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 حداتو لشراء لهم المتاحة الفرصة دارسة من المستثمرين لتمكين أساسية بصورة المعلومات مخلص إعداد تم

قبل  األخر توالمستندا المعلومات مذكرة مع الصندوق أحكام و شروطقراءة  المحتملين المستثمرين وعلى الصندوق،

 .اتخاذ أي قرار استثماري في هذا الصندوق
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 المعلومات الرئيسية (أ)

 

 أسم الصندوق ونوعه .1

 المال سلرأ األجل طويل نمو تحقيق إلى يهدف مفتوح استثمار صندوق هو العالمية لألسهم الراجحي صندوق

 .للصندوق يةالشرع الهيئة ضوابط مع والمتوافقة العالمية األسواق أسهم في رئيسي بشكل االستثمار خالل من

 

 األهداف االستثمارية .2

يهدف صندوق الراجحي لألسهم العالمية إلى تحقيق نمو طويل األجل لرأس المال وفق أحكام الشريعة اإلسالمية 

من خالل االستثمار في أسهم متوافقة مع المعايير الشرعية المقرة من قبل الهيئة الشرعية لدى الراجحي المالية  

المية. كما يسعى الصندوق لتحقيق نمو مقارب تختار بشكل رئيسي من بين األسهم المدرجة في األسواق الع

للمؤشر اإلرشادي )مؤشر داو جونز ألسواق األسهم اإلسالمية( ويمكن للمستثمر متابعة أداء المؤشر اإلرشادي 

 mcapital.co-www.alrajhiمن خالل زيارة الموقع االلكتروني لمدير الصندوق. 

 سياسات االستثمار وممارساته .3

رة لمتوفالرئيسية وا العالمية يستثمر الصندوق بشكل رئيسي في أسهم الشركات المدرجة في أسواق األسهم

 بتقييمات جذابة مع احتمال تحقيق نمو طويل األجل في رأس المال.

 وفيما يلي بيان موجز لنطاق توزيع أصول الصندوق: 

 % كحد أقصى من صافي أصول الصندوق وقت10يجوز للصندوق االستثمار في شركة واحدة بنسبة  -أ

ى ب أعلاالستثمار أو بنسبة تعادل القيمة السوقية ألسهم هذه الشركة وفق المؤشر اإلرشادي، حس

 القيمتين. 

أي  ة عن% من األوراق المالية الصادر5في جميع الظروف، ال يجوز أن يمتلك الصندوق أكثر من  -ب

 مصدر.

 ناديقيجوز للصندوق استثمار السيولة النقدية المتاحة في أدوات مالية أخرى، منها وحدات الص -ت

نسبية  خر مااالستثمارية األخرى، على أن ال تتجاوز إجمال الوحدات التي يتم تملكها في أي صندوق آ

قيمة  % من صافي10نسبته % من صافي قيمة أصول الصندوق، وكذلك أال تتجاوز االستثمارات ما 10

 أصول الصندوق اآلخر المتملك فيه.

 المخاطر المرتبطة باالستثمار في الصندوق .4

 ا علدى يعتبر الصندوق صندوق استثمار عالي المخاطر، وتبعاً لذلك يجب على مالكي الوحددات أن يكوندو

 بينه من المخاطر الرئيسة التي قد يكون لها أثر سلبي على أداء الصندوق

 نددات تيكيددد أن األهددداف االسددتثمارية للصددندوق سددوف تتحقددق وذلددك ألن  ددروف السددوق وطددرق لدديه ه

تبددر ال يع للصددندوق أو المؤشددر االسترشددادي للصددندوق السددابق األداءالتددداول فددي تميددر مسددتمر كمددا أن 

 ضماناً لألداء المستقبلي. 

  مقارنة  وقالصند كبيرة أو أن أداءخسائر أي ضمان بين األرباح سوف تتحقق أو أنه لن يتم تكبد  يوجدال

 بالمؤشر االسترشادي سيتكرر أو يماثل األداء السابق.

 ابدة وديعدة ال يعتبدر بمث االسدتثمار فدي الصدندوق يجب أن ييخذ مالكي الوحدات المحتملين في االعتبار أن

 .بنكية

http://www.alrajhi-capital.com/
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 مبلد   وقدد يكدونهم، يجب على مالكي الوحدات أن يدركوا أنهم ربما يخسرون جزءاً من أو كامل استثمار

ة . وقددد تددنخفم قيمددة االسددتثمارات الرئيسددالصددندوقبدده فددي  اشددتركواأقددل مددن السددعر الددذي االسددترداد 

 للصندوق وربما ال يستطع مالكي الوحدات استرداد المبل  الذي استثمروه في الصندوق.

 صندوقاللمخاطر الرئيسة المحتملة المرتبطة باالستثمار في اقائمة 

لتدي تشدتمل مالكي الوحدات المحتملين في االعتبار قبل االستثمار في هدذا الصدندوق عوامدل المخداطر وايجب أن ييخذ 

 وال تنحصر على التالي:

 مخاطر سوق األسهم

اته ال لوقت ذايستثمر الصندوق بشكل أساسي في األسهم التي هي عرضة لمخاطر السوق والتذبذبات العالية، وفي  

ر التي المخاطبيوجد أي تيكيد أو ضمان بين الصندوق سيحقق أداًء إيجابيا. وينبمي أن يكون المستثمر على علم 

فاض تبعا واالنخ يدرت أن جميع األسهم عرضة لالرتفاعينطوي عليها هذا النوع من االستثمارات. كما أن المستثمر 

وق سيسعى قدر و مدير الصند لعوامل النمو لتلك الشركات التي تتيثر بالعديد من العوامل الداخلية والخارجية.

ي فهم ة األسدة نسباإلمكان للتقليل من مخاطر هذه التذبذبات بالتوزيع النشط في القطاعات ومن خالل تخفيم أو زيا

 لصندوق تبعا لظروف السوق.ا

 مخاطر القطاع

لقطاع، اي ذلك فقد يركز الصندوق في استثماره على أحد القطاعات مما يجعل الصندوق عرضة للتمير تبعاً للتمير 

 لك القطاعيرة لذبشكل عام ال يتم التركيز على االستثمار في أحد القطاعات بعينه إال في حال توافر فرص نمو كب

 مقارنة بالصناديق األكثر تنوعا. ن الصندوق أكثر مخاطرةوبالمقابل يكو

 مخاطر العمالت

التي  لعمالتينطوي االستثمار في الصندوق على بعم المخاطر التي تتعلق بالعمالت، فإن انخفاض قيمة أي من ا

تثمار في الست اتشكل قوام استثمارات الصندوق من شينه أن يؤثر سلبا على أداء الصندوق. ولكن التنوع في مجاال

 عدد من البلدان المختلفة سيكون من شينه أن يقلل من تلك المخاطر. 

 نمخاطر االئتما

أو عدم  م قدرةفي حال استثمار أصول الصندوق في صناديق البضائع فهنات مخاطر ائتمانية تتمثل في إمكانية عد 

 هائياً.السداد ن مكانيةالوقت المحدد أو عدم إ رغبة الطرف اآلخر في سداد المستحقات أو االلتزامات المترتبة عليه في

 المخاطر االقتصادية

يستثمر  ق التيينطوي االستثمار في الصندوق على درجة عالية من المخاطر الناجمة عن التوزيع الجمرافي لألسوا

موال، ر فيها األثمتست فيها الصندوق. وعليه؛ فإن أي تمييرات معاكسة في الظروف االقتصادية للبلد )أو البلدان( التي

 ثر سلبي على قيمة أصول الصندوق. قد يكون له أ

 مخاطر عدم الشرعية

ر لمعايياتتمثل مخاطر عدم الشرعية في حال استبعاد أحد الشركات المستثمر فيها وأصبحت غير متوافقة مع 

الئم. مغير  قد يكون الشرعية للهيئة الشرعية، مما قد يؤدي إلى اضطرار مدير الصندوق لبيع تلك األسهم بسعر

ر خاصة بمديعية الإضافة إلى أن استبعاد عدد من الشركات كنتيجة لعدم مطابقتها للضوابط المحددة من الهيئة الشر

 الصندوق من شينه أن يجعل استثمارات الصندوق أكثر تركيزاً مما قد يزيد من التذبذبات.

 

 مخاطر السيولة

سهم أو واق األيتعرض الصندوق لمخاطر عدم القدرة على تنفيذ عمليات االسترداد نتيجة النقص في السيولة في أس

ل الصندوق إلى % أو أكثر من القيمة الصافية ألصو10تعادل  تعاملإذا كانت قيمة الوحدات المستردة في أي يوم 

 خ الحق.الحد الذي يضطر معه مدير الصندوق لتيجيل االسترداد لتاري

 المخاطر القانونية

لك تة, وتيتي قانونيقد تواجه الشركات بعم المخاطر القانونية نتيجة لعدم االلتزام بتطبيق األنظمة واإلجراءات ال

بل دعاوى ن قة مالمخاطر من الشركات التي استثمر فيها الصندوق واحتمالية تعرضها للمخاطر القانونية والمقاضا

 األفراد أو الشركات.

 مخاطر السياسيةال
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اطر أو أي مخ لبلدانأداء الصندوق قد يكون متيثرا بتميير الحكومات أو الحروب أو في حال تميير القوانين في تلك ا

 سياسية أخرى.

 الصندوق مدير موظفي على االعتماد مخاطر

 أداء تيثر إلى يؤدي قد مما الصندوق، مدير مو في اراتومه قدرات على كبير بشكل الصندوق أداء يعتمد 

 .مناسب بديل وجود وعدم مغيابه أو ماستقالته عند سلبيا الوحدة وسعر الصندوق

 المصالح تضارب مخاطر

 قد شخصية ةمصلح بسبب الصندوق مدير قرار واستقاللية موضوعية على تؤثر التي الحاالت في المخاطر ههذ تنشي

 وسعر ندوقالص أداء على سلبا يؤثر قد مما االستثمارية القرارات اتخاذ في الصندوق مدير قرارات على تؤثر

 .الوحدة

 الُمصِدر مخاطر

 أو القتصاديةا الظروف في والتميرات النظير، /المقابل الطرف أو للُمصدر المالية الظروف في التمييرات وتشمل

 بوضع يتيثر صلاأل ذلك إن حيث المصدر، أو المالية األوراق من معين نوع على سلبا تؤثر التي المحددة السياسية

 .سلبا الوحدة وسعر الصندوق أداء تيثر وبالتالي مهأسه قيمة انخفاض إلى يؤدي قد مما المصدر

 البيانات السابقة المرتبطة بأداء الصندوق .5

 

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

 م2019ديسمبر  31 -العائد التراكمي % 

 سنة ثالث سنوات خمس سنوات منذ التأسيس

198.51 33.41 36.17 26.44 

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

 العائد السنوي %

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

%10.09 %-2.62 %8.41 %19.63 %6.00 %-2.43 %0.40 %19.18 9.63-%  %26.44 

 

 .سيسبالمقارنة مع المؤشر االسترشادي على مدار السنوات الخمس الماضية أو منذ التأ الصندوق( أداء 3

 األداء السنوي %

 السنة 2019 2018 2017 2016 2015

%-2.43 %0.40 %19.18 
9.63-% 

 الصندوق %26.44

%-0.64 %5.53 %27.04 
6.77-% 30.57 

 االسترشاديالمؤشر 

 

 ( تاريخ توزيع األرباح على مدار السنوات المالية الثالث الماضية4

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

 .الصندوق في
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 تقارير الصندوق( 5

وذلدك مقابل المحتملين الحصول علدى نسدخ مدن هدذه القدوائم دون يستطيع مالكي الوحدات االستثمارية والمستثمرين 

 capital.com-www.alrajhiموقعنا االلكتروني  ل من خال
 

 مقابل الخدمات والعموالت واالتعاب (ب)

  رسوم اإلدارة

 مدن( طنالبدا مدن الصندوق لمدير اإلدارة رسوم المتضمنة) سنوياً %1.5 بنسبة إدارة رسوم الصندوق مدير يستحق

 .ميالدي شهر كل نهاية في وتسدد تقويم يوم كل بعد النسبة هذه وتحتسب. الصندوق أصول إجمالي

 

 

 والخدمات اإلدارية رسوم أمين الحفظ

لتدي الدألوراق الماليدة سدنوياً مدن قيمدة األصدول % 0.40بحد أقصى  وخدمات إداريةرسوم حفظ الصندوق يتحمل 

 . العالميةيتم حفظها في األسواق 

ت تميدر مدن وقدال تشمل الرسوم النظامية والرسوم التي قد تفرضها األسواق ومراكز اإليداع والتي من الممكن أن ت

 ألخر.

 الضرائب

 عمد المبرمدة العقدود أو الصدندوق علدى فرضدها يدتم أخدرى ضدرائب وأي المضدافة القيمدة ضريبة الصندوق يتحمل

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

 .الصندوق إدارة

 رسوم التعامل

 حسددب الماليددة األوراق وبيددع شددراء وعمليددات صددفقات عددن الناتجددة التددداول ورسددوم عمددوالت الصددندوق يتحمددل

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

 رسوم أخرى

 والرسوم النشر ورسوم الحفظ ورسوم المراجعة رسوم إلدارته، والفعلية الالزمة المصاريف الصندوق سيتحمل

 أال شرطب االخرى، والمصروفات االسترشادي، المؤشر ورسوم الصندوق إدارة مجله أعضاء ومكافآت الرقابية

 توسطم من% 0.25( والضرائب والحفظ التعامل مصاريف باستثناء) األخرى المصروفات نسبة إجمالي يتجاوز

 دوقالصن يتحمل كما( ذلك من أقل الرسوم نسبة كانت حال في 150,000) أو السنوية األصول قيمة صافي

 .فقط الفعلية الرسوم

 رسوم اإلدارة

الصندوق  تحتسب على أساس  إجمالي أصول% من 1.5

ُ  يومي بشكل ملسنوي وتح ويتم خصمها من أصول  تراكميا

 الصندوق في نهاية كل شهر ميالدي

 أتعاب المحاسب القانوني

 على ثابت مبل تحتسب ك سنوياً  لاير 35,000 أقصى بحد

ً  يومي بشكل ملوتح سنوي أساس  سته كل وتدفع تراكميا

 اشهر

http://www.alrajhi-capital.com/
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 موقع تداول رسوم نشر قيمة الوحدات في

ثابت على  مبل تحتسب ك سنوياً  لاير 5,000 أقصى بحد

ً  ملتحوأساس سنوي    وتدفع في نهاية  بشكل يومي تراكميا

 العام

 الصندوق إدارة مجله أعضاء مكافية

ا الصندوق نصيبه منه يتحمل سنوياً  لاير 60,000 أقصى بحد

 بقدر حجم أصوله نسبة إلى إجمالي أصول الصناديق األخرى

ً  يومي بشكل ملوتحعلى اساس سنوي   في وتخصم  تراكميا

 السنه نهاية

 (المالية السوق هيئة قبل)من  رقابية رسوم
ثابت على أساس سنوي  مبل تحتسب ك سنوياً  لاير 7,500

ً  ملتحو  وتدفع في نهاية العام  بشكل يومي تراكميا

 حسب معايير الهيئة الشرعية مئويةتحسب كنسبة  االسهم أرباح تطهير

 مصاريف التوزيع

تقديري على  بل تحتسب كم سنوياً  لاير 50,000  أقصى بحد

ً  ملتحوأساس سنوي  وتدفع في نهاية  بشكل يومي تراكميا

 العام

 الحفظ وخدمات الحفظ مصاريف رسوم
مئوية على أساس يومي وتخصم في نهاية كل تحتسب كنسبة 

 شهر

 تتعلق االستثمار صندوق يتحملها مصاريف

 بالتمويل
 يوجد ال

 الخدمات أو الوحدات بتسجيل تتعلق مصاريف

 األخرى اإلدارية
 ال يوجد

 بسجل تتعلق خدمات تقديم مقابل مستحقة أتعاب

 الوحدات مالكي
 ال يوجد

 مالكي على تحميلها يتم أخرى مصاريف أو رسوم

 .الصندوق أصول من دفعها يتم أو الوحدات
 ال يوجد

 .يوم 365 أساس على السنة أيام عدد احتساب يتم* 

  المضافة القيمة ضريبة احتساب قبل أعاله الرسوم جميع**

 

 مكان وكيفية الحصول على معلومات إضافية حول الصندوق  (ج)

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

لمدير الصندوق أو عن طريق  المراكز االستثماريةأو  www.Tadawul.com.saشركة السوق المالية تداول  

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

 أسم وعنوان مدير الصندوق وبيانات االتصال الخاصة به (د)

 

 المالية الراجحي شركة

 فهد الملك طريق ، الرئيه المركز

 11432 الرياض 5561 ب.ص

 + 966( 11) 2119292 رقم هاتف

 + 966( 11) 2119299 رقم فاكه

http://www.alrajhi-capital.com/
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 السعودية العربية المملكة

www.alrajhi-capital.com 

 

 أسم وعنوان أمين الحفظ وبيانات االتصال الخاصة به (ه)

 

 شركة فاب كابيتال المالية 

  المملكة العربية السعودية

 الدور الثالث –عة كيان مجمو مبنى–حي الملقا  –هد فطريق الملك  –الرياض 

 966112834375 رقم هاتف

 :االلكتروني البريد

info@FABCapital.com 

 :االلكتروني الموقع

fabcapital.com www 

 

 أسم وعنوان الموزع وبيانات االتصال الخاصة به (و)

 شركة دراية المالية

 الرياض -شارع العليا العام

  الدور الثاني -مركز العليا 
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العالمية صندوق الراجحي لألسهم  

(مفتوح -)صندوق أسهم عام    

 

شركة الراجحي المالية(مدير الصندوق )   

قِبل على أنه صندوق استثمار متوافق مع المعايير الشرعية المجازة من  العالمية لألسهم الراجحيتم اعتماد صندوق 

 لجنة الرقابة الشرعية المعينة لصندوق االستثمار

 الشروط واألحكام

ملدة ، وتتضدمن معلومدات كااالسدتثمارأن شروط وأحكام هذا الصدندوق والمسدتندات األخدرى خاضدعة لالئحدة صدناديق 

ق كما يجب على المستثمرين قراءة شدروط و أحكدام الصدندو. غير مضللة عن صندوق االستثماروواضحة وصحيحة و

ذ ثمر أن ييخمع مذكرة المعلومات والمستندات األخر قبل اتخاذ أي قرار استثماري في هذا الصندوق. ويجب على المست

ل أي شدك فدي وخبرتده فدي االسدتثمار وأهدافده االسدتثمارية. وإذا كدان لددى المسدتثمر المحتمدفي االعتبار وضعه المالي 

كدون الصدندوق ي مالءمة هذا االستثمار له، فإنه يجب عليه استشارة خبير مالي مستقل. كما أن اشترات المستثمر في هذا

 على مسؤوليته الشخصية التامة وسيتحمل أية مخاطر تتعلق بهذا االستثمار.

  م 01/07/1996 اريخ إصدار الشروط واألحكام:ت

 .م29/03/2021 الموافق هـ16/08/1442 تاريخ آخر تحديث على الشروط واألحكام: 

 بتاريخ صندوقال وحدات طرح في االستمرار على الهيئة موافقةتم الحصول على  تاريخ موافقه هيئة السوق المالية:

  م07/02/2009
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 ملخص الصندوق 

 العالميةصندوق الراجحي لألسهم  الصندوق

 شركة الراجحي المالية  مدير الصندوق

 مفتوح نوع الصندوق

 تاريخ البدء
 يوليو 27 الموافق هـ،1417 أول ربيع 12 بتاريخ عمله الصندوق باشر

 .م1996

 الدوالر األمريكي العملة

  درجة المخاطر
 عالية 

 اإلسالمية األسهم ألسواق جونز داو مؤشر المؤشر االسترشادي

 هدف االستثمار

 نم اإلسالمية الشريعة أحكام وفق المال لرأس األجل طويل نمو تحقيق

 بلق من المقرة الشرعية المعايير مع متوافقة أسهم في االستثمار خالل

 ألسهما بين من رئيسي بشكل تختار  المالية الراجحي لدى الشرعية الهيئة

 العالمية األسواق في المدرجة

المصرح لهم االشتراك 

 في الصندوق

 كل شخص طبيعي أو اعتباري مؤهل.

سعر الوحدة عند بداية 

  الطرح
 دوالر أمريكي 100

 األدنى لالشتراكالحد 

  

 دوالر أمريكي 2,000

الحد األدنى لالشتراك 

   اإلضافي

 دوالر أمريكي 1,000

 دوالر أمريكي 1,000  الحد األدنى لالسترداد

أيام قبول طلبات 

  االشتراك واالسترداد

 )مراكز االستثمار )من األحد إلى الخميه 

 )القنوات االلكترونية )طوال أيام األسبوع 

الستالم  آخر موعد

طلبات االشتراك 

 واالسترداد

 الساعة الخامسة عصرا في اليوم ما قبل يوم التعامل.
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 واألربعاء  األثنين أيام التعامل 

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

 هو يوم العمل التالي ليوم التعامل أيام اإلعالن

موعد دفع قيمة الوحدات 

  المستردة

 يومل التالي العمل يوم في للمستثمرين المستردة الوحدات قيمة دفع سيتم

 الوقت وأ ،(أيام أربعة) أقصى بحد اليوم هذا عن الدفع يتيخر وقد التقويم،

 توفرةم الوحدات لتحويل المناسبة التراخيص و الوسائل جميع فيه تكون الذي

  الحقا ييتي أيهما الصندوق، مدير لدى

 رسوم االشتراك

   
 % من مبل  االشترات 2بحد أقصى 

  سنوياً % 1.50 رسوم إدارة الصندوق

 رسوم أمين الحفظ

 والخدمات اإلدارية

 قيمدة مدن سدنوياً % 0.40 أقصدى بحدد وخدمات إداريدة حفظ رسوم الصندوق يتحمل

 . العالمية األسواق في حفظها يتم التي المالية لألوراق األصول

والتدي  الرسوم النظامية والرسوم التي قد تفرضها األسواق ومراكز اإليداعال تشمل 

 من الممكن أن تتمير من وقت ألخر.

