
 

 

 ملخص المعلومات الرئيسية

 

لاير سعودي –للمضاربة بالبضائع  الراجحي صندوق  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ي قرار استثماريقبل اتخاذ أ األخر والمستندات المعلومات مذكرة مع الصندوق أحكام و شروطقراءة  المحتملين المستثمرين

 .في هذا الصندوق

 



 المعلومات الرئيسية (أ)

 

 أسم الصندوق ونوعه .1

ن علسيولة تحقيق زيادة في رأس المال وا هو صندوق استثمار مفتوح يهدف إلىلمضاربة بالبضائع صندوق الراجحي ل

ر فير قدطريق توظيف األصول في عمليات متاجرة منخفضة المخاطر، لتحقيق نمو مستمر في رأس المال من خالل تو

المعايير  فذ وفقمعقول من العائد والسيولة المتحققة من استثمارات تجارية قصيرة األجل تقيّم بالريال السعودي وتن

 رة من الهيئة الشرعية للراجحي المالية .الشرعية المق

 األهداف االستثمارية .2

 رأس المال تحقيق زيادة فيهو صندوق استثمار مفتوح يهدف إلى لاير سعودي  –لمضاربة بالبضائع صندوق الراجحي ل

الل ل من خوالسيولة عن طريق توظيف األصول في عمليات متاجرة منخفضة المخاطر، لتحقيق نمو مستمر في رأس الما

 وتنفذ وفق لسعوديتوفير قدر معقول من العائد والسيولة المتحققة من استثمارات تجارية قصيرة األجل تقيّم بالريال ا

لمؤشر قارب لة من الهيئة الشرعية ل الراجحي المالية . كما يسعى الصندوق لتحقيق نمو مالمعايير الشرعية المقر

(،  SAIBOR 3 MONTHSشهور /  3 -السعودية بالريالاإلرشادي اآلتي: )سعر الفائدة على القروض بمصارف 

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

 سياسات االستثمار وممارساته .3

 بمدير الخاصة الشرعية للمعايير  موافقة بطريقة البضائع في تتم تجارية صفقات خالل من أصوله الصندوق يستثمر

 ومواد بضائع تضم التي) السلع من منوعة مجموعة لشراء تعقد التي والصفقة. الشرعية المضاربة بأسلوب الصندوق

 ومتوسطة قصيرة مدد على المؤجل الدفع أساس على أعلى بسعر البيع إعادة منها يقصد( والفضة الذهب باستثناء خام

 .الحاجة حسب

 الناحية من مالءة وذات السمعة حسنة أطراف مع المخاطر منخفضة تجارية صفقات في الصندوق أصول تستثمر

: الصندوق هذا الستراتيجية موجز بيان يلي وفيما. المالية  

 مع ستثمارهاا إعادة سيتم حيث واألرباح، العوائد توزيع غير من المستثمرين رأسمال في مستمرة زيادة تحقيق -أ

 متوسطةو قصيرة االستثمارات من منوعة مجموعة في للتعامل مدروسة خطط بأتباع هذا سيكون و. المال رأس

 للضوابط بقةمطا مالئمة إسالمية استثمار أدوات خالل من العالمية األسواق في( سلع) مادية أصول في األجل

 :اريةالتج بالصفقة القيام مراحل ألهم سرد يلي وفيما. الصندوق لمدير الشرعية الهيئة من المعتمدة

 قصيرة أم األجل طويلة للصفقة( األجل) الزمني المدى يحدد بدوره الذي العام االستثماري المناخ تقييم  (1

 .األجل

 المناسب السيولة مستوى تحديد (2

 المالية والقوة بالمالءة المتصف( المشتري) العميل انتقاء (3

 .باآلجل العميل على بيعها ثم ومن للبضائع الحالي الشراء خالل من الصفقات تنفيذ (4

 . الصندوق آليات خالل من للمستثمرين الالزمة النقدية السيولة توفير -ب

 .الصندوق أصول من% 10 عن يزيد ال بما أخرى بضائع صناديق في االستثمار للصندوق يمكن -ت

 أصول نم% 30 يتجاوز ال بما( الصكوك) مثل األجل قصيرة المالية األدوات في االستثمار للصندوق يمكن -ث

 . الصندوق لمدير الشرعية الهيئة من المعتمدة للضوابط مطابقتها بشرط الصندوق؛

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

  



 المخاطر المرتبطة باالستثمار في الصندوق .4

  نبه مبن المخاطر، وتبعاً لذلك يجبب علبى مبالكي الوحبدات أن يكونبوا علبى بي منخفضيعتبر الصندوق صندوق استثمار

 المخاطر الرئيسة التي قد يكون لها أثر سلبي على أداء الصندوق

 غيبر ليس هناك تأكيد أن األهداف االستثمارية للصندوق سبوف تتحقبق وذلبك ألن ظبروف السبوق وطبرق التبداول فبي ت

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

  لمؤشر قارنة بام الصندوق خسائر كبيرة أو أن أداءأي بأن األرباح سوف تتحقق أو أنه لن يتم تكبد ال يوجد ضمان

 االسترشادي سيتكرر أو يماثل األداء السابق.

  كيةبنديعة وال يعتبر بمثابة  االستثمار في الصندوق االعتبار أنيجب أن يأخذ مالكي الوحدات المحتملين في. 

  ،أقبل سترداد وقد يكون مبلغ االيجب على مالكي الوحدات أن يدركوا أنهم ربما يخسرون جزءاً من أو كامل استثمارهم

مبالكي  يسبتطع. وقد تنخفض قيمبة االسبتثمارات الرئيسبة للصبندوق وربمبا ال الصندوقفي به  اشتركوامن السعر الذي 

 الوحدات استرداد المبلغ الذي استثمروه في الصندوق.

 صندوق االستثماراللمخاطر الرئيسة المحتملة المرتبطة باالستثمار في اقائمة 

تشبتمل وال  يجب أن يأخذ مالكي الوحدات المحتملين في االعتبار قبل االسبتثمار فبي هبذا الصبندوق عوامبل المخباطر والتبي

 التالي:تنحصر على 

 مخاطر أسواق السلع

صندوق دير البما أن صفقات الصندوق جميعها تبدأ باستالم وعد غير ملزم من طرف راغب في التمويل، عندها يقوم م 

لى الطرف جالً عآبشراء السلع المناسبة من موردين معتمدين في أسواق السلع العالمية، ومن ثم يبيعها مدير الصندوق 

ق دير الصندويضطر م محدد. إال أنه وفي حاالت نادرة جداً قد ال يوفى الطرف الواعد بوعده، عندهاالواعد بالشراء بربح 

 ه.   إلى إعادة السلع للمورد أو بيعها في السوق بسعرها في حينه والذي يمكن أن يكون أقل مما اشتريت ب

 مخاطر أسعار الفائدة

ق أسعار في سو تأثر بأسعار الفائدة. وعليه ، فإن أي تغيراتإن طبيعة استثمارات الصندوق )بضائع، صكوك( تجعله ي 

ي وكذلك بشكل غير مباشر نتيجة للتغير ف  ستؤدى إلى تباينات في عائد الصندوق، بشكل مباشر من عائد األرباح الفائدة 

 . التي يديرها الصندوقتقييم األصول 

 مخاطر العمالت

ي تشكل ت التالتي تتعلق بالعمالت، فإن انخفاض قيمة أي من العمال ينطوي االستثمار في الصندوق على بعض المخاطر

 أن يؤثر سلبا على أداء الصندوق. قوام استثمارات الصندوق من شأنه

 

 مخاطر االئتمان

ي سداد فندوق( تتمثل في إمكانية عدم قدرة أو عدم رغبة الطرف اآلخر )المتمول أو المشترى باألجل في عمليات الص 

 و االلتزامات المترتبة عليه في الوقت المحدد أو عدم إمكانية السداد نهائياً.المستحقات أ

 المخاطر االقتصادية

ثمر فيها تي يستينطوي االستثمار في الصندوق على درجة عالية من المخاطر الناجمة عن التوزيع الجغرافي لألسواق ال

كون يموال، قد يها األة للبلد )أو البلدان( التي تستثمر فالصندوق. وعليه؛ فإن أي تغييرات معاكسة في الظروف االقتصادي

 له أثر سلبي على قيمة أصول الصندوق. 

 مخاطر عدم الشرعية

ابط ة للضوتتمثل مخاطر عدم الشرعية في حال استبعاد أرباح بعض الصفقات في حال كون التنفيذ تم بطريقة مخالف

 الصندوق. الشرعية الصادرة عن الهيئة الشرعية الخاصة بمدير

 مخاطر السيولة

ة الوحدات نت قيميتعرض الصندوق لمخاطر عدم القدرة على تنفيذ عمليات االسترداد نتيجة النقص في السيولة أو إذا كا

طر معه مدير % أو أكثر من القيمة الصافية ألصول الصندوق إلى الحد الذي يض10المستردة في أي يوم تقويم تعادل 

 االسترداد لتاريخ الحق.الصندوق لتأجيل 

 المخاطر القانونية



مخباطر تأتي تلبك الوقد تواجه الشركات بعض المخاطر القانونية نتيجة لعدم االلتزام بتطبيق األنظمة واإلجراءات القانونية, 

أو  فببرادمببن الشببركات التببي اسببتثمر فيهببا الصببندوق واحتماليببة تعرضببها للمخبباطر القانونيببة والمقاضبباة مببن قبببل دعبباوى األ

 الشركات.

 المخاطر السياسية

أي مخبباطر  أداء الصببندوق قببد يكببون متببأثرا بتغييببر الحكومببات أو الحببروب أو فببي حببال تغييببر القببوانين فببي تلببك البلببدان أو

 سياسية أخرى.

 الصندوق مدير موظفي على االعتماد مخاطر

 دوقالصبن أداء تبأثر إلبى يبؤدي قبد ممبا الصبندوق، مبدير مبوظفي ومهبارات قبدرات علبى كبيبر بشكل الصندوق أداء يعتمد

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

 المصالح تضارب مخاطر

 تبؤثر دقب شخصية مصلحة بسبب الصندوق مدير قرار واستقاللية موضوعية على تؤثر التي الحاالت في المخاطر هذه تنشأ

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

 الُمصِدر مخاطر

 السياسية أو ةاالقتصادي الظروف في والتغيرات النظير، /المقابل الطرف أو للُمصدر المالية الظروف في التغييرات وتشمل

 قبد ممبا صبدرالم بوضبع يتأثر األصل ذلك إن حيث المصدر، أو المالية األوراق من معين نوع على سلبا تؤثر التي المحددة

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

 الصندوق مدير موظفي على االعتماد مخاطر

 وسبعر قالصبندو أداء تبأثر إلى يؤدي قد مما الصندوق، مدير موظفي ومهارات قدرات على كبير بشكل الصندوق أداء يعتمد

 .مناسب بديل وجود وعدم غيابهم أو استقالتهم عند سلبيا الوحدة

 المصالح تضارب مخاطر

 ؤثرتب قبد شخصبية مصبلحة بسببب الصبندوق مبدير قرار واستقاللية موضوعية على تؤثر التي الحاالت في المخاطر هذه تنشأ

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

 الُمصِدر مخاطر

 السياسبية وأ االقتصبادية الظبروف فبي والتغيبرات النظير، /المقابل الطرف أو للُمصدر المالية الظروف في التغييرات وتشمل

 قبد ممبا رالمصبد بوضبع يتبأثر األصبل ذلبك إن حيبث المصبدر، أو المالية األوراق من معين نوع على سلبا تؤثر التي المحددة

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

 البيانات السابقة المرتبطة بأداء الصندوق .5

 

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

 م2019ديسمبر  31 - التراكمي %العائد 

سنواتخمس  منذ التأسيس  سنة ثالث سنوات 

58.88 10.95 7.19 2.80 



 

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

 

 صندوق بالمقارنة مع المؤشر االسترشادي على مدار السنوات الخمس الماضية أو منذ التأسيسال( أداء 3

 % السنوي األداء

 السنة 2015 2016 2017 2018 2019

%2.80 %2.33 %1.89 %2.47 %1.01 
 الصندوق

%2.64 %2.53 %1.82 %2.11 %0.92 
 المؤشر اإلرشادي

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

 ق.في الصندو لموزعةالن يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح أو توزيعات نقدية على المستثمرين وسيقوم بإعادة استثمار األرباح 

 ( تقارير الصندوق 5

ل لبك مبن خبالوذ مقابلون لى نسخ من هذه القوائم ديستطيع مالكي الوحدات االستثمارية والمستثمرين المحتملين الحصول ع

  capital.com-www.alrajhiموقعنا االلكتروني  
 

 مقابل الخدمات والعموالت واالتعاب  (ب)

 رسوم اإلدارة

 ، يوزع الربح على النحو اآلتي:المصروفاتفي حال تحقق األرباح بعد حسم  -أ

 الصندوق مدير أرباح تتجاوز أال بشرط األرباح، صافي من% 16 الصندوق مدير حصة 

 .الصندوق أصول صافي من% 1 السنة في

 وحدات من يملك ما بحسب كل للمستثمرين يكون ذلك بعد تبقى ما. 

ال التعبدي حبفي حالة الخسارة فإن مدير الصندوق يضيع عليه جهده وعمله، وال يتحمل شيئاً من خسبارة المبال إال فبي  -ب

 التفريط، وتكون الخسارة على المستثمرين بحسب استثماراتهم.أو اإلهمال أو 

 رسوم الحفظ

 كمبا يتحمببل، صبفقات وأدوات أسبواق النقبد األصبول فببي قيمبةمبن سبنوياً  %0.0025يتحمبل الصبندوق رسبوم حفبا تعببادل 

 أخرى.% سنوياً من قيمة األصول لالستثمارات في الصكوك أو أي أوراق مالية 0.02الصندوق رسوم حفا تعادل 

 ن وقت ألخر.ال تشمل الرسوم النظامية والرسوم التي قد تفرضها األسواق ومراكز اإليداع والتي من الممكن أن تتغير م

 الضرائب

 % العائد السنوي

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

%2.80 %2.33 %1.89 %2.47 %1.01 %1.06 %1.22 %1.38 %1.10 %1.26 

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


 أو دوقالصن مع المبرمة العقود أو الصندوق على فرضها يتم أخرى ضرائب وأي المضافة القيمة ضريبة الصندوق يتحمل

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

 رسوم التعامل

اليبة حسبب وعمليبات شبراء وبيبع األوراق الموأدوات أسواق النقد رسوم الناتجة عن صفقات العموالت واليتحمل الصندوق 

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

 رسوم أخرى

لرقابيبة اسيتحمل الصندوق المصاريف الالزمة والفعلية إلدارته، رسوم المراجعبة ورسبوم الحفبا ورسبوم النشبر والرسبوم 

 االخببرى، بشببرط أال يتجبباوز إجمببالي نسبببة المصببروفات اريفرسببوم والمصببالومكافبب ت أعضبباء مجلببس إدارة الصببندوق و

% مبببن متوسبببط صبببافي قيمبببة األصبببول السبببنوية أو 0.25األخبببرى )باسبببتثناء مصببباريف التعامبببل والحفبببا والضبببرائب( 

 في حال كانت نسبة الرسوم أقل من ذلك( كما يتحمل الصندوق الرسوم الفعلية فقط. 150,000)

 ارةاإلد  رسوم
 قالصندو مدير أرباح تتجاوز أال بشرط ، األرباح صافي من% 16 الصندوق مدير حصة

 الصندوق أصول صافي من% 1 السنة في

مجموع مكاف ت أعضاء 

 مجلس إدارة الصندوق

سبة إلى يتحمل الصندوق نصيبه منها بقدر حجم أصوله ن، سنوياً  لاير 60,000  أقصى بحد

 وتخصم يومي تراكميا بشكل إجمالي أصول الصناديق األخرى على اساس سنوي تحسب

 السنه نهاية في

أتعاب المحاسب القانوني 

 المستقل

ي مبلغ ثابت على أساس سنوي  وتحسب بشكل يوم،  سنوياً  لاير 35,000   أقصى بحد

  تراكميا ويدفع كل سته اشهر

 رسوم النشر في موقع تداول 
 تحسب بشكل يوميمبلغ ثابت على أساس سنوي  ،  سنوياً  لاير 5,000    أقصى بحد

 وتدفع في نهاية العامتراكميا 

 الرسوم الرقابية 
ع في وتدفتراكميا تحسب بشكل يومي مبلغ ثابت على أساس سنوي ،  سنوياً لاير   7,500

 نهاية العام

 مصاريف التوزيع
 بشكل ملتحوتقديري على أساس سنوي  بلغتحتسب كم سنوياً  لاير 50,000  أقصى بحد

 ً  وتدفع في نهاية العام يومي تراكميا

رسوم مصاريف الحفا و 

 خدمات الحفا
 شهر كل نهاية في وتخصم يومي أساس على مئوية كنسبة تحتسب

 ضريبة القيمة المضافةل*جميع الرسوم أعاله غير شاملة 

 يوم 365 أساس على السنة أيام عدد احتساب يتم**

 

 مكان وكيفية الحصول على معلومات إضافية حول الصندوق  (ج)

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

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

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

 أسم وعنوان مدير الصندوق وبيانات االتصال الخاصة به (د)

 المالية الراجحي شركة

 فهد الملك طريق ، الرئيس المركز

 11432 الرياض 5561 ب.ص

 + 966( 11) 2119292 رقم هاتف

 + 966( 11) 2119299 رقم فاكس

 السعودية العربية المملكة

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


www.alrajhi-capital.com 

 أسم وعنوان أمين الحفظ وبيانات االتصال الخاصة به (ه)

 شركة البالد لالستثمار

  السعودية العربية المملكة

  الرئيسي المركز المالية، البالد

  11411 الرياض 140 ب ص|  فهد الملك طريق

 0112906299: فاكس 920003636: المجاني الرقم

 capital.com-clientservices@albilad   :اإللكتروني البريد

 capital.com-www.albiladالموقع االلكتروني: 

 أسم وعنوان الموزع وبيانات االتصال الخاصة به (و)

 شركة دراية المالية

 الرياض -شارع العليا العام

  الدور الثاني -مركز العليا 

 286546صندوق بريد 

 11323الرياض 

 هاتف

9 2002 44 33 

 فاكس

966 299 8071 

support@derayah.com 
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  لاير سعودي -للمضاربة بالبضائعصندوق الراجحي 

(مفتوح -أسواق النقد)صندوق   

 

 مدير الصندوق ) شركة الراجحي المالية(

على أنه صندوق استثمار متوافق مع المعايير الشرعية المجازة  لاير سعودي –للمضاربة بالبضائع  تم اعتماد صندوق الراجحي

  قِبل لجنة الرقابة الشرعية المعينة لصندوق االستثمارمن 

 الشروط واألحكام

ضبحة ووا ، وتتضبمن معلومبات كاملبةأن شروط وأحكام هذا الصندوق والمستندات األخرى خاضعة لالئحبة صبناديق االسبتثمار

كمببا يجببب علببى المسببتثمرين قببراءة شببروط و أحكببام الصببندوق مببع مببذكرة . غيببر مضببللة عببن صببندوق االسببتثماروصببحيحة و

العتبببار االمعلومبات والمسبتندات األخبر قبببل اتخباذ أي قبرار اسبتثماري فببي هبذا الصبندوق. ويجبب علببى المسبتثمر أن يأخبذ فبي 

له،  ذا االستثمارهاالستثمارية. وإذا كان لدى المستثمر المحتمل أي شك في مالءمة وضعه المالي وخبرته في االستثمار وأهدافه 

صبية التامبة فإنه يجب عليه استشارة خبير مالي مستقل. كما أن اشتراك المستثمر فبي هبذا الصبندوق يكبون علبى مسبؤوليته الشخ

 وسيتحمل أية مخاطر تتعلق بهذا االستثمار.

 م01/06/2000 تاريخ إصدار الشروط واألحكام: 

 .م28/02/2021 الموافق هـ16/07/1442  تاريخ آخر تحديث على الشروط واألحكام:

 م07/02/2009موافقة الهيئة على االستمرار في طرح وحدات الصندوق بتاريخ  تاريخ موافقه هيئة السوق المالية:

 

 

 

 

 

 

 

                    



 المحتويات

 10 .... …………………………………………………………………………………………………………………………………الصندوق ملخص

 12 ............... .…………………………………………………………………………………………………………………المصطلحات تعريف

 13 ......................................................................................................................................... :عامة معلومات )1

 14 .......................................................................................................................................... :المطبق النظام )2

 14 ...........................................................................................................................:االستثمار صندوق أهداف  )3

 15 ............................................................................................................................. :االستثمار صندوق مدة  )4 

 15 ................................................................................................................................ :االستثمار حدود/قيود   )5

 16 .................................................................................................................................................. :العملة   )6

 16 ............................................................................................................. :واألتعاب والعموالت تالخدما مقابل  )7

 17 ..................................................................................................................................... :والتسعير التقويم   )8

 18 ............................................................................................................................................. :التعامالت  )9 

 20 ..................................................................................................................................... :التوزيع سياسة   )10

 20 ............................................................................................................... :الوحدات مالكي إلى التقارير تقديم )11

 21 ............................................................................................................................... :الوحدات مالكي سجل )12

 21 ........................................................................................................................... :الوحدات مالكي جتماعا  )13

 22 .............................................................................................................................. :الوحدات مالكي حقوق )14

 23 ......................................................................................................................... :الوحدات مالكي مسؤولية  )15

 23 ................................................................................................................................ :الوحدات خصائص  )16

 23 ......................................................................................................... :الصندوق وأحكام شروط في التغييرات )17

 24 .......................................................................................................................... :االستثمار صندوق إنهاء  )18

 24 ......................................................................................................................................:الصندوق مدير  )19

 26 .......................................................................................................................................... :الحفظ أمين  )20

 27 ................................................................................................................................. :القانوني المحاسب   )21

 28 .....................................................................................................................................:الصندوق أصول )22

 28 ............................................................................................................................. الوحدات مالك من إقرار)23

 29 ................................................................................................................................ الشرعية الضوابط ملخص

 

  



 ملخص الصندوق

 لاير سعودي –للمضاربة بالبضائع صندوق الراجحي  الصندوق

 شركة الراجحي المالية . مدير الصندوق

 مفتوح. نوع الصندوق

 م2000 يونيو 11الموافق  هـ،1421 األول ربيع  9 تاريخ البدء

 لاير سعودي العملة

  منخفضة   درجة المخاطر

 شهور 3 -السعودية بالريالسعر الفائدة على القروض بمصارف  المؤشر اإلرشادي

 هدف االستثمار
وق السعي لتحقيق نمو في رأس المال متناسب مع مستوى المخاطر المحدد للصند

 عن طريق االستثمار في المضاربة بالبضائع.

