
 

 

 

 ملخص المعلومات الرئيسية

 

أفريقيا الوشم األوسط الشرق منطقة أسهم – األرباح وتوزيع المال رأس لتنمية الراجحي صندوق  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 .استثماري في هذا الصندوق



 المعلومات الرئيسية (أ)

 

 أسم الصندوق ونوعه .1

 استثمار صندوق هو اأفريقي وشمال األوسط الشرق منطقة أسهم – األرباح وتوزيع المال رأس لتنمية الراجحي صندوق

 الخليجية قاألسوا في المدرجة الشركات بين من الشرعية الضوابط مع المتوافقة الشركات أسهم مفتوح يستثمر في

  ثانوي بشكل أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة وأسواق رئيسي بشكل

 األهداف االستثمارية .2

 استثمار صندوق هو أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة أسهم – األرباح وتوزيع المال رأس لتنمية الراجحي صندوق

. األصول قيمة وزيادة المال رأس تنمية مكاسب مع الحالي الدخل دمج خالل من إجمالية عوائد تحقيق إلى يهدف مفتوح

 مع المتوافقة اتالشرك أسهم في االستثمار خالل من وذلك المؤشر أداء يفوق أداء تحقيق إلى الصندوق مدير يسعى أيضا

 وشمال وسطاأل الشرق منطقة وأسواق رئيسي بشكل الخليجية األسواق في المدرجة الشركات بين من الشرعية الضوابط

 .  األرباح توزع التي الشركات أسهم على خاص بوجه التركيز مع ثانوي بشكل أفريقيا

 سياسات االستثمار وممارساته .3

 وسهطاأل الشهرق منطقهة فهيسياسية الصندوق على االستثمار في أسههم الشهركات المدرجهة فهي أسهواق األسههم تتركز 

 بشكل رئيسي، كما يوضح الجدول التالي سياسة تركيز االستثمارات في الصندوق: أفريقيا وشمال

 االستثمار نوع األدنى الحد األعلى الحد

 والطروحات األولية وحقوق األولوية األسهم 50% 100%

 *النقد أسواق وصناديق أدواتالنقد و 0% 50%

30% 0% 
ت ذات أهداف واالستراتيجيا عاما   طرحا   المطروحة األخرى االستثمار صناديق

  المتداولة الصناديق وتشملالمماثلة 

20% 0% 
 اديقالصنمتداولة وتشمل /المطروحة طرحا  عاما  األوراق المالية المدرة للدخل 

 المتداولة العقارية

صناديق % من أصول الصندوق على شكل نقد أو في أدوات و50 من * يمكن لمدير الصندوق أن يحتفظ بنسبة أعلى

 أسواق النقد في ظل الظروف االستثنائية.

 المخاطر المرتبطة باالستثمار في الصندوق .4

  من  لى بينهعالمخاطر، وتبعا  لذلك يجب على مالكي الوحدات أن يكونوا يعتبر الصندوق صندوق استثمار عالي

 المخاطر الرئيسة التي قد يكون لها أثر سلبي على أداء الصندوق

 تغير  ليس هناك تأكيد أن األهداف االستثمارية للصندوق سوف تتحقق وذلك ألن ظروف السوق وطرق التداول في

 تقبلي. ال يعتبر ضمانا  لألداء المس أو المؤشر االسترشادي للصندوقللصندوق  السابق األداءمستمر كما أن 

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

 االسترشادي سيتكرر أو يماثل األداء السابق.

 بنكيةة ة وديعال يعتبر بمثاب االستثمار في الصندوق أن يجب أن يأخذ مالكي الوحدات المحتملين في االعتبار. 



  ،السهترداد اوقد يكون مبله  يجب على مالكي الوحدات أن يدركوا أنهم ربما يخسرون جزءا  من أو كامل استثمارهم

 يسهتطع . وقد تنخفض قيمة االستثمارات الرئيسهة للصهندوق وربمها الالصندوقبه في  اشتركواأقل من السعر الذي 

 لكي الوحدات استرداد المبل  الذي استثمروه في الصندوق.ما

 :صندوقاللمخاطر الرئيسة المحتملة المرتبطة باالستثمار في اقائمة 

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

 وال تنحصر على التالي:

 األسهممخاطر سوق 

تهه ال يستثمر الصندوق بشكل أساسي فهي األسههم التهي ههي عرضهة لمخهاطر السهوق والتذبهذبات العاليهة، وفهي الوقه  ذا

وي ر التي ينطهيوجد أي تأكيد أو ضمان بأن الصندوق سيحقق أداء  إيجابيا. وينبغي أن يكون المستثمر على علم بالمخاط

عها لعوامهل ستثمر يهدرك أن جميهع األسههم عرضهة لالرتفهاع واالنخفها  تبعليها هذا النوع من االستثمارات. كما أن الم

يهل إلمكهان للتقلاقهدر مدير الصهندوق بسيسعى و  النمو لتلك الشركات التي تتأثر بالعديد من العوامل الداخلية والخارجية.

ق تبعها هم فهي الصهندومن مخاطر هذه التذبذبات بالتوزيع النشط في القطاعات ومهن خهالل تخفهيض أو زيهادة نسهبة األسه

 لظروف السوق.

 مخاطر القطاع

كل عهام في ذلك القطاع، بشه للتغيراتقد يركز الصندوق في استثماره على أحد القطاعات مما يجعل الصندوق عرضة  

كهون بالمقابهل يوال يتم التركيز على االستثمار في أحد القطاعات بعينه إال في حال توافر فرص نمو كبيرة لهذلك القطهاع 

 لصندوق أكثر مخاطرة مقارنة بالصناديق األكثر تنوعا.ا

 مخاطر العمالت

لتهي اينطوي االستثمار في الصندوق على بعهض المخهاطر التهي تتعلهق بهالعمالت، فهفن انخفها  قيمهة أي مهن العمهالت 

ثمار فهي تشكل قوام استثمارات الصندوق من شأنه أن يهؤثر سهلبا علهى أداء الصهندوق. ولكهن التنهوع فهي مجهاالت االسهت

 مخاطر. عدد من البلدان المختلفة سيكون من شأنه أن يقلل من تلك ال

 مخاطر االئتمان

 و عدم رغبةي حال استثمار أصول الصندوق في صناديق البضائع فهناك مخاطر ائتمانية تتمثل في إمكانية عدم قدرة أف

 د نهائيا .الطرف اآلخر في سداد المستحقات أو االلتزامات المترتبة عليه في الوق  المحدد أو عدم إمكانية السدا

 

 

 مخاطر االقتصادية

سهتثمر يينطوي االستثمار في الصندوق على درجة عاليهة مهن المخهاطر الناجمهة عهن التوزيهع الجغرافهي لألسهواق التهي 

وال، قد فيها األم فيها الصندوق. وعليه؛ ففن أي تغييرات معاكسة في الظروف االقتصادية للبلد )أو البلدان( التي تستثمر

 يكون له أثر سلبي على قيمة أصول الصندوق. 

 

 خاطر عدم الشرعيةم

غيههر متوافقههة مههع المعههايير  عنههدما تصههبحتتمثههل مخههاطر عههدم الشههرعية فههي حههال اسههتبعاد أحههد الشههركات المسههتثمر فيههها 

الشرعية للهيئة الشرعية، مما قد يؤدي إلى اضطرار مدير الصندوق لبيع تلك األسهم بسعر قد يكون غير مالئم. إضهافة 



المحههددة مههن الهيئههة الشههرعية مههن شههأنه أن يجعههل  للمعههاييريجههة لعههدم مطابقتههها إلههى أن اسههتبعاد عههدد مههن الشههركات كنت

 استثمارات الصندوق أكثر تركيزا  مما قد يزيد من التذبذبات.

 مخاطر السيولة

 سههم أو إذايتعر  الصندوق لمخاطر عدم القدرة على تنفيذ عمليات االسترداد نتيجة النقص في السهيولة فهي أسهواق األ

لهى الحهد % أو أكثهر مهن القيمهة الصهافية ألصهول الصهندوق إ10تعهادل  تعامللوحدات المستردة في أي يوم كان  قيمة ا

 الذي يضطر معه مدير الصندوق لتأجيل االسترداد لتاريخ الحق.

 مخاطر قانونية

ك , وتههأتي تلههقهد تواجههه الشههركات بعههض المخههاطر القانونيههة نتيجههة لعهدم االلتههزام بتطبيههق األنظمههة واإلجههراءات القانونيههة

ل دعهاوى المخاطر من الشركات التي اسهتثمر فيهها الصهندوق واحتماليهة تعرضهها للمخهاطر القانونيهة والمقاضهاة مهن قبه

 األفراد أو الشركات.

 مخاطر سياسية

يد كية أو تجمقد يتأثر أداء الصندوق بالتغيير الذي يحصل في الحكومات أو بالحروب أو بفجراءات المصادرة ونزع المل

 .رصدة أو حصول تغيير في قوانين تلك البلدان أو التعر  ألية مخاطر سياسية أخرىاأل

 مخاطر االستثمارات األخرى

 ماريةاالسهتث والصهناديق ،المتداولهة صهناديقال مثهل أخهرى اسهتثمارات فهي الصندوق يستثمر قد األصول، تنويع لغر 

 والهدخل النقهد أسهوق مثهل التقليديهة األصهول فئهات مهن خطورة أكثر عموما االستثمارات، هذه وتعتبر ،REITsالعقارية

 .الوحدة وسعر الصندوق أداء من االستثمارات تلك تخفض وقد الثاب 

 التمويل مخاطر

محهدد في حال حصول مدير الصندوق على تمويل لغر  االستثمار قد يتأخر الصندوق عهن سهداد المبهال  فهي الوقه  ال

لهى الصهندوق، ممها قهد يضهطر مهدير الصهندوق لبيهع بعهض اسهتثماراته ممها قهد يهؤثر عألسباب خارجة عهن إرادة مهدير 

 أصول الصندوق والذي سينعكس سلبا على أسعار الوحدات.

 

 الثابت الدخل ألدوات الداخلي التصنيف على االعتماد مخاطر

 ههايفتهي يسهتثمر ة ائتمانيها واليتحمل مالكو الوحدات المخاطر المتعلقة باالستثمار فهي أدوات الهدخل الثابه  غيهر المصهنف

 وق. حيهث أن أييل، ثم التقويم والتصنيف االئتماني الداخلي الذي يقوم به مدير الصهندوالتحل البحث على بناء الصندوق

ا ضعف في الوضع المالي لمصدري أدوات الدخل الثاب  ربما يؤدي إلى خفض قيمة صافي قيمة أصهول الصهندوق ممه

 دوق وأسعار الوحدات.يؤثر سلبا على أداء الصن

 

 الناشئة األسواق مخاطر

قد يستثمر الصهندوق فهي أوراق ماليهة فهي سهوق أو أسهواق ناشهئة والتهي قهد تنطهوي علهى مخهاطر مرتبطهة باإلخفهاق أو 

التأخر في تسوية صفقات السوق وتسجيل وأمانة حفظ األوراق المالية. كما أن االستثمار في مثل هذه األسواق قد يحمهل 

ن الكم األكبر من أحجام القيمة السوقية في األسواق الناشئة عهادة بين طياته مخاطرا أعلى من المتوسط والمعتاد. علما بأ

يكون متركزا في عدد محدود من الشركات. ولذلك، في حال اسهتثمر فهي أوراق ماليهة تسهتثمر فهي األسهواق الناشهئة فقهد 



ا مما قهد يهؤثر سهلبا يواجه الصندوق قدرا أكبر من تقلبات األسعار، وسيولة أقل مقارنة  باالستثمار في أسواق أكثر تطور

 على أداء الصندوق وسعر وحداته.

 الصندوق مدير موظفي على االعتماد مخاطر

 صهندوقال أداء تهأثر إلهى يهؤدي قهد ممها الصندوق، مدير موظفي ومهاراتيعتمد أداء الصندوق بشكل كبير على قدرات 

 .مناسب بديل وجود وعدم غيابهم أو استقالتهم عند سلبيا الوحدة وسعر

 المصالح تضارب مخاطر

 قهد شخصهية مصهلحة بسهبب الصهندوق مهدير قرار واستقاللية موضوعية على تؤثر التي الحاالت فيتنشأ هذه المخاطر 

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

 الُمصِدر مخاطر

ادية أو فهي الظههروف الماليهة للم صهدر أو الطههرف المقابهل/ النظيهر، والتغيههرات فهي الظهروف االقتصههوتشهمل التغييهرات 

أثر بوضهع السياسية المحددة التي تؤثر سلبا علهى نهوع معهين مهن األوراق الماليهة أو المصهدر، حيهث إن ذلهك األصهل يته

 ة سلبا.الوحد وسعر الصندوق أداء تأثر وبالتالي همهالمصدر مما قد يؤدي إلى انخفا  قيمة أس

 

 

 

 

 البيانات السابقة المرتبطة بأداء الصندوق .5

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

 م2019ديسمبر  31 - التراكمي %العائد 

 سنة ثالث سنوات خمس سنوات منذ التأسيس

24.19 2.68 14.73 5.28 

 

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

 % العائد السنوي

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

5.28 7.58 0.01 6.04 -15.60 -1.43 27.18 *-5.25 - - 

 ، 2012 يونيو الصندوق تأسيس تاريخ*

 سذ التأسيالمؤشر االسترشادي على مدار السنوات الخمس الماضية أو منصندوق بالمقارنة مع ال( أداء 3

 % السنوي األداء

 السنة 2015 2016 2017 2018 2019

 الصندوق 15.60- 6.04 0.01 7.58 5.28



8.01 9.50 6.99 12.37 -16.39 
 المؤشر اإلرشادي

  

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

 التوزيعات السنوية

 تاريخ توزيع األرباح 2017 2018 2019

أبريل 15 2.00 1.25 1.50  

أكتوبر 15 1.75 1.75 2.00  

 

 ( تقارير الصندوق 5

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

  capital.com-www.alrajhiموقعنا االلكتروني  

 

 مقابل الخدمات والعموالت واالتعاب  (ب)

 رسوم اإلدارة

% سههنويا مههن إجمههالي أصههول الصههندوق. وتحتسههب هههذه 1.75يسههتحق مههدير الصههندوق أتعههاب مقابههل اإلدارة مقههدارها 

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

 رسوم أمين الحفظ

سههوق لههألوراق الماليههة التههي يههتم حفظههها فههي السههنويا  مههن قيمههة األصههول % 0.02يتحمههل الصههندوق رسههوم حفههظ تعههادل     

لهألوراق الماليهة التهي يهتم نويا  مهن قيمهة األصهول سه%( 0.15-%0.07تتهراوح بهين )      السهعودية، ويتحمهل رسهوم حفهظ 

 حفظها في األسواق الخليجية والعربية األخرى. 

 ر.ر من وق  ألخيداع والتي من الممكن أن تتغيال تشمل الرسوم النظامية والرسوم التي قد تفرضها األسواق ومراكز اإل    

 الضرائب

 مههع المبرمههة العقههود أو الصههندوق علههى فرضههها يههتم أخههرى ضههرائب وأي المضههافة القيمههة ضههريبة الصههندوق يتحمههل

 ابهلمق الصهندوق مهدير أو للصهندوق أعمهال أو لخهدمات تقهديمهم نظيهر أخهرى ألطهراف تهدفع التهي الرسوم أو الصندوق

 .الصندوق إدارة

 رسوم التعامل

والت يتحمل الصندوق عموالت ورسوم التداول الناتجة عهن صهفقات وعمليهات شهراء وبيهع األوراق الماليهة حسهب العمه

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

 رسوم أخرى

سههيتحمل الصههندوق المصههاريف الالزمههة والفعليههة إلدارتههه، رسههوم المراجعههة ورسههوم الحفههظ ورسههوم النشههر والرسههوم 

الرقابيههة ومكافههعت أعضههاء مجلههس إدارة الصههندوق ورسههوم المؤشههر االسترشههادي، والمصههروفات االخههرى، بشههرط أال 

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


% مههن متوسههط 0.25فههظ والضههرائب( يتجههاوز إجمههالي نسههبة المصههروفات األخههرى )باسههتثناء مصههاريف التعامههل والح

في حال كان  نسهبة الرسهوم أقهل مهن ذلهك( كمها يتحمهل الصهندوق الرسهوم  150,000صافي قيمة األصول السنوية أو )

 الفعلية فقط.

 اإلدارة  رسوم
وتحتسب % من إجمالي أصول الصندوق تحتسب على أساس سنوي 1.75

 نهاية كل شهر ويتم خصمها من أصول الصندوق فيتراكميا  بشكل يومي

 ميالدي

مجموع مكافعت أعضاء مجلس إدارة 

 الصندوق

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

أصوله نسبة إلى إجمالي أصول الصناديق األخرى على اساس سنوي 

 السنه نهاية في وتخصم يومي تراكميا بشكل تحسب

 أتعاب المحاسب القانوني المستقل
 ، مبل  ثاب  على أساس سنوي  وتحسب بشكل يوميسنويا   لاير 35,000

  تراكميا ويدفع كل سته اشهر

 رسوم المؤشر االسترشادي
تحتسب على أساس يومي كمصروف مستحق ، لاير سنويا   26,500

 بشكل نصف سنوي وتدفعمن أصول الصندوق  تخصم

 رسوم النشر في موقع تداول 
تحسب ، مبل  ثاب  على أساس سنوي  سنويا   لاير 5,000 أقصى بحد

 وتدفع في نهاية العامتراكميا بشكل يومي 

 الرسوم الرقابية 
تحسب بشكل يومي ، مبل  ثاب  على أساس سنوي سنويا  لاير   7,500

 وتدفع في نهاية العامتراكميا 

 يوجد ال مبكر استرداد رسوم

رسوم مصاريف الحفظ وخدمات 

 الحفظ

 شهر كل نهاية في وتخصم يومي أساس على مئوية كنسبة تحتسب

مصاريف يتحملها صندوق االستثمار 

 تتعلق بالتمويل

 ال يوجد

مصاريف تتعلق بتسجيل الوحدات أو 

 الخدمات اإلدارية األخرى

 ال يوجد

أتعاب مستحقة مقابل تقديم خدمات 

 تتعلق بسجل مالكي الوحدات

 ال يوجد

رسوم أو مصاريف أخرى يتم 

تحميلها على مالكي الوحدات أو يتم 

 دفعها من أصول الصندوق.

 ال يوجد

 * جميع الرسوم أعاله غير شاملة لضريبة القيمة المضافة      

 يوم 365 أساس على السنة أيام عدد احتساب يتم **

 



 
 

 مكان وكيفية الحصول على معلومات إضافية حول الصندوق  (ج)

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

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

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

 أسم وعنوان مدير الصندوق وبيانات االتصال الخاصة به (د)
 

 المالية الراجحي شركة

 فهد الملك طريق ، الرئيس المركز

 11432 الريا  5561 ب.ص

 + 966( 11) 2119292 رقم هاتف

 + 966( 11) 2119299 رقم فاكس

 السعودية العربية المملكة

www.alrajhi-capital.com 

 أسم وعنوان أمين الحفظ وبيانات االتصال الخاصة به (ه)

 

 شركة البالد لالستثمار

  السعودية العربية المملكة

  الرئيسي المركز المالية، البالد

  11411 الريا  140 ب ص|  فهد الملك طريق

 0112906299: فاكس 920003636: المجاني الرقم

 capital.com-clientservices@albilad   اإللكتروني: البريد

 capital.com-www.albiladالموقع االلكتروني: 

 

 وعنوان الموزع وبيانات االتصال الخاصة بهأسم  (و)

 اليوجد

 

 

 

 

 

 

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


 

 

سهم منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقياأ –األرباح  رأس المال وتوزيع صندوق الراجحي لتنمية  

(مفتوح -)صندوق أسهم عام   

 

 مدير الصندوق ) شركة الراجحي المالية(

الشرق منطقة أسهم – األرباح وتوزيع المال رأس لتنمية الراجحي صندوقتم اعتماد صندوق الراجحي   وشمال األوسط 

قِبل لجنة الرقابة الشرعية المعينة لصندوق على أنه صندوق استثمار متوافق مع المعايير الشرعية المجازة من  أفريقيا

  االستثمار

 الشروط واألحكام

سههتثمار، وتتضههمن معلومههات كاملههة أن شههروط وأحكههام هههذا الصههندوق والمسههتندات األخههرى خاضههعة لالئحههة صههناديق اال

 كما يجب علهى المسهتثمرين قهراءة شهروط و أحكهام الصهندوق مهع. وواضحة وصحيحة وغير مضللة عن صندوق االستثمار

أخهذ فهي يمذكرة المعلومات والمستندات األخر قبهل اتخهاذ أي قهرار اسهتثماري فهي ههذا الصهندوق. ويجهب علهى المسهتثمر أن 

ههذا  فهي مالءمهة برته في االستثمار وأهدافه االستثمارية. وإذا كان لدى المستثمر المحتمل أي شكاالعتبار وضعه المالي وخ

ه لهى مسهؤوليتاالستثمار له، ففنه يجب عليه استشارة خبير مالي مستقل. كما أن اشتراك المستثمر فهي ههذا الصهندوق يكهون ع

 الشخصية التامة وسيتحمل أية مخاطر تتعلق بهذا االستثمار.

 م10/11/2010يخ إصدار الشروط واألحكام:  تار

 . م28/02/2021 الموافق هـ17/06/1442  تاريخ آخر تحديث على الشروط واألحكام:

 م10/11/2010تاريخ موافقه هيئة السوق المالية: 
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 قملخص الصندو

 اسم الصندوق
سهم منطقة الشرق األوسط أ –صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع األرباح 

 وشمال أفريقيا

 شركة الراجحي المالية مدير الصندوق

 صندوق  مفتوح نوع الصندوق

 2012/3/17 تاريخ البدء

 لاير سعودي العملة  الصندوق

 عالية مستوى المخاطرة

 المؤشر اإلرشادي
سط األو الشرقمؤشر ستاندرد آند بورز لنمو األرباح المتوافقة مع الشريعة في أسهم 

 وشمال أفريقيا.

 هدف االستثمار في الصندوق

خل الهدف من االستثمار في الصندوق هو تحقيق عوائد إجمالية من خالل دمج الد

ق لصندواالحالي مع مكاسب تنمية رأس المال وزيادة قيمة األصول،  أيضا يسعى مدير 

ة ملتزم في أسهم شركاتإلى تحقيق أداء يفوق أداء المؤشر وذلك من خالل االستثمار 

شكل ببأحكام الشريعة اإلسالمية من بين الشركات المدرجة في األسواق الخليجية 

وجه برئيسي وأسواق منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بشكل ثانوي مع التركيز 

 خاص على أسهم الشركات التي توزع األرباح.

 طبيعيا أو اعتبارياكل شخص مؤهل سواء كان شخصا  المصرح لهم باالشتراك

 لاير سعودي   100 سعر الوحدة عند بداية الطرح

 لاير سعودي 5,000 الحد األدنى لالشتراك

 لاير سعودي 2,000 الحد األدنى لالشتراك اإلضافي

 لاير سعودي 2,000 الحد األدنى لالسترداد

قبول طلبات االشتراك 

 واالسترداد

 مراكز االستثمار جميع أيام األسبوع ●

 القنوات اإللكترونية جميع أيام األسبوع ●

آخر موعد الستالم طلبات 

 االشتراك واالسترداد
 عصرا من اليوم السابق ليوم التعامل 5:00الساعة 

 االثنين واألربعاء أيام التعامل

 تقويم يومي من األحد الى الخميس أيام التقويم

 هو يوم العمل التالي ليوم التعامل )الثالثاء والخميس( أيام اإلعالن 

موعد دفع قيمة الوحدات 

 المستردة

امس م الخيدفع لمالك الوحدات عوائد االسترداد بحد أقصى قبل إقفال العمل في اليو 

 يه جميعكون فالتالي ليوم التعامل الذي تم فيه تحديد سعر االسترداد، أو الوق  الذي ت

 اخيص )إن وجدت( المناسبة لتحويل الوحدات متوافرة لدى مديرالوسائل والتر

 الصندوق.

