارة الصووندوق ،أو
انخفض حجم الصندوق دون الحد األدنى المسموح به السوتمرار الصوندوق والمحودد مون قبول هيئوة السووق الماليوة وذلوك بعود
اشعار هيئة السوق المالية أو ألي سبب طوارئ آخور .وفوي حالوة توم اتخواذ قورار بتصوفية الصوندوق ،فسويقوم مودير الصوندوق
باتخاذ الخطوات التالية:




إرسال إشوعار مكتووب بهوذه التصوفية إلوى هيئوة السووق الماليوة وموالكي الوحودات ،علوى أن يكوون ذلوك قبول ( )21يوموا
تقويميا من تاريخ التصفية.
سووداد االلتزامووات المسووتحقة علووى الصووندوق موون أصووول الصووندوق وتوزيووع المبووالغ المتبقيووة (إن وجوودت) علووى مووالكي
الوحدات المسجلين في تاريخ التصفية على أساس تناسبي حسب ما يملكه كل مالك وحدات بالصندوق.
يجب على مدير الصندوق اإلعالن في موقعه اإللكتروني والموقع اإللكتروني للسووق عون انتهواء مودة الصوندوق ومودة
تصفيته.

و) اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى





يستقبل مدير الصندوق شكاوى المستثمرين في الصندوق عن طريق وحدة خدمات العمالء على الرقم المجاني
 8001245858أو عن طريق الفاكس رقم  011/ 4600625أو عن طريق المراكز االستثمارية.
فووي حالووة طلووب الجهووات القضووائية المختصووة أو هيئووة السوووق الماليووة نتووائ أي شووكوى صووادرة عوون أي مسووتثمر موون
المستثمرين في الصندوق ،فعلى مدير الصندوق تزويدها بجميع المستندات المرتبطة بالموضوع.
يزود مدير الصندوق المستثمرين باإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى حال طلبها.
وفي حالة تعذر الوصول إلى تسوية أو لم يوتم الورد خوالل  15يووم عمول ،يحوق للمشوترك إيوداع شوكواه لودى هيئوة السووق
المالية -إدارة شكاوى المستثمرين ،كما يحق للمشترك إيداع شكواه لودى لجنوة الفصول فوي منازعوات األوراق الماليوة بعود
مضي مدة ( )90يوم تقويمي من تاريخ إيوداع الشوكوى لودى الهيئوة ،إال إذا اخطورت الهيئوة مقودم الشوكوى بجوواز إيوداعها
لدى اللجنة قبل انقضاء المدة.

ز) الجهة القضائية المختصة بالنظر في أي نزاع ناشئ من أو عن االستثمار في الصناديق
تخضوع موذكرة المعلوموات وشوروط وأحكووام الصوندوق ألنظموة المملكوة العربيوة السوعودية السوارية المفعوول وألي تعوديالت
الحقة في المستقبل لتلك األنظمة بما ال يخال الضوابط الشرعية المعتمدة لدى الراجحي المالية .ويحوال أي نوزاع ينشوا بوين
مدير الصندوق والمستثمرين إلى لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية.
ح) قائمة للمستندات المتاحة لمالكي الوحدات

لمالكي الوحدات الحق في االطالع على شروط وأحكام الصندوق ،وملخص المعلومات الرئيسة وكل عقد مذكور في
مذكرة المعلومات ،والقوائم المالية لمدير الصندوق.

ط) ملكية أصول الصندوق
تعد أصول الصندوق مملوكة بشكل جماعي لمالكي الوحدات (ملكيه مشاعة) ،وال يجوز أن يكون لمدير الصندوق أو مدير
ي مصلحة في أصول الصندوق
الصندوق من الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع أ ّ
أو مطالبة فيما يتعلق بتلك األصول ،إال إذا كان مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ
من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع مالكا لوحدات الصندوق ،وذلك في حدود ملكيته ،أو كان مسموحا بهذه المطالبات
بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وأُفصح عنها في الشروط واألحكام أو مذكرة المعلومات.
ي) معلومة أخرى معروفة ،أو ينبغي أن يعرفها مدير الصندوق أو مجلس إدارة الصندوق بشكل معقول ،وقد يطلبها – بشكل
معقول – مالكو الوحدات الحاليون أو المحتملون أو مستشاروهم المهنيون ،أو من المتوقع أن تتضمنها مذكرة المعلومات
التي سيُتخذ قرار االستثمار بنا ًء عليها.
ال يوجد
ك) أي إعفاءات من قيود الئحة صناديق االستثمار وافقت عليها هيئة السوق المالية ما عدا التي ذُكرت في سياسات
االستثمار وممارساته.
ال يوجد
ل) سياسة مدير الصندوق فيما يتعلق حقوق التصويت المرتبطة بأي أصول للصندوق العام الذي يديره
بعد التشاور مع مسؤول االلتزام ،يوافق مجلس إدارة الصندوق ،على السياسات العامة المرتبطوة بممارسوة حقووق التصوويذ
الممنوحة للصندوق على أساس األوراق المالية التي تشكل جزءا من أصول الصندوق ،وسووف يقورر مودير الصوندوق ،بنواء
على تقديره الخاا ،ممارسة أو عدم ممارسوة أي حقووق تصوويذ ،بعود التشواور موع مسوؤول االلتوزام .وسويتم تزويود موالكي
الوحدات بهذه السياسة عند طلبهم.

ز) معايير تحديد مجال االستثمار
المجال االستثماري للصندوق هو جميع األوراق المالية التي تتوافق مع الضوابط الشرعية لمدير الصندوق في أسواق
األسهم السعودية

ملحق رقم ()1
ملخص الرسوم والمصاريف الفعلية للعام : 2019
5,855,106.98
36,750
5,250.00
10,921.41
7,500.00
135,867.93
27,824.50
1,049,748.32
129,644.94
7,258,614.08
2.28
138,053.12

*الرسوم أعاله تشمل رسوم القيمة المضافة.