 كل شخص طبيعي أو اعتباري مؤهل  المصرح لهم االشتراك في الصندوق

 لاير سعودي 100  سعر الوحدة عند بداية الطرح

 لاير سعودي 7,500   الحد األدنى لالشتراك

 لاير سعودي 3,750   الحد األدنى لالشتراك اإلضافي

 لاير سعودي 3,750   الحد األدنى لالسترداد

  أيام قبول طلبات االشتراك واالسترداد
 )مراكز االستثمار )من األحد إلى الخميس 

 )القنوات االلكترونية )طوال أيام األسبوع 

الستالم طلبات االشتراك  آخر موعد

  واالسترداد
 الساعة الخامسة عصرا في اليوم ما قبل يوم التعامل

 من األحد إلى الخميس أيام التعامل

 من األحد إلى الخميس أيام التقويم 

 هو يوم العمل التالي ليوم التعامل أيام اإلعالن

 يوم العمل التالي ليوم التقويم    موعد دفع قيمة الوحدات المستردة

 ال يوجد   رسوم االشتراك

 % من صافي األرباح16 رسوم إدارة الصندوق



 رسوم أمين الحفظ

 صفقات األصول في قيمةمن سنوياً  %0.0025يتحمل الصندوق رسوم حفا تعادل 

ن م% سنوياً 0.02كما يتحمل الصندوق رسوم حفا تعادل ، وأدوات أسواق النقد

 األصول لالستثمارات في الصكوك أو أي أوراق مالية أخرى.قيمة 

التي وداع ال تشمل الرسوم النظامية والرسوم التي قد تفرضها األسواق ومراكز اإلي

 من الممكن أن تتغير من وقت ألخر.

 رسوم التعامل 

 النقد أسواق وأدوات صفقات عن الناتجة والرسوم العموالت الصندوق يتحمل

 تدفع لتيوا األسواق في السائدة األسعار حسب المالية األوراق وبيع شراء وعمليات

 .الحفا وأمناء التنظيمية والجهات المالية واألسواق للوسطاء

 رسوم أخرى

سوم سيتحمل الصندوق المصاريف الالزمة والفعلية إلدارته، رسوم المراجعة ور

ق إدارة الصندوالحفا ورسوم النشر والرسوم الرقابية ومكاف ت أعضاء مجلس 

بشرط أال يتجاوز إجمالي نسبة المصروفات  االخرى، اريفرسوم ، والمصالو

% من متوسط 0.25األخرى )باستثناء مصاريف التعامل والحفا والضرائب( 

ن في حال كانت نسبة الرسوم أقل م 150,000صافي قيمة األصول السنوية أو )

 .ذلك( كما يتحمل الصندوق الرسوم الفعلية فقط

  



 تعريف المصطلحات

 لاير سعودي. –لمضاربة بالبضائع صندوق الراجحي ل الصندوق 

مبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببدير 

الصبببببببببببببندوق/المدير/ 

 الشركة

 شركة الراجحي المالية 

 مجلس إدارة الصندوق  المجلس 

 شخص اعتباري مستقل ومرخص له بحفا األوراق المالية للعمالء أمين الحفا

 المملكة العربية السعوديةهيئة السوق المالية في  الهيئة

أيببببببام قبببببببول طلبببببببات 

 االشتراك واالسترداد  

 جميع أيام العمل الرسمية لشركة الراجحي المالية  

 طلب بيع وحدات في الصندوق طلب االسترداد 

 طلب شراء وحدات في الصندوق طلب االشتراك

يببع وحببدات الصببندوق بالقيمببة االسببمية إلببى جمهببي فتببرة بدايببة الصببندوق التببي يببتم خاللهببا طببرح  فترة الطرح األولي

 المشتركين

 اليوم الذي يبدأ فيه الصندوق أعماله يوم تشغيل الصندوق

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

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

 الهيئة الشرعية الخاصة بمدير الصندوق الشرعيةالهيئة 

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

 اليوم الذي يتم فيه حساب صافي قيمة أصول الصندوق يوم التقويم 

 واستردادهااأليام التي يتم فيها بيع وحدات صندوق االستثمار  يوم التعامل

 يوم عمل رسمي للراجحي المالية   يوم عمل 

إجمببببببببببالي أصببببببببببول 

 الصندوق

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

 ق.دوإجمالي أصول الصندوق بعد خصم كافة االلتزامات والمصاريف الفعلية المحملة على الصنصببببافي قيمببببة أصببببول 



 الصندوق

وحبببببببببدة االسبببببببببتثمار 

 )الوحدة(

عامبل حصة المالك في صندوق االستثمار الذي يتكون من وحدات بما في ذلبك أجبزاء الوحبدة وتُ  

 كل وحدة على أنها حصة مشاعة في أصول صندوق االستثمار.

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

 سعر الوحدة  في فترة الطرح األولي القيمة االسمية

مسببببببببتثمر/عميل/مالك 

 الوحدة

 أي شخص او شركة تستثمر في وتمتلك وحدات في الصندوق

مسببببببببببتثمر مؤهببببببببببل/ 

 مستثمرون مؤهلون

ذه أي شخص طبيعي/ أشخاص طبيعيون، أو اعتبباري/ اعتبباريون تقبر لبه/لهم أنظمبة المملكبة بهب

 الصفة.

كات هببي الضببوابط والنسببب الماليببة التببي تتبعهببا الهيئببة الشببرعية لمببدير الصببندوق لتصببنيف الشببر ةالضوابط الشرعي

 واالستثمارات كاستثمارات متوافقة مع الضوابط الشرعية ويمكن االستثمار بها.

 وعمبالت هي أداة مالية أو عقد تشتق قيمته من قيمة أصول حقيقية أو مالية أخرى )أسهم وسندات عقود المشتقات

شبروط أجنبية وسلع وذهب( وتكون لتلبك العقبود الماليبة مبدة زمنيبة محبددة باإلضبافة إلبى سبعر و

ليات معينببة يببتم تحديببدها عنببد تحريببر العقببد بببين البببائع والمشببتري ومببن هببذه العقببود ) المسببتقب

(Futures( عقبببببود الخيبببببارات ،)Options(  العقبببببود اآلجلبببببة ،)Forwards ( المببببببادالت ،)

(SWAP مشتقات أخرى، على أن تكون متوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق.وأي عقود 

 ة للشبركاتقصيرة األجل و تعتبر الوظيفة األساسية لهذه األدوات إيجاد السيول هي أدوات الدين  أدوات أسواق النقد

ود العقبب واألفببراد والحكومببات مببن أجببل مواجهببة احتياجاتهببا النقديببة قصببيرة األجببل والتببي تشببمل

ي عقبد والمشباركة وأ فقبة مبع الضبوابط الشبرعية المرابحبة والمضباربة والوكالبة واإلجبارةالمتوا

 .أخر متوافق مع الضوابط الشرعية للصندوق

ئبات هي صبناديق اسبتثمارية ذات طبرح عبام والموافبق عليهبا مبن قببل هيئبة السبوق الماليبة أو هي صناديق أسواق النقد

 ك المطببقم بلد آخر خاضع لتنظبيم مسباوي علبى األقبل لبذلتنظيمية خليجية و/أو أجنبية وفقا لتنظي

توافقة معلى صناديق االستثمار في المملكة وتستثمر بشكل رئيسي في أدوات أسواق النقد وتكون 

 مع الضوابط الشرعية للصندوق.

 هبا مبن قببلهي ضريبة غير مباشرة تُفرض علبى جميبع السبلع والخبدمات التبي يبتم شبراعها وبيع ضريبة القيمة المضافة

 المنش ت.

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

 شركة الراجحي المالية

 1010241681 -سجل تجاري رقم 



 07068/37  -رقم رخصة هيئة السوق المالية 

 .ب( عنوان المكتب الرئيس لمدير الصندوق

 شركة الراجحي المالية

 الرئيس، طريق الملك فهدالمركز 

 11432الرياض  5561ص.ب 

 + 966( 11) 2119292هاتف رقم 

 + 966( 11) 2119299فاكس رقم 

 المملكة العربية السعودية

 ج( عنوان الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق

 شركة الراجحي المالية

captial.com-www.alrajhi 
 

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

 " المالية البالد" لالستثمار البالد شركة

   (08100-37)   -رقم رخصة هيئة السوق المالية 
 

 هـ( عنوان الموقع اإللكتروني ألمين الحفظ

 شركة البالد لالستثمار

  السعودية العربية المملكة

  الرئيسي المركز المالية، البالد

  11411 الرياض 140 ب ص|  فهد الملك طريق

 0112906299: فاكس 920003636: المجاني الرقم

 capital.com-clientservices@albilad   :اإللكتروني البريد

 capital.com-www.albiladالموقع االلكتروني: 

 

 :النظام المطبق2 ) 

ة أو الجهبة )الشركة(، هي شركة مساهمة سعودية مقفلة مرخص لها مبن هيئبة السبوق الماليبة )يالهيئبة شركة الراجحي المالي

الحفببا فببي والتعهببد بالتغطيبة والترتيببب وتقببديم المشبورة المنظمبةي لممارسببة أنشبطة اإلدارة والتعامببل بصببفة أصبيل ووكيببل و

 (37/07068) رقماألوراق المالية، بموجب رخصة هيئة السوق المالية 

ئحبه الصندوق عبارة عن صندوق استثماري مفتبوح، يخضبع كبال مبن الصبندوق ومبدير الصبندوق لنظبام السبوق الماليبة ولوا

 قة المطبقة في المملكة العربية السعودية.ذات العال ىالتنفيذية واألنظمة واللوائح األخر

 :أهداف صندوق االستثمار 3 )
 .وصف ألهداف صندوق االستثمار، بما في ذلك نوع الصندوق .1
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 المال رأس في زيادة تحقيق إلى يهدف مفتوح استثمار صندوق هو سعودي لاير – بالبضائع للمضاربة الراجحي صندوق

 خالل من المال رأس في مستمر نمو لتحقيق المخاطر، منخفضة متاجرة عمليات في األصول توظيف طريق عن والسيولة

 وفق وتنفذ السعودي بالريال تقيّم األجل قصيرة تجارية استثمارات من المتحققة والسيولة العائد من معقول قدر توفير

 مقارب نمو لتحقيق الصندوق يسعى كما الصندوق يسعى كما. المالية للراجحي الشرعية الهيئة من المقرة الشرعية المعايير

 SAIBOR 3/  شهور 3 -بالريال السعودية بمصارف القروض على الفائدة سعر: )اآلتي اإلرشادي للمؤشر

MONTHS )، الصندوق لمدير االلكتروني الموقع زيارة خالل من اإلرشادي المؤشر أداء متابعة للمستثمر ويمكن. 

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

ير خاصة بمدأصوله من خالل صفقات تجارية تتم في البضائع بطريقة موافقة  للمعايير الشرعية الالصندوق يستثمر 

واد خام ائع ومالصندوق بأسلوب المضاربة الشرعية. والصفقة التي تعقد لشراء مجموعة منوعة من السلع )التي تضم بض

حسب  متوسطةوباستثناء الذهب والفضة( يقصد منها إعادة البيع بسعر أعلى على أساس الدفع المؤجل على مدد قصيرة 

 الحاجة.

الية. ية المتستثمر أصول الصندوق في صفقات تجارية منخفضة المخاطر مع أطراف حسنة السمعة وذات مالءة من الناح

 ق: وفيما يلي بيان موجز الستراتيجية هذا الصندو

ارها مع استثم تحقيق زيادة مستمرة في رأسمال المستثمرين من غير توزيع العوائد واألرباح، حيث سيتم إعادة -ح

طة ومتوس رأس المال. و سيكون هذا بأتباع خطط مدروسة للتعامل في مجموعة منوعة من االستثمارات قصيرة

لضوابط ابقة لاستثمار إسالمية مالئمة مط األجل في أصول مادية )سلع( في األسواق العالمية من خالل أدوات

 جارية:المعتمدة من الهيئة الشرعية لمدير الصندوق. وفيما يلي سرد ألهم مراحل القيام بالصفقة الت

 ل أم قصيرةة األجتقييم المناخ االستثماري العام الذي بدوره يحدد المدى الزمني )األجل( للصفقة طويل  (5

 األجل.

 مناسبتحديد مستوى السيولة ال (6

 انتقاء العميل )المشتري( المتصف بالمالءة والقوة المالية (7

 تنفيذ الصفقات من خالل الشراء الحالي للبضائع ومن ثم بيعها على العميل باآلجل. (8

 توفير السيولة النقدية الالزمة للمستثمرين من خالل آليات الصندوق.  -خ

 % من أصول الصندوق.10د عن يمكن للصندوق االستثمار في صناديق بضائع أخرى بما ال يزي -د

 أصولن م% 30يمكن للصندوق االستثمار في األدوات المالية قصيرة األجل مثل )الصكوك( بما ال يتجاوز  -ذ

 الصندوق؛ بشرط مطابقتها للضوابط المعتمدة من الهيئة الشرعية لمدير الصندوق. 

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

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

 :قيود/حدود االستثمار  5 )
 ام الصندوقط وأحكيلتزم مدير الصندوق خالل إدارته للصندوق بالقيود والحدود التي تفرضها الئحة صناديق االستثمار وشرو

 . وأي تعديل عليها ومذكرة المعلومات



 :العملة  6 )

 ي عملبة أخبرىعملة الصندوق هي الريال السعودي وهي التي ستقّوم بها استثماراته ووحداته، وتقببل اشبتراكات المسبتثمرين ببأ

ي تحويبل من العمالت العالمية الرئيسية علبى أسباس سبعر الصبرف السبائد فبي األسبواق فبي ذلبك التباريخ، ويتحمبل الراغببون فب

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

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

 رسوم اإلدارة

 ، يوزع الربح على النحو اآلتي:المصروفاتفي حال تحقق األرباح بعد حسم  -ت

 فببي الصببندوق مببدير أرببباح تتجبباوز أال بشببرط األرببباح، صببافي مببن% 16 الصببندوق مببدير حصببة 

 .الصندوق أصول صافي من% 1 السنة

 وحدات من يملك ما بحسب كل للمستثمرين يكون ذلك بعد تبقى ما. 

التعبدي ال حبفي حالة الخسارة فإن مدير الصندوق يضيع عليه جهده وعمله، وال يتحمل شيئاً من خسبارة المبال إال فبي  -ث

 أو اإلهمال أو التفريط، وتكون الخسارة على المستثمرين بحسب استثماراتهم.

 

 

 

 رسوم الحفظ

 كمبا يتحمببل، صبفقات وأدوات أسبواق النقبد األصبول فببي قيمبةمبن سبنوياً  %0.0025يتحمبل الصبندوق رسبوم حفبا تعببادل 

 الصكوك أو أي أوراق مالية أخرى.% سنوياً من قيمة األصول لالستثمارات في 0.02الصندوق رسوم حفا تعادل 

 ن وقت ألخر.ال تشمل الرسوم النظامية والرسوم التي قد تفرضها األسواق ومراكز اإليداع والتي من الممكن أن تتغير م

 الضرائب

 أو دوقالصن مع المبرمة العقود أو الصندوق على فرضها يتم أخرى ضرائب وأي المضافة القيمة ضريبة الصندوق يتحمل

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

 رسوم التعامل

اليبة حسبب وعمليبات شبراء وبيبع األوراق الموأدوات أسواق النقد رسوم الناتجة عن صفقات العموالت واليتحمل الصندوق 

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

 رسوم أخرى

لرقابيبة اسيتحمل الصندوق المصاريف الالزمة والفعلية إلدارته، رسوم المراجعبة ورسبوم الحفبا ورسبوم النشبر والرسبوم 

 االخببرى، بشببرط أال يتجبباوز إجمببالي نسبببة المصببروفات اريفرسببوم والمصببالومكافبب ت أعضبباء مجلببس إدارة الصببندوق و

% مبببن متوسبببط صبببافي قيمبببة األصبببول السبببنوية أو 0.25األخبببرى )باسبببتثناء مصببباريف التعامبببل والحفبببا والضبببرائب( 

 في حال كانت نسبة الرسوم أقل من ذلك( كما يتحمل الصندوق الرسوم الفعلية فقط. 150,000)



 ارةاإلد  رسوم
 قالصندو مدير أرباح تتجاوز أال بشرط ، األرباح صافي من %16 الصندوق مدير حصة

 الصندوق أصول صافي من% 1 السنة في

مجموع مكاف ت أعضاء 

 مجلس إدارة الصندوق

سبة إلى يتحمل الصندوق نصيبه منها بقدر حجم أصوله ن، سنوياً  لاير 60,000  أقصى بحد

 وتخصم يومي تراكميا بشكل إجمالي أصول الصناديق األخرى على اساس سنوي تحسب

 السنه نهاية في

أتعاب المحاسب القانوني 

 المستقل

ي مبلغ ثابت على أساس سنوي  وتحسب بشكل يوم،  سنوياً  لاير 35,000   أقصى بحد

  تراكميا ويدفع كل سته اشهر

 رسوم النشر في موقع تداول 
 تحسب بشكل يوميمبلغ ثابت على أساس سنوي  ،  سنوياً  لاير 5,000    أقصى بحد

 وتدفع في نهاية العامتراكميا 

 الرسوم الرقابية 
ع في وتدفتراكميا تحسب بشكل يومي مبلغ ثابت على أساس سنوي ،  سنوياً لاير   7,500

 نهاية العام

 مصاريف التوزيع
 بشكل ملتحوتقديري على أساس سنوي  بلغتحتسب كم سنوياً  لاير 50,000  أقصى بحد

 ً  وتدفع في نهاية العام يومي تراكميا

رسوم مصاريف الحفا و 

 خدمات الحفا
 شهر كل نهاية في وتخصم يومي أساس على مئوية كنسبة تحتسب

 ضريبة القيمة المضافةقبل احتساب  *جميع الرسوم أعاله 

 يوم 365 أساس على السنة أيام عدد احتساب يتم**

 حداتواالسترداد ونقل الملكية التي يدفعها مالكو الوفاصيل مقابل الصفقات المفروضة على االشتراك ت .2

 ال يوجد

 

 ج( بيان أي عمولة خاصة يبرمها مدير الصندوق

 ال يوجد

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

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

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

 .متوفر إغالق سعر اخر اعتماد سيتم التقويم يوم لألصل اإلغالق

 خالل من مهاتقوي سيتم ، العام الطرح ذات الدين وأدوات النقد أسواق وأدوات صناديق في االستثمار حالة في .ب

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

 .عنه معلن

 عائد احتساب تمسي ،المرابحة بالبضائع، استثمارات في حسابات إسالمية و المنتجات المركبة االسالمية حالة في .ج

 .للصفقة  سميةاإل للقيمة وإضافته الصفقة عمر من المنقضية الفترة

قة رباح المستحالقيمة السوقية للصكوك بناء على القيمة السوقية باإلضافة األ احتساب سيتم الصكوك، حالة في .د

 .للصكوك حتى يوم التقويم

 .ب( عدد نقاط التقويم، وتكرارها



 الفقبرة فبي يبهلإ االشبارة تبم كمبا الصبندوق في أصل كل لقيمة وفقا الخميس إلى األحد من يوميا   الصندوق أصول تقويم سيتم

 .تعاملال ليوم التالي الرسمي العمل يوم في الوحدة سعر إعالن سيتم كما مساًء، الخامسة الساعة قبل  أعاله )أ(

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

 وأ خاطئ بشكل الصندوق أصول من أصل أي تقويم عند المتضررين الوحدات مالكي جميع وتعويض توثيق سيتم

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

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

 

 

 .سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات االشتراك واالستردادد( طريقة احتساب 

حقات ناقصاً )إجمالي األصول ناقصاً المست :التالية المعادلة باستخدام وحدة لكل األصول قيمة صافييتم حساب 

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

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

 .التقويم تاريخ في السائدة الصرف بأسعار السعودي الريال

 .هـ( مكان ووقت نشر سعر الوحدة، وتكرارها

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

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

صندوق ع وحدات الاأليام التي يتم بناًء عليها بي وهي (األحد إلى الخميس)من تقويم وتعامل الصندوق سيتم بشكل يومي 

 لتالي.ا لتعاملافي يوم  التعامل في الصندوق حالة لم يوافق يوم التعامل يوم عمل رسمي يتم وفي واستردادها والتحويل

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

قصى ليوم بحد أان هذا عسيتم دفع قيمة الوحدات المستردة للمستثمرين في يوم العمل التالي ليوم التقويم، وقد يتأخر الدفع 

دى لات متوفرة الوحد )أربعة أيام بعد يوم اإلعالن(، أو الوقت الذي تكون فيه جميع الوسائل و التراخيص المناسبة لتحويل

 مدير الصندوق، أيهما يأتي الحقا.