 % كحد أقصى من مبل  االشتراك2 رسوم االشتراك

 % سنويا1.75 رسوم اإلدارة 

 رسوم أمين الحفظ
لهألوراق الماليهة سهنويا  مهن قيمهة األصهول % 0.02يتحمل الصندوق رسوم حفهظ تعهادل 

-%0.07التههي يههتم حفظههها فههي السههوق السههعودية، ويتحمههل رسههوم حفههظ تتههراوح بههين )

لألوراق المالية التي يتم حفظها في األسواق الخليجيهة سنويا  من قيمة األصول %( 0.15



 

  

 والعربية األخرى. 

ي مهن لتهال تشمل الرسوم النظامية والرسوم التي قد تفرضها األسواق ومراكز اإليداع وا

 الممكن أن تتغير من وق  ألخر.

 رسوم التعامل 

ع يتحمل الصندوق عموالت ورسوم التداول الناتجة عن صفقات وعمليات شراء وبي

اق األسواألوراق المالية حسب العموالت السائدة في األسواق والتي تدفع للوسطاء و

 المالية والجهات التنظيمية وأمناء الحفظ.

 رسوم أخرى

ظ م الحفالصندوق المصاريف الالزمة والفعلية إلدارته، رسوم المراجعة ورسوسيتحمل 

ورسوم النشر والرسوم الرقابية ومكافعت أعضاء مجلس إدارة الصندوق ورسوم 

بشرط أال يتجاوز إجمالي نسبة  المؤشر االسترشادي، والمصروفات االخرى،

% من 0.25رائب( المصروفات األخرى )باستثناء مصاريف التعامل والحفظ والض

قل في حال كان  نسبة الرسوم أ 150,000متوسط صافي قيمة األصول السنوية أو )

 .من ذلك( كما يتحمل الصندوق الرسوم الفعلية فقط



 تعريف المصطلحات

 لشهرقا منطقهة أسههم – األربهاح وتوزيهع المهال رأس لتنميهة الراجحهي صندوق الصندوق 

 أفريقيا وشمال األوسط

 شركة الراجحي المالية  الصندوق/المدير/ الشركةمدير 

 مجلس إدارة الصندوق  المجلس 

 شخص اعتباري مستقل ومرخص له بحفظ األوراق المالية للعمالء أمين الحفظ

 هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية الهيئة

أيههههام قبههههول طلبههههات االشههههتراك 

 واالسترداد  

 مية لشركة الراجحي المالية  جميع أيام العمل الرس

 طلب بيع وحدات في الصندوق طلب االسترداد 

 طلب شراء وحدات في الصندوق طلب االشتراك

هههي فتههرة بدايههة الصههندوق التههي يههتم خاللههها طههرح وحههدات الصههندوق بالقيمههة  فترة الطرح األولي

 االسمية إلى جميع المشتركين

 فيه الصندوق أعمالهاليوم الذي يبدأ  يوم تشغيل الصندوق

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

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

 الهيئة الشرعية الخاصة بمدير الصندوق الهيئة الشرعية

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

 اليوم الذي يتم فيه حساب صافي قيمة أصول الصندوق يوم التقويم 

 األيام التي يتم فيها بيع وحدات صندوق االستثمار واستردادها يوم التعامل

 يوم عمل رسمي للراجحي المالية   يوم عمل 

الصههندوق باإلضههافة للتوزيعههات النقديههة المسههتحقة مههن الشههركات قيمههة أصههول  إجمالي أصول الصندوق

 المستثمر بها.

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

 المحملة على الصندوق.



فههي ذلههك حصههة المههالك فههي صههندوق االسههتثمار الههذي يتكههون مههن وحههدات بمهها   وحدة االستثمار )الوحدة(

أجزاء الوحدة وت عامل كل وحهدة علهى أنهها حصهة مشهاعة فهي أصهول صهندوق 

 االستثمار.

المههههدراء، المسههههؤولون ، الموظفههههون والشههههركات التابعههههة أو الزميلههههة لمههههدير  األطراف ذات العالقة

 الصندوق

 سعر الوحدة  في فترة الطرح األولي القيمة االسمية

 شركة تستثمر في وتمتلك وحدات في الصندوق أي شخص او مستثمر/عميل/مالك الوحدة

مسهههههتثمر مؤههههههل/ مسهههههتثمرون 

 مؤهلون

أي شههخص طبيعههي/ أشههخاص طبيعيههون، أو اعتبههاري/ اعتبههاريون تقههر لههه/لهم 

 أنظمة المملكة بهذه الصفة.

ق هههي الضههوابط والنسههب الماليههة التههي تتبعههها الهيئههة الشههرعية لمههدير الصههندو الضوابط الشرعية

 واالستثمارات كاستثمارات متوافقهة مهع الضهوابط الشهرعية لتصنيف الشركات

 ويمكن االستثمار بها.

ههها االصههدارات أو االكتتابههات األوليههة العامههة ألسهههم للشههركات التههي يههتم طرح الطروحات األولية

 طرحا  عاما  لالكتتاب ألول مرة في السوق األولية.

م جديدة لحاملها الحق في االكتتاب في أسههي أوراق مالية قابلة للتداول تعطي  حقوق األولوية

 مطروحة وق  اعتماد زيادة رأس مال الشركة.

)أسههم  هي أداة مالية أو عقد تشتق قيمته من قيمة أصول حقيقية أو مالية أخرى عقود المشتقات

يهة وسندات وعمالت أجنبية وسلع وذهب( وتكهون لتلهك العقهود الماليهة مهدة زمن

ن وشهروط معينهة يهتم تحديهدها عنهد تحريهر العقهد بهي محددة باإلضافة إلهى سهعر

ارات (، عقهود الخيهFuturesالبائع والمشتري ومن هذه العقهود ) المسهتقبليات )

(Options(  العقود اآلجلة ،)Forwards( ( المبادالت ،)SWAP وأي عقهود

 مشتقات أخرى، على أن تكون متوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق.

إيجهاد  قصيرة األجل و تعتبر الوظيفة األساسية لههذه األدوات هي أدوات الدين  النقدأدوات أسواق 

يههة واألفهراد والحكومههات مهن أجههل مواجههة احتياجاتههها النقد السهيولة للشههركات

حهة العقهود المتوافقهة مهع الضهوابط الشهرعية المراب قصيرة األجل والتهي تشهمل

بط عقد أخر متوافهق مهع الضهواوالمشاركة وأي  والمضاربة والوكالة واإلجارة

 .الشرعية للصندوق

هي صناديق اسهتثمارية ذات طهرح عهام والموافهق عليهها مهن قبهل هيئهة السهوق  صناديق أسواق النقد

اضههع الماليههة أو هيئههات تنظيميههة خليجيههة و/أو أجنبيههة وفقهها لتنظههيم بلههد آخههر خ

 المملكهةلتنظيم مساوي علهى األقهل لهذلك المطبهق علهى صهناديق االسهتثمار فهي 

وتسهتثمر بشههكل رئيسهي فههي أدوات أسههواق النقهد وتكههون متوافقهة مههع الضههوابط 

 الشرعية للصندوق.



صههناديق االسههتثمار المتداولههة / 

 الصناديق العقارية المتداولة

هههي صههناديق اسههتثمارية مقسههمة إلههى وحههدات متسههاوية يههتم تههداولها فههي سههوق 

لموافق داول أسهم الشركات وااألوراق المالية خالل فترات التداول المستمر كت

 يهة وفقهاعليها من قبل هيئة السهوق الماليهة أو هيئهات تنظيميهة خليجيهة و/أو أجنب

 لتنظيم بلد آخر خاضع لتنظيم مسهاوي علهى األقهل لهذلك المطبهق علهى صهناديق

 دوق.االستثمار في المملكة، على أن تكون متوافقة مع الضوابط الشرعية للصن

 هي الحاالت التي يعتقد مهدير الصهندوق أنهه مهن الممكهن أن تهؤثر علهى أصهول الظروف االستثنائية 

الصهههندوق أو أهدافهههه بشهههكل سهههلبي نتيجهههة أي مهههن العوامهههل االقتصهههادية و/أو 

 السياسية و/أو التنظيمية المتغيرة.

صناديق االسهتثمار ذات الطهرح 

 العام

و الماليهة أهي صناديق استثمارية مرخصة وموافق عليها من قبل هيئهة السهوق 

سهاوي مهيئات تنظيمية خليجية و/أو أجنبية وفقا لتنظيم بلد آخر خاضهع لتنظهيم 

 علههى األقههل لههذلك المطبههق علههى صههناديق االسههتثمار فههي المملكههة ومتوافقههة مههع

 الضوابط الشرعية للصندوق

دية السهعوهي جميع األسهواق التهي يهتم تهداول األسههم بهها فهي المملكهة العربيهة  أسواق األسهم السعودية

وتشمل السوق الرئيسي تهداول وسهوق نمهو وجميهع األسهواق االخهرى التهي يهتم 

 من خاللها تداول األسهم.

 هي ضريبة غير مباشرة ت فر  على جميع السلع والخدمات التهي يهتم شهرا ها ضريبة القيمة المضافة

 وبيعها من قبل المنشعت.

المشههههههتركين المسههههههجلين فههههههي 

 الصندوق

 المسجلين في سجل الصهندوق فهي تهاريخ أحقيهة التوزيعهات هم مالكي الوحدات

 النقدية من قبل الصندوق والذي يحدد من قبل مدير الصندوق.

ههههي التوزيعهههات النقديهههة التهههي يهههدفعها الصهههندوق لمهههالكي الوحهههدات وتمثهههل  التوزيعات النقدية

دوق التوزيعات النقدية المدفوعة من قبل الشهركات المسهتثمر بهها لصهالح الصهن

 إن وجدت. 

 

 

 

 

 

 

 



 :معلومات عامة 1
 .أ( اسم مدير الصندوق، ورقم ترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية

 شركة الراجحي المالية

 1010241681 -سجل تجاري رقم 

 07068/37  -رقم رخصة هيئة السوق المالية 
 

 .ب( عنوان المكتب الرئيس لمدير الصندوق

 شركة الراجحي المالية

 المركز الرئيس، طريق الملك فهد

 11432الريا   5561ص.ب 

 + 966( 11) 2119292هاتف رقم 

 + 966( 11) 2119299فاكس رقم 

 السعوديةالمملكة العربية 

 ج( عنوان الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق

 شركة الراجحي المالية

captial.com-www.alrajhi 
 

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

 " المالية البالد" لالستثمار البالد شركة

    (08100-37)   -رقم رخصة هيئة السوق المالية 
 

 هـ( عنوان الموقع اإللكتروني ألمين الحفظ

 شركة البالد لالستثمار

  السعودية العربية المملكة

  الرئيسي المركز المالية، البالد

  11411 الريا  140 ب ص|  فهد الملك طريق

 0112906299: فاكس 920003636: المجاني الرقم

 capital.com-clientservices@albilad   اإللكتروني: البريد

 capital.com-www.albiladالموقع االلكتروني: 

 :النظام المطبق 2

يئهة أو مسهاهمة سهعودية مقفلهة مهرخص لهها مهن هيئهة السهوق الماليهة ) اله)الشهركة(، ههي شهركة ة شركة الراجحي المالي

لمشههورة االجهههة المنظمههة  لممارسههة أنشههطة اإلدارة والتعامههل بصههفة أصههيل ووكيههل والتعهههد بالتغطيههة والترتيههب وتقههديم 

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

وائحهه ندوق استثماري مفتوح، يخضع كال من الصندوق ومدير الصندوق لنظام السوق الماليهة ولالصندوق عبارة عن ص

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

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


 :أهداف صندوق االستثمار 3
 .وصف ألهداف صندوق االستثمار، بما في ذلك نوع الصندوق .1

ثمار هو صندوق است سهم منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقياأ –األرباح  رأس المال وتوزيع لتنميةصندوق الراجحي 

 .دة قيمة األصولالدخل الحالي مع مكاسب تنمية رأس المال وزيا تحقيق عوائد إجمالية من خالل دمجيهدف إلى مفتوح 

المتوافقة كات شرالفي أسهم  خالل االستثمار وذلك منأيضا يسعى مدير الصندوق إلى تحقيق أداء يفوق أداء المؤشر 

سط رق األوالخليجية بشكل رئيسي وأسواق منطقة الش من بين الشركات المدرجة في األسواق مع الضوابط الشرعية

   .التركيز بوجه خاص على أسهم الشركات التي توزع األرباح وشمال أفريقيا بشكل ثانوي مع

 .ا في ذلك أنواع األصول التي سيستثمر فيها الصندوقسياسات االستثمار و ممارساته ، بم .2

 االستثمارية؛ أهدافه تحقيق االستثمارية التالية ليتمكن من ستراتيجياتاال الصندوق سيستخدم

 أسههواقبشههكل رئيسههي فههي أسهههم الشههركات المدرجههة فههي  االسههتثمار طريههق عههن االسههتثمارية أهدافههه الصههندوقيحقههق  -1

 .وقد يشمل ذلك الطروحات األولية أو حقوق األولوية أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقةاألسهم في 

 

 وسهطاأل الشهرق منطقهة فهيسياسية الصندوق على االستثمار في أسههم الشهركات المدرجهة فهي أسهواق األسههم تتركز  -2

 بشكل رئيسي، كما يوضح الجدول التالي سياسة تركيز االستثمارات في الصندوق: أفريقيا وشمال

 االستثمار نوع األدنى الحد األعلى الحد

 والطروحات األولية وحقوق األولوية األسهم 50% 100%

 *النقد أسواق وصناديق أدواتالنقد و 0% 50%

30% 0% 
ت ذات أهداف واالستراتيجيا عاما   طرحا   المطروحة األخرى االستثمار صناديق

  المتداولة الصناديق وتشملالمماثلة 

20% 0% 
 اديقالصنمتداولة وتشمل /المطروحة طرحا  عاما  األوراق المالية المدرة للدخل 

 المتداولة العقارية

صناديق % من أصول الصندوق على شكل نقد أو في أدوات و50 من * يمكن لمدير الصندوق أن يحتفظ بنسبة أعلى

 أسواق النقد في ظل الظروف االستثنائية.

 من واحدة حددهت ما حسبأدوات أسواق النقد  الستثمارات النظيرة لألطراف االئتماني للتصنيف األدنى الحد سيكونو

 /Baa3وديزم /-BBBبورز آند ستاندرد: كتالي أدنى بحد والمصنفة الدولية االئتماني التصنيف وكاالت من ثالث

 في تثماراالس وسيكون. غير مصنفة  مع أطراف نظيرةولن يتم االستثمار في أدوات أسواق النقد أو/و  -BBBفتش

المخاطر والسيولة و والمتوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق بناء  على األداء عامال طرحال ذات أسواق النقد صناديق

الئحة  نظير حسب القيود المنصوص عليها فيالمتعلقة بالصندوق وسيكون الحد األعلى لالستثمار مع أي طرف 

 .وأي تعديل عليها صناديق االستثمار

 

ن المعهايير مهتتمتهع بمزايها تنافسهية متميهزة ، باالعتمهاد علهى مجموعهة يتم التركيهز فهي االختيهار علهى الشهركات التهي  -3

المالئمهة  يسعى الصهندوق لتحقيهق أفضهل العوائهد مهن خهالل إدارة نشهطة تطبهق أسهاليب االسهتثمارالمالية والمحاسبية 

يهث يهتم ح ن المخاطر حسهب طبيعهة مجهال االسهتثمار فهي األسههمبهدف تحقيق أقصى العوائد الممكنة بالحد المعقول م

 .تحديثه بشكل ربع سنوي

 



 األوسط الشرق منطقة فيبناء على أهداف الصندوق يتركز االستثمار في أسهم الشركات المدرجة في أسواق األسهم  -4

 بهنفس مسهتهدفةال الشهركات سههمأ تقيهيم سهيتم حيهث 2واألوراق المالية المذكورة سهابقا  فهي الفقهرة رقهم  أفريقيا وشمال

 لعوامهلا حيهث مهن المسهتهدف السهوق تقيهيم إلهى باإلضهافة السهعودية األسههم بأسواق المدرجة الشركات تقييم مستوى

 مههدير قبههل مههن المصههدرة الماليههة األوراق فههي االسههتثمار لصههندوقيمكههن ل كمهها ، والنظاميههة والسياسههية االقتصههادية

 .تابعيه أو الصندوق مدير قبل من مدارةال صناديقال أو تابعيه أو الصندوق

 

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

 

٪ مههن صهافي قيمههة أصههول 10نسهبة تتجههاوز يحهق للصههندوق الحصههول علهى تمويههل متوافههق مهع الضههوابط الشههرعية ب -6

 الصندوق لغر  تغطية طلبات االسترداد.

 

 .أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة فيالصندوق سيقوم باالستثمار بشكل أساسي في أسواق األسهم  -7

 

سهب حوذلهك  ذات الطهرح العهام والمتوافقهة مهع الضهوابط الشهرعية للصهندوقيحق للصندوق االستثمار في الصناديق  -8

أن ال  تعههديل عليههها، علههى أيأو  الئحههة صههناديق االسههتثمارشههروط وأحكههام الصههندوق وقيههود االسههتثمار المحههددة فههي 

لنقد مجتمعه ااألخرى و الصناديق المتداولة وصناديق أسواق المطروحة طرحا  عاما  يتجاوز االستثمار في الصناديق 

 . من صافي قيمة أصول الصندوق %50ما مقداره 

 

 ن الهيئهة أوعهقد يستثمر الصندوق في مشتقات األوراق المالية لجهة مصدرة خاضعة لقواعد الكفاية المالية الصهادرة  -9

متطلبههات ووتحقيههق األهههداف االسههتثمارية الصههادرة عههن جهههة رقابيههة مماثلههة للهيئههة لغههر  اإلدارة الفعالههة للمحفظههة 

ال يتجهاوز أن تكون متوافقة مع الضوابط الشهرعية، وعلهى أعلى  المتعلقة باستثمارات الصندوقمخاطر الالتحوط من 

 ٪ من صافي قيمة أصول الصندوق. 10ذلك 

 

 

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

 :قيود/حدود االستثمار 5
كام روط وأحاالستثمار وشيلتزم مدير الصندوق خالل إدارته للصندوق بالقيود والحدود التي تفرضها الئحة صناديق 

 . وأي تعديل عليها الصندوق ومذكرة المعلومات

 :العملة 6

م بهها اسهتثماراته ووحداتهه، وتقبهل اشهتراكات المسهتثمرين  أي عملهة بهعملة الصندوق ههي الريهال السهعودي وههي التهي سهتقو 

اغبهون فهي ذلهك التهاريخ، ويتحمهل الرأخرى من العمالت العالمية الرئيسية على أساس سعر الصرف السائد في األسواق فهي 

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

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



 رسوم اإلدارة

نهد ع% سنويا من إجمالي أصهول الصهندوق. وتحتسهب ههذه األتعهاب 1.75مقدارها  إدارةيستحق مدير الصندوق أتعاب 

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

 رسوم أمين الحفظ

لسهعودية، اي يهتم حفظهها فهي السهوق لألوراق المالية التسنويا  من قيمة األصول % 0.02يتحمل الصندوق رسوم حفظ تعادل 

لألوراق الماليهة التهي يهتم حفظهها فهي األسهواق نويا  من قيمة األصول س%( 0.15-%0.07ويتحمل رسوم حفظ تتراوح بين )

 الخليجية والعربية األخرى. 

 ق  ألخر.ور من ال تشمل الرسوم النظامية والرسوم التي قد تفرضها األسواق ومراكز اإليداع والتي من الممكن أن تتغي

 الضرائب

 مههع المبرمههة العقههود أو الصههندوق علههى فرضههها يههتم أخههرى ضههرائب وأي المضههافة القيمههة ضههريبة الصههندوق يتحمههل

 ابهلمق الصهندوق مهدير أو للصهندوق أعمهال أو لخهدمات تقهديمهم نظيهر أخهرى ألطهراف تهدفع التهي الرسوم أو الصندوق

 .الصندوق إدارة

 رسوم التعامل

 التالعمهو حسهب الماليهة األوراق وبيهع شهراء وعمليهات صهفقات عن الناتجة التداول ورسوم عموالت الصندوق يتحمل

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

 

 رسوم أخرى

م الحفههظ ورسههوم النشههر والرسههوسههيتحمل الصههندوق المصههاريف الالزمههة والفعليههة إلدارتههه، رسههوم المراجعههة ورسههوم 

 الرقابيههة ومكافههعت أعضههاء مجلههس إدارة الصههندوق ورسههوم المؤشههر االسترشههادي، والمصههروفات االخههرى، بشههرط أال

% مههن متوسههط 0.25يتجههاوز إجمههالي نسههبة المصههروفات األخههرى )باسههتثناء مصههاريف التعامههل والحفههظ والضههرائب( 

سهوم ل كان  نسهبة الرسهوم أقهل مهن ذلهك( كمها يتحمهل الصهندوق الرفي حا 150,000صافي قيمة األصول السنوية أو )

 الفعلية فقط.

بشكل وتحتسب % من إجمالي أصول الصندوق تحتسب على أساس سنوي 1.75 اإلدارة  رسوم

 ويتم خصمها من أصول الصندوق في نهاية كل شهر ميالديتراكميا  يومي

مجموع مكافعت أعضاء مجلس 

 إدارة الصندوق

صوله ، يتحمل الصندوق نصيبه منها بقدر حجم أسنويا   لاير 30,000 أقصى بحد

 بشكل نسبة إلى إجمالي أصول الصناديق األخرى على اساس سنوي تحسب

 السنه نهاية في وتخصم يومي تراكميا

 أتعاب المحاسب القانوني المستقل
كميا ، مبل  ثاب  على أساس سنوي  وتحسب بشكل يومي تراسنويا   لاير 35,000

  ويدفع كل سته اشهر

 رسوم المؤشر االسترشادي
من  تحتسب على أساس يومي كمصروف مستحق تخصم، لاير سنويا   26,500

 بشكل نصف سنوي وتدفعأصول الصندوق 

تحسب بشكل ، مبل  ثاب  على أساس سنوي  سنويا   لاير 5,000 أقصى بحد رسوم النشر في موقع تداول 



 العاموتدفع في نهاية تراكميا يومي 

 الرسوم الرقابية 
ا تراكميتحسب بشكل يومي ، مبل  ثاب  على أساس سنوي سنويا  لاير   7,500

 وتدفع في نهاية العام

 يوجد ال مبكر استرداد رسوم

رسوم مصاريف الحفظ وخدمات 

 الحفظ
 تحتسب كنسبة مئوية على أساس يومي وتخصم في نهاية كل شهر

مصاريف يتحملها صندوق 

 تتعلق بالتمويل االستثمار
 ال يوجد

مصاريف تتعلق بتسجيل الوحدات 

 أو الخدمات اإلدارية األخرى
 ال يوجد

أتعاب مستحقة مقابل تقديم خدمات 

 تتعلق بسجل مالكي الوحدات
 ال يوجد

رسوم أو مصاريف أخرى يتم 

تحميلها على مالكي الوحدات أو يتم 

 دفعها من أصول الصندوق.