 رسوم التعامل 

 وعمليات صفقات عن الناتجة التداول ورسوم عموالت الصندوق يتحمل

 تدفع يوالت األسواق في السائدة العموالت حسب المالية األوراق وبيع شراء

 .الحفظ وأمناء التنظيمية والجهات المالية واألسواق للوسطاء

 رسوم أخرى

عة سيتحمل الصندوق المصاريف الالزمة والفعلية إلدارته، رسوم المراج

 دارةورسوم الحفظ ورسوم النشر والرسوم الرقابية ومكافآت أعضاء مجله إ

بشرط أال يتجاوز إجمالي نسبة  الصندوق والمصروفات االخرى،

ألخرى )باستثناء مصاريف التعامل والحفظ والضرائب( المصروفات ا

في حال  150,000% من متوسط صافي قيمة األصول السنوية أو )0.25

 فقط كانت نسبة الرسوم أقل من ذلك( كما يتحمل الصندوق الرسوم الفعلية
 

 

 

 

 

 



12  

 

 تعريف المصطلحات

 لعالميةا لألسهم الراجحي صندوق الصندوق 

 شركة الراجحي المالية  الشركة مدير الصندوق/المدير/

 مجله إدارة الصندوق  المجله 

 شخص اعتباري مستقل ومرخص له بحفظ األوراق المالية للعمالء أمين الحفظ

 شخص اعتباري مستقل ومرخص له للقيام بالمهام اإلدارية للصندوق الخدمات اإلدارية

 السعوديةهيئة السوق المالية في المملكة العربية  الهيئة

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

 طلب بيع وحدات في الصندوق طلب االسترداد 

 طلب شراء وحدات في الصندوق طلب االشترات

 فترة الطرح األولي
ة يملقهي فترة بداية الصندوق التي يتم خاللها طرح وحدات الصندوق با

 االسمية إلى جميع المشتركين

 اليوم الذي يبدأ فيه الصندوق أعماله يوم تشميل الصندوق

 كل  رف أو حادثة من شينها أن تؤثر سلباً على أداء الصندوق المخاطر

 يهو المقياس الذي يتم من خالله مقارنة أداء الصندوق االستثمار المؤشر االسترشادي

 الشرعية الخاصة بمدير الصندوقالهيئة  الهيئة الشرعية

 يوم اإلعالن
عر سالن هو يوم العمل التالي ليوم التعامل وهو اليوم الذي يتم فيه إع

 الوحدة.

 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 

 إجمالي أصول الصندوق
قيمة أصول الصندوق باإلضافة للتوزيعات النقدية المستحقة من 

 الشركات المستثمر بها.

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

 االستثمار )الوحدة(وحدة 

حصة المالت في صندوق االستثمار الذي يتكون من وحدات بما في  

ل ذلك أجزاء الوحدة وتُعامل كل وحدة على أنها حصة مشاعة في أصو

 صندوق االستثمار.

 األطراف ذات العالقة
 مديرلالمدراء، المسؤولون ، المو فون والشركات التابعة أو الزميلة 

 الصندوق

 سعر الوحدة  في فترة الطرح األولي السميةالقيمة ا

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

 مستثمر مؤهل/ مستثمرون مؤهلون
أي شخص طبيعي/ أشخاص طبيعيون، أو اعتباري/ اعتباريون تقر 

 له/لهم أنظمة المملكة بهذه الصفة.

 الضوابط الشرعية

 الضوابط والنسب المالية التي تتبعها الهيئة الشرعية لمديرهي 

الصندوق لتصنيف الشركات واالستثمارات كاستثمارات متوافقة مع 

 الضوابط الشرعية ويمكن االستثمار بها.

 عقود المشتقات

خرى ية أهي أداة مالية أو عقد تشتق قيمته من قيمة أصول حقيقية أو مال

ة ماليية وسلع وذهب( وتكون لتلك العقود ال)أسهم وسندات وعمالت أجنب

ند مدة زمنية محددة باإلضافة إلى سعر وشروط معينة يتم تحديدها ع

ات تحرير العقد بين البائع والمشتري ومن هذه العقود ) المستقبلي

(Futures( عقود الخيارات ،)Options  العقود اآلجلة ،)

(Forwards( ( المبادالت ،)SWAPت أخرى، على وأي عقود مشتقا

 أن تكون متوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق.

 ضريبة القيمة المضافة
 هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم

 شراؤها وبيعها من قبل المنشآت.

 

  



14  

 

 :معلومات عامة (1

 .أ( اسم مدير الصندوق، ورقم ترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية

 الراجحي الماليةشركة 

 1010241681 -سجل تجاري رقم 

 07068/37  -رقم رخصة هيئة السوق المالية 

 .ب( عنوان المكتب الرئيس لمدير الصندوق

 شركة الراجحي المالية

 المركز الرئيه، طريق الملك فهد

 11432الرياض  5561ص.ب 

 + 966( 11) 2119292هاتف رقم 

 + 966( 11) 2119299فاكه رقم 

 المملكة العربية السعودية

 

 ج( عنوان الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق

 شركة الراجحي المالية

captial.com-www.alrajhi 

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

 كابيتال"شركة فاب كابيتال المالية "فاب 

 (18188-30) - رقمرخصة هيئة السوق المالية 

 

 هـ( عنوان الموقع اإللكتروني ألمين الحفظ

 

  المالية شركة فاب كابيتال

  المملكة العربية السعودية

 الدور الثالث –عة كيان مجمو مبنى–حي الملقا  –هد فطريق الملك  –الرياض 

 966112834375 رقم هاتف

 :االلكتروني البريد

info@FABCapital.com 

 :االلكتروني الموقع

fabcapital.com www 

 

 :النظام المطبق 2)
"الهيئدة أو )الشركة(، هي شركة مساهمة سعودية مقفلة مرخص لها من هيئة السوق المالية )ة شركة الراجحي المالي

ة ديم المشدوروالتعامل بصفة أصيل ووكيدل والتعهدد بالتمطيدة والترتيدب وتقد الجهة المنظمة" لممارسة أنشطة اإلدارة

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

http://www.alrajhi-captial.com/
mailto:info@FABCapital.com
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ة الصندوق عبارة عن صندوق اسدتثماري مفتدوح، يخضدع كدال مدن الصدندوق ومددير الصدندوق لنظدام السدوق الماليد

 ذات العالقة المطبقة في المملكة العربية السعودية. ىمة واللوائح األخرولوائحه التنفيذية واألنظ

 

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

من  س المالتحقيق نمو طويل األجل لرأهو صندوق استثمار مفتوح يهدف إلى  العالميةصندوق الراجحي لألسهم 

 .لصندوقل الشرعية الهيئة ضوابط مع والمتوافقة العالمية األسهم أسواق بشكل رئيسي فيخالل االستثمار 

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

ة لمتوفرالرئيسية وا العالمية المدرجة في أسواق األسهميستثمر الصندوق بشكل رئيسي في أسهم الشركات 

 بتقييمات جذابة مع احتمال تحقيق نمو طويل األجل في رأس المال.

تزمة سية الملتوزيعها على جميع القطاعات الرئي خالل منيتم تخصيص األسهم على جميع االقتصاديات العالمية 

ن لشركات إلمكاب في األسعار. واألسهم المختارة تعود قدر اباألحكام الشرعية بهدف التقليل من مخاطر التذبذ

ن مات رفيعة مستويبيحتمل أن تحقق نمواً أعلى من المعدل المتوقع للقطاع وتتمتع بمزايا تنافسية متميزة وتتحلى 

 ول،ة األص، قيمجوانب القوة المالية. ، باالعتماد على مجموعة من المعايير التي يمكن أن تشمل )ربحية السهم

 التدفقات النقدية، مكرر الربحية، القيمة الدفترية(.

 وفيما يلي بيان موجز لنطاق توزيع أصول الصندوق:  

 % كحد أقصى من صافي أصول الصندوق وقت10يجوز للصندوق االستثمار في شركة واحدة بنسبة  .1

ى ب أعلاالستثمار أو بنسبة تعادل القيمة السوقية ألسهم هذه الشركة وفق المؤشر اإلرشادي، حس

 القيمتين. 

أي  ة عن% من األوراق المالية الصادر5في جميع الظروف، ال يجوز أن يمتلك الصندوق أكثر من  .2

 مصدر.

 ناديقيجوز للصندوق استثمار السيولة النقدية المتاحة في أدوات مالية أخرى، منها وحدات الص .3

نسبية  خر مااالستثمارية األخرى، على أن ال تتجاوز إجمال الوحدات التي يتم تملكها في أي صندوق آ

قيمة  % من صافي10سبته % من صافي قيمة أصول الصندوق، وكذلك أال تتجاوز االستثمارات ما ن10

 أصول الصندوق اآلخر المتملك فيه. 

 الصندوق ال يقوم باالقتراض لتعزيز استثماراته، و يكتفي باستثمار أصوله فقط. .4

دف مة بهيسعى الصندوق لتحقيق أفضل العوائد من خالل إدارة نشطة تطبق أساليب االستثمار المالئ .5

وفي  ألسهمامن المخاطر حسب طبيعة مجال االستثمار في  تحقيق أقصى العوائد الممكنة بالحد المعقول

كز من المرا تحققةالوقت ذاته قياس األداء باستخدام المؤشر اإلرشادي المحدد. جميع المكاسب المالية الم

 التي يتخذها الصندوق يعاد استثمارها في الصندوق بنفه الطريقة.

 :مدة صندوق االستثمار  4 ) 
 المدة ق استثماري مفتوحالصندوق عبارة عن صندو
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 :قيود/حدود االستثمار  5 )

روط ار وشيلتزم مدير الصندوق خالل إدارته للصندوق بالقيود والحدود التي تفرضها الئحة صناديق االستثم

 . وأي تعديل عليها وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات

 :العملة  6 )

 سدتثمرين بدييوهي التي سيقّوم بها استثماراته ووحداته. وتقبدل اشدتراكات الم الدوالر األمريكيعملة الصندوق هي 

ت. عملددة أخددرى مددن العمددالت العالميددة الرئيسددة علددى أسدداس سددعر الصددرف السددائد فددي األسددواق فددي تدداريخ االشددترا

الت ويتحمل الراغبون في تحويل استحقاقاتهم بعملة غيدر عملدة الصدندوق مخداطر تذبدذب سدعر الصدرف لتلدك العمد

 عند تاريخ التحويل.

 :مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب 7 )

 .تفاصيل لجميع المدفوعات من أصول صندوق االستثمار، وطريقة احتسابها .1

 

 رسوم اإلدارة

( الباطن نم الصندوق لمدير اإلدارة رسوم المتضمنة) سنوياً %1.5 بنسبة إدارة رسوم الصندوق مدير يستحق

 .ديميال شهر كل نهاية في وتسدد تقويم يوم كل بعد النسبة هذه وتحتسب. الصندوق أصول إجمالي من

 والخدمات اإلدارية رسوم أمين الحفظ

 ماليةال لألوراق األصول قيمة من سنوياً % 0.40 أقصى بحد وخدمات إدارية حفظ رسوم الصندوق يتحمل

 . العالمية األسواق في حفظها يتم التي

تمير من تكن أن النظامية والرسوم التي قد تفرضها األسواق ومراكز اإليداع والتي من الممال تشمل الرسوم 

 وقت ألخر.

 الضرائب

 مبرمةال العقود أو الصندوق على فرضها يتم أخرى ضرائب وأي المضافة القيمة ضريبة الصندوق يتحمل

 ديرم أو للصندوق أعمال أو لخدمات تقديمهم نظير أخرى ألطراف تدفع التي الرسوم أو الصندوق مع

 .الصندوق إدارة مقابل الصندوق

 رسوم التعامل

 بحسد الماليدة األوراق وبيدع شدراء وعمليدات صدفقات عدن الناتجدة التداول ورسوم عموالت الصندوق يتحمل

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

 أخرىرسوم 

 نشرال ورسوم الحفظ ورسوم المراجعة رسوم إلدارته، والفعلية الالزمة المصاريف الصندوق سيتحمل

 توالمصروفا االسترشادي، المؤشر ورسوم الصندوق إدارة مجله أعضاء ومكافآت الرقابية والرسوم

 والحفظ التعامل مصاريف باستثناء) األخرى المصروفات نسبة إجمالي يتجاوز أال بشرط االخرى،

 مالرسو نسبة كانت حال في 150,000) أو السنوية األصول قيمة صافي متوسط من% 0.25( والضرائب

 .فقط الفعلية الرسوم الصندوق يتحمل كما( ذلك من أقل
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 رسوم اإلدارة

الصندوق  تحتسب على أساس سنوي  إجمالي أصول% من 1.5

ُ  يومي بشكل ملوتح ويتم خصمها من أصول الصندوق في  تراكميا

 نهاية كل شهر ميالدي

 أتعاب المحاسب القانوني
 أساس على ثابت مبل تحتسب ك سنوياً  لاير 35,000 أقصى بحد

ً  يومي بشكل ملوتح سنوي  اشهر سته كل وتدفع تراكميا

 رسوم نشر قيمة الوحدات في موقع تداول
  ثابت على أساس سنوي مبل تحتسب ك سنوياً  لاير 5,000 أقصى بحد

ً  ملتحو  وتدفع في نهاية العام  بشكل يومي تراكميا

 الصندوق إدارة مجله أعضاء مكافية

 الصندوق نصيبه منها بقدر يتحمل سنوياً  لاير 60,000 أقصى بحد

حجم أصوله نسبة إلى إجمالي أصول الصناديق األخرى على اساس 

ً  يومي بشكل ملوتحسنوي   السنه هايةن في وتخصم  تراكميا

 (المالية السوق هيئة قبل)من  رقابية رسوم
 ملتحوثابت على أساس سنوي  مبل تحتسب ك سنوياً  لاير 7,500

 ً  وتدفع في نهاية العام  بشكل يومي تراكميا

 حسب معايير الهيئة الشرعية مئويةتحسب كنسبة  االسهم أرباح تطهير

 مصاريف التوزيع
تقديري على أساس  بل تحتسب كم سنوياً  لاير 50,000  أقصى بحد

ً  ملتحوسنوي   وتدفع في نهاية العام بشكل يومي تراكميا

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

 تتعلق االستثمار صندوق يتحملها مصاريف

 بالتمويل
 يوجد ال

 أو الوحدات بتسجيل تتعلق مصاريف

 األخرى اإلدارية الخدمات
 ال يوجد

 تتعلق خدمات تقديم مقابل مستحقة أتعاب

 الوحدات مالكي بسجل
 ال يوجد

 على تحميلها يتم أخرى مصاريف أو رسوم

 أصول من دفعها يتم أو الوحدات مالكي

 .الصندوق

 ال يوجد

 .يوم 365 أساس على السنة أيام عدد احتساب يتم *

 ضريبة القيمة المضافةقبل احتساب  *جميع الرسوم أعاله *

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

 رسوم االشتراك

شترات. اال مبل  من أقصى% كحد 2بنسبة  اشترات كل قيمة من مسترد غير اشترات رسم الصندوق مدير يستحق

  الصندوق مدير من بقرار النسبة هذه تخفيم ويمكن

 عمولة خاصة يبرمها مدير الصندوق أي ج( 

 ال يوجد

 :التقويم والتسعير  8 )

 .الصندوق هأ( كيفية تقويم كل أصل يملك
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 :يلي كما تقويم يوم كل في الصندوق أصول بتقويم الصندوق مدير يقوم

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

 وسيتم متوفر قإغال سعر اخر اعتماد سيتم التقويم يوم لألصل اإلغالق سعر يتوفر لم إذا. المستحقة األرباح

 االكتتاب ينب ما الفترة في األولوية وحقوق األولية الطروحات في بها المشاركة تمت التي األسهم تقويم

 صناديق في اراالستثم حالة وفي به، المكتتب الحق سعر أو االكتتاب سعر على بناء المالية الورقة وتداول

 أيام ختالفا حال وفي المعلنة وحداتها قيمة صافي خالل من تقويمها سيتم ، العام الطرح ذات االستثمار

 أدوات في دوقالصن استثمارات أما عنه معلن سعر آخر اعتماد سيتم به، المستثمر للصندوق بالنسبة التعامل

 .لصفقةل اإلسمية للقيمة وإضافته الصفقة عمر من المنقضية الفترة عائد احتساب فسيتم النقد أسواق

 .ب( عدد نقاط التقويم، وتكرارها

 الشدارةا تدم كمدا الصدندوق فدي أصدل كدل لقيمدة وفقدا الخميه إلى األحد من يوميا   الصندوق أصول تقويم سيتم

 التالي الرسمي لالعم يوم في الوحدة سعر إعالن سيتم كما مساًء، الخامسة الساعة قبل أعاله )أ( الفقرة في ليهإ

 .التعامل ليوم

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

 بشكل الصندوق أصول من أصل أي تقويم عند المتضررين الوحدات مالكي جميع وتعويم توثيق سيتم

 التسعير أو التقويم في خطي أي عن فوراً  الهيئة إبالغ سيتم كما.  خاطئ بشكل وحدة سعر حساب أو خاطئ

 تداول موقعو المالية الراجحي موقع في فوراً  ذلك عن واإلفصاح الوحدة سعر من أكثر أو% 0.5 نسبته تشكل

 .الصندوق تقارير وفي

 .االشتراك واالستردادد( تفاصيل طريقة احتساب سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات 

ً باستخدام المعادلة التالية:  صافي قيمة األصول لكل وحدة يتم حساب  ت ناقصاً المستحقا )إجمالي األصول ناقصا

. ويتم لعالقةمقسومة على إجمالي عدد وحدات الصندوق القائمة في يوم التقويم ذي ا المصروفات المتراكمة(

ة تم إعادوأي استثمارات مقومة بالعمالت األخرى ي بالدوالر االمريكيتقويم صافي قيمة أصول الصندوق 

 بيسعار الصرف السائدة في تاريخ التقويم. الدوالر األمريكيتقويمها بعملة 

 .هـ( مكان ووقت نشر سعر الوحدة، وتكرارها

 نشر ويتم مل،التعا يوم يلي الذي العمل يوم في مساءً  الخامسة الساعة قبل تداول موقع في الوحدة سعر نشر سيتم

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

 :التعامالت 9 )

 .أ( مسؤوليات مدير الصندوق في شأن طلبات االشتراك واالسترداد

ات ليهدا بيدع وحددعويدوم األربعداء وهدي األيدام التدي يدتم بنداًء  األثندينالتعامل في الصندوق بنداء علدى تقدويم يدوم  سيتم

 فدي يدوم قلم يوافق يوم التعامل يوم عمدل رسدمي يدتم التعامدل فدي الصدندو الصندوق واستردادها والتحويل وفي حالة

 التعامل التالي.

 .ب( أقصى فترة زمنية بين تسلم طلب االسترداد ودفع عوائد االسترداد لمالك الوحدات
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 بحدد اليدوم هدذا نعد الددفع يتيخر وقد التقويم، ليوم التالي العمل يوم في للمستثمرين المستردة الوحدات قيمة دفع سيتم

 لددى وفرةمتد الوحددات لتحويدل المناسدبة التدراخيص و الوسدائل جميدع فيه تكون الذي الوقت أو ،(أيام أربعة) أقصى

 .الحقا ييتي أيهما الصندوق، مدير

 .التعامل في وحدات الصندوقج( أّي قيود على 

 بديي تثمرينالمسد اشدتراكات وتقبل ووحداته، استثماراته بها ستقّوم التي وهي الدوالر األمريكي هي الصندوق عملة

 يتحمدلو التداريخ، ذلدك فدي األسواق في السائد الصرف سعر أساس على الرئيسية العالمية العمالت من أخرى عملة

 اريختد عندد العمدالت لتلك الصرف سعر تذبذب مخاطر الصندوق عملة غير بعملة استحقاقاتهم تحويل في الراغبون

 .التحويل

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

 االسترداد: أو االشترات رفم أو تيجيل فيها يمكنه التي والحاالت الصندوق مدير صالحية

 إذا طلبت هيئة السوق المالية ذلك -

 مدير الصندوق أن التعليق يحقق مصالح مالكي الوحدات ىأذا رأ -

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

 نهداأ معقدول بشدكل الصدندوق مددير يرى التي الصندوق أصول إلى بالنسبة أو عام بشكل إما االستثمار صندوق

لدى يجوز لمدير الصندوق تيجيل اسدترداد الوحددات كحدد أقصدى إو.الصندوق أصول قيمة صافي إلى نسبة مهمة

يتهدا لمطلوب تلبيوم التعامل التالي. ويحدث ذلك، إذا بل  إجمالي نسبة جميع طلبات االسترداد لمالكي الوحدات وا

 %( أو أكثر من صافي قيمة أصول الصندوق .10) ملفي أي يوم تعا

لضدرورية في حال تعليق تقويم الصدندوق، سديتخذ مددير الصدندوق االجدراءات الالزمدة مدع االخدذ باالعتبدار المددة ا

ئة السدوق وأمين الحفظ بصورة منتظمة. كما سيتم إشعار هيالصندوق والمبررات ومراجعة التعليق مع مجله إدارة 

ت لكي الوحدداكي الوحدات فورا بيي تعليق مع توضيح أسباب التعليق، وإشدعار هيئدة السدوق الماليدة ومداالمالية ومال

وندي قدع اإللكترفور انتهاء التعليق بالطريقة نفسها المستخدمة في اإلشعار  عن التعليق واإلفصاح عدن ذلدك فدي الموا

 لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني للسوق.

 هدذا علدى فدي حدال رأى مددير الصدندوق أنده يترتدب الصدندوق فدي اشدترات طلدب أي رفم الصندوق لمدير ويحق

شدترات يحقدق ل أو إذا كدان رفدم طلدب االاألمدوا غسل مكافحة نظام أو المالية السوق هيئة للوائح مخالفة االشترات

 .مصلحة مالكي الوحدات الحاليين

لهـ( اإلجراءات التي يجري بمقتضاها اختيار طلبات االسترد  . اد التي ستؤجَّ

يدتم معاملدة و الطلب استالم أولويةفي حالة تم تيجيل االسترداد من قبل مدير الصندوق، فسوف يتم الدفع على أساس 

ذ طلبدات % سدوف يدتم تنفيد10كل طلب على حدة بحيث إذا تجاوز إجمالي طلبات االسترداد في يوم التعامل الواحدد 

ذا . فددإسددبقيةبحسددب األالعمددالء التددي تددم اسددتالم طلبدداتهم قبددل الموعددد النهددائي لتقددديم التعليمددات الخاصددة باالسددترداد 

سدتثمرين لوب لالستمرار بالصندوق، فعندئذ يجب استرداد وحددات المانخفضت قيمة الوحدات عن الحد األدنى المط

 بالكامل.