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

 عملة بأي رينالمستثم اشتراكات وتقبل ووحداته، استثماراته بها ستقّوم يالت وهي السعودي الريال هي الصندوق عملة

 في الراغبون ويتحمل التاريخ، ذلك في األسواق في السائد الصرف سعر أساس على الرئيسية العالمية العمالت من أخرى

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

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

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

 إذا طلبت هيئة السوق المالية ذلك -



 مدير الصندوق أن التعليق يحقق مصالح مالكي الوحدات ىأذا رأ -

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

 إلبى بةنسب مهمبة أنهبا معقبول بشبكل الصبندوق مبدير يبرى التبي الصندوق أصول إلى بالنسبة أو عام بشكل إما االستثمار

ي. يجبوز لمبدير الصبندوق تأجيبل اسبترداد الوحبدات كحبد أقصبى إلبى يبوم التعامبل التبالو.الصبندوق أصبول قيمبة صبافي

 %(10) عامبلويحدث ذلك، إذا بلغ إجمالي نسبة جميع طلبات االسترداد لمالكي الوحدات والمطلوب تلبيتها فبي أي يبوم ت

 أو أكثر من صافي قيمة أصول الصندوق .

رية حببال تعليببق تقببويم الصببندوق، سببيتخذ مببدير الصببندوق االجببراءات الالزمببة مببع االخببذ باالعتبببار المببدة الضببرو فببي

لسبوق وأمبين الحفبا بصبورة منتظمبة. كمبا سبيتم إشبعار هيئبة االصبندوق والمبررات ومراجعة التعليبق مبع مجلبس إدارة 

 لوحبدات فبوراق، وإشعار هيئبة السبوق الماليبة ومبالكي المالية ومالكي الوحدات فورا بأي تعليق مع توضيح أسباب التعلي

ر ترونبي لمبديانتهاء التعليق بالطريقة نفسبها المسبتخدمة فبي اإلشبعار  عبن التعليبق واإلفصباح عبن ذلبك فبي المواقبع اإللك

 الصندوق والموقع اإللكتروني للسوق.

 اكاالشتر هذا على الصندوق أنه يترتبفي حال رأى مدير  الصندوق في اشتراك طلب أي رفض الصندوق لمدير ويحق

لحة مبالكي ل أو إذا كان رفض طلبب االشبتراك يحقبق مصباألموا غسل مكافحة نظام أو المالية السوق هيئة للوائح مخالفة

 .الوحدات الحاليين

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

معاملبة كبل  ويبتمأولوية اسبتالم الطلبب في حالة تم تأجيل االسترداد من قبل مدير الصندوق، فسوف يتم الدفع على أساس 

العمبالء  % سبوف يبتم تنفيبذ طلببات10االسترداد في يوم التعامبل الواحبد طلب على حدة بحيث إذا تجاوز إجمالي طلبات 

ة قيمبانخفضبت  . فبإذابحسبب األسببقيةديم التعليمبات الخاصبة باالسبترداد التي تبم اسبتالم طلبباتهم قببل الموعبد النهبائي لتقب

 ترداد وحدات المستثمرين بالكامل.الوحدات عن الحد األدنى المطلوب لالستمرار بالصندوق، فعندئذ يجب اس

 .األحكام المنظمة لنقل ملكية الوحدات إلى مستثمرين آخرين و(

أو  (هللا قدر ال)اة ، إال في حاالت محدودة جداً  كالوفآخرين مستثمرين الصندوق إلى وحدات ملكية بنقل الصندوق يقوم لن

مة األنظ في حال طلب ذلك بحسب أمر قضائي أو أمر من جهة تنظيمية ذات صالحية أو أي حاالت أخرى ال تتعارض مع

 والقوانين المعنية وذلك حسب موافقة مدير الصندوق.

 صندوقالمدير الصندوق في  استثمارز( 

استرداد  حقه فيقد يستثمر مدير الصندوق في الصندوق بصفته مستثمر وذلك وفقا لتقديره الخاص. ويحتفا مدير الصندوق ب

 ً قارير ت في الصندوق في استثماراته عنمدير الصندوق  فصحي وسوف ،جزء من أو كل مشاركته حسب ما يراه مناسبا

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

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

  عامبلكبل يبوم تيسمح باالشتراك واالسترداد والتحويبل فبي الصبندوق بعبد إتمبام الطبرح األولبي لوحبدات الصبندوق فبي 

وعبد السبتالم م. وسبيكون آخبر التعامبلبسعر الوحدة المعلن عنه في اليوم البذي يلبي يبوم  )يومياً من األحد إلى الخميس(

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

 هائي لتقديم التعليمات الخاصة بشبراء الوحبدات واسبتردادها، يببدأ االسبتثمار إذا تم تسديد أموال االشتراك قبل الموعد الن

في الصندوق من يوم التعامل الذي يلي استالم األموال التي تم بموجبهبا قببول طلبب المسبتثمر وفبي حالبة اسبتالم أمبوال 

صندوق يبتم تنفيبذ الطلبب فبي يبوم االشتراك بعد الموعد النهائي لتقديم التعليمات الخاصة بشراء الوحدات واستردادها بال

 قببول عبدم حبال وفبي التعامل الثاني البذي يلبي الموعبد النهبائي لتقبديم التعليمبات الخاصبة بشبراء الوحبدات واسبتردادها



 متطلببات اسبتيفاء بعبد جديبد اشبتراك طلبب تقديم إعادة المشترك على يتوجب االشتراك متطلبات استيفاء لعدم االشتراك

 .االشتراك

 .إجراءات تقديم الطلبات الخاصة باالشتراك في الوحدات أو استردادهاط( 

الل سباعات خبل ببين الصبناديق يوميباً عبن طريبق فبروع الشبركة المعتمبدة ييتم استالم طلبات االشتراك واالسترداد أو التحو

وفرهببا شببركة ترونيببة التببي تالعمببل الرسببمية علببى أن يببتم تقببديم بيانببات إثبببات الهويببة الالزمببة، أو عببن طريببق القنببوات اإللك

 الراجحي المالية.

 .دهاي( الحد األدنى لعدد أو قيمة الوحدات التي يجب على مالك الوحدات االشتراك فيها أو نقلها أو استردا

 إلضببافيلاير سببعودي، وهبو الحبد األدنببى للرصبيد  والحبد األدنببى لالشبتراك ا 7,500الحبد االدنبى لالشببتراك فبي الصبندوق 

ج لاير سببعودي ويجببوز لمببدير الصببندوق خفببض هببذه النسببب للبببرام 3,750 سببعودي والحببد االدنببى لالسببتردادلاير  3,750

 االدخارية واالستثمارية 

 ندوق جمعهدنى للمبلغ التي ينوي مدير الصاألحد الك( 

 .ال يوجد حد أدنى لبدء عمل الصندوق 

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

 .أصول الصندوق

ص ية فيما يخالمال يتبع مدير الصندوق األحكام الواردة في الئحة صناديق االستثمار والتعاميم الصادرة عن هيئة السوق

عودي سماليين لاير ( 10الصندوق، وفي حال قل صافي قيمة أصول الصندوق عن ) عمل الستمرارالمتطلب الالزم 

ق دوق فوسوف يسعى مدير الصندوق لتصحيح ذلك حسب اإلجراءات النظامية الممكنة وفي حال تعثر زيادة حجم الصن

جراءات فقاً إلوالحد األدنى المطلوب الستمرار عمل الصندوق، سيقوم مدير الصندوق بالبدء بإجراءات إنهاء الصندوق 

 ة )و( من الفقرة الرابعة من مذكرة المعلومات.اإلنهاء المذكورة في الفقرة الفرعي

 :سياسة التوزيع   10) 
 .أ( سياسة توزيع الدخل واألرباح

عة في الموز لن يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح أو توزيعات نقدية على المستثمرين وسيقوم بإعادة استثمار األرباح

 .الصندوق

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

 نويةالس والتقارير( ةالمراجع السنوية المالية القوائم ذلك في بما) السنوية التقارير إعدادب الصندوق مدير سوف يقوم 

ً  األولية والتقارير الموجزة  وسوف يتم ،ديل عليهاالئحة صناديق االستثمار وأي تع من( 5) رقم الملحق لمتطلبات وفقا

 .مقابل أي دون الطلب عند بها الوحدات مالكي تزويد

 مبن نهايبة فتبرة التقريبر وذلبك فبي األمباكن  ( يومباً 70إتاحة التقارير السنوية للجمهور خالل مدة ال تتجباوز ) سوف يتم

وفببي الموقببع االلكترونببي لمببدير الصببندوق والموقببع اإللكترونببي  الفقببرة )ب( مببن هببذه المببادة،وبالوسببائل المحببددة فببي 

 للسوق. 



 األمبباكن  ( يومبباً مببن نهايببة فتببرة التقريببر وذلببك فببي35إعببداد التقببارير األوليببة وإتاحتهببا للجمهببور خببالل ) سببوف يببتم

الموقبع ودوق الموقع االلكتروني لمبدير الصبن وفيوبالوسائل المحددة في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات 

 اإللكتروني للسوق.

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

 صافي قيمة أصول الصندوق -

 عدد وحدات الصندوق والتي يملكها المشترك وصافي قيمتها -

 .( يوماً من كل صفقة15سجل بالصفقات التي نفذها المشترك خالل خمسة عشر ) -

( البيببان شبأنها فبي المعببد السبنة خبالل الوحببدات تملبك شبخص أي ذلببك فبي بمبا) الوحببدات مالبكل سبنوي بيبان -

ً ( 30) خالل المالية السنة مدار على العام الصندوق وحدات في صفقاته يلخص  الماليبة، السبنة نهايبة من يوما

 مةالمخصبو واألتعباب والمصباريف الخبدمات مقاببل وإجمبالي الموزعة األرباح البيان هذا يحتوي أن ويجب

 ميبعلج تفاصبيل إلبى باإلضبافة المعلومات، ومذكرة الصندوق وأحكام شروط في والواردة الوحدات مالك من

 مببذكرة أو الصببندوق وأحكببام شببروط فببي أو الالئحببة هببذه فببي عليهببا المنصببوص االسببتثمار قيببود مخالفببات

 .المعلومات

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

ي من خالل أ أو (رونيالبريد اإللكتعنوان المسجل للمستثمر )العنوان البريدي و/أو العلى  الخاصة بالصندوق ترسل اإلشعارات

وذلك  إلشعارأو ا التقارير. ويجب إخطار مدير الصندوق في حال اكتشاف أية أخطاء في وسيلة تواصل أخرى يتم اعتمادها

لصادرة اتصبح التقارير  التقارير، وبعد ذلك من تاريخ إرسال تلك اإلشعارات أو تقويمياً يوماً  )45) ربعونأخمسة و خالل فترة

 عن مدير الصندوق نهائية وحاسمة

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

وذلبك مبن مقابل دون الماليبة يستطيع مالكي الوحدات االسبتثمارية والمسبتثمرين المحتملبين الحصبول علبى نسبخ مبن القبوائم 

أو فبي المقبر الرئيسبي لمبدير الصبندوق أو عبن طريبق  www.Tadawul.com.saموقع شركة السوق المالية تداول  خالل

 capital.com-www.alrajhiموقعه االلكتروني  

 من وأ (إللكترونياالبريد )العنوان البريدي و/أو يتم موافاة جميع المستثمرين بنسخة من القوائم المالية الصندوق ترسل على 

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

 :سجل مالكي الوحدات 12)
رات في ي تغييأسيقوم مدير الصندوق بإعداد سجل  بمالكي الوحدات بالمعلومات المطلوبة وتحديثه بشكل مستمر عند حصول 

ه جميع ظهر فيييتم إتاحة ملخص لسجل مالكي الوحدات مجانا عند الطلب المعلومات حسب الالئحة وحفظه في المملكة كما س

 المعلومات المرتبطة بمالك الوحدات المعني فقط

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

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


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

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

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

 مة وحدات الصندوق.% على األقل من قي25الذين يملكون مجتمعين أو منفردين 

 .ب( إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات

لى به وع يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات من خالل إعالن الدعوة على الموقع اإللكتروني الخاص .1

لوحدات ي االكمالموقع اإللكتروني الخاص بالسوق المالية السعودية يتداولي، ومن خالل إرسال إخطار خطي لجميع 

ع. ويتعين أن يحدد يوماً من تاريخ انعقاد االجتما 21أيام وال تزيد عن  10وأمين الحفا مع إعطاء مهلة ال تقل عن 

ح. كما يتعين ع في  ر الصندوق،لى مدياإلعالن واإلخطار تاريخ انعقاد االجتماع ومكانه ووقته وجدول األعمال الُمقتر 

ئة السوق إلى هي الوحدات فيما يتعلق بأي اجتماع، تقديم نسخة من هذا اإلخطارنفس وقت إرسال اإلخطار إلى مالكي 

 المالية.

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

 الصندوق. قل من وحدات% على األ25مالكي الوحدات أو أكثر، الذي يمتلك منفرداً أو الذين يمتلكون مجتمعين 

لى ع% 25ن يتكون النصاب الالزم لعقد اجتماع لمالكي الوحدات من عدد مالكي الوحدات الذين يمتلكون مجتمعي .3

 األقل من قيمة وحدات الصندوق.

ن خالل مع ثان في حال عدم الوفاء بشروط النصاب الواردة في الفقرة السابقة أعاله، يدعو مدير الصندوق الجتما .4

الل خي ومن ن على موقعه اإللكتروني وعلى الموقع اإللكتروني الخاص بالسوق المالية السعودية يتداولاإلعال

نعقاد االجتماع اأيام من تاريخ  5إرسال إخطار خطي لجميع مالكي الوحدات وأمين الحفا مع إعطاء مهلة ال تقل عن 

لحاضرين دات، ات الذين يمتلكون أي عدد من الوحالثاني. وخالل االجتماع الثاني، يشكل أي عدد من مالكي الوحدا

 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

 تقنية ائلوس عبر االجتماعات خالل من القرارات على والتصويت ومداوالتها الوحدات مالكي اجتماعات عقد يجوز .1

 ً  .المالية السوق هيئة تحددهايحددها مدير الصندوق أو  التي للشروط وفقا

 

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

واسطة وسائل بالوحدات سواًء أكان حضورهم شخصياً أم وكالة أم  مالكي اجتماع في مالكها الحاضر الوحدات مجموع

 التقنية الحديثة.

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

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

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

 .صفقة كل من يوم 15 خالل يفدم الصفقات بجميع وسجل

 طلبها عند مقابل بدون للصندوق المراجعة المالية القوائم على الحصول 



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

 .االستثمار صناديق الئحة في المحددة والمدة التغيير لنوع

 الصندوق إدارة مجلس في تغير بأي اإلشعار 

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

 طلبها عند الصندوق أداء ومعلومات

 بخالف ميا،تقوي يوما 21 عن تقل ال بمدةاالنهاء  قبل االستثمار صندوق بإنهاء الصندوق مدير برغبة االشعار 

 .المعلومات ومذكرة واألحكام الشروط عليها تنص التي األحداث

 لذلك المحددة األوقات في االسترداد عوائد دفع. 

 الصندوق مدير من طلبها عن الشكاوى بمعالجة الخاصة اإلجراءات على الحصول 

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

 الصندوق

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

 .القيمة متساوية وحدات شكل على الصندوق في

 :التغييرات في شروط وأحكام الصندوق 17)
 .تثمارق االسالئحة صناديأ( األحكام المنظمة لتغيير شروط وأحكام الصندوق والموافقات واإلشعارات المحددة بموجب 

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

 االستثمار وأي تعديل عليها. صناديق الئحة بموجب المحددة

 

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

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

أحكام روط ويلتزم مدير الصندوق بمتطلبات الئحة صناديق االستثمار وأي تعديل عليها عند إجراء أي تغيير على ش

 الصندوق بحسب أنواع التغيير التالية:

 األساسية التغييرات: 

، ق عاديالحصول على موافقة مالكي الوحدات في الصندوق على التغيير األساسي المقترح من خالل قرار صندو

تهم قبل د وحداومن ثم الحصول على موافقة الهيئة على التغييرات المقترحة. ويحق لمالكي وحدات الصندوق استردا

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

 

 المهمة التغييرات: 



ماً قبل اليوم ( يو21)إشعار الهيئة ومالكي الوحدات في الصندوق كتابياً بأي تغييرات مقترحة، وذلك بفترة ال تقل عن 

 أي فرض دون أساسي تغيير أي سريان قبل وحداتهم استرداد الصندوق وحدات لمالكي ويحقالمحدد لسريان التغيير. 

 (.وجدت إن) استرداد رسوم

 

 اإلشعار واجبة التغييرات: 

 ن التغيير.( أيام من سريا8إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابياً بأي تغييرات واجبة اإلشعار، وذلك قبل )

 

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

  إللكتروني لموقع االموقع اإللكتروني للشركة واإشعار مالكي الوحدات واإلفصاح عن تفاصيل التغييرات األساسية في

 ( أيام من سريان التغيير.10للسوق وذلك قبل )

  ريقة التي و بالطأاإلفصاح عن تفاصيل التغييرات المهمة في الموقع اإللكتروني للشركة والموقع اإللكتروني للسوق

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

  الل خللسوق  تفاصيل التغييرات واجبة اإلشعار في الموقع اإللكتروني للشركة والموقع اإللكترونياإلفصاح عن

 ( يوماً من سريان التغيير.21)

 ات متطلب اإلفصاح عن جميع التغييرات في شروط وأحكام الصندوق في التقارير السنوية الخاصة بالصندوق حسب

 الئحة صناديق االستثمار.

 :االستثمارإنهاء صندوق  18 )

ير الصبندوق يعتبر هذا الصندوق من الصناديق المفتوحة المدة وليس هناك يوم محدد لتصبفيته. ومبع ذلبك، فإنبه سبيكون لمبد

ريقبة عمليبة الحق في تصفية الصندوق بالكامل، إذا أصبح جلياً أن حجم أصول الصندوق ال يبرر االسبتمرار فبي إدارتبه بط

وق، أو صببادية أو بسبببب حببدوث بعببض التغييببرات فببي األنظمببة التببي تحكببم إدارة الصببندومالئمببة ومجديببة مببن الناحيببة االقت

ذلبك بعبد ون قببل هيئبة السبوق الماليبة دون الحد األدنى المسموح به الستمرار الصندوق والمحدد مبانخفض حجم الصندوق 

الصبندوق  ندوق، فسبيقوم مبديراشعار هيئة السوق المالية أو ألي سبب طارئ آخر. وفبي حالبة تبم اتخباذ قبرار بتصبفية الصب

 باتخاذ الخطوات التالية:

 ( يومباً 21إرسال إشعار مكتوب بهذه التصفية إلى هيئبة السبوق الماليبة ومبالكي الوحبدات ، علبى أن يكبون ذلبك قببل )

 تقويمياً من تاريخ التصفية.

  لكي )إن وجبدت( علبى مباسداد االلتزامبات المسبتحقة علبى الصبندوق مبن أصبول الصبندوق وتوزيبع المببالغ المتبقيبة

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

 وق ومبدة يجب على مدير الصندوق اإلعالن في موقعه اإللكتروني والموقع اإللكتروني للسوق عن انتهاء مبدة الصبند

 تصفيته.

 :مدير الصندوق 19 )
 . هومسؤوليات هوواجباتأ( مهام مدير الصندوق 

 ص المرخ مدير الصندوق لمصلحة مالكي الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة األشخاص يعمل

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



  هم بما لمرخص لوالوجبات التي نصت عليها الئحة األشخاص ايقع على عاتق مدير الصندوق االلتزام بجميع المبادئ

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

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

 إدارة الصندوق .1

 ذلك الخدمات اإلدارية للصندوق عمليات الصندوق بما في .2

 طرح وحدات الصندوق .3

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

 وواضحة وصحيحة وغير مضللة.

 ر أم كلف كل مباشأدى مسؤولياته وواجباته بشم بالئحة صناديق االستثمار سواء يعد مدير الصندوق مسؤوال عن التزا

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

  صرفه تأو سوء  احتياله أو إهمالهالناتجة عن يعد مدير الصندوق مسؤوال تجاه مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق

 أو تقصيره المتعمد.

 دوق، ندوق أن يضع السياسات واإلجراءات لرصد المخاطر التي تؤثر في استثمارات الصنيجب على مدير الص

سنوي  ر بشكلوضمان سرعة التعامل معها. على أن يتضمن تلك السياسات واإلجراءات القيام بعملية تقويم المخاط

 على األقل.

 يئة هيزود  ق استثمار يديره، وأنيجب على مدير الصندوق تطبيق برنامج مراقبة المطابقة وااللتزام لكل صندو

 السوق المالية بنتائج التطبيق عند طلبها.