 ال يوجد

 أعاله  قبل احتساب ضريبة القيمة المضافة*جميع الرسوم 

 يوم 365 أساس على السنة أيام عدد احتساب يتم**

 

 لوحداتتفاصيل مقابل الصفقات المفروضة على االشتراك واالسترداد ونقل الملكية التي يدفعها مالكو ا .2

 رسوم االشتراك

 مبل  من%2 أقصى بحد اشتراك كل قيمة من مسترد غير اشتراك رسم الصندوق مدير يستحق

. الصندوق مدير من بقرار النسبة هذه تخفيض ويمكن االشتراك،  

 ج( أي عمولة خاصة يبرمها مدير الصندوق

 ال يوجد

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

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

مضافا  إليها األرباح  إغالق سعر لها يتوفر التي الصندوق أصول لكافة التقويم يوم في اإلغالق أسعار اعتماد سيتم

األسهم  تقويم وسيتم متوفر إغالق سعر اخر اعتماد سيتم التقويم يوم لألصل اإلغالق سعر يتوفر لم ذاإ .المستحقة

 بناء المالية الورقة وتداول االكتتاب بين ما الفترة فيوحقوق األولوية  األولية الطروحات في بها المشاركة تم  التي

 سيتم ذات الطرح العام،االستثمار  صناديق في االستثمار حالة فيأو سعر الحق المكتتب به، و االكتتاب سعر على

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



 من المنقضية الفترة عائد احتسابأما استثمارات الصندوق في أدوات أسواق النقد فسيتم  عنه معلن سعر خرآ اعتماد

 .للصفقة اإلسمية للقيمة وإضافته الصفقة عمر

 .ب( عدد نقاط التقويم، وتكرارها

 فهي ليههإ االشهارة تهم كمها الصهندوق فهي أصهل كهل لقيمهة وفقها الخمهيس إلهى األحد من يوميا   الصندوق أصول تقويم سيتم

، الخامسة الساعة قبل  أعاله )أ( الفقرة  التعامل. ليوم يالتال الرسمي العمل يوم في الوحدة سعر إعالن سيتم كما مساء 

 

 

 

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

 أو ئخاط بشكل الصندوق أصول من أصل أي تقويم عند المتضررين الوحدات مالكي جميع وتعويض توثيق سيتم

 نسبته كلتش التسعير أو التقويم في خطأ أي عن فورا   الهيئة إبالغ سيتم كما.  خاطئ بشكل وحدة سعر حساب

 تقارير وفي تداول وموقع المالية الراجحي موقع في فورا   ذلك عن واإلفصاح الوحدة سعر من أكثر أو% 0.5

 .الصندوق

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

 ستحقات ناقصا  )إجمالي األصول ناقصا  الم :التالية المعادلة باستخدام وحدة األصول لكل قيمة صافييتم حساب 

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

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

 .التقويم تاريخ في السائدة الصرف بأسعار السعودي الريال

 .هـ( مكان ووقت نشر سعر الوحدة، وتكرارها

 سهعر نشهر يهتمو التعامهل، يهوم يلهي الهذي العمل يوم في مساء   الخامسة الساعة قبل تداول موقع في الوحدة سعر نشر سيتم

 .التقويم يوم يلي الذي العمل يوم في الشركة موقع في الوحدة

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

ت ليههها بيههع وحههداوهههي األيههام التههي يههتم بنههاء  ع (ويههوم األربعههاء األثنههين يههوم)التعامههل فههي الصههندوق بنههاء علههى تقههويم  سههيتم

 ي يههوم لههم يوافههق يههوم التعامههل يههوم عمههل رسههمي يههتم التعامههل فههي الصههندوق فهه الصههندوق واسههتردادها والتحويههل وفههي حالههة

 .التعامل التالي

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

تهي تهم فيهها ال التعامهل سيتم الدفع لمالك الوحدات عوائد االسترداد المناسبة قبل إقفال العمل في اليوم الخامس التالي لنقطهة

لوحهدات اتحديد سهعر االسهترداد، أو الوقه  الهذي تكهون فيهه جميهع الوسهائل و التهراخيص )إن وجهدت( المناسهبة لتحويهل 

 حقا.متوافرة لدى مدير الصندوق، أيهما يأتي ال

 .ج( أّي قيود على التعامل في وحدات الصندوق



م التي وهي السعودي الريال هي الصندوق عملة  عملهة بهأي نالمسهتثمري اشهتراكات وتقبهل ووحداته، استثماراته بها ستقو 

 لراغبهونا ويتحمهل التهاريخ، ذلهك فهي األسواق في السائد الصرف سعر أساس على الرئيسية العالمية العمالت من أخرى

 .لالتحوي تاريخ عند العمالت لتلك الصرف سعر تذبذب مخاطر الصندوق عملة غير بعملة استحقاقاتهم تحويل في

 

 

 

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

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

 إذا طلب  هيئة السوق المالية ذلك -

 مدير الصندوق أن التعليق يحقق مصالح مالكي الوحدات ىأذا رأ -

 يملكهها التهي رىاألخه األصهول أو الماليهة األوراق مهع التعامهل فيهها يهتم التهي الرئيسة السوق في التعامل تعليق تم إذا -

 مهمهة اأنهه معقهول بشكل الصندوق مدير يرى التي الصندوق أصول إلى بالنسبة أو عام بشكل إما االستثمار صندوق

لتعامهل يجوز لمدير الصندوق تأجيل استرداد الوحدات كحد أقصى إلى يهوم او.الصندوق أصول قيمة صافي إلى نسبة

ي أي يهوم تلبيتهها فهالتالي. ويحهدث ذلهك، إذا بله  إجمهالي نسهبة جميهع طلبهات االسهترداد لمهالكي الوحهدات والمطلهوب 

 %( أو أكثر من صافي قيمة أصول الصندوق .10) تعامل

 

ضهرورية في حهال تعليهق تقهويم الصهندوق، سهيتخذ مهدير الصهندوق االجهراءات الالزمهة مهع االخهذ باالعتبهار المهدة ال

السهوق  هيئهةوأمين الحفظ بصورة منتظمة. كما سهيتم إشهعار الصندوق والمبررات ومراجعة التعليق مع مجلس إدارة 

كي الوحهدات المالية ومالكي الوحدات فورا بأي تعليق مع توضهيح أسهباب التعليهق، وإشهعار هيئهة السهوق الماليهة ومهال

ي ع اإللكترونهفور انتهاء التعليق بالطريقة نفسها المستخدمة في اإلشعار  عهن التعليهق واإلفصهاح عهن ذلهك فهي المواقه

 ق.لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني للسو

 ههذا علهى فهي حهال رأى مهدير الصهندوق أنهه يترتهب الصهندوق فهي اشهتراك طلهب أي رفهض الصهندوق لمهدير ويحق

تراك يحقهق األمهوال أو إذا كهان رفهض طلهب االشه غسهل نظام مكافحهة أو المالية السوق هيئة للوائح مخالفة االشتراك

 .مصلحة مالكي الوحدات الحاليين

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

يهتم معاملهة وأولويهة اسهتالم الطلهب في حالة تم تأجيل االسترداد من قبل مدير الصندوق، فسوف يتم الدفع على أساس 

طلبهات  % سهوف يهتم تنفيهذ10االسهترداد فهي يهوم التعامهل الواحهد كل طلب على حدة بحيث إذا تجاوز إجمالي طلبات 

 . فههفذاسههبقيةبحسههب األء التههي تههم اسههتالم طلبههاتهم قبههل الموعههد النهههائي لتقههديم التعليمههات الخاصههة باالسههترداد العمههال

تثمرين قيمة الوحدات عن الحد األدنى المطلوب لالستمرار بالصندوق، فعندئهذ يجهب اسهترداد وحهدات المسهانخفض  

 بالكامل.

 .ن آخرينو( األحكام المنظمة لنقل ملكية الوحدات إلى مستثمري

 (هللا قدر ال)وفاة آخرين، إال في حاالت محدودة جدا   كال مستثمرين الصندوق إلى وحدات ملكية بنقل الصندوق يقوم لن

 ر  معأو في حال طلب ذلك بحسب أمر قضائي أو أمر من جهة تنظيمية ذات صالحية أو أي حاالت أخرى ال تتعا

 مدير الصندوق.األنظمة والقوانين المعنية وذلك حسب موافقة 

 



 

 

 استثمار مدير الصندوق في الصندوقز( 

في  ق بحقهقد يستثمر مدير الصندوق في الصندوق بصفته مستثمر وذلك وفقا لتقديره الخاص. ويحتفظ مدير الصندو

في  لصندوقا في استثماراته مدير الصندوق عن يفصح وسوف ،استرداد جزء من أو كل مشاركته حسب ما يراه مناسبا  

 .إفصاحات مدير الصندوق(و -التقارير السنوية و -تقارير الصندوق )التقارير األولية 

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

 م تعامهليهو يسمح باالشتراك واالسترداد والتحويل في الصندوق بعد إتمام الطرح األولي لوحدات الصندوق فهي كهل 

 سهتالم طلبهات. وسهيكون آخهر موعهد الالتعامهلبسعر الوحدة المعلن عنه في اليوم الذي يلهي يهوم  )األثنين واألربعاء(

 االشتراك واالسترداد والتحويل قبل الساعة الخامسة مساء  من يوم العمل السابق ليوم التعامل.

 ادها، يبههدأ التعليمههات الخاصههة بشههراء الوحههدات واسههترد إذا تههم تسههديد أمههوال االشههتراك قبههل الموعههد النهههائي لتقههديم

 مر وفهي حالهةاالستثمار في الصندوق من يوم التعامل الذي يلي استالم األموال التهي تهم بموجبهها قبهول طلهب المسهتث

 الصهندوق يهتماستالم أموال االشتراك بعهد الموعهد النههائي لتقهديم التعليمهات الخاصهة بشهراء الوحهدات واسهتردادها ب

 ادهاحهدات واسهتردنفيذ الطلب في يوم التعامل الثاني الذي يلي الموعد النههائي لتقهديم التعليمهات الخاصهة بشهراء الوت

 تراكاشه طلهب تقهديم إعهادة المشهترك علهى يتوجهب االشهتراك متطلبهات اسهتيفاء لعهدم االشهتراك قبهول عدم حال وفي

 .االشتراك متطلبات استيفاء بعد جديد

 .لطلبات الخاصة باالشتراك في الوحدات أو استردادهاط( إجراءات تقديم ا

ات دة خالل سهاعل بين الصناديق يوميا  عن طريق فروع الشركة المعتمييتم استالم طلبات االشتراك واالسترداد أو التحو

كة توفرهها شهري العمل الرسمية على أن يتم تقهديم بيانهات إثبهات الهويهة الالزمهة، أو عهن طريهق القنهوات اإللكترونيهة الته

 الراجحي المالية.

 .دادهاي( الحد األدنى لعدد أو قيمة الوحدات التي يجب على مالك الوحدات االشتراك فيها أو نقلها أو استر

اإلضهافي  لاير سعودي، وهو الحهد األدنهى للرصهيد  والحهد األدنهى لالشهتراك5,000الحد االدنى لالشتراك في الصندوق 

مج لاير سهعودي ويجهوز لمهدير الصهندوق خفهض ههذه النسهب للبهرا2,000دنهى لالسهترداد لاير سعودي والحهد اال2,000

 .االدخارية واالستثمارية 

 دنى للمبلغ التي ينوي مدير الصندوق جمعهاألحد الك( 

 .ال يوجد حد أدنى لبدء عمل الصندوق 

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

 .أصول الصندوق

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

 سعودي لاير ماليين( 10) عن الصندوق أصول قيمة صافي قل حال ، وفيالصندوق عملالستمرار  الالزم المتطلب

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

 وفقا   الصندوق إنهاء بفجراءات بالبدء الصندوق مدير سيقوم الصندوق، عمل الستمرار المطلوب األدنى الحد فوق

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



 :سياسة التوزيع 10
 .أ( سياسة توزيع الدخل واألرباح

 جميع. عام كل من أكتوبر 15و أبريل 15 في وذلك. شهور ستة كل الوحدات حاملي على األرباح سيقوم الصندوق بتوزيع

 وفي. ألسهما أرباح على الحصول في الحق لهم يكون أعاله بالتواريخ الصندوق في الصندوق في المسجلين المستثمرين

 في الخيار دوقالصن لمدير ويترك. التالي العمل يوم في التوزيع فيكون رسمي، عمل أيام ليس  التواريخ هذه كان  حال

 دوبع. المال رأس من المتحققة والمكاسب األسهم أرباح من المستلم الدخل إلى باالستناد توزيعها يراد التي األرباح تحديد

  .توزيعه يتم الذي المبل  بمقدار ستنخفض الوحدة قيمة ففن األرباح، توزيع

 ب( التاريخ التقريبي لالستحقاق والتوزيع

 أكتوبر من كل عام.  15أبريل و 15وذلك في  .يتم توزيع األرباح على حاملي الوحدات كل ستة شهور

 .ج( حول كيفية دفع التوزيعات

 ييل الذي الخامس ومالي في العمل إقفال قبل بالعمالء الخاصة االستثمارية الحسابات في النقدية التوزيعات إيداع سيتم

 النقدية التوزيعات أحقية تاريخ

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

 والتقارير( جعةالمرا السنوية المالية القوائم ذلك في بما) السنوية التقارير بفعداد الصندوق مدير سوف يقوم 

 مار وأي تعديل عليها،الئحة صناديق االستث من( 5) رقم الملحق لمتطلبات وفقا   األولية والتقارير الموجزة السنوية

 .مقابل أي دون الطلب عند بها الوحدات مالكي تزويد وسوف يتم

 ذلك في األماكن ومن نهاية فترة التقرير  ( يوما  70إتاحة التقارير السنوية للجمهور خالل مدة ال تتجاوز ) سوف يتم

إللكترونهي اوفهي الموقهع االلكترونهي لمهدير الصهندوق والموقهع  الفقرة )ب( من ههذه المهادة،وبالوسائل المحددة في 

 للسوق. 

 ي األمهاكن فه( يومها  مهن نهايهة فتهرة التقريهر وذلهك 35ر خهالل )إعهداد التقهارير األوليهة وإتاحتهها للجمههو سوف يهتم

وق الموقههع االلكترونههي لمههدير الصههند وفههيوبالوسههائل المحههددة فههي شههروط وأحكههام الصههندوق ومههذكرة المعلومههات 

 والموقع اإللكتروني للسوق.

 ية:يقوم مدير الصندوق بفتاحة تقارير المشتركين في الصندوق والتي تتضمن المعلومات التال 

 صافي قيمة أصول الصندوق -

 عدد وحدات الصندوق والتي يملكها المشترك وصافي قيمتها -

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

( البيهان شهأنها فهي المعهد السهنة خهالل الوحهدات تملك شخص أي ذلك في بما) الوحدات لمالك سنوي بيان -

 السهنة نهايهة مهن يومها  ( 30) خهالل الماليهة السهنة مهدار علهى العهام الصهندوق وحهدات فهي صفقاته يلخص

 واألتعهاب والمصهاريف الخهدمات مقابهل وإجمهالي الموزعهة األربهاح البيان هذا يحتوي أن ويجب المالية،

 إلهى باإلضهافة المعلومهات، ومذكرة الصندوق وأحكام شروط في والواردة الوحدات مالك من المخصومة



 وأحكههام شههروط فههي أو الالئحههة هههذه فههي عليههها المنصههوص االسههتثمار قيههود مخالفههات لجميههع تفاصههيل

 .المعلومات مذكرة أو الصندوق

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

 و من خاللأ (ترونيالبريد اإللكعنوان المسجل للمستثمر )العنوان البريدي و/أو العلى  الخاصة بالصندوق ترسل اإلشعارات

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

ارير عد ذلك تصبح التقالتقارير، وب أومن تاريخ إرسال تلك اإلشعارات تقويميا  يوما   )45) خمسة وأربعون وذلك خالل فترة

 الصادرة عن مدير الصندوق نهائية وحاسمة

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

وذلهك مهن مقابل دون الماليهة يستطيع مالكي الوحدات االستثمارية والمستثمرين المحتملين الحصول على نسخ من القوائم 

أو فهي المقهر الرئيسهي لمهدير الصهندوق أو عهن  www.Tadawul.com.saموقهع شهركة السهوق الماليهة تهداول  خهالل

 capital.com-www.alrajhiطريق موقعه االلكتروني  

 أو (نهييد اإللكتروالبريتم موافاة جميع المستثمرين بنسخة من القوائم المالية الصندوق ترسل على )العنوان البريدي و/أو 

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

 :سجل مالكي الوحدات 12
صول أي بمالكي الوحدات بالمعلومات المطلوبة وتحديثه بشكل مستمر عند حسيقوم مدير الصندوق بفعداد سجل  

ند جانا عالالئحة وحفظه في المملكة كما سيتم إتاحة ملخص لسجل مالكي الوحدات م تغييرات في المعلومات حسب

 الطلب يظهر فيه جميع المعلومات المرتبطة بمالك الوحدات المعني فقط

 :اجتماع مالكي الوحدات 13
 .ظروف التي يُدعى فيها إلى عقد اجتماع لمالكي الوحداتأ( ال

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

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

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

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

 

 .ب( إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات

على واص به إللكتروني الخيدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات من خالل إعالن الدعوة على الموقع ا .1

ي ع مالكالموقع اإللكتروني الخاص بالسوق المالية السعودية  تداول ، ومن خالل إرسال إخطار خطي لجمي

اد االجتماع. يوما  من تاريخ انعق 21أيام وال تزيد عن  10الوحدات وأمين الحفظ مع إعطاء مهلة ال تقل عن 

قويتعين أن يحدد اإلعالن واإلخطار تاريخ ا ح. نعقاد االجتماع ومكانه ووقته وجدول األعمال الم  لى عما يتعين كتر 

هذا  سخة مننمدير الصندوق، في نفس وق  إرسال اإلخطار إلى مالكي الوحدات فيما يتعلق بأي اجتماع، تقديم 

 اإلخطار إلى هيئة السوق المالية.

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


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

ن وحدات % على األقل م25أحد مالكي الوحدات أو أكثر، الذي يمتلك منفردا  أو الذين يمتلكون مجتمعين 

 الصندوق.

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

 الصندوق.األقل من قيمة وحدات 

 ن من خاللماع ثافي حال عدم الوفاء بشروط النصاب الواردة في الفقرة السابقة أعاله، يدعو مدير الصندوق الجت .4

ن خالل ول  وماإلعالن على موقعه اإللكتروني وعلى الموقع اإللكتروني الخاص بالسوق المالية السعودية  تدا

خ انعقاد أيام من تاري 5ظ مع إعطاء مهلة ال تقل عن إرسال إخطار خطي لجميع مالكي الوحدات وأمين الحف

لوحدات، ادد من عاالجتماع الثاني. وخالل االجتماع الثاني، يشكل أي عدد من مالكي الوحدات الذين يمتلكون أي 

 الحاضرين بصفة شخصية أو من خالل ممثلين، نصابا  قانونيا .

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

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

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

 .المالية السوق هيئة تحددهايحددها مدير الصندوق أو  التي للشروط وفقا  

 

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

ة أم الوحدات سواء  أكان حضورهم شخصيا  أم وكال مالكي اجتماع في مالكها الحاضر الوحدات مجموع من

 بواسطة وسائل التقنية الحديثة.

 ت صوتا  واحدا  في اجتماع مالكي الوحدات.تمثل كل وحدة يمتلكها مالك الوحدا .3

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

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

 .صفقة كل من يوم 15 خالل يفدم الصفقات بجميع وسجل

 طلبها عند مقابل بدون للصندوق المراجعة المالية القوائم على الحصول 

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

 .االستثمار صناديق الئحة في المحددة والمدة التغيير لنوع

 الصندوق إدارة مجلس في تغير بأي اإلشعار 

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

 طلبها عند الصندوق أداء ومعلومات

 بخالف ويميا،تق يوما 21 عن تقل ال بمدةاالنهاء  قبل االستثمار صندوق بفنهاء الصندوق مدير برغبة االشعار 

 .المعلومات ومذكرة واألحكام الشروط عليها تنص التي األحداث

 لذلك المحددة األوقات في االسترداد عوائد دفع. 

 الصندوق مدير من طلبها عن الشكاوى بمعالجة الخاصة اإلجراءات على الحصول 



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

 الصندوق

 .:خصائص الوحدات 16

 ويكون. ةواحد فئة من جميعها تكون القيمة متساوية الوحدات من محدود غير عددا   ي صدر أن الصندوق لمدير يجوز

 .القيمة متساوية وحدات شكل على الصندوق في االشتراك

 :شروط وأحكام الصندوق التغييرات في 17
 .الستثمارااديق أ( األحكام المنظمة لتغيير شروط وأحكام الصندوق والموافقات واإلشعارات المحددة بموجب الئحة صن

 واإلشعارات قاتوالمواف العامة االستثمار صناديق وأحكام شروط لتغيير المنظمة األحكام لجميع الصندوق هذا يخضع

 االستثمار وأي تعديل عليها. صناديق الئحة بموجب المحددة

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

 ستثماريق االاألحكام المنظمة لتغيير شروط وأحكام الصندوق والموافقات واإلشعارات المحددة بموجب الئحة صناد .1

أحكام روط وشر وأي تعديل عليها عند إجراء أي تغيير على يلتزم مدير الصندوق بمتطلبات الئحة صناديق االستثما

 الصندوق بحسب أنواع التغيير التالية:

 األساسية التغييرات: 

دي، دوق عاالحصول على موافقة مالكي الوحدات في الصندوق على التغيير األساسي المقترح من خالل قرار صن

اتهم داد وحدالمقترحة. ويحق لمالكي وحدات الصندوق استرومن ثم الحصول على موافقة الهيئة على التغييرات 

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

 

 المهمة التغييرات: 

يوما  قبل  (21ن )إشعار الهيئة ومالكي الوحدات في الصندوق كتابيا  بأي تغييرات مقترحة، وذلك بفترة ال تقل ع

 دون أساسي يرتغي أي سريان قبل وحداتهم استرداد الصندوق وحدات لمالكي تغيير. ويحقاليوم المحدد لسريان ال

 (.وجدت إن) استرداد رسوم أي فر 

 

 اإلشعار واجبة التغييرات: 

 يان التغيير.( أيام من سر8إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا  بأي تغييرات واجبة اإلشعار، وذلك قبل )

 

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

  الموقعوإشعار مالكي الوحدات واإلفصاح عن تفاصيل التغييرات األساسية في الموقع اإللكتروني للشركة 

 ( أيام من سريان التغيير.10اإللكتروني للسوق وذلك قبل )

  لطريقة ق أو باوالموقع اإللكتروني للسواإلفصاح عن تفاصيل التغييرات المهمة في الموقع اإللكتروني للشركة

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



 وق خالل ني للساإلفصاح عن تفاصيل التغييرات واجبة اإلشعار في الموقع اإللكتروني للشركة والموقع اإللكترو

 ( يوما  من سريان التغيير.21)

  سب وأحكام الصندوق في التقارير السنوية الخاصة بالصندوق حاإلفصاح عن جميع التغييرات في شروط

 متطلبات الئحة صناديق االستثمار.

 :إنهاء صندوق االستثمار 18

مههدير يعتبههر هههذا الصههندوق مههن الصههناديق المفتوحههة المههدة ولههيس هنههاك يههوم محههدد لتصههفيته. ومههع ذلههك، ففنههه سههيكون ل

إدارتهه  جليا  أن حجهم أصهول الصهندوق ال يبهرر االسهتمرار فهي الصندوق الحق في تصفية الصندوق بالكامل، إذا أصبح

حكهم إدارة بطريقة عملية ومالئمة ومجدية من الناحية االقتصادية أو بسبب حهدوث بعهض التغييهرات فهي األنظمهة التهي ت

وق لسهن قبهل هيئهة ادون الحد األدنى المسموح به الستمرار الصندوق والمحهدد مهالصندوق، أو انخفض حجم الصندوق 

لصهندوق، المالية وذلهك بعهد اشهعار هيئهة السهوق الماليهة أو ألي سهبب طهارف آخهر. وفهي حالهة تهم اتخهاذ قهرار بتصهفية ا

 فسيقوم مدير الصندوق باتخاذ الخطوات التالية:

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

 يا  من تاريخ التصفية.تقويم

 مهالكي  سداد االلتزامات المستحقة على الصندوق من أصول الصندوق وتوزيع المبهال  المتبقيهة )إن وجهدت( علهى

 الوحدات المسجلين في تاريخ التصفية على أساس تناسبي حسب ما يملكه كل مالك وحدات بالصندوق.

 صهندوق الموقهع اإللكترونهي للسهوق عهن انتههاء مهدة اليجب على مدير الصندوق اإلعالن في موقعه اإللكترونهي و

 ومدة تصفيته.