 .و( األحكام المنظمة لنقل ملكية الوحدات إلى مستثمرين آخرين

ر الوفاة )ال قدك، إال في حاالت محدودة جداً  آخرين مستثمرين الصندوق إلى وحدات ملكية بنقل الصندوق يقوم لن

ى ال بحسب أمر قضائي أو أمر من جهة تنظيمية ذات صالحية أو أي حاالت أخرهللا( أو في حال طلب ذلك 

 تتعارض مع األنظمة والقوانين المعنية وذلك حسب موافقة مدير الصندوق.
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 .استثمار مدير الصندوق في الصندوقز( 

حقه دوق بالصنقد يستثمر مدير الصندوق في الصندوق بصفته مستثمر وذلك وفقا لتقديره الخاص. ويحتفظ مدير 

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

 (.الصندوق ديرم صاحاتإفو - السنوية والتقارير - األولية التقارير) الصندوق تقارير في الصندوق

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

 ل يدوم يسمح باالشترات واالسترداد والتحويل في الصندوق بعد إتمدام الطدرح األولدي لوحددات الصدندوق فدي كد

ر موعددد . وسدديكون آخددالتعامددلبسددعر الوحدددة المعلددن عندده فددي اليددوم الددذي يلددي يددوم واألربعدداء(  األثنددين)تعامددل 

 ل.يوم التعاملتحويل قبل الساعة الخامسة مساًء من يوم العمل السابق الستالم طلبات االشترات واالسترداد وال

 بددأ تردادها، يإذا تم تسديد أموال االشترات قبل الموعدد النهدائي لتقدديم التعليمدات الخاصدة بشدراء الوحددات واسد

تثمر وفدي سداالستثمار في الصندوق من يوم التعامل الذي يلي اسدتالم األمدوال التدي تدم بموجبهدا قبدول طلدب الم

ردادها حالددة اسددتالم أمددوال االشددترات بعددد الموعددد النهددائي لتقددديم التعليمددات الخاصددة بشددراء الوحدددات واسددت

ء لخاصدة بشدراابالصندوق يتم تنفيذ الطلب فدي يدوم التعامدل الثداني الدذي يلدي الموعدد النهدائي لتقدديم التعليمدات 

 ترتالمشد علدى يتوجدب االشدترات متطلبدات اسدتيفاء لعددم االشدترات قبدول عددم حال وفي الوحدات واستردادها

 .االشترات متطلبات استيفاء بعد جديد اشترات طلب تقديم إعادة

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

تمددة خدالل المعل بدين الصدناديق يوميداً عدن طريدق فدروع الشدركة ييتم استالم طلبات االشترات واالسترداد أو التحو

 رونيددة التدديسداعات العمددل الرسددمية علددى أن يددتم تقددديم بيانددات إثبددات الهويددة الالزمددة، أو عددن طريددق القنددوات اإللكت

 توفرها شركة الراجحي المالية.

 .دهاسترداي( الحد األدنى لعدد أو قيمة الوحدات التي يجب على مالك الوحدات االشتراك فيها أو نقلها أو ا

الشدترات ، وهدو الحدد األدندى للرصديد  والحدد األدندى ل أمريكدي دوالر 2,000لالشترات فدي الصدندوق الحد االدنى 

م هذه ويجوز لمدير الصندوق خف أمريكي دوالر 1,000والحد االدنى لالسترداد  أمريكي دوالر 1,000اإلضافي 

 النسب للبرامج االدخارية واالستثمارية 

دنى في مدير الصندوق جمعه ، ومدى تأثير عدم الوصول إلى ذلك الحد األدنى للمبلغ التي ينوي األحد الك( 

 .الصندوق

 .ال يوجد حد أدنى لبدء عمل الصندوق 

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

 .قيمة أصول الصندوق

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

 لاير نماليي( 10) عن الصندوق أصول قيمة صافي قل حال وفي الصندوق، عمل الستمرار الالزم المتطلب يخص

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

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

ً  الصندوق  .المعلومات مذكرة من الرابعة الفقرة من( و) الفرعية الفقرة في المذكورة اإلنهاء إلجراءات وفقا
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 :سياسة التوزيع   10)
 .الدخل واألرباح سياسة توزيعأ( 

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

 .الصندوق في

 :تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات 11) 

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

  والتقدارير  (جعدةالماليدة السدنوية المرا)بما في ذلدك القدوائم  سنويةالتقارير الإعداد ب الصندوقسوف يقوم مدير

ار وأي تعدديل الئحدة صدناديق االسدتثممدن  (5) رقدم التقارير األولية وفقاً لمتطلبات الملحدقو السنوية الموجزة

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

 (70)إتاحة التقارير السنوية للجمهور خالل مدة ال تتجداوز  يتم سوف  ً ريدر وذلدك فدي مدن نهايدة فتدرة التق يومدا

والموقدع  دوقالموقدع االلكتروندي لمددير الصدن الفقرة )ب( من هذه المادة، وفديوبالوسائل المحددة في  األماكن

  .اإللكتروني للسوق

 (35)جمهور خالل لل إعداد التقارير األولية وإتاحتها سوف يتم  ً لدك فدي األمداكن وذ من نهاية فترة التقرير يوما

 لصدندوقالموقدع االلكتروندي لمددير ا وفيوبالوسائل المحددة في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات 

 .والموقع اإللكتروني للسوق

 لتالية:وم مدير الصندوق بإتاحة تقارير المشتركين في الصندوق والتي تتضمن المعلومات اقي 

 صافي قيمة أصول الصندوق -

 عدد وحدات الصندوق والتي يملكها المشترت وصافي قيمتها -

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

 شدينها فدي المعدد السدنة خدالل الوحددات تملدك شدخص أي ذلدك فدي بمدا) الوحددات لمالدك سنوي بيان -

ً ( 30) خدالل الماليدة السدنة مددار علدى العدام الصدندوق وحددات فدي صفقاته يلخص( البيان  نمد يومدا

 تالخدددما مقابددل وإجمددالي الموزعددة األربدداح البيددان هددذا يحتددوي أن ويجددب الماليددة، السددنة نهايددة

 الصددندوق وأحكددام شددروط فددي والددواردة الوحدددات مالددك مددن المخصددومة واألتعدداب والمصدداريف

 يفد عليهدا المنصدوص االسدتثمار قيدود مخالفدات لجميدع تفاصديل إلدى باإلضدافة المعلومات، ومذكرة

 .المعلومات مذكرة أو الصندوق وأحكام شروط في أو الالئحة هذه

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

. ويجب لشركةا وموقع( تداول) السعودية المالية السوق موقع في واألولية السنوية الصندوق تقارير إتاحة يتم

 )45) ربعونأخمسة و أو اإلشعار وذلك خالل فترة التقاريرإخطار مدير الصندوق في حال اكتشاف أية أخطاء في 

الصندوق  عن مدير التقارير، وبعد ذلك تصبح التقارير الصادرةمن تاريخ إرسال تلك اإلشعارات أو تقويمياً يوماً 

 نهائية وحاسمة.

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

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

أو في المقدر الرئيسدي لمددير الصدندوق أو  awul.com.sawww.Tadموقع شركة السوق المالية تداول  من خالل

 capital.com-www.alrajhiعن طريق موقعه االلكتروني  

http://www.tadawul.com.sa/
http://www.alrajhi-capital.com/
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لبريددد ا)العنددوان البريدددي و/أو يددتم موافدداة جميددع المسددتثمرين بنسددخة مددن القددوائم الماليددة الصددندوق ترسددل علددى 

مدنهم  بددون مقابدل بنداًء علدى اسدتالم طلدب خطدي أو من خدالل أي وسديلة تواصدل أخدرى يدتم اعتمادهدا (اإللكتروني

 بذلك. 

 :سجل مالكي الوحدات 12)

ي صول أحسيقوم مدير الصندوق بإعداد سجل  بمالكي الوحدات بالمعلومات المطلوبة وتحديثه بشكل مستمر عند 

ند عجانا ملمملكة كما سيتم إتاحة ملخص لسجل مالكي الوحدات تمييرات في المعلومات حسب الالئحة وحفظه في ا

 الطلب يظهر فيه جميع المعلومات المرتبطة بمالك الوحدات المعني فقط

 :اجتماع مالكي الوحدات 13 )

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

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

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

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

 األقل من قيمة وحدات الصندوق. % على25الوحدات الذين يملكون مجتمعين أو منفردين 

 .إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات ب(

ه بلخاص ايدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات من خالل إعالن الدعوة على الموقع اإللكتروني  .1

ميع ي لجطخوعلى الموقع اإللكتروني الخاص بالسوق المالية السعودية "تداول"، ومن خالل إرسال إخطار 

اريخ انعقاد يوماً من ت 21أيام وال تزيد عن  10مالكي الوحدات وأمين الحفظ مع إعطاء مهلة ال تقل عن 

ح. ل الُمقتر  ألعماااالجتماع. ويتعين أن يحدد اإلعالن واإلخطار تاريخ انعقاد االجتماع ومكانه ووقته وجدول 

تماع، يي اجر إلى مالكي الوحدات فيما يتعلق بكما يتعين على مدير الصندوق، في نفه وقت إرسال اإلخطا

 تقديم نسخة من هذا اإلخطار إلى هيئة السوق المالية.

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

قل من وحدات % على األ25ن من أحد مالكي الوحدات أو أكثر، الذي يمتلك منفرداً أو الذين يمتلكون مجتمعي

 الصندوق.

% 25ن جتمعييتكون النصاب الالزم لعقد اجتماع لمالكي الوحدات من عدد مالكي الوحدات الذين يمتلكون م .3

 على األقل من قيمة وحدات الصندوق.

ن ع ثان مجتمافي حال عدم الوفاء بشروط النصاب الواردة في الفقرة السابقة أعاله، يدعو مدير الصندوق ال .4

تداول" دية "خالل اإلعالن على موقعه اإللكتروني وعلى الموقع اإللكتروني الخاص بالسوق المالية السعو

يام من أ 5ومن خالل إرسال إخطار خطي لجميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ مع إعطاء مهلة ال تقل عن 

 متلكون أيلذين يمالكي الوحدات اتاريخ انعقاد االجتماع الثاني. وخالل االجتماع الثاني، يشكل أي عدد من 

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

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

 .ج طريقة تصويت مالكي الوحدات وحقوق التصويب في اجتماعات مالكي الوحدات
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 وسائل برع االجتماعات خالل من القرارات على والتصويت ومداوالتها الوحدات مالكي اجتماعات عقد يجوز .1

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

 50 من كثرأ تهمملكيفي حال التمييرات األساسية المقترحة يجب أخذ موافقة مالكي الوحدات الذين تمثل نسبة   .2

وكالة  الوحدات سواًء أكان حضورهم شخصياً أم مالكي اجتماع في مالكها الحاضر الوحدات مجموع من% 

 أم بواسطة وسائل التقنية الحديثة.

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

 :حقوق مالكي الوحدات 14)

 ابلمق بدون العربية باللمة المعلومات ومذكرة الصندوق وأحكام شروط من حديثة نسخة على الحصول. 

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

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

 طلبها عند مقابل بدون للصندوق المراجعة المالية القوائم على الحصول 

 سريانه بلق التميير بهذا ملخص وإرسال المعلومات ومذكرة الصندوق وأحكام شروط في تميير بيي اإلشعار 

 .االستثمار صناديق الئحة في المحددة والمدة التميير لنوع وفقا

 الصندوق إدارة مجله في تمير بيي اإلشعار 

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

 طلبها عند الصندوق أداء ومعلومات الفعلية

 تقويميا، يوما 21 عن تقل ال بمدةاالنهاء  قبل االستثمار صندوق بإنهاء الصندوق مدير برغبة االشعار 

 .المعلومات ومذكرة واألحكام الشروط عليها تنص التي األحداث بخالف

 لذلك المحددة األوقات في االسترداد عوائد دفع. 

 الصندوق مدير من طلبها عن الشكاوى بمعالجة الخاصة اإلجراءات على الحصول 

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

 الصندوق والتزامات

 :خصائص الوحدات 16 )

احددة. يجوز لمددير الصدندوق أن يُصددر عددداً غيدر محددود مدن الوحددات متسداوية القيمدة تكدون جميعهدا مدن فئدة و

 ويكون االشترات في الصندوق على شكل وحدات متساوية القيمة. 

 :التغييرات في شروط وأحكام الصندوق 17)
ق صنادي واإلشعارات المحددة بموجب الئحةأ( األحكام المنظمة لتغيير شروط وأحكام الصندوق والموافقات 

 .االستثمار

 وافقاتوالم العامة االستثمار صناديق وأحكام شروط لتميير المنظمة األحكام لجميع الصندوق هذا يخضع

 االستثمار وأي تعديل عليها. صناديق الئحة بموجب المحددة واإلشعارات

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

 ناديقاألحكام المنظمة لتغيير شروط وأحكام الصندوق والموافقات واإلشعارات المحددة بموجب الئحة ص .1

 االستثمار

وط لى شريلتزم مدير الصندوق بمتطلبات الئحة صناديق االستثمار وأي تعديل عليها عند إجراء أي تميير ع

 الية:وأحكام الصندوق بحسب أنواع التميير الت
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 األساسية التغييرات: 

ق صندو الحصول على موافقة مالكي الوحدات في الصندوق على التميير األساسي المقترح من خالل قرار

ندوق عادي، ومن ثم الحصول على موافقة الهيئة على التمييرات المقترحة. ويحق لمالكي وحدات الص

 رسوم استرداد )إن وجدت(. استرداد وحداتهم قبل سريان أي تميير أساسي دون فرض أي

 

 

 المهمة التغييرات: 

 ( يوماً 21)ل عن إشعار الهيئة ومالكي الوحدات في الصندوق كتابياً بيي تمييرات مقترحة، وذلك بفترة ال تق

 تميير أي سريان قبل وحداتهم استرداد الصندوق وحدات لمالكي ويحققبل اليوم المحدد لسريان التميير. 

 (.وجدت إن) استرداد رسوم أي فرض دون أساسي

 

 اإلشعار واجبة التغييرات: 

 سريان التميير. ( أيام من8إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابياً بيي تمييرات واجبة اإلشعار، وذلك قبل )

 

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

  موقع كة والالتمييرات األساسية في الموقع اإللكتروني للشرإشعار مالكي الوحدات واإلفصاح عن تفاصيل

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

 و ألسوق اإلفصاح عن تفاصيل التمييرات المهمة في الموقع اإللكتروني للشركة والموقع اإللكتروني ل

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

 للسوق  ترونياإلفصاح عن تفاصيل التمييرات واجبة اإلشعار في الموقع اإللكتروني للشركة والموقع اإللك

 ( يوماً من سريان التميير.21خالل )

 ق حسباإلفصاح عن جميع التمييرات في شروط وأحكام الصندوق في التقارير السنوية الخاصة بالصندو 

 ر.متطلبات الئحة صناديق االستثما

 :إنهاء صندوق االستثمار 18 )

 .ستثمارق االاإلجراءات الخاصة بذلك بموجب أحكام الئحة صناديتثمار، والحاالت التي تستوجب إنهاء صندوق االس

ون لمددير يعتبر هذا الصندوق من الصناديق المفتوحة المددة ولديه هندات يدوم محددد لتصدفيته. ومدع ذلدك، فإنده سديك

ر فدي الصندوق الحق فدي تصدفية الصدندوق بالكامدل، إذا أصدبح جليداً أن حجدم أصدول الصدندوق ال يبدرر االسدتمرا

نظمدة التدي بب حددوث بعدم التمييدرات فدي األإدارته بطريقة عملية ومالئمة ومجدية من الناحية االقتصادية أو بس

ن دد مددون الحد األدنى المسموح بده السدتمرار الصدندوق والمحدتحكم إدارة الصندوق، أو انخفم حجم الصندوق 

تخداذ قدرار اقبل هيئة السوق المالية وذلك بعد اشعار هيئدة السدوق الماليدة أو ألي سدبب طدار. آخدر. وفدي حالدة تدم 

 الصندوق باتخاذ الخطوات التالية:م مدير بتصفية الصندوق، فسيقو

  ( 21بدل )قإرسال إشعار مكتوب بهذه التصفية إلى هيئة السوق المالية ومالكي الوحدات ، على أن يكون ذلدك

 يوماً تقويمياً من تاريخ التصفية.

  )لدى عسداد االلتزامات المستحقة على الصدندوق مدن أصدول الصدندوق وتوزيدع المبدال  المتبقيدة )إن وجددت

مددالكي الوحدددات المسددجلين فددي تدداريخ التصددفية علددى أسدداس تناسددبي حسددب مددا يملكدده كددل مالددك وحدددات 

 بالصندوق.
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 يجددب علددى مدددير الصددندوق اإلعددالن فددي موقعدده اإللكترونددي والموقددع اإللكترونددي للسددوق عددن انتهدداء مدددة 

 الصندوق ومدة تصفيته.

 :مدير الصندوق 19 )

 . هومسؤوليات هأ( مهام مدير الصندوق وواجبات

 شخاصمدير الصندوق لمصلحة مالكي الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة األ يعمل 

 لصندوق.وذلك فيما يتعلق باوأي تعديل عليها المرخص لهم وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات 

 خاص نصت عليها الئحة األش يقع على عاتق مدير الصندوق االلتزام بجميع المباد. والوجبات التي

م صالحهالمرخص لهم بما في ذلك واجب االمانة تجاه مالكي الوحدات، والذي يتضمن العمل بما يحقق م

 وبذل الحرص المعقول.

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

 إدارة الصندوق .1

 اإلدارية للصندوقعمليات الصندوق بما في ذلك الخدمات  .2

 طرح وحدات الصندوق .3

وأنها  مالهاالتيكد من دقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وذلك فيما يتعلق بالصندوق واكت .4

 كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة.

 ل مباشر ته بشكأدى مسؤولياته وواجبام بالئحة صناديق االستثمار سواء يعد مدير الصندوق مسؤوال عن التزا

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

  و سوء هماله أاحتياله أو إالناتجة عن يعد مدير الصندوق مسؤوال تجاه مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق

 تصرفه أو تقصيره المتعمد.

 صد المخاطر التي تؤثر في استثماراتيجب على مدير الصندوق أن يضع السياسات واإلجراءات لر 

يم ة تقوالصندوق، وضمان سرعة التعامل معها. على أن يتضمن تلك السياسات واإلجراءات القيام بعملي

 المخاطر بشكل سنوي على األقل.

 يزود  ، وأنيجب على مدير الصندوق تطبيق برنامج مراقبة المطابقة وااللتزام لكل صندوق استثمار يديره

 وق المالية بنتائج التطبيق عند طلبها.هيئة الس

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

دوق ي صنأليجوز لمدير الصندوق تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي تابعيه بالعمل مديرا للصندوق من الباطن 

تعاب أأي ق يدفع مدير الصندوساستثمار يديره مدير صندوق من الباطن ألي صندوق استثمار يديره الصندوق. و

 . تابعة لذلكومصاريف 

 . هج( األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبدال

 مناسبا اهتر اجراء أي واتخاذ  بالصندوق يتعلق فيما الصندوق مدير عزل صالحية المالية السوق للهيئة -أ

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

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

 .لهم المرخص األشخاص

 المالية وقالس هيئة قبل من تعليقه أو سحبه أو اإلدارة نشاط ممارسة في الصندوق مدير ترخيص إلماء .2

 دارةاال نشاط ممارسة في ترخيصه إللماء الصندوق مدير من المالية السوق هيئة إلى طلب تقديم .3
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 وا النظام بالتزام – جوهريا الهيئة تراه بشكل – أخل قد الصندوق مدير أن المالية السوق هيئة رأت إذا .4

 . التنفيذية لوائحه

 وجود عدم عم 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 أسه على بناء – المالية السوق هيئة ترى أخرى حالة أي .6

 من 5 لفرعيةا الفقرة في ذكرها الوارد الحاالت من بيي المالية السوق هيئة إشعار الصندوق مدير على يجب -ب

 )أ( أعاله. الفقرة

 بشكل التعاون وقالصند مدير على فيتعين أ للفقرة وفقا صالحياتها من أيا المالية السوق هيئة مارست حال في -ت

 60 الـ اللخ وذلك البديل الصندوق مدير إلى للمسؤوليات السله النقل تسهيل على المساعدة أجل من كامل

 ذلك كان ماحيث ينقل ان  المعزول الصندوق مدير على ويجب. البديل الصندوق مدير تعيين من األولى يوما

 المرتبطة لعقودا جميع البديل الصندوق مدير الى المحم، المالية السوق هيئة لتقدير ووفقا ومناسبا ضروريا

 .بالصندوق

 :أمين الحفظ 20 )

 . هومسؤوليات هأ( مهام أمين الحفظ وواجبات

 بشكل لياتهمسؤو أدى سواء االستثمار، صناديق الئحة ألحكام وفقا التزاماته عن مسؤوال الحفظ أمين يعد 

 .لهم خصالمر االشخاص الئحة أو االستثمار صناديق الئحة أحكام بموجب ثالثا طرفا بها كلف أم مباشر

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

 .المتعمد تقصيره أو تصرف سوء أو إهمال

 عن لككذ 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

ً  طرف ثالث أو أكثر أو اييجوز ألمين الحفظ تكليف  وسيدفع  .لصندوقللحفظ من الباطن ل من تابعيه بالعمل أمينا

 أمين الحفظ أي أتعاب ومصاريف تابعة لذلك.

 . هج( األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبدال

 واستبداله: الحفظ أمين عزل في الهيئة صالحية .1

ً تراه  أو اتخاذ أي تدبير المعين من مدير الصندوقحفظ الللهيئة عزل أمين  (أ ن أي م قوعحال و في مناسبا

 :الحاالت اآلتية

خاص الئحة األشبذلك بموجب دون إشعار الهيئة  نشاط الحفظأمين الحفظ عن ممارسة  توقف (1

 .المرخص لهم

 ة.من قبل الهيئ تعليقه أوفي ممارسة نشاط الحفظ أو سحبه  أمين الحفظترخيص  إلماء (2

 ترخيصه في ممارسة نشاط الحفظ.أمين الحفظ إللماء  نإلى الهيئة مطلب  تقديم (3
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 وائحهلم النظام أو بالتزا -اً تراه الهيئة جوهريبشكل  -ل إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قد أخ (4

 .التنفيذية

 أهمية جوهرية. ذات انهأ - على أسه معقولةبناءً - ترى الهيئة أي حالة أخرى (5

ين لمعني تعياصندوق فيجب على مدير ال وفقاً للفقرة )أ( من هذه المادة،إذا مارست الهيئة أياً من صالحياتها  (ب

اون بشكل التع وأمين الحفظ المعزول يتعين على مدير الصندوق أمين حفظ بديل وفقاً لتعليمات الهيئة، كما

( 60) ـل التسهيل النقل السله للمسؤوليات إلى أمين الحفظ البديل وذلك خال كامل من أجل المساعدة على

ً ذكان  يوماً األولى من تعيين أمين الحفظ البديل. ويجب على أمين الحفظ المعزول أن ينقل، حيثما  لك ضروريا

 ً ي ذالستثمار دوق ا، إلى أمين الحفظ البديل جميع العقود المرتبطة بصنووفقاً لتقدير الهيئة المحم ومناسبا

 العالقة.