 

 

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

ستثمار ندوق ايجوز لمدير الصندوق تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي تابعيه بالعمل مديرا للصندوق من الباطن ألي ص

عة تاباريف أتعاب ومصأي يدفع مدير الصندوق سألي صندوق استثمار يديره الصندوق. ويديره مدير صندوق من الباطن 

 . لذلك

 . هج( األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبدال

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

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

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

 .لهم المرخص

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

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

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

 . التنفيذية

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

 .الصندوق أصول ادارة على قادر الصندوق مدير لدى مسجل أخر

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



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

 أعاله.

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

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

 ووفقا ناسباوم ضروريا ذلك كان حيثما ينقل ان  المعزول الصندوق مدير على ويجب. البديل الصندوق مدير تعيين

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

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

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

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

 إهمال أو الاحتي بسبب الناجمة الصندوق خسائر عن الوحدات ومالكي الصندوق مدير تجاه مسؤوال الحفا أمين يعد 

 .المتعمد تقصيره أو تصرف سوء أو

 اتخاذ عن كذلك مسؤول وهو الوحدات، مالكي لصالح وحمايتها الصندوق أصول حفا عن مسؤوال الحفا أمين يعد 

 .الصندوق أصول بحفا يتعلق فيما الالزمة اإلدارية اإلجراءات جميع

 

 .أمين حفظ من الباطنب( حق أمين الحفظ في تعيين 

ً  يجوز ألمين الحفا تكليف طرف ثالث أو أكثر أو اي مين الحفا أسيدفع و. للحفا من الباطن للصندوق من تابعيه بالعمل أمينا

 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 الصندوقحفا الللهيئة عزل أمين  (أ ت ي من الحاالأ حال وقوع في مناسبا

 :اآلتية

 .لهم الئحة األشخاص المرخصبذلك بموجب دون إشعار الهيئة  نشاط الحفاأمين الحفا عن ممارسة  توقف (1

 من قبل الهيئة. تعليقه أوفي ممارسة نشاط الحفا أو سحبه  أمين الحفاترخيص  إلغاء (2

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

 .يذيةالتنف و لوائحهبالتزام النظام أ -اً تراه الهيئة جوهريبشكل  -ل إذا رأت الهيئة أن أمين الحفا قد أخ (4

 أهمية جوهرية. ذات اأنه -عقولةمبناًء على أسس - ترى الهيئة أي حالة أخرى (5

فيجب على مدير الصندوق المعني تعيين أمين  إذا مارست الهيئة أياً من صالحياتها وفقاً للفقرة )أ( من هذه المادة، (ب

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

( يوماً األولى من تعيين 60)ـ للمسؤوليات إلى أمين الحفا البديل وذلك خالل ال تسهيل النقل السلس المساعدة على



 ً ووفقاً لتقدير الهيئة  أمين الحفا البديل. ويجب على أمين الحفا المعزول أن ينقل، حيثما كان ذلك ضرورياً ومناسبا

 القة.، إلى أمين الحفا البديل جميع العقود المرتبطة بصندوق االستثمار ذي العالمحض

 واستبداله: الحفظ أمين عزل في مدير الصندوق صالحية .2

زل أمين عأن  معقول ى بشكلرأإذا  كتابيبموجب إشعار  المعين من قبلهحفا الأمين عزل  الصندوقيجوز لمدير  (أ

 .تابيبشكل كالحفا في مصلحة مالكي الوحدات، وعلى مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات بذلك فوراً و

الكتابي إلشعار اأمين الحفا  من تسلم ( يوماً 30)خالل  تعيين بديل له أمين الحفا عزل إذا على مدير الصندوق يجب (ب

 وقدير الصندمالتعاون بشكل كامل مع  المادة. ويجب على أمين الحفا المعزولمن هذه  (أ)لفقرة وفقاً لصادر ال

كان ذلك  ، حيثماويجب على أمين الحفا المعزول أن ينقلتسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى أمين الحفا البديل. ل

 .ضرورياً ومناسباً، إلى أمين الحفا البديل جميع العقود المرتبطة بصندوق االستثمار ذي العالقة

دير جب على معن قيامه بتعيين أمين حفا بديل، وي اإللكتروني موقعه اإلفصاح فوراً فييجب على مدير الصندوق  (ج

 عام.دوق الذلك اإلفصاح في الموقع اإللكتروني للسوق عن قيامه بتعيين أمين حفا بديل للصنالصندوق العام ك

 :المحاسب القانوني  21 )
 للصندوق أ( اسم المحاسب القانوني

 إيرنيست أنديونج، الرياض

 الطابق السادس ، برج الفيصلية

 طريق الملك فهد

 11464الرياض  2772ص.ب 
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 . هومسؤوليات هب( مهام المحاسب القانوني وواجبات

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

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

هر. الجو األخطاء من ةخالي المالية القوائم بأن التأكد من معقولة درجة على لللحصو المراجعة لأعما تنفيذو وتخطيط لمهنةا

 في الواردة واإليضاحات للمبالغ مؤيدة أدلة على لالحصو بإجراءات القيام أيضا القانوني المحاسب مسؤوليات تضمنت

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

 .المالية للقوائم العام العرض قييمت إلى باإلضافة

 صندوقلالقانوني لج( األحكام المنظمة الستبدال المحاسب 

قاً لما ابات وفمدير الصندوق بحق تغيير مراجع الحسسيكون أرنست أند يونج مراجع الحسابات الخارجي للصندوق ويحتفا 

حاسب عيين المتالحق في رفض  إدارة الصندوقويكون ألعضاء مجلس  ،مجلس إدارة الصندوقيراه مناسباً بعد أخذ موافقة 

 ندوق لتغيير المحاسب القانوني المعين، في أي من الحاالت اآلتية: القانوني أو توجيه مدير الص

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

 إذا لم بعد المحاسب القانوني للصندوق مستقال -

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


ل مراجعة بشكهام المخبرات الكافية لتأدية إذا قرر مجلس إدارة الصندوق أن المحاسب القانوني ال يملك المؤهالت وال -

 مرض

 إذا طلبت الهيئة وفق لتقديرها المحض تغيير المحاسب القانوني المعين فيما يتعلق بالصندوق. -

 :أصول الصندوق22 ) 
 .أصول الصندوق محفوظة بواسطة أمين الحفا لصالح الصندوق 

  عمالئه اآلخرين.يجب على أمين الحفا فصل أصول الصندوق عن أصوله وعن أصول 

 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 الحفا أمين أو الحفا 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 الحفا أمين أو الحفا 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

 إقرار من مالك الوحدات23)  
ندوق، مذكرة المعلومات وملخص المعلومات الرئيسة الخاصة بالصالعنا على شروط وأحكام الصندوق ولقد أطلعت/اط

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

 االسم:

 التوقيع:

 :التاريخ 

  



 (1) ملحق

 ملخص الضوابط الشرعية

 

 أوالً: ضوابط صناديق المضاربة بالبضائع

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

دير ارب )موالمضوالمضاربة في هذا الصندوق من المضاربة المشتركة وهي هنا: عقد بين أرباب المال )مالك الوحدات( 

زعاً ربح موالصندوق( على أن يتولى المضارب استثمار أموالهم في نشاط يرجى منه تحقيق ربح مناسب، على أن يكون ال

 مله فقط.هده وعبينهما حسب ما اتفقا عليه، وفي حال الخسارة تكون الخسارة المالية على أرباب المال ويخسر المضارب ج

 

 الضوابط الشرعية:

لشرعية الراجحي المالية, تحكم الصندوق الضوابط ا ستثمار الصندوق بصناديق أخرى تديرها شركةفي حالة ا .1

 الصادرة من الهيئة الشرعية لمدير الصندوق والتي تشمل ما يأتي:

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

 تري.وبموجب الوثائق المعينة لها، قبل البيع على المش –بأرقامها ومكانها  –صندوق ومتعينة له أن تكون السلع مملوكة لل  -

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

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

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

 ارية.الستثمال يجوز تداول وحدات الصندوق إال بعد بدء نشاطه واستمرار مزاولته لهذا النشاط في موجوداته ا .3

وق الصند موجوداتال يجوز تداول وحدات الصندوق بعد توقفه عن مزاولة نشاطه كالتوقف للتصفية إذا كانت في  .4

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

 

 ثانيا: ضوابط صناديق األسهم:

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

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

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

 .وأحكامه البيع شروط وفق بأسهمها

 الخنزير مولحو والتبغ الخمور شركات مثل المحرمة، واألنشطة األغراض ذات المساهمة الشركات: الثاني النوع -ب

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

ً  أسهمهاب والمتاجرة االستثمار يجوز ال الشركات وهذه. بها والتعامل الديون تداول في المتخصصة والشركات  .مطلقا

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

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

 :يأتي

 :آلتيةا الضوابط المساهمة الشركات أنواع من النوع هذا أسهم في والمتاجرة االستثمار في يراعى أن يجب: أوالً 

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

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

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

ً  الدفترية، القيمة عن تقل لم ما السوقية القيمة إجمالي من  مبلغه، كان مهما محرا بالربا االقتراض أن علما

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

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

 ً  يتم لم وإذا. لكذ غير عن أم لمحرم تملك عن أم محرم نشاط ممارسة عن أم ربوية بفائدة االستثمار عن ناتجا

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

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

 ً  حسب أسهمها ببيع هامن التخلص إلى المبادرة وجبت السابقة الضوابط عليها تنطبق ال بحيث الشركات أوضاع تغيرت إذا: ثانيا

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



 ً  مالية قوائم قربأ 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 للغرض؛ موضحة صادرة

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

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

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

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

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

 .االستثمارية المحافا إدارة في كما للغير والتوكيل الغير

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

 

 ثالثاً: ضوابط الصكوك:

ية أو في ق معنوتعريف الصكوك: هي وثائق متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو حقو

خدامها دء استملكية موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاص، وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب االكتتاب وب

 فيما أصدرت من أجله.

 الضوابط الشرعية:

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

 جحي المالية.أن يكون الصك مجازاً من الهيئة الشرعية لشركة الرا .1

و أو اإلجارة أصناع، أن يحكم الصك أحد عقود المعامالت المالية في الفقه اإلسالمي، كالمشاركة، أو السلم، أو االست .2

 البيع وغيرها، وأن تكون مستوفية ألركانها وشروطها.

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

 الشريعة اإلسالمية.

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

 التفريط.

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

 د الصرف.روط عقنقوداً فال يجوز تداولها إال بعد مراعاة أحكام بيع الدين وش إذا كانت أصول الصكوك ديوناً أو .أ

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

رض إذا كانت أصول الصكوك تشتمل على أعيان وديون ونقود فينظر للغرض من إصدار الصكوك فإن كان الغ .ت

ً فال يجوز تداولها إال بعد مراعاة أحكامهما، وإن كان الغ تصكيك الديون أو  يك األعيانرض تصكالنقود أو هما معا

  ونحوه فال مانع من تداوله.

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 العربية السعودية(

 

 

 

لاير سعودي -بالبضائع للمضاربةصندوق الراجحي   

مفتوح( - أسواق النقد)صندوق   

 مدير الصندوق ) شركة الراجحي المالية(

 (شركة البالد لالستثمارأمين الحفظ )

 

 المعلومات مذكرة

 تاريخ إصدار مذكرة المعلومات

 م25/03/2018هـ الموافق 09/07/1439

 صناديق االستثمارمذكرة المعلومات ومحتوياتها خاضعة ألحكام الئحة 

صح باألخذ ات، ننننصح المستثمرين بقراءة محتويات مذكرة المعلومات وفهمها. وفي حال تعذر فهم محتويات مذكرة المعلوم"

 ." بمشورة مستشار مهني

 

 

  



 إقرار

 

لصندوق الموافقة عليها . ويتحمل مدير اوتمت روجعت مذكرة المعلومات من قبل مجلس إدارة الصندوق 

ة في لوارداوأعضاء مجلس إدارة الصندوق مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة واكتمال المعلومات 

 مذكرة المعلومات. كما يقر ويؤكد أعضاء مجلس إدارة الصندوق ومدير الصندوق بصحة و اكتمال

دة في لوارايانات المعلومات الواردة في مذكرة المعلومات، كما يقرون و يؤكدون على أن المعلومات والب

 مذكرة المعلومات غير مضللة.

 

ولية عن  مسؤوافقت هيئة السوق المالية على تأسيس صندوق االستثمار وطرح وحداته . ال تتحمل الهيئة أيّ 

ن أي مراحة محتويات مذكرة المعلومات، وال تعطي أّي تأكيد يتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخلي نفسها ص

جزء  ى أيّ من أّي خسارة تنتج عما ورد في مذكرة المعلومات أو عن االعتماد علمسؤولية مهما كانت ، و

 نيال تعومنها. وال تعطي هيئة السوق المالية أّي توصية بشأن جدوى االستثمار في الصندوق من عدمه 

لشروط اأو تأكيد صحة المعلومات الواردة في  في باالستثمارموافقتها على تأسيس الصندوق توصيتها 

 له.ن يمثمألحكام ومذكرة المعلومات، وتؤكد على أن قرار االستثمار في الصندوق يعود للمستثمر أو وا

 

صندوق استثمار متوافق مع  ه( على أنلاير سعودي –لمضاربة بالبضائع اعتماد )صندوق الراجحي لتم 

.الهيئة الشرعية لشركة الراجحي الماليةمن قِبل  ةالمعايير الشرعية المجاز  
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 ملخص الصندوق 

 لاير سعودي –للمضاربة بالبضائع صندوق الراجحي  الصندوق

 شركة الراجحي المالية . مدير الصندوق

 مفتوح. نوع الصندوق

 م2000 يونيو 11الموافق  هـ،1421 األول ربيع  9 تاريخ البدء

 لاير سعودي العملة

  منخفضة   درجة المخاطر

 شهور 3 -السعودية بالريالسعر الفائدة على القروض بمصارف  المؤشر اإلرشادي

 هدف االستثمار
وق السعي لتحقيق نمو في رأس المال متناسب مع مستوى المخاطر المحدد للصند

 االستثمار في المضاربة بالبضائع.عن طريق 

 كل شخص طبيعي أو اعتباري مؤهل  المصرح لهم االشتراك في الصندوق

 لاير سعودي 100  سعر الوحدة عند بداية الطرح

 لاير سعودي 7,500   الحد األدنى لالشتراك

 لاير سعودي 3,750   الحد األدنى لالشتراك اإلضافي

 لاير سعودي 3,750   الحد األدنى لالسترداد

  أيام قبول طلبات االشتراك واالسترداد
 )مراكز االستثمار )من األحد إلى الخميس 

 )القنوات االلكترونية )طوال أيام األسبوع 

آخر موعد الستالم طلبات االشتراك 

  واالسترداد
 الساعة الخامسة عصرا في اليوم ما قبل يوم التعامل

 الخميسمن األحد إلى  أيام التعامل

 من األحد إلى الخميس أيام التقويم 

 هو يوم العمل التالي ليوم التعامل أيام اإلعالن

 يوم العمل التالي ليوم التقويم    موعد دفع قيمة الوحدات المستردة

 ال يوجد   رسوم االشتراك

 رسوم إدارة الصندوق
 مدير أرباح تتجاوز أال بشرط األرباح، صافي من% 16 الصندوق مدير حصة

 .الصندوق أصول صافي من% 1 السنة في الصندوق



 رسوم أمين الحفظ

 صفقات األصول في قيمةمن سنوياً  %0.0025يتحمل الصندوق رسوم حفا تعادل 

ن م% سنوياً 0.02كما يتحمل الصندوق رسوم حفا تعادل ، وأدوات أسواق النقد

 مالية أخرى.قيمة األصول لالستثمارات في الصكوك أو أي أوراق 

التي وداع ال تشمل الرسوم النظامية والرسوم التي قد تفرضها األسواق ومراكز اإلي

 من الممكن أن تتغير من وقت ألخر.

 رسوم التعامل 

 النقد أسواق وأدوات صفقات عن الناتجة والرسوم العموالت الصندوق يتحمل

 تدفع لتيوا األسواق في السائدة األسعار حسب المالية األوراق وبيع شراء وعمليات

 .الحفا وأمناء التنظيمية والجهات المالية واألسواق للوسطاء

 رسوم أخرى

سوم سيتحمل الصندوق المصاريف الالزمة والفعلية إلدارته، رسوم المراجعة ور

ق الحفا ورسوم النشر والرسوم الرقابية ومكاف ت أعضاء مجلس إدارة الصندو

بشرط أال يتجاوز إجمالي نسبة المصروفات  االخرى، اريفرسوم ، والمصالو

% من متوسط 0.25األخرى )باستثناء مصاريف التعامل والحفا والضرائب( 

ن في حال كانت نسبة الرسوم أقل م 150,000صافي قيمة األصول السنوية أو )

 .ذلك( كما يتحمل الصندوق الرسوم الفعلية فقط

 

  



 تعريف المصطلحات

 لاير سعودي. –لمضاربة بالبضائع لصندوق الراجحي  الصندوق 

 شركة الراجحي المالية  مدير الصندوق/المدير/ الشركة

 مجلس إدارة الصندوق  المجلس 

 شخص اعتباري مستقل ومرخص له بحفا األوراق المالية للعمالء أمين الحفا

 هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية الهيئة

أيبببام قبببببول طلبببببات االشببببتراك 

 واالسترداد  

 جميع أيام العمل الرسمية لشركة الراجحي المالية  

 طلب بيع وحدات في الصندوق طلب االسترداد 

 طلب شراء وحدات في الصندوق طلب االشتراك

ميبع جة إلبى هي فترة بداية الصندوق التي يتم خاللها طرح وحدات الصندوق بالقيمبة االسبمي فترة الطرح األولي

 المشتركين

 اليوم الذي يبدأ فيه الصندوق أعماله يوم تشغيل الصندوق

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

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

 بمدير الصندوق الهيئة الشرعية الخاصة الهيئة الشرعية

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

 اليوم الذي يتم فيه حساب صافي قيمة أصول الصندوق يوم التقويم 

 األيام التي يتم فيها بيع وحدات صندوق االستثمار واستردادها يوم التعامل

 يوم عمل رسمي للراجحي المالية   يوم عمل 

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

إجمببالي أصببول الصببندوق بعببد خصببم كافببة االلتزامببات والمصبباريف الفعليببة المحملببة علببى  صافي قيمة أصول الصندوق

 الصندوق.

حصة المالك في صبندوق االسبتثمار البذي يتكبون مبن وحبدات بمبا فبي ذلبك أجبزاء الوحبدة   )الوحدة(وحدة االستثمار 

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



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

 الوحدة  في فترة الطرح األولي سعر القيمة االسمية

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

مسببببتثمر مؤهببببل/ مسببببتثمرون 

 مؤهلون

 أي شخص طبيعي/ أشخاص طبيعيبون، أو اعتبباري/ اعتبباريون تقبر لبه/لهم أنظمبة المملكبة

 بهذه الصفة.

لشبركات المالية التي تتبعها الهيئة الشرعية لمدير الصندوق لتصنيف ا هي الضوابط والنسب الضوابط الشرعية

 واالستثمارات كاستثمارات متوافقة مع الضوابط الشرعية ويمكن االستثمار بها.

دات هي أداة مالية أو عقبد تشبتق قيمتبه مبن قيمبة أصبول حقيقيبة أو ماليبة أخبرى )أسبهم وسبن عقود المشتقات

إلبى  وتكبون لتلبك العقبود الماليبة مبدة زمنيبة محبددة باإلضبافةوعمالت أجنبية وسلع وذهب( 

قبود ) سعر وشروط معينة يتم تحديدها عند تحرير العقبد ببين الببائع والمشبتري ومبن هبذه الع

(، Forwards(، العقبببود اآلجلبببة  )Options(، عقبببود الخيبببارات )Futuresالمسبببتقبليات )

تكببون متوافقببة مببع الضببوابط  وأي عقببود مشببتقات أخببرى، علببى أنSWAPالمبببادالت ) )

 الشرعية للصندوق.

يولة قصببيرة األجببل و تعتبببر الوظيفببة األساسببية لهببذه األدوات إيجبباد السبب هببي أدوات الببدين  أدوات أسواق النقد

تببي واألفبراد والحكومببات مبن أجبل مواجهبة احتياجاتهببا النقديبة قصبيرة األجبل وال للشبركات

 رةعية المرابحببة والمضبباربة والوكالببة واإلجبباالعقببود المتوافقببة مببع الضببوابط الشببر تشببمل

 .والمشاركة وأي عقد أخر متوافق مع الضوابط الشرعية للصندوق

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

ذلك لببيم مسبباوي علبى األقببل تنظيميبة خليجيببة و/أو أجنبيبة وفقببا لتنظبيم بلببد آخبر خاضببع لتنظب

نقبد المطبق على صناديق االستثمار في المملكة وتسبتثمر بشبكل رئيسبي فبي أدوات أسبواق ال

 وتكون متوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق.

 هي ضريبة غير مباشرة تُفرض علبى جميبع السبلع والخبدمات التبي يبتم شبراعها وبيعهبا مبن ضريبة القيمة المضافة

 قبل المنش ت.