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

 اص مدير الصندوق لمصلحة مالكي الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة األشخ يعمل

 دوق.وذلك فيما يتعلق بالصنوأي تعديل عليها المرخص لهم وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات 

 ص لهم المرخ يقع على عاتق مدير الصندوق االلتزام بجميع المبادف والوجبات التي نص  عليها الئحة األشخاص

 معقول.حرص البما في ذلك واجب االمانة تجاه مالكي الوحدات، والذي يتضمن العمل بما يحقق مصالحهم وبذل ال

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

 إدارة الصندوق .1

 عمليات الصندوق بما في ذلك الخدمات اإلدارية للصندوق .2

 طرح وحدات الصندوق .3

ها كاملة ها وأنالتأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وذلك فيما يتعلق بالصندوق واكتمال .4

 مضللة.وواضحة وصحيحة وغير 

  اشر أم شكل مببيعد مدير الصندوق مسؤوال عن التزام بالئحة صناديق االستثمار سواء أدى مسؤولياته وواجباته

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



  ء له أو سواحتياله أو إهماعن  الناتجةيعد مدير الصندوق مسؤوال تجاه مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق

 تصرفه أو تقصيره المتعمد.

 صندوق،يجب على مدير الصندوق أن يضع السياسات واإلجراءات لرصد المخاطر التي تؤثر في استثمارات ال 

كل اطر بشوضمان سرعة التعامل معها. على أن يتضمن تلك السياسات واإلجراءات القيام بعملية تقويم المخ

 .سنوي على األقل

 د هيئة أن يزويجب على مدير الصندوق تطبيق برنامج مراقبة المطابقة وااللتزام لكل صندوق استثمار يديره، و

 السوق المالية بنتائج التطبيق عند طلبها.

 

 

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

صندوق  مديرا للصندوق من الباطن ألييجوز لمدير الصندوق تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي تابعيه بالعمل 

 أتعاب أييدفع مدير الصندوق ساستثمار يديره مدير صندوق من الباطن ألي صندوق استثمار يديره الصندوق. و

 . تابعة لذلكومصاريف 

 . هج( األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبدال

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

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

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

 .لهم المرخص األشخاص

 لماليةا السوق هيئة قبل من تعليقه أو سحبه أو اإلدارة نشاط ممارسة في الصندوق مدير ترخيص إلغاء .2

 ةاالدار نشاط ممارسة في ترخيصه إللغاء الصندوق مدير من المالية السوق هيئة إلى طلب تقديم .3

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

 . التنفيذية

 وجود دمع مع استقالته أو عجزه أو االستثمار صندوق أصول يدر الذي االستثمارية المحفظة مدير وفاة .5

 .الصندوق أصول ادارة على قادر الصندوق مدير لدى مسجل أخر شخص

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

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

 )أ( أعاله.

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

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

 ضروريا لكذ كان حيثما ينقل ان  المعزول الصندوق مدير على ويجب. البديل الصندوق مدير تعيين من األولى

 .بالصندوق تبطةالمر العقود جميع البديل الصندوق مدير الى المحض، المالية السوق هيئة لتقدير ووفقا ومناسبا

 

 

 



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

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

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

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

 .المتعمد تقصيره أو تصرف سوء أو إهمال

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

 .الصندوق أصول بحفظ يتعلق فيما الالزمة اإلدارية اإلجراءات جميع اتخاذ

 

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

فع أمين وسيدق. للحفظ من الباطن للصندو يجوز ألمين الحفظ تكليف طرف ثالث أو أكثر أو اي من تابعيه بالعمل أمينا  

 الحفظ أي أتعاب ومصاريف تابعة لذلك.

 . هلعزل أمين الحفظ أو استبدالج( األحكام المنظمة 

 واستبداله: الحفظ أمين عزل في الهيئة صالحية .1

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

 :اآلتية

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

 .المرخص لهم

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

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

 هحلنظام أو لوائبالتزام ا -ا  تراه الهيئة جوهريبشكل  -ل إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قد أخ (4

 .التنفيذية

 أهمية جوهرية. تذا اأنه -لى أسس معقولةبناء  ع- ترى الهيئة أي حالة أخرى (5

أمين  عني تعيينوق المفيجب على مدير الصند إذا مارس  الهيئة أيا  من صالحياتها وفقا  للفقرة )أ( من هذه المادة، (ب

امل من شكل كبالتعاون  وأمين الحفظ المعزول يتعين على مدير الصندوق حفظ بديل وفقا  لتعليمات الهيئة، كما

وما  األولى من ي( 60)ـ تسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى أمين الحفظ البديل وذلك خالل ال أجل المساعدة على

تقدير ووفقا  ل ناسبا  تعيين أمين الحفظ البديل. ويجب على أمين الحفظ المعزول أن ينقل، حيثما كان ذلك ضروريا  وم

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

 واستبداله: الحفظ أمين عزل في مدير الصندوق صالحية .2

أن عزل أمين  معقول ى بشكلرأإذا  كتابيبموجب إشعار  المعين من قبلهحفظ الأمين عزل  الصندوقيجوز لمدير  (أ

 .ت، وعلى مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات بذلك فورا  وبشكل كتابيالحفظ في مصلحة مالكي الوحدا



إلشعار اظ أمين الحف من تسلم ( يوما  30)خالل  تعيين بديل له أمين الحفظ عزل إذا يجب على مدير الصندوق (ب

مدير  ل كامل معالتعاون بشك المادة. ويجب على أمين الحفظ المعزولمن هذه  (أ)لفقرة وفقا  لصادر الكتابي ال

نقل، ول أن يتسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى أمين الحفظ البديل. ويجب على أمين الحفظ المعزل الصندوق

 .ي العالقةذتثمار حيثما كان ذلك ضروريا  ومناسبا ، إلى أمين الحفظ البديل جميع العقود المرتبطة بصندوق االس

يجب على وعن قيامه بتعيين أمين حفظ بديل،  اإللكتروني موقعه ح فورا  فياإلفصايجب على مدير الصندوق  (ج

ندوق يل للصمدير الصندوق العام كذلك اإلفصاح في الموقع اإللكتروني للسوق عن قيامه بتعيين أمين حفظ بد

 العام.
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 . هومسؤوليات هب( مهام المحاسب القانوني وواجبات

 تمت والتي بها يقوم التي عةالمراج لأعما إلى استنادا   المالية القوائم على الرأي إبداء في القانوني المحاسب مسؤوليةتتمثل 

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

 األخطاء من ليةخا المالية القوائم بأن التأكد من معقولة درجة على لللحصو المراجعة لأعما تنفيذو وتخطيط لمهنةا

 اإليضاحاتو للمبال  مؤيدة أدلة على لالحصو بفجراءات القيام أيضا القانوني المحاسب مسؤوليات تضمنهر. تالجو

 المحاسبية التقديرات يةومعقول المتبعة المحاسبية السياسات مالءمة مدى قييمت إلى باإلضافة .المالية القوائم في الواردة

 .المالية للقوائم العام العر  قييمت إلى باإلضافة المستخدمة

 .لصندوقلج( األحكام المنظمة الستبدال المحاسب القانوني 

وفقا   حساباتمدير الصندوق بحق تغيير مراجع السيكون أرنس  أند يونج مراجع الحسابات الخارجي للصندوق ويحتفظ 

عيين رفض ت الحق في إدارة الصندوقويكون ألعضاء مجلس  ،مجلس إدارة الصندوقلما يراه مناسبا  بعد أخذ موافقة 

  تية:المحاسب القانوني أو توجيه مدير الصندوق لتغيير المحاسب القانوني المعين، في أي من الحاالت اآل

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

 القانوني للصندوق مستقالإذا لم بعد المحاسب  -

 المراجعة ة مهامإذا قرر مجلس إدارة الصندوق أن المحاسب القانوني ال يملك المؤهالت والخبرات الكافية لتأدي -

 بشكل مر 

 إذا طلب  الهيئة وفق لتقديرها المحض تغيير المحاسب القانوني المعين فيما يتعلق بالصندوق. -
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 :أصول الصندوق 22
 بواسطة أمين الحفظ لصالح الصندوق.أصول الصندوق محفوظة  (أ

 يجب على أمين الحفظ فصل أصول الصندوق عن أصوله وعن أصول عمالئه اآلخرين. (ب
 

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

 في مصلحة أي   زعالمو أو المشورة مقدم أو الباطن من الحفظ أمين أو الحفظ أمين أو الباطن من الصندوق مدير أو

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

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

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

 .المعلومات مذكرة أو واألحكام

 إقرار من مالك الوحدات 23
، لصندوقلقد أطلع /اطالعنا على شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وملخص المعلومات الرئيسة الخاصة با

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

 االسم:

 التوقيع:

 :التاريخ 

  



 (1) ملحق

 ملخص الضوابط الشرعية

 

 أوالً: ضوابط صناديق المضاربة بالبضائع

 .ن عليههي أن يدفع شخص ماال  إلى آخر ليت جر به، ويتقاسمان الربح بينهما بحسب ما يتفقا تعريف المضاربة:

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

وزعا  لربح ماالصندوق( على أن يتولى المضارب استثمار أموالهم في نشاط يرجى منه تحقيق ربح مناسب، على أن يكون 

 عمله فقط.وجهده  لية على أرباب المال ويخسر المضارببينهما حسب ما اتفقا عليه، وفي حال الخسارة تكون الخسارة الما

 

 الضوابط الشرعية:

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

 الصادرة من الهيئة الشرعية لمدير الصندوق والتي تشمل ما يأتي:

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

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

 المشتري.

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

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

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

 ثمارية.االست ال يجوز تداول وحدات الصندوق إال بعد بدء نشاطه واستمرار مزاولته لهذا النشاط في موجوداته .3

ندوق دات الصتداول وحدات الصندوق بعد توقفه عن مزاولة نشاطه كالتوقف للتصفية إذا كان  في موجوال يجوز  .4

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

 

 ثانيا: ضوابط صناديق األسهم:

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

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

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

 .وأحكامه البيع شروط وفق بأسهمها

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

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

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

 .مطلقا  

 أمور هاتعامالت بعض في يطرأ قد ولكن مباحة، وأنشطتها أغراضها التي المساهمة الشركات: الثالث النوع -ت

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

 :يأتي ما المساهمة

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

 التعامل اباجتن تلتزم مساهمة شركات وجدت ففذا بالحاجة، مقيد الشركات تلك بأسهم التعامل جواز إن -

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

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

 متوسط من السوقية مةالقي وتؤخذ مبلغه، كان مهما حرام بالربا االقترا  أن علما   الدفترية، القيمة عن تقل لم ما السوقية

 .السنة أرباع من ربع لكل قيمتها

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

 اإليرادات بعض عن اإلفصاح يتم لم وإذا. ذلك غير عن أم لمحرم تملك عن أم محرم نشاط ممارسة عن أم ربوية بفائدة

 .االحتياط جانب ذلك في ويراعى معرفتها، في فيجتهد

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



 أسهمها ببيع نهام التخلص إلى المبادرة وجب  السابقة الضوابط عليها تنطبق ال بحيث الشركات أوضاع تغيرت إذا: ثانيا  

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

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

 . مدققة غير أم مدققة أكان  سواء شهرية، أو سنوية ربع أو كان  سنوية للغر ؛ موضحة صادرة

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

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

 نفسها الشركة ام ق سواء   -السعرين بين الفرق من الربح بقصد والشراء البيع: المتاجرة وتعني السنوي، ربحه أي ريعه،

 حالة في كما( السمسرة) التوسط سبيل على لغيرها كان أم لنفسها، الشركة تعامل أكان وسواء   غيرها، بواسطة أم بذلك

 على أو مضاربة، مأ كان  إجارة االستثمارية الصناديق في كما الغير ألموال اإلدارة سبيل على أو التداول، في الوساطة

 .االستثمارية المحافظ إدارة في كما للغير والتوكيل الغير عن الوكالة سبيل

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

 

 ثالثاً: ضوابط الصكوك:

وية أو قوق معنشائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو حتعريف الصكوك: هي وثائق متساوية القيمة تمثل حصصا  

ء اب وبدفي ملكية موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاص، وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب االكتت

 استخدامها فيما أصدرت من أجله.

 الضوابط الشرعية:

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

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

ارة ، أو اإلجستصناعأن يحكم الصك أحد عقود المعامالت المالية في الفقه اإلسالمي، كالمشاركة، أو السلم، أو اال .2

 أو البيع وغيرها، وأن تكون مستوفية ألركانها وشروطها.

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

 الشريعة اإلسالمية.

الت أال تشتمل وثائق الصكوك على أي شرط أو تعهد يضمن به المصدر لمالك الصك رأس ماله في غير حا .4

 التعدي أو التفريط.

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

 قد الصرف.شروط عوإذا كان  أصول الصكوك ديونا  أو نقودا  فال يجوز تداولها إال بعد مراعاة أحكام بيع الدين  .أ

 إذا كان  أصول الصكوك أعيانا أو خدمات أو منافع أو حقوقا  فال مانع من تداولها. .ب

لغر  ود فينظر للغر  من إصدار الصكوك ففن كان اإذا كان  أصول الصكوك تشتمل على أعيان وديون ونق .ت

يان صكيك األعلغر  تتصكيك الديون أو النقود أو هما معا  فال يجوز تداولها إال بعد مراعاة أحكامهما، وإن كان ا

  ونحوه فال مانع من تداوله.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 المملكة العربية السعودية(

 

 

أسهم منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا –األرباح  رأس المال وتوزيع لتنميةصندوق الراجحي   

مفتوح( -عام )صندوق أسهم   

 مدير الصندوق ) شركة الراجحي المالية(

 (البالد لالستثمارأمين الحفظ )شركة 

 

 مذكرة المعلومات

 إصدار مذكرة المعلوماتتاريخ 

 م 25/03/2018هـ الموافق 09/07/1439

 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

 

ق ر الصندوالموافقة عليها . ويتحمل مديوتم  روجع  مذكرة المعلومات من قبل مجلس إدارة الصندوق 

اردة ات الووأعضاء مجلس إدارة الصندوق مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة واكتمال المعلوم

كتمال اندوق بصحة و في مذكرة المعلومات. كما يقر ويؤكد أعضاء مجلس إدارة الصندوق ومدير الص

 واردة فينات الالمعلومات الواردة في مذكرة المعلومات، كما يقرون و يؤكدون على أن المعلومات والبيا

 مذكرة المعلومات غير مضللة.

 

سؤولية أي  م وافق  هيئة السوق المالية على تأسيس صندوق االستثمار وطرح وحداته . ال تتحمل الهيئة

راحة من فسها صلومات، وال تعطي أي  تأكيد يتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخلي نعن محتويات مذكرة المع

ى أي  ماد علأي مسؤولية مهما كان  ، ومن أي  خسارة تنتج عما ورد في مذكرة المعلومات أو عن االعت

وال  ن عدمهجزء منها. وال تعطي هيئة السوق المالية أي  توصية بشأن جدوى االستثمار في الصندوق م

اردة في أو تأكيد صحة المعلومات الو في باالستثمارموافقتها على تأسيس الصندوق توصيتها  نيتع

أو من  مستثمرالشروط واألحكام ومذكرة المعلومات، وتؤكد على أن قرار االستثمار في الصندوق يعود لل

 يمثله.

 

منطقة الشرق األوسط وشمال أسهم  –لتنمية رأس المال وتوزيع األرباح اعتماد )صندوق الراجحي تم 

لشركة الهيئة الشرعية من قِبل  ةصندوق استثمار متوافق مع المعايير الشرعية المجاز ه( على أنأفريقيا

 الراجحي المالية.
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 قملخص الصندو

 اسم الصندوق
أسهم منطقة الشرق األوسط  –صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع األرباح 

 وشمال أفريقيا

 شركة الراجحي المالية مدير الصندوق

 صندوق  مفتوح نوع الصندوق

 2012/3/17 البدءتاريخ 

 لاير سعودي العملة  الصندوق

 عالية مستوى المخاطرة

 المؤشر اإلرشادي
وسط ق األمؤشر ستاندرد آند بورز لنمو األرباح المتوافقة مع الشريعة في أسهم الشر

 وشمال أفريقيا.

 هدف االستثمار في الصندوق

خل خالل دمج الد الهدف من االستثمار في الصندوق هو تحقيق عوائد إجمالية من

ق لصندواالحالي مع مكاسب تنمية رأس المال وزيادة قيمة األصول،  أيضا يسعى مدير 

مة ملتز إلى تحقيق أداء يفوق أداء المؤشر وذلك من خالل االستثمار في أسهم شركات

شكل ببأحكام الشريعة اإلسالمية من بين الشركات المدرجة في األسواق الخليجية 

وجه بطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بشكل ثانوي مع التركيز رئيسي وأسواق من

 خاص على أسهم الشركات التي توزع األرباح.

 كل شخص مؤهل سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا المصرح لهم باالشتراك

 لاير سعودي   100 سعر الوحدة عند بداية الطرح

 لاير سعودي 5,000 الحد األدنى لالشتراك

 لاير سعودي 2,000 األدنى لالشتراك اإلضافيالحد 

 لاير سعودي 2,000 الحد األدنى لالسترداد

قبول طلبات االشتراك 

 واالسترداد

 مراكز االستثمار جميع أيام األسبوع ●

 القنوات اإللكترونية جميع أيام األسبوع ●

آخر موعد الستالم طلبات 

 االشتراك واالسترداد
 اليوم السابق ليوم التعاملعصرا من  5:00الساعة 

 االثنين واألربعاء أيام التعامل

 تقويم يومي من األحد الى الخميس أيام التقويم

 هو يوم العمل التالي ليوم التعامل )الثالثاء والخميس( أيام اإلعالن 

موعد دفع قيمة الوحدات 

 المستردة

امس م الخيدفع لمالك الوحدات عوائد االسترداد بحد أقصى قبل إقفال العمل في اليو 

 يه جميعكون فالتالي ليوم التعامل الذي تم فيه تحديد سعر االسترداد، أو الوق  الذي ت

 الوسائل والتراخيص )إن وجدت( المناسبة لتحويل الوحدات متوافرة لدى مدير

 الصندوق.

 د أقصى من مبل  االشتراك% كح2 رسوم االشتراك

 % سنويا1.75 رسوم اإلدارة 

لهألوراق الماليهة سهنويا  مهن قيمهة األصهول % 0.02يتحمل الصندوق رسوم حفهظ تعهادل  رسوم أمين الحفظ

-%0.07التههي يههتم حفظههها فههي السههوق السههعودية، ويتحمههل رسههوم حفههظ تتههراوح بههين )



 

  

لألوراق المالية التي يتم حفظها في األسواق الخليجيهة سنويا  من قيمة األصول %( 0.15

 والعربية األخرى. 

لتهي مهن ال تشمل الرسوم النظامية والرسوم التي قد تفرضها األسواق ومراكز اإليداع وا

 الممكن أن تتغير من وق  ألخر.

 رسوم التعامل 

 وبيع يتحمل الصندوق عموالت ورسوم التداول الناتجة عن صفقات وعمليات شراء

اق األسواألوراق المالية حسب العموالت السائدة في األسواق والتي تدفع للوسطاء و

 المالية والجهات التنظيمية وأمناء الحفظ.

 رسوم أخرى

فظ م الحسيتحمل الصندوق المصاريف الالزمة والفعلية إلدارته، رسوم المراجعة ورسو

إدارة الصندوق ورسوم  ورسوم النشر والرسوم الرقابية ومكافعت أعضاء مجلس

بشرط أال يتجاوز إجمالي نسبة  المؤشر االسترشادي، والمصروفات االخرى،

% من 0.25المصروفات األخرى )باستثناء مصاريف التعامل والحفظ والضرائب( 

قل في حال كان  نسبة الرسوم أ 150,000متوسط صافي قيمة األصول السنوية أو )

 .وم الفعلية فقطمن ذلك( كما يتحمل الصندوق الرس



 تعريف المصطلحات

 الصندوق 
 الشرق ةمنطق أسهم – األرباح وتوزيع المال رأس لتنمية الراجحي صندوق

 أفريقيا وشمال األوسط

 شركة الراجحي المالية  مدير الصندوق/المدير/ الشركة

 مجلس إدارة الصندوق  المجلس 

 األوراق المالية للعمالءشخص اعتباري مستقل ومرخص له بحفظ  أمين الحفظ

 هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية الهيئة

أيام قبول طلبات االشتراك 

 واالسترداد  
 جميع أيام العمل الرسمية لشركة الراجحي المالية  

 طلب بيع وحدات في الصندوق طلب االسترداد 

 طلب شراء وحدات في الصندوق طلب االشتراك

 الطرح األوليفترة 
ة هي فترة بداية الصندوق التي يتم خاللها طرح وحدات الصندوق بالقيم

 االسمية إلى جميع المشتركين

 اليوم الذي يبدأ فيه الصندوق أعماله يوم تشغيل الصندوق

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

 الذي يتم من خالله مقارنة أداء الصندوق االستثماريهو المقياس  المؤشر االسترشادي

 الهيئة الشرعية الخاصة بمدير الصندوق الهيئة الشرعية

 لوحدة.عر اسهو يوم العمل التالي ليوم التعامل وهو اليوم الذي يتم فيه إعالن  يوم اإلعالن

 اليوم الذي يتم فيه حساب صافي قيمة أصول الصندوق يوم التقويم 

 األيام التي يتم فيها بيع وحدات صندوق االستثمار واستردادها تعامليوم ال

 يوم عمل رسمي للراجحي المالية   يوم عمل 

 إجمالي أصول الصندوق
ات قيمة أصول الصندوق باإلضافة للتوزيعات النقدية المستحقة من الشرك

 المستثمر بها.

 صافي قيمة أصول الصندوق
كافة االلتزامات والمصاريف الفعلية  إجمالي أصول الصندوق بعد خصم

 المحملة على الصندوق.



 وحدة االستثمار )الوحدة(

حصة المالك في صندوق االستثمار الذي يتكون من وحدات بما في ذلك  

أجزاء الوحدة وت عامل كل وحدة على أنها حصة مشاعة في أصول صندوق 

 االستثمار.

 األطراف ذات العالقة
ر ، الموظفون والشركات التابعة أو الزميلة لمديالمدراء، المسؤولون 

 الصندوق

 سعر الوحدة  في فترة الطرح األولي القيمة االسمية

 أي شخص او شركة تستثمر في وتمتلك وحدات في الصندوق مستثمر/عميل/مالك الوحدة

مستثمر مؤهل/ مستثمرون 

 مؤهلون

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

 أنظمة المملكة بهذه الصفة.

 الضوابط الشرعية

 ندوقهي الضوابط والنسب المالية التي تتبعها الهيئة الشرعية لمدير الص

عية لتصنيف الشركات واالستثمارات كاستثمارات متوافقة مع الضوابط الشر

 ويمكن االستثمار بها.

 الطروحات األولية
 رحهاطية العامة ألسهم للشركات التي يتم االصدارات أو االكتتابات األول

 طرحا  عاما  لالكتتاب ألول مرة في السوق األولية.

 حقوق األولوية
ديدة جسهم أهي أوراق مالية قابلة للتداول تعطي لحاملها الحق في االكتتاب في 

 مطروحة وق  اعتماد زيادة رأس مال الشركة.

 عقود المشتقات

أسهم خرى )قيمته من قيمة أصول حقيقية أو مالية أهي أداة مالية أو عقد تشتق 

 منيةزوسندات وعمالت أجنبية وسلع وذهب( وتكون لتلك العقود المالية مدة 

 بين محددة باإلضافة إلى سعر وشروط معينة يتم تحديدها عند تحرير العقد

خيارات (، عقود الFuturesالبائع والمشتري ومن هذه العقود ) المستقبليات )

(Options(  العقود اآلجلة ،)Forwards( ( المبادالت ،)SWAPوأي عقود 

 مشتقات أخرى، على أن تكون متوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق.

