
 

 ملخص المعلومات الرئيسية

 

للنمو المتعدد األصول الراجحي صندوق  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

قبل اتخاذ أي قرار استثماري في هذا  األخر والمستندات المعلومات مذكرة مع الصندوق أحكام و شروطقراءة  المحتملين المستثمرين

 .الصندوق



 المعلومات الرئيسية (أ)

 

 أسم الصندوق ونوعه .1

 المال سرأ على المحافظة بين توازن تحقيق إلى يهدف مفتوح استثماري صندوق هو األصول متعدد للنمو الراجحي صندوق

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

 األهداف االستثمارية

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

 ة للصندوق. كماتتوافق مع الضوابط الشرعي فئات أوراق مالية متنوعة صناديق في األصول توزيع طريق عن المال رأس وتنمية

 تية:دية اآليوفر الصندوق السيولة النقدية الالزمة للمستثمرين. و يسعى الصندوق لتحقيق نمو مقارب للمؤشرات اإلرشا

  40 %شهور(  3) سايبور 

 30 مؤشر داو جونز ألسواق األسهم اإلسالمية % 

 6%   الخليجية المتوافقة مع الضوابط الشرعيةمؤشر ستاندرز آند بورز ألسواق األسهم 

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

 

دوق بتوزيع م الصنولن يقو ويمكن للمستثمر متابعة أداء المؤشر اإلرشادي من خالل زيارة الموقع االلكتروني لمدير الصندوق.

  على المستثمرين وسيقوم بإعادة استثمار األرباح الموزعة في الصندوق. أي أرباح أو توزيعات نقدية

 سياسات االستثمار وممارساته .2

 األصول اتفئ صناديق في أقل وبنسبة ، األسهم صناديق في عالية بنسبة استثماره يتركز المخاطر متوسط صندوق هو الصندوق

 :التالي الجدول في مذكور هو ما حسب األخرى،

 

 المخاطر المرتبطة باالستثمار في الصندوق .3

  المخداطر  المخاطر، وتبعاً لذلك يجب على مالكي الوحددات أن يكوندوا علدى بيند  مدن متوسطيعتبر الصندوق صندوق استثمار

 الرئيسة التي قد يكون لها أثر سلبي على أداء الصندوق

 سدتمر ليس هناك تأكيد أن األهداف االستثمارية للصندوق سوف تتحقق وذلدك ألن ردروف السدوق وطدرق التدداول فدي ت يدر م

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

 األصولفئة 
الحد  الحد األدنى

 األعلى

 %40 %0 النقد أسواق النقد، وصناديق أدوات

 %30 %0 صناديق الدخل الثابت

 %100 %60 األسهم صناديق

يق لصنادصناديق فئات األوراق المالية األخرى التي ال تندرج تحت الفئات السابقة وتشمل ا

 المتداولة/ والصناديق العقارية المتداولة

0% 40% 



  بالمؤشر مقارنة الصندوق ئر كبيرة أو أن أداءخساأي بأن األرباح سوف تتحقق أو أن  لن يتم تكبد ال يوجد ضمان 

 االسترشادي سيتكرر أو يماثل األداء السابق.

 بنكية ال يعتبر بمثابة وديعة االستثمار في الصندوق يجب أن يأخذ مالكي الوحدات المحتملين في االعتبار أن. 

 أقدل مدن اد وقدد يكدون مبلدال االسدتردمارهم، يجب على مالكي الوحدات أن يدركوا أنهم ربما يخسرون جزءاً مدن أو كامدل اسدتث

لوحددات ا. وقدد تدنخفق قيمدة االسدتثمارات الرئيسدة للصدندوق وربمدا ال يسدت ع مدالكي الصدندوقب  في  اشتركواالسعر الذي 

 استرداد المبلال الذي استثمروه في الصندوق.

 صندوق االستثماراللمخاطر الرئيسة المحتملة المرتبطة باالستثمار في اقائمة 

ة ذات ال ددرح العدام التددي تن ددوي علدى مخدداطر معينددوالصدكوك يسدتثمر الصددندوق فدي صددناديق أخددرى كصدناديق البضددائع واألسددهم 

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

 مخاطر أسواق السلع

شدراء السدلع بما أن صفقات الصندوق جميعها تبدأ باستالم وعد غير ملزم من طرف راغب في التمويل، عندها يقوم مدير الصندوق ب

 الشدراء بدربحالمناسبة من موردين معتمدين فدي أسدواق السدلع العالميدة، ومدن ثدم يبيعهدا مددير الصدندوق آجدالً علدى ال درف الواعدد ب

و لع للمدورد أرة جداً قد ال يدوفى ال درف الواعدد بوعدده، عنددها يضد ر مددير الصدندوق إلدى إعدادة السدمحدد. إال أن  وفي حاالت ناد

 بيعها في السوق بسعرها في حين  والذي يمكن أن يكون أقل مما اشتريت ب .  

 مخاطر أسعار الفائدة

 فدددإن أي ت يدددرات فدددي سدددوق أسدددعارإن طبيعدددة اسدددتثمارات الصدددندوق )بضدددائع، صدددكوك( تجعلددد  يتدددأثر بأسدددعار الفائددددة. وعليددد  ، 

وكدذلك بشدكل غيدر مباشدر نتيجدة للت يدر فدي تقيديم   ستؤدى إلى تبايندات فدي عائدد الصدندوق، بشدكل مباشدر مدن عائدد األربداح الفائدة 

 األصول التي يديرها الصندوق . 

 مخاطر سوق األسهم

و أد أي تأكيدد بذبات العالية، وفي الوقت ذات  ال يوجديستثمر الصندوق بشكل أساسي في األسهم التي هي عرضة لمخاطر السوق والتذ

وع مددن الندد  ضددمان بددأن الصددندوق سدديحقق أداًء إيجابيددا. وينب ددي أن يكددون المسددتثمر علددى علددم بالمخدداطر التددي ين ددوي عليهددا هددذا

لتدي تتدأثر االشدركات االستثمارات. كما أن المسدتثمر يددرك أن جميدع األسدهم عرضدة لالرتفداع واالنخفدال تبعدا لعوامدل النمدو لتلدك 

يدع ن خدالل التوزمد و مدير الصندوق سيسعى قدر اإلمكان للتقليل من مخاطر هذه التذبدذبات  بالعديد من العوامل الداخلية والخارجية.

ة مدن ذات ال درح العدام المرخصد وصناديق الصكوك النشط ألصول الصندوق بين صناديق األسهم وصناديق المضاربة في البضائع

 ق المالية.هيئة السو

 

 

 مخاطر العمالت

قدوام  ين وي االسدتثمار فدي الصدندوق علدى بعدق المخداطر التدي تتعلدق بدالعمالت، فدإن انخفدال قيمدة أي مدن العمدالت التدي تشدكل

 استثمارات الصندوق من شأن  أن يؤثر سلبا على أداء الصندوق. 

 مخاطر االئتمان

فدي سدداد  اآلخدر )المتمدول أو المشدترى باألجدل فدي عمليدات صدناديق المضداربة(تتمثل في إمكانية عدم قدرة أو عدم رغبدة ال درف 

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

 المخاطر االقتصادية



 هدا الصدندوق،سواق التدي يسدتثمر فيين وي االستثمار في الصندوق على درجة عالية من المخاطر الناجمة عن التوزيع الج رافي لأل

لدى قيمدة ع  أثر سلبي وعلي  فإن أي ت ييرات معاكسة في الظروف االقتصادية للبلد )أو البلدان( التي تستثمر فيها األموال، قد يكون ل

 أصول الصندوق. 

 مخاطر عدم الشرعية

للهيئددة  حت غيددر متوافقددة مددع المعددايير الشددرعيةتتمثددل مخدداطر عدددم الشددرعية فددي حددال اسددتبعاد أحددد الشددركات المسددتثمر فيهددا وأصددب

اد عددد مدن الشرعية، مما قد يؤدي إلى اض رار مدير الصندوق لبيدع تلدك األسدهم بسدعر قدد يكدون غيدر مالئدم، إضدافة إلدى أن اسدتبع

مارات سددتثالشددركات كنتيجددة لعدددم م ابقتهددا للضددوابط المحددددة مددن الهيئددة الشددرعية الخاصددة بمدددير الصددندوق مددن شددأن  أن يجعددل ا

 الصندوق أكثر تركيزاً مما قد يزيد من التذبذبات.

 مخاطر السيولة

 ا كاندت قيمدةيتعرل الصندوق لمخاطر عدم القدرة على تنفيذ عمليات االسدترداد نتيجدة الدنقص فدي السديولة فدي أسدواق األسدهم أو إذ

عد  مددير صدول الصدندوق إلدى الحدد الدذي يضد ر م% أو أكثدر مدن القيمدة الصدافية أل10الوحدات المستردة في أي يوم تقويم تعدادل 

 الصندوق لتأجيل االسترداد لتاريخ الحق. 

 المخاطر القانونية

ن مدلدك المخداطر قد تواجد  الشدركات بعدق المخداطر القانونيدة نتيجدة لعددم االلتدزام بت بيدق األنظمدة واإلجدراءات القانونيدة  وتدأتي ت

 لشركات.تعرضها للمخاطر القانونية والمقاضاة من قبل دعاوى األفراد أو ا الشركات التي استثمر فيها الصندوق واحتمالية

 المخاطر السياسية

 رى.ر سياسية أخأداء الصندوق قد يكون متأثرا بت ير الحكومات أو الحروب أو في حال ت يير القوانين في تلك البلدان أو أي مخاط

 مخاطر االستثمار في الصناديق االستثمارية

لمسدتثمر افي الصناديق االستثمارية سوف يعرل مالكي الوحدات للمخاطر التي قد يتعرل لها ذلك الصندوق  صندوقاستثمارات ال

والدذي سديخفق  لالسدتثمارات، السوقية القيمة يخفق من والذي قد االساسية للصندوق الوحدة سعر في تقلبات عن  ينتج وبالتالي ب ،

 .الوحدة للصندوق سعر

 

 

 األخرى االستثمارات مخاطر

دخل، صددناديق االسددتثمار العقاريددة المدددرة للدد مثددل أخددرى اسددتثمارات أصددول فئددة فددي الصددندوق يسددتثمر قددد األصددول، تنويددع ل ددرل

 ألصددولا فئددات مددن خ ددورة أكثددر االسدتثمارات، عمومددا هددذه وتعتبددر اإلجددارة ، وصددناديقREITsوالصدناديق االسددتثمارية العقاريددة 

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

 مخاطر التمويل

اب خارجة ل رل االستثمار قد يتأخر الصندوق عن سداد المبالال في الوقت المحدد ألسب على تمويل مدير الصندوق حصولفي حال 

ينعكس سدارات  مما قد يؤثر علدى أصدول الصدندوق والدذي عن إرادة مدير الصندوق، مما قد يض ر مدير الصندوق لبيع بعق استثم

 سلبا على أسعار الوحدات.