 

  



 :ستثمارالا صندوق( 1

 الصندوقاسم  (أ

 ي لاير سعودي –مضاربة بالبضائع ي صندوق الراجحي لل

                                                                                           Al Rajhi Commodity Fund - SAR 

 الصندوقوأحكام تاريخ إصدار شروط  (ب

 .م28/02/2021   بتاريخ لها تحديث آخر إجراء وتم. م2000 يونيو 1 بتاريخ الصندوق وأحكام شروط صدرت

 . الصندوقتأسيس وطرح  ىيئة علالهتاريخ موافقة  (ج

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

 صندوق المدة  (د

 غير محدد المدة هو صندوق عام مفتوح لاير سعودي –مضاربة بالبضائع صندوق الراجحي لل

 صندوقالعملة  ـ(ه

رى ي عملة أخرين بأعملة الصندوق هي الريال السعودي وهي التي ستقّوم بها استثماراته ووحداته، وتقبل اشتراكات المستثم

ي تحويل غبون ففي ذلك التاريخ، ويتحمل الرا من العمالت العالمية الرئيسية على أساس سعر الصرف السائد في األسواق

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

 : هستثمار وممارساتاالسياسات ( 2

  لصندوقلستثمارية االهداف األ (أ

 المال أسر في زيادة تحقيقهو صندوق استثمار مفتوح يهدف إلى لاير سعودي  –لمضاربة بالبضائع صندوق الراجحي ل

 خالل من المال رأس في مستمر نمو لتحقيق المخاطر، منخفضة متاجرة عمليات في األصول توظيف طريق عن والسيولة

 وفق وتنفذ سعوديال بالريال تقيّم األجل قصيرة تجارية استثمارات من المتحققة والسيولة العائد من معقول قدر توفير

 مقارب نمو لتحقيق الصندوق يسعى كما الصندوق يسعى كما. المالية لراجحيل الشرعية الهيئة من المقرة الشرعية المعايير

 ،( SAIBOR 3 MONTHS/  شهور 3 -بالريال السعودية بمصارف القروض على الفائدة سعر: )اآلتي اإلرشادي للمؤشر

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

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

معببايير لل يبة تببتم فببي البضبائع بطريقببة موافقببةصببفقات تجار فببي االسبتثمار طريببق عببن االسبتثمارية أهدافببه الصببندوق يحقبق

سبلع )التبي الشرعية الخاصة بمدير الصندوق بأسلوب المضاربة الشرعية. والصفقة التي تعقد لشراء مجموعة منوعة من ال

علبى مبدد  تضم بضائع ومواد خام باستثناء الذهب والفضة( يقصد منها إعبادة البيبع بسبعر أعلبى علبى أسباس البدفع المؤجبل

 قصيرة ومتوسطة حسب الحاجة.

  تثماراالسز تركية سياس (ج

 من مالءة وذات السمعة حسنة أطراف مع المخاطر منخفضة تجارية صفقاتمرابحات و في الصندوق ستثمري 

 .المالية الناحية

 الصندوق أصول من% 10 عن يزيد ال بما أخرى بضائع صناديق في االستثمار للصندوق يمكن. 



 اصول نم% 30 يتجاوز ال بما( الصكوك) مثل األجل قصيرة المالية األدوات في االستثمار للصندوق يمكن 

 . الصندوق لمدير الشرعية الهيئة من المعتمدة للضوابط مطابقتها بشرط الصندوق؛

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

 حسب استراتيجية الصندوق.يمكن للصندوق االستثمار في األوراق المالية المحلية والعالمية 

  لصندوقلة ستثمارياالاذ قرارات تخا رضبغتخدامها اسندوق الصدير لمن يمك تيدوات الألاليب واسألت واالاملمعا ـ(ه

ارها مع استثم تحقيق زيادة مستمرة في رأسمال المستثمرين من غير توزيع العوائد واألرباح، حيث سيتم إعادة -ز

ة ومتوسط بأتباع خطط مدروسة للتعامل في مجموعة منوعة من االستثمارات قصيرةرأس المال. و سيكون هذا 

لضوابط ابقة لاألجل في أصول مادية )سلع( في األسواق العالمية من خالل أدوات استثمار إسالمية مالئمة مط

 رية:جاالمعتمدة من الهيئة الشرعية لمدير الصندوق. وفيما يلي سرد ألهم مراحل القيام بالصفقة الت

 ل أم قصيرةة األجتقييم المناخ االستثماري العام الذي بدوره يحدد المدى الزمني )األجل( للصفقة طويل  (1

 األجل.

 تحديد مستوى السيولة المناسب (2

 العميل )المشتري( المتصف بالمالءة والقوة المالية نتقاءا (3

 العميل باآلجل.تنفيذ الصفقات من خالل الشراء الحالي للبضائع ومن ثم بيعها على  (4

 .توفير السيولة النقدية الالزمة للمستثمرين من خالل آليات الصندوق -س

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

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

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

ض تلبك المفبرو ال يوجد قيود أخرى على نوع أو أنواع األوراق المالية أو األصول التي يمكن للصندوق االستثمار بها غيبر

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

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

 .صناديق آخرون

 % من أصول الصندوق.10كن للصندوق االستثمار في صناديق بضائع أخرى بما ال يزيد عن يم

 ضاالقترا فيندوق صالحيات صال (ط

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

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

 ف نظير. أي طر سوف يلتزم مدير الصندوق بمتطلبات الئحة صناديق االستثمار وقيودها من حيث الحد األقصى للتعامل مع

 .اطر الصندوقمخدارة إلسياسة مدير الصندوق  (ك



صندوق هداف الالتي تحقق أ ممارسات االستثمار الجيد والحكيممدير الصندوق اتخاذ قرارات استثمارية منسجمة مع  على

دير مك بذل المشار اليها في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات والمستندات األخرى ذات العالقة، ويشمل ذل

 الصندوق الجهد الالزم للتأكد من:

  الكافية لتلبية أي طلبات استرداد متوقعةتوفر السيولة 

 ما لم  ع معينعدم تركيز استثمارات الصندوق على ورقة مالية معينه أو بلد أو منطقة جغرافية أو صناعة أو قطا

 ينص على ذلك الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات وملخص الصندوق.

 دافه االستثماريةعدم تحمل الصندوق أي مخاطر استثمارية غير ضرورية تتعلق بأه 

 دور مجلس إدارة الصندوق وطبيعة الخدمات التي يقدمها المجلس كتالي:

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

 ئحة اإلشراف، ومتى كان ذلك مناسبا، المصادقة على أي تضارب مصالح يفصح عنه مدير الصندوق وفقا لال

 صناديق االستثمار 

 الصندوق  مدير االجتماع مرتين سنويا على األقل مع مسؤول المطابقة وااللتزام )لجنة المطابقة وااللتزام( لدى

واألنظمة  للوائحاالتزام مدير الصندوق بجميع  ب لديه، للتأكد مناإلرهاومسؤول التبليغ عن غسيل األموال وتمويل 

 المتبعة.

 .إقرار أي توصية يرفعها المصفي في حالة تعيينه 

 الئحة قة باكتمال والتزام شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات والمستندات األخرى ذات العال التأكد من

 صناديق االستثمار.

 مذكرة و ندوق دوق بمسؤوليته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا لشروط وأحكام الصالتأكد من قيام مدير الصن

 الئحة صناديق االستثمار.، وأحكام المعلومات و المستندات ذات العالقة

 .العمل بأمانة ولمصلحة صندوق االستثمار ومالكي الوحدات فيه 

 اديالسترشر المؤشا (ل

  . شهور 3 -السعودية بالريالسعر الفائدة على القروض بمصارف  هو المؤشر االسترشادي للصندوق

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

 التعامل في مشتقات األوراق المالية (م

 .يوجد ال

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

 ال يوجد

 :الصندوق فيستثمار لالخاطر الرئيسة ( الم 3

  نبه مبن المخاطر، وتبعاً لذلك يجبب علبى مبالكي الوحبدات أن يكونبوا علبى بي منخفضيعتبر الصندوق صندوق استثمار

 المخاطر الرئيسة التي قد يكون لها أثر سلبي على أداء الصندوق

 غيبر ليس هناك تأكيد أن األهداف االستثمارية للصندوق سبوف تتحقبق وذلبك ألن ظبروف السبوق وطبرق التبداول فبي ت

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

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


  مؤشر قارنة بالم الصندوق أو أن أداء خسائر كبيرةأي تكبد  األرباح سوف تتحقق أو أنه لن يتمبأن ال يوجد ضمان

 .االسترشادي سيتكرر أو يماثل األداء السابق

  كيةبنديعة وال يعتبر بمثابة  االستثمار في الصندوق أنيجب أن يأخذ مالكي الوحدات المحتملين في االعتبار. 

  ،أقبل سترداد وقد يكون مبلغ االيجب على مالكي الوحدات أن يدركوا أنهم ربما يخسرون جزءاً من أو كامل استثمارهم

ع مبالكي قيمبة االسبتثمارات الرئيسبة للصبندوق وربمبا ال يسبتط. وقد تنخفض الصندوقفي به  اشتركوامن السعر الذي 

 الوحدات استرداد المبلغ الذي استثمروه في الصندوق.

 االستثمار صندوقال في االستثمارب المرتبطة المحتملةة الرئيس لمخاطراقائمة 

تمل وال عوامبل المخبباطر والتببي تشببيجبب أن يأخببذ مببالكي الوحبدات المحتملببين فببي االعتببار قبببل االسببتثمار فبي هببذا الصببندوق 

 تنحصر على التالي:

 مخاطر أسواق السلع

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

الشراء ف الواعد بالطر دوق آجالً علىالسلع المناسبة من موردين معتمدين في أسواق السلع العالمية، ومن ثم يبيعها مدير الصن

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

 للمورد أو بيعها في السوق بسعرها في حينه والذي يمكن أن يكون أقل مما اشتريت به.   

 مخاطر أسعار الفائدة

سعار أسوق  استثمارات الصندوق )بضائع، صكوك( تجعله يتأثر بأسعار الفائدة. وعليه ، فإن أي تغيرات في إن طبيعة 

قييم توكذلك بشكل غير مباشر نتيجة للتغير في   ستؤدى إلى تباينات في عائد الصندوق، بشكل مباشر من عائد األرباح الفائدة 

 . التي يديرها الصندوقاألصول 

 مخاطر العمالت

شكل قوام لتي تاطوي االستثمار في الصندوق على بعض المخاطر التي تتعلق بالعمالت، فإن انخفاض قيمة أي من العمالت ين

 أن يؤثر سلبا على أداء الصندوق. استثمارات الصندوق من شأنه

 مخاطر االئتمان

سداد  ق( فيفي عمليات الصندو تتمثل في إمكانية عدم قدرة أو عدم رغبة الطرف اآلخر )المتمول أو المشترى باألجل 

 المستحقات أو االلتزامات المترتبة عليه في الوقت المحدد أو عدم إمكانية السداد نهائياً.

 المخاطر االقتصادية

فيها  ستثمريينطوي االستثمار في الصندوق على درجة عالية من المخاطر الناجمة عن التوزيع الجغرافي لألسواق التي 

ون له وال، قد يكاألم الصندوق. وعليه؛ فإن أي تغييرات معاكسة في الظروف االقتصادية للبلد )أو البلدان( التي تستثمر فيها

 أثر سلبي على قيمة أصول الصندوق. 

 اطر عدم الشرعيةمخ

ط الشرعية لضوابتتمثل مخاطر عدم الشرعية في حال استبعاد أرباح بعض الصفقات في حال كون التنفيذ تم بطريقة مخالفة ل

 الصادرة عن الهيئة الشرعية الخاصة بمدير الصندوق.

 مخاطر السيولة

لوحدات يمة اقص في السيولة أو إذا كانت يتعرض الصندوق لمخاطر عدم القدرة على تنفيذ عمليات االسترداد نتيجة النق

عه مدير م% أو أكثر من القيمة الصافية ألصول الصندوق إلى الحد الذي يضطر 10المستردة في أي يوم تقويم تعادل 

 الصندوق لتأجيل االسترداد لتاريخ الحق.

 المخاطر القانونية

خباطر أتي تلبك المبتطبيبق األنظمبة واإلجبراءات القانونيبة, وتبقد تواجه الشركات بعض المخاطر القانونية نتيجة لعدم االلتبزام 

راد أو مببن الشببركات التببي اسببتثمر فيهببا الصببندوق واحتماليببة تعرضببها للمخبباطر القانونيببة والمقاضبباة مببن قبببل دعبباوى األفبب

 الشركات.

 المخاطر السياسية



سبية ي مخباطر سياالقوانين في تلبك البلبدان أو أأداء الصندوق قد يكون متأثرا بتغيير الحكومات أو الحروب أو في حال تغيير 

 أخرى.

 الصندوق مدير موظفي على االعتماد مخاطر

 وسبعر قالصبندو أداء تبأثر إلى يؤدي قد مما الصندوق، مدير موظفي ومهارات قدرات على كبير بشكل الصندوق أداء يعتمد

 .مناسب بديل وجود وعدم غيابهم أو استقالتهم عند سلبيا الوحدة

 المصالح تضارب مخاطر

 ؤثرتب قبد شخصبية مصبلحة بسببب الصبندوق مبدير قرار واستقاللية موضوعية على تؤثر التي الحاالت في المخاطر هذه تنشأ

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

 الُمصِدر مخاطر

 السياسبية وأ االقتصبادية الظبروف فبي والتغيبرات النظير، /المقابل الطرف أو للُمصدر المالية الظروف في التغييرات وتشمل

 قبد ممبا رالمصبد بوضبع يتبأثر األصبل ذلبك إن حيبث المصبدر، أو المالية األوراق من معين نوع على سلبا تؤثر التي المحددة

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

 

 

 

 :معلومات عامة( 4

  صندوقال في لالستثمار المستهدفة لفئةا (أ

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

 المال أسر في نمو لتحقيقيستهدف الصندوق المستثمرين الذين يسعون  الصندوق االستثمارية والمخاطر المرتبطة بها

  .بالبضائع المضاربة في االستثمار طريق عن للصندوق المحدد المخاطر مستوى مع متناسب

 األرباح توزيع سياسة (ب

 ق.في الصندو لموزعةاألرباح امار لن يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح أو توزيعات نقدية على المستثمرين وسيقوم بإعادة استث

  االستثمارالسابق لصندوق  األداء (ج

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

 م2019ديسمبر  31 - التراكمي %العائد 

 سنة ثالث سنوات خمس سنوات منذ التأسيس

58.88 10.95 7.19 2.80 

 

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



 

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

 % السنوي األداء

 السنة 2015 2016 2017 2018 2019

%2.80 %2.33 %1.89 %2.47 %1.01 
 الصندوق

%2.64 %2.53 %1.82 %2.11 %0.92 
 المؤشر اإلرشادي

 .الماضيةالثالث  الماليةمدار السنوات  ىعل األرباحتاريخ توزيع ( 4

 ي الصندوق.فلموزعة ابتوزيع أي أرباح أو توزيعات نقدية على المستثمرين وسيقوم بإعادة استثمار األرباح لن يقوم الصندوق 

  لصندوقا تقارير( 5

ل لبك مبن خبالوذ مقابللى نسخ من هذه القوائم دون يستطيع مالكي الوحدات االستثمارية والمستثمرين المحتملين الحصول ع

  capital.com-www.alrajhiموقعنا االلكتروني  

 .الوحدات مالك حقوققائمة  (د

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

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

 يوم من كل صفقة. 15وسجل بجميع الصفقات يفدم خالل 

 الحصول على القوائم المالية المراجعة للصندوق بدون مقابل عند طلبها 

 فقا وريانه اإلشعار بأي تغيير في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وإرسال ملخص بهذا التغيير قبل س

 دة المحددة في الئحة صناديق االستثمار.لنوع التغيير والم

 اإلشعار بأي تغير في مجلس إدارة الصندوق 

 ية الفعل الحصول على نسخة محدثة من شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات سنويا تظهر الرسوم واألتعاب

 ومعلومات أداء الصندوق عند طلبها

  يميا، بخالف يوما تقو 21قبل االنهاء بمدة ال تقل عن االشعار برغبة مدير الصندوق بإنهاء صندوق االستثمار

 المعلومات عليها. ومذكرةاألحداث التي تنص عليها الشروط واألحكام 

 لوحدة على مالك ا في شروط وأحكام الصندوق، إال في حالة تم االتفاق معالسترداد في األوقات المحددة دفع عوائد ا

 .ارجة عن إرادة مدير الصندوقأوقات مختلفة أو تعذر ذلك نظراً لظروف خ

 طلبها من مدير الصندوق دالحصول على اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى عن 

 .الوحدات مالك مسؤوليات ـ(ه

 يقر ويوافق مالكي الوحدات في الصندوق على اآلتي:

 % العائد السنوي

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

%2.80 %2.33 %1.89 %2.47 %1.01 %1.06 %1.22 %1.38 %1.10 %1.26 

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


 و ربحية أداء ألضمان  االستثمار في الصندوق على مسؤولية المستثمر بشكل كامل وال يقدم مدير الصندوق أي تعهد أو

قيمة  فاض فيألي استثمار مدار في الصندوق ولن يكون على مدير الصندوق أي مسؤولية قانونية أو تبعية ألي انخ

 التعدي أو سيم أواالستثمارات المدارة أو انخفاض في أصول الصندوق باستثناء تلك الحاالت الناتجة عن اإلهمال الج

 التقصير.

 يون  عن دالوحدات الستثماره في الصندوق أو جزء منه ، ال يكون مالك الوحدات مسؤوالً  فيما عدا خسارة مالك

 .والتزامات الصندوق

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

ي مسؤولية أئه من يتم إعفااستثماراتهم وأن مدير الصندوق الصحيحة، بما فيها اإلشعارات وكشوفات الحساب المتعلقة ب

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

عن  تي تنشأمالك الوحدات بكشف الحساب واإلشعارات أو أي معلومات أخرى تتعلق باالستثمارات أو تلك التزويد 

ب أو الحسا درة مالك الوحدة على الرد أو التأكد من صحة المعلومات أو تصحيح أية أخطاء مزعومة في كشفعدم ق

 اإلشعارات أو أية معلومات أخرى.

  ن لك القوانيخضع لتيإذا كان مالك الوحدات خاضعاً لقوانين سلطة غير المملكة العربية السعودية فإنه يتعين عليه أن

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

 باإلنهاء الخاصة اإلجراءاتو صندوقال إنهاء تستوجب التي الحاالت (و

ق لصندوق الحمدير ايعتبر هذا الصندوق من الصناديق المفتوحة المدة وليس هناك يوم محدد لتصفيته. ومع ذلك، فإنه سيكون ل

ة ومالئمة ة عمليفي تصفية الصندوق بالكامل، إذا أصبح جلياً أن حجم أصول الصندوق ال يبرر االستمرار في إدارته بطريق

حجم  انخفض بب حدوث بعض التغييرات في األنظمة التي تحكم إدارة الصندوق، أوومجدية من الناحية االقتصادية أو بس

يئة السوق هاشعار  ن قبل هيئة السوق المالية وذلك بعددون الحد األدنى المسموح به الستمرار الصندوق والمحدد مالصندوق 

 ت التالية:الخطوا فسيقوم مدير الصندوق باتخاذالمالية أو ألي سبب طارئ آخر. وفي حالة تم اتخاذ قرار بتصفية الصندوق، 

 ( 21) لك قبلإرسال إشعار مكتوب بهذه التصفية إلى هيئة السوق المالية ومالكي الوحدات ، على أن يكون ذ

 يوماً تقويمياً من تاريخ التصفية.

 مالكي  ( علىدتسداد االلتزامات المستحقة على الصندوق من أصول الصندوق وتوزيع المبالغ المتبقية )إن وج

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

  ندوق دة الصميجب على مدير الصندوق اإلعالن في موقعه اإللكتروني والموقع اإللكتروني للسوق عن انتهاء

 ومدة تصفيته.

 .بأصول الصندوق المتعلقة المخاطر تقويم آلية (ز

 الصندوق بأصول المتعلقة المخاطر لتقويم داخلية آلية يقر مدير الصندوق بوجود

 

 

 

 



 :االتعابو العموالتو الخدماتمقابل ( 5

 .صندوقالمن أصول  المدفوعاتأنواع  (أ

 رسوم اإلدارة

 ، يوزع الربح على النحو اآلتي:المصروفاتفي حال تحقق األرباح بعد حسم  -ج

 في الصندوق مدير أرباح تتجاوز أال بشرط األرباح، صافي من% 16 الصندوق مدير حصة 

 .الصندوق أصول صافي من% 1 السنة

 وحدات من يملك ما بحسب كل للمستثمرين يكون ذلك بعد تبقى ما. 