 أدوات أسواق النقد

 وات إيجادقصيرة األجل و تعتبر الوظيفة األساسية لهذه األد هي أدوات الدين 

نقدية جهة احتياجاتها الواألفراد والحكومات من أجل موا السيولة للشركات

رابحة العقود المتوافقة مع الضوابط الشرعية الم قصيرة األجل والتي تشمل

ضوابط والمشاركة وأي عقد أخر متوافق مع ال والمضاربة والوكالة واإلجارة

 .الشرعية للصندوق

 صناديق أسواق النقد

ق لسوهي صناديق استثمارية ذات طرح عام والموافق عليها من قبل هيئة ا

ضع ر خاالمالية أو هيئات تنظيمية خليجية و/أو أجنبية وفقا لتنظيم بلد آخ

 ملكةلتنظيم مساوي على األقل لذلك المطبق على صناديق االستثمار في الم

بط وتستثمر بشكل رئيسي في أدوات أسواق النقد وتكون متوافقة مع الضوا

 الشرعية للصندوق.



صناديق االستثمار المتداولة / 

 ناديق العقارية المتداولةالص

 هي صناديق استثمارية مقسمة إلى وحدات متساوية يتم تداولها في سوق

موافق وال األوراق المالية خالل فترات التداول المستمر كتداول أسهم الشركات

 ة وفقاجنبيعليها من قبل هيئة السوق المالية أو هيئات تنظيمية خليجية و/أو أ

ديق ظيم مساوي على األقل لذلك المطبق على صنالتنظيم بلد آخر خاضع لتن

 وق.لصنداالستثمار في المملكة، على أن تكون متوافقة مع الضوابط الشرعية ل

 الظروف االستثنائية 

صول هي الحاالت التي يعتقد مدير الصندوق أنه من الممكن أن تؤثر على أ

و االقتصادية و/أالصندوق أو أهدافه بشكل سلبي نتيجة أي من العوامل 

 السياسية و/أو التنظيمية المتغيرة.

صناديق االستثمار ذات الطرح 

 العام

و ية أهي صناديق استثمارية مرخصة وموافق عليها من قبل هيئة السوق المال

ساوي يم مهيئات تنظيمية خليجية و/أو أجنبية وفقا لتنظيم بلد آخر خاضع لتنظ

مع  االستثمار في المملكة ومتوافقةعلى األقل لذلك المطبق على صناديق 

 الضوابط الشرعية للصندوق

 أسواق األسهم السعودية

دية لسعوهي جميع األسواق التي يتم تداول األسهم بها في المملكة العربية ا

تم وتشمل السوق الرئيسي تداول وسوق نمو وجميع األسواق االخرى التي ي

 من خاللها تداول األسهم.

 ضافةضريبة القيمة الم
 ها هي ضريبة غير مباشرة ت فر  على جميع السلع والخدمات التي يتم شرا

 وبيعها من قبل المنشعت.

المشتركين المسجلين في 

 الصندوق

عات هم مالكي الوحدات المسجلين في سجل الصندوق في تاريخ أحقية التوزي

 النقدية من قبل الصندوق والذي يحدد من قبل مدير الصندوق.

 النقدية التوزيعات

هي التوزيعات النقدية التي يدفعها الصندوق لمالكي الوحدات وتمثل 

وق لصندالتوزيعات النقدية المدفوعة من قبل الشركات المستثمر بها لصالح ا

 إن وجدت. 

 

 

 

 :ستثمارالاصندوق ( 1

 .الصندوقاسم  (أ

   سهم منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقياأ –األرباح  رأس المال وتوزيع لتنمية  صندوق الراجحي 

Al Rajhi MENA Dividend Growth Fund 

 .الصندوقتاريخ إصدار شروط وأحكام  (ب



 لها تحديث خرآ إجراء وتم ،م من هيئة السوق المالية 2010/   11/ 10في شروط وأحكام الصندوق على تم  الموافقة 

  م28/02/2021  بتاريخ

 .الصندوقتأسيس وطرح  ىيئة علالهتاريخ موافقة  (ج

 م10/11/2010الحصول على موافقة الهيئة على طرح وحدات الصندوق بتاريخ 

 صندوق المدة  (د

 هو صندوق عام سهم منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقياأ –األرباح  رأس المال وتوزيع لتنميةصندوق الراجحي 

 غير محدد المدة مفتوح

 صندوقالعملة  ـ(ه

م بها استثماراته ووحداته، وتقبل اشتراكات المس بأي عملة  تثمرينعملة الصندوق هي الريال السعودي وهي التي ستقو 

راغبون في حمل الأخرى من العمالت العالمية الرئيسية على أساس سعر الصرف السائد في األسواق في ذلك التاريخ، ويت

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

 : هستثمار وممارساتاالسياسات ( 2

 صندوقلستثمارية لاالهداف األ (أ

ثمار هو صندوق است سهم منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقياأ –األرباح  رأس المال وتوزيع لتنميةصندوق الراجحي 

 .ة قيمة األصولالدخل الحالي مع مكاسب تنمية رأس المال وزياد إجمالية من خالل دمجتحقيق عوائد يهدف إلى مفتوح 

المتوافقة مع ات شركالفي أسهم  وذلك من خالل االستثمارأيضا يسعى مدير الصندوق إلى تحقيق أداء يفوق أداء المؤشر 

شمال وألوسط أسواق منطقة الشرق االخليجية بشكل رئيسي و من بين الشركات المدرجة في األسواق الضوابط الشرعية

   .التركيز بوجه خاص على أسهم الشركات التي توزع األرباح أفريقيا بشكل ثانوي مع

 األوسط الشرق أسهم في الشريعة مع المتوافقة األرباح لنمو بورز آند ستاندرد مؤشر هو للصندوق االسترشادي المؤشر

كأداة  االسترشادي المؤشر استخدام يتم حيث (، S&P MENA Shariah Composite Index)   أفريقيا وشمال

للصندوق هو جميع األوراق المالية التي تتوافق مع الضوابط الشرعية  االستثماري كما أن المجال الصندوق لقياس أداء

 في المؤشر معلومات على االطالع لمدير الصندوق في أسواق األسهم لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ويمكن

 .capital.com-www.alrajhiالشركة   موقع

 وسيقوم الصندوق بتوزيع األرباح على المستثمرين على فترات نصف سنوية.

 .يستثمر الصندوق فيها بشكل أساسي تيلية اللماوراق ااأل (ب

واق األسهم أسبشكل رئيسي في أسهم الشركات المدرجة في  االستثمار طريق عن االستثمارية أهدافه الصندوق يحقق

 .وقد يشمل ذلك الطروحات األولية أو حقوق األولوية أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقةفي 

 تثمار االسز تركية سياس (ج

 ألوسطا الشرق منطقة فيتتركز سياسية الصندوق على االستثمار في أسهم الشركات المدرجة في أسواق األسهم 

 بشكل رئيسي، كما يوضح الجدول التالي سياسة تركيز االستثمارات في الصندوق: أفريقيا وشمال

 الحد

 األعلى
 االستثمار نوع األدنى الحد

 والطروحات األولية وحقوق األولوية األسهم 50% 100%
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 *النقد أسواق وصناديق أدواتالنقد و 0% 50%

30% 0% 
يات هداف واالستراتيجاألذات  عاما   طرحا   المطروحة األخرى االستثمار صناديق

  المتداولة الصناديق وتشملالمماثلة 

20% 0% 
 اديقالصنمتداولة وتشمل /المطروحة طرحا  عاما  األوراق المالية المدرة للدخل 

 المتداولة العقارية

صناديق % من أصول الصندوق على شكل نقد أو في أدوات و50 من * يمكن لمدير الصندوق أن يحتفظ بنسبة أعلى

 النقد في ظل الظروف االستثنائية.أسواق 

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

 سطاألو شرقال منطقة فيبناء على أهداف الصندوق يتركز االستثمار في أسهم الشركات المدرجة في أسواق األسهم 

 ركاتالش تقييم ستوىم بنفس المستهدفة الشركات أسهم تقييم سيتم حيثواألوراق المالية المذكورة سابقا   أفريقيا وشمال

 والسياسية االقتصادية العوامل حيث من المستهدف السوق تقييم إلى باإلضافة السعودية األسهم بأسواق المدرجة

 صناديقال أو ابعيهت أو الصندوق مدير قبل من المصدرة المالية األوراق في االستثمار لصندوقيمكن ل كما ، والنظامية

 .تابعيه أو الصندوق مدير قبل من مدارةال

 لصندوق لرية ستثمااالاذ قرارات تخا رضبغتخدامها اسندوق الصدير لمن يمك تيدوات الألاليب واسألت واالاملمعا ـ(ه

لمالية المعايير عة من اتتمتع بمزايا تنافسية متميزة ، باالعتماد على مجمويتم التركيز في االختيار على الشركات التي 

دف تحقيق ئمة بهيسعى الصندوق لتحقيق أفضل العوائد من خالل إدارة نشطة تطبق أساليب االستثمار المالوالمحاسبية 

شكل ربع بحديثه حيث يتم ت المخاطر حسب طبيعة مجال االستثمار في األسهمأقصى العوائد الممكنة بالحد المعقول من 

 .سنوي

 من واحدة حددهت ما حسب النقد أسواق أدوات الستثمارات النظيرة لألطراف االئتماني للتصنيف األدنى الحد وسيكون

 /Baa3وديزم /-BBBبورز آند ستاندرد: كتالي أدنى بحد والمصنفة الدولية االئتماني التصنيف وكاالت من ثالث

 في ستثماراال وسيكون.  مصنفة غير نظيرة أطراف مع و/أو النقد أسواق أدوات في االستثمار يتم ولن -BBBفتش

 والمخاطر السيولةو األداء على بناء   للصندوق الشرعية الضوابط مع والمتوافقة العام الطرح ذات النقد أسواق صناديق

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

 .عليها تعديل وأي االستثمار صناديق

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

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

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

تلههك يههر ال يوجههد قيههود أخههرى علههى نههوع أو أنههواع األوراق الماليههة أو األصههول التههي يمكههن للصههندوق االسههتثمار بههها غ

 االستثمار والقيود الشرعية لمدير الصندوق.قيود االستثمار المذكورة في الئحة صناديق المفرو  حسب 

أو  وقمدير الصنداستثمار يديرها  ناديقصندوق أو صدات وح فيندوق الصول أصتثمار اسه فين يمكذي الد لحا (ح

 .مديرو صناديق آخرون



د لك حسب قيووذ للصندوق الشرعية الضوابط مع والمتوافقة ذات الطرح العاميحق للصندوق االستثمار في الصناديق 

ز ن ال يتجاوعلى أ  تعديل عليها، أيوالئحة صناديق االستثمار أو  الصندوق وأحكام االستثمار المحددة في شروط

اره عه ما مقدد مجتماالستثمار في الصناديق المطروحة طرحا  عاما  األخرى و الصناديق المتداولة وصناديق أسواق النق

 .الصندوق أصول قيمة صافي من 50%

 ضاالقترا فيندوق صالحيات صال (ط

 أصول قيمة صافي من٪ 10 تتجاوز بنسبة الشرعية الضوابط مع متوافق تمويل على الحصول للصندوق يحق

 االسترداد طلبات تغطية لغر  الصندوق

 .يرللتعامل مع أي طرف نظ ىعلاألد الح (ي

رف طع أي مسوف يلتزم مدير الصندوق بمتطلبات الئحة صناديق االستثمار وقيودها من حيث الحد األقصى للتعامل 

 نظير. 

 .اطر الصندوقمخدارة إلسياسة مدير الصندوق  (ك

اف قق أهدمدير الصندوق اتخاذ قرارات استثمارية منسجمة مع ممارسات االستثمار الجيد والحكيم  التي تح على

مل ذلك ، ويشالصندوق المشار اليها في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات والمستندات األخرى ذات العالقة

 بذل مدير الصندوق الجهد الالزم للتأكد من:

 توفر السيولة الكافية لتلبية أي طلبات استرداد متوقعة 

 ين ما لم طاع معطقة جغرافية أو صناعة أو قعدم تركيز استثمارات الصندوق على ورقة مالية معينه أو بلد أو من

 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 

  الئحة لاإلشراف، ومتى كان ذلك مناسبا، المصادقة على أي تضارب مصالح يفصح عنه مدير الصندوق وفقا

 صناديق االستثمار 

 ر الصندوقدى مديلنة المطابقة وااللتزام( االجتماع مرتين سنويا على األقل مع مسؤول المطابقة وااللتزام )لج 

ائح يع اللوالتزام مدير الصندوق بجم اإلرهاب لديه، للتأكد منومسؤول التبلي  عن غسيل األموال وتمويل 

 واألنظمة المتبعة.

 .إقرار أي توصية يرفعها المصفي في حالة تعيينه 

 بالئحة  لعالقةاكتمال والتزام شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات والمستندات األخرى ذات ا التأكد من

 صناديق االستثمار.

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

 صناديق االستثمار. الئحة، وأحكام ومذكرة المعلومات و المستندات ذات العالقة

 .العمل بأمانة ولمصلحة صندوق االستثمار ومالكي الوحدات فيه 

 اديالسترشر المؤشا (ل

 الشرق أسهم في الشريعة مع المتوافقة األرباح لنمو بورز آند ستاندرد مؤشرالمؤشر االسترشادي للصندوق هو 

    أفريقيا وشمال األوسط



 (  (S&P MENA Shariah Composite Index.  

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

 التعامل في مشتقات األوراق المالية (م

 أو الهيئة عن ةالصادر المالية الكفاية لقواعد خاضعة مصدرة لجهة المالية األوراق مشتقات في الصندوق يستثمر قد

التحوط  ية ومتطلباتلغر  اإلدارة الفعالة للمحفظة وتحقيق األهداف االستثمار للهيئة مماثلة رقابية جهة عن الصادرة

٪ 10 ذلك جاوزيت أال وعلى الشرعية، الضوابط مع متوافقة تكون أن علىمن المخاطر المتعلقة باستثمارات الصندوق 

 .الصندوق أصول قيمة صافي من

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

 ال يوجد

 :الصندوق فيستثمار لالخاطر الرئيسة ( الم 3

 نهه مهن يعتبر الصندوق صندوق اسهتثمار عهالي المخهاطر، وتبعها  لهذلك يجهب علهى مهالكي الوحهدات أن يكونهوا علهى بي

 التي قد يكون لها أثر سلبي على أداء الصندوقالمخاطر الرئيسة 

  غيهر تليس هناك تأكيد أن األهداف االستثمارية للصندوق سوف تتحقق وذلك ألن ظهروف السهوق وطهرق التهداول فهي

 قبلي. ال يعتبر ضمانا  لألداء المست للصندوق أو المؤشر االسترشادي للصندوق السابق األداءمستمر كما أن 

  ة بالمؤشهر مقارنه الصهندوق أو أن أداء خسهائر كبيهرةأي تكبهد  األرباح سوف تتحقق أو أنه لن يهتمبأن ال يوجد ضمان

 .االسترشادي سيتكرر أو يماثل األداء السابق

  بنكيةة ال يعتبر بمثابة وديع االستثمار في الصندوق أنيجب أن يأخذ مالكي الوحدات المحتملين في االعتبار. 

  ،السهترداد وقهد يكهون مبله  ايجب على مالكي الوحدات أن يدركوا أنهم ربما يخسرون جزءا  مهن أو كامهل اسهتثمارهم

يسهتطع  . وقهد تهنخفض قيمهة االسهتثمارات الرئيسهة للصهندوق وربمها الالصهندوقفهي به  اشتركواأقل من السعر الذي 

 مالكي الوحدات استرداد المبل  الذي استثمروه في الصندوق.

 صندوقاللمخاطر الرئيسة المحتملة المرتبطة باالستثمار في اقائمة 

 ي تشهتمل واليجب أن يأخذ مالكي الوحدات المحتملين في االعتبار قبل االستثمار في هذا الصهندوق عوامهل المخهاطر والته

 تنحصر على التالي:

 مخاطر سوق األسهم

تهه ال لمخهاطر السهوق والتذبهذبات العاليهة، وفهي الوقه  ذايستثمر الصندوق بشكل أساسي فهي األسههم التهي ههي عرضهة 

وي ر التي ينطهيوجد أي تأكيد أو ضمان بأن الصندوق سيحقق أداء  إيجابيا. وينبغي أن يكون المستثمر على علم بالمخاط

عوامهل عها لعليها هذا النوع من االستثمارات. كما أن المستثمر يهدرك أن جميهع األسههم عرضهة لالرتفهاع واالنخفها  تب

يهل إلمكهان للتقلاقهدر مدير الصهندوق بسيسعى و  النمو لتلك الشركات التي تتأثر بالعديد من العوامل الداخلية والخارجية.

وق تبعها من مخاطر هذه التذبذبات بالتوزيع النشط في القطاعات ومهن خهالل تخفهيض أو زيهادة نسهبة األسههم فهي الصهند

 لظروف السوق.

 مخاطر القطاع
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كل عهام في ذلك القطاع، بشه للتغيراتصندوق في استثماره على أحد القطاعات مما يجعل الصندوق عرضة قد يركز ال 

كهون بالمقابهل يوال يتم التركيز على االستثمار في أحد القطاعات بعينه إال في حال توافر فرص نمو كبيرة لهذلك القطهاع 

 الصندوق أكثر مخاطرة مقارنة بالصناديق األكثر تنوعا.

 العمالتمخاطر 

لتهي اينطوي االستثمار في الصندوق على بعهض المخهاطر التهي تتعلهق بهالعمالت، فهفن انخفها  قيمهة أي مهن العمهالت 

ثمار فهي تشكل قوام استثمارات الصندوق من شأنه أن يهؤثر سهلبا علهى أداء الصهندوق. ولكهن التنهوع فهي مجهاالت االسهت

 مخاطر. عدد من البلدان المختلفة سيكون من شأنه أن يقلل من تلك ال

 مخاطر االئتمان

 و عدم رغبةي حال استثمار أصول الصندوق في صناديق البضائع فهناك مخاطر ائتمانية تتمثل في إمكانية عدم قدرة أف

 د نهائيا .الطرف اآلخر في سداد المستحقات أو االلتزامات المترتبة عليه في الوق  المحدد أو عدم إمكانية السدا

 مخاطر االقتصادية

سهتثمر يينطوي االستثمار في الصندوق على درجة عاليهة مهن المخهاطر الناجمهة عهن التوزيهع الجغرافهي لألسهواق التهي 

وال، قد فيها األم فيها الصندوق. وعليه؛ ففن أي تغييرات معاكسة في الظروف االقتصادية للبلد )أو البلدان( التي تستثمر

 يكون له أثر سلبي على قيمة أصول الصندوق. 

 اطر عدم الشرعيةمخ

عههايير غيههر متوافقههة مههع الم عنههدما تصههبحتتمثههل مخههاطر عههدم الشههرعية فههي حههال اسههتبعاد أحههد الشههركات المسههتثمر فيههها 

ة الئم. إضهافالشرعية للهيئة الشرعية، مما قد يؤدي إلى اضطرار مدير الصندوق لبيع تلك األسهم بسعر قد يكون غير م

ن يجعههل أالمحههددة مههن الهيئههة الشههرعية مههن شههأنه  للمعههاييرجههة لعههدم مطابقتههها إلههى أن اسههتبعاد عههدد مههن الشههركات كنتي

 استثمارات الصندوق أكثر تركيزا  مما قد يزيد من التذبذبات.

 مخاطر السيولة

 سههم أو إذايتعر  الصندوق لمخاطر عدم القدرة على تنفيذ عمليات االسترداد نتيجة النقص في السهيولة فهي أسهواق األ

لهى الحهد % أو أكثهر مهن القيمهة الصهافية ألصهول الصهندوق إ10تعهادل  تعاملوحدات المستردة في أي يوم كان  قيمة ال

 الذي يضطر معه مدير الصندوق لتأجيل االسترداد لتاريخ الحق.

 مخاطر قانونية

وتههأتي تلههك  قهد تواجههه الشههركات بعههض المخههاطر القانونيههة نتيجههة لعهدم االلتههزام بتطبيههق األنظمههة واإلجههراءات القانونيههة,

المخاطر من الشركات التي اسهتثمر فيهها الصهندوق واحتماليهة تعرضهها للمخهاطر القانونيهة والمقاضهاة مهن قبهل دعهاوى 

 األفراد أو الشركات.

 مخاطر سياسية

يد كية أو تجمقد يتأثر أداء الصندوق بالتغيير الذي يحصل في الحكومات أو بالحروب أو بفجراءات المصادرة ونزع المل

 .األرصدة أو حصول تغيير في قوانين تلك البلدان أو التعر  ألية مخاطر سياسية أخرى

 مخاطر االستثمارات األخرى

 ماريةاالسهتث والصهناديق ،المتداولهة صهناديقال مثهل أخهرى اسهتثمارات فهي الصندوق يستثمر قد األصول، تنويع لغر 

 والهدخل النقهد أسهوق مثهل التقليديهة األصهول فئهات مهن خطورة أكثر عموما االستثمارات، هذه وتعتبر ،REITsالعقارية

 .الوحدة وسعر الصندوق أداء من االستثمارات تلك تخفض وقد الثاب 



 التمويل مخاطر

محهدد في حال حصول مدير الصندوق على تمويل لغر  االستثمار قد يتأخر الصندوق عهن سهداد المبهال  فهي الوقه  ال

لهى الصهندوق، ممها قهد يضهطر مهدير الصهندوق لبيهع بعهض اسهتثماراته ممها قهد يهؤثر عألسباب خارجة عهن إرادة مهدير 

 أصول الصندوق والذي سينعكس سلبا على أسعار الوحدات.

 

 الثابت الدخل ألدوات الداخلي التصنيف على االعتماد مخاطر

 ههايتهي يسهتثمر فالمصهنفة ائتمانيها واليتحمل مالكو الوحدات المخاطر المتعلقة باالستثمار فهي أدوات الهدخل الثابه  غيهر 

 وق. حيهث أن أييل، ثم التقويم والتصنيف االئتماني الداخلي الذي يقوم به مدير الصهندوالتحل البحث على بناء الصندوق

ا ضعف في الوضع المالي لمصدري أدوات الدخل الثاب  ربما يؤدي إلى خفض قيمة صافي قيمة أصهول الصهندوق ممه

 ء الصندوق وأسعار الوحدات.لى أدايؤثر سلبا ع

 الناشئة األسواق مخاطر

ق أو قد يستثمر الصهندوق فهي أوراق ماليهة فهي سهوق أو أسهواق ناشهئة والتهي قهد تنطهوي علهى مخهاطر مرتبطهة باإلخفها

ل واق قد يحمهاألس هذهالتأخر في تسوية صفقات السوق وتسجيل وأمانة حفظ األوراق المالية. كما أن االستثمار في مثل 

ئة عهادة سواق الناشبين طياته مخاطرا أعلى من المتوسط والمعتاد. علما بأن الكم األكبر من أحجام القيمة السوقية في األ

اشهئة فقهد يكون متركزا في عدد محدود من الشركات. ولذلك، في حال اسهتثمر فهي أوراق ماليهة تسهتثمر فهي األسهواق الن

ا لبسهما قهد يهؤثر من تقلبات األسعار، وسيولة أقل مقارنة  باالستثمار في أسواق أكثر تطورا ميواجه الصندوق قدرا أكبر 

 على أداء الصندوق وسعر وحداته.