 الثابت الدخل ألدوات الداخلي التصنيف على االعتماد مخاطر

 بنداء فيهدا الصدندوق يسدتثمر والتدي ائتمانيدا المصنفة غير الثابت أدوات الدخل في باالستثمار المتعلقة المخاطر الوحدات مالكو يتحمل

 المدالي الوضدع فدي ضدعف أي أن حيدث. الصدندوق مددير بد  يقوم الذي االئتماني الداخلي والتصنيف التقويم ثم والتحليل، البحث على



 وأسدعار الصدندوق أداء علدى سدلبا يدؤثر مما الصندوق أصول قيمة صافي قيمة إلى خفق يؤدي ربما الثابت الدخل أدوات لمصدري

 .الوحدات

 الناشئة األسواق مخاطر

 تسدوية فدي رالتدأخ أو مرتب دة باإلخفداق مخاطر على تن وي قد والتي ناشئة أسواق أو سوق في مالية أوراق في الصندوق يستثمر قد

 مدن أعلدى طرامخدا طياتد  بدين قد يحمدل األسواق هذه مثل في االستثمار أن كما. المالية األوراق حفظ وأمانة وتسجيل السوق صفقات

 مددن محدددود دعددد فددي متركددزا عدادة يكددون الناشددئة األسددواق فددي السددوقية القيمددة أحجددام مدن األكبددر الكددم بددأن علمددا. والمعتدداد المتوسدط

 األسدعار، لبداتتق مدن أكبدر قددرا يواجد  الصدندوق فقد الناشئة األسواق في تستثمر مالية أوراق في استثمر حال في ولذلك،. الشركات

 .وحدات  وسعر أداء الصندوق على سلبا يؤثر قد مما ت ورا أكثر أسواق في باالستثمار مقارنةً  أقل وسيولة

 الصندوق مدير موظفي على االعتماد مخاطر

 الوحددة روسدع الصدندوق أداء تأثر إلى يؤدي قد الصندوق، مما مدير مورفي ومهارات قدرات على كبير بشكل الصندوق أداء يعتمد

 .مناسب بديل وجود وعدم غيابهم أو استقالتهم عند سلبيا

 المصالح تضارب مخاطر

 لدىع تدؤثر قدد شخصدية مصدلحة بسدبب الصدندوق مددير قدرار واسدتقاللية موضدوعية علدى تدؤثر التي الحاالت في المخاطر هذه تنشأ

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

 الُمصِدر مخاطر

 المحدددة سياسديةال أو االقتصدادية الظروف في والت يرات النظير، /المقابل ال رف أو للُمصدر المالية الظروف في الت ييرات وتشمل

 انخفال إلى يؤدي قد مما المصدر بوضع يتأثر األصل ذلك إن حيث المصدر، أو المالية األوراق من معين نوع على سلبا تؤثر التي

 .سلبا الوحدة وسعر الصندوق أداء تأثر وبالتالي أسهم  قيمة

 

 البيانات السابقة المرتبطة بأداء الصندوق .4

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

 م2019ديسمبر  31 - التراكمي %العائد 

 سنة ثالث سنوات خمس سنوات منذ التأسيس

191.28 15.88 23.52 13.68 

 

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

% العائد السنوي  

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

13.68%  1.86%  %6.68 %2.85 %-8.78 %1.32 %17.35 7.80%  0.72-%  8.64%  

 

 على مدار السنوات الخمس الماضية أو منذ التأسيسصندوق بالمقارنة مع المؤشر االسترشادي ال( أداء 3



 % السنوي األداء 

 السنة 2015 2016 2017 2018 2019

13.68%  1.86%  %6.68 %2.85 %-8.78 
 الصندوق

13.67%  2.43%  %9.60 %5.29 %-4.83 
 االسترشاديالمؤشر 

 

 .( تاريخ توزيع األرباح على مدار السنوات المالية الثالث الماضية4

 لصندوق.ازعة في يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح أو توزيعات نقدية على المستثمرين وسيقوم بإعادة استثمار األرباح المولن 

 ( تقارير الصندوق 5

موقعندا ل لدك مدن خدالوذ مقابللى نسخ من هدذه القدوائم دون يست يع مالكي الوحدات االستثمارية والمستثمرين المحتملين الحصول ع

  capital.com-www.alrajhi االلكتروني 

 

 مقابل الخدمات والعموالت واالتعاب  (ب)

 رسوم اإلدارة

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

 رسوم الحفظ

صدناديق لالسدتثمارات فدي الصدناديق االسدتثمارية وتشدمل ال قيمدة األصدول مدنسدنوياً % 0.02يتحمل الصندوق رسوم حفظ تعادل 

سدنوياً مدن قيمدة  %(0.20-%0.03) بدين تتدراوح حفظ رسوم ويتحمل، المتداولة/ الصناديق العقارية المتداولة في السوق السعودية

 .ألسواق األخرىاالستثمارية وتشمل الصناديق المتداولة/ الصناديق العقارية المتداولة في الالستثمارات في الصناديق  األصول

 ألخر. ال تشمل الرسوم النظامية والرسوم التي قد تفرضها األسواق ومراكز اإليداع والتي من الممكن أن تت ير من وقت

 الضرائب

 وأ الصددندوق مددع المبرمددة العقددود أو الصددندوق علددى رضددهاف يددتم أخددرى ضددرائب وأي المضددافة القيمددة ضددريبة الصددندوق يتحمددل

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

 رسوم التعامل

حسدب  سدتردادا أو اشدتراك رسدوم مدن تشمل  بما المالية االوراق وبيع شراء عملياتالناتجة عن  عموالت التداوليتحمل الصندوق 

 السائدة في األسواق والتي تدفع للوس اء واألسواق المالية والجهات التنظيمية وأمناء الحفظ. األسعار

 رسوم أخرى

بيدة ومكافد ت سيتحمل الصندوق المصاريف الالزمة والفعلية إلدارت ، رسوم المراجعة ورسوم الحفظ ورسوم النشر والرسوم الرقا

اريف الصندوق والمصروفات االخرى، بشرط أال يتجاوز إجمالي نسبة المصدروفات األخدرى )باسدتثناء مصد أعضاء مجلس إدارة

قل من أفي حال كانت نسبة الرسوم  000 150% من متوسط صافي قيمة األصول السنوية أو )0.25التعامل والحفظ والضرائب( 

 ذلك( كما يتحمل الصندوق الرسوم الفعلية فقط.

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


 اإلدارة  رسوم
 رسوم الصندوق يتحمل ولكن إدارة رسوم الصندوق مدير يتقاضى ال

 .فيها المستثمر للصناديق اإلدارة

مجموع مكاف ت أعضاء مجلس إدارة 

 الصندوق

ر ، يتحمل الصندوق نصيب  منها بقدسنوياً  لاير 000 60  أقصى بحد

حجم أصول  نسبة إلى إجمالي أصول الصناديق األخرى على اساس 

 السن  نهاية في وتخصم يومي تراكميا بشكل سنوي تحسب

 أتعاب المحاسب القانوني المستقل
، مبلال ثابت على أساس سنوي   سنوياً  لاير 30,000   أقصى بحد

  وتحسب بشكل يومي تراكميا ويدفع كل ست  اشهر

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

ً  ملتحوسنوي   وتدفع في نهاية العام بشكل يومي تراكميا

 رسوم النشر في موقع تداول 
، مبلال ثابت على أساس سنوي   سنوياً  لاير 000 5    أقصى بحد

 وتدفع في نهاية العامتراكميا تحسب بشكل يومي 

 الرسوم الرقابية 
ي تحسب بشكل يوم، مبلال ثابت على أساس سنوي  سنوياً لاير   7,500

 وتدفع في نهاية العامتراكميا 

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

 *جميع الرسوم أعاله غير شاملة لضريبة القيمة المضافة

 يوم 365 أساس على السنة أيام عدد احتساب يتم**

 

 مكان وكيفية الحصول على معلومات إضافية حول الصندوق  (ج)

الصندوق من خالل موقع شركة السوق  معلوماتيست يع مالكي الوحدات االستثمارية والمستثمرين المحتملين الحصول على 

لمدير الصندوق أو عن طريق موقع  االلكتروني   االستثماريةالمراكز أو  www.Tadawul.com.saالمالية تداول  

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

 أسم وعنوان مدير الصندوق وبيانات االتصال الخاصة به (د)

 المالية الراجحي شركة

 فهد الملك طريق ، الرئيس المركز

 11432 الريال 5561 ب.ص

 + 966( 11) 2119292 رقم هاتف

 + 966( 11) 2119299 رقم فاكس

 السعودية العربية المملكة

www.alrajhi-capital.com 

 

 أسم وعنوان أمين الحفظ وبيانات االتصال الخاصة به (ه)
 

 شركة البالد لالستثمار

  السعودية العربية المملكة

  الرئيسي المركز المالية، البالد

  11411 الريال 140 ب ص|  فهد الملك طريق

 0112906299: فاكس 920003636: المجاني الرقم

 capital.com-clientservices@albilad   :اإللكتروني البريد

 capital.com-www.albiladالموقع االلكتروني: 

 

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


 

 أسم وعنوان الموزع وبيانات االتصال الخاصة به (و)

 شركة دراية المالية

 الريال -شارع العليا العام

  الدور الثاني -مركز العليا 

 286546صندوق بريد 

 11323الريال 

 هاتف

9 2002 44 33 

 فاكس

966 299 8071 

support@derayah.com 
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المتعدد األصول للنموصندوق الراجحي   

(مفتوح -قابض )صندوق   

 

 مدير الصندوق ) شركة الراجحي المالية(

قِبل لجنة الرقابة على أن  صندوق استثمار متوافق مع المعايير الشرعية المجازة من المتعدد األصول  للنموتم اعتماد صندوق الراجحي 

  الشرعية المعينة لصندوق االستثمار

 الشروط واألحكام

، وتتضددمن معلومددات كاملددة وواضددحة أن شددروط وأحكددام هددذا الصددندوق والمسددتندات األخددرى خاضددعة لالئحددة صددناديق االسددتثمار

ت ومداكمدا يجدب علدى المسدتثمرين قدراءة شدروط و أحكدام الصدندوق مدع مدذكرة المعل. غير مضللة عن صدندوق االسدتثماروصحيحة و

 لمدالي وخبرتد والمستندات األخر قبل اتخاذ أي قرار استثماري في هذا الصندوق. ويجب على المستثمر أن يأخدذ فدي االعتبدار وضدع  ا

ارة خبير جب علي  استشفي االستثمار وأهداف  االستثمارية. وإذا كان لدى المستثمر المحتمل أي شك في مالءمة هذا االستثمار ل ، فإن  ي

لددق بهددذا ل. كمددا أن اشددتراك المسددتثمر فددي هددذا الصددندوق يكددون علددى مسددؤوليت  الشخصددية التامددة وسدديتحمل أيددة مخدداطر تتعمددالي مسددتق

 االستثمار.