ال التعبدي حبفي حالة الخسارة فإن مدير الصندوق يضيع عليه جهده وعمله، وال يتحمل شيئاً من خسبارة المبال إال فبي  -ح

 أو التفريط، وتكون الخسارة على المستثمرين بحسب استثماراتهم.أو اإلهمال 

 رسوم الحفظ

 كمبا يتحمببل، صبفقات وأدوات أسبواق النقبد األصبول فببي قيمبةمبن سبنوياً  %0.0025يتحمبل الصبندوق رسبوم حفبا تعببادل 

 مالية أخرى.% سنوياً من قيمة األصول لالستثمارات في الصكوك أو أي أوراق 0.02الصندوق رسوم حفا تعادل 

 ن وقت ألخر.ال تشمل الرسوم النظامية والرسوم التي قد تفرضها األسواق ومراكز اإليداع والتي من الممكن أن تتغير م

 الضرائب

 أو دوقالصن مع المبرمة العقود أو الصندوق على فرضها يتم أخرى ضرائب وأي المضافة القيمة ضريبة الصندوق يتحمل

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

 رسوم التعامل

اليبة حسبب وعمليبات شبراء وبيبع األوراق الموأدوات أسواق النقد رسوم الناتجة عن صفقات العموالت واليتحمل الصندوق 

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

 رسوم أخرى

لرقابيبة اسيتحمل الصندوق المصاريف الالزمة والفعلية إلدارته، رسوم المراجعبة ورسبوم الحفبا ورسبوم النشبر والرسبوم 

 االخببرى، بشببرط أال يتجبباوز إجمببالي نسبببة المصببروفات اريفرسببوم والمصببالومكافبب ت أعضبباء مجلببس إدارة الصببندوق و

% مبببن متوسبببط صبببافي قيمبببة األصبببول السبببنوية أو 0.25األخبببرى )باسبببتثناء مصببباريف التعامبببل والحفبببا والضبببرائب( 

 في حال كانت نسبة الرسوم أقل من ذلك( كما يتحمل الصندوق الرسوم الفعلية فقط. 150,000)

 

 

 

ن قبل مدفعها  وقت، واالتعابو العموالتو الخدماتل مقابب حسة كيفيع م،  المصاريفو الرسوم جميعح يوض جدول (ب

 .صندوقال

 اإلدارة  رسوم
 مدير أرباح تتجاوز أال بشرط ، األرباح صافي من% 16 الصندوق مدير حصة

 الصندوق أصول صافي من% 1 السنة في الصندوق



مجموع مكاف ت أعضاء مجلس إدارة 

 الصندوق

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

 أصوله نسبة إلى إجمالي أصول الصناديق األخرى على اساس سنوي تحسب

 السنه نهاية في وتخصم يومي تراكميا بشكل

 أتعاب المحاسب القانوني المستقل
شكل مبلغ ثابت على أساس سنوي  وتحسب ب،  سنوياً  لاير 35,000   أقصى بحد

  يومي تراكميا ويدفع كل سته اشهر

 رسوم النشر في موقع تداول 
ل تحسب بشكمبلغ ثابت على أساس سنوي  ،  سنوياً  لاير 5,000    أقصى بحد

 وتدفع في نهاية العامتراكميا يومي 

 الرسوم الرقابية 
يا تراكمتحسب بشكل يومي مبلغ ثابت على أساس سنوي ،  سنوياً لاير   7,500

 نهاية العاموتدفع في 

 مصاريف التوزيع
تقديري على أساس سنوي  بلغتحتسب كم سنوياً  لاير 50,000  أقصى بحد

ً  ملتحو  وتدفع في نهاية العام بشكل يومي تراكميا

رسوم مصاريف الحفا و خدمات 

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

 ضريبة القيمة المضافةل*جميع الرسوم أعاله غير شاملة 

 يوم 365 أساس على السنة أيام عدد احتساب يتم**

 

دفعها مالكو ي التي الملكيةونقل  االستردادو االشتراك رسومب يتعلقا فيم فرضها يجوز التي الصفقات مقابل تفاصيل (ج

 .المقابل ذلكالوحدات، وطريقة احتساب 

 يوجد ال

 مدير الصندوق يبرمهاخاصة ت أي عموال (د

 ال يوجد

 مالكل الصندوق أو من قب أصول من ُدفعت التي الصفقات مقابلو المصاريفو رسومال جميع يوضح افتراضي مثال ـ(ه

 .أساس عملة الصندوق ىالوحدات عل

 لصندوقا وحجم سعودي لاير 100,000 المستثمر المبلغ أن بافتراض أعاله الموضحة الرسوم احتساب آلية يوضح مثال

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

 

 إجمالي اصول الصندوق
رسوم ومصاريف الصندوق 

 بالريال السعودي

رسوم ومصاريف المستثمر 

 بالريال السعودي

 - - *رسوم االشتراك

 رسوم الحفا
 يعادل الحفا رسوم متوسط أن افتراض على)

%0.006) 

630 6.30 

 600 60,000 اعضاء مجلس االدرة المستقلينمكافاة 

 367.50 36,750 رسوم  مراجع الحسابات

 500 50,000 مصاريف التوزيع

 75 7,500 الرسوم الرقابية



 52.50 5,250 رسوم تداول

 1,601 160,130 *مجموع الرسوم والمصاريف السنوية

 105,000 10,500,000 % + رأس المال5العائد االفتراضي 

 103,399 10,339,870 األصول قبل خصم رسوم االدارة صافي

 3,399 339,870 صافي الربح قبل خصم رسوم اإلدارة

 571 57,098  رسوم ادارة الصندوق

صافي االستثمار االفتراضي نهاية السنة 

 المالية
10,282,772 102,828 

رسوم  نطبق عليهاعدا الرسوم المعفاة أو التي ال يما فيأعاله شاملة ضريبة القيمة المضافة في المثال *جميع الرسوم 

 الضريبة.

 :التسعيرالتقويم و( 6

 صندوقالل وتقويم أصآلية تفاصيل  (أ

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

 اإلغالق سعر يتوفر لم ذاإ .إغالق سعر لها يتوفر التي الصندوق أصول لكافة التقويم يوم في اإلغالق أسعار اعتماد سيتم .ه

 .متوفر إغالق سعر اخر اعتماد سيتم التقويم يوم لألصل

 قيمة صافي خالل نم تقويمها سيتم ، العام الطرح ذات الدين وأدوات النقد أسواق وأدوات صناديق في االستثمار حالة في .و

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

 الفترة عائد تساباح سيتم ،المرابحة بالبضائع، استثمارات في حسابات إسالمية و المنتجات المركبة االسالمية حالة في .ز

 .للصفقة  سميةاإل للقيمة وإضافته الصفقة عمر من المنقضية

وك لمستحقة للصكاالقيمة السوقية للصكوك بناء على القيمة السوقية باإلضافة األرباح  احتساب سيتم الصكوك، حالة في .ح

 .حتى يوم التقويم

 

 

 .عدد نقاط التقويم وتكرارها (ب

 )أ( الفقرة في إليه االشارة تم كما الصندوق في أصل كل لقيمة وفقا الخميس إلى األحد من يوميا   الصندوق أصول تقويم سيتم

 .عاملالت ليوم التالي الرسمي العمل يوم في الوحدة سعر إعالن سيتم كما مساًء، الخامسة الساعة قبل  أعاله

 .الخاطئ التسعيرحالة التقويم أو  فيستُتخذ  التي اإلجراءات (ج

ساب حسيتم توثيق وتعويض جميع مالكي الوحدات المتضررين عند تقويم أي أصل من أصول الصندوق بشكل خاطئ أو 

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

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

 .االستردادو االشتراكتنفيذ طلبات  ألغراضطريقة احتساب سعر الوحدة  (د

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

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



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

 .التقويم تاريخ في السائدة الصرف

 .نشر سعر الوحدة وتكرارها تمكان ووق ـ(ه

 .لتعاملا يوم يلي الذي العمل يوم في مساءً  الخامسة الساعة قبلوموقع الشركة  تداول موقع في الوحدة سعر نشر سيتم

 :التعامل( 7

 األوليتفاصيل الطرح  (أ

 يونيو 11ق المواف هـ،1421 األول ربيع  9عمله في  الصندوق بدأ وقد المدة محدد غير مفتوح صندوق يعتبر الصندوق

 .م2000

 .ال يوجد حد أدنى لبدء عمل الصندوق 

 لاير سعودي 100سعر الوحدة عند بداية الطرح  يساوي 

 .االستردادو االشتراكالنهائية لتقديم طلبات  المواعيدو المحددالتاريخ  يحتويأن  يجب (ب

يومياً )تعامل م في الصندوق بعد إتمام الطرح األولي لوحدات الصندوق في كل يووالتحويل يسمح باالشتراك واالسترداد 

ت ستالم طلبا. وسيكون آخر موعد الالتعاملبسعر الوحدة المعلن عنه في اليوم الذي يلي يوم  (الخميس إلى األحد من

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

 

 مكانو للملكية ألدنىا الحدو االستردادو لالشتراك االدنىد لحا كذل فيا بمداد، الستروا االشتراك إجراءات تحتويأن  يجب (ج

 .)حيثما ينطبق) الملكيةأو نقل  االسترداد متحصالت عودف االستردادب طل بين المدةو الطلبات تقديم

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

 لنسبا هذه خفض الصندوق لمدير ويجوزلاير سعودي 3,750لاير سعودي والحد االدنى لالسترداد  3,750اإلضافي 

 للبرامج االدخارية واالستثمارية.

ل ساعات تمدة خاليومياً عن طريق فروع الشركة المع التحول بين الصناديق يتم استالم طلبات االشتراك واالسترداد أو

شركة  فرهالتي تواالعمل الرسمية على أن يتم تقديم بيانات إثبات الهوية الالزمة، أو عن طريق القنوات اإللكترونية 

 الراجحي المالية.

د أقصبى ذا اليبوم بحبسيتم دفع قيمة الوحدات المستردة للمستثمرين في يوم العمل التالي ليوم التقويم، وقد يتأخر الدفع عبن هب

لبدى  حبدات متبوفرة)أربعة أيام بعد يوم اإلعالن(، أو الوقت الذي تكون فيه جميع الوسائل و التراخيص المناسبة لتحويل الو

 صندوق، أيهما يأتي الحقا.مدير ال

 الوحدات مالكي سجل (د

غييرات تول أي سيقوم مدير الصندوق بإعداد سجل  بمالكي الوحدات بالمعلومات المطلوبة وتحديثه بشكل مستمر عند حص

 ظهر فيهلطلب يافي المعلومات حسب الالئحة وحفظه في المملكة كما سيتم إتاحة ملخص لسجل مالكي الوحدات مجانا عند 

 جميع المعلومات المرتبطة بمالك الوحدات المعني فقط.



 استثمار أموال االشتراك األولي قبل بدء عمل الصندوق ـ(ه

لصبالح  لنقبداق اسبوأ صبفقاتو أموال االكتتاب المستلمة خالل فترة الطرح األولى سيتم استثمارها في صناديق أسبواق النقبد

 ، إلبىلمملكبةخبارج ا ةلتنظيم مؤسسة النقد أو لهيئة رقابية مماثلة للمؤسس، المبرمة مع طرف خاضع المستثمرين بالصندوق

 .إلى الحد األدنى المطلوب أو الوقت المحدد لبدء عمل الصندوقحين الوصول 

 الحد األدنى للمبلغ األولي لبدء عمل الصندوق (و

 .ال يوجد حد أدنى لبدء عمل الصندوق 

قيمة  صافيل ىكحد أدن يعادلها امعودي أو س لاير ماليين 10ب متطلتيفاء اسمان لض الالزمة التصحيحية اإلجراءات (ح

 .أصول الصندوق

ص ية فيما يخالمال يتبع مدير الصندوق األحكام الواردة في الئحة صناديق االستثمار والتعاميم الصادرة عن هيئة السوق

عودي س( ماليين لاير 10الصندوق عن )الصندوق، وفي حال قل صافي قيمة أصول  عمل الستمرارالمتطلب الالزم 

ق دوق فوسوف يسعى مدير الصندوق لتصحيح ذلك حسب اإلجراءات النظامية الممكنة وفي حال تعثر زيادة حجم الصن

جراءات فقاً إلوالحد األدنى المطلوب الستمرار عمل الصندوق، سيقوم مدير الصندوق بالبدء بإجراءات إنهاء الصندوق 

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

 

 

 .الحاالت تلك في المتبعة اإلجراءاتأو يعلق، و الوحدات فيل التعاما معهل يؤجَّ  التي الحاالت (ط

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

 المالية ذلكإذا طلبت هيئة السوق  -

 مدير الصندوق أن التعليق يحقق مصالح مالكي الوحدات ىأذا رأ -

 يملكهبا التبي ىاألخبر األصبول أو الماليبة األوراق مبع التعامبل فيهبا يبتم التبي الرئيسبة السبوق فبي التعامل تعليق تم إذا -

 إلى نسبة ةمهم أنها معقول بشكل الصندوق مدير يرى التي الصندوق أصول إلى بالنسبة أو عام بشكل إما االستثمار صندوق

يحبدث ويجوز لمدير الصندوق تأجيل اسبترداد الوحبدات كحبد أقصبى إلبى يبوم التعامبل التبالي. .الصندوق أصول قيمة صافي

 ( أو أكثبر مبن%10) ذلك، إذا بلغ إجمالي نسبة جميع طلبات االسترداد لمالكي الوحدات والمطلوب تلبيتها في أي يوم تعامبل

 ول الصندوق .صافي قيمة أص

 ة والمببرراتفي حال تعليق تقويم الصندوق، سيتخذ مدير الصندوق االجراءات الالزمة مع االخذ باالعتببار المبدة الضبروري

 لوحبدات فبورااومراجعة التعليق مع مجلس إدارة وأمين الحفا بصورة منتظمة. كما سيتم إشعار هيئة السوق المالية ومبالكي 

 طريقبة نفسبهاالتعليبق، وإشبعار هيئبة السبوق الماليبة ومبالكي الوحبدات فبور انتهباء التعليبق بال بأي تعليق مبع توضبيح أسبباب

 ق.كتروني للسوالمستخدمة في اإلشعار  عن التعليق واإلفصاح عن ذلك في المواقع اإللكتروني لمدير الصندوق والموقع اإلل

 االشبتراك هبذا علبى يترتبب أنبه الصبندوق ديرمب رأى حبال في الصندوق في اشتراك طلب أي رفض الصندوق لمدير ويحق

 مبالكي مصبلحة يحقبق االشبتراك طلبب رفبض كبان إذا أو األمبوال غسبل مكافحبة نظبام أو الماليبة السبوق هيئة للوائح مخالفة

 .الحاليين الوحدات

ل تيال االسترداداختيار طلبات  بمقتضاها يجري التي اإلجراءات (ي  .ستؤجَّ

ويتم معاملة كل طلب  الطلب استالم أولويةفي حالة تم تأجيل االسترداد من قبل مدير الصندوق، فسوف يتم الدفع على أساس 

% سوف يتم تنفيذ طلبات العمالء التي تم 10على حدة بحيث إذا تجاوز إجمالي طلبات االسترداد في يوم التعامل الواحد 



. فإذا انخفضت قيمة الوحدات عن  األسبقية بحسباستالم طلباتهم قبل الموعد النهائي لتقديم التعليمات الخاصة باالسترداد 

 صندوق، فعندئذ يجب استرداد وحدات المستثمرين بالكاملبال لالستمرارالحد األدنى المطلوب 

  :خصائص الوحدات( 8

 ون االشبتراكيجوز لمدير الصندوق أن يُصدر عدداً غير محدود من الوحدات متساوية القيمة تكون جميعها مبن فئبة واحبدة. ويكب

 في الصندوق على شكل وحدات متساوية القيمة. 

 :تقديم التقاريرو المحاسبة( 9

 . ة والسنويةاألولي المالية الفترات ذلك في بما، الماليةذات الصلة بالتقارير  المعلومات (أ

اد نتهباء مبن إعبدبإعبداد تقبارير ماليبة سبنوية والتبي تتضبمن القبوائم الماليبة السبنوية الراجعبة وسبيتم اال الصبندوق مدير سيقوم

ً ( 70) سبببعين التقبارير السببنوية وإتاحتهبا للجمهببور خببالل مبدة ال تتجبباوز كمببا يقببوم  وق،ن نهايبة السببنة الماليببة للصبندمبب يومببا

عبدادها مبن إ نتهباءاالي وسيتم الصندوق أيضاً بإعداد تقارير مالية أولية والتي تتضمن القوائم المالية األولية بشكل نصف سنو

  يوماً من نهاية فترة التقرير. (35) خمسة وثالثون وإتاحتها للجمهور خالل مدة ال تتجاوز

 .يعّدها مدير الصندوق التيأماكن ووسائل إتاحة تقارير الصندوق  (ب

 يأ خالل من أو( ونياإللكتر البريد أو/و البريدي العنوان) للمستثمر المسجل العنوان على بالصندوق الخاصة اإلشعارات ترسل

 وذلك إلشعارا أو التقارير في أخطاء أية اكتشاف حال في الصندوق مدير إخطار ويجب. اعتمادها يتم أخرى تواصل وسيلة

ً  (45) وأربعون خمسة فترة خالل ً  يوما  الصادرة التقارير صبحت ذلك وبعد التقارير، أو اإلشعارات تلك إرسال تاريخ من تقويميا

 .وحاسمة نهائية الصندوق مدير عن

 .2000-12-31تم إصدار أول قائمة مالية سنوية مدققة في السنة المالية المنتهية  (ج

 للصندوق المراجعةالسنوية  الماليةالقوائم  (د

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

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

 capital.com-www.alrajhiااللكتروني  

دون ب (لكترونييد اإلالبريتم موافاة جميع المستثمرين بنسخة من القوائم المالية الصندوق ترسل على )العنوان البريدي و/أو 

 مقابل بناًء على استالم طلب خطي منهم بذلك. 

 :إدارة الصندوق مجلس( 10

 .إدارة الصندوق، مع بيان نوع العضوية مجلسأعضاء  أسماء (أ

ينطببق علبيهم التعريبف  ينمسبتقل ينعضبوأعضباء مبن بيبنهم خمسبة  يشرف على الصندوق مجلبس إدارة مكبون مبن -1

تاليببة لببوائح الهيئبة، ويتكببون مجلببس إدارة الصببندوق مببن األعضبباء ال البوارد فببي قائمببة المصببطلحات المسببتخدمة فببي

 أسمائهم:

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

 المسلم ) عضو غير مستقل( بن خالد السيد / عبدهللا 

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

 /عضو مستقل(طارق بن عبدهللا الرميم  السيد( 

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


 )السيد / عبدالعزيز بن صالح العمير )عضو مستقل 

 إدارة الصندوق مجلسأعضاء  مؤهالتنبذة عن  (ب

 عضو غير مستقل(–) رئيس المجلس   -المحسن بن عبد الرحمن السيد/ أحمد

قبل   .المالية والمراجعةالخبرة في األعمال المصرفية وعاما من  14هو المدير المالي لشركة الراجحي المالية، ,ولديه أكثر من 

صرف مأنه عمل سابقا في  األردن، كما -انضمامه للراجحي المالية، كان يشغل منصب المدير المالي في مصرف الراجحي 

 حمدأ .وشركة ديلويت وعمل أيضا في الصندوق السعودي للتنمية PwC ودية، وقبل ذلك كان يعمل في شركةالسع -الراجحي 

 ودرجة األمريكية، المتحدة الواليات - ستيت ميسوري ايست ساوث جامعة من األعمال إدارة في ماجستير شهادة على حاصل

ا للمحاسبة، وقد من مجلس كاليفورني (CPA) معتمد عام محاسب أيضا أحمد. سعود الملك جامعة من المحاسبة في البكالوريوس

 د.الماليين في كلية الدراسات العليا إلدارة األعمال في جامعة ستانفورحضر البرنامج التنفيذي للمدراء 

 )عضو غير مستقل( -السيد/ عبدهللا بن خالد المسلم

يمتلك  .واق المال، ويقوم حالياً بوظيفة مدير تنفيذي بإدارة أس2016يعمل في مجموعة الخزينة في مصرف الراجحي منذ عام 

على  ة، حصلخبرة مالية ومصرفية تتجاوز عشر سنوات تنوعت ما بين مصرف الراجحي وبنك البالد ومجموعة سامبا المالي

دارة األعمال من إ، وعلى شهادة ماجستير 2010شهادة البكالوريوس في المالية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 

 .2016جامعة األمير سلطان عام 

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

اجسبتير مبن ، يحمبل شبهادة الم2010منبذ شبهر سببتمبر  أمين الهيئبة الشبرعية ومبدير اإلدارة الشبرعية بشبركة الراجحبي الماليبة

رقابة في ال عمل ،المعهد العالي للقضاء بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، ويحمل بكالوريوس الشريعة من الجامعة نفسها

ت الشببرعية بمصببرف الراجحببي، كمببا عمببل فببي جامعببة اإلمببام محمببد بببن سببعود اإلسببالمية، لببه مسبباهمات فببي مجببال االستشببارا

 الشرعية وهو عضو في الجمعية الفقهية السعودية، وشارك في عدد من الندوات والمؤتمرات.

 )عضو مستقل(طارق بن عبدهللا الرميم  السيد/

ض تنفيبذي لشبركة شبركاء وتبر األعمبال التجاريبة، وهبي شبركة اسبتثمارية خاصبة لهبا مكاتبب فبي الريباطارق مؤسس وشريك 

ركة مرخصبة رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لألسماك وصندوق تالل الملقا السكني، وشركة تأثير المالية، وهبي شب ودبي.

ني )أسبيج(، تثمار للمجموعبة المتحبدة للتبأمين التعباووهبو نائبب رئبيس مجلبس إدارة وعضبو لجنبة االسب من هيئة السبوق الماليبة.

ي، ناعية السبعودبدأ مسيرته العملية مع صندوق التنمية الصب وعضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية لشركة األمثل للتمويل.

 يين فبيوأيضبا منصبب كبيبر المصبرف  AG  Deutsche Bankوقد شغل سابقاً منصب رئيس قسم إدارة األصول الثروات في 

BNP Paribas Corporate& Investment Banking.  حاصبل علبى شبهادة الماجسبتير فبي إدارة األعمبال مبن كليبة لنبدن

ي مبرخص مبن لألعمال، وشهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعبة واليبة بورتالنبد، كمبا يعبد طبارق مستشبار مبال

 وزارة التجارة واالستثمار.