 الصندوق مدير موظفي على االعتماد مخاطر

 صهندوقال أداء تهأثر إلهى يهؤدي قهد ممها الصندوق، مدير موظفي ومهاراتيعتمد أداء الصندوق بشكل كبير على قدرات 

 .مناسب بديل وجود وعدم غيابهم أو استقالتهم عند سلبيا الوحدة وسعر

 المصالح تضارب مخاطر

 قهد شخصهية مصهلحة بسهبب الصهندوق مهدير قرار واستقاللية موضوعية على تؤثر التي الحاالت فيالمخاطر  هذهتنشأ 

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

 الُمصِدر مخاطر

ادية أو وتشهمل التغييهرات فهي الظههروف الماليهة للم صهدر أو الطههرف المقابهل/ النظيهر، والتغيههرات فهي الظهروف االقتصهه

أثر بوضهع السياسية المحددة التي تؤثر سلبا علهى نهوع معهين مهن األوراق الماليهة أو المصهدر، حيهث إن ذلهك األصهل يته

 ة سلبا.الوحد وسعر الصندوق أداء تأثر وبالتالي همهالمصدر مما قد يؤدي إلى انخفا  قيمة أس

 :معلومات عامة( 4

  صندوقال في لالستثمار المستهدفة لفئةا (أ

أهداف  عاةمرامع  االشتراك بالصندوق، الصفة بهذه المملكة أنظمة له تقرمؤهل  اعتباري أو طبيعي شخص ييحق أل

ألرباح وزيعات اتللجمع بين  يستهدف الصندوق المستثمرين الذين يسعون  االستثمارية والمخاطر المرتبطة بهاالصندوق 

  .أسواق األسهممن خالل االستثمار في وزيادة رأس المال 

 األرباح توزيع سياسة (ب



ر من كل أكتوب 15و أبريل 15، وذلك في سنوية نصف فترات على المستثمرين على األرباح بتوزيع الصندوق سيقوم

 .عام

 

 

 

 

 لصندوق لالسابق  األداء (ج

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

 م2019ديسمبر  31 - التراكمي %العائد 

 سنة ثالث سنوات خمس سنوات منذ التأسيس

24.19 2.68 14.73 5.28 

 

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

 % العائد السنوي

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

5.28 7.58 0.01 6.04 -15.60 -1.43 27.18 *-5.25 - - 

 

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

 % السنوي األداء

 السنة 2015 2016 2017 2018 2019

 الصندوق 15.60- 6.04 0.01 7.58 5.28

8.01 9.50 6.99 12.37 -16.39 
 المؤشر اإلرشادي

   

 .الماضيةالثالث  الماليةمدار السنوات  ىعل األرباحتاريخ توزيع ( 4

 التوزيعات السنوية

 تاريخ توزيع األرباح 2017 2018 2019

أبريل 15 2.00 1.25 1.50  

أكتوبر 15 1.75 1.75 2.00  



 

 

  لصندوقا تقارير( 5

لهك مهن وذ مقابللهى نسهخ مهن ههذه القهوائم دون يستطيع مالكي الوحدات االستثمارية والمستثمرين المحتملهين الحصهول ع

  capital.com-www.alrajhiموقعنا االلكتروني  ل خال

 

 .الوحدات مالك حقوققائمة  (د

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

  يمتها، التي يمتلكها وصافي قالحصول على تقرير يتضمن صافي قيمة أصول وحدات الصندوق، وعدد الوحدات

 يوم من كل صفقة. 15وسجل بجميع الصفقات يفدم خالل 

 الحصول على القوائم المالية المراجعة للصندوق بدون مقابل عند طلبها 

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

 دة المحددة في الئحة صناديق االستثمار.لنوع التغيير والم

 اإلشعار بأي تغير في مجلس إدارة الصندوق 

 علية اب الفالحصول على نسخة محدثة من شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات سنويا تظهر الرسوم واألتع

 ومعلومات أداء الصندوق عند طلبها

  قويميا، بخالف يوما ت 21قبل االنهاء بمدة ال تقل عن االشعار برغبة مدير الصندوق بفنهاء صندوق االستثمار

 المعلومات عليها. ومذكرةاألحداث التي تنص عليها الشروط واألحكام 

 لوحدة اع مالك مفي شروط وأحكام الصندوق، إال في حالة تم االتفاق السترداد في األوقات المحددة دفع عوائد ا

 .ارجة عن إرادة مدير الصندوقعلى أوقات مختلفة أو تعذر ذلك نظرا  لظروف خ

 طلبها من مدير الصندوق دالحصول على اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى عن 

 .الوحدات مالك مسؤوليات ـ(ه

 يقر ويوافق مالكي الوحدات في الصندوق على اآلتي:

 داء أو ن ألضما االستثمار في الصندوق على مسؤولية المستثمر بشكل كامل وال يقدم مدير الصندوق أي تعهد أو

نخفا  األي  ربحية ألي استثمار مدار في الصندوق ولن يكون على مدير الصندوق أي مسؤولية قانونية أو تبعية

و ل الجسيم أإلهمافي قيمة االستثمارات المدارة أو انخفا  في أصول الصندوق باستثناء تلك الحاالت الناتجة عن ا

 التعدي أو التقصير.

 ن ديون ال  عالوحدات الستثماره في الصندوق أو جزء منه ، ال يكون مالك الوحدات مسؤو فيما عدا خسارة مالك

 .والتزامات الصندوق

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

يتم إعفائه من أي استثماراتهم وأن مدير الصندوق الصحيحة، بما فيها اإلشعارات وكشوفات الحساب المتعلقة ب

مسؤولية ويتنازل مالك الوحدات عن أي حقوق أو مطالبات على مدير الصندوق ناشئة بشكل مباشر أو غير مباشر 

مالك الوحدات بكشف الحساب واإلشعارات أو أي معلومات أخرى تتعلق باالستثمارات أو تلك التي عن عدم تزويد 

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


درة مالك الوحدة على الرد أو التأكد من صحة المعلومات أو تصحيح أية أخطاء مزعومة في كشف تنشأ عن عدم ق

 الحساب أو اإلشعارات أو أية معلومات أخرى.

 وانين ع لتلك القن يخضإذا كان مالك الوحدات خاضعا  لقوانين سلطة غير المملكة العربية السعودية ففنه يتعين عليه أ

 تزام على الصندوق أو مدير الصندوق.دون أن يكون هناك أي ال

 باإلنهاء الخاصة اإلجراءاتو صندوقال إنهاء تستوجب التي الحاالت (و

الصندوق  لمدير يعتبر هذا الصندوق من الصناديق المفتوحة المدة وليس هناك يوم محدد لتصفيته. ومع ذلك، ففنه سيكون

قة عملية ه بطريالحق في تصفية الصندوق بالكامل، إذا أصبح جليا  أن حجم أصول الصندوق ال يبرر االستمرار في إدارت

، أو لصندوقبب حدوث بعض التغييرات في األنظمة التي تحكم إدارة اومالئمة ومجدية من الناحية االقتصادية أو بس

ك بعد لية وذلن قبل هيئة السوق المادون الحد األدنى المسموح به الستمرار الصندوق والمحدد مانخفض حجم الصندوق 

صندوق دير الفسيقوم ماشعار هيئة السوق المالية أو ألي سبب طارف آخر. وفي حالة تم اتخاذ قرار بتصفية الصندوق، 

 باتخاذ الخطوات التالية:

 بل قذلك  إرسال إشعار مكتوب بهذه التصفية إلى هيئة السوق المالية ومالكي الوحدات ، على أن يكون

 ( يوما  تقويميا  من تاريخ التصفية.21)

 لى عدت( جسداد االلتزامات المستحقة على الصندوق من أصول الصندوق وتوزيع المبال  المتبقية )إن و

 مالكي الوحدات المسجلين في تاريخ التصفية على أساس تناسبي حسب ما يملكه كل مالك وحدات

 بالصندوق.

 ء مدةيجب على مدير الصندوق اإلعالن في موقعه اإللكتروني والموقع اإللكتروني للسوق عن انتها 

 الصندوق ومدة تصفيته.

 

 .بأصول الصندوق المتعلقة المخاطر تقويم آلية (ز

 الصندوق بأصول المتعلقة المخاطر لتقويم داخلية مدير الصندوق آلية يتبع

 :االتعابو العموالتو الخدماتمقابل ( 5

 صندوق المن أصول  المدفوعاتأنواع  (أ

 رسوم اإلدارة

من إجمالي أصهول الصهندوق.  وتحتسهب ههذه النسهبة فهي كهل  سنويا   %1.75بنسبة  إدارة يستحق مدير الصندوق أتعاب

 يوم تقييم وتخصم من أصول الصندوق وتسدد في نهاية كل شهر تقويمي ميالدي.

 

 رسوم أمين الحفظ

لسهعودية، الألوراق المالية التي يهتم حفظهها فهي السهوق سنويا  من قيمة األصول % 0.02يتحمل الصندوق رسوم حفظ تعادل 

لألوراق الماليهة التهي يهتم حفظهها فهي األسهواق نويا  من قيمة األصول س%( 0.15-%0.07ويتحمل رسوم حفظ تتراوح بين )

 الخليجية والعربية األخرى. 

 وق  ألخر. ي من الممكن أن تتغير منال تشمل الرسوم النظامية والرسوم التي قد تفرضها األسواق ومراكز اإليداع والت

 الضرائب



 مههع المبرمههة العقههود أو الصههندوق علههى فرضههها يههتم أخههرى ضههرائب وأي المضههافة القيمههة ضههريبة الصههندوق يتحمههل

 ابهلمق الصهندوق مهدير أو للصهندوق أعمهال أو لخهدمات تقهديمهم نظيهر أخهرى ألطهراف تهدفع التهي الرسوم أو الصندوق

 .الصندوق إدارة

 التعاملرسوم 

والت يتحمل الصندوق عموالت ورسوم التداول الناتجة عهن صهفقات وعمليهات شهراء وبيهع األوراق الماليهة حسهب العمه

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

 رسوم أخرى

رسههوم المراجعههة ورسههوم الحفههظ ورسههوم النشههر والرسههوم سههيتحمل الصههندوق المصههاريف الالزمههة والفعليههة إلدارتههه، 

بشههرط أال  الرقابيههة ومكافههعت أعضههاء مجلههس إدارة الصههندوق ورسههوم المؤشههر االسترشههادي، والمصههروفات االخههرى،

% مههن متوسههط 0.25يتجههاوز إجمههالي نسههبة المصههروفات األخههرى )باسههتثناء مصههاريف التعامههل والحفههظ والضههرائب( 

في حال كان  نسهبة الرسهوم أقهل مهن ذلهك( كمها يتحمهل الصهندوق الرسهوم  150,000السنوية أو )صافي قيمة األصول 

 الفعلية فقط

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

 صندوقال

 اإلدارة  رسوم
وتحتسب صول الصندوق تحتسب على أساس سنوي إجمالي أ% من 1.75

 يتم خصمها من أصول الصندوق في نهاية كل شهروتراكميا  بشكل يومي

 ميالدي

مجموع مكافعت أعضاء مجلس إدارة 

 الصندوق

جم يتحمل الصندوق نصيبه منها بقدر ح، سنويا   لاير 30,000 أقصى بحد

اساس سنوي أصوله نسبة إلى إجمالي أصول الصناديق األخرى على 

 السنه نهاية في وتخصم يومي تراكميا بشكل تحسب

 أتعاب المحاسب القانوني المستقل
 مبل  ثاب  على أساس سنوي  وتحسب بشكل يومي، سنويا   لاير 35,000

  تراكميا ويدفع كل سته اشهر

 رسوم المؤشر االسترشادي
تحتسب على أساس يومي كمصروف مستحق ، لاير سنويا   26,500

 بشكل نصف سنوي وتدفعمن أصول الصندوق  تخصم

 رسوم النشر في موقع تداول 
تحسب ، مبل  ثاب  على أساس سنوي  سنويا   لاير 5,000 أقصى بحد

 وتدفع في نهاية العامتراكميا بشكل يومي 

 الرسوم الرقابية 
تحسب بشكل يومي ، مبل  ثاب  على أساس سنوي سنويا  لاير   7,500

 نهاية العاموتدفع في تراكميا 

 يوجد ال مبكر استرداد رسوم

رسوم مصاريف الحفظ و خدمات 

 الحفظ

 شهر كل نهاية في وتخصم يومي أساس على مئوية كنسبة تحتسب

 ال يوجدمصاريف يتحملها صندوق االستثمار 



 تتعلق بالتمويل

مصاريف تتعلق بتسجيل الوحدات أو 

 الخدمات اإلدارية األخرى

 ال يوجد

مستحقة مقابل تقديم خدمات أتعاب 

 تتعلق بسجل مالكي الوحدات

 ال يوجد

رسوم أو مصاريف أخرى يتم 

تحميلها على مالكي الوحدات أو يتم 

 دفعها من أصول الصندوق.

 ال يوجد

 ضريبة القيمة المضافةقبل احتساب *جميع الرسوم أعاله 

 يوم 365 أساس على السنة أيام عدد احتساب يتم**

 

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

 .المقابل ذلكالوحدات، وطريقة احتساب 

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

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

 مدير الصندوق يبرمهاخاصة  تبيان أي عموال (د

 ال يوجد

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

 .أساس عملة الصندوق ىالوحدات عل

 الصندوق جموح سعودي لاير 100,000 المستثمر المبل  أن بافترا  أعاله الموضحة الرسوم احتساب آلية يوضح مثال

 %.10 يعادل المالية السنة نهاية في المحقق والعائد سعودي لاير مليون 10 يعادل

 إجمالي اصول الصندوق

رسوم ومصاريف 

الصندوق بالريال 

 السعودي

رسوم ومصاريف المستثمر 

 بالريال السعودي 

االشتراك رسوم * - 2,100 

الحفظ رسوم  

)على افترا  أن متوسط رسوم الحفظ يعادل 

0.10)%  10,500 105 

المستقلين االدرة مجلس اعضاء مكافاة  30,000 300 

الحسابات مراجع  رسوم  36,750 367.5 



التوزيع مصاريف  50,000 500 

الرقابية الرسوم  7,500 75 

تداول رسوم  5,250 52.5 

االسترشادي المؤشر رسوم  27,825 278.25 

الصندوق ادارة رسوم  183,750 1,837.50 

**السنوية والمصاريف الرسوم مجموع   351,575 3,516 

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

المالية السنة نهاية االفتراضي االستثمار صافي  10,648,425 106,484 

 ن غير متضمنة في مبل  االستثمار.*  تدفع رسوم االشتراك من قبل المستثمر مباشرة وتكو

بق عليها تي ال ينطعدا الرسوم المعفاة أو ال فيماأعاله شاملة ضريبة القيمة المضافة في المثال *جميع الرسوم *

 رسوم الضريبة.

 :التسعيرالتقويم و( 6

 أصول الصندوقتقويم آلية تفاصيل  (أ

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

إليها األرباح  مضافا   إغالق سعر لها يتوفر التي الصندوق أصول لكافة التقويم يوم في اإلغالق أسعار اعتماد سيتم

 التياألسهم  قويمت وسيتم متوفر إغالق سعر اخر اعتماد سيتم التقويم يوم لألصل اإلغالق سعر يتوفر لم ذاإ .المستحقة

 عرس على بناء المالية الورقة وتداول االكتتاب بين ما الفترة فيوحقوق األولوية  األولية الطروحات في بها المشاركة تم 

 خالل من تقويمها تمسي العام،ذات الطرح االستثمار  صناديق في االستثمار حالة فيأو سعر الحق المكتتب به، و االكتتاب

 معلن سعر خرآ ماداعت سيتم به، المستثمر للصندوق بالنسبة التعامل أيام اختالف حال فيو المعلنة وحداتها قيمة صافي

 لقيمةل وإضافته فقةالص عمر من المنقضية الفترة عائد احتسابأما استثمارات الصندوق في أدوات أسواق النقد فسيتم  عنه

 .للصفقة  اإلسمية

 .عدد نقاط التقويم وتكرارها (ب

 في إليه شارةاال تم كما الصندوق في أصل كل لقيمة وفقا الخميس إلى األحد من يوميا   الصندوق أصول تقويم سيتم

، الخامسة الساعة قبل أعاله )أ( الفقرة  التعامل. ليوم لتاليا الرسمي العمل يوم في الوحدة سعر إعالن سيتم كما مساء 

 .الخاطئ التسعيرحالة التقويم أو  فيستُتخذ  التي اإلجراءات (ج

 و حسابأسيتم توثيق وتعويض جميع مالكي الوحدات المتضررين عند تقويم أي أصل من أصول الصندوق بشكل خاطئ 

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

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

 .االستردادو االشتراكتنفيذ طلبات  ألغراضطريقة احتساب سعر الوحدة  (د

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

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



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

 .التقويم تاريخ في السائدة الصرف بأسعار السعودي

 .نشر سعر الوحدة وتكرارها تأن توضح مكان ووق يجب ـ(ه

 سهعر نشهر يهتمو التعامهل، يهوم يلهي الهذي العمل يوم في مساء   الخامسة الساعة قبل تداول موقع في الوحدة سعر نشر سيتم

 .التقويم يوم يلي الذي العمل يوم في الشركة موقع في الوحدة

 :التعامل( 7

 األوليتفاصيل الطرح  (أ

 .2012/3/17 بدأ الصندوق قبول االشتراكات في

 يعتبر الصندوق قائم وال يوجد حد أدنى لعمل الصندوق

 لاير سعودي 100يساوي   سعر الوحدة عند بداية الطرح

 

 

 

 .االستردادو االشتراكالنهائية لتقديم طلبات  المواعيدو المحددالتاريخ  (ب

 ملتعايوم  في الصندوق بعد إتمام الطرح األولي لوحدات الصندوق في كلوالتحويل يسمح باالشتراك واالسترداد 

طلبات  الستالم . وسيكون آخر موعدالتعاملبسعر الوحدة المعلن عنه في اليوم الذي يلي يوم  )األثنين واألربعاء(

 .عاملالسابق ليوم التيوم العمل من  الساعة الخامسة مساء   والتحويل قبلاالشتراك واالسترداد 

 تقديم مكانو يةللملك األدنى الحدو االستردادو لالشتراك االدنىد لحا كذل فيا بمداد، الستروا االشتراك إجراءات (ج

 االسترداد متحصالت عودف االستردادب طل بين المدةو الطلبات

لالشتراك  للرصيد  والحد األدنى، وهو الحد األدنى االف لاير سعودي 5000الحد االدنى لالشتراك في الصندوق 

 النسب هذه خفض الصندوق لمدير ويجوزلاير سعودي  2000لاير سعودي والحد االدنى لالسترداد  2000اإلضافي 

 للبرامج االدخارية واالستثمارية.

 الل ساعاتعتمدة خالشركة الم يوميا  عن طريق فروع التحول بين الصناديق يتم استالم طلبات االشتراك واالسترداد أو

ركة توفرها ش ة التيالعمل الرسمية على أن يتم تقديم بيانات إثبات الهوية الالزمة، أو عن طريق القنوات اإللكتروني

 الراجحي المالية.

م فيه تلذي امل ايوم التعللمالك الوحدات عوائد االسترداد بحد أقصى قبل إقفال العمل في اليوم الخامس التالي دفع السيتم 

لوحدات حويل اتحديد سعر االسترداد، أو الوق  الذي تكون فيه جميع الوسائل و التراخيص )إن وجدت( المناسبة لت

 .متوافرة لدى مدير الصندوق

 الوحدات مالكي سجل (د



 صول أيحسيقوم مدير الصندوق بفعداد سجل  بمالكي الوحدات بالمعلومات المطلوبة وتحديثه بشكل مستمر عند 

ند جانا عمتغييرات في المعلومات حسب الالئحة وحفظه في المملكة كما سيتم إتاحة ملخص لسجل مالكي الوحدات 

 الطلب يظهر فيه جميع المعلومات المرتبطة بمالك الوحدات المعني فقط.

 استثمار أموال االشتراك األولي قبل بدء عمل الصندوق  ـ(ه

 ق النقهداسهوأ صهفقاتو طهرح األولهى سهيتم اسهتثمارها فهي صهناديق أسهواق النقهدأموال االكتتهاب المسهتلمة خهالل فتهرة ال

، لمملكهةخهارج ا ة، مع طرف خاضع لتنظيم مؤسسة النقد أو لهيئهة رقابيهة مماثلهة للمؤسسهلصالح المستثمرين بالصندوق

 .إلى الحد األدنى المطلوب أو الوق  المحدد لبدء عمل الصندوقإلى حين الوصول 

 

 

 

 األدنى للمبلغ األولي لبدء عمل الصندوقالحد  (و

 .ال يوجد حد أدنى لبدء عمل الصندوق 

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

 .أصول الصندوق

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

 سوف وديسع لاير ماليين( 10) عن الصندوق أصول قيمة صافي قل حال وفي الصندوق، عمل الستمرار الالزم المتطلب

 الحد قفو الصندوق حجم زيادة تعثر حال وفي الممكنة النظامية اإلجراءات حسب ذلك لتصحيح الصندوق مدير يسعى

 اإلنهاء جراءاتإل وفقا   الصندوق إنهاء بفجراءات بالبدء الصندوق مدير سيقوم الصندوق، عمل الستمرار المطلوب األدنى

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

 .الحاالت تلك في المتبعة اإلجراءاتأو يعلق، و الوحدات فيل التعاما معهل يؤجَّ  التي الحاالت (ط

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

 إذا طلب  هيئة السوق المالية ذلك -

 مدير الصندوق أن التعليق يحقق مصالح مالكي الوحدات ىأذا رأ -

 يملكهها التهي خهرىاأل األصهول أو المالية األوراق مع التعامل فيها يتم التي الرئيسة السوق في التعامل تعليق تم إذا -

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

لتهالي. يجوز لمدير الصهندوق تأجيهل اسهترداد الوحهدات كحهد أقصهى إلهى يهوم التعامهل ا.الصندوق أصول قيمة صافي إلى

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

 أو أكثر من صافي قيمة أصول الصندوق .

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

 مالية ومهالكيمع مجلس إدارة وأمين الحفظ بصورة منتظمة. كما سيتم إشعار هيئة السوق الوالمبررات ومراجعة التعليق 

ق تههاء التعليهالوحدات فورا بأي تعليق مع توضيح أسباب التعليق، وإشهعار هيئهة السهوق الماليهة ومهالكي الوحهدات فهور ان

قهع صهندوق والمولمواقع اإللكتروني لمدير البالطريقة نفسها المستخدمة في اإلشعار  عن التعليق واإلفصاح عن ذلك في ا

 اإللكتروني للسوق.



 راكاالشت هذا على يترتب أنه الصندوق مدير رأى حال في الصندوق في اشتراك طلب أي رفض الصندوق لمدير ويحق

 مهالكي لحةمصه يحقهق االشهتراك طلهب رفض كان إذا أو األموال غسل مكافحة نظام أو المالية السوق هيئة للوائح مخالفة

 .الحاليين الوحدات

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

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

لبات العمالء ط% سوف يتم تنفيذ 10طلب على حدة بحيث إذا تجاوز إجمالي طلبات االسترداد في يوم التعامل الواحد 

 يمةق ففذا انخفض  .األسبقية  بحسبالتي تم استالم طلباتهم قبل الموعد النهائي لتقديم التعليمات الخاصة باالسترداد 

 كاملصندوق، فعندئذ يجب استرداد وحدات المستثمرين بالبال لالستمرارلوب الوحدات عن الحد األدنى المط

  :خصائص الوحدات( 8

ويكهون  يجوز لمدير الصهندوق أن ي صهدر عهددا  غيهر محهدود مهن الوحهدات متسهاوية القيمهة تكهون جميعهها مهن فئهة واحهدة.

 االشتراك في الصندوق على شكل وحدات متساوية القيمة. 

 :و تقديم التقارير المحاسبة( 9

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

عهداد النتههاء مهن إاوسهيتم  مراجعةالقوائم المالية السنوية ال بفعداد تقارير مالية سنوية والتي تتضمن الصندوق مدير سيقوم

كمها يقهوم  صهندوق،ن نهايهة السهنة الماليهة للمه يومها  ( 70) سهبعين التقارير السنوية وإتاحتها للجمهور خهالل مهدة ال تتجهاوز

 مهن النتههاءاي وسهيتم الصندوق أيضا  بفعداد تقهارير ماليهة أوليهة والتهي تتضهمن القهوائم الماليهة األوليهة بشهكل نصهف سهنو

  يوما  من نهاية فترة التقرير. (35) خمسة وثالثون إعدادها وإتاحتها للجمهور خالل مدة ال تتجاوز

 .يعّدها مدير الصندوق التيأماكن ووسائل إتاحة تقارير الصندوق  (ب

 (إللكترونيا البريد عنوان المسجل للمستثمر )العنوان البريدي و/أوالعلى  الخاصة بالصندوق واإلشعارات التقاريرترسل 

و أ قاريرالت. ويجب إخطار مدير الصندوق في حال اكتشاف أية أخطاء في اعتمادهاأو أي وسيلة تواصل أخرى يتم 

قارير، وبعد ذلك التمن تاريخ إرسال تلك اإلشعارات أو تقويميا  يوما   )45) خمسة وأربعون اإلشعار وذلك خالل فترة

 .ق نهائية وحاسمةتصبح التقارير الصادرة عن مدير الصندو

 .2013-12-31تم إصدار أول قائمة مالية سنوية مدققة في السنة المالية المنتهية  (ج

 صندوقلل المراجعةالسنوية  الماليةالقوائم  (د

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

أو في المقر الرئيسي لمدير الصندوق أو عن طريق موقعه   www.Tadawul.com.saموقع شركة السوق المالية تداول 

 capital.com-www.alrajhiااللكتروني  

بدون  (إللكترونيبريد االيتم موافاة جميع المستثمرين بنسخة من القوائم المالية الصندوق ترسل على )العنوان البريدي و/أو 

 مقابل بناء  على استالم طلب خطي منهم بذلك. 