 م1998 /01/11تاريخ 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  المالية:تاريخ موافقه هيئة السوق 
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 ملخص الصندوق

   األصول المتعدد للنمو الراجحي صندوق الصندوق

 شركة الراجحي المالية . مدير الصندوق

 مفتوح. نوع الصندوق

 م.1998نوفمبر  28هـ الموافق 1419شعبان 9باشر الصندوق عمل  في  تاريخ البدء

 لاير سعودي العملة

 متوس ة    درجة المخاطر

 المؤشر اإلرشادي

 40   %( شهور 3)  سايبور 

 30  %اإلسالمية األسهم ألسواق جونز داو مؤشر 

 6  %مع المتوافقة الخليجية األسهم ألسواق بورز آند ستاندرز مؤشر 

 الشرعية الضوابط

 24 %مع المتوافقة السعودية األسهم ألسواق بورز آند ستاندرز مؤشر 

   الشرعية الضوابط

 هدف االستثمار

 قللصندو المحدد المخاطر مستوى مع متناسب المال رأس في نمو لتحقيق السعي

 لالدخ وصناديق النقد أسواق وصناديق األسهم صناديق في االستثمار طريق عن

 السابقة اتالفئ تحت تندرج ال التي األخرى المالية األوراق فئات وصناديق  الثابت،

 .المتداولة العقارية والصناديق /المتداولة الصناديق وتشمل

 كل شخص طبيعي أو اعتباري مؤهل  المصرح لهم االشتراك في الصندوق

 )لاير سعودي 3.75 (دوالر أمريكي والتي تعادل  1  سعر الوحدة عند بداية ال رح

 لاير سعودي 500 7   الحد األدنى لالشتراك

 لاير سعودي 750 3   األدنى لالشتراك اإلضافيالحد 

 لاير سعودي 750 3   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
 الخامسة عصرا في اليوم ما قبل يوم التعاملالساعة 

 االثنين  واألربعاء أيام التعامل

 من األحد إلى الخميس أيام التقويم 

 هو يوم العمل التالي ليوم التعامل أيام اإلعالن



  موعد دفع قيمة الوحدات المستردة

بحد و ل،التعام ليوم التالي العمل يوم فييدفع لمالك الوحدات عوائد االسترداد  

ر حديد سعي  تأقصى قبل إقفال العمل في اليوم الخامس التالي ليوم التعامل الذي تم ف

 االسترداد، أو الوقت الذي تكون في  جميع الوسائل والتراخيص )إن وجدت(

 المناسبة لتحويل الوحدات متوافرة لدى مدير الصندوق.

 % من مبلال االشتراك 2بحد أقصى     رسوم االشتراك

ال يتقاضى مدير الصندوق رسوم إدارة ولكن يتحمل الصندوق رسوم اإلدارة  رسوم إدارة الصندوق

 للصناديق المستثمر فيها.

 رسوم الحفظ

ات % سنوياً من قيمة األصول لالستثمار0.02يتحمل الصندوق رسوم حفظ تعادل 

 متداولةة الفي الصناديق االستثمارية وتشمل الصناديق المتداولة/ الصناديق العقاري

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

من قيمة األصول لالستثمارات في الصناديق االستثمارية وتشمل الصناديق 

 المتداولة/ الصناديق العقارية المتداولة في األسواق األخرى.

التي وداع ق ومراكز اإليال تشمل الرسوم النظامية والرسوم التي قد تفرضها األسوا

 من الممكن أن تت ير من وقت ألخر.

 رسوم التعامل

ية لماليتحمل الصندوق عموالت التداول الناتجة عن عمليات شراء وبيع االوراق ا

تي وال بما تشمل  من رسوم اشتراك أو استرداد حسب األسعار السائدة في األسواق

 التنظيمية وأمناء الحفظ.تدفع للوس اء واألسواق المالية والجهات 

 رسوم أخرى

سوم سيتحمل الصندوق المصاريف الالزمة والفعلية إلدارت ، رسوم المراجعة ور

ق ، الحفظ ورسوم النشر والرسوم الرقابية ومكاف ت أعضاء مجلس إدارة الصندو

بشرط أال يتجاوز إجمالي نسبة المصروفات األخرى  والمصروفات االخرى،

 % من متوسط صافي قيمة0.25التعامل والحفظ والضرائب( )باستثناء مصاريف 

 في حال كانت نسبة الرسوم أقل من ذلك( كما 000 150األصول السنوية أو )

 .يتحمل الصندوق الرسوم الفعلية فقط

  



 تعريف المصطلحات

   األصول المتعدد للنموصندوق الراجحي  الصندوق 

 شركة الراجحي المالية  مدير الصندوق/المدير/ الشركة

 مجلس إدارة الصندوق  المجلس 

 شخص اعتباري مستقل ومرخص ل  بحفظ األوراق المالية للعمالء أمين الحفظ

 هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية الهيئة

أيددددام قبددددول طلبددددات االشددددتراك 

 واالسترداد  

 ية  جميع أيام العمل الرسمية لشركة الراجحي المال

 طلب بيع وحدات في الصندوق طلب االسترداد 

 طلب شراء وحدات في الصندوق طلب االشتراك

ى جميدع هي فترة بداية الصندوق التي يتم خاللها طرح وحدات الصندوق بالقيمة االسمية إل فترة ال رح األولي

 المشتركين

 اليوم الذي يبدأ في  الصندوق أعمال  يوم تش يل الصندوق

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

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

 الهيئة الشرعية الخاصة بمدير الصندوق الهيئة الشرعية

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

 اليوم الذي يتم في  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.بالنقدية المستحقة من الشركات المستثمر  قيمة أصول الصندوق باإلضافة للتوزيعات إجمالي أصول الصندوق

إجمدالي أصددول الصدندوق بعددد خصددم كافدة االلتزامددات والمصدداريف الفعليدة المحملددة علددى  صافي قيمة أصول الصندوق

 الصندوق.

حصة المالك في صندوق االستثمار الذي يتكدون مدن وحددات بمدا فدي ذلدك أجدزاء الوحددة   وحدة االستثمار )الوحدة(



 ل كل وحدة على أنها حصة مشاعة في أصول صندوق االستثمار.وتُعام

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

 سعر الوحدة  في فترة ال رح األولي القيمة االسمية

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

مسدددددتثمر مؤهدددددل/ مسدددددتثمرون 

 مؤهلون

ة أي شخص طبيعي/ أشخاص طبيعيون، أو اعتباري/ اعتباريون تقدر لد /لهم أنظمدة المملكد

 بهذه الصفة.

هددي الضددوابط والنسددب الماليددة التددي تتبعهددا الهيئددة الشددرعية لمدددير الصددندوق لتصددنيف  الضوابط الشرعية

 بها. كاستثمارات متوافقة مع الضوابط الشرعية ويمكن االستثمارالشركات واالستثمارات 

ندات هي أداة مالية أو عقد تشتق قيمت  مدن قيمدة أصدول حقيقيدة أو ماليدة أخدرى )أسدهم وسد عقود المشتقات

ة إلدى وعمالت أجنبية وسلع وذهب( وتكون لتلك العقود الماليدة مددة زمنيدة محدددة باإلضداف

عقدود ) يدها عند تحرير العقد بين البائع والمشدتري ومدن هدذه السعر وشروط معينة يتم تحد

(، Forwards(، العقددود اآلجلددة  )Options(، عقددود الخيددارات )Futuresالمسددتقبليات )

( وأي عقددود مشددتقات أخدرى، علددى أن تكددون متوافقدة مددع الضددوابط SWAPالمبدادالت   )

 الشرعية للصندوق.

سديولة قصديرة األجدل و تعتبدر الوريفدة األساسدية لهدذه األدوات إيجداد ال هدي أدوات الددين  أدوات أسواق النقد

لتدي واألفراد والحكومدات مدن أجدل مواجهدة احتياجاتهدا النقديدة قصديرة األجدل وا للشركات

 ارةالعقدود المتوافقدة مدع الضدوابط الشدرعية المرابحدة والمضداربة والوكالدة واإلجد تشدمل

 .وابط الشرعية للصندوقوالمشاركة وأي عقد أخر متوافق مع الض

و هددي صددناديق اسددتثمارية ذات طددرح عددام والموافددق عليهددا مددن قبددل هيئددة السددوق الماليددة أ صناديق أسواق النقد

األقدل  هيئات تنظيمية خليجية و/أو أجنبية وفقا لتنظيم بلد آخدر خاضدع لتنظديم مسداوي علدى

واق رئيسي فدي أدوات أسدلذلك الم بق على صناديق االستثمار في المملكة وتستثمر بشكل 

 النقد وتكون متوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق.

صدددناديق االسدددتثمار المتداولدددة / 

 الصناديق العقارية المتداولة

اليدة هي صناديق استثمارية مقسمة إلى وحدات متسداوية يدتم تدداولها فدي سدوق األوراق الم

لسدوق اموافق عليها مدن قبدل هيئدة خالل فترات التداول المستمر كتداول أسهم الشركات وال

 م مسداويالمالية أو هيئات تنظيمية خليجية و/أو أجنبيدة وفقدا لتنظديم بلدد آخدر خاضدع لتنظدي

مدع  على األقل لذلك الم بق علدى صدناديق االسدتثمار فدي المملكدة، علدى أن تكدون متوافقدة

 الضوابط الشرعية للصندوق.

و أد مدير الصندوق أن  من الممكدن أن تدؤثر علدى أصدول الصدندوق هي الحاالت التي يعتق الظروف االستثنائية 

يدددة أهدافددد  بشدددكل سدددلبي نتيجدددة أي مدددن العوامدددل االقتصدددادية و/أو السياسدددية و/أو التنظيم

 المت يرة.

هددي صددناديق اسددتثمارية مرخصددة وموافددق عليهددا مددن قبددل هيئددة السددوق الماليددة أو هيئددات صددناديق االسددتثمار ذات ال ددرح 

مية خليجية و/أو أجنبية وفقدا لتنظديم بلدد آخدر خاضدع لتنظديم مسداوي علدى األقدل لدذلك تنظي



 الم بق على صناديق االستثمار في المملكة ومتوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق العام

ديق هي صناديق تهدف إلى توفير دخل منتظم وثابت للمستثمرين. وتستثمر هذه الصنا صناديق الدخل الثابت

ة لحكوميافي األوراق المالية ذات الدخل الثابت كالصكوك واألوراق المالية بوج  عام 

 وأدوات السوق المالية، على أن تكون متوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق.

ن هي ضريبة غير مباشرة تُفرل على جميع السلع والخدمات التدي يدتم شدرا ها وبيعهدا مد ضريبة القيمة المضافة

 قبل 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

 الملك فهدالمركز الرئيس، طريق 

 11432الريال  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 

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

 " المالية البالد" لالستثمار البالد شركة

   (08100-37)   - رقمرخصة هيئة السوق المالية 

 هـ( عنوان الموقع اإللكتروني ألمين الحفظ

 شركة البالد لالستثمار

  السعودية العربية المملكة

  الرئيسي المركز المالية، البالد

  11411 الريال 140 ب ص|  فهد الملك طريق

 0112906299: فاكس 920003636: المجاني الرقم

 capital.com-clientservices@albilad   اإللكتروني: البريد

 capital.com-www.albiladالموقع االلكتروني: 

 :النظام المطبق2 ) 

" لجهة المنظمةا)الشركة(، هي شركة مساهمة سعودية مقفلة مرخص لها من هيئة السوق المالية )"الهيئة أو ة شركة الراجحي المالي

 راق الماليددة،عهددد بالت  يددة والترتيددب وتقددديم المشددورة والحفددظ فددي األولممارسددة أنشدد ة اإلدارة والتعامددل بصددفة أصدديل ووكيددل والت

 (37/07068رقم )بموجب رخصة هيئة السوق المالية 

لتنفيذيدة الصندوق عبارة عن صندوق استثماري مفتوح، يخضع كال من الصدندوق ومددير الصدندوق لنظدام السدوق الماليدة ولوائحد  ا

 الم بقة في المملكة العربية السعودية. ذات العالقة ىواألنظمة واللوائح األخر

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


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

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

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

 تية:الصندوق السيولة النقدية الالزمة للمستثمرين. و يسعى الصندوق لتحقيق نمو مقارب للمؤشرات اإلرشادية اآل

  40 %شهور(  3) سايبور 

 30 مؤشر داو جونز ألسواق األسهم اإلسالمية % 

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

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

 

دوق بتوزيع نم الصولن يقو ويمكن للمستثمر متابعة أداء المؤشر اإلرشادي من خالل زيارة الموقع االلكتروني لمدير الصندوق.