 

 

 

 (عضو مستقل )بن صالح العمير  زالعزيعبد السيد/ 

العمير حالياً منصب رئيس تنفيذي في شركة وصل لالستثمار التجارية منذ  زيشغل االستاذ عبد العزيز بن صالح بن عبد العزي

م وقبل انضمامه لشركة وصل، عمل رئيساً إلدارة المبيعات وكبار المستثمرين في شركة الراجحي المالية، ولديه 2012عام 



سنه في مجال تمويل الشركات والخدمات االستثمارية والتسويقية. كما يشغل منصب عضو مجلس ادارة في  15خبرة تزيد عن 

صندوق الراجحي ريت وشركة التامين العربية التعاونية وشركة بداية لتمويل المنازل وعدد من الشركات التجارية والصناعية، 

 .األعمال من جامعة وبستر في مدينة جنيف، سويسراحاصل على شهادة البكالوريوس في ادارة 

 

 

 .إدارة الصندوق مجلسوصف أدوار ومسؤوليات  (ج

 تتضمن مسؤولياتهم ما يلي:.

على  -ك ويشمل ذل ،الجوهرية التي يكون الصندوق العام طرفاً فيها والقرارات والتقارير على جميع العقود الموافقة -

شمل يوال  ،لحفااللصندوق، وعقود تقديم خدمات  على عقود تقديم خدمات اإلدارة الموافقة – سبيل المثال ال الحصر

ً العقود المبرمة وفقذلك   .المستقبل وم بها فياستثمارات قام بها الصندوق أو سيق شأن أي في لقرارات االستثماريةل ا

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

 .دوقالصنمدير يفصح عنه مصالح  عارضت المصادقة على أيالموافقة أو  ومتى كان ذلك مناسباً، اإلشراف، -

لديه  ابقة وااللتزامالمطوااللتزام لدى مدير الصندوق أو مسؤول  مرتين سنوياً على األقل مع لجنة المطابقة االجتماع -

 - لحصرالمثال ال ا لى سبيلع -، ويشمل ذلك واللوائح ذات العالقةالقوانين واألنظمة  جميعالصندوق لمراجعة التزام 

 .عليها في الئحة صناديق االستثمارالمتطلبات المنصوص 

 ه(أم غير كان عقداً أسواء ) من اكتمال ودقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وأي مستند آخر التأكد -

ا ن توافق ممالتأكد إضافة إلى  ،الصندوق وإدارته للصندوق العامإفصاحات تتعلق بالصندوق العام ومدير  يتضمن

 .الئحة صناديق االستثمار أحكام سبق مع

ً  من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما التأكد -  اديق االستثمارالئحة صنألحكام  يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا

 .ومذكرة المعلومات وأحكام الصندوق وشروط

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

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

 .إدارة الصندوق مجلسأعضاء ت آمكافتفاصيل  (د

ضاء المستقلين لاير سعوديي كحد أقصى سنويا لألع 60,000المكاف ت المتوقع دفعها إلى مجلس إدارة الصندوق تصل إلى ي

 مجتمعين.

 .الصندوق ومصالح صندوقس إدارة المجلو عض لحامص ينل بمحتمق أو متحق تعارض بأي بيان هـ(

بهة ألهداف مشا استثمارية أهداف ذات أخرىاستثمارية  صناديقء في أعضا يكونوا أن الصندوق إدارة مجلس ألعضاء يمكن

 أعضاء أحد ديج أن الممكن فمن ولذلكالصندوق سواًء كانت تدار من قبل مدير الصندوق أو من قبل أي مدير صندوق أخر. 

 مع صالحالم أو الواجبات في محتمل عارضت على ينطوي موقف في أنه ألعماله ممارسته نطاق في الصندوق إدارة مجلس

 مالكي مصالح يحقق بما بالتصرف لتزاماتها اإلدارة مجلس عضو يراعي سوف الحاالت هذه وفي .الصناديق من أكثر أو واحد

 درجة لىإ وحرص نية وحسن بأمانةبالعمل  ومسؤوليته كعضو مجلس إدارة بالصندوق وذلك رهدوحسب  المعنيين الوحدات

ً  ممكنة  وفي لمصالحا في محتمل ارضتع أي ىعل االطالع عند ء الصناديق األخرىعمال تجاه التزاماته لإغفا دون عمليا

 إلى أنه علما أعضاء مجلس اإلدارة وجوب ذلك.التصويت إذا رأى  عن العضو ذلك يمتنع سوف التصويت تطلبت التي الحاالت

لصندوق ابين مصالح عضو مجلس إدارة  قمتحق تعارض يوجد ال وشروط وأحكام الصندوق المعلومات مذكرة إعداد اريخت

 ومصالح الصندوق. 



 صندوقس المجلو عضها فيرك يشا التيناديق الصالس إدارة مج (و

خبرى، و أيدرك المستثمر في هذا الصندوق أن أعضاء مجلس اإلدارة قد يكون لهم عضويات مماثلة في صبناديق اسبتثمارية 

جميبع أسبماء الصبناديق االسبتثمارية المبدارة مبن قببل الشبركة التبي  –خر آلمن حين  –يجتهد مدير الصندوق لبيان وتحديث 

لصبناديق ايحل فيها أحد أو جميع أعضاء مجلس اإلدارة. الجدول التالي يوضح عضويات أعضاء مجلس اإلدارة الحاليبة فبي 

 االستثمارية المرخصة والعاملة في المملكة العربية السعودية.

 اسم الصندوق
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صببندوق الراجحببي  للمضبباربة بالبضببائع )الريببال 

 السعودي(
 

 
   

صبببندوق الراجحبببي للمضببباربة بالبضبببائع )دوالر 

 أمريكي(
 

 
   

      صندوق الراجحي للصكوك

      صندوق الراجحي  المتوازن المتعدد األصول

      صندوق الراجحي للنمو المتعدد األصول

      صندوق الراجحي المحافا متعدد األصول

      السعوديةصندوق الراجحي لألسهم 

      صندوق الراجحي لألسهم الخليجية

      صندوق الراجحي لألسهم العالمية

صبببندوق الراجحبببي لتنميبببة رأس المبببال وتوزيبببع 

األربببباح )أسبببهم منطقبببة الشبببرق األوسبببط وشبببمال 

 أفريقيا(

 

 

   

      لقطاع المواد األساسيةصندوق الراجحي 

صببندوق الراجحببي إم إس سببي أي لمؤشببر األسببهم 

 السعودية متعدد العوامل
 

 
   

      للدخل السعوديةصندوق الراجحي لألسهم 

      صندوق الراجحي المتنوع للدخل

      صندوق الراجحي المطور للمرابحات

      صندوق الراجحي ريت

 صندوق مجمع تالل الملقا السكني
     

 



 الرقابة الشرعية هيئة( 11

 .هممؤهالتالرقابة الشرعية، و هيئةأعضاء  أسماء (أ

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

 فضيلة الشيخ د. صالح بن منصور الجربوع )رئيساً(

اإلمببام محمببد بببن سببعود حصببل الببدكتور صببالح علببى الشببهادة الجامعيببة وشببهادة الماجسببتير والببدكتوراه مببن جامعببة  

م معتمبد فبي الراجحبي للتبأمين التعباوني، وهبو محبامي ومحكب يعمل رئيساً للهيئة الشرعية في شركة تكافلواإلسالمية، 

 .لبحرينا –مركز التحكيم لدول مجلس التعاون الخليجي 

  فضيلة الشيخ د. سليمان بن عبدهللا اللحيدان )عضواً(

عود حصببل الببدكتور سببليمان علببى الشببهادة الجامعيببة وشببهادة الماجسببتير والببدكتوراه مببن جامعببة اإلمببام محمببد بببن سبب

 .اإلسالمية، ويعمل حالياً قاضي استئناف في المجلس األعلى للقضاء

  فضيلة الشيخ د. سعد بن تركي الخثالن )عضواً(

 مية، ويعملحصل الدكتور سعد على الشهادة الجامعية والماجستير والدكتوراه من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسال

ً  لرياضا -بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةحالياً )أستاذ( في قسم الفقه في كلية الشريعة   لفقهيةا للجمعية ورئيسا

  .هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية سابق لدى ، وهو عضوالسعودية

 .الرقابة الشرعية هيئةأدوار ومسؤوليات  (ب

 دور الهيئة الشرعية يتمثل فيما يلي:

حــكام قيدهــا بأد من تدراســة ومراجعــة شــروط وأحــكام الصنــدوق وأهــدافه وسياســاته االســتثمارية، للتأك .1

 .يعةالشــر

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

 ندوق.مارات الصخالل إدارته الستثعلى مدير الصندوق التقيد بها  يجبتحديد الضوابط واألحكام الشرعية التي  .3

 التأكد من استبعاده.و -ن وجدإ–وضع آلية الحتساب العنصر الواجب استبعاده من الصندوق  .4

 مراقبة استثمارات الصندوق وأعماله وفق الضوابط الشرعية المحددة. .5

 

 .الرقابة الشرعية هيئةأعضاء  مكافئاتتفاصيل  (ج

ل الصندوق أي تكاليف مقابل   االستشارات الشرعيةال يحمَّ

 تبعةالم اإلجراءاتصول واأل لتلكة الدورية والمراجعتثمار لالسدة المعول األصرعية شد لتحدي المطبقة المعايير تفاصيل (د

 .الشرعية يرعايالمحال عدم التوافق مع  في

ا لتي تشمل مدوق واالصادرة من الهيئة الشرعية لمدير الصن والبضائع تحكم الصندوق ضوابط االستثمار والمتاجرة في األسهم

 يأتي:

 أوالً: ضوابط صناديق المضاربة بالبضائع

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

دير ضارب )معقد بين أرباب المال )مالك الوحدات( والموالمضاربة في هذا الصندوق من المضاربة المشتركة وهي هنا: 

زعاً ربح موالصندوق( على أن يتولى المضارب استثمار أموالهم في نشاط يرجى منه تحقيق ربح مناسب، على أن يكون ال

 له فقط.مهده وعبينهما حسب ما اتفقا عليه، وفي حال الخسارة تكون الخسارة المالية على أرباب المال ويخسر المضارب ج

 



 الضوابط الشرعية:

 لشرعيةفي حالة استثمار الصندوق بصناديق أخرى تديرها شركة الراجحي المالية, تحكم الصندوق الضوابط ا .1

 الصادرة من الهيئة الشرعية لمدير الصندوق والتي تشمل ما يأتي:

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

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

 المشتري.

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

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

 ه.ق لنفسإذا باع الصندوق السلعة على عميل فال يجوز له أن يبيعها وكالة عنه على من اشتراها الصندو -

 ارية.الستثمال يجوز تداول وحدات الصندوق إال بعد بدء نشاطه واستمرار مزاولته لهذا النشاط في موجوداته ا .3

دوق ت الصنلة نشاطه كالتوقف للتصفية إذا كانت في موجوداال يجوز تداول وحدات الصندوق بعد توقفه عن مزاو .4

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

 

 ثانيا: ضوابط صناديق األسهم:

 تي:يأتحكم الصندوق ضوابط االستثمار والمتاجرة في األسهم الصادرة من الهيئة الشرعية لمدير الصندوق  ما 

 

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

رة المتاجوالنوع األول: الشركات المساهمة ذات األغراض واألنشطة المباحة. وهذه الشركات يجوز االستثمار  -ث

 بأسهمها وفق شروط البيع وأحكامه.

زير وم الخناألغراض واألنشطة المحرمة، مثل شركات الخمور والتبغ ولحالنوع الثاني: الشركات المساهمة ذات  -ج

ربوية، دات الوشركات القمار والبنوك الربوية، وشركات المجون واألفالم الخليعة، وصناديق االستثمار في السن

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

محرمة،  ا أمورالنوع الثالث: الشركات المساهمة التي أغراضها وأنشطتها مباحة، ولكن قد يطرأ في بعض تعامالته -ح

ا مالمساهمة  لشركاتامثل تعاملها بالربا اقتراضا أو إيداعاً. وقد قررت الهيئة بشأن هذا النوع )النوع الثالث( من 

 يأتي:

 ة:اآلتي ستثمار والمتاجرة في أسهم هذا النوع من أنواع الشركات المساهمة الضوابطأوالً: يجب أن يراعى في اال

امل ب التعإن جواز التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة، فإذا وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتنا -

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

ً قصير األجل–لغ المقترض بالربا أال يتجاوز إجمالي المب - ٪( 30)-سواء أكان قرضاً طويل األجل أم قرضا

ً أن االقتراض بالربا حر ه، ا كان مبلغام مهممن إجمالي القيمة السوقية ما لم تقل عن القيمة الدفترية، علما

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

هذا اإليراد  ٪( من إجمالي إيراد الشركة سواء أكان5اد الناتج من عنصر محرم )أال يتجاوز مقدار اإلير -

 إذا لم يتموذلك.  ناتجاً عن االستثمار بفائدة ربوية أم عن ممارسة نشاط محرم أم عن تملك لمحرم أم عن غير

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

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

سب حيع أسهمها نها ببثانياً: إذا تغيرت أوضاع الشركات بحيث ال تنطبق عليها الضوابط السابقة وجبت المبادرة إلى التخلص م

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

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

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



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

يعه، لسهم بقصد رمار: اقتناء اويعني االستث-خامساً: تطبق الشركة الضوابط المذكورة في االستثمار وفي المتاجرة في األسهم، 

ك أم ا بذللشركة نفسهاسواء  قامت  -أي ربحه السنوي، وتعني المتاجرة: البيع والشراء بقصد الربح من الفرق بين السعرين

وساطة في الة الحبواسطة غيرها، وسواء  أكان تعامل الشركة لنفسها، أم كان لغيرها على سبيل التوسط )السمسرة( كما في 

ة عن بيل الوكالعلى س التداول، أو على سبيل اإلدارة ألموال الغير كما في الصناديق االستثمارية إجارة كانت أم مضاربة، أو

 ي إدارة المحافا االستثمارية.الغير والتوكيل للغير كما ف

 الشرعية هيئةال ضوابط حسب األخرى المالية واألوراق األسهم من المحرم العنصر استبعاد الصندوق مدير يتولىسادساً: 

 ثالثاً: ضوابط الصكوك:

ية أو في معنوق تعريف الصكوك: هي وثائق متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو حقو

خدامها دء استملكية موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاص، وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب االكتتاب وب

 فيما أصدرت من أجله.

 الضوابط الشرعية:

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

 ية لشركة الراجحي المالية.أن يكون الصك مجازاً من الهيئة الشرع .1

و أو اإلجارة أصناع، أن يحكم الصك أحد عقود المعامالت المالية في الفقه اإلسالمي، كالمشاركة، أو السلم، أو االست .2

 البيع وغيرها، وأن تكون مستوفية ألركانها وشروطها.

ت في لمحرمارر أوغيرها من اأال تشتمل وثائق الصكوك على أي شرط أو تعهد، يؤدي إلى الربا أو الغرر أو الض .3

 الشريعة اإلسالمية.

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

 التفريط.

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

 د الصرف.روط عقكوك ديوناً أو نقوداً فال يجوز تداولها إال بعد مراعاة أحكام بيع الدين وشإذا كانت أصول الص .أ

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

رض إذا كانت أصول الصكوك تشتمل على أعيان وديون ونقود فينظر للغرض من إصدار الصكوك فإن كان الغ .ت

ً فال يجوز تداولها إال بعد مراعاة أحكامهما، وإن كان الغ  يك األعيانرض تصكتصكيك الديون أو النقود أو هما معا

  ونحوه فال مانع من تداوله.

 

 :مدير الصندوق( 12

 .اسم مدير الصندوق (أ

 شركة الراجحي المالية

 .الماليةالصادر عن هيئة السوق  الترخيصرقم  (ب

 .(07068/37)شركة الراجحي المالية تحمل الترخيص رقم 

 .الصندوق لمديروعنوان العمل  المسجلالعنوان  (ج

 شركة الراجحي المالية

 المركز الرئيس ، طريق الملك فهد

 11432الرياض  5561ص.ب 

 + 966( 11) 2119292هاتف رقم 



 + 966( 11) 2119299فاكس رقم 

 المملكة العربية السعودية

capital.com-www.alrajhi 

 

 

 .الماليةالصادر عن هيئة السوق  الترخيصتاريخ  (د

 ب قرارشركة الراجحي المالية هي شخص اعتباري مرخص له بموجب أحكام الئحة األشخاص المصرح لهم الصادرة بموج

 م19/6/2007هـ الموافق 4/6/1428( بتاريخ 2007-34-5الهيئة رقم )

 

 الصندوق لمدير المدفوعل المابيان رأس  ـ(ه

 لاير سعودي. 500,000,000يعادل مدفوع المال الرأس 

 .السابقة الماليةللسنة  األرباحو اإليراداتالصندوق مع توضيح  لمدير المالية المعلوماتملخص ب (و

 م 31/12/2019السنة المنتهي في  البند

 486,775,750 الدخل

 175,879,412 المصاريف

 20,941,786 الزكاة

 289,954,552 صافي الدخل

 

 مديربأعمال  ةالمرتبط األنشطة تلك )بخالفو عضّل لك الرئيسةإدارة مدير الصندوق وأنشطة العمل  مجلسأعضاء  أسماء (ز

  (لصندوقا

 الصندوق من األعضاء التالية أسمائهم:مدير يتكون مجلس إدارة 

 

 رئيس مجلس اإلدارة - عبد هللا بن سليمان الراجحي 

 .ئيس مجلس اإلدارة/غير تنفيذير -شركة الراجحي المصرفية لالستثمار )مصرف الراجحي( -

 .تنفيذي غير/اإلدارة مجلس رئيس - شركة الراجحي للتأمين التعاوني ) تكافل الراجحي( -

 .تنفيذي غير/اإلدارة مجلس ئيسر -شركة مجموعة الراجحي القابضة  -

 .ئيس مجلس اإلدارة/غير تنفيذير -للبتروكيماويات شركة الفارابي -

 .لس اإلدارة/غير تنفيذيرئيس مج -شركة الفارابي لالستثمار  -

 .ير تنفيذيرئيس مجلس اإلدارة/غ - للبتروكيماوياتينبع  شركة الفارابي -

 .يتنفيذ رئيس مجلس اإلدارة/غير -للصناعات التحويلية  شركة الفارابي -

 .رئيس مجلس اإلدارة/غير تنفيذي -األجيال القابضة شركة  -

 .يرئيس مجلس اإلدارة/غير تنفيذ - شركة فرسان للسفر والسياحة -

 .غير تنفيذي -السعودية لصناعة مستلزمات السجاد شركة ال -

 .غير تنفيذي -جبيل السعودية لحلول أنسجة األرضيات شركة  -

 غير تنفيذي . –شركة الرعية الخضراء لألنجيلة الصناعية  -

 

 ضو مجلس إدارة )رئيس لجنة التدقيق(ع - سليمان بن صالح الراجحي 

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


 .مجلس إدارة/غير تنفيذي ضوع -شركة الراجحي والمسفر الزراعية ذ.م.م -

 .جلس إدارة/غير تنفيذيم عضو -شركة هاشم للمقاوالت والتجارة -

 .مجلس إدارة/غير تنفيذي عضو -الراجحي وشركاه المحدودةشركة صالح عبدالعزيز  -

 

 عضو مجلس إدارة - خالد بن حمد اليحيى 

 .تنفيذي غير/إدارة مجلس عضو – ايه آي جي العربيشركة ميتاليف  -

 

 عضو مجلس إدارة - الصالحبن محمد  فيصل بن سعود 

 .تنفيذي /إدارة مجلس عضو -الشركة العربية لصناعة البالستيك المحدودة -

 .تنفيذي /إدارة مجلس عضو -شركة منتجات البالستيك السعودية المحدودة -

 

 ضو مجلس إدارة )رئيس لجنة االلتزام(ع - صالح بن علي أبا الخيل 

 .تنفيذي غير/إدارة مجلس عضو –( الراجحي مصرف) لالستثمار المصرفية الراجحي شركة -

 .تنفيذي غير/دارةإلا مجلسرئيس  -البيطرة الوطنيةالشركة  -

 

  لس إدارةعضو مج -عبدالعزيز بن خالد الغفيلي 

 تنفيذي غير/إدارة مجلس عضو –( الراجحي مصرف) لالستثمار المصرفية الراجحي شركة. 

 تنفيذي غير/إدارة مجلس عضو - صافوال مجموعة. 

 تنفيذي غير/إدارة مجلس عضو -شركة بندة للتجزئة. 