 اله:واستبد الحفظ أمين عزل في مدير الصندوق صالحية .2

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

راً لك فوأمين الحفظ في مصلحة مالكي الوحدات، وعلى مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات بذ

 .وبشكل كتابي

إلشعار الحفظ أمين ا من تسلم ( يوماً 30)خالل  تعيين بديل له أمين الحفظ عزل إذا يجب على مدير الصندوق (ب

 مديرل مع شكل كامالتعاون ب المادة. ويجب على أمين الحفظ المعزولمن هذه  (أ)لفقرة وفقاً لصادر الكتابي ال

ن ينقل، أمعزول تسهيل النقل السله للمسؤوليات إلى أمين الحفظ البديل. ويجب على أمين الحفظ الل الصندوق

مار ذي الستثضرورياً ومناسباً، إلى أمين الحفظ البديل جميع العقود المرتبطة بصندوق ا حيثما كان ذلك

 العالقة.

على  ل، ويجبعن قيامه بتعيين أمين حفظ بدي اإللكتروني موقعه اإلفصاح فوراً فييجب على مدير الصندوق  (ج

للصندوق  بديل عيين أمين حفظمدير الصندوق العام كذلك اإلفصاح في الموقع اإللكتروني للسوق عن قيامه بت

 العام.

 :المحاسب القانوني  21 )

 .للصندوقأ( اسم المحاسب القانوني 

 إيرنيست أنديونج، الرياض

 الطابق السادس ، برج الفيصلية

 طريق الملك فهد

 11464الرياض  2772ص.ب 

 المملكة العربية السعودية

http://www.ey.com/EM/en 

 

 . هومسؤوليات هب( مهام المحاسب القانوني وواجبات

 بها يقوم التي المراجعة لأعما إلى استناداً  المالية القوائم على الرأي إبداء في القانوني المحاسب مسؤوليةتتمثل 

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

http://www.ey.com/EM/en
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 القوائم بين التيكد من معقولة درجة على لللحصو المراجعة لأعما تنفيذو وتخطيط لمهنةا أخالقيات بمتطلبات

 أدلة على لالحصو بإجراءات القيام أيضا القانوني المحاسب مسؤوليات تضمنهر. تالجو األخطاء من خالية المالية

 المتبعة المحاسبية السياسات مالءمة مدى قييمت إلى باإلضافة .المالية القوائم في الواردة واإليضاحات للمبال  مؤيدة

 .المالية للقوائم العام العرض قييمت إلى باإلضافة المستخدمة المحاسبية التقديرات ومعقولية

 .لصندوقلج( األحكام المنظمة الستبدال المحاسب القانوني 

بات الحسا مدير الصندوق بحق تميير مراجعسيكون أرنست أند يونج مراجع الحسابات الخارجي للصندوق ويحتفظ 

في رفم  الحق قإدارة الصندوويكون ألعضاء مجله  ،مجله إدارة الصندوقوفقاً لما يراه مناسباً بعد أخذ موافقة 

  ت اآلتية:لحاالتعيين المحاسب القانوني أو توجيه مدير الصندوق لتميير المحاسب القانوني المعين، في أي من ا

 وجود ادعاءات قائمة ومهمة حول سوء السلوت المهني للمحاسب القانوني تتعلق بتيدية مهامه -

 إذا لم بعد المحاسب القانوني للصندوق مستقال -

هام يدية مإدارة الصندوق أن المحاسب القانوني ال يملك المؤهالت والخبرات الكافية لتإذا قرر مجله  -

 المراجعة بشكل مرض

 ق.إذا طلبت الهيئة وفق لتقديرها المحم تميير المحاسب القانوني المعين فيما يتعلق بالصندو -

 :أصول الصندوق22 ) 

 وق.أصول الصندوق بواسطة أمين الحفظ لصالح الصنديتم حفظ 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 تعدج( 

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

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

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

ً  كان أو  أو األحكامو الشروط في عنها وأُفصح االستثمار صناديق الئحة أحكام بموجب المطالبات بهذه مسموحا

 .المعلومات مذكرة

 

 قرار من مالك الوحداتإ23)  
 مذكرة المعلومات وملخص المعلومات الرئيسة الخاصةالعنا على شروط وأحكام الصندوق ولقد أطلعت/اط

 /اشتركنا فيها. تالوحدات التي اشتركبالصندوق، وأقر/أقررنا بالموافقة على خصائص 

 االسم:

 التوقيع:

  :التاريخ
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 (1) ملحق

 ملخص الضوابط الشرعية

 

 أوالً: ضوابط صناديق المضاربة بالبضائع

 ليه.عفقان هي أن يدفع شخص ماالً إلى آخر ليتّجر به، ويتقاسمان الربح بينهما بحسب ما يت تعريف المضاربة:

ارب والمض من المضاربة المشتركة وهي هنا: عقد بين أرباب المال )مالت الوحدات(والمضاربة في هذا الصندوق 

كون أن ي )مدير الصندوق( على أن يتولى المضارب استثمار أموالهم في نشاط يرجى منه تحقيق ربح مناسب، على

رب خسر المضال ويب الماالربح موزعاً بينهما حسب ما اتفقا عليه، وفي حال الخسارة تكون الخسارة المالية على أربا

 جهده وعمله فقط.

 

 الضوابط الشرعية:

ابط الراجحي المالية, تحكم الصندوق الضو في حالة استثمار الصندوق بصناديق أخرى تديرها شركة .1

 الشرعية الصادرة من الهيئة الشرعية لمدير الصندوق والتي تشمل ما ييتي:

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

لى وبموجب الوثائق المعينة لها، قبل البيع ع –بيرقامها ومكانها  –أن تكون السلع مملوكة للصندوق ومتعينة له   -

 المشتري.

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

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

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

اته ال يجوز تداول وحدات الصندوق إال بعد بدء نشاطه واستمرار مزاولته لهذا النشاط في موجود .3

 االستثمارية.

 وجوداتالصندوق بعد توقفه عن مزاولة نشاطه كالتوقف للتصفية إذا كانت في مال يجوز تداول وحدات  .4

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

 

 ثانيا: ضوابط صناديق األسهم:

 :ييتي ام  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

 ماراالستث يجوز الشركات وهذه .المباحة واألنشطة األغراض ذات المساهمة الشركات: األول النوع -أ

 .وأحكامه البيع شروط وفق بيسهمها والمتاجرة

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

 في ثماراالست وصناديق الخليعة، واألفالم المجون وشركات الربوية، والبنوت القمار وشركات الخنزير

 االستثمار زيجو ال الشركات وهذه. بها والتعامل الديون تداول في المتخصصة والشركات الربوية، السندات

ً  بيسهمها والمتاجرة  .مطلقا

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

ً  أو اقتراضا بالربا تعاملها مثل محرمة،  تالشركا من( لثالثا النوع) النوع هذا بشين الهيئة قررت وقد. إيداعا

 :ييتي ما المساهمة

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

 جتنابا تلتزم مساهمة شركات وجدت فإذا بالحاجة، مقيد الشركات تلك بيسهم التعامل جواز إن -

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

ً  أكان سواء– بالربا المقترض المبل  إجمالي يتجاوز أال - ً  أم األجل طويل قرضا -األجل قصير قرضا

ً  الدفترية، القيمة عن تقل لم ما السوقية القيمة إجمالي من( 30٪)  حرام بالربا االقتراض أن علما

 .السنة أرباع من ربع لكل قيمتها متوسط من السوقية القيمة وتؤخذ مبلمه، كان مهما

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

ً  اإليراد  غير عن أم لمحرم تملك عن أم محرم نشاط ممارسة عن أم ربوية بفائدة االستثمار عن ناتجا
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 جانب ذلك في ويراعى معرفتها، في فيجتهد اإليرادات بعم عن اإلفصاح يتم لم وإذا. ذلك

 .االحتياط

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

 ببيع منها لصالتخ إلى المبادرة وجبت السابقة الضوابط عليها تنطبق ال بحيث الشركات أوضاع تميرت إذا :ثانياً 

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

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

 . مدققة غير أم مدققة أكانت سواء شهرية، أو سنوية ربع أو كانت سنوية للمرض؛ موضحة صادرة مالية

 ً  .اضهاأغر أو أنشطتها في محرم تعامل على نظامها ينص التي الشركات تيسيه في االشترات يجوز ال :رابعا

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

 قامت واء  س -السعرين بين الفرق من الربح بقصد والشراء البيع: المتاجرة وتعني السنوي، ربحه أي ريعه، بقصد

( السمسرة) التوسط سبيل على لميرها كان أم لنفسها، الشركة تعامل أكان وسواء   غيرها، بواسطة أم بذلك نفسها الشركة

 أم كانت إجارة يةاالستثمار الصناديق في كما المير ألموال اإلدارة سبيل على أو التداول، في الوساطة حالة في كما

 .االستثمارية المحافظ إدارة في كما للمير والتوكيل المير عن الوكالة سبيل على أو مضاربة،

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

 الشرعية

 

 ثالثاً: ضوابط الصكوك:

معنوية  و حقوقملكية أعيان أو منافع أو خدمات أتعريف الصكوت: هي وثائق متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في 

اب الكتتاأو في ملكية موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاص، وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوت وقفل باب 

 وبدء استخدامها فيما أصدرت من أجله.

 الضوابط الشرعية:

   من أهم الضوابط الشرعية التي تحكم االستثمار في الصكوت ما ييتي:

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

ناع، أو الستصاأن يحكم الصك أحد عقود المعامالت المالية في الفقه اإلسالمي، كالمشاركة، أو السلم، أو  .2

 اإلجارة أو البيع وغيرها، وأن تكون مستوفية ألركانها وشروطها.

من  و تعهد، يؤدي إلى الربا أو المرر أو الضرر أوغيرهاأال تشتمل وثائق الصكوت على أي شرط أ .3

 المحرمات في الشريعة اإلسالمية.

ت حاال أال تشتمل وثائق الصكوت على أي شرط أو تعهد يضمن به المصدر لمالك الصك رأس ماله في غير .4

 التعدي أو التفريط.

 :قيد بالضوابط اآلتيةيجوز تداول الصكوت في سوق األوراق المالية أو غيرها على أن يتم الت .5

روط عقد ين وشإذا كانت أصول الصكوت ديوناً أو نقوداً فال يجوز تداولها إال بعد مراعاة أحكام بيع الد .أ

 الصرف.

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

ن للمرض من إصدار الصكوت فإن كاإذا كانت أصول الصكوت تشتمل على أعيان وديون ونقود فينظر  .ت

ً فال يجوز تداولها إال بعد مراعاة أحكامهما،  ن المرض إن كاوالمرض تصكيك الديون أو النقود أو هما معا

  تصكيك األعيان ونحوه فال مانع من تداوله.
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 العربية المملكة -المالية السوق هيئة مجلس عن الصادرة االستثمار صناديق الئحة ألحكام الصندوق هذا يخضع)

(السعودية  

 

 

العالمية لألسهم الراجحي صندوق  

(مفتوح - عام أسهم صندوق)   

 مدير الصندوق ) شركة الراجحي المالية(

 (شركة فاب كابيتال المالية أمين الحفظ )

 

 مذكرة المعلومات

 تاريخ إصدار مذكرة المعلومات

 م 25/03/2018هـ الموافق 09/07/1439 

 

 المعلومات ومحتوياتها خاضعة ألحكام الئحة صناديق االستثمار. مذكرة

ت، معلوماننصح المستثمرين بقراءة محتويات مذكرة المعلومات وفهمها. وفي حال تعذر فهم محتويات مذكرة ال"

 "ننصح باألخذ بمشورة مستشار مهني.
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 إقرار

 

دير الموافقة عليها . ويتحمل مروجعت مذكرة المعلومات من قبل مجله إدارة الصندوق وتمت 

ال الصندوق وأعضاء مجله إدارة الصندوق مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة واكتم

مدير المعلومات الواردة في مذكرة المعلومات. كما يقر ويؤكد أعضاء مجله إدارة الصندوق و

ن أعلى  يقرون و يؤكدون الصندوق بصحة و اكتمال المعلومات الواردة في مذكرة المعلومات، كما

 المعلومات والبيانات الواردة في مذكرة المعلومات غير مضللة.

 

 ئة أيّ وافقت هيئة السوق المالية على تيسيه صندوق االستثمار وطرح وحداته . ال تتحمل الهي

ها سخلي نفا، وتمسؤولية عن محتويات مذكرة المعلومات، وال تعطي أّي تيكيد يتعلق بدقتها أو اكتماله

و عن أصراحة من أي مسؤولية مهما كانت ، ومن أّي خسارة تنتج عما ورد في مذكرة المعلومات 

ر في ستثمااالعتماد على أّي جزء منها. وال تعطي هيئة السوق المالية أّي توصية بشين جدوى اال

ة يد صحكأو تي في باالستثمارالصندوق من عدمه وال تعني موافقتها على تيسيه الصندوق توصيتها 

ي فثمار المعلومات الواردة في الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات، وتؤكد على أن قرار االست

 الصندوق يعود للمستثمر أو من يمثله.

 

عية ايير الشر( على أنه صندوق استثمار متوافق مع المعالعالمية لألسهم الراجحي صندوقاعتماد )تم 

 الراجحي المالية. لشركة الهيئة الشرعيةالمجازة من قِبل 
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 ملخص الصندوق

 العالميةصندوق الراجحي لألسهم  الصندوق

 شركة الراجحي المالية  مدير الصندوق

 مفتوح نوع الصندوق

 تاريخ البدء
 يوليو 27 الموافق هـ،1417 أول ربيع 12 بتاريخ عمله الصندوق باشر

 .م1996

 الدوالر األمريكي العملة

  درجة المخاطر
 عالية 

 اإلسالمية األسهم ألسواق جونز داو مؤشر المؤشر االسترشادي

 هدف االستثمار

 نم اإلسالمية الشريعة أحكام وفق المال لرأس األجل طويل نمو تحقيق

 بلق من المقرة الشرعية المعايير مع متوافقة أسهم في االستثمار خالل

 ألسهما بين من رئيسي بشكل تختار  المالية الراجحي لدى الشرعية الهيئة

 العالمية األسواق في المدرجة

المصرح لهم االشتراك 

 في الصندوق

 كل شخص طبيعي أو اعتباري مؤهل.

سعر الوحدة عند بداية 

  الطرح
 دوالر أمريكي 100

 الحد األدنى لالشتراك

  

 دوالر أمريكي 2,000

األدنى لالشتراك الحد 

   اإلضافي

 دوالر أمريكي 1,000

 دوالر أمريكي 1,000  الحد األدنى لالسترداد

أيام قبول طلبات 

  االشتراك واالسترداد

 )مراكز االستثمار )من األحد إلى الخميه 

 )القنوات االلكترونية )طوال أيام األسبوع 

آخر موعد الستالم 

طلبات االشتراك 

 واالسترداد

 الخامسة عصرا في اليوم ما قبل يوم التعامل.الساعة 
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 واألربعاء  األثنين أيام التعامل 

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

 هو يوم العمل التالي ليوم التعامل أيام اإلعالن

موعد دفع قيمة الوحدات 

  المستردة

 يومل التالي العمل يوم في للمستثمرين المستردة الوحدات قيمة دفع سيتم

 الوقت وأ ،(أيام أربعة) أقصى بحد اليوم هذا عن الدفع يتيخر وقد التقويم،

 توفرةم الوحدات لتحويل المناسبة التراخيص و الوسائل جميع فيه تكون الذي

  الحقا ييتي أيهما الصندوق، مدير لدى

 رسوم االشتراك

   
 % من مبل  االشترات 2بحد أقصى 

  سنوياً % 1.50 رسوم إدارة الصندوق

 رسوم أمين الحفظ

 والخدمات اإلدارية

 قيمدة مدن سدنوياً % 0.40 أقصدى بحدد وخدمات إداريدة حفظ رسوم الصندوق يتحمل

 . العالمية األسواق في حفظها يتم التي المالية لألوراق األصول

والتدي  تفرضها األسواق ومراكز اإليداعال تشمل الرسوم النظامية والرسوم التي قد 

 من الممكن أن تتمير من وقت ألخر.

 رسوم التعامل 

 وعمليات صفقات عن الناتجة التداول ورسوم عموالت الصندوق يتحمل

 تدفع يوالت األسواق في السائدة العموالت حسب المالية األوراق وبيع شراء

 .الحفظ وأمناء التنظيمية والجهات المالية واألسواق للوسطاء

 رسوم أخرى

عة سيتحمل الصندوق المصاريف الالزمة والفعلية إلدارته، رسوم المراج

 دارةورسوم الحفظ ورسوم النشر والرسوم الرقابية ومكافآت أعضاء مجله إ

بشرط أال يتجاوز إجمالي نسبة  الصندوق والمصروفات االخرى،

والحفظ والضرائب( المصروفات األخرى )باستثناء مصاريف التعامل 

في حال  150,000% من متوسط صافي قيمة األصول السنوية أو )0.25

 فقط كانت نسبة الرسوم أقل من ذلك( كما يتحمل الصندوق الرسوم الفعلية

 تعريف المصطلحات

 لعالميةا لألسهم الراجحي صندوق الصندوق 

 شركة الراجحي المالية  مدير الصندوق/المدير/ الشركة

 مجله إدارة الصندوق  المجله 

 شخص اعتباري مستقل ومرخص له بحفظ األوراق المالية للعمالء أمين الحفظ
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 شخص اعتباري مستقل ومرخص له للقيام بالمهام اإلدارية للصندوق الخدمات اإلدارية

 هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية الهيئة

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

 طلب بيع وحدات في الصندوق طلب االسترداد 

 طلب شراء وحدات في الصندوق طلب االشترات

 فترة الطرح األولي
ة لقيمهي فترة بداية الصندوق التي يتم خاللها طرح وحدات الصندوق با

 ة إلى جميع المشتركيناالسمي

 اليوم الذي يبدأ فيه الصندوق أعماله يوم تشميل الصندوق

 كل  رف أو حادثة من شينها أن تؤثر سلباً على أداء الصندوق المخاطر

 يهو المقياس الذي يتم من خالله مقارنة أداء الصندوق االستثمار المؤشر االسترشادي

 بمدير الصندوق الهيئة الشرعية الخاصة الهيئة الشرعية

 يوم اإلعالن
عر سالن هو يوم العمل التالي ليوم التعامل وهو اليوم الذي يتم فيه إع

 الوحدة.

 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 

 إجمالي أصول الصندوق
قيمة أصول الصندوق باإلضافة للتوزيعات النقدية المستحقة من 

 الشركات المستثمر بها.

 صافي قيمة أصول الصندوق
لية إجمالي أصول الصندوق بعد خصم كافة االلتزامات والمصاريف الفع

 المحملة على الصندوق.

 )الوحدة(وحدة االستثمار 

حصة المالت في صندوق االستثمار الذي يتكون من وحدات بما في  

ل ذلك أجزاء الوحدة وتُعامل كل وحدة على أنها حصة مشاعة في أصو

 صندوق االستثمار.

 األطراف ذات العالقة
 مديرلالمدراء، المسؤولون ، المو فون والشركات التابعة أو الزميلة 

 الصندوق
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 الوحدة  في فترة الطرح األولي سعر القيمة االسمية

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

 مستثمر مؤهل/ مستثمرون مؤهلون
أي شخص طبيعي/ أشخاص طبيعيون، أو اعتباري/ اعتباريون تقر 

 له/لهم أنظمة المملكة بهذه الصفة.

 الضوابط الشرعية

 المالية التي تتبعها الهيئة الشرعية لمدير هي الضوابط والنسب

الصندوق لتصنيف الشركات واالستثمارات كاستثمارات متوافقة مع 

 الضوابط الشرعية ويمكن االستثمار بها.

 عقود المشتقات

خرى ية أهي أداة مالية أو عقد تشتق قيمته من قيمة أصول حقيقية أو مال

 ماليةوتكون لتلك العقود ال)أسهم وسندات وعمالت أجنبية وسلع وذهب( 

ند مدة زمنية محددة باإلضافة إلى سعر وشروط معينة يتم تحديدها ع

ات تحرير العقد بين البائع والمشتري ومن هذه العقود ) المستقبلي

(Futures( عقود الخيارات ،)Options  العقود اآلجلة ،)

(Forwards( ( المبادالت ،)SWAP وأي عقود مشتقات أخرى، على

 تكون متوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق. أن

 ضريبة القيمة المضافة
 هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم

 شراؤها وبيعها من قبل المنشآت.
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 :صندوق االستثمار (1

 صندوقالأ( اسم 

 العالمية لألسهم الراجحي صندوق

Al Rajhi Global Equity Fund  

 صندوقالب( تاريخ إصدار شروط وأحكام 

 .م29/03/2021  بتاريخ لها تحديث آخر إجراء وتم .م1996 يوليو 1 بتاريخ الصندوق وأحكام شروط صدرت  

 صندوقوطرح التأسيس  ىج( تاريخ موافقة الهيئة عل

 م.07/02/2009 تاريخعلى االستمرار في طرح الصندوق بتم الحصول على موافقة هيئة السوق المالية 

 صندوق الد( مدة 

 غير محدد المدة هو صندوق عام مفتوح العالمية لألسهم الراجحي صندوق

 قصندوالهـ( عملة 

 سدتثمرين بدييوهي التي سيقّوم بها استثماراته ووحداتده. وتقبدل اشدتراكات الم الدوالر األمريكيعملة الصندوق هي 

 ت.عملدة أخدرى مدن العمدالت العالميدة الرئيسدة علدى أسداس سدعر الصدرف السدائد فدي األسدواق فدي تداريخ االشدترا

الت ويتحمل الراغبون في تحويل استحقاقاتهم بعملة غيدر عملدة الصدندوق مخداطر تذبدذب سدعر الصدرف لتلدك العمد

 عند تاريخ التحويل.