 أي أرباح أو توزيعات نقدية على المستثمرين وسيقوم بإعادة استثمار األرباح الموزعة في الصندوق.

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

نش ة من  تثماريةالعام باتباع استراتيجية اسيهدف الصندوق لالستثمار بشكل رئيسي في صناديق استثمارية أخرى ذات ال رح  .1

وائد صى العخالل تخصيص األصول في مجموعة مختارة من الصناديق التي تضمن التوزيع االمثل لالستثمار والتي تحقق أق

 لتيألصول انواع االممكنة بالحد االدنى من المخاطر ، ويتم معظمها وفق المؤشرات القياسية المعتمدة وفي ما يلي موجز أل

 يستثمر بها الصندوق بشكل أساسي:

 صناديق أدوات أسواق النقد •

 صناديق الدخل الثابت •

 صناديق األسهم •

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

 العقارية المتداولة

 

 

 

 فئات قصنادي في أقل وبنسبة ، األسهم صناديق في عالية بنسبة استثماره يتركز المخاطر متوسط صندوق هو الصندوق 9.1

 :التالي الجدول في مذكور هو ما حسب األخرى، األصول

 

هدف تحقيق ب، وذلك صندوق لتحقيق أفضل العوائد من خالل إدارة نش ة ت بق مجموعة من المعايير المالية والمحاسبيةاليسعى   9.2

 العوائد الممكنة بالحد المعقول من المخاطر حسب طبيعة وأهداف الصندوق.أقصى 

 الحد األعلى الحد األدنى فئة األصول

 %40 %0 النقد، وصناديق أدوات أسواق النقد 

 %30 %0 صناديق الدخل الثابت

 %100 %60 صناديق األسهم

 ابقةصناديق فئات األوراق المالية األخرى التي ال تندرج تحت الفئات الس

 وتشمل الصناديق المتداولة/ والصناديق العقارية المتداولة
0% 40% 



 .أعاله (ب -2 )سيقوم الصندوق باالستثمار في فئات أصول التي تم ذكرها في الفقرة   9.3

 ليها. عيلتزم الصندوق بالقيود االستثمارية التي تن بق علي  والواردة في الئحة صناديق االستثمار وأي تعديل  9.4

لفترة ٪ من صافي قيمة أصول الصندوق و10دوق الحصول على تمويل متوافق مع الضوابط الشرعية بحد أقصى يحق للصن 9.5

 داد.استحقاق ال تزيد عن سنة ألغرال االستثمار، ويستثنى من هذه النسبة االقترال ل رل ت  ية طلبات االستر

 ..الصندوق ديرم استراتيجية حسب محليا أو/و عالميا الصندوق استثمارات توزيع يتم  9.6

ق المالية. ة السويمكن للصندوق االستثمار في صناديق استثمارية م روحة طرحاً عاماً تمت الموافقة على طرحها من قبل هيئ 9.7

نبية وفقا أو أج/كما يمكن للصندوق االستثمار في صناديق استثمارية خليجية أو عالمية مرخصة من هيئات تنظيمية خليجية و

اف يق أهدلتنظيم مساوي على األقل لذلك الم بق على صناديق االستثمار في المملكة ل رل تحق لتنظيم بلد آخر خاضع

اله ويشمل ذلك الصناديق أع (ب -2 ) الصندوق على أن يستثمر في أحد و/أو جميع فئات األصول المذكورة في الفقرة الفرعية

 ع الضوابط الشرعية للصندوق.المدارة من قبل مدير الصندوق أو تابعي ، على أن تكون متوافقة م

ن و الصادرة علهيئة أالجهة مصدرة خاضعة لقواعد الكفاية المالية الصادرة عن  قد يستثمر الصندوق في مشتقات األوراق المالية 9.8

بط قة مع الضوامتواف ل رل اإلدارة الفعالة للمحفظة والتحوط من مخاطر تقلب األسعار على أن تكون جهة رقابية مماثلة للهيئة

 ٪ من صافي قيمة أصول الصندوق.10 الشرعية، وعلى أال يتجاوز ذلك

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

 :قيود/حدود االستثمار  5 )
لصندوق أحكام اومدير الصندوق خالل إدارت  للصندوق بالقيود والحدود التي تفرضها الئحة صناديق االستثمار وشروط يلتزم 

 . وأي تعديل عليها ومذكرة المعلومات

 :العملة  6 )

لدة أخدرى مدن مععملة الصندوق هي الريال السعودي وهي التي ستقّوم بها استثمارات  ووحدات ، وتقبل اشتراكات المستثمرين بأي 

هم يل استحقاقاتالعمالت العالمية الرئيسية على أساس سعر الصرف السائد في األسواق في ذلك التاريخ، ويتحمل الراغبون في تحو

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

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

 رسوم اإلدارة

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

 رسوم الحفظ



صدناديق االسدتثمارية وتشدمل اللالسدتثمارات فدي الصدناديق  قيمدة األصدول مدنسدنوياً % 0.02يتحمل الصندوق رسوم حفظ تعادل 

سدنوياً مدن قيمدة  %(0.20-%0.03) بدين تتدراوح حفظ رسوم ويتحمل، المتداولة/ الصناديق العقارية المتداولة في السوق السعودية

 ى.ألسواق األخرلالستثمارات في الصناديق االستثمارية وتشمل الصناديق المتداولة/ الصناديق العقارية المتداولة في ا األصول

 ألخر. ال تشمل الرسوم النظامية والرسوم التي قد تفرضها األسواق ومراكز اإليداع والتي من الممكن أن تت ير من وقت

 الضرائب

 وأ الصددندوق مددع المبرمددة العقددود أو الصددندوق علددى فرضددها يددتم أخددرى ضددرائب وأي المضددافة القيمددة ضددريبة الصددندوق يتحمددل

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

 رسوم التعامل

حسدب  سدتردادا أو اشدتراك رسدوم مدن تشمل  بما المالية االوراق وبيع شراء عملياتالناتجة عن  عموالت التداوليتحمل الصندوق 

 السائدة في األسواق والتي تدفع للوس اء واألسواق المالية والجهات التنظيمية وأمناء الحفظ. األسعار

 

 

 

 رسوم أخرى

بيدة ومكافد ت سيتحمل الصندوق المصاريف الالزمة والفعلية إلدارت ، رسوم المراجعة ورسوم الحفظ ورسوم النشر والرسوم الرقا

اريف ، بشرط أال يتجاوز إجمالي نسبة المصدروفات األخدرى )باسدتثناء مصدأعضاء مجلس إدارة الصندوق والمصروفات االخرى

قل من أفي حال كانت نسبة الرسوم  000 150% من متوسط صافي قيمة األصول السنوية أو )0.25التعامل والحفظ والضرائب( 

 ذلك( كما يتحمل الصندوق الرسوم الفعلية فقط.

 اإلدارة  رسوم
 رةاإلدا رسوم الصندوق يتحمل ولكن إدارة رسوم الصندوق مدير يتقاضى ال

 .فيها المستثمر للصناديق

مجموع مكاف ت أعضاء مجلس إدارة 

 الصندوق

م ، يتحمل الصندوق نصيب  منها بقدر حجسنوياً  لاير 000 60  أقصى بحد

 أصول  نسبة إلى إجمالي أصول الصناديق األخرى على اساس سنوي تحسب

 السن  نهاية في وتخصم يومي تراكميا بشكل

 أتعاب المحاسب القانوني المستقل
 ، مبلال ثابت على أساس سنوي  وتحسب سنوياً  لاير 30,000   أقصى بحد

  بشكل يومي تراكميا ويدفع كل ست  اشهر

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

ً  ملتحو  وتدفع في نهاية العام بشكل يومي تراكميا

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

 وتدفع في نهاية العامتراكميا بشكل يومي 

 الرسوم الرقابية 
تراكميا تحسب بشكل ، مبلال ثابت على أساس سنوي  سنوياً لاير   7,500

 وتدفع في نهاية العام

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

 *جميع الرسوم أعاله غير شاملة لضريبة القيمة المضافة

 يوم 365 أساس على السنة أيام عدد احتساب يتم**

 

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

 رسوم االشتراك



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

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

 

 ج( بيان أي عمولة خاصة يبرمها مدير الصندوق

 ال يوجد

 

 

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

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

ً  إغالق سعر لها يتوفر التي الصندوق أصول لكافة التقويم يوم في اإلغالق أسعار اعتماد سيتم  ذاإ. المستحقة األرباح اإليه مضافا

 االستثمار ناديقص في االستثمار تقويم وسيتم متوفر إغالق سعر اخر اعتماد سيتم التقويم يوم لألصل اإلغالق سعر يتوفر لم

 سيتم ب ، مستثمرال للصندوق بالنسبة التعامل أيام اختالف حال وفي المعلنة وحداتها قيمة صافي خالل من العام ال رح ذات

 عمر من قضيةالمن الفترة عائد احتساب فسيتم النقد أسواق أدوات في الصندوق استثمارات أما عن  معلن سعر آخر اعتماد

 ..للصفقة  اإلسمية للقيمة وإضافت  الصفقة

 .ب( عدد نقاط التقويم، وتكرارها

  أعداله )أ( لفقدرةا فدي ليد إ االشارة تم كما الصندوق في أصل كل لقيمة وفقا الخميس إلى األحد من يوميا   الصندوق أصول تقويم سيتم

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

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

 عرس حساب أو خاطئ بشكل الصندوق أصول من أصل أي تقويم عند المتضررين الوحدات مالكي جميع وتعويق توثيق سيتم

 الوحدة سعر من ثرأك أو% 0.5 نسبت  تشكل التسعير أو التقويم في خ أ أي عن فوراً  الهيئة إبالغ سيتم كما.  خاطئ بشكل وحدة

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

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

صاً المصروفات )إجمالي األصول ناقصاً المستحقات ناق :التالية المعادلة باستخدام وحدة لكل األصول قيمة صافييتم حساب 

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

 في السائدة لصرفا بأسعار السعودي الريال بعملة تقويمها إعادة يتم األخرى بالعمالت مقومة استثمارات وأي السعودي بالريال

 .التقويم تاريخ

 .هـ( مكان ووقت نشر سعر الوحدة، وتكرارها

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

 .التقويم يوم يلي الذي العمل يوم في الشركة موقع

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



وق يع وحدات الصنداأليام التي يتم بناًء عليها ب وهي ي )االثنين واالربعاء(يوم تقويم على بناء الصندوق في التعامل سيتم

 .مل التالييوم التعافي  التعامل في الصندوق وفي حالة لم يوافق يوم التعامل يوم عمل رسمي يتم واستردادها والتحويل

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

 اليوم في العمل قفالإ قبل أقصى دوبح التعامل، ليوم التالي العمل يوم في المناسبة االسترداد عوائد الوحدات لمالك الدفع سيتم

( وجدت إن) التراخيصو الوسائل جميع في  تكون الذي الوقت أو االسترداد، سعر تحديد فيها تم التي التعامل ليوم التالي الخامس

 .الحقا يأتي أيهما الصندوق، مدير لدى متوافرة الوحدات لتحويل المناسبة

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

 من أخرى عملة أيب المستثمرين اشتراكات وتقبل ووحدات ، استثمارات  بها ستقّوم التي وهي السعودي الريال هي الصندوق عملة

 استحقاقاتهم حويلت في الراغبون ويتحمل التاريخ، ذلك في األسواق في السائد الصرف سعر أساس على الرئيسية العالمية العمالت

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

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

 االسترداد: أو االشتراك رفق أو تأجيل فيها يمكن  التي والحاالت الصندوق مدير صالحية

 إذا طلبت هيئة السوق المالية ذلك -

 مدير الصندوق أن التعليق يحقق مصالح مالكي الوحدات ىأذا رأ -

 صدندوق ملكهداي التدي األخدرى األصدول أو الماليدة األوراق مدع التعامدل فيهدا يدتم التدي الرئيسدة السدوق فدي التعامدل تعليق تم إذا -

 قيمة صافي ىإل نسبة مهمة أنها معقول بشكل الصندوق مدير يرى التي الصندوق أصول إلى بالنسبة أو عام بشكل إما االستثمار

ذا بلدال يجوز لمدير الصدندوق تأجيدل اسدترداد الوحددات كحدد أقصدى إلدى يدوم التعامدل التدالي. ويحدد  ذلدك، إو.الصندوق أصول

في قيمدة %( أو أكثدر مدن صدا10) مدلإجمالي نسبة جميع طلبدات االسدترداد لمدالكي الوحددات والم لدوب تلبيتهدا فدي أي يدوم تعا

 أصول الصندوق .