 :إدارة الصندوق مجلس( 10

 .إدارة الصندوق، مع بيان نوع العضوية مجلسأعضاء  أسماء (أ

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


يهف ينطبق علهيهم التعر ينمستقل ينعضو أعضاء من بينهم أربعة  مجلس إدارة مكون منيشرف على الصندوق  -1

التاليهة  الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة، ويتكهون مجلهس إدارة الصهندوق مهن األعضهاء

 أسمائهم:

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

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

 /عضو مستقل(طارق بن عبدهللا الرميم  السيد( 

 )السيد / عبدالعزيز بن صالح العمير )عضو مستقل 

 إدارة الصندوق مجلسأعضاء  مؤهالتنبذة عن  (ب

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

والمالية  عاما من الخبرة في األعمال المصرفية 14الراجحي المالية، ,ولديه أكثر من هو المدير المالي لشركة 

مل عأنه  األردن، كما -قبل انضمامه للراجحي المالية، كان يشغل منصب المدير المالي في مصرف الراجحي   .والمراجعة

ديلوي  وعمل أيضا في الصندوق وشركة  PwC لسعودية، وقبل ذلك كان يعمل في شركةا -سابقا في مصرف الراجحي 

الواليات  - أحمد حاصل على شهادة ماجستير في إدارة األعمال من جامعة ساوث ايس  ميسوري ستي  .السعودي للتنمية

من  (CPA) تمدالمتحدة األمريكية، ودرجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود. أحمد أيضا محاسب عام مع

في جامعة  ة األعمالإلدار حاسبة، وقد حضر البرنامج التنفيذي للمدراء الماليين في كلية الدراسات العليامجلس كاليفورنيا للم

 .ستانفورد

 

 ضو غير مستقل()ع -أنس بن عبدهللا العيسى  /الدكتور الشيخ

ماجسهتير مهن ال، يحمهل شههادة 2010منذ شهر سهبتمبر  أمين الهيئة الشرعية ومدير اإلدارة الشرعية بشركة الراجحي المالية

 عمهل فهي ها،المعهد العالي للقضاء بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسهالمية، ويحمهل بكهالوريوس الشهريعة مهن الجامعهة نفسه

  الرقابة الشرعية بمصرف الراجحي، كما عمل في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، له مساهمات في مجال

 مستقل()عضو  الرميم عبدهللا بن طارق /السيد

يها  طارق مؤسس وشريك تنفيذي لشركة شركاء وتر األعمال التجارية، وهي شركة استثمارية خاصهة لهها مكاتهب فهي الر

شههركة  رئههيس مجلههس إدارة الشههركة السههعودية لألسههماك وصههندوق تههالل الملقهها السههكني، وشههركة تههأثير الماليههة، وهههي ودبههي.

ن التعهاوني لس إدارة وعضو لجنة االستثمار للمجموعهة المتحهدة للتهأميوهو نائب رئيس مج مرخصة من هيئة السوق المالية.

لتنميههة بههدأ مسههيرته العمليههة مههع صههندوق ا )أسههيج(، وعضههو مجلههس إدارة وعضههو اللجنههة التنفيذيههة لشههركة األمثههل للتمويههل.

وأيضها   AG  Deutsche Bankالصهناعية السهعودي، وقهد شهغل سهابقا  منصهب رئهيس قسهم إدارة األصهول الثهروات فهي 

حاصهل علهى شههادة الماجسهتير  .BNP Paribas Corporate& Investment Bankingمنصهب كبيهر المصهرفيين فهي 

مها يعهد ورتالنهد، كفي إدارة األعمال من كلية لندن لألعمال، وشهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية مهن جامعهة واليهة ب

 تثمار.طارق مستشار مالي مرخص من وزارة التجارة واالس

 

 

 (عضو مستقل )بن صالح العمير  زعبد العزيالسيد/ 

العمير حاليا  منصب رئيس تنفيذي في شركة وصل لالستثمار التجارية  زيشغل االستاذ عبد العزيز بن صالح بن عبد العزي

م وقبل انضمامه لشركة وصل، عمل رئيسا  إلدارة المبيعات وكبار المستثمرين في شركة الراجحي المالية، 2012منذ عام 

شغل منصب عضو مجلس سنه في مجال تمويل الشركات والخدمات االستثمارية والتسويقية. كما ي 15ولديه خبرة تزيد عن 



ادارة في صندوق الراجحي ري  وشركة التامين العربية التعاونية وشركة بداية لتمويل المنازل وعدد من الشركات التجارية 

 .والصناعية، حاصل على شهادة البكالوريوس في ادارة األعمال من جامعة وبستر في مدينة جنيف، سويسرا

 

 .إدارة الصندوق مجلسوصف أدوار ومسؤوليات  (ج

 تتضمن مسؤولياتهم ما يلي:

 -لك ذويشمل  ها،الجوهرية التي يكون الصندوق العام طرفا  في والقرارات والتقارير على جميع العقود الموافقة -

 ،دمات الحفظخللصندوق، وعقود تقديم  على عقود تقديم خدمات اإلدارة الموافقة – على سبيل المثال ال الحصر

يقوم بها ندوق أو ساستثمارات قام بها الص شأن أي في لقرارات االستثماريةل ا  العقود المبرمة وفقوال يشمل ذلك 

 .في المستقبل

 اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصوي  المتعلقة بأصول الصندوق. -

 .صندوقالمدير يفصح عنه مصالح  عار ت المصادقة على أيالموافقة أو  ومتى كان ذلك مناسبا ، اإلشراف، -

 مطابقة وااللتزامالوااللتزام لدى مدير الصندوق أو مسؤول  مرتين سنويا  على األقل مع لجنة المطابقة االجتماع -

ثال ال الم لى سبيلع -، ويشمل ذلك جميع القوانين واألنظمة واللوائح ذات العالقةالصندوق لمراجعة التزام لديه 

 الئحة صناديق االستثمار. عليها فيالمتطلبات المنصوص  - الحصر

 يره(أم غا  كان عقدأسواء ) من اكتمال ودقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وأي مستند آخر التأكد -

فق ما د من تواالتأكإضافة إلى  ،إفصاحات تتعلق بالصندوق العام ومدير الصندوق وإدارته للصندوق العام يتضمن

 االستثمار.الئحة صناديق  أحكام سبق مع

 صناديق االستثمار ألحكام الئحة يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا   من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما التأكد -

 .ومذكرة المعلومات وأحكام الصندوق وشروط

 الوحدات. مالكي مصلحة يحقق وبما ومهارة وعناية وحرص واهتمام نية وحسن بأمانة العمل -

 التي تبين جميع وقائع االجتماعات والقرارات التي اتخذها المجلس. تدوين محاضر االجتماعات -

 

 .إدارة الصندوق مجلسأعضاء ت آمكافتفاصيل  (د

ألعضاء لاير سعودي  كحد أقصى سنويا ل 30,000المكافعت المتوقع دفعها إلى مجلس إدارة الصندوق تصل إلى  

 المستقلين مجتمعين.

 .الصندوق ومصالح صندوقس إدارة المجلو عض لحامص ينب لمحتمق أو متحق تعارض بأي بيان هـ(

شابهة م استثمارية أهداف ذات أخرىاستثمارية  صناديقء في أعضا يكونوا أن الصندوق إدارة مجلس ألعضاء يمكن

 يجد أن مكنالم فمن ولذلكألهداف الصندوق سواء  كان  تدار من قبل مدير الصندوق أو من قبل أي مدير صندوق أخر. 

 أو اجباتالو في محتمل عار ت على ينطوي موقف في أنه ألعماله ممارسته نطاق في الصندوق إدارة مجلس أعضاء أحد

 بما تصرفبال التزاماته اإلدارة مجلس عضو يراعي سوف الحاالت هذه وفي .الصناديق من أكثر أو واحد مع المصالح

 وحسن انةبالعمل بأم ومسؤوليته كعضو مجلس إدارة بالصندوق وذلك دورهحسب  المعنيين الوحدات مالكي مصالح يحقق

 ار تع أي ىعل االطالع عند ء الصناديق األخرىعمال تجاه التزاماته لإغفا دون عمليا   ممكنة درجة إلى وحرص نية

جلس مأعضاء التصوي  إذا رأى  عن العضو ذلك يمتنع سوف التصوي  تطلبت التي الحاالت وفي المصالح في محتمل

بين  قمتحق تعار  يوجد ال وشروط وأحكام الصندوق المعلومات مذكرة إعداد اريخت إلى أنه علما اإلدارة وجوب ذلك.

 مصالح عضو مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق. 



 

 صندوقس المجلو عضها فيرك يشا التيناديق الصالس إدارة مج (و

ية اإلدارة قههد يكههون لهههم عضههويات مماثلههة فههي صههناديق اسههتثماريههدرك المسههتثمر فههي هههذا الصههندوق أن أعضههاء مجلههس 

جميهع أسهماء الصهناديق االسهتثمارية المهدارة مهن قبهل  –من حين آلخر  –أخرى، و يجتهد مدير الصندوق لبيان وتحديث 

ارة الشهركة التهي يحهل فيهها أحهد أو جميهع أعضههاء مجلهس اإلدارة. الجهدول التهالي يوضهح عضهويات أعضهاء مجلههس اإلد

 لحالية في الصناديق االستثمارية المرخصة والعاملة في المملكة العربية السعودية.ا

 أعضاء مستقلين أعضاء غير مستقلين 
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     )الريال السعودي(صندوق الراجحي  للمضاربة بالبضائع 

     صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع )دوالر أمريكي(

     صندوق الراجحي للصكوك

     صندوق الراجحي  المتوازن المتعدد األصول

     صندوق الراجحي للنمو المتعدد األصول

     صندوق الراجحي المحافظ متعدد األصول

     السعوديةصندوق الراجحي لألسهم 

     صندوق الراجحي لألسهم الخليجية

     صندوق الراجحي لألسهم العالمية

صندوق الراجحهي لتنميهة رأس المهال وتوزيهع األربهاح )أسههم 

 منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا(
    

     لقطاع المواد األساسيةصندوق الراجحي 

صههندوق الراجحههي إم إس سههي أي لمؤشههر األسهههم السههعودية 

 متعدد العوامل
    



     للدخل السعوديةصندوق الراجحي لألسهم 

 صندوق الراجحي المتنوع للدخل
    

 صندوق الراجحي المطور للمرابحات
    

 صندوق الراجحي ري 
    

 صندوق مجمع تالل الملقا السكني
    

 

 الرقابة الشرعية هيئة( 11

 .هممؤهالتالرقابة الشرعية، و هيئةأعضاء  أسماء (أ

 ( أعضاء هم:3تتكون الهيئة الشرعية للصندوق من ثالثة )

 فضيلة الشيخ د. صالح بن منصور الجربوع )رئيساً(

محمههد بههن سههعود حصههل الههدكتور صههالح علههى الشهههادة الجامعيههة وشهههادة الماجسههتير والههدكتوراه مههن جامعههة اإلمههام  

حكهم معتمهد اإلسالمية، ويعمل رئيسا  للهيئة الشرعية في شركة تكافهل الراجحهي للتهأمين التعهاوني، وههو محهامي وم

 .لبحرينا –في مركز التحكيم لدول مجلس التعاون الخليجي 

  فضيلة الشيخ د. سليمان بن عبدهللا اللحيدان )عضواً(

سهعود  ة وشههادة الماجسهتير والهدكتوراه مهن جامعهة اإلمهام محمهد بهنحصل الدكتور سهليمان علهى الشههادة الجامعيه

 .اإلسالمية، ويعمل حاليا  قاضي استئناف في المجلس األعلى للقضاء

  فضيلة الشيخ د. سعد بن تركي الخثالن )عضواً(

سهالمية، حصل الدكتور سعد على الشهادة الجامعية والماجستير والهدكتوراه مهن جامعهة اإلمهام محمهد بهن سهعود اإل

ا  يسهالريها ، ورئ -ويعمل حاليا  )أستاذ( في قسم الفقه في كلية الشهريعة بجامعهة اإلمهام محمهد بهن سهعود اإلسهالمية

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

 

 .الرقابة الشرعية هيئةأدوار ومسؤوليات  (ب

 الهيئة الشرعية يتمثل فيما يلي: دور           

 تقيدهــا أكد مندراســة ومراجعــة شــروط وأحــكام الصنــدوق وأهــدافه وسياســاته االســتثمارية، للت .1

 .يعةالشــربأحــكام 

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

تثمارات على مدير الصندوق التقيد بها خالل إدارته الس يجبتحديد الضوابط واألحكام الشرعية التي  .3

 الصندوق.

 التأكد من استبعاده.و -ن وجدإ–وضع آلية الحتساب العنصر الواجب استبعاده من الصندوق  .4

 مراقبة استثمارات الصندوق وأعماله وفق الضوابط الشرعية المحددة. .5

 



 .الرقابة الشرعية هيئةأعضاء  مكافئاتتفاصيل  (ج

ل الصندوق أي تكاليف مقابل االستشارات الشرعية ال  يحمَّ

 اإلجراءاتو صولاأل لتلكة الدورية والمراجعتثمار لالسدة المعول األصرعية شد لتحدي المطبقة المعايير تفاصيل (د

 .الشرعية يرعايالمحال عدم التوافق مع  فيتبعة الم

 التي تشملوصندوق الصادرة من الهيئة الشرعية لمدير ال والبضائع تحكم الصندوق ضوابط االستثمار والمتاجرة في األسهم

 ما يأتي:

 أوالً: ضوابط صناديق المضاربة بالبضائع

 .ن عليههي أن يدفع شخص ماال  إلى آخر ليت جر به، ويتقاسمان الربح بينهما بحسب ما يتفقا تعريف المضاربة:

)مدير  لمضاربي هنا: عقد بين أرباب المال )مالك الوحدات( واوالمضاربة في هذا الصندوق من المضاربة المشتركة وه

وزعا  لربح ماالصندوق( على أن يتولى المضارب استثمار أموالهم في نشاط يرجى منه تحقيق ربح مناسب، على أن يكون 

 عمله فقط.وهده ج بينهما حسب ما اتفقا عليه، وفي حال الخسارة تكون الخسارة المالية على أرباب المال ويخسر المضارب

 

 

 

 الضوابط الشرعية:

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

 الصادرة من الهيئة الشرعية لمدير الصندوق والتي تشمل ما يأتي:

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

 وبموجب الوثائق المعينة لها، قبل البيع –بأرقامها ومكانها  –أن تكون السلع مملوكة للصندوق ومتعينة له   -

 على المشتري.

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

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

 فسه.دوق لنإذا باع الصندوق السلعة على عميل فال يجوز له أن يبيعها وكالة عنه على من اشتراها الصن -

 ثمارية.االست ال يجوز تداول وحدات الصندوق إال بعد بدء نشاطه واستمرار مزاولته لهذا النشاط في موجوداته .3

صندوق دات المزاولة نشاطه كالتوقف للتصفية إذا كان  في موجو ال يجوز تداول وحدات الصندوق بعد توقفه عن .4

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

 

 ثانيا: ضوابط صناديق األسهم:

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

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

تاجرة ر والمالنوع األول: الشركات المساهمة ذات األغرا  واألنشطة المباحة. وهذه الشركات يجوز االستثما -ث

 بأسهمها وفق شروط البيع وأحكامه.

لخنزير لحوم ارا  واألنشطة المحرمة، مثل شركات الخمور والتب  والنوع الثاني: الشركات المساهمة ذات األغ -ج

لربوية، اسندات وشركات القمار والبنوك الربوية، وشركات المجون واألفالم الخليعة، وصناديق االستثمار في ال

ا همهرة بأسوالشركات المتخصصة في تداول الديون والتعامل بها. وهذه الشركات ال يجوز االستثمار والمتاج

 مطلقا .

ور تها أمالنوع الثالث: الشركات المساهمة التي أغراضها وأنشطتها مباحة، ولكن قد يطرأ في بعض تعامال -ح

 ن الشركاتمثالث( محرمة، مثل تعاملها بالربا اقتراضا أو إيداعا . وقد قررت الهيئة بشأن هذا النوع )النوع ال

 المساهمة ما يأتي:



 ية:بط اآلتاالستثمار والمتاجرة في أسهم هذا النوع من أنواع الشركات المساهمة الضواأوال : يجب أن يراعى في 

تعامل ناب الإن جواز التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة، ففذا وجدت شركات مساهمة تلتزم اجت -

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

-لسواء أكان قرضا  طويل األجل أم قرضا  قصير األج–لمبل  المقتر  بالربا أال يتجاوز إجمالي ا -

رام مهما حالربا ٪( من إجمالي القيمة السوقية ما لم تقل عن القيمة الدفترية، علما  أن االقترا  ب30)

 كان مبلغه، وتؤخذ القيمة السوقية من متوسط قيمتها لكل ربع من أرباع السنة.

ان هذا اإليراد ٪( من إجمالي إيراد الشركة سواء أك5يراد الناتج من عنصر محرم )أال يتجاوز مقدار اإل -

 . وإذا لمير ذلكناتجا  عن االستثمار بفائدة ربوية أم عن ممارسة نشاط محرم أم عن تملك لمحرم أم عن غ

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

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

ا بيع أسهمهبمنها  ثانيا : إذا تغيرت أوضاع الشركات بحيث ال تنطبق عليها الضوابط السابقة وجب  المبادرة إلى التخلص

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

الية ب قوائم ملى أقرثالثا : يرجع في معرفة أنشطة الشركة والنسب المقررة لجواز الدخول في االستثمار والمتاجرة فيها إ

 صادرة موضحة للغر ؛ سنوية كان  أو ربع سنوية أو شهرية، سواء أكان  مدققة أم غير مدققة.

 ها.ى تعامل محرم في أنشطتها أو أغراضرابعا : ال يجوز االشتراك في تأسيس الشركات التي ينص نظامها عل

 لسهم بقصدامار: اقتناء ويعني االستث-خامسا : تطبق الشركة الضوابط المذكورة في االستثمار وفي المتاجرة في األسهم، 

 ركة نفسهالشاسواء  قام   -ريعه، أي ربحه السنوي، وتعني المتاجرة: البيع والشراء بقصد الربح من الفرق بين السعرين

في حالة  ة( كماذلك أم بواسطة غيرها، وسواء  أكان تعامل الشركة لنفسها، أم كان لغيرها على سبيل التوسط )السمسرب

ى بة، أو علم مضارأالوساطة في التداول، أو على سبيل اإلدارة ألموال الغير كما في الصناديق االستثمارية إجارة كان  

 في إدارة المحافظ االستثمارية. سبيل الوكالة عن الغير والتوكيل للغير كما

 الشرعية  لهيئةا ضوابط حسب األخرى المالية واألوراق األسهم من المحرم العنصر استبعاد الصندوق مدير يتولىسادسا : 

 ثالثاً: ضوابط الصكوك:

وية أو وق معنحقتعريف الصكوك: هي وثائق متساوية القيمة تمثل حصصا  شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو 

ء اب وبدفي ملكية موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاص، وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب االكتت

 استخدامها فيما أصدرت من أجله.

 

 الضوابط الشرعية:

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

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

ارة ، أو اإلجستصناعأن يحكم الصك أحد عقود المعامالت المالية في الفقه اإلسالمي، كالمشاركة، أو السلم، أو اال .2

 أو البيع وغيرها، وأن تكون مستوفية ألركانها وشروطها.

ات في المحرم أو الضرر أوغيرها منأال تشتمل وثائق الصكوك على أي شرط أو تعهد، يؤدي إلى الربا أو الغرر  .3

 الشريعة اإلسالمية.

الت أال تشتمل وثائق الصكوك على أي شرط أو تعهد يضمن به المصدر لمالك الصك رأس ماله في غير حا .4

 التعدي أو التفريط.

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

 قد الصرف.شروط عوول الصكوك ديونا  أو نقودا  فال يجوز تداولها إال بعد مراعاة أحكام بيع الدين إذا كان  أص .أ



 إذا كان  أصول الصكوك أعيانا أو خدمات أو منافع أو حقوقا  فال مانع من تداولها. .ب

غر  لإذا كان  أصول الصكوك تشتمل على أعيان وديون ونقود فينظر للغر  من إصدار الصكوك ففن كان ا .ت

يان صكيك األعلغر  تتصكيك الديون أو النقود أو هما معا  فال يجوز تداولها إال بعد مراعاة أحكامهما، وإن كان ا

  ونحوه فال مانع من تداوله.

 :مدير الصندوق( 12

 .اسم مدير الصندوق (أ

 شركة الراجحي المالية

 .الماليةالصادر عن هيئة السوق  الترخيصرقم  (ب

 .(07068/37)شركة الراجحي المالية تحمل الترخيص رقم 

 .الصندوق لمديروعنوان العمل  المسجلالعنوان  (ج

 شركة الراجحي المالية

 المركز الرئيس ، طريق الملك فهد

 11432الريا   5561ص.ب 

 + 966( 11) 2119292هاتف رقم 

 + 966( 11) 2119299فاكس رقم 

 المملكة العربية السعودية

capital.com-www.alrajhi 

 

 .الماليةالصادر عن هيئة السوق  الترخيصتاريخ  (د

موجب شركة الراجحي المالية هي شخص اعتباري مرخص له بموجب أحكام الئحة األشخاص المصرح لهم الصادرة ب

 م19/6/2007هـ الموافق 4/6/1428( بتاريخ 2007-34-5قرار الهيئة رقم )

 الصندوق لمدير المدفوعل المابيان رأس  ـ(ه

 لاير سعودي. 500,000,000يعادل مدفوع المال الرأس 

 .السابقة الماليةللسنة  األرباحو اإليراداتالصندوق مع توضيح  لمدير المالية المعلوماتملخص ب (و

 م 31/12/2019السنة المنتهي في  البند

 486,775,750 الدخل

 175,879,412 المصاريف

 20,941,786 الزكاة

 289,954,552 صافي الدخل

 

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


بأعمال  بطةالمرت األنشطة تلك )بخالفو عضّل لك الرئيسةإدارة مدير الصندوق وأنشطة العمل  مجلسأعضاء  أسماء (ز

  (لصندوقا مدير

 الصندوق من األعضاء التالية أسمائهم:مدير يتكون مجلس إدارة 

 

 رئيس مجلس اإلدارة - عبد هللا بن سليمان الراجحي 

 .ئيس مجلس اإلدارة/غير تنفيذير -شركة الراجحي المصرفية لالستثمار )مصرف الراجحي( -

 .تنفيذي غير/اإلدارة مجلس رئيس - شركة الراجحي للتأمين التعاوني ) تكافل الراجحي( -

 .تنفيذي غير/اإلدارة مجلس ئيسر -شركة مجموعة الراجحي القابضة  -

 .ئيس مجلس اإلدارة/غير تنفيذير -للبتروكيماويات شركة الفارابي -

 .جلس اإلدارة/غير تنفيذيمرئيس  -شركة الفارابي لالستثمار  -

 .غير تنفيذي/رئيس مجلس اإلدارة - للبتروكيماوياتينبع  شركة الفارابي -

 .يير تنفيذرئيس مجلس اإلدارة/غ -للصناعات التحويلية  شركة الفارابي -

 .رئيس مجلس اإلدارة/غير تنفيذي -األجيال القابضة شركة  -

 .يذيرئيس مجلس اإلدارة/غير تنف - شركة فرسان للسفر والسياحة -

 .غير تنفيذي -السعودية لصناعة مستلزمات السجاد شركة ال -

 .غير تنفيذي -جبيل السعودية لحلول أنسجة األرضيات شركة  -

 غير تنفيذي . –شركة الر ية الخضراء لألنجيلة الصناعية  -

 

 ضو مجلس إدارة )رئيس لجنة التدقيق(ع - سليمان بن صالح الراجحي 

 .مجلس إدارة/غير تنفيذي ضوع -شركة الراجحي والمسفر الزراعية ذ.م.م -

 .جلس إدارة/غير تنفيذيم عضو -شركة هاشم للمقاوالت والتجارة -

 .مجلس إدارة/غير تنفيذي ضوع -الراجحي وشركاه المحدودةشركة صالح عبدالعزيز  -

 

 عضو مجلس إدارة - خالد بن حمد اليحيى 

 .تنفيذي غير/إدارة مجلس عضو – ايه آي جي العربيشركة ميتاليف  -

 

 عضو مجلس إدارة - الصالحبن محمد  فيصل بن سعود 

 .تنفيذي /إدارة مجلس عضو -الشركة العربية لصناعة البالستيك المحدودة -

 .تنفيذي /إدارة مجلس عضو -شركة منتجات البالستيك السعودية المحدودة -

 

 ضو مجلس إدارة )رئيس لجنة االلتزام(ع - صالح بن علي أبا الخيل 

 .تنفيذي غير/إدارة مجلس عضو –( الراجحي مصرف) لالستثمار المصرفية الراجحي شركة -

 .تنفيذي غير/دارةإلا مجلسرئيس  -البيطرة الوطنيةالشركة  -

 

 

  جلس إدارةمعضو  -عبدالعزيز بن خالد الغفيلي 

 تنفيذي غير/إدارة مجلس عضو –( الراجحي مصرف) لالستثمار المصرفية الراجحي شركة. 