 : ته( سياسات االستثمار وممارسا2

 لصندوقلأ( األهداف االستثمارية 

 اإلسالمية الشريعة أحكام وفق المال لرأس األجل طويل نمو تحقيق إلى العالمية لألسهم الراجحي صندوقيهدف 

  المالية الراجحي لدى الشرعية الهيئة قبل من المقرة الشرعية المعايير مع متوافقة أسهم في االستثمار خالل من

 للمؤشر مقارب نمو لتحقيق الصندوق يسعى كما. العالمية األسواق في المدرجة األسهم بين من رئيسي بشكل تختار

 خالل من اإلرشادي المؤشر أداء متابعة للمستثمر ويمكن( اإلسالمية األسهم ألسواق جونز داو مؤشر) اإلرشادي

 capital.com-www.alrajhi .الصندوق لمدير االلكتروني الموقع زيارة

 

 

 

 ب( األوراق المالية التي يستثمر الصندوق فيها بشكل أساسي

 .الرئيسية العالمية األسهم أسواق في المدرجة الشركات أسهم في رئيسي بشكل الصندوق يستثمر

 االستثمارسياسة تركيز  ج(

http://www.alrajhi-capital.com/
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رة لمتوفالرئيسية وا العالمية يستثمر الصندوق بشكل رئيسي في أسهم الشركات المدرجة في أسواق األسهم

 بتقييمات جذابة مع احتمال تحقيق نمو طويل األجل في رأس المال.

 وفيما يلي بيان موجز لنطاق توزيع أصول الصندوق: 

 % كحد أقصى من صافي أصول الصندوق وقت10يجوز للصندوق االستثمار في شركة واحدة بنسبة  -ث

ى ب أعلاالستثمار أو بنسبة تعادل القيمة السوقية ألسهم هذه الشركة وفق المؤشر اإلرشادي، حس

 القيمتين. 

ن أي % من األوراق المالية الصادرة ع5في جميع الظروف، ال يجوز أن يمتلك الصندوق أكثر من  -ج

 مصدر.

ناديق النقدية المتاحة في أدوات مالية أخرى، منها وحدات الصيجوز للصندوق استثمار السيولة  -ح

نسبية  خر مااالستثمارية األخرى، على أن ال تتجاوز إجمال الوحدات التي يتم تملكها في أي صندوق آ

قيمة  % من صافي10% من صافي قيمة أصول الصندوق، وكذلك أال تتجاوز االستثمارات ما نسبته 10

 متملك فيه.أصول الصندوق اآلخر ال

 . هد( أسواق األوراق المالية التي يحتمل أن يشتري ويبيع الصندوق فيها استثمارات

  العالمية األسهم أسواق في المدرجة الشركات أسهم في االستثمار يتركز الصندوق أهداف على بناء

ية تثمارهـ( المعامالت واألساليب واألدوات التي يمكن لمدير الصندوق استخدامها بغرض اتخاذ قرارات االس

 صندوقلل

 الملتزمة يةالرئيس القطاعات جميع على توزيعها خالل من العالمية االقتصاديات جميع على األسهم تخصيص يتم

 لشركات مكاناإل قدر تعود المختارة واألسهم. األسعار في التذبذب مخاطر من التقليل بهدف الشرعية باألحكام

 من رفيعة مستوياتب وتتحلى متميزة تنافسية بمزايا وتتمتع للقطاع المتوقع المعدل من أعلى نمواً  تحقق أن يحتمل

 األصول، مةقي السهم، ربحية) تشمل أن يمكن التي المعايير من مجموعة على باالعتماد المالية القوة جوانب

 .(الدفترية القيمة الربحية، مكرر النقدية، التدفقات

 تحقيق هدفب المالئمة االستثمار أساليب تطبق نشطة إدارة خالل من العوائد أفضل لتحقيق الصندوق يسعىكما 

 قياس ذاته وقتال وفي األسهم في االستثمار مجال طبيعة حسب المخاطر من المعقول بالحد الممكنة العوائد أقصى

 اديع الصندوق تخذهاي التي المراكز من المتحققة المالية المكاسب جميع. المحدد اإلرشادي المؤشر باستخدام األداء

 الطريق بنفه الصندوق في استثمارها

 

 

 و( أنواع األوراق المالية التي ال يمكن إدراجها ضمن استثمارات الصندوق

 وماتشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعللن يستثمر الصندوق في أوراق مالية غير التي تم ذكرها في 

 ز( أي قيد آخر على نوع األوراق المالية أو األصول األخر التي يمكن للصندوق االستثمار فيها
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 هدا غيدر تلدكال يوجد قيود أخرى على نوع أو أنواع األوراق المالية أو األصدول التدي يمكدن للصدندوق االسدتثمار ب

 ق.المذكورة في الئحة صناديق االستثمار والقيود الشرعية لمدير الصندوالمفروض حسب قيود االستثمار 

أو  قصندور الح( الحد الذي يمكن فيه استثمار أصول الصندوق في وحدات صندوق أو صناديق استثمار يديرها مدي

 نمديرو صناديق آخرو

 ستثماريةاال الصناديق وحدات منها أخرى، مالية أدوات في المتاحة النقدية السيولة استثمار للصندوق يجوز

 قيمة افيص من% 10 نسبية ما آخر صندوق أي في تملكها يتم التي الوحدات إجمال تتجاوز ال أن على األخرى،

 لمتملكا اآلخر الصندوق أصول قيمة صافي من% 10 نسبته ما االستثمارات تتجاوز أال وكذلك الصندوق، أصول

 .فيه

 صندوق في االقتراضالط( صالحيات 

 .فقط أصوله باستثمار يكتفي و استثماراته، لتعزيز باالقتراض يقوم ال الصندوق

 ريي( الحد األعلى للتعامل مع أي طرف نظ

أي  مل معسوف يلتزم مدير الصندوق بمتطلبات الئحة صناديق االستثمار وقيودها من حيث الحد األقصى للتعا

 طرف نظير. 

 الصندوقك( سياسة مدير الصندوق إلدارة مخاطر 

أهداف  ي تحققتخاذ قرارات استثمارية منسجمة مع ممارسات االستثمار الجيد والحكيم التالمدير الصندوق  يسعى

يشمل قة، وليها في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات والمستندات األخرى ذات العالإالصندوق المشار 

 ذلك بذل مدير الصندوق الجهد الالزم للتيكد من:

  السيولة الكافية لتلبية أي طلبات استرداد متوقعةتوفر 

 ع معين و قطاعدم تركيز استثمارات الصندوق على ورقة مالية معينه أو بلد أو منطقة جمرافية أو صناعة أ

 ما لم ينص على ذلك الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات وملخص الصندوق.

 تعلق بيهدافه االستثماريةعدم تحمل الصندوق أي مخاطر استثمارية غير ضرورية ت 

 

 دور مجلس إدارة الصندوق وطبيعة الخدمات التي يقدمها المجلس كتالي:

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

 قا اإلشراف، ومتى كان ذلك مناسبا، المصادقة على أي تضارب مصالح يفصح عنه مدير الصندوق وف

 لالئحة صناديق االستثمار 

 مدير  م( لدىاالجتماع مرتين سنويا على األقل مع مسؤول المطابقة وااللتزام )لجنة المطابقة وااللتزا

بجميع  لصندوقاب لديه، للتيكد من التزام مدير الصندوق ومسؤول التبلي  عن غسيل األموال وتمويل اإلرها

 اللوائح واألنظمة المتبعة.

 .إقرار أي توصية يرفعها المصفي في حالة تعيينه 

 قة ت العالالتيكد من اكتمال والتزام شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات والمستندات األخرى ذا

 بالئحة صناديق االستثمار.

 ندوق  ام الصدوق بمسؤوليته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا لشروط وأحكالتيكد من قيام مدير الصن

 ومذكرة المعلومات و المستندات ذات العالقة، وأحكام الئحة صناديق االستثمار.
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 .العمل بيمانة ولمصلحة صندوق االستثمار ومالكي الوحدات فيه 

 ل( المؤشر االسترشادي

 (اإلسالمية األسهم ألسواق جونز داو مؤشرالمؤشر االسترشادي للصندوق هو )

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

 التعامل في مشتقات األوراق الماليةم( 

 ال يوجد

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

 ال يوجد

 :( المخاطر الرئيسة لالستثمار في الصندوق 3

  لدى عيعتبر الصندوق صندوق استثمار عالي المخداطر، وتبعداً لدذلك يجدب علدى مدالكي الوحددات أن يكوندوا

 بينه من المخاطر الرئيسة التي قد يكون لها أثر سلبي على أداء الصندوق

 ول ليه هنات تيكيد أن األهداف االستثمارية للصندوق سوف تتحقق وذلك ألن  دروف السدوق وطدرق التددا

ً  للصدندوق أو المؤشدر االسترشدادي للصدندوق السابق األداءفي تمير مستمر كما أن   لدألداء ال يعتبدر ضدمانا

 المستقبلي. 

  مقارندة  الصدندوق ئر كبيدرة أو أن أداءخسداأي ضمان بين األرباح سوف تتحقق أو أنه لن يتم تكبدد  يوجدال

 بالمؤشر االسترشادي سيتكرر أو يماثل األداء السابق.

 ة وديعدة ال يعتبدر بمثابد االسدتثمار فدي الصدندوق يجب أن ييخدذ مدالكي الوحددات المحتملدين فدي االعتبدار أن

 .بنكية

  ،بلد  وقدد يكدون ميجب على مالكي الوحدات أن يدركوا أنهم ربما يخسدرون جدزءاً مدن أو كامدل اسدتثمارهم

لصدندوق ل. وقد تنخفم قيمة االستثمارات الرئيسدة الصندوقبه في  اشتركواأقل من السعر الذي االسترداد 

 وربما ال يستطع مالكي الوحدات استرداد المبل  الذي استثمروه في الصندوق.

 

 

 صندوقاللمخاطر الرئيسة المحتملة المرتبطة باالستثمار في اقائمة 

لتدي تشدتمل يجب أن ييخذ مالكي الوحدات المحتملين في االعتبار قبل االستثمار في هدذا الصدندوق عوامدل المخداطر وا

 وال تنحصر على التالي:

 مخاطر سوق األسهم

اته ال لوقت ذيستثمر الصندوق بشكل أساسي في األسهم التي هي عرضة لمخاطر السوق والتذبذبات العالية، وفي ا 

ر التي المخاطبيوجد أي تيكيد أو ضمان بين الصندوق سيحقق أداًء إيجابيا. وينبمي أن يكون المستثمر على علم 

فاض تبعا واالنخ يدرت أن جميع األسهم عرضة لالرتفاعينطوي عليها هذا النوع من االستثمارات. كما أن المستثمر 

وق سيسعى قدر و مدير الصند لعوامل النمو لتلك الشركات التي تتيثر بالعديد من العوامل الداخلية والخارجية.

ي فة األسهم دة نسباإلمكان للتقليل من مخاطر هذه التذبذبات بالتوزيع النشط في القطاعات ومن خالل تخفيم أو زيا

 لصندوق تبعا لظروف السوق.ا

 

 مخاطر القطاع

http://www.alrajhi-capital.com/
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لقطاع، اي ذلك فقد يركز الصندوق في استثماره على أحد القطاعات مما يجعل الصندوق عرضة للتمير تبعاً للتمير 

 لك القطاعيرة لذبشكل عام ال يتم التركيز على االستثمار في أحد القطاعات بعينه إال في حال توافر فرص نمو كب

 ون الصندوق أكثر مخاطرة مقارنة بالصناديق األكثر تنوعا.وبالمقابل يك

 

 مخاطر العمالت

التي  لعمالتينطوي االستثمار في الصندوق على بعم المخاطر التي تتعلق بالعمالت، فإن انخفاض قيمة أي من ا

تثمار في االس تتشكل قوام استثمارات الصندوق من شينه أن يؤثر سلبا على أداء الصندوق. ولكن التنوع في مجاال

 عدد من البلدان المختلفة سيكون من شينه أن يقلل من تلك المخاطر. 

 

 نمخاطر االئتما

و عدم أقدرة  في حال استثمار أصول الصندوق في صناديق البضائع فهنات مخاطر ائتمانية تتمثل في إمكانية عدم 

 هائياً.السداد ن مكانيةفي الوقت المحدد أو عدم إ رغبة الطرف اآلخر في سداد المستحقات أو االلتزامات المترتبة عليه

 

 المخاطر االقتصادية

يستثمر  ق التيينطوي االستثمار في الصندوق على درجة عالية من المخاطر الناجمة عن التوزيع الجمرافي لألسوا

موال، ر فيها األتستثم فيها الصندوق. وعليه؛ فإن أي تمييرات معاكسة في الظروف االقتصادية للبلد )أو البلدان( التي

 قد يكون له أثر سلبي على قيمة أصول الصندوق. 

 

 مخاطر عدم الشرعية

ر لمعايياتتمثل مخاطر عدم الشرعية في حال استبعاد أحد الشركات المستثمر فيها وأصبحت غير متوافقة مع 

الئم. من غير بسعر قد يكو الشرعية للهيئة الشرعية، مما قد يؤدي إلى اضطرار مدير الصندوق لبيع تلك األسهم

ر خاصة بمديعية الإضافة إلى أن استبعاد عدد من الشركات كنتيجة لعدم مطابقتها للضوابط المحددة من الهيئة الشر

 الصندوق من شينه أن يجعل استثمارات الصندوق أكثر تركيزاً مما قد يزيد من التذبذبات.

 

 

 

 مخاطر السيولة

سهم أو واق األيتعرض الصندوق لمخاطر عدم القدرة على تنفيذ عمليات االسترداد نتيجة النقص في السيولة في أس

ل الصندوق إلى % أو أكثر من القيمة الصافية ألصو10تعادل  تعاملإذا كانت قيمة الوحدات المستردة في أي يوم 

 خ الحق.الحد الذي يضطر معه مدير الصندوق لتيجيل االسترداد لتاري

 

 المخاطر القانونية

لك تة, وتيتي قانونيقد تواجه الشركات بعم المخاطر القانونية نتيجة لعدم االلتزام بتطبيق األنظمة واإلجراءات ال

بل دعاوى ة من قالمخاطر من الشركات التي استثمر فيها الصندوق واحتمالية تعرضها للمخاطر القانونية والمقاضا

 األفراد أو الشركات.

 

 المخاطر السياسية

ر و أي مخاطأبلدان أداء الصندوق قد يكون متيثرا بتميير الحكومات أو الحروب أو في حال تميير القوانين في تلك ال

 سياسية أخرى.

 

 الصندوق مدير موظفي على االعتماد مخاطر

 الصندوق داءأ تيثر إلى يؤدي قد مما الصندوق، مدير مو في اراتومه قدرات على كبير بشكل الصندوق أداء يعتمد 

 .مناسب بديل وجود وعدم مغيابه أو ماستقالته عند سلبيا الوحدة وسعر

 

 المصالح تضارب مخاطر
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 قد شخصية ةمصلح بسبب الصندوق مدير قرار واستقاللية موضوعية على تؤثر التي الحاالت في المخاطر ههذ تنشي

 وسعر ندوقالص أداء على سلبا يؤثر قد مما االستثمارية القرارات اتخاذ في الصندوق مدير قرارات على تؤثر

 .الوحدة

 

 الُمصِدر مخاطر

 أو القتصاديةا الظروف في والتميرات النظير، /المقابل الطرف أو للُمصدر المالية الظروف في التمييرات وتشمل

 بوضع يتيثر صلاأل ذلك إن حيث المصدر، أو المالية األوراق من معين نوع على سلبا تؤثر التي المحددة السياسية

 .سلبا الوحدة وسعر الصندوق أداء تيثر وبالتالي مهأسه قيمة انخفاض إلى يؤدي قد مما المصدر

 :( معلومات عامة4

  في الصندوق لفئة المستهدفة لالستثماراأ( 

أهداف  ةمراعاالصفة االشترات بالصندوق، مع  بهذه المملكة أنظمة له تقر اعتباري أو طبيعي شخص يحق ألي

أس ر فيمو نيستهدف الصندوق المستثمرين الذين يسعون لتحقيق  الصندوق االستثمارية والمخاطر المرتبطة بها

 .خالل االستثمار في أسواق األسهم منالمال 

 ب( سياسة توزيع األرباح

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

 .الصندوق

 

 ج( األداء السابق لصندوق االستثمار

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

 م2019ديسمبر  31 -العائد التراكمي % 

 سنة ثالث سنوات خمس سنوات منذ التأسيس

198.51 33.41 36.17 26.44 

 

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

 العائد السنوي %

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

%10.09 %-2.62 %8.41 %19.63 %6.00 %-2.43 %0.40 %19.18 9.63-%  %26.44 
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 .سيسبالمقارنة مع المؤشر االسترشادي على مدار السنوات الخمس الماضية أو منذ التأ الصندوق( أداء 3

 األداء السنوي %

 السنة 2019 2018 2017 2016 2015

%-2.43 %0.40 %19.18 
9.63-% 

 الصندوق %26.44

%-0.64 %5.53 %27.04 
6.77-% 30.57 

 المؤشر االسترشادي

 

 السنوات المالية الثالث الماضية( تاريخ توزيع األرباح على مدار 4

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

 .الصندوق في

 تقارير الصندوق( 5

وذلدك مقابل يستطيع مالكي الوحدات االستثمارية والمستثمرين المحتملين الحصول علدى نسدخ مدن هدذه القدوائم دون 

 capital.com-www.alrajhiموقعنا االلكتروني  ل من خال

 

 د( قائمة حقوق مالك الوحدات

 قابل.الحصول على نسخة حديثة من شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات باللمة العربية بدون م 

  ي قيمة أصول وحدات الصندوق، وعدد الوحدات التي يمتلكها وصافالحصول على تقرير يتضمن صافي

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

 الحصول على القوائم المالية المراجعة للصندوق بدون مقابل عند طلبها 

 ريانه بل سميير قاإلشعار بيي تميير في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وإرسال ملخص بهذا الت

 وفقا لنوع التميير والمدة المحددة في الئحة صناديق االستثمار.

 اإلشعار بيي تمير في مجله إدارة الصندوق 

 تعابالحصول على نسخة محدثة من شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات سنويا تظهر الرسوم واأل 

 الفعلية ومعلومات أداء الصندوق عند طلبها

 ا تقويميا، يوم 21ة مدير الصندوق بإنهاء صندوق االستثمار قبل االنهاء بمدة ال تقل عن االشعار برغب

 بخالف األحداث التي تنص عليها الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات عليها.

  الك ماق مع في شروط وأحكام الصندوق، إال في حالة تم االتفدفع عوائد االسترداد في األوقات المحددة

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

 طلبها من مدير الصندوق دالحصول على اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى عن 

 هـ( مسؤوليات مالك الوحدات

 يقر ويوافق مالكي الوحدات في الصندوق على اآلتي:

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

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

http://www.alrajhi-capital.com/
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ثناء تلك الحاالت الناتجة عن انخفاض في قيمة االستثمارات المدارة أو انخفاض في أصول الصندوق باست

 اإلهمال الجسيم أو التعدي أو التقصير.

 عن سؤوالً فيما عدا خسارة مالك الوحدات الستثماره في الصندوق أو جزء منه ، ال يكون مالك الوحدات م 

 .ديون والتزامات الصندوق

 التصال انات لكتروني وبيايقر مالكي الوحدات بااللتزام بتزويد مدير الصندوق بالعنوان البريدي و/أو اال

تم يندوق األخرى الصحيحة، بما فيها اإلشعارات وكشوفات الحساب المتعلقة باستثماراتهم وأن مدير الص

كل ئة بشإعفائه من أي مسؤولية ويتنازل مالك الوحدات عن أي حقوق أو مطالبات على مدير الصندوق ناش

علق رى تتشف الحساب واإلشعارات أو أي معلومات أخمباشر أو غير مباشر عن عدم تزويد مالك الوحدات بك

 أو تصحيح لوماتباالستثمارات أو تلك التي تنشي عن عدم قدرة مالك الوحدة على الرد أو التيكد من صحة المع

 أية أخطاء مزعومة في كشف الحساب أو اإلشعارات أو أية معلومات أخرى.

  خضع لتلك ه أن يالمملكة العربية السعودية فإنه يتعين عليإذا كان مالك الوحدات خاضعاً لقوانين سلطة غير

 القوانين دون أن يكون هنات أي التزام على الصندوق أو مدير الصندوق.

 صندوق واإلجراءات الخاصة باإلنهاءالو( الحاالت التي تستوجب إنهاء 

مدير يكون لسيعتبر هذا الصندوق من الصناديق المفتوحة المدة وليه هنات يوم محدد لتصفيته. ومع ذلك، فإنه 

ي إدارته مرار فالصندوق الحق في تصفية الصندوق بالكامل، إذا أصبح جلياً أن حجم أصول الصندوق ال يبرر االست

 حكم إدارةتالتي  بب حدوث بعم التمييرات في األنظمةبطريقة عملية ومالئمة ومجدية من الناحية االقتصادية أو بس

هيئة  ن قبلدون الحد األدنى المسموح به الستمرار الصندوق والمحدد مالصندوق، أو انخفم حجم الصندوق 

صفية رار بتقالسوق المالية وذلك بعد اشعار هيئة السوق المالية أو ألي سبب طار. آخر. وفي حالة تم اتخاذ 

 م مدير الصندوق باتخاذ الخطوات التالية:الصندوق، فسيقو

  ك قبل كون ذليإرسال إشعار مكتوب بهذه التصفية إلى هيئة السوق المالية ومالكي الوحدات ، على أن

 ( يوماً تقويمياً من تاريخ التصفية.21)

 ( إن وجدسداد االلتزامات المستحقة على الصندوق من أصول الصندوق وتوزيع المبال  المتبقية )ت

ات لك وحدلى مالكي الوحدات المسجلين في تاريخ التصفية على أساس تناسبي حسب ما يملكه كل ماع

 بالصندوق.

 دة منتهاء يجب على مدير الصندوق اإلعالن في موقعه اإللكتروني والموقع اإللكتروني للسوق عن ا

 الصندوق ومدة تصفيته.