المبدررات في حال تعليق تقويم الصدندوق، سديتخذ مددير الصدندوق االجدراءات الالزمدة مدع االخدذ باالعتبدار المددة الضدرورية و

كي الوحدات الوأمين الحفظ بصورة منتظمة. كما سيتم إشعار هيئة السوق المالية ومالصندوق ومراجعة التعليق مع مجلس إدارة 

ها ال ريقدة نفسدفورا بأي تعليق مع توضيح أسباب التعليق، وإشدعار هيئدة السدوق الماليدة ومدالكي الوحددات فدور انتهداء التعليدق ب

 وني للسوق.المستخدمة في اإلشعار  عن التعليق واإلفصاح عن ذلك في المواقع اإللكتروني لمدير الصندوق والموقع اإللكتر

 الفةمخ االشتراك هذا على في حال رأى مدير الصندوق أن  يترتب الصندوق في اشتراك طلب أي رفق الصندوق لمدير ويحق

وحدددات ل أو إذا كددان رفددق طلددب االشددتراك يحقددق مصددلحة مددالكي الاألمددوا غسددل مكافحددة نظددام أو الماليددة السددوق هيئددة للددوائح

 .الحاليين

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

لدة كدل طلدب ويدتم معامأولويدة اسدتالم ال لدب في حالة تم تأجيل االسترداد من قبل مدير الصندوق، فسوف يتم الدفع علدى أسداس 

لتدي تدم اسدتالم ا% سوف يتم تنفيذ طلبات العمدالء 10االسترداد في يوم التعامل الواحد على حدة بحيث إذا تجاوز إجمالي طلبات 

دندى عدن الحدد األ قيمدة الوحددات. فإذا انخفضدت بحسب األسبقيةطلباتهم قبل الموعد النهائي لتقديم التعليمات الخاصة باالسترداد 

 رين بالكامل.ترداد وحدات المستثمالم لوب لالستمرار بالصندوق، فعندئذ يجب اس

 .األحكام المنظمة لنقل ملكية الوحدات إلى مستثمرين آخرين و(



ي حال فأو  (هللا قدر ال)، إال في حاالت محدودة جداً  كالوفاة آخرين مستثمرين الصندوق إلى وحدات ملكية بنقل الصندوق يقوم لن

لمعنية اقوانين حاالت أخرى ال تتعارل مع األنظمة والطلب ذلك بحسب أمر قضائي أو أمر من جهة تنظيمية ذات صالحية أو أي 

 وذلك حسب موافقة مدير الصندوق.

 صندوقالمدير الصندوق في  استثمارز( 

داد جزء ي استرفقد يستثمر مدير الصندوق في الصندوق بصفت  مستثمر وذلك وفقا لتقديره الخاص. ويحتفظ مدير الصندوق بحق  

ً من أو كل مشاركت  حسب ما يراه  صندوق تقارير ال في الصندوق في استثمارات  عنمدير الصندوق  فصحي وسوف ،مناسبا

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

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

  ن )يوم األثندي والتحويل في الصندوق بعد إتمام ال رح األولي لوحدات الصندوق في كل يوم تعامليسمح باالشتراك واالسترداد

الشددتراك ا. وسدديكون آخددر موعددد السددتالم طلبددات التعامددلبسددعر الوحدددة المعلددن عندد  فددي اليددوم الددذي يلددي يددوم  ويددوم األربعدداء(

 ابق ليوم التعامل.واالسترداد والتحويل قبل الساعة الخامسة مساًء من يوم العمل الس

 ر فدي دأ االسدتثماإذا تم تسديد أمدوال االشدتراك قبدل الموعدد النهدائي لتقدديم التعليمدات الخاصدة بشدراء الوحددات واسدتردادها، يبد

ك بعدد وال االشتراالصندوق من يوم التعامل الذي يلي استالم األموال التي تم بموجبها قبول طلب المستثمر وفي حالة استالم أم

لدذي اعامدل الثداني النهائي لتقديم التعليمات الخاصة بشراء الوحدات واستردادها بالصدندوق يدتم تنفيدذ ال لدب فدي يدوم التالموعد 

 مت لبدات سدتيفاءا لعددم االشتراك قبول عدم حال وفي يلي الموعد النهائي لتقديم التعليمات الخاصة بشراء الوحدات واستردادها

 .االشتراك مت لبات استيفاء بعد جديد اشتراك طلب تقديم إعادة المشترك على يتوجب االشتراك

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

اعات العمدل سدل بدين الصدناديق يوميداً عدن طريدق فدروع الشدركة المعتمددة خدالل يديتم استالم طلبات االشتراك واالسترداد أو التحو

 لية.لراجحي الماايم بيانات إثبات الهوية الالزمة، أو عن طريق القنوات اإللكترونية التي توفرها شركة الرسمية على أن يتم تقد

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

 لاير 750 3 يسعودي، وهو الحد األدنى للرصيد  والحد األدنى لالشتراك اإلضداف لاير 500 7الحد االدنى لالشتراك في الصندوق 

 ستثمارية سعودي ويجوز لمدير الصندوق خفق هذه النسب للبرامج االدخارية وااللاير  750 3 سعودي والحد االدنى لالسترداد

 ندوق جمعهدنى للمبلغ التي ينوي مدير الصاألحد الك( 

 .عمل الصندوق ال يوجد حد أدنى لبدء 

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

 .الصندوق

 لب ما يخص المتلية فييتبع مدير الصندوق األحكام الواردة في الئحة صناديق االستثمار والتعاميم الصادرة عن هيئة السوق الما

ى مدير ( ماليين لاير سعودي سوف يسع10الصندوق، وفي حال قل صافي قيمة أصول الصندوق عن ) عمل الستمرارالالزم 

وب الم ل ظامية الممكنة وفي حال تعثر زيادة حجم الصندوق فوق الحد األدنىالصندوق لتصحيح ذلك حسب اإلجراءات الن

في الفقرة  مذكورةالستمرار عمل الصندوق، سيقوم مدير الصندوق بالبدء بإجراءات إنهاء الصندوق وفقاً إلجراءات اإلنهاء ال

 الفرعية )و( من الفقرة الرابعة من مذكرة المعلومات.



 :سياسة التوزيع   10) 
 .بيان يتعلق بسياسة توزيع الدخل واألرباح أ(

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

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

 لموجزةا السنوية لتقاريروا( المراجعة السنوية المالية القوائم ذلك في بما) السنوية التقارير إعدادب الصندوق مدير سوف يقوم 

ً  األولية والتقارير  مالكي تزويد ف يتموسو ،الئحة صناديق االستثمار وأي تعديل عليها من( 5) رقم الملحق لمت لبات وفقا

 .مقابل أي دون ال لب عند بها الوحدات

 بالصدناديق اصدةالخ التقدارير إصددار مدن ( يومداً 21السنوية للجمهور خالل مدة ال تتجاوز )األولية وإتاحة التقارير  سوف يتم 

ق لمددير الصدندو وفدي الموقدع االلكتروندي الفقرة )ب( من هدذه المدادة،وذلك في األماكن وبالوسائل المحددة في  ،بها المستثمر

 والموقع 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 صفقة.15الل خمسة عشر )سجل بالصفقات التي نفذها المشترك خ -

 صيلخد( البيدان شدأنها فدي المعدد السدنة خدالل الوحددات تملدك شدخص أي ذلدك فدي بمدا) الوحددات مالدكل سنوي بيان -

ً ( 30) خدالل الماليدة السدنة مددار علدى العدام الصدندوق وحددات في صفقات   أن يجدبو الماليدة، السدنة نهايدة مدن يومدا

 وحدداتال مالدك مدن المخصدومة واألتعاب والمصاريف الخدمات مقابل وإجمالي الموزعة األرباح البيان هذا يحتوي

 تثماراالسد قيدود مخالفدات لجميدع تفاصديل إلدى باإلضدافة المعلومدات، ومذكرة الصندوق وأحكام شروط في والواردة

 .المعلومات مذكرة أو الصندوق وأحكام شروط في أو الالئحة هذه في عليها المنصوص

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

 ل أي وسيلةو من خالأ (البريد اإللكترونيعنوان المسجل للمستثمر )العنوان البريدي و/أو العلى  الخاصة بالصندوق ترسل اإلشعارات

خمسة  ترةفك خالل أو اإلشعار وذل التقارير. ويجب إخ ار مدير الصندوق في حال اكتشاف أية أخ اء في تواصل أخرى يتم اعتمادها

لصندوق رة عن مدير االتقارير، وبعد ذلك تصبح التقارير الصاد من تاريخ إرسال تلك اإلشعارات أو تقويمياً يوماً  )45) ربعونأو

 .نهائية وحاسمة

 

 

 .لكي الوحدات بالقوائم المالية السنويةج( معلومات عن وسائل تزويد ما

موقع  وذلك من خاللمقابل دون المالية يست يع مالكي الوحدات االستثمارية والمستثمرين المحتملين الحصول على نسخ من القوائم 

أو فدي المقدر الرئيسدي لمددير الصدندوق أو عدن طريدق موقعد  االلكتروندي   www.Tadawul.com.saشركة السوق المالية تداول 
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 خدالل مدن أو (ترونديالبريد اإللك)العنوان البريدي و/أو يتم موافاة جميع المستثمرين بنسخة من القوائم المالية الصندوق ترسل على 

 بدون مقابل بناًء على استالم طلب خ ي منهم بذلك.  اعتمادها يتم أخرى تواصل وسيلة أي

 :سجل مالكي الوحدات 12)
في   ييراتسيقوم مدير الصندوق بإعداد سجل بمالكي الوحدات بالمعلومات الم لوبة وتحديث  بشكل مستمر عند حصول أي ت

ميع ر في  جسيتم إتاحة ملخص لسجل مالكي الوحدات مجانا عند ال لب يظهالمعلومات حسب الالئحة وحفظ  في المملكة كما 

 المعلومات المرتب ة بمالك الوحدات المعني فقط

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

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

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

  الوحدات الذين  أيام من تسلم طلب كتابي من مالك أو أكثر من مالكي 10يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات خالل

 مة وحدات الصندوق.% على األقل من قي25يملكون مجتمعين أو منفردين 

 .ب( إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات

 موقع على اليدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات من خالل إعالن الدعوة على الموقع اإللكتروني الخاص ب  و

ن الحفظ وأمي ي الوحداتاإللكتروني الخاص بالسوق المالية السعودية "تداول"، ومن خالل إرسال إخ ار خ ي لجميع مالك

اإلعالن واإلخ ار  يوماً من تاريخ انعقاد االجتماع. ويتعين أن يحدد 21أيام وال تزيد عن  10مع إع اء مهلة ال تقل عن 

ح. كما يتعين على مدير الصندوق، في نف ر رسال اإلخ اإس وقت تاريخ انعقاد االجتماع ومكان  ووقت  وجدول األعمال الُمقتر 

 الوحدات فيما يتعلق بأي اجتماع، تقديم نسخة من هذا اإلخ ار إلى هيئة السوق المالية.إلى مالكي 

  أحد مالكي  أيام من استالم طلب خ ي من 10يتعين على مدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع لمالكي الوحدات في غضون

 قل من وحدات الصندوق.% على األ25الوحدات أو أكثر، الذي يمتلك منفرداً أو الذين يمتلكون مجتمعين 

  ن على األقل م %25يتكون النصاب الالزم لعقد اجتماع لمالكي الوحدات من عدد مالكي الوحدات الذين يمتلكون مجتمعين

 قيمة وحدات الصندوق.