 تنفيذي غير/إدارة مجلس عضو - صافوال مجموعة. 

 تنفيذي غير/إدارة مجلس عضو -شركة بندة للتجزئة. 

 

 



 .االستثمار دوقصنالبق لا يتعفيمندوق الصدير لمة الرئيسات والواجبؤوليات والمسدوار ألا (ح

  املي صالح حممدير الصندوق يعد مسؤوال عن إدارة الصندوق والسعي لتحقيق أهدافه االستثمارية ويراعي كذلك

قيود وساته وممار استثمار الصندوقالوحدات في اطار مذكرة المعلومات والشروط واالحكام االلتزام بسياسات 

 من الئحة صناديق االستثمار 41االستثمار المنصوص عليها في المادة 

 دوق ر الصنااللتزام بالضوابط الشرعية المنصوص عليها في هذه المذكرة والتأكد بشكل دوري من التزام مدي

 بالضوابط الشرعية وتبلي  مجلس إدارة الصندوق بأي مخالفات جوهرية

 رداد محتملة مراقبة السيولة للوفاء بأي طلبات است 

  حاجة لذلك. ىرأصندوق من الباطن إذا يحق لمدير الصندوق تعيين مدير 

 .االستثمارُكلف بها طرف ثالث من جانب مدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق  التي المهام (ط

 يوجدال 

شطة تتعارض مع أن أن الممكن من، أو  جوهريةة أهمي تمثل لصندوقدير الم ىرأخ مصالحل أو عمطة أنشأي  (ي

 .االستثمارصندوق 

 يوجد ال

 . هلعزل مدير الصندوق أو استبدال المنظمة األحكام (ك

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

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

 حةالئ بموجب بذلك المالية السوق هيئة إشعار دون اإلدارة نشاط ممارسة عن الصندوق مدير توقف .7

 .لهم المرخص األشخاص

 لماليةا السوق هيئة قبل من تعليقه أو سحبه أو اإلدارة نشاط ممارسة في الصندوق مدير ترخيص إلغاء .8

 ةاالدار نشاط ممارسة في ترخيصه إللغاء الصندوق مدير من المالية السوق هيئة إلى طلب تقديم .9

 لوائحه او النظام بالتزام – جوهريا الهيئة تراه بشكل – أخل قد الصندوق مدير أن المالية السوق هيئة رأت إذا .10

 . التنفيذية

 وجود دمع مع استقالته أو عجزه أو االستثمار صندوق أصول يدر الذي االستثمارية المحفظة مدير وفاة .11

 .الصندوق أصول ادارة على قادر الصندوق مدير لدى مسجل أخر شخص

 .جوهرية أهمية ذات أنها – معقولة أسس على بناء – المالية السوق هيئة ترى أخرى حالة أي .12

 الفقرة من 5 رعيةالف الفقرة في ذكرها الوارد الحاالت من بأي المالية السوق هيئة إشعار الصندوق مدير على يجب (ج

 أعاله.)أ( 

 بشكل لتعاونا الصندوق مدير على فيتعين أ للفقرة وفقا صالحياتها من أيا المالية السوق هيئة مارس  حال في (ح

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

 ضروريا لكذ كان حيثما ينقل ان  المعزول الصندوق مدير على ويجب. البديل الصندوق مدير تعيين من األولى

 .بالصندوق تبطةالمر العقود جميع البديل الصندوق مدير الى المحض، المالية السوق هيئة لتقدير ووفقا ومناسبا

 :الحفظ أمين( 13

 .الحفظ أميناسم  (أ

   البالد الماليةشركة البالد لالستثمار  



 .الماليةالصادر عن هيئة السوق  الترخيصرقم  (ب

    (08100-37) رقم ترخيص  السعودية المالية السوق هيئة قبل من ومصرحة الريا ، في الرئيسي مقرها المالية البالد

 .الحفظن يمألوعنوان العمل  المسجلالعنوان  (ج

 شركة البالد لالستثمار

  السعودية العربية المملكة

  الرئيسي المركز المالية، البالد

  11411 الريا  140 ب ص|  فهد الملك طريق

 0112906299: فاكس 920003636: المجاني الرقم

 capital.com-clientservices@albilad   اإللكتروني: البريد

 capital.com-www.albiladالموقع االلكتروني: 

 

 .الماليةالصادر عن هيئة السوق  الترخيصتاريخ  (د

وجب هي شخص اعتباري مرخص له بموجب أحكام الئحة األشخاص المصرح لهم الصادرة بم البالد الماليةشركة 

 م14/08/2007وافق المهـ 01/08/1428( بتاريخ 08100-37الترخيص رقم )

 

 صندوقالفيما يتعلق ب الحفظ أمينومسؤوليات  األساسية األدوار ـ(ه

 اإلدارية تدابيرال جميع واتخاذ الوحدات مالكي جميع عن نيابة الصندوق أصول وحماية حفظ عن المسؤول هو الحفظ أمين

 الصندوق. أصول حفظ يخص ما في

 طرفاً ثالثاً  الحفظ أمينكلف بها  التي المهام (و

و ق المحليهة أيحق ألمين الحفظ تكليف أي طرف ثالث للقيام بجزء من مهام أمين الحفظ أو جميعهها نيابهة عنهه فهي األسهوا

 .الخارجية

 . هأو استبدال الحفظ أمينلعزل  المنظمة األحكام (ز

 واستبداله: الحفظ أمين عزل في الهيئة صالحية .3

ن الحهاالت مهأي  حال وقهوع في مناسبا  تراه  أو اتخاذ أي تدبير مدير الصندوقالمعين من حفظ الللهيئة عزل أمين  (ج

 :اآلتية

 .همالئحة األشخاص المرخص لبذلك بموجب دون إشعار الهيئة  نشاط الحفظأمين الحفظ عن ممارسة  توقف (6

 من قبل الهيئة. تعليقه أوفي ممارسة نشاط الحفظ أو سحبه  أمين الحفظترخيص  إلغاء (7

 ترخيصه في ممارسة نشاط الحفظ.أمين الحفظ إللغاء  إلى الهيئة منطلب  تقديم (8

 .التنفيذية وائحهلبالتزام النظام أو  -ا  تراه الهيئة جوهريبشكل  -ل إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قد أخ (9

 أهمية جوهرية. ذات اأنه -بناء  على أسس معقولة- ترى الهيئة أي حالة أخرى (10

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


ن أمين لمعني تعييفيجب على مدير الصندوق ا صالحياتها وفقا  للفقرة )أ( من هذه المادة، إذا مارس  الهيئة أيا  من (د

ل كامهل مهن التعهاون بشهك وأمهين الحفهظ المعهزول يتعين على مدير الصهندوق حفظ بديل وفقا  لتعليمات الهيئة، كما

 األولهى مهن ( يومها  60)ـ خالل التسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى أمين الحفظ البديل وذلك  أجل المساعدة على

ووفقها   ا  تعيين أمين الحفظ البهديل. ويجهب علهى أمهين الحفهظ المعهزول أن ينقهل، حيثمها كهان ذلهك ضهروريا  ومناسهب

 ة.، إلى أمين الحفظ البديل جميع العقود المرتبطة بصندوق االستثمار ذي العالقلتقدير الهيئة المحض

 واستبداله: الحفظ أمين عزل في مدير الصندوق صالحية .4

أمهين  أن عزل معقول ى بشكلرأإذا  كتابيبموجب إشعار  المعين من قبلهحفظ الأمين عزل  الصندوقيجوز لمدير  (د

 .ل كتابيالحفظ في مصلحة مالكي الوحدات، وعلى مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات بذلك فورا  وبشك

شهعار إلاأمهين الحفهظ  مهن تسهلم ( يومها  30)خهالل  عيهين بهديل لههت أمهين الحفهظ عهزل إذا يجب على مدير الصهندوق (ه

مهدير ل مهع التعهاون بشهكل كامه المهادة. ويجهب علهى أمهين الحفهظ المعهزولمهن ههذه  (أ)لفقرة وفقا  لصادر الكتابي ال

ينقهل،  تسهيل النقل السهلس للمسهؤوليات إلهى أمهين الحفهظ البهديل. ويجهب علهى أمهين الحفهظ المعهزول أنل الصندوق

 ة.ذي العالق حيثما كان ذلك ضروريا  ومناسبا ، إلى أمين الحفظ البديل جميع العقود المرتبطة بصندوق االستثمار

لهى ععهن قيامهه بتعيهين أمهين حفهظ بهديل، ويجهب  اإللكترونهي موقعهه اإلفصاح فورا  فهييجب على مدير الصندوق  (و

صهندوق ق عهن قيامهه بتعيهين أمهين حفهظ بهديل للمدير الصندوق العام كهذلك اإلفصهاح فهي الموقهع اإللكترونهي للسهو

 العام.

 االستثمارمستشار ( 14

 ال يوجد

 ع الموز( 15

 .الموزعاسم أ(  

 شركة دراية المالية

 

 .للموزعالمسجل وعنوان العمل  العنوانب(  

 

 الريا  -شارع العليا العام

  الدور الثاني -مركز العليا 

 286546صندوق بريد 

 11323الريا  

 هاتف

9 2002 44 33 

 فاكس

966 299 8071 

support@derayah.com 

 

 ج(  الترخيص الصادر عن الهيئة للموزع.

 08109 – 27 ترخيص رقم

mailto:support@derayah.com


 .فيما يتعلق بصندوق االستثمار الموزع اتومسؤولي ةاألساسي رادووصف األد( 

 لي:لى التاالتوزيع من عرض وبيع وحدات الصندوق، وتشتمل مسؤوليات الموزع عتقوم شركة دراية المالية بمهام 

نوات عر  وبيع وحدات الصندوق تح  مسمى مدير الصندوق للمستثمرين بأفضل جهد وعناية ممكنة من خالل ق (1

 التوزيع الخاصة بالموزع

 ثمرين.مسمى الموزع المست تنفيذ االشتراكات واالستردادات في الصناديق المستثمر بها بشكل تجميعي تح  (2

وذج يك ونمالقيام بجميع متطلبات العناية والحرص الالزم على المستثمرين والتي تشتمل على نموذج اعرف عمل (3

 دية.السعو مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ومتطلبات مالءمة االستثمار للعميل وفقا  للوائح واألنظمة

 كيد إتمامارير تأالتقارير الخاصة بالصندوق بما تشمله من تقارير دورية وتقمسؤولية التواصل مع العمالء وتقديم  (4

 لصندوق.مدير االصفقات، والرد على جميع استفسارات وطلبات المستثمرين، وتقديم التقارير والمتطلبات الخاصة ب

 تحمل جميع الرسوم والمصاريف المتعلقة بتسويق وعر  الصندوق للمستثمرين. (5

 ل ودقة الشروط واألحكام التي تقدم للعمالء وأي تحديثات وتغييرات عليها.التأكد من اكتما (6

 

 .االستثمارع فيما يتعلق بصندوق الموزومسؤوليات  األساسية

 ال يوجد

 :القانوني المحاسب( 16

 .القانوني المحاسباسم  (أ

 يونج إيرنيس  أند

 .وعنوان العمل للمحاسب القانوني المسجلالعنوان  (ب

 السادس ، برج الفيصليةالطابق 

 طريق الملك فهد

 11464الريا   2732ص.ب 

 المملكة العربية السعودية

http://www.ey.com/EM/en 

 صندوقالالقانوني فيما يتعلق ب المحاسبومسؤوليات  األساسية األدوار (ج

 والتهي بهها يقهوم لتهيا المراجعة لأعما إلى استنادا   المالية القوائم على الرأي إبداء في القانوني المحاسب مسؤوليةتتمثل 

 بمتطلبهات بالمحاسه التهزام تطلهبت والتهي السهعودية العربيهة المملكهة فهي عليهها المتعهارف المراجعهة لمعهايير وفقها   تمته

 مهن خاليهة يهةالمال القهوائم بهأن التأكهد من معقولة درجة على لللحصو المراجعة لأعما تنفيذو وتخطيط لمهنةا أخالقيات

 مبهال لل مؤيهدة أدلهة علهى لالحصهو بهفجراءات القيهام أيضها القهانوني المحاسهب مسهؤوليات تضهمن. تيهةهرالجو األخطهاء

 ومعقوليهة المتبعهة المحاسهبية السياسهات مالءمهة مهدى قيهيمت إلهى باإلضهافة .الماليهة القهوائم فهي الهواردة واإليضهاحات

 .المالية للقوائم العام العر  قييمت إلى باإلضافة المستخدمة المحاسبية التقديرات

 : ىمعلومات أخر( 17

 لمصالح عند طلبها بدون أي مقابل.معالجة تضارب االمتعلقة باإلجراءات السياسات وسيتم تقديم  (أ
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 والتالعمالتخفيضات والصندوق بشأن  ديرمة سياسرح وش الخاصة العموالتات وبالتخفيض المتعلقةات المعلوم(ب

 .الخاصة

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

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

 بالزكاة و/أو الضريبة  المتعلقة المعلومات (ج

 داتالوح سعر من% 2.5 وهي التجارة، عرو  زكاة ألحكام وفقا   بنفسه ماله زكاة استخراج المستثمر يتولى

وق أحكام الصندإن الرسوم والمصاريف والعموالت المذكورة في شروط و .الزكاة فيه تجب الذي اليوم في االستثمارية

ص عليها منصولنسب الومذكرة المعلومات ال تشمل ضريبة القيمة المضافة وسيتم تحميل الضريبة بشكل منفصل وفقا  ل

  .في نظام الضرائب والئحته التنفيذية

 

 .معلومات وتفاصيل اجتماع مالكي الوحدات (د

على اص به والصندوق الجتماع مالكي الوحدات من خالل إعالن الدعوة على الموقع اإللكتروني الخيدعو مدير  .6

ي ع مالكالموقع اإللكتروني الخاص بالسوق المالية السعودية  تداول ، ومن خالل إرسال إخطار خطي لجمي

د االجتماع. تاريخ انعقا يوما  من 21أيام وال تزيد عن  10الوحدات وأمين الحفظ مع إعطاء مهلة ال تقل عن 

ق ح. ويتعين أن يحدد اإلعالن واإلخطار تاريخ انعقاد االجتماع ومكانه ووقته وجدول األعمال الم  لى عما يتعين كتر 

هذا  سخة مننمدير الصندوق، في نفس وق  إرسال اإلخطار إلى مالكي الوحدات فيما يتعلق بأي اجتماع، تقديم 

 ية.اإلخطار إلى هيئة السوق المال

خطي من  أيام من استالم طلب 10يتعين على مدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع لمالكي الوحدات في غضون  .7

ن وحدات % على األقل م25أحد مالكي الوحدات أو أكثر، الذي يمتلك منفردا  أو الذين يمتلكون مجتمعين 

 الصندوق.

% على 25عين الكي الوحدات الذين يمتلكون مجتميتكون النصاب الالزم لعقد اجتماع لمالكي الوحدات من عدد م .8

 األقل من قيمة وحدات الصندوق.

 ن من خاللماع ثافي حال عدم الوفاء بشروط النصاب الواردة في الفقرة السابقة أعاله، يدعو مدير الصندوق الجت .9

خالل  ل  ومن تداواإلعالن على موقعه اإللكتروني وعلى الموقع اإللكتروني الخاص بالسوق المالية السعودية 

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

لوحدات، ادد من عاالجتماع الثاني. وخالل االجتماع الثاني، يشكل أي عدد من مالكي الوحدات الذين يمتلكون أي 

 با  قانونيا .الحاضرين بصفة شخصية أو من خالل ممثلين، نصا

 يحق لكل مالك وحدات تعيين وكيل لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات. .10

 

 الصندوقنهاء وتصفية إل المتبعة اإلجراءاتمعلومات عن  ـ(ه

ق مدير الصندويعتبر هذا الصندوق من الصناديق المفتوحة المدة وليس هناك يوم محدد لتصفيته. ومع ذلك، ففنه سيكون ل

طريقهة بالحق فهي تصهفية الصهندوق بالكامهل، إذا أصهبح جليها  أن حجهم أصهول الصهندوق ال يبهرر االسهتمرار فهي إدارتهه 

 رة الصهندوق،بب حدوث بعض التغييرات في األنظمة التي تحكهم إداعملية ومالئمة ومجدية من الناحية االقتصادية أو بس

اليهة وذلهك ن قبل هيئهة السهوق المدون الحد األدنى المسموح به الستمرار الصندوق والمحدد مأو انخفض حجم الصندوق 

مههدير  فسههيقومبعههد اشههعار هيئههة السههوق الماليههة أو ألي سههبب طههارف آخههر. وفههي حالههة تههم اتخههاذ قههرار بتصههفية الصههندوق، 

 الصندوق باتخاذ الخطوات التالية:

  ( يومها  21)إرسال إشعار مكتوب بهذه التصفية إلى هيئة السوق المالية ومالكي الوحدات ، على أن يكهون ذلهك قبهل

 تقويميا  من تاريخ التصفية.



 الكي دت( علهى مهسداد االلتزامات المستحقة على الصندوق من أصهول الصهندوق وتوزيهع المبهال  المتبقيهة )إن وجه

 الوحدات المسجلين في تاريخ التصفية على أساس تناسبي حسب ما يملكه كل مالك وحدات بالصندوق.

 ندوق يجب على مدير الصندوق اإلعهالن فهي موقعهه اإللكترونهي والموقهع اإللكترونهي للسهوق عهن انتههاء مهدة الصه

 ومدة تصفيته.

  الشكاوى بمعالجة الخاصة اإلجراءات (و

 مجاني يستقبل مدير الصندوق شكاوى المستثمرين في الصندوق عن طريق وحدة خدمات العمالء على الرقم ال

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

 سههتثمر مههنفههي حالههة طلههب الجهههات القضههائية المختصههة أو هيئههة السههوق الماليههة نتههائج أي شههكوى صههادرة عههن أي م 

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

 .يزود مدير الصندوق المستثمرين باإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى حال طلبها 

  ئهة السهوق ى هييوم عمل، يحق للمشترك إيداع شهكواه لهد 15وفي حالة تعذر الوصول إلى تسوية أو لم يتم الرد خالل

 المستثمرين، كما يحق للمشترك إيهداع شهكواه لهدى لجنهة الفصهل فهي منازعهات األوراق الماليهة إدارة شكاوى -المالية

وى بجهواز ( يوم تقويمي من تهاريخ إيهداع الشهكوى لهدى الهيئهة، إال إذا اخطهرت الهيئهة مقهدم الشهك90بعد مضي مدة )

 إيداعها لدى اللجنة قبل انقضاء المدة.

 

 صناديق ال في االستثمار عنأو  منئ ناشأي نزاع  فيبالنظر  المختصةالقضائية  الجهة (ز

تعهديالت  ة السهعودية السهارية المفعهول وأليشروط وأحكام الصندوق ألنظمة المملكة العربيمذكرة المعلومات وتخضع 

ينشها  ال أي نهزاعالحقة في المستقبل لتلك األنظمة بما ال يخالف الضوابط الشرعية  المعتمدة لدى الراجحي المالية. ويحه

 فصل في منازعات األوراق المالية.بين مدير الصندوق والمستثمرين إلى لجنة ال

 داتالوحالكي لمة لمتاحتندات اللمسة قائم (ح

 ذكور فياالطالع على شروط وأحكام الصندوق، وملخص المعلومات الرئيسة وكل عقد ملمالكي الوحدات الحق في 

 .مذكرة المعلومات، والقوائم المالية لمدير الصندوق

 .ملكية أصول الصندوق (ط

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

 أصول في صلحةم أي   الموزع أو المشورة مقدم أو الباطن من الحفظ أمين أو الحفظ أمين أو الباطن من الصندوق مدير

 الحفظ أمين أو نالباط من الصندوق مدير أو الصندوق مدير كان إذا إال األصول، بتلك يتعلق فيما مطالبة أو الصندوق

 مسموحا   كان أو ،هملكيت حدود في وذلك الصندوق، لوحدات ا  مالك الموزع أو المشورة مقدم أو الباطن من الحفظ أمين أو

 .لمعلوماتا مذكرة أو واألحكام الشروط في عنها وأ فصح االستثمار صناديق الئحة أحكام بموجب المطالبات بهذه

 هايطلبد قوول ، معقكل بش لصندوقا إدارة مجلسأو  لصندوقمعروفة، أو ينبغي أن يعرفها مدير ا ىأي معلومة أخر (ي

أن تتضمنها مذكرة  لمتوقعا، أو من المهنيونأو مستشاروهم  المحتملون أو الحاليون الوحداتالكو م –ول معقكل بش –

 .بناًء عليها االستثمارقرار  سيُتخذ التي المعلومات

 ال يوجد

سياسات  فيذُكرت  التيدا عا م الماليةوق السة هيئها علي وافقت االستثمارناديق صة الئحود قيأي إعفاءات من  (ك

 . هوممارسات االستثمار



 ال يوجد

 يديره الذيام الع لصندوقل أصولأي ب المرتبطة التصويت حقوقسياسة مدير الصندوق فيما يتعلق  (ل

قههوق حبعههد التشههاور مههع مسههؤول االلتههزام، يوافههق مجلههس إدارة الصههندوق، علههى السياسههات العامههة المرتبطههة بممارسههة 

دير للصندوق على أساس األوراق المالية التهي تشهكل جهزءا  مهن أصهول الصهندوق، وسهوف يقهرر مهالتصوي  الممنوحة 

 تهزام.الصندوق، بناء  على تقديره الخاص، ممارسهة أو عهدم ممارسهة أي حقهوق تصهوي ، بعهد التشهاور مهع مسهؤول االل

 وسيتم تزويد مالكي الوحدات بهذه السياسة عند طلبهم .

  االستثمارال مجديد تح معايير (ز

أسواق  ندوق فيللصندوق هو جميع األوراق المالية التي تتوافق مع الضوابط الشرعية لمدير الص االستثماري المجال

 األسهم لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (1ملحق رقم )

 :م2019ملخص الرسوم والمصاريف الفعلية للعام 

  

 1,051,335.66 

 36,750.00 

 5,250.00 

 0 

 

7,500.00 

30,525.63 

27,847.29 

173,573.23 

90,841.08 

1,423,622.89 

%2.50 

57,203.67 

 *الرسوم أعاله تشمل رسوم القيمة المضافة.

 