 .ز( آلية تقويم المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق

 الصندوق بيصول المتعلقة المخاطر لتقويم داخلية مدير الصندوق آليةيتبع 

 :( مقابل الخدمات والعموالت واالتعاب5

 صندوقالأ( أنواع المدفوعات من أصول 

 رسوم اإلدارة

 مدن( طنالبدا مدن الصندوق لمدير اإلدارة رسوم المتضمنة) سنوياً %1.5 بنسبة إدارة رسوم الصندوق مدير يستحق

 .ميالدي شهر كل نهاية في وتسدد تقويم يوم كل بعد النسبة هذه وتحتسب. الصندوق أصول إجمالي
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 والخدمات اإلدارية رسوم أمين الحفظ

 لتديا الماليدة لدألوراق األصدول قيمدة مدن سدنوياً % 0.40 أقصى بحد وخدمات إدارية حفظ رسوم الصندوق يتحمل

 . العالمية األسواق في حفظها يتم

 تميدر مدن وقدتالنظامية والرسوم التي قد تفرضها األسواق ومراكز اإليداع والتي من الممكن أن تال تشمل الرسوم 

 ألخر.

 الضرائب

 عمد المبرمدة العقدود أو الصدندوق علدى فرضدها يدتم أخدرى ضدرائب وأي المضدافة القيمدة ضريبة الصندوق يتحمل

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

 .الصندوق إدارة

 رسوم التعامل

 حسددب الماليددة األوراق وبيددع شددراء وعمليددات صددفقات عددن الناتجددة التددداول ورسددوم عمددوالت الصددندوق يتحمددل

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

 أخرىرسوم 

 والرسوم النشر ورسوم الحفظ ورسوم المراجعة رسوم إلدارته، والفعلية الالزمة المصاريف الصندوق سيتحمل

 أال شرطب االخرى، والمصروفات االسترشادي، المؤشر ورسوم الصندوق إدارة مجله أعضاء ومكافآت الرقابية

 توسطم من% 0.25( والضرائب والحفظ التعامل مصاريف باستثناء) األخرى المصروفات نسبة إجمالي يتجاوز

 دوقالصن يتحمل كما( ذلك من أقل الرسوم نسبة كانت حال في 150,000) أو السنوية األصول قيمة صافي

 .فقط الفعلية الرسوم

ن مفعها دب( جدول يوضح جميع الرسوم والمصاريف ، مع كيفية حسب مقابل الخدمات والعموالت واالتعاب، ووقت 

 قصندوالقبل 

 رسوم اإلدارة

الصندوق  تحتسب على  إجمالي أصول% من 1.5

ُ  يومي بشكل ملأساس سنوي وتح ويتم  تراكميا

خصمها من أصول الصندوق في نهاية كل شهر 

 ميالدي

 أتعاب المحاسب القانوني

 ثابت مبل تحتسب ك سنوياً  لاير 35,000 أقصى بحد

ً  يومي بشكل ملوتح سنوي أساس على  وتدفع تراكميا

 اشهر سته كل

 رسوم نشر قيمة الوحدات في موقع تداول

ثابت  مبل تحتسب ك سنوياً  لاير 5,000 أقصى بحد

ً  ملتحوعلى أساس سنوي     بشكل يومي تراكميا

 وتدفع في نهاية العام

 الصندوق إدارة مجله أعضاء مكافية

الصندوق  يتحمل سنوياً  لاير 60,000 أقصى بحد

نصيبه منها بقدر حجم أصوله نسبة إلى إجمالي 

 ملوتحأصول الصناديق األخرى على اساس سنوي 

ً  يومي بشكل  السنه نهاية في وتخصم  تراكميا

 (المالية السوق هيئة قبل)من  رقابية رسوم

ثابت على أساس  مبل تحتسب ك سنوياً  لاير 7,500

ً  ملتحوسنوي  وتدفع في نهاية   بشكل يومي تراكميا

 العام
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 حسب معايير الهيئة الشرعية مئويةتحسب كنسبة  االسهم أرباح تطهير

 مصاريف التوزيع

 بل تحتسب كم سنوياً  لاير 50,000  أقصى بحد

بشكل يومي  ملتحوتقديري على أساس سنوي 

 ً  وتدفع في نهاية العام تراكميا

 والخدمات اإلدارية و الحفظ مصاريف رسوم
كنسبة مئوية على أساس يومي وتخصم في تحتسب 

 نهاية كل شهر

 يوجد ال بالتمويل تتعلق االستثمار صندوق يتحملها مصاريف

 اإلدارية الخدمات أو الوحدات بتسجيل تتعلق مصاريف

 األخرى
 ال يوجد

 مالكي بسجل تتعلق خدمات تقديم مقابل مستحقة أتعاب

 الوحدات
 ال يوجد

 مالكي على تحميلها يتم أخرى مصاريف أو رسوم

 .الصندوق أصول من دفعها يتم أو الوحدات
 ال يوجد

 .يوم 365 أساس على السنة أيام عدد احتساب يتم* 

  المضافة القيمة ضريبة احتساب قبل أعاله الرسوم جميع**

دفعها يالتي  فاصيل مقابل الصفقات التي يجوز فرضها فيما يتعلق برسوم االشتراك واالسترداد ونقل الملكيةتج( 

 مالكو الوحدات، وطريقة احتساب ذلك المقابل

% 2ل يستحق مدير الصندوق رسوم اشترات تخصم مباشرة عند كل عملية اشترات بالصندوق غير مستردة بمعد

 كحد أقصى من قيمة كل اشترات. ويجوز لمدير الصندوق وفقاً لتقديره الخاص خفم هذه النسبة.

 خاصة يبرمها مدير الصندوق تعموالأي د( 

 ال يوجد

 ن قبلمهـ( مثال افتراضي يوضح جميع الرسوم والمصاريف ومقابل الصفقات التي ُدفعت من أصول الصندوق أو 

 .مالك الوحدات على أساس عملة الصندوق

 وحجم كيدوالر أمري 100,000 المستثمر المبل  أن بافتراض أعاله الموضحة الرسوم احتساب آلية يوضح مثال

 %.10 يعادل المالية السنة نهاية في المحقق والعائد دوالر أمريكي مليون 10 يعادل الصندوق

 الصندوق اصول إجمالي
 الصندوق ومصاريف رسوم

 بالدوالر األمريكي

 المستثمر ومصاريف رسوم

 بالدوالر األمريكي

 2,100 - رسوم االشترات*

 420 42,000.00 والخدمات اإلدارية رسوم الحفظ

 160 16,000 مكافاة اعضاء مجله االدرة المستقلين
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 98.13 9,800 رسوم  مراجع الحسابات

 133.33 13,333.33 مصاريف التوزيع

 20 2,000 الرسوم الرقابية

 14.13 1,400 رسوم تداول

 1,733 173,250 رسوم ادارة الصندوق

 2,579 257,783 مجموع الرسوم والمصاريف السنوية**

 110,000 11,000,000 % + رأس المال10العائد االفتراضي 

صافي االستثمار االفتراضي نهاية السنة 

 المالية

10,742,217 107,421 

 *  تدفع رسوم االشترات من قبل المستثمر مباشرة وتكون غير متضمنة في مبل  االستثمار.

ا نطبق عليهي ال يفيما عدا الرسوم المعفاة أو الت**جميع الرسوم في المثال أعاله شاملة ضريبة القيمة المضافة 

 رسوم الضريبة.

 :( التقويم والتسعير6

 آلية تقويم أصول الصندوق أ( تفاصيل

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

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

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

 اءبن المالية الورقة لوتداو االكتتاب بين ما الفترة في األولوية وحقوق األولية الطروحات في بها المشاركة تمت التي

 سيتم ، العام حالطر ذات االستثمار صناديق في االستثمار حالة وفي به، المكتتب الحق سعر أو االكتتاب سعر على

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

 من المنقضية ترةالف عائد احتساب فسيتم النقد أسواق أدوات في الصندوق استثمارات أما عنه معلن سعر آخر اعتماد

 .للصفقة  اإلسمية للقيمة وإضافته الصفقة عمر

 ب( عدد نقاط التقويم وتكرارها

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

 الي.التعامل الت  يوم في الوحدة سعر إعالن سيتم كما مساًء، الخامسة الساعة قبل أعاله )أ( الفقرة

 ج( اإلجراءات التي ستُتخذ في حالة التقويم أو التسعير الخاطئ

طئ أو سيتم توثيق وتعويم جميع مالكي الوحدات المتضررين عند تقويم أي أصل من أصول الصندوق بشكل خا

% 0.5بته شكل نستغ الهيئة فوراً عن أي خطي في التقويم أو التسعير حساب سعر وحدة بشكل خاطئ .  كما سيتم إبال

 صندوق.رير الأو أكثر من سعر الوحدة واإلفصاح عن ذلك فوراً في موقع الراجحي المالية وموقع تداول وفي تقا
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 .د( طريقة احتساب سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد

ً  األصول إجماليباستخدام المعادلة التالية: ) وحدة لكل األصول قيمة صافييتم حساب  ً  تحقاتالمس ناقصا  ناقصا

تم تقويم قة. ويمقسومة على إجمالي عدد وحدات الصندوق القائمة في يوم التقويم ذي العال (المتراكمة المصروفات

بعملة  قويمهاتألخرى يتم إعادة وأي استثمارات مقومة بالعمالت ا بالدوالر األمريكيصافي قيمة أصول الصندوق 

 بيسعار الصرف السائدة في تاريخ التقويم. الدوالر األمريكي

 .هـ( مكان ووقت نشر سعر الوحدة وتكرارها

 ، ويدتم نشدرعامدلالساعة الخامسة مساًء في يدوم العمدل الدذي يلدي يدوم الت قبلسيتم نشر سعر الوحدة في موقع تداول 

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

 :( التعامل7

 الطرح األوليتفاصيل أ( 

 موافدقال هدـ،1417 أول ربيدع 12 بتداريخ عملده الصدندوق الصندوق يعتبر صندوق مفتوح غير محدد المدة وقد بدأ

 .م1996 يوليو 27

 دوالر أمريكي 100سعر الوحدة عند بداية الطرح يساوي 

 .والمواعيد النهائية لتقديم طلبات االشتراك واالستردادب( التاريخ المحدد 

وم تعامدل يديسمح باالشترات واالسترداد والتحويل في الصندوق بعد إتمام الطرح األولي لوحدات الصندوق في كل 

ت طلبداالسدتالم  . وسيكون آخر موعددعاملبسعر الوحدة المعلن عنه في اليوم الذي يلي يوم التواألربعاء( األثنين ) 

 االشترات واالسترداد والتحويل قبل الساعة الخامسة مساًء من يوم العمل السابق ليوم التعامل.

قديم ة ومكان تلملكيج( إجراءات االشتراك واالسترداد، بما في ذلك الحد االدنى لالشتراك واالسترداد والحد األدنى ل

 دالطلبات والمدة بين طلب االسترداد ودفع متحصالت االستردا

الشدترات ، وهدو الحدد األدندى للرصديد  والحدد األدندى لدوالر أمريكدي 2,000الحد االدنى لالشترات في الصدندوق 

فدم ويجدوز لمددير الصدندوق خ دوالر أمريكدي 1,000والحدد االدندى لالسدترداد  دوالر أمريكي 1,000اإلضافي 

 برامج االدخارية واالستثمارية.للهذه النسب 

 عتمددة خداللترات واالسترداد أو التحول بين الصدناديق يوميداً عدن طريدق فدروع الشدركة الميتم استالم طلبات االش

ي ترونيدة التدساعات العمل الرسدمية علدى أن يدتم تقدديم بياندات إثبدات الهويدة الالزمدة، أو عدن طريدق القندوات اإللك

 توفرها شركة الراجحي المالية.

التي تدم  لعامنقطة التالمناسبة قبل إقفال العمل في اليوم الخامه التالي لسيتم الدفع لمالك الوحدات عوائد االسترداد 

ة لتحويدل فيها تحديد سعر االسدترداد، أو الوقدت الدذي تكدون فيده جميدع الوسدائل و التدراخيص )إن وجددت( المناسدب

 الوحدات متوافرة لدى مدير الصندوق، أيهما ييتي الحقا.
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 د( سجل مالكي الوحدات

أي  د حصولمدير الصندوق بإعداد سجل بمالكي الوحدات بالمعلومات المطلوبة وتحديثه بشكل مستمر عنسيقوم 

انا عند ات مجتمييرات في المعلومات حسب الالئحة وحفظه في المملكة كما سيتم إتاحة ملخص لسجل مالكي الوحد

 الطلب يظهر فيه جميع المعلومات المرتبطة بمالك الوحدات المعني فقط.

 استثمار أموال االشتراك األولي قبل بدء عمل الصندوق( هـ

 سدواق النقددأوصدفقات  أموال االكتتاب المستلمة خالل فترة الطرح األولى سيتم استثمارها في صناديق أسواق النقد

 ةلمؤسسد، المبرمدة مدع طدرف خاضدع لتنظديم مؤسسدة النقدد أو لهيئدة رقابيدة مماثلدة للصالح المستثمرين بالصدندوق

 .المملكة، إلى حين الوصول إلى الحد األدنى المطلوب أو الوقت المحدد لبدء عمل الصندوق خارج

 األولي لبدء عمل الصندوقدنى للمبلغ األحد الو( 

 .ال يوجد حد أدنى لبدء عمل الصندوق 

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

 .قيمة أصول الصندوق

ما لمالية فيالسوق ايتبع مدير الصندوق األحكام الواردة في الئحة صناديق االستثمار والتعاميم الصادرة عن هيئة 

يين ( مال10الصندوق، وفي حال قل صافي قيمة أصول الصندوق عن ) عمل الستمراريخص المتطلب الالزم 

دة ر زياق لتصحيح ذلك حسب اإلجراءات النظامية الممكنة وفي حال تعثلاير سعودي سوف يسعى مدير الصندو

ت إنهاء جراءاحجم الصندوق فوق الحد األدنى المطلوب الستمرار عمل الصندوق، سيقوم مدير الصندوق بالبدء بإ

 ومات.معلرة الالصندوق وفقاً إلجراءات اإلنهاء المذكورة في الفقرة الفرعية )و( من الفقرة الرابعة من مذك

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

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

 إذا طلبت هيئة السوق المالية ذلك -

 مدير الصندوق أن التعليق يحقق مصالح مالكي الوحدات ىأذا رأ -

 التدي األخدرى األصدول أو الماليدة األوراق مدع التعامدل فيهدا يدتم التدي الرئيسة السوق في التعامل تعليق تم إذا -

 عقدولم بشدكل الصدندوق مددير يدرى التدي الصدندوق أصدول إلى بالنسبة أو عام بشكل إما االستثمار صندوق يملكها

إلدى  يجوز لمدير الصدندوق تيجيدل اسدترداد الوحددات كحدد أقصدى.الصندوق أصول قيمة صافي إلى نسبة مهمة أنها

ها فدي طلوب تلبيتيوم التعامل التالي. ويحدث ذلك، إذا بل  إجمالي نسبة جميع طلبات االسترداد لمالكي الوحدات والم

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

لضدرورية حال تعليق تقويم الصدندوق، سديتخذ مددير الصدندوق االجدراءات الالزمدة مدع االخدذ باالعتبدار المددة افي 

الماليدة  والمبررات ومراجعة التعليق مع مجله إدارة وأمين الحفدظ بصدورة منتظمدة. كمدا سديتم إشدعار هيئدة السدوق

دات فدور هيئدة السدوق الماليدة ومدالكي الوحد ومالكي الوحدات فورا بيي تعليق مدع توضديح أسدباب التعليدق، وإشدعار

مددير لإللكتروني انتهاء التعليق بالطريقة نفسها المستخدمة في اإلشعار  عن التعليق واإلفصاح عن ذلك في المواقع ا

 الصندوق والموقع اإللكتروني للسوق.

 هدذا علدى يترتدب أنده الصدندوق مددير رأى حدال فدي الصدندوق فدي اشدترات طلدب أي رفم الصندوق لمدير ويحق

 يحقدق تراتاالشد طلدب رفدم كدان إذا أو األمدوال غسل مكافحة نظام أو المالية السوق هيئة للوائح مخالفة االشترات

 .الحاليين الوحدات مالكي مصلحة
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ل  .ي( اإلجراءات التي يجري بمقتضاها اختيار طلبات االسترداد التي ستؤجَّ

 معاملة ويتم طلبال استالم أولوية أساس على الدفع يتم فسوف الصندوق، مدير قبل من االسترداد تيجيل تم حالة في

 طلبات نفيذت يتم سوف% 10 الواحد التعامل يوم في االسترداد طلبات إجمالي تجاوز إذا بحيث حدة على طلب كل

 فإذا. األسبقية ببحس باالسترداد الخاصة التعليمات لتقديم النهائي الموعد قبل طلباتهم استالم تم التي العمالء

 لمستثمرينا وحدات استرداد يجب فعندئذ بالصندوق، لالستمرار المطلوب األدنى الحد عن الوحدات قيمة انخفضت

 .بالكامل

  :( خصائص الوحدات8

دة. ويكدون يجوز لمدير الصندوق أن يُصدر عدداً غير محدود من الوحدات متساوية القيمة تكون جميعها من فئدة واحد

 االشترات في الصندوق على شكل وحدات متساوية القيمة. 

 :( المحاسبة و تقديم التقارير9

 . لية والسنويةأ( المعلومات ذات الصلة بالتقارير المالية، بما في ذلك الفترات المالية األو

مدن  يتم االنتهداءوسد المراجعدة بإعداد تقارير مالية سنوية والتي تتضمن القوائم المالية السدنوية الصندوق  مدير سيقوم

ً ( 70) سدبعين إعداد التقارير السنوية وإتاحتها للجمهور خالل مدة ال تتجاوز لماليدة للصدندوق، مدن نهايدة السدنة ا يومدا

تم ف سدنوي وسديكما يقوم الصندوق أيضاً بإعداد تقارير مالية أوليدة والتدي تتضدمن القدوائم الماليدة األوليدة بشدكل نصد

  ة التقرير.يوماً من نهاية فتر (35) خمسة وثالثون من إعدادها وإتاحتها للجمهور خالل مدة ال تتجاوز االنتهاء

 .إتاحة تقارير الصندوق التي يعّدها مدير الصندوق ب( أماكن ووسائل

. ويجب لشركةا وموقع( تداول) السعودية المالية السوق موقع في واألولية السنوية الصندوق تقارير إتاحة يتم

 )45) ربعونخمسة وأ أو اإلشعار وذلك خالل فترة التقاريرإخطار مدير الصندوق في حال اكتشاف أية أخطاء في 

الصندوق  عن مدير التقارير، وبعد ذلك تصبح التقارير الصادرةمن تاريخ إرسال تلك اإلشعارات أو تقويمياً يوماً 

 .نهائية وحاسمة

 .2006-12-31ج( تم إصدار أول قائمة مالية سنوية مدققة في السنة المالية المنتهية 

 .د( تقديم القوائم المالية السنوية المراجعة للصندوق

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

أو في المقر الرئيسي لمدير الصندوق أو عن   www.Tadawul.com.saموقع شركة السوق المالية تداول  خالل

 capital.com-www.alrajhiطريق موقعه االلكتروني  

 (رونيريد اإللكتالبو يتم موافاة جميع المستثمرين بنسخة من القوائم المالية الصندوق ترسل على )العنوان البريدي و/أ

 بدون مقابل بناًء على استالم طلب خطي منهم بذلك. 

 :( مجلس إدارة الصندوق10

 .ماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق، مع بيان نوع العضويةأ( أس

ينطبدق علديهم  ينمسدتقل ينعضدوأعضداء مدن بيدنهم أربعدة  يشدرف علدى الصدندوق مجلده إدارة مكدون مدن -1

مدن  التعريف الوارد فدي قائمدة المصدطلحات المسدتخدمة فدي لدوائح الهيئدة، ويتكدون مجلده إدارة الصدندوق

 األعضاء التالية أسمائهم:

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

http://www.tadawul.com.sa/
http://www.alrajhi-capital.com/
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 عضو غير مستقل() -أنس بن عبدهللا العيسى  /الدكتور الشيخ 

 /عضو مستقل(طارق بن عبدهللا الرميم  السيد( 

 )السيد / عبدالعزيز بن صالح  العمير )عضو مستقل 

 

 ب( نبذة عن مؤهالت أعضاء مجلس إدارة الصندوق

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

فية والمالية عاما من الخبرة في األعمال المصر 14هو المدير المالي لشركة الراجحي المالية، ,ولديه أكثر من 

ه نأكما األردن،  -قبل انضمامه للراجحي المالية، كان يشمل منصب المدير المالي في مصرف الراجحي   .والمراجعة

وشركة ديلويت وعمل أيضا في  PwC لسعودية، وقبل ذلك كان يعمل في شركةا -عمل سابقا في مصرف الراجحي 

يسوري مأحمد حاصل على شهادة ماجستير في إدارة األعمال من جامعة ساوث ايست  .الصندوق السعودي للتنمية

محاسب  محاسبة من جامعة الملك سعود. أحمد أيضالواليات المتحدة األمريكية، ودرجة البكالوريوس في الا -ستيت 

دراسات ي كلية المن مجله كاليفورنيا للمحاسبة، وقد حضر البرنامج التنفيذي للمدراء الماليين ف (CPA) عام معتمد

 .العليا إلدارة األعمال في جامعة ستانفورد

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

دة الماجسدتير ، يحمدل شدها2010منذ شهر سبتمبر  الشرعية ومدير اإلدارة الشرعية بشركة الراجحي المالية أمين الهيئة

 معدة نفسدها،من المعهد العالي للقضاء بجامعة اإلمام محمد بن سدعود اإلسدالمية، ويحمدل بكدالوريوس الشدريعة مدن الجا

مات فدي اإلمام محمد بن سدعود اإلسدالمية، لده مسداهعمل في الرقابة الشرعية بمصرف الراجحي، كما عمل في جامعة 

 ات.مجال االستشارات الشرعية وهو عضو في الجمعية الفقهية السعودية، وشارت في عدد من الندوات والمؤتمر

 )عضو مستقل(السيد/ طارق بن عبدهللا الرميم 

اسدتثمارية خاصدة لهدا مكاتدب فدي طارق مؤسده وشدريك تنفيدذي لشدركة شدركاء وتدر األعمدال التجاريدة، وهدي شدركة 

رئديه مجلده إدارة الشدركة السدعودية لألسدمات وصدندوق تدالل الملقدا السدكني، وشدركة تديثير الماليدة،  الرياض ودبدي.