 ن ل اإلعالمن خال في حال عدم الوفاء بشروط النصاب الواردة في الفقرة السابقة أعاله، يدعو مدير الصندوق الجتماع ثان

 ار خ ي سال إخعلى موقع  اإللكتروني وعلى الموقع اإللكتروني الخاص بالسوق المالية السعودية "تداول" ومن خالل إر

ي. وخالل االجتماع أيام من تاريخ انعقاد االجتماع الثان 5لجميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ مع إع اء مهلة ال تقل عن 

 ن خاللمت الذين يمتلكون أي عدد من الوحدات، الحاضرين بصفة شخصية أو الثاني، يشكل أي عدد من مالكي الوحدا

 ممثلين، نصاباً قانونياً.

 .يحق لكل مالك وحدات تعيين وكيل لتمثيل  في اجتماع مالكي الوحدات 

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

 وفقاً  قنيةت وسائل عبر االجتماعات خالل من القرارات على والتصويت ومداوالتها الوحدات مالكي اجتماعات عقد يجوز .1

 .المالية السوق هيئة تحددهايحددها مدير الصندوق أو  التي للشروط



 

 مجموع نم%  50 نم أكثر ملكيتهمفي حال الت ييرات األساسية المقترحة يجب أخذ موافقة مالكي الوحدات الذين تمثل نسبة   .2

 لحديثة.ل التقنية االوحدات سواًء أكان حضورهم شخصياً أم وكالة أم بواس ة وسائ مالكي اجتماع في مالكها الحاضر الوحدات

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

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

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

 .صفقة كل من يوم 15 خالل يفدم الصفقات بجميع

 طلبها عند مقابل بدون للصندوق المراجعة المالية القوائم على الحصول 

 لنوع فقاو سريان  قبل الت يير بهذا ملخص وإرسال المعلومات ومذكرة الصندوق وأحكام شروط في ت يير بأي اإلشعار 

 .االستثمار صناديق الئحة في المحددة والمدة الت يير

 الصندوق إدارة مجلس في ت ير بأي اإلشعار 

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

 طلبها عند الصندوق أداء ومعلومات

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

 .المعلومات ومذكرة واألحكام الشروط عليها تنص

 لذلك المحددة األوقات في االسترداد عوائد دفع. 

 الصندوق مدير من طلبها عن الشكاوى بمعالجة الخاصة اإلجراءات على الحصول 

 :مسؤولية مالكي الوحدات 15 )
 الصندوق التزاماتو ديون عن مسؤوالً  الوحدات مالك يكون ال ، من  جزء أو الصندوق في الستثماره الوحدات مالك خسارة عدا فيما

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

 .القيمة متساوية وحدات شكل على الصندوق

 :التغييرات في شروط وأحكام الصندوق 17)
 .ستثمارالئحة صناديق االأ( األحكام المنظمة لتغيير شروط وأحكام الصندوق والموافقات واإلشعارات المحددة بموجب 

 المحددة شعاراتواإل والموافقات العامة االستثمار صناديق وأحكام شروط لت يير المنظمة األحكام لجميع الصندوق هذا يخضع

 االستثمار وأي تعديل عليها. صناديق الئحة بموجب

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

 تثماراألحكام المنظمة لتغيير شروط وأحكام الصندوق والموافقات واإلشعارات المحددة بموجب الئحة صناديق االس .1

يلتزم مدير الصندوق بمت لبات الئحة صناديق االستثمار وأي تعديل عليها عند إجراء أي ت يير على شروط وأحكام الصندوق 

 بحسب أنواع الت يير التالية:



 األساسية التغييرات: 

ثم  ي، ومنالحصول على موافقة مالكي الوحدات في الصندوق على الت يير األساسي المقترح من خالل قرار صندوق عاد

ن أي ت يير ل سرياالحصول على موافقة الهيئة على الت ييرات المقترحة. ويحق لمالكي وحدات الصندوق استرداد وحداتهم قب

 وجدت(. أساسي دون فرل أي رسوم استرداد )إن

 

 المهمة التغييرات: 

وماً قبل اليوم المحدد ي( 21إشعار الهيئة ومالكي الوحدات في الصندوق كتابياً بأي ت ييرات مقترحة، وذلك بفترة ال تقل عن )

 استرداد سومر أي فرل دون أساسي ت يير أي سريان قبل وحداتهم استرداد الصندوق وحدات لمالكي ويحقلسريان الت يير. 

 (.وجدت إن)

 

 اإلشعار واجبة التغييرات: 

  يير.( أيام من سريان الت8إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابياً بأي ت ييرات واجبة اإلشعار، وذلك قبل )

 

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

  روني للسوق اإللكت الموقع اإللكتروني للشركة والموقعإشعار مالكي الوحدات واإلفصاح عن تفاصيل الت ييرات األساسية في

 ( أيام من سريان الت يير.10وذلك قبل )

 ا التي تحدده ل ريقةاإلفصاح عن تفاصيل الت ييرات المهمة في الموقع اإللكتروني للشركة والموقع اإللكتروني للسوق أو با

 ( أيام من سريان الت يير.10الهيئة وذلك قبل )

 ( يوماً 21) ق خاللاصيل الت ييرات واجبة اإلشعار في الموقع اإللكتروني للشركة والموقع اإللكتروني للسواإلفصاح عن تف 

 من سريان الت يير.

 ئحة بات الاإلفصاح عن جميع الت ييرات في شروط وأحكام الصندوق في التقارير السنوية الخاصة بالصندوق حسب مت ل

 صناديق االستثمار.

 :ستثمارإنهاء صندوق اال 18 )

ي صندوق الحدق فديعتبر هذا الصندوق من الصناديق المفتوحة المدة وليس هناك يوم محدد لتصفيت . ومع ذلك، فإن  سيكون لمدير ال

 الئمدة ومجديدةتصفية الصندوق بالكامل، إذا أصبح جلياً أن حجم أصول الصندوق ال يبرر االستمرار في إدارتد  ب ريقدة عمليدة وم

دون ندوق دية أو بسبب حدو  بعق الت ييرات في األنظمة التدي تحكدم إدارة الصدندوق، أو انخفدق حجدم الصدمن الناحية االقتصا

ي سدبب لمالية أو ألن قبل هيئة السوق المالية وذلك بعد اشعار هيئة السوق االحد األدنى المسموح ب  الستمرار الصندوق والمحدد م

 الصندوق باتخاذ الخ وات التالية:وق، فسيقوم مدير طارئ آخر. وفي حالة تم اتخاذ قرار بتصفية الصند

 ( يو21إرسال إشعار مكتوب بهذه التصفية إلى هيئة السوق المالية ومالكي الوحدات ، على أن يكون ذلك قبل ) ماً تقويمياً مدن

 تاريخ التصفية.

 لوحددات ن وجددت( علدى مدالكي اسداد االلتزامات المستحقة على الصندوق من أصول الصدندوق وتوزيدع المبدالال المتبقيدة )إ

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

 دة تصفيت .يجب على مدير الصندوق اإلعالن في موقع  اإللكتروني والموقع اإللكتروني للسوق عن انتهاء مدة الصندوق وم 

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



 خص لهممدير الصندوق لمصلحة مالكي الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة األشخاص المر يعمل 

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

  ا في ذلك لهم بم والوجبات التي نصت عليها الئحة األشخاص المرخصيقع على عاتق مدير الصندوق االلتزام بجميع المبادئ

 واجب االمانة تجاه مالكي الوحدات، والذي يتضمن العمل بما يحقق مصالحهم وبذل الحرص المعقول.

 :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

ة وواضحة ا كاملالتأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وذلك فيما يتعلق بالصندوق واكتمالها وأنه .4

 وصحيحة وغير مضللة.

 لف بها كشر أم   بشكل مباأدى مسؤوليات  وواجباتم بالئحة صناديق االستثمار سواء يعد مدير الصندوق مسؤوال عن التزا

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

  أو  وء تصرف احتيال  أو إهمال  أو سالناتجة عن يعد مدير الصندوق مسؤوال تجاه مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق

 تقصيره المتعمد.

  ضمان وواإلجراءات لرصد المخاطر التي تؤثر في استثمارات الصندوق، يجب على مدير الصندوق أن يضع السياسات

 ألقل.على ا سرعة التعامل معها. على أن يتضمن تلك السياسات واإلجراءات القيام بعملية تقويم المخاطر بشكل سنوي

  سوق الماليةيئة الهيزود يجب على مدير الصندوق ت بيق برنامج مراقبة الم ابقة وااللتزام لكل صندوق استثمار يديره، وأن 

 بنتائج الت بيق عند طلبها.

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

يديره  ستثمارايجوز لمدير الصندوق تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي تابعي  بالعمل مديرا للصندوق من الباطن ألي صندوق 

 . ذلكلتابعة أتعاب ومصاريف أي يدفع مدير الصندوق سالصندوق. ومدير صندوق من الباطن ألي صندوق استثمار يديره 

 . هج( األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبدال

 صندوق مدير تعيينل مناسبا 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

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

 .لهم المرخص

 المالية السوق هيئة قبل من تعليق  أو سحب  أو اإلدارة نشاط ممارسة في الصندوق مدير ترخيص إل اء .2

 االدارة نشاط ممارسة في ترخيص  إلل اء الصندوق مدير من المالية السوق هيئة إلى طلب تقديم .3

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

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

 .الصندوق أصول ادارة على قادر الصندوق مدير لدى مسجل

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

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

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

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

 السوق هيئة يرلتقد ووفقا ومناسبا ضروريا ذلك كان حيثما ينقل ان  المعزول الصندوق مدير على ويجب. البديل الصندوق

 .بالصندوق المرتب ة العقود جميع البديل الصندوق مدير الى المحق، المالية



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

 بها كلف أم مباشر بشكل مسؤوليات  أدى سواء االستثمار، صناديق الئحة ألحكام وفقا التزامات  عن مسؤوال الحفظ أمين يعد 

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

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

 .المتعمد تقصيره أو تصرف

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

 .الصندوق أصول بحفظ يتعلق فيما الالزمة اإلدارية اإلجراءات

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

ً  ألمين الحفظ تكليف طرف ثالث أو أكثر أو اي يجوز  ن الحفظ أيدفع أميوسي. للحفظ من الباطن للصندوق من تابعي  بالعمل أمينا

 أتعاب ومصاريف تابعة لذلك.