 .االستثمار دوقبصنق لا يتعفيمندوق الصدير لمة الرئيسات والواجبؤوليات والمسدوار ألا (ح

 ملي الح حامدير الصندوق يعد مسؤوال عن إدارة الصندوق والسعي لتحقيق أهدافه االستثمارية ويراعي كذلك مص

ود وقيته وممارسا استثمار الصندوقالوحدات في اطار مذكرة المعلومات والشروط واالحكام االلتزام بسياسات 

 من الئحة صناديق االستثمار 41المنصوص عليها في المادة  االستثمار

  لصندوقاااللتزام بالضوابط الشرعية المنصوص عليها في هذه المذكرة والتأكد بشكل دوري من التزام مدير 

 بالضوابط الشرعية وتبليغ مجلس إدارة الصندوق بأي مخالفات جوهرية

 لة مراقبة السيولة للوفاء بأي طلبات استرداد محتم 

  حاجة لذلك. ىرأصندوق من الباطن إذا يحق لمدير الصندوق تعيين مدير 

 .االستثمارُكلف بها طرف ثالث من جانب مدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق  التي المهام (ط

 يوجدال 

ة صندوق تتعارض مع أنشط أن الممكن من، أو  جوهريةة أهمي تمثل لصندوقدير الم ىرأخ مصالحل أو عمطة أنشأي  (ي

 .االستثمار

 يوجد ال

 

 . هلعزل مدير الصندوق أو استبدال المنظمة األحكام (ك

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

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



 األشخاص الئحة بموجب بذلك المالية السوق هيئة إشعار دون اإلدارة نشاط ممارسة عن الصندوق مدير توقف .7

 .لهم المرخص

 ماليةال السوق هيئة قبل من تعليقه أو سحبه أو اإلدارة نشاط ممارسة في الصندوق مدير ترخيص إلغاء .8

 االدارة نشاط ممارسة في ترخيصه إللغاء الصندوق مدير من المالية السوق هيئة إلى طلب تقديم .9

 لوائحه او النظام التزامب – جوهريا الهيئة تراه بشكل – أخل قد الصندوق مدير أن المالية السوق هيئة رأت إذا .10

 . التنفيذية

 شخص وجود عدم مع استقالته أو عجزه أو االستثمار صندوق أصول يدر الذي االستثمارية المحفظة مدير وفاة .11

 .الصندوق أصول ادارة على قادر الصندوق مدير لدى مسجل أخر

 .جوهرية أهمية ذات أنها – معقولة أسس على بناء – المالية السوق هيئة ترى أخرى حالة أي .12

)أ(  الفقرة من 5 يةالفرع الفقرة في ذكرها الوارد الحاالت من بأي المالية السوق هيئة إشعار الصندوق مدير على يجب (ج

 أعاله.

 كامل بشكل تعاونال الصندوق مدير على فيتعين أ للفقرة وفقا صالحياتها من أيا المالية السوق هيئة مارست حال في (ح

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

 ووفقا ناسباوم ضروريا ذلك كان حيثما ينقل ان  المعزول الصندوق مدير على ويجب. البديل الصندوق مدير تعيين

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

 :الحفظ أمين( 13

 .الحفظ أميناسم  (أ

 ي البالد الماليةشركة البالد لالستثمار ي

 .الماليةالصادر عن هيئة السوق  الترخيصرقم  (ب

    (08100-37) رقم ترخيص  السعودية المالية السوق هيئة قبل من ومصرحة الرياض، في الرئيسي مقرها المالية البالد

 .الحفظن يمألوعنوان العمل  المسجلالعنوان  (ج

 شركة البالد لالستثمار

  السعودية العربية المملكة

  الرئيسي المركز المالية، البالد

  11411 الرياض 140 ب ص|  فهد الملك طريق

 0112906299: فاكس 920003636: المجاني الرقم

 capital.com-clientservices@albilad   :اإللكتروني البريد

 capital.com-www.albiladالموقع االلكتروني: 

 

 .الماليةالصادر عن هيئة السوق  الترخيصتاريخ  (د

 هي شخص اعتباري مرخص له بموجب أحكام الئحة األشخاص المصرح لهم الصادرة بموجب البالد الماليةشركة 

 م14/08/2007ق الموافهـ 01/08/1428( بتاريخ 08100-37الترخيص رقم )

 صندوقالفيما يتعلق ب الحفظ أمينومسؤوليات  األساسية األدوار ـ(ه

 في اإلدارية التدابير جميع واتخاذ الوحدات مالكي جميع عن نيابة الصندوق أصول وحماية حفا عن المسؤول هو الحفا أمين

 الصندوق. أصول حفا يخص ما

mailto:clientservices@albilad-capital.com
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ً  الحفظ أمينكلف بها  التي المهام (و  طرفاً ثالثا

لمحليبة أو يحق ألمين الحفا تكليبف أي طبرف ثالبث للقيبام بجبزء مبن مهبام أمبين الحفبا أو جميعهبا نياببة عنبه فبي األسبواق ا

 .الخارجية

 

 . هأو استبدال الحفظ أمينلعزل  المنظمة األحكام (ز

 واستبداله: الحفظ أمين عزل في الهيئة صالحية .3

ً تبراه  أو اتخباذ أي تبدبير مبدير الصبندوقالمعين مبن حفا الللهيئة عزل أمين  (ج الحباالت  أي مبن حبال وقبوع فبي مناسببا

 :اآلتية

 .الئحة األشخاص المرخص لهمبذلك بموجب دون إشعار الهيئة  نشاط الحفاأمين الحفا عن ممارسة  توقف .1

 من قبل الهيئة. تعليقه أوفي ممارسة نشاط الحفا أو سحبه  أمين الحفاترخيص  إلغاء .2

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

 .التنفيذية ئحهبالتزام النظام أو لوا -اً تراه الهيئة جوهريبشكل  -ل إذا رأت الهيئة أن أمين الحفا قد أخ .4

 أهمية جوهرية. ذات اأنه -ةبناًء على أسس معقول- ترى الهيئة أي حالة أخرى .5

مبين نبي تعيبين أفيجبب علبى مبدير الصبندوق المع صالحياتها وفقاً للفقرة )أ( من هبذه المبادة، إذا مارست الهيئة أياً من (د

 امبل مبن أجبلالتعباون بشبكل ك وأمين الحفا المعزول يتعين على مدير الصندوق حفا بديل وفقاً لتعليمات الهيئة، كما

لبى مبن تعيبين ( يومباً األو60)ـ خبالل البتسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى أمين الحفا الببديل وذلبك  المساعدة على

 ً ً  أمين الحفا البديل. ويجب على أمين الحفا المعزول أن ينقل، حيثما كان ذلبك ضبرورياً ومناسببا هيئبة لتقبدير ال ووفقبا

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

 

 واستبداله: الحفظ أمين عزل في مدير الصندوق صالحية .4

مبين أن عبزل أ معقبول ى بشبكلرأإذا  كتبابيبموجبب إشبعار  المعبين مبن قبلبهحفا الأمين عزل  الصندوقيجوز لمدير  (د

 .تابيكالحفا في مصلحة مالكي الوحدات، وعلى مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات بذلك فوراً وبشكل 

الكتبابي ار إلشبعاأمبين الحفبا  من تسلم ( يوماً 30)خالل  تعيين بديل له أمين الحفا عزل إذا يجب على مدير الصندوق (ه

 لصبندوقمبدير االتعباون بشبكل كامبل مبع  المبادة. ويجبب علبى أمبين الحفبا المعبزولمبن هبذه  (أ)لفقبرة وفقباً لصادر ال

ا كبان ذلبك حيثمب تسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى أمين الحفا البديل. ويجبب علبى أمبين الحفبا المعبزول أن ينقبل،ل

 ضرورياً ومناسباً، إلى أمين الحفا البديل جميع العقود المرتبطة بصندوق االستثمار ذي العالقة.

ى مبدير عن قيامه بتعيبين أمبين حفبا ببديل، ويجبب علب اإللكتروني موقعه اإلفصاح فوراً فييجب على مدير الصندوق  (و

 لعام.وق عن قيامه بتعيين أمين حفا بديل للصندوق االصندوق العام كذلك اإلفصاح في الموقع اإللكتروني للس

 االستثمارمستشار ( 14

 ال يوجد



 ع الموز( 15

 اسم الموزع.  أ(

 شركة دراية المالية

 المسجل وعنوان العمل للموزع. العنوان  ب(

 الرياض -شارع العليا العام

  الدور الثاني -مركز العليا 

 286546صندوق بريد 

 11323الرياض 

 هاتف

9 2002 44 33 

 فاكس

966 299 8071 

support@derayah.com 

 هيئة للموزع.الترخيص الصادر عن ال  ج(

 08109 – 27ترخيص رقم 

 

 د( وصف األدوار األساسية ومسؤوليات الموزع فيما يتعلق بصندوق االستثمار.

 :التالي التوزيع من عرض وبيع وحدات الصندوق، وتشتمل مسؤوليات الموزع علىتقوم شركة دراية المالية بمهام 

ت عرض وبيع وحدات الصندوق تحت مسمى مدير الصندوق للمستثمرين بأفضل جهد وعناية ممكنة من خالل قنوا (1

 التوزيع الخاصة بالموزع

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

مكافحة  نموذجوالقيام بجميع متطلبات العناية والحرص الالزم على المستثمرين والتي تشتمل على نموذج اعرف عمليك  (3

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

د إتمام ر تأكيالتقارير الخاصة بالصندوق بما تشمله من تقارير دورية وتقاريمسؤولية التواصل مع العمالء وتقديم  (4

 ندوق.ر الصالصفقات، والرد على جميع استفسارات وطلبات المستثمرين، وتقديم التقارير والمتطلبات الخاصة بمدي

 تحمل جميع الرسوم والمصاريف المتعلقة بتسويق وعرض الصندوق للمستثمرين. (5

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

 :القانوني المحاسب( 16

 .القانوني المحاسباسم  (أ

 يونج إيرنيست أند

 .وعنوان العمل للمحاسب القانوني المسجلالعنوان  (ب

 الطابق السادس ، برج الفيصلية

 طريق الملك فهد

 11464الرياض  2732ص.ب 

mailto:support@derayah.com


 المملكة العربية السعودية
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 صندوقالالقانوني فيما يتعلق ب المحاسبومسؤوليات  األساسية األدوار (ج

 تمتب والتبي بهبا يقبوم يالتب المراجعة لأعما إلى استناداً  المالية القوائم على الرأي إبداء في القانوني المحاسب مسؤوليةتتمثل 

 ً  أخالقيبات لبباتبمتط المحاسبب التبزام تطلببت والتبي السبعودية العربيبة المملكبة فبي عليها المتعارف المراجعة لمعايير وفقا

 األخطباء مبن خاليبة الماليبة القبوائم ببأن التأكبد مبن معقولبة درجبة علبى لللحصبو المراجعبة لأعمبا تنفيبذو وتخطبيط لمهنبةا

 يضباحاتواإل للمببالغ مؤيبدة أدلبة علبى لالحصبو ببإجراءات القيبام أيضبا القبانوني المحاسب مسؤوليات تضمن. تيةهرالجو

 المحاسببية قبديراتالت ومعقوليبة المتبعبة المحاسببية السياسبات مالءمبة مبدى قيبيمت إلبى باإلضبافة .الماليبة القوائم في الواردة

 .المالية للقوائم العام العرض قييمت إلى باإلضافة المستخدمة

 : ىمعلومات أخر( 17

 لمصالح عند طلبها بدون أي مقابل.معالجة تضارب االمتعلقة باإلجراءات السياسات وسيتم تقديم  (أ

 .الخاصة التالعموالصندوق بشأن التخفيضات و ديرمة سياسرح وش الخاصة العموالتات وبالتخفيض المتعلقةات المعلوم (ب

 ال يوجد

 بالزكاة و/أو الضريبة المتعلقة المعلومات (ج

م الصندوق إن الرسوم والمصاريف والعموالت المذكورة في شروط وأحكا .بنفسه ماله زكاة استخراج المستثمر يتولى

ليها في صوص علنسب المنومذكرة المعلومات ال تشمل ضريبة القيمة المضافة وسيتم تحميل الضريبة بشكل منفصل وفقاً ل

  .التنفيذيةنظام الضرائب والئحته 

 .معلومات وتفاصيل اجتماع مالكي الوحدات (د

لى به وع يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات من خالل إعالن الدعوة على الموقع اإللكتروني الخاص .6

لوحدات الكي امالموقع اإللكتروني الخاص بالسوق المالية السعودية يتداولي، ومن خالل إرسال إخطار خطي لجميع 

ً من تاريخ انعقاد االجتما 21أيام وال تزيد عن  10وأمين الحفا مع إعطاء مهلة ال تقل عن  ع. ويتعين أن يحدد يوما

ح. كما يتعين ع في  ر الصندوق،لى مدياإلعالن واإلخطار تاريخ انعقاد االجتماع ومكانه ووقته وجدول األعمال الُمقتر 

يئة السوق إلى ه ما يتعلق بأي اجتماع، تقديم نسخة من هذا اإلخطارنفس وقت إرسال اإلخطار إلى مالكي الوحدات في

 المالية.

طي من أحد أيام من استالم طلب خ 10يتعين على مدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع لمالكي الوحدات في غضون  .7

 الصندوق. ات% على األقل من وحد25مالكي الوحدات أو أكثر، الذي يمتلك منفرداً أو الذين يمتلكون مجتمعين 

لى ع% 25ن يتكون النصاب الالزم لعقد اجتماع لمالكي الوحدات من عدد مالكي الوحدات الذين يمتلكون مجتمعي .8

 األقل من قيمة وحدات الصندوق.

ن خالل مع ثان في حال عدم الوفاء بشروط النصاب الواردة في الفقرة السابقة أعاله، يدعو مدير الصندوق الجتما .9

الل خي ومن عه اإللكتروني وعلى الموقع اإللكتروني الخاص بالسوق المالية السعودية يتداولاإلعالن على موق

نعقاد االجتماع اأيام من تاريخ  5إرسال إخطار خطي لجميع مالكي الوحدات وأمين الحفا مع إعطاء مهلة ال تقل عن 

لحاضرين دات، اتلكون أي عدد من الوحالثاني. وخالل االجتماع الثاني، يشكل أي عدد من مالكي الوحدات الذين يم

 بصفة شخصية أو من خالل ممثلين، نصاباً قانونياً.

 يحق لكل مالك وحدات تعيين وكيل لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات. .10

 صندوقالنهاء وتصفية إل المتبعة اإلجراءاتمعلومات عن  ـ(ه
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ر الصبندوق يعتبر هذا الصندوق من الصناديق المفتوحة المدة وليس هناك يبوم محبدد لتصبفيته. ومبع ذلبك، فإنبه سبيكون لمبدي

يقبة عمليبة الحق في تصفية الصندوق بالكامل، إذا أصبح جلياً أن حجم أصبول الصبندوق ال يببرر االسبتمرار فبي إدارتبه بطر

ق، أو بب حببدوث بعببض التغييببرات فببي األنظمببة التببي تحكببم إدارة الصببندوومالئمببة ومجديببة مببن الناحيببة االقتصببادية أو بسبب

ذلبك بعبد ن قببل هيئبة السبوق الماليبة ودون الحد األدنى المسموح به السبتمرار الصبندوق والمحبدد مبانخفض حجم الصندوق 

لصبندوق ام مبدير اشعار هيئة السوق المالية أو ألي سبب طبارئ آخبر. وفبي حالبة تبم اتخباذ قبرار بتصبفية الصبندوق، فسبيقو

 باتخاذ الخطوات التالية:

 ( يومباً 21إرسال إشعار مكتوب بهبذه التصبفية إلبى هيئبة السبوق الماليبة ومبالكي الوحبدات ، علبى أن يكبون ذلبك قببل )

 تقويمياً من تاريخ التصفية.

 كي لببى مببالسببداد االلتزامببات المسببتحقة علببى الصببندوق مببن أصببول الصببندوق وتوزيببع المبببالغ المتبقيببة )إن وجببدت( ع

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

 وق ومبدة يجب على مدير الصندوق اإلعالن في موقعه اإللكتروني والموقع اإللكتروني للسبوق عبن انتهباء مبدة الصبند

 تصفيته.

  الشكاوى بمعالجة الخاصة اإلجراءات (و

 ني يستقبل مدير الصندوق شكاوى المستثمرين في الصندوق عن طريق وحدة خدمات العمالء على الرقم المجا

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

  مسببتثمر مببن فببي حالببة طلببب الجهببات القضببائية المختصببة أو هيئببة السببوق الماليببة نتببائج أي شببكوى صببادرة عببن أي

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

 .يزود مدير الصندوق المستثمرين باإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى حال طلبها 

  لسبوق ادى هيئبة يبوم عمبل، يحبق للمشبترك إيبداع شبكواه لب 15وفي حالة تعذر الوصول إلى تسوية أو لم يبتم البرد خبالل

د المستثمرين، كما يحق للمشترك إيداع شكواه لبدى لجنبة الفصبل فبي منازعبات األوراق الماليبة بعب إدارة شكاوى -المالية

ز إيبداعها ( يوم تقويمي من تاريخ إيبداع الشبكوى لبدى الهيئبة، إال إذا اخطبرت الهيئبة مقبدم الشبكوى بجبوا90مضي مدة )

 لدى اللجنة قبل انقضاء المدة.

 صناديقال في االستثمار عنأو  منئ ناشأي نزاع  فيبالنظر  المختصةالقضائية  الجهة (ز

ديالت تعبب ة السبعودية السبارية المفعبول وأليشبروط وأحكببام الصبندوق ألنظمبة المملكبة العربيببمبذكرة المعلومبات وتخضبع 

شبا ببين أي نزاع ين الحقة في المستقبل لتلك األنظمة بما ال يخالف الضوابط الشرعية  المعتمدة لدى الراجحي المالية. ويحال

 فصل في منازعات األوراق المالية.مدير الصندوق والمستثمرين إلى لجنة ال

 داتالوحالكي لمة لمتاحتندات اللمسة قائم (ح

ور في االطالع على شروط وأحكام الصندوق، وملخص المعلومات الرئيسة وكل عقد مذكلمالكي الوحدات الحق في 

 .مذكرة المعلومات، والقوائم المالية لمدير الصندوق

 ملكية أصول الصندوق (ط

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

 الصندوق أصول يف مصلحة أيّ  الموزع أو المشورة مقدم أو الباطن من الحفا أمين أو الحفا أمين أو الباطن من الصندوق

 الحفا أمين أو لحفاا أمين أو الباطن من الصندوق مدير أو الصندوق مدير كان إذا إال األصول، بتلك يتعلق فيما مطالبة أو

ً مالك الموزع أو المشورة مقدم أو الباطن من ً  كان أو ،هملكيت حدود في وذلك الصندوق، لوحدات ا  المطالبات بهذه مسموحا

 .المعلومات مذكرة أو واألحكام الشروط في عنها وأُفصح االستثمار صناديق الئحة أحكام بموجب



 –ها يطلبد وقول ، معقكل بش لصندوقا إدارة مجلسأو  لصندوقمعروفة، أو ينبغي أن يعرفها مدير ا ىأي معلومة أخر (ي

أن تتضمنها مذكرة  المتوقع، أو من المهنيونأو مستشاروهم  المحتملون أو الحاليون الوحداتالكو م –ول معقكل بش

 .بناًء عليها االستثمارقرار  سيُتخذ التي المعلومات

 ال يوجد

سياسات  يفذُكرت  التيدا عا م الماليةوق السة هيئها علي وافقت االستثمارناديق صة الئحود قيأي إعفاءات من  (ك

 . هوممارسات االستثمار

 ال يوجد

 يديره الذيام الع لصندوقل أصولأي ب المرتبطة التصويت حقوقسياسة مدير الصندوق فيما يتعلق  (ل

ق التصبويت بعد التشاور مع مسؤول االلتزام، يوافق مجلس إدارة الصندوق، على السياسات العامة المرتبطبة بممارسبة حقبو

يقرر  تشكل جزءاً من أصول الصندوق، وسوفو تمتلك حقوق تصويت للصندوق على أساس األوراق المالية التيالممنوحة 

 لتبزام.مدير الصندوق، بناًء على تقديره الخاص، ممارسة أو عدم ممارسة أي حقوق تصبويت، بعبد التشباور مبع مسبؤول اال

 وسيتم تزويد مالكي الوحدات بهذه السياسة عند طلبهم .

 :متطلبات المعلومات اإلضافية ألنواع معينة من الصناديق( 18

 :صندوقمعلومات إضافية عن الأ(  

 .لدى بنك محلي نقدي إيداع مبلغ هذا النوع من الصناديق يختلف عن منوحدة  أياالشتراك في أن ( 1  

رضنة عُ  الوحندات وإيراداتهناغينر ملنزم بقبنول طلنب اسنترداد الوحندات بسنعر االشنتراك، وأن قيمنة  الصنندوق أن مدير( 2

 للصعود والهبوط.

هننا ( المنهجيننة التنني سننيتبعها منندير الصننندوق لتصنننيف اسننتثمارات الصننندوق أو األطننراف النظيننرة التنني سننيتعامل مع3

 الصندوق.

 لمشبتراة اض المتاجرة يتم تقييم االستثمارات المعدة ألغرا ايتم تقييد إيداعات أسواق النقد وأدوات الدين بالتكلفة، كم

 بالقيمة السوقية.

  تجبة لمحققبة الناايتم إثبات المكاسب والخسائر الغير محققة الناتجة عن عملية تقييم االستثمار، والمكاسب والخسبائر

 عن إستبعادات االستثمارات في قائمة العمليات األولية.

 لبى أو الخصبم ع بنيبة االحتفباظ بهبا حتبى تباريخ االسبتحقاق بالتكلفبة ) المعدلبة ببالعالوة تقيبد االسبتثمارات المشبتراة

 اساس العائد الفعلي( ناقصاً االنخفاض الدائم في قيمتها.

مؤسسنة ( يقر مدير الصندوق بأن صفقات أسوق النقد خارج المملكة، تتم مع مصندرين خاضنعين لهيئنة رقابينة مماثلنة ل4

 ي.النقد العربي السعود

 لن يقوم الصندوق باالستثمار في عقود المشتقات لغرض التحوط.( 5

  االستثمارال مجديد تح معايير (ز

 ال ينطبق

                     

 



 (1الملحق رقم )

 :م2019ملخص الرسوم والمصاريف الفعلية للعام 

  

 37,495,916.56 

 36,750.00 

 5,250.00 

 18,501.21 

 7,500.00 

290,415.48 

395,055.00 

- 

- 

38,249,388.25        

0.40 

- 

 *الرسوم أعاله تشمل رسوم القيمة المضافة.

 