وهو نائب رئيه مجله إدارة وعضو لجنة االسدتثمار للمجموعدة المتحددة  وهي شركة مرخصة من هيئة السوق المالية.

بددأ مسديرته العمليدة مدع  ضو مجله إدارة وعضو اللجنة التنفيذيدة لشدركة األمثدل للتمويدل.للتيمين التعاوني )أسيج(، وع

 AG  Deutscheصندوق التنمية الصناعية السعودي، وقد شمل سابقاً منصب رئيه قسم إدارة األصول الثروات فدي 

Bank   وأيضا منصب كبير المصرفيين فيBNP Paribas Corporate& Investment Banking.  حاصل على

شهادة الماجستير في إدارة األعمال مدن كليدة لنددن لألعمدال، وشدهادة البكدالوريوس فدي الهندسدة الميكانيكيدة مدن جامعدة 

 والية بورتالند، كما يعد طارق مستشار مالي مرخص من وزارة التجارة واالستثمار.

 (عضو مستقل )بن صالح العمير  زعبد العزيالسيد/ 

ار الستثملالعمير حالياً منصب رئيه تنفيذي في شركة وصل  زالعزيز بن صالح بن عبد العزييشمل االستاذ عبد 

ن في شركة م وقبل انضمامه لشركة وصل، عمل رئيساً إلدارة المبيعات وكبار المستثمري2012التجارية منذ عام 

تسويقية. كما الستثمارية والسنه في مجال تمويل الشركات والخدمات ا 15الراجحي المالية، ولديه خبرة تزيد عن 

يل لتمو يشمل منصب عضو مجله ادارة في صندوق الراجحي ريت وشركة التامين العربية التعاونية وشركة بداية

عة وبستر ن جامالمنازل وعدد من الشركات التجارية والصناعية، حاصل على شهادة البكالوريوس في ادارة األعمال م

 .في مدينة جنيف، سويسرا
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 .صف أدوار ومسؤوليات مجلس إدارة الصندوقج( و

 تتضمن مسؤولياتهم ما يلي:

ً  العدام الصدندوق يكدون التدي الجوهريدة والتقدارير والقرارات العقود جميع على الموافقة -  - ذلدك يشدملو فيهدا، طرفدا

 الحفدظ، خددمات تقدديم وعقدود للصدندوق، اإلدارة خددمات تقدديم عقدود على الموافقة – الحصر ال المثال سبيل على

ً  المبرمة العقود ذلك يشمل وال  بهدا سديقوم وأ الصدندوق بهدا قدام اسدتثمارات أي شدين فدي االستثمارية للقرارات وفقا

 .المستقبل في

 .الصندوق بيصول المتعلقة التصويت بحقوق يتعلق فيما مكتوبة سياسة اعتماد -

 .قالصندو مدير عنه يفصح مصالح تعارض أي على المصادقة أو الموافقة مناسباً، ذلك كان ومتى اإلشراف، -

ً  مرتين االجتماع -  وااللتدزام قدةالمطاب مسدؤول أو الصدندوق مددير لددى وااللتدزام المطابقدة لجنة مع األقل على سنويا

 ال المثدال سدبيل لدىع - ذلدك ويشدمل العالقدة، ذات واللدوائح واألنظمة القوانين جميع الصندوق التزام لمراجعة لديه

 .االستثمار صناديق الئحة في عليها المنصوص المتطلبات - الحصر

( غيدره مأ عقدداً  أكدان سدواء) آخدر مسدتند وأي المعلومدات ومدذكرة الصندوق وأحكام شروط ودقة اكتمال من التيكد -

 مدا توافق من التيكد إلى إضافة العام، للصندوق وإدارته الصندوق ومدير العام بالصندوق تتعلق إفصاحات يتضمن

 .االستثمار صناديق الئحة أحكام مع سبق

ً  الوحدات مالكي مصلحة يحقق بما بمسؤولياته الصندوق مدير قيام من التيكد -  االسدتثمار يقصدناد الئحة ألحكام وفقا

 .المعلومات ومذكرة الصندوق وأحكام وشروط

 .الوحدات مالكي مصلحة يحقق وبما وحرص وعناية ومهارة واهتمام نية وحسن بيمانة العمل -

 .المجله اتخذها التي والقرارات االجتماعات وقائع جميع تبين التي االجتماعات محاضر تدوين -

 .أعضاء مجلس إدارة الصندوق مكافآتد( تفاصيل 

ا لألعضاء لاير سعودي" كحد أقصى سنوي 60,000المكافآت المتوقع دفعها إلى مجله إدارة الصندوق تصل إلى "

 المستقلين مجتمعين.

 .تعارض متحقق أو محتمل بين مصالح عضو مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق هـ( بيان بأي

 مشابهة ةاستثماري أهداف ذات أخرى استثمارية صناديق في أعضاء يكونوا أن الصندوق إدارة مجله ألعضاء يمكن

 أن لممكنا فمن ولذلك. أخر صندوق مدير أي قبل من أو الصندوق مدير قبل من تدار كانت سواءً  الصندوق ألهداف

 في محتمل تعارض على ينطوي موقف في أنه ألعماله ممارسته نطاق في الصندوق إدارة مجله أعضاء أحد يجد

 التزاماته ةاإلدار مجله عضو يراعي سوف الحاالت هذه وفي. الصناديق من أكثر أو واحد مع المصالح أو الواجبات

 ذلكو بالصندوق إدارة مجله كعضو ومسؤوليته دوره حسب المعنيين الوحدات مالكي مصالح يحقق بما بالتصرف

ً  ممكنة درجة إلى وحرص نية وحسن بيمانة بالعمل  عند ألخرىا الصناديق عمالء تجاه التزاماته إغفال دون عمليا

 نع العضو ذلك يمتنع سوف التصويت تتطلب التي الحاالت وفي المصالح في محتمل تعارض أي على االطالع

 وأحكام طوشرو المعلومات مذكرة إعداد تاريخ إلى أنه علما. ذلك وجوب اإلدارة مجله أعضاء رأى إذا التصويت

 .الصندوق ومصالح الصندوق إدارة مجله عضو مصالح بين متحقق تعارض يوجد ال الصندوق

 .و( مجالس إدارة الصناديق التي يشارك فيها عضو مجلس الصندوق

مارية أعضاء مجله اإلدارة قد يكون لهدم عضدويات مماثلدة فدي صدناديق اسدتثيدرت المستثمر في هذا الصندوق أن 

جميع أسدماء الصدناديق االسدتثمارية المددارة مدن  –من حين آلخر  –أخرى، و يجتهد مدير الصندوق لبيان وتحديث 

ه لدقبل الشركة التي يحل فيها أحدد أو جميدع أعضداء مجلده اإلدارة. الجددول التدالي يوضدح عضدويات أعضداء مج

 اإلدارة الحالية في الصناديق االستثمارية المرخصة والعاملة في المملكة العربية السعودية.
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بالبضددائع )الريددال صددندوق الراجحددي  للمضدداربة 

 السعودي(
    

صددندوق الراجحددي للمضدداربة بالبضددائع )دوالر 

 أمريكي(
    

     صندوق الراجحي للصكوت

     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

صدددندوق الراجحدددي لتنميدددة رأس المدددال وتوزيدددع 

األربدداح )أسددهم منطقددة الشددرق األوسددط وشددمال 

 أفريقيا(

    

     لقطاع المواد األساسيةصندوق الراجحي 

صندوق الراجحي إم إس سدي أي لمؤشدر األسدهم 

 السعودية متعدد العوامل
    

     للدخل السعوديةصندوق الراجحي لألسهم 

 صندوق الراجحي المتنوع للدخل
    

 صندوق الراجحي المطور للمرابحات
    

 صندوق الراجحي ريت
    

 صندوق مجمع تالل الملقا السكني
    

 

 :( هيئة الرقابة الشرعية11

 .أ( أسماء أعضاء هيئة الرقابة الشرعية، ومؤهالتهم

 ( أعضاء هم:3تتكون الهيئة الشرعية للصندوق من ثالثة )

 فضيلة الشيخ د. صالح بن منصور الجربوع )رئيساً(
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محمدد بدن سدعود حصل الدكتور صالح على الشهادة الجامعية وشهادة الماجستير والدكتوراه من جامعدة اإلمدام  

مي ومحكدم اإلسالمية، و يعمل رئيساً للهيئة الشرعية فدي شدركة تكافدل الراجحدي للتديمين التعداوني، وهدو محدا

 .لبحرينا –معتمد في مركز التحكيم لدول مجله التعاون الخليجي 

  فضيلة الشيخ د. سليمان بن عبدهللا اللحيدان )عضواً(

د بدن سدعود ية وشهادة الماجستير والدكتوراه من جامعة اإلمام محمحصل الدكتور سليمان على الشهادة الجامع

 .اإلسالمية، ويعمل حالياً قاضي استئناف في المجله األعلى للقضاء

  فضيلة الشيخ د. سعد بن تركي الخثالن )عضواً(

 حصددل الدددكتور سددعد علددى الشددهادة الجامعيددة والماجسددتير والدددكتوراه مددن جامعددة اإلمددام محمددد بددن سددعود

 -اإلسدالمية ويعمل حالياً )أسدتاذ( فدي قسدم الفقده فدي كليدة الشدريعة بجامعدة اإلمدام محمدد بدن سدعوداإلسالمية، 

لعربيددة العلمدداء بالمملكددة االريدداض، ورئيسدداً للجمعيددة الفقهيددة السددعودية، وهددو عضددو سددابق لدددى هيئددة كبددار 

 السعودية.

 .ب( أدوار ومسؤوليات هيئة الرقابة الشرعية

 دور الهيئة الشرعية يتمثل فيما يلي:

ــا من تقيده لتيكدلدراســة ومراجعــة شــروط وأحــكام الصنــدوق وأهــدافه وسياســاته االســتثمارية،  .1

 .الشريعةبيحــكام 

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

رات ستثماالعلى مدير الصندوق التقيد بها خالل إدارته  يجبتحديد الضوابط واألحكام الشرعية التي  .3

 الصندوق.

 التيكد من استبعاده.و -إن وجد–وضع آلية الحتساب العنصر الواجب استبعاده من الصندوق  .4

 الضوابط الشرعية المحددة. مراقبة استثمارات الصندوق وأعماله وفق .5

 

 .أعضاء هيئة الرقابة الشرعية مكافئاتج( تفاصيل 

ل الصندوق أي تكاليف مقابل االستشارات الشرعية  ال يحمَّ

 اإلجراءاتوصول د( تفاصيل المعايير المطبقة لتحديد شرعية األصول المعدة لالستثمار والمراجعة الدورية لتلك األ

 .التوافق مع المعايير الشرعيةالمتبعة في حال عدم 

ندوق ير الصالصادرة من الهيئة الشرعية لمد والبضائع تحكم الصندوق ضوابط االستثمار والمتاجرة في األسهم

 والتي تشمل ما ييتي:

 ضوابط صناديق المضاربة بالبضائع أوالً:

 ليه.عتفقان يهي أن يدفع شخص ماالً إلى آخر ليتّجر به، ويتقاسمان الربح بينهما بحسب ما  تعريف المضاربة:

مضارب ت( والوالمضاربة في هذا الصندوق من المضاربة المشتركة وهي هنا: عقد بين أرباب المال )مالت الوحدا

كون يلى أن يق ربح مناسب، ع)مدير الصندوق( على أن يتولى المضارب استثمار أموالهم في نشاط يرجى منه تحق

ً بينهما حسب ما اتفقا عليه، وفي حال الخسارة تكون الخسارة المالية على أرباب ا يخسر لمال والربح موزعا

 المضارب جهده وعمله فقط.

 

 الضوابط الشرعية:

ابط في حالة استثمار الصندوق بصناديق أخرى تديرها شركة الراجحي المالية, تحكم الصندوق الضو .1

 الشرعية الصادرة من الهيئة الشرعية لمدير الصندوق والتي تشمل ما ييتي:
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 ي:في حال تعامل الصندوق بشراء السلع )المعادن( ثم بيعها باألجل يلتزم مدير الصندوق باآلت .2

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

 البيع على المشتري.

 الت.ال يجوز أن يبيع الصندوق أو يشتري سلعا ال يجوز فيها التيجيل من الذهب والفضة والعم -

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

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

اته ال يجوز تداول وحدات الصندوق إال بعد بدء نشاطه واستمرار مزاولته لهذا النشاط في موجود .3

 االستثمارية.

ت وجوداللتصفية إذا كانت في م ال يجوز تداول وحدات الصندوق بعد توقفه عن مزاولة نشاطه كالتوقف .4

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

 

 ثانيا: ضوابط صناديق األسهم:

 ي:ا ييتمتحكم الصندوق ضوابط االستثمار والمتاجرة في األسهم الصادرة من الهيئة الشرعية لمدير الصندوق 

 

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

ثمار النوع األول: الشركات المساهمة ذات األغراض واألنشطة المباحة. وهذه الشركات يجوز االست -أ

 والمتاجرة بيسهمها وفق شروط البيع وأحكامه.

وم   ولحمثل شركات الخمور والتب النوع الثاني: الشركات المساهمة ذات األغراض واألنشطة المحرمة، -ب

في  تثمارالخنزير وشركات القمار والبنوت الربوية، وشركات المجون واألفالم الخليعة، وصناديق االس

ستثمار وز االالسندات الربوية، والشركات المتخصصة في تداول الديون والتعامل بها. وهذه الشركات ال يج

 والمتاجرة بيسهمها مطلقاً.

ا أمور مالتهث: الشركات المساهمة التي أغراضها وأنشطتها مباحة، ولكن قد يطرأ في بعم تعاالنوع الثال -ت

شركات لث( من الالثا محرمة، مثل تعاملها بالربا اقتراضا أو إيداعاً. وقد قررت الهيئة بشين هذا النوع )النوع

 المساهمة ما ييتي:

 آلتية:اضوابط هذا النوع من أنواع الشركات المساهمة الأوالً: يجب أن يراعى في االستثمار والمتاجرة في أسهم 

 جتناباإن جواز التعامل بيسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة، فإذا وجدت شركات مساهمة تلتزم  -

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

-ألجلاكان قرضاً طويل األجل أم قرضاً قصير واء أس–أال يتجاوز إجمالي المبل  المقترض بالربا  -

ً أن االقترا30) با حرام ض بالر٪( من إجمالي القيمة السوقية ما لم تقل عن القيمة الدفترية، علما

 مهما كان مبلمه، وتؤخذ القيمة السوقية من متوسط قيمتها لكل ربع من أرباع السنة.

أكان هذا  ٪( من إجمالي إيراد الشركة سواء5أال يتجاوز مقدار اإليراد الناتج من عنصر محرم ) -

م عن غير حرم أاإليراد ناتجاً عن االستثمار بفائدة ربوية أم عن ممارسة نشاط محرم أم عن تملك لم

نب ذلك. وإذا لم يتم اإلفصاح عن بعم اإليرادات فيجتهد في معرفتها، ويراعى في ذلك جا

 االحتياط.

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

نها ببيع خلص مثانياً: إذا تميرت أوضاع الشركات بحيث ال تنطبق عليها الضوابط السابقة وجبت المبادرة إلى الت

 أسهمها حسب اإلمكان على أال تتجاوز مدة االنتظار تسعين يوماً من تاريخ العلم بتميرها.

 قرب قوائمأا إلى الشركة والنسب المقررة لجواز الدخول في االستثمار والمتاجرة فيهثالثاً: يرجع في معرفة أنشطة 

 مالية صادرة موضحة للمرض؛ سنوية كانت أو ربع سنوية أو شهرية، سواء أكانت مدققة أم غير مدققة.
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 .اضهاغررابعاً: ال يجوز االشترات في تيسيه الشركات التي ينص نظامها على تعامل محرم في أنشطتها أو أ

 ناء السهممار: اقتويعني االستث-خامساً: تطبق الشركة الضوابط المذكورة في االستثمار وفي المتاجرة في األسهم، 

سواء  قامت  -بقصد ريعه، أي ربحه السنوي، وتعني المتاجرة: البيع والشراء بقصد الربح من الفرق بين السعرين

رة( سط )السمسل التوأكان تعامل الشركة لنفسها، أم كان لميرها على سبيالشركة نفسها بذلك أم بواسطة غيرها، وسواء  

أم  جارة كانترية إكما في حالة الوساطة في التداول، أو على سبيل اإلدارة ألموال المير كما في الصناديق االستثما

 ة.مضاربة، أو على سبيل الوكالة عن المير والتوكيل للمير كما في إدارة المحافظ االستثماري

 الهيئة بطضوا حسب األخرى المالية واألوراق األسهم من المحرم العنصر استبعاد الصندوق مدير يتولىسادساً: 

  الشرعية

 ثالثاً: ضوابط الصكوك:

ق معنوية و حقوتعريف الصكوت: هي وثائق متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أ

اب الكتتامشروع معين أو نشاط استثماري خاص، وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوت وقفل باب  أو في ملكية موجودات

 وبدء استخدامها فيما أصدرت من أجله.

 الضوابط الشرعية:

 من أهم الضوابط الشرعية التي تحكم االستثمار في الصكوت ما ييتي:  

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

ناع، أو الستصاأن يحكم الصك أحد عقود المعامالت المالية في الفقه اإلسالمي، كالمشاركة، أو السلم، أو  .2

 اإلجارة أو البيع وغيرها، وأن تكون مستوفية ألركانها وشروطها.

من  أال تشتمل وثائق الصكوت على أي شرط أو تعهد، يؤدي إلى الربا أو المرر أو الضرر أوغيرها .3

 الشريعة اإلسالمية.المحرمات في 

ت حاال أال تشتمل وثائق الصكوت على أي شرط أو تعهد يضمن به المصدر لمالك الصك رأس ماله في غير .4

 التعدي أو التفريط.

 :يجوز تداول الصكوت في سوق األوراق المالية أو غيرها على أن يتم التقيد بالضوابط اآلتية .5

وط عقد ين وشريجوز تداولها إال بعد مراعاة أحكام بيع الدإذا كانت أصول الصكوت ديوناً أو نقوداً فال  .أ

 الصرف.

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

ن إذا كانت أصول الصكوت تشتمل على أعيان وديون ونقود فينظر للمرض من إصدار الصكوت فإن كا .ت

ً فال يجوز تداولها إال بعد مراعاة أحكامهما، المرض تصكيك الديون أو النقود أو ه ن المرض إن كاوما معا

  تصكيك األعيان ونحوه فال مانع من تداوله.

 :( مدير الصندوق12

 .أ( اسم مدير الصندوق

 شركة الراجحي المالية

 

 .ب( رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية

 .(07068/37)شركة الراجحي المالية تحمل الترخيص رقم 

 

 .ج( العنوان المسجل وعنوان العمل لمدير الصندوق

 شركة الراجحي المالية
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 المركز الرئيه ، طريق الملك فهد

 11432الرياض  5561ص.ب 

 + 966( 11) 2119292هاتف رقم 

 + 966( 11) 2119299فاكه رقم 

 المملكة العربية السعودية

capital.com-www.alrajhi 

 
 

 .د( تاريخ الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية

ة شركة الراجحي المالية هي شخص اعتباري مرخص له بموجب أحكام الئحة األشخاص المصرح لهم الصادر

 م19/6/2007لموافق اهـ 4/6/1428( بتاريخ 2007-34-5بموجب قرار الهيئة رقم )

 هـ( بيان رأس المال المدفوع لمدير الصندوق

 .لاير سعودي 500,000,000وع يعادل رأس المال المدف

 

 

 .ةو( ملخص بالمعلومات المالية لمدير الصندوق مع توضيح اإليرادات واألرباح للسنة المالية السابق

 م 31/12/2019السنة المنتهي في  البند

 486,775,750 الدخل

 175,879,412 المصاريف

 20,941,786 الزكاة

 289,954,552 صافي الدخل
 

طة لمرتب( أسماء أعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق وأنشطة العمل الرئيسة لكّل عضو )بخالف تلك األنشطة از

 .بأعمال مدير الصندوق(

 دوق من األعضاء التالية أسمائهم:الصنمدير يتكون مجلس إدارة 

 ةرئيس مجلس اإلدار - عبد هللا بن سليمان الراجحي 

 .ئيه مجله اإلدارة/غير تنفيذير -شركة الراجحي المصرفية لالستثمار )مصرف الراجحي( -

 .فيذيتن غير/اإلدارة مجله رئيه - شركة الراجحي للتيمين التعاوني ) تكافل الراجحي( -

 .تنفيذي غير/اإلدارة مجله ئيهر -شركة مجموعة الراجحي القابضة  -

 .ئيه مجله اإلدارة/غير تنفيذير -للبتروكيماويات شركة الفارابي -

 .ئيه مجله اإلدارة/غير تنفيذير -شركة الفارابي لالستثمار  -

 .دارة/غير تنفيذيرئيه مجله اإل - للبتروكيماوياتينبع  شركة الفارابي -

 .ارة/غير تنفيذيرئيه مجله اإلد -للصناعات التحويلية  شركة الفارابي -

 .ذيرئيه مجله اإلدارة/غير تنفي -األجيال القابضة شركة  -

 .تنفيذي رئيه مجله اإلدارة/غير - شركة فرسان للسفر والسياحة -

 .غير تنفيذي -السعودية لصناعة مستلزمات السجاد شركة ال -

 .غير تنفيذي -جبيل السعودية لحلول أنسجة األرضيات شركة  -

 غير تنفيذي . –شركة الرؤية الخضراء لألنجيلة الصناعية  -

 

 ضو مجلس إدارة )رئيس لجنة التدقيق(ع - سليمان بن صالح الراجحي 

http://www.alrajhi-capital.com/
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 .مجله إدارة/غير تنفيذي ضوع -شركة الراجحي والمسفر الزراعية ذ.م.م -

 .جله إدارة/غير تنفيذيم عضو -شركة هاشم للمقاوالت والتجارة -

 .إدارة/غير تنفيذيمجله  ضوع -شركة صالح عبدالعزيز الراجحي وشركاه المحدودة -

 

 عضو مجلس إدارة - خالد بن حمد اليحيى 

 .تنفيذي غير/إدارة مجله عضو – ايه آي جي العربيشركة ميتاليف  -

 

 عضو مجلس إدارة - الصالحبن محمد  فيصل بن سعود 

 .تنفيذي /إدارة مجله عضو -الشركة العربية لصناعة البالستيك المحدودة -

 .تنفيذي /إدارة مجله عضو -السعودية المحدودةشركة منتجات البالستيك  -

 

 ضو مجلس إدارة )رئيس لجنة االلتزام(ع - صالح بن علي أبا الخيل 

 .تنفيذي غير/إدارة مجله عضو –( الراجحي مصرف) لالستثمار المصرفية الراجحي شركة -

 .تنفيذي غير/دارةإلا مجلهرئيه  -البيطرة الوطنيةالشركة  -

 

  عضو مجلس إدارة -الغفيلي عبدالعزيز بن خالد 

 تنفيذي غير/إدارة مجله عضو –( الراجحي مصرف) لالستثمار المصرفية الراجحي شركة. 