 . هج( األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبدال

 واستبداله: الحفظ أمين عزل في الهيئة صالحية .1

ً تراه  أو اتخاذ أي تدبير المعين من مدير الصندوقحفظ الللهيئة عزل أمين  (أ  :تيةلحاالت اآلاأي من  حال وقوع في مناسبا

 ص لهمالئحة األشخاص المرخبذلك بموجب دون إشعار الهيئة  نشاط الحفظأمين الحفظ عن ممارسة  توقف. 

 من قبل الهيئة. تعليق  أوفي ممارسة نشاط الحفظ أو سحب   أمين الحفظترخيص  إل اء 

 ترخيص  في ممارسة نشاط الحفظ.أمين الحفظ إلل اء  إلى الهيئة منطلب  تقديم 

 ذيةالتنفي و لوائح أبالتزام النظام  -اً تراه الهيئة جوهريبشكل  -ل إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قد أخ. 

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

ديل بن أمين حفظ ني تعييفيجب على مدير الصندوق المع الهيئة أياً من صالحياتها وفقاً للفقرة )أ( من هذه المادة،إذا مارست  (ب

 اعدة علىل المسالتعاون بشكل كامل من أج وأمين الحفظ المعزول يتعين على مدير الصندوق وفقاً لتعليمات الهيئة، كما

مين الحفظ البديل. ويجب ( يوماً األولى من تعيين أ60)ـ ظ البديل وذلك خالل التسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى أمين الحف

 ً يل الحفظ البد أمين ، إلىووفقاً لتقدير الهيئة المحق على أمين الحفظ المعزول أن ينقل، حيثما كان ذلك ضرورياً ومناسبا

 جميع العقود المرتب ة بصندوق االستثمار ذي العالقة.

 واستبداله: الحفظ أمين عزل في مدير الصندوق صالحية .2

  مين الحفظ فيأن عزل أ معقول ى بشكلرأإذا  كتابيبموجب إشعار  المعين من قبل حفظ الأمين عزل  الصندوقيجوز لمدير 

 .مصلحة مالكي الوحدات، وعلى مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات بذلك فوراً وبشكل كتابي

 صادر الكتابي الإلشعار اأمين الحفظ  من تسلم ( يوماً 30)خالل  تعيين بديل ل  أمين الحفظ عزل إذا يجب على مدير الصندوق

تسهيل النقل السلس ل مدير الصندوقالتعاون بشكل كامل مع  المادة. ويجب على أمين الحفظ المعزولمن هذه  (أ)لفقرة وفقاً ل

ول أن ينقل، حيثما كان ذلك ضرورياً ومناسباً، إلى أمين للمسؤوليات إلى أمين الحفظ البديل. ويجب على أمين الحفظ المعز

 الحفظ البديل جميع العقود المرتب ة بصندوق االستثمار ذي العالقة.



  لصندوق ى مدير اعن قيام  بتعيين أمين حفظ بديل، ويجب عل اإللكتروني موقع  اإلفصاح فوراً فييجب على مدير الصندوق

 لكتروني للسوق عن قيام  بتعيين أمين حفظ بديل للصندوق العام.العام كذلك اإلفصاح في الموقع اإل

 

 

 

 :المحاسب القانوني  21 )
 للصندوق أ( اسم المحاسب القانوني
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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   وفقا

 وتخ يط لمهنةا القياتأخ بمت لبات المحاسب التزام ت لبت والتي السعودية العربية المملكة في عليها المتعارف المراجعة لمعايير

 مسؤوليات تضمن. تهرالجو األخ اء من خالية المالية القوائم بأن التأكد من معقولة درجة على لللحصو المراجعة لأعما تنفيذو

 إلى باإلضافة .لماليةا القوائم في الواردة واإليضاحات للمبالال مؤيدة أدلة على لالحصو بإجراءات القيام أيضا القانوني المحاسب

 للقوائم العام العرل ييمقت إلى باإلضافة المستخدمة المحاسبية التقديرات ومعقولية المتبعة المحاسبية السياسات مالءمة مدى قييمت

 .المالية

 صندوقلالقانوني لج( األحكام المنظمة الستبدال المحاسب 

ا يراه فقاً لمومدير الصندوق بحق ت يير مراجع الحسابات سيكون أرنست أند يونج مراجع الحسابات الخارجي للصندوق ويحتفظ 

نوني أو اسب القاالحق في رفق تعيين المح إدارة الصندوقويكون ألعضاء مجلس  ،مجلس إدارة الصندوقمناسباً بعد أخذ موافقة 

 توجي  مدير الصندوق لت يير المحاسب القانوني المعين، في أي من الحاالت اآلتية: 

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

 إذا لم بعد المحاسب القانوني للصندوق مستقال -

 ة بشكل مرللمراجعادارة الصندوق أن المحاسب القانوني ال يملك المؤهالت والخبرات الكافية لتأدية مهام إذا قرر مجلس إ -

 إذا طلبت الهيئة وفق لتقديرها المحق ت يير المحاسب القانوني المعين فيما يتعلق بالصندوق. -

 :أصول الصندوق22 ) 
 .أصول الصندوق محفورة بواس ة أمين الحفظ لصالح الصندوق 

 جب على أمين الحفظ فصل أصول الصندوق عن أصول  وعن أصول عمالئ  اآلخرين.ي 

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


 مدير أو وقالصند لمدير يكون أن يجوز وال مشاعة(، )ملكي  الوحدات لمالكي جماعي بشكل مملوكة الصندوق أصول تعد 

 أصول يف مصلحة أيّ  الموزع أو المشورة مقدم أو الباطن من الحفظ أمين أو الحفظ أمين أو الباطن من الصندوق

 أو الحفظ أمين وأ الباطن من الصندوق مدير أو الصندوق مدير كان إذا إال األصول، بتلك يتعلق فيما م البة أو الصندوق

ً  الموزع أو المشورة مقدم أو الباطن من الحفظ أمين ً  كان أو ملكيت ، حدود في وذلك الصندوق، لوحدات مالكا  بهذه مسموحا

 .تالمعلوما مذكرة أو واألحكام الشروط في عنها وأُفصح االستثمار صناديق الئحة أحكام بموجب الم البات

 

 إقرار من مالك الوحدات23)  
 وأقر/أقررنا مذكرة المعلومات وملخص المعلومات الرئيسة الخاصة بالصندوق،العنا على شروط وأحكام الصندوق ولقد أطلعت/اط

 /اشتركنا فيها. تاشتركبالموافقة على خصائص الوحدات التي 

 االسم:

 التوقيع:

 :التاريخ 

  



 (1) ملحق

 ملخص الضوابط الشرعية
 أوالً: ضوابط صناديق المضاربة بالبضائع

 هي أن يدفع شخص ماالً إلى آخر ليتّجر ب ، ويتقاسمان الربح بينهما بحسب ما يتفقان علي . تعريف المضاربة:

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

ب ما اتفقا هما حسعلى أن يتولى المضارب استثمار أموالهم في نشاط يرجى من  تحقيق ربح مناسب، على أن يكون الربح موزعاً بين

 ر المضارب جهده وعمل  فقط.علي ، وفي حال الخسارة تكون الخسارة المالية على أرباب المال ويخس

 

 الضوابط الشرعية:

رة من ة الصادالراجحي المالية  تحكم الصندوق الضوابط الشرعي في حالة استثمار الصندوق بصناديق أخرى تديرها شركة .1

 الهيئة الشرعية لمدير الصندوق والتي تشمل ما يأتي:

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

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

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

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

 إذا باع الصندوق السلعة على عميل فال يجوز ل  أن يبيعها وكالة عن  على من اشتراها الصندوق لنفس . -

 مارية.ال يجوز تداول وحدات الصندوق إال بعد بدء نشاط  واستمرار مزاولت  لهذا النشاط في موجودات  االستث .3

يون أو ندوق دبعد توقف  عن مزاولة نشاط  كالتوقف للتصفية إذا كانت في موجودات الص ال يجوز تداول وحدات الصندوق .4

 نقود، إذ يجب في هذه الحال ت بيق أحكام الصرف وشروط  وأحكام بيع الدين.

 

 ثانيا: ضوابط صناديق األسهم:

 :يأتي 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

 وفق بأسهمها جرةوالمتا االستثمار يجوز الشركات وهذه .المباحة واألنش ة األغرال ذات المساهمة الشركات: األول النوع -أ

 .وأحكام  البيع شروط

 وشركات نزيرالخ ولحوم والتبال الخمور شركات مثل المحرمة، واألنش ة األغرال ذات المساهمة الشركات: الثاني النوع -ب

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

ً  بأسهمها والمتاجرة االستثمار يجوز ال الشركات وهذه. بها والتعامل الديون تداول في المتخصصة  .م لقا

 مثل محرمة، أمور تعامالتها بعق في ي رأ قد ولكن مباحة، وأنش تها أغراضها التي المساهمة الشركات: الثالث النوع -ت

ً  أو اقتراضا بالربا تعاملها  :يأتي ما مساهمةال الشركات من( الثالث النوع) النوع هذا بشأن الهيئة قررت وقد. إيداعا

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

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

 .بذلك يلتزم ال ممن غيرها عن بها االكتفاء فيجب الحاجة

ً  أكان سواء– بالربا المقترل المبلال إجمالي يتجاوز أال - ً  أم األجل طويل قرضا  من( ٪30)-لاألج قصير قرضا

ً  الدفترية، القيمة عن تقل لم ما السوقية القيمة إجمالي  مةالقي وتؤخذ مبل  ، انك مهما حرام بالربا االقترال أن علما

 .السنة أرباع من ربع لكل قيمتها متوسط من السوقية

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

 عن اإلفصاح ميت لم وإذا. ذلك غير عن أم لمحرم تملك عن أم محرم نشاط ممارسة عن أم ربوية بفائدة االستثمار

 .االحتياط جانب ذلك في ويراعى معرفتها، في فيجتهد اإليرادات بعق

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

 ً  اإلمكان حسب أسهمها يعبب منها التخلص إلى المبادرة وجبت السابقة الضوابط عليها تن بق ال بحيث الشركات أوضاع ت يرت إذا: ثانيا

ً  تسعين االنتظار مدة تتجاوز أال على  . بت يرها العلم تاريخ من يوما

 ً  صادرة مالية قوائم أقرب إلى فيها والمتاجرة االستثمار في الدخول لجواز المقررة والنسب الشركة أنش ة معرفة في يرجع: ثالثا

 . مدققة غير أم مدققة أكانت سواء شهرية، أو سنوية ربع أو كانت سنوية لل رل؛ موضحة



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

 ً  أي ريع ، بقصد السهم اقتناء: االستثمار ويعني- األسهم، في المتاجرة وفي االستثمار في المذكورة الضوابط الشركة ت بق: خامسا

 ،غيرها بواس ة أم بذلك انفسه الشركة قامت سواء   -السعرين بين الفرق من الربح بقصد والشراء البيع: المتاجرة وتعني السنوي، ربح 

 سبيل على أو اول،التد في الوساطة حالة في كما( السمسرة) التوسط سبيل على ل يرها كان أم لنفسها، الشركة تعامل أكان وسواء  

 في كما لل ير التوكيلو ال ير عن الوكالة سبيل على أو مضاربة، أم كانت إجارة االستثمارية الصناديق في كما ال ير ألموال اإلدارة

 .االستثمارية المحافظ إدارة

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

 

 ثالثاً: ضوابط الصكوك:

ً شائعة في ملكية  ي ملكية فوية أو أعيان أو منافع أو خدمات أو حقوق معنتعريف الصكوك: هي وثائق متساوية القيمة تمثل حصصا

أصدرت  ا فيماموجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاص، وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب االكتتاب وبدء استخدامه

 من أجل .