 تنفيذي غير/إدارة مجله عضو - صافوال مجموعة. 

 يذيتنف غير/إدارة مجله عضو -شركة بندة للتجزئة. 

 .بصندوق االستثماردوار والمسؤوليات والواجبات الرئيسة لمدير الصندوق فيما يتعلق األح( 

 الح لك مصمدير الصندوق يعد مسؤوال عن إدارة الصندوق والسعي لتحقيق أهدافه االستثمارية ويراعي كذ

صندوق االلتزام بسياسات استثمار الوحاملي الوحدات في اطار مذكرة المعلومات والشروط واالحكام 

 ئحة صناديق االستثمارمن ال 41وممارساته وقيود االستثمار المنصوص عليها في المادة 

  لصندوق دير امااللتزام بالضوابط الشرعية المنصوص عليها في هذه المذكرة والتيكد بشكل دوري من التزام

 بالضوابط الشرعية وتبلي  مجله إدارة الصندوق بيي مخالفات جوهرية

  مراقبة السيولة للوفاء بيي طلبات استرداد محتملة 

 حاجة لذلك. ىصندوق من الباطن إذا رأ يحق لمدير الصندوق تعيين مدير 

 

 .ط( المهام التي ُكلف بها طرف ثالث من جانب مدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق االستثمار

 ,Credit Suisse Group AG شركة الباطن من الصندوق يدير-1

 العنوان

Credit Suisse Group AG, 

CH-8070, Zurich 

Switzerland 
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 الخدمات اإلدارية للصندوقومهام الحفظ  لتيديةالمالية  كابيتال فابتعيين شركة  تم -2

Cayan Tower, 3rd Floor, AlMalqa, King Fahad Road, P.O.Box 272, Riyadh 11411, 

Kingdom of Saudi Arabia 

 

 

ة أنشط لمدير الصندوق تمثل أهمية جوهرية ، أو من الممكن أن تتعارض مع ىي( أي أنشطة عمل أو مصالح أخر

 .صندوق االستثمار

 ال يوجد 

 . هك( األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبدال

 مناسبا اهتر اجراء أي واتخاذ  بالصندوق يتعلق فيما الصندوق مدير عزل صالحية المالية السوق للهيئة -أ

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

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

 .لهم المرخص األشخاص

 المالية وقالس هيئة قبل من تعليقه أو سحبه أو اإلدارة نشاط ممارسة في الصندوق مدير ترخيص إلماء .2

 دارةاال نشاط ممارسة في ترخيصه إللماء الصندوق مدير من المالية السوق هيئة إلى طلب تقديم .3

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

 . التنفيذية لوائحه

 وجود عدم عم 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 أسه على بناء – المالية السوق هيئة ترى أخرى حالة أي .6

 من 5 لفرعيةا الفقرة في ذكرها الوارد الحاالت من بيي المالية السوق هيئة إشعار الصندوق مدير على يجب -ب

 )أ( أعاله. الفقرة

 بشكل التعاون وقالصند مدير على فيتعين أ للفقرة وفقا صالحياتها من أيا المالية السوق هيئة مارست حال في -ت

 60 الـ اللخ وذلك البديل الصندوق مدير إلى للمسؤوليات السله النقل تسهيل على المساعدة أجل من كامل

 ذلك كان ماحيث ينقل ان  المعزول الصندوق مدير على ويجب. البديل الصندوق مدير تعيين من األولى يوما

 المرتبطة لعقودا جميع البديل الصندوق مدير الى المحم، المالية السوق هيئة لتقدير ووفقا ومناسبا ضروريا

 .بالصندوق

 

 :( أمين الحفظ13

 .أ( اسم أمين الحفظ

 كابيتال المالية "فاب كابيتال"شركة فاب 

 

 .ب( رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية
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 رقدم تدرخيص  السدعودية الماليدة السدوق هيئدة قبدل مدن ومصدرحة الريداض، فدي الرئيسدي مقرهدا الماليةفاب كابيتل 

(30-18188)   

 

 .ج( العنوان المسجل وعنوان العمل ألمين الحفظ

 

 شركة فاب كابيتال المالية 

  المملكة العربية السعودية

 الدور الثالث –عة كيان مجمو مبنى–حي الملقا  –هد فطريق الملك  –الرياض 

 966112834375 رقم هاتف

 :االلكتروني البريد

info@FABCapital.com 

 :االلكتروني الموقع

www fabcapital.com 
 

 .د( تاريخ الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية

لمالية هي شخص اعتباري مرخص له بموجب أحكام الئحة  الئحة مؤسسات السوق ا فاب كابيتال الماليةشركة 

  م.13/02/2018 هـ الموافق27/05/1439بتاريخ  (18188-30)  رقم الترخيصبموجب الصادرة 

 

 .صندوقالاألساسية ومسؤوليات أمين الحفظ فيما يتعلق بهـ( األدوار 

 التدابير جميع واتخاذ الوحدات مالكي جميع عن نيابة الصندوق أصول وحماية حفظ عن المسؤول هو الحفظ أمين

 الصندوق. أصول حفظ يخص ما في اإلدارية

 ً  .و( المهام التي كلف بها أمين الحفظ طرفاً ثالثا

ة سدواق المحليدأي طرف ثالث للقيام بجزء من مهام أمين الحفظ أو جميعها نيابة عنه في األيحق ألمين الحفظ تكليف 

 .أو الخارجية

 . هز( األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبدال

 واستبداله: الحفظ أمين عزل في الهيئة صالحية .1

ً تدراه  أو اتخداذ أي تددبير المعدين مدن مددير الصدندوقحفدظ الللهيئة عدزل أمدين  (أ ي مدن أ حدال وقدوع فدي مناسدبا

 :الحاالت اآلتية

الئحدة األشدخاص المدرخص بدذلك بموجدب دون إشدعار الهيئدة  نشداط الحفدظأمين الحفظ عن ممارسدة  توقف (1

 .لهم

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

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

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

mailto:info@FABCapital.com
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 أهمية جوهرية. ذات اأنه -عقولةبناًء على أسه م- ترى الهيئة أي حالة أخرى (5

عيدين ق المعني تفيجب على مدير الصندو ذه المادة،إذا مارست الهيئة أياً من صالحياتها وفقاً للفقرة )أ( من ه (ب

اون بشدكل التعد وأمدين الحفدظ المعدزول يتعين على مددير الصدندوق أمين حفظ بديل وفقاً لتعليمات الهيئة، كما

( 60)ـ لدتسهيل النقل السله للمسؤوليات إلدى أمدين الحفدظ البدديل وذلدك خدالل ا كامل من أجل المساعدة على

ذلددك  يددين أمددين الحفددظ البددديل. ويجددب علددى أمددين الحفددظ المعددزول أن ينقددل، حيثمددا كددانيومدداً األولددى مددن تع

 ً بصددندوق  ، إلددى أمددين الحفددظ البددديل جميددع العقددود المرتبطددةووفقدداً لتقدددير الهيئددة المحددم ضددرورياً ومناسددبا

 االستثمار ذي العالقة.

 واستبداله: الحفظ أمين عزل في مدير الصندوق صالحية .2

عدزل  أن معقدول ى بشكلرأإذا  كتابيبموجب إشعار  المعين من قبلهحفظ الأمين عزل  الصندوقيجوز لمدير  (أ

وراً أمين الحفظ في مصلحة مدالكي الوحددات، وعلدى مددير الصدندوق إشدعار الهيئدة ومدالكي الوحددات بدذلك فد

 .وبشكل كتابي

إلشدعار ا أمين الحفدظ من تسلم ( يوماً 30)خالل  تعيين بديل له أمين الحفظ عزل إذا يجب على مدير الصندوق (ب

 مدديركامل مع  التعاون بشكل المادة. ويجب على أمين الحفظ المعزولمن هذه  (أ)لفقرة وفقاً لصادر الكتابي ال

ل أن ينقدل، تسهيل النقل السله للمسؤوليات إلى أمين الحفظ البديل. ويجب على أمين الحفظ المعزول الصندوق

ثمار ذي ومناسددباً، إلددى أمددين الحفددظ البددديل جميددع العقددود المرتبطددة بصددندوق االسددتحيثمددا كددان ذلددك ضددرورياً 

 العالقة.

يجب على عن قيامه بتعيين أمين حفظ بديل، و اإللكتروني موقعه اإلفصاح فوراً فييجب على مدير الصندوق  (ج

ل للصدندوق مدير الصندوق العام كذلك اإلفصاح في الموقع اإللكتروني للسوق عن قيامه بتعيين أمين حفظ بدي

 العام.

 .( مستشار االستثمار14

 اليوجد

 ( الموزع15
 .الموزعاسم أ(  

 شركة دراية المالية

 .للموزعالمسجل وعنوان العمل  العنوانب(  

 الرياض -شارع العليا العام

  الدور الثاني -مركز العليا 

 286546صندوق بريد 

 11323الرياض 

 33 44 2002 9 هاتف

 8071 299 966 فاكه

support@derayah.com 

 
 

 ج(  الترخيص الصادر عن الهيئة للموزع.

 08109 – 27 ترخيص رقم

mailto:support@derayah.com
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 .فيما يتعلق بصندوق االستثمار الموزع اتومسؤولي ةاألساسي رادووصف األد( 

 ع علىتقوم شركة دراية المالية بمهام التوزيع من عرض وبيع وحدات الصندوق، وتشتمل مسؤوليات الموز

 التالي:

ل عرض وبيع وحدات الصندوق تحت مسمى مدير الصندوق للمستثمرين بيفضل جهد وعناية ممكنة من خال (1

 قنوات التوزيع الخاصة بالموزع

 ين.مستثمرتنفيذ االشتراكات واالستردادات في الصناديق المستثمر بها بشكل تجميعي تحت مسمى الموزع ال (2

نموذج مليك وعالقيام بجميع متطلبات العناية والحرص الالزم على المستثمرين والتي تشتمل على نموذج اعرف  (3

 عودية.ظمة السومتطلبات مالءمة االستثمار للعميل وفقاً للوائح واألنمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

مام تيكيد إت تقاريرومسؤولية التواصل مع العمالء وتقديم التقارير الخاصة بالصندوق بما تشمله من تقارير دورية  (4

ر بمدي ةالصفقات، والرد على جميع استفسارات وطلبات المستثمرين، وتقديم التقارير والمتطلبات الخاص

 الصندوق.

 تحمل جميع الرسوم والمصاريف المتعلقة بتسويق وعرض الصندوق للمستثمرين. (5

 التيكد من اكتمال ودقة الشروط واألحكام التي تقدم للعمالء وأي تحديثات وتمييرات عليها. (6

 :( المحاسب القانوني16

 .أ( اسم المحاسب القانوني

 إيرنيست أند يونج

 .العمل للمحاسب القانوني ب( العنوان المسجل وعنوان

 الطابق السادس ، برج الفيصلية

 طريق الملك فهد

 11464الرياض  2732ص.ب 

 المملكة العربية السعودية

http://www.ey.com/EM/en 

 .صندوقالج( األدوار األساسية ومسؤوليات المحاسب القانوني فيما يتعلق ب

 بهدا يقدوم التدي عدةالمراج لأعمدا إلدى اسدتناداً  الماليدة القوائم على الرأي إبداء في القانوني المحاسب مسؤوليةتتمثل 

ً  تمتد والتي  المحاسدب زامالتد تطلدبت والتدي السدعودية العربيدة المملكدة فدي عليهدا المتعدارف المراجعدة لمعدايير وفقدا

 لقدوائما بدين التيكدد مدن معقولدة درجدة علدى لللحصدو المراجعدة لأعمدا تنفيذو وتخطيط لمهنةا أخالقيات بمتطلبات

 علدى لصدوالح بدإجراءات القيدام أيضا القانوني المحاسب مسؤوليات تضمنهرية. تالجو األخطاء من خالية المالية

 المحاسدبية ياسداتالس مالءمدة مددى قيديمت إلدى باإلضدافة .الماليدة القدوائم في الواردة واإليضاحات للمبال  مؤيدة أدلة

 .يةالمال للقوائم العام العرض قييمت إلى باإلضافة المستخدمة المحاسبية التقديرات ومعقولية المتبعة

 : ( معلومات أخرى17

 معالجة تضارب المصالح عند طلبها بدون أي مقابل.المتعلقة باإلجراءات السياسات وأ( سيتم تقديم 

الخاصة وشرح سياسة مدير الصندوق بشأن التخفيضات والعموالت  ب( المعلومات المتعلقة بالتخفيضات والعموالت

 .الخاصة

http://www.ey.com/EM/en
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% 2ل يستحق مدير الصندوق رسوم اشترات تخصم مباشرة عند كل عملية اشترات بالصندوق غير مستردة بمعد

 كحد أقصى من قيمة كل اشترات. ويجوز لمدير الصندوق وفقاً لتقديره الخاص خفم هذه النسبة.

 متعلقة بالزكاة و/أو الضريبةج( المعلومات ال

ً  بنفسه ماله زكاة استخراج المستثمر يتولى  لوحداتا سعر من% 2.5 وهي التجارة، عروض زكاة ألحكام وفقا

ط وأحكام إن الرسوم والمصاريف والعموالت المذكورة في شرو .الزكاة فيه تجب الذي اليوم في االستثمارية

لنسب قاً لالصندوق ومذكرة المعلومات ال تشمل ضريبة القيمة المضافة وسيتم تحميل الضريبة بشكل منفصل وف

 المنصوص عليها في نظام الضرائب والئحته التنفيذية. 

 

 

 .د( معلومات وتفاصيل اجتماع مالكي الوحدات

ه بلخاص الصندوق الجتماع مالكي الوحدات من خالل إعالن الدعوة على الموقع اإللكتروني يدعو مدير ا .1

ميع طي لجخوعلى الموقع اإللكتروني الخاص بالسوق المالية السعودية "تداول"، ومن خالل إرسال إخطار 

ً من  21أيام وال تزيد عن  10مالكي الوحدات وأمين الحفظ مع إعطاء مهلة ال تقل عن  ريخ انعقاد تايوما

ح. ل الُمقتر  ألعماااالجتماع. ويتعين أن يحدد اإلعالن واإلخطار تاريخ انعقاد االجتماع ومكانه ووقته وجدول 

تماع، يي اجكما يتعين على مدير الصندوق، في نفه وقت إرسال اإلخطار إلى مالكي الوحدات فيما يتعلق ب

 ة.تقديم نسخة من هذا اإلخطار إلى هيئة السوق المالي

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

ألقل من وحدات % على ا25من أحد مالكي الوحدات أو أكثر، الذي يمتلك منفرداً أو الذين يمتلكون مجتمعين 

 الصندوق.

% 25ن جتمعيلكي الوحدات الذين يمتلكون ميتكون النصاب الالزم لعقد اجتماع لمالكي الوحدات من عدد ما .3

 على األقل من قيمة وحدات الصندوق.

ع ثان من جتمافي حال عدم الوفاء بشروط النصاب الواردة في الفقرة السابقة أعاله، يدعو مدير الصندوق ال .4

تداول" دية "خالل اإلعالن على موقعه اإللكتروني وعلى الموقع اإللكتروني الخاص بالسوق المالية السعو

يام من أ 5ومن خالل إرسال إخطار خطي لجميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ مع إعطاء مهلة ال تقل عن 

 متلكون أييلذين تاريخ انعقاد االجتماع الثاني. وخالل االجتماع الثاني، يشكل أي عدد من مالكي الوحدات ا

 اً قانونياً.عدد من الوحدات، الحاضرين بصفة شخصية أو من خالل ممثلين، نصاب

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

 

 

 

 .صندوقالهـ( معلومات عن اإلجراءات المتبعة إلنهاء وتصفية 

ن لمددير يعتبر هذا الصندوق من الصدناديق المفتوحدة المددة ولديه هندات يدوم محددد لتصدفيته. ومدع ذلدك، فإنده سديكو

فددي  الصدندوق الحددق فدي تصددفية الصدندوق بالكامددل، إذا أصدبح جليدداً أن حجدم أصددول الصدندوق ال يبددرر االسدتمرار

ظمدة التدي بب حددوث بعدم التمييدرات فدي األنإدارته بطريقة عملية ومالئمة ومجدية من الناحيدة االقتصدادية أو بسد

ن د مددون الحدد األدندى المسدموح بده السدتمرار الصدندوق والمحددتحكم إدارة الصندوق، أو انخفم حجم الصندوق 

تخداذ قدرار قبل هيئة السوق المالية وذلدك بعدد اشدعار هيئدة السدوق الماليدة أو ألي سدبب طدار. آخدر. وفدي حالدة تدم ا

 فسيقوم مدير الصندوق باتخاذ الخطوات التالية:بتصفية الصندوق، 
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  ( 21بدل )قإرسال إشعار مكتوب بهذه التصفية إلى هيئة السوق المالية ومالكي الوحددات ، علدى أن يكدون ذلدك

 يوماً تقويمياً من تاريخ التصفية.

  لدى وجددت( عسداد االلتزامدات المسدتحقة علدى الصدندوق مدن أصدول الصدندوق وتوزيدع المبدال  المتبقيدة )إن

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

 يجددب علددى مدددير الصددندوق اإلعددالن فددي موقعدده اإللكترونددي والموقددع اإللكترونددي للسددوق عددن انتهدداء مدددة 

 الصندوق ومدة تصفيته.

 

 و( اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى 

مجاني مدير الصندوق شكاوى المستثمرين في الصندوق عن طريق وحدة خدمات العمالء على الرقم ال يستقبل

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

 فددي حالددة طلددب الجهددات القضددائية المختصددة أو هيئددة السددوق الماليددة نتددائج أي شددكوى صددادرة عددن أي 

 مددن المسددتثمرين فددي الصددندوق، فعلددى مدددير الصددندوق تزويدددها بجميددع المسددتندات المرتبطددةمسددتثمر 

 بالموضوع.

 .يزود مدير الصندوق المستثمرين باإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى حال طلبها 

  واه يدوم عمدل، يحدق للمشدترت إيدداع شدك 15وفي حالة تعذر الوصول إلى تسوية أو لدم يدتم الدرد خدالل

المستثمرين، كما يحق للمشترت إيداع شكواه لددى لجندة الفصدل  إدارة شكاوى -السوق المالية لدى هيئة

هيئة، إال ( يوم تقويمي من تاريخ إيداع الشكوى لدى ال90في منازعات األوراق المالية بعد مضي مدة )

 إذا اخطرت الهيئة مقدم الشكوى بجواز إيداعها لدى اللجنة قبل انقضاء المدة.

 .صناديقالالقضائية المختصة بالنظر في أي نزاع ناشئ من أو عن االستثمار في  ز( الجهة

ألي وشددروط وأحكددام الصددندوق ألنظمددة المملكددة العربيددة السددعودية السددارية المفعددول مددذكرة المعلومددات وتخضددع 

ال لماليدة. ويحدالراجحدي اتعديالت الحقة في المستقبل لتلك األنظمة بما ال يخالف الضوابط الشرعية  المعتمدة لدى 

 أي نزاع ينشا بين مدير الصندوق والمستثمرين إلى لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية.

 .ح( قائمة للمستندات المتاحة لمالكي الوحدات

ور د مذكلمالكي الوحدات الحق في االطالع على شروط وأحكام الصندوق، وملخص المعلومات الرئيسة وكل عق

 .المعلومات، والقوائم المالية لمدير الصندوقفي مذكرة 

 .ملكية أصول الصندوقط( 

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

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

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

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

ً  كان أو  أو األحكامو الشروط في عنها وأُفصح االستثمار صناديق الئحة أحكام بموجب المطالبات بهذه مسموحا

 .المعلومات مذكرة
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 ل ، وقدمعلومة أخرى معروفة، أو ينبغي أن يعرفها مدير الصندوق أو مجلس إدارة الصندوق بشكل معقوأي ي( 

من المتوقع أن الكو الوحدات الحاليون أو المحتملون أو مستشاروهم المهنيون، أو م –شكل معقول ب –يطلبها 

 .تتضمنها مذكرة المعلومات التي سيُتخذ قرار االستثمار بناًء عليها

 ال يوجد

ي سياسات كرت فعليها هيئة السوق المالية ما عدا التي ذُ  وافقتإعفاءات من قيود الئحة صناديق االستثمار  أي ك(

 . هاالستثمار وممارسات

 ال يوجد

 .ق التصويت المرتبطة بأي أصول للصندوق العام الذي يديرهل( سياسة مدير الصندوق فيما يتعلق حقو

سدة حقدوق بعد التشاور مع مسؤول االلتزام، يوافق مجلده إدارة الصدندوق، علدى السياسدات العامدة المرتبطدة بممار

ر التصويت الممنوحة للصندوق علدى أسداس األوراق الماليدة التدي تشدكل جدزءاً مدن أصدول الصدندوق، وسدوف يقدر

ؤول وق، بناًء على تقديره الخاص، ممارسة أو عددم ممارسدة أي حقدوق تصدويت، بعدد التشداور مدع مسدمدير الصند

 طلبهم.وسيتم تزويد مالكي الوحدات بهذه السياسة عند  االلتزام.

 

 .( معايير تحديد مجال االستثمارم

 لصندوق فيلمدير ا الشرعية الضوابط مع تتوافق التي المالية األوراق جميع هو للصندوق االستثماري المجال

 .العالمية األسهم أسواق
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(1)رقم الملحق   

م:9201ملخص الرسوم والمصاريف الفعلية للعام  

  

 225,526.88 

 - 

 9,800.00 

 1,400.00 

 - 

 2,000.00 

- 

- 

25,862.38 

0 

58,040.97 

322,630.23 

2.26% 

51,888.60 

 *الرسوم أعاله تشمل رسوم القيمة المضافة.

 

                              

 

 

 