 الضوابط الشرعية:

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

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

يع الب وأأو اإلجارة  أن يحكم الصك أحد عقود المعامالت المالية في الفق  اإلسالمي، كالمشاركة، أو السلم، أو االستصناع، .2

 وغيرها، وأن تكون مستوفية ألركانها وشروطها.

لشريعة اات في ، يؤدي إلى الربا أو ال رر أو الضرر أوغيرها من المحرمأال تشتمل وثائق الصكوك على أي شرط أو تعهد .3

 اإلسالمية.

 عدي أوأال تشتمل وثائق الصكوك على أي شرط أو تعهد يضمن ب  المصدر لمالك الصك رأس مال  في غير حاالت الت .4

 التفريط.

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

 رف.قد الصإذا كانت أصول الصكوك ديوناً أو نقوداً فال يجوز تداولها إال بعد مراعاة أحكام بيع الدين وشروط ع .أ

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

كيك من إصدار الصكوك فإن كان ال رل تصإذا كانت أصول الصكوك تشتمل على أعيان وديون ونقود فينظر لل رل  .ت

نع من نحوه فال ماوعيان الديون أو النقود أو هما معاً فال يجوز تداولها إال بعد مراعاة أحكامهما، وإن كان ال رل تصكيك األ

  تداول .

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 السعودية(

 

 

 

األصول المتعدد للنموصندوق الراجحي   

مفتوح( - قابض)صندوق   

 مدير الصندوق ) شركة الراجحي المالية(

 (شركة البالد لالستثمارأمين الحفظ )

 

 المعلومات مذكرة

 تاريخ إصدار مذكرة المعلومات

 م 25/03/2018هـ الموافق 09/07/1439

 

 

 

 

 

 

 المعلومات ومحتوياتها خاضعة ألحكام الئحة صناديق االستثمارمذكرة 

 ألخذ بمشورةنصح باننصح المستثمرين بقراءة محتويات مذكرة المعلومات وفهمها. وفي حال تعذر فهم محتويات مذكرة المعلومات، ن"

 ." مستشار مهني

 

 



 إقرار

 

اء وق وأعضالموافقة عليها . ويتحمل مدير الصندوتمت روجعت مذكرة المعلومات من قبل مجلس إدارة الصندوق 

ذكرة ممجلس إدارة الصندوق مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة واكتمال المعلومات الواردة في 

ردة في الوا المعلومات. كما يقر ويؤكد أعضاء مجلس إدارة الصندوق ومدير الصندوق بصحة و اكتمال المعلومات

 ر مضللة.ات غييقرون و يؤكدون على أن المعلومات والبيانات الواردة في مذكرة المعلوم مذكرة المعلومات، كما

 

عن  ؤوليةوافقت هيئة السوق المالية على تأسيس صندوق االستثمار وطرح وحدات  . ال تتحمل الهيئة أّي مس

سؤولية من أي منفسها صراحة محتويات مذكرة المعلومات، وال تع ي أّي تأكيد يتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخلي 

ال تع ي ها. ومهما كانت ، ومن أّي خسارة تنتج عما ورد في مذكرة المعلومات أو عن االعتماد على أّي جزء من

سيس ى تأموافقتها عل نيهيئة السوق المالية أّي توصية بشأن جدوى االستثمار في الصندوق من عدم  وال تع

ت، لمعلومااأكيد صحة المعلومات الواردة في الشروط واألحكام ومذكرة أو ت في باالستثمارالصندوق توصيتها 

 وتؤكد على أن قرار االستثمار في الصندوق يعود للمستثمر أو من يمثل .

 

صندوق استثمار متوافق مع المعايير الشرعية   ( على أناألصول المتعدد للنمواعتماد )صندوق الراجحي تم 

.لشركة الراجحي المالية لشرعيالهيئة امن قِبل  ةالمجاز  
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 ملخص الصندوق 

   األصول المتعدد للنمو الراجحي صندوق الصندوق

 شركة الراجحي المالية . مدير الصندوق

 مفتوح. نوع الصندوق

 م.1998نوفمبر  28هـ الموافق 1419شعبان 9باشر الصندوق عمل  في  تاريخ البدء

 لاير سعودي العملة

 متوس ة    درجة المخاطر

 المؤشر اإلرشادي

 40   %( شهور 3)  سايبور 

 30  %اإلسالمية األسهم ألسواق جونز داو مؤشر 

 6  %مع المتوافقة الخليجية األسهم ألسواق بورز آند ستاندرز مؤشر 

 الشرعية الضوابط

 24 %مع المتوافقة السعودية األسهم ألسواق بورز آند ستاندرز مؤشر 

   الشرعية الضوابط

 هدف االستثمار

 قللصندو المحدد المخاطر مستوى مع متناسب المال رأس في نمو لتحقيق السعي

 لالدخ وصناديق النقد أسواق وصناديق األسهم صناديق في االستثمار طريق عن

 السابقة اتالفئ تحت تندرج ال التي األخرى المالية األوراق فئات وصناديق  الثابت،

 .المتداولة العقارية والصناديق /المتداولة الصناديق وتشمل

 كل شخص طبيعي أو اعتباري مؤهل  المصرح لهم االشتراك في الصندوق

 )لاير سعودي 3.75 (دوالر أمريكي والتي تعادل  1  سعر الوحدة عند بداية ال رح

 لاير سعودي 500 7   الحد األدنى لالشتراك

 لاير سعودي 750 3   األدنى لالشتراك اإلضافيالحد 

 لاير سعودي 750 3   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
 الخامسة عصرا في اليوم ما قبل يوم التعاملالساعة 

 االثنين  واألربعاء أيام التعامل

 من األحد إلى الخميس أيام التقويم 

 هو يوم العمل التالي ليوم التعامل أيام اإلعالن



  موعد دفع قيمة الوحدات المستردة

صى بحد أق ل،التعام ليوم التالي العمل يوم فييدفع لمالك الوحدات عوائد االسترداد  

عر سديد قبل إقفال العمل في اليوم الخامس التالي ليوم التعامل الذي تم في  تح

 االسترداد، أو الوقت الذي تكون في  جميع الوسائل والتراخيص )إن وجدت(

 المناسبة لتحويل الوحدات متوافرة لدى مدير الصندوق.

 % من مبلال االشتراك 2بحد أقصى     رسوم االشتراك

ال يتقاضى مدير الصندوق رسوم إدارة ولكن يتحمل الصندوق رسوم اإلدارة  رسوم إدارة الصندوق

 للصناديق المستثمر فيها.

 رسوم الحفظ

ات % سنوياً من قيمة األصول لالستثمار0.02يتحمل الصندوق رسوم حفظ تعادل 

تداولة الم العقاريةفي الصناديق االستثمارية وتشمل الصناديق المتداولة/ الصناديق 

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

من قيمة األصول لالستثمارات في الصناديق االستثمارية وتشمل الصناديق 

 المتداولة/ الصناديق العقارية المتداولة في األسواق األخرى.

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

 من الممكن أن تت ير من وقت ألخر.

 رسوم التعامل

ية لماليتحمل الصندوق عموالت التداول الناتجة عن عمليات شراء وبيع االوراق ا

تي وال بما تشمل  من رسوم اشتراك أو استرداد حسب األسعار السائدة في األسواق

 هات التنظيمية وأمناء الحفظ.تدفع للوس اء واألسواق المالية والج

 رسوم أخرى

سوم سيتحمل الصندوق المصاريف الالزمة والفعلية إلدارت ، رسوم المراجعة ور

ق ، الحفظ ورسوم النشر والرسوم الرقابية ومكاف ت أعضاء مجلس إدارة الصندو

بشرط أال يتجاوز إجمالي نسبة المصروفات األخرى  والمصروفات االخرى،

 % من متوسط صافي قيمة0.25ريف التعامل والحفظ والضرائب( )باستثناء مصا

 في حال كانت نسبة الرسوم أقل من ذلك( كما 000 150األصول السنوية أو )

 .يتحمل الصندوق الرسوم الفعلية فقط

 

  



 

 تعريف المصطلحات

   األصول المتعدد للنموصندوق الراجحي  الصندوق 

 شركة الراجحي المالية  مدير الصندوق/المدير/ الشركة

 مجلس إدارة الصندوق  المجلس 

 شخص اعتباري مستقل ومرخص ل  بحفظ األوراق المالية للعمالء أمين الحفظ

 هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية الهيئة

أيددددام قبددددول طلبددددات االشددددتراك 

 واالسترداد  

 جميع أيام العمل الرسمية لشركة الراجحي المالية  

 طلب بيع وحدات في الصندوق طلب االسترداد 

 طلب شراء وحدات في الصندوق طلب االشتراك

ى جميدع هي فترة بداية الصندوق التي يتم خاللها طرح وحدات الصندوق بالقيمة االسمية إل فترة ال رح األولي

 المشتركين

 اليوم الذي يبدأ في  الصندوق أعمال  الصندوقيوم تش يل 

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

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

 الهيئة الشرعية الخاصة بمدير الصندوق الهيئة الشرعية

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

 اليوم الذي يتم في  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.بقيمة أصول الصندوق باإلضافة للتوزيعات النقدية المستحقة من الشركات المستثمر  الصندوق إجمالي أصول

إجمدالي أصددول الصدندوق بعددد خصددم كافدة االلتزامددات والمصدداريف الفعليدة المحملددة علددى  صافي قيمة أصول الصندوق

 الصندوق.



 حصة المالك في صندوق االستثمار الذي يتكدون مدن وحددات بمدا فدي ذلدك أجدزاء الوحددة  وحدة االستثمار )الوحدة(

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

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

 في فترة ال رح األوليسعر الوحدة   القيمة االسمية

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

مسدددددتثمر مؤهدددددل/ مسدددددتثمرون 

 مؤهلون

ة أي شخص طبيعي/ أشخاص طبيعيون، أو اعتباري/ اعتباريون تقدر لد /لهم أنظمدة المملكد

 بهذه الصفة.

التددي تتبعهددا الهيئددة الشددرعية لمدددير الصددندوق لتصددنيف هددي الضددوابط والنسددب الماليددة  الضوابط الشرعية

 بها. الشركات واالستثمارات كاستثمارات متوافقة مع الضوابط الشرعية ويمكن االستثمار

ندات هي أداة مالية أو عقد تشتق قيمت  مدن قيمدة أصدول حقيقيدة أو ماليدة أخدرى )أسدهم وسد عقود المشتقات

ة إلدى ك العقود الماليدة مددة زمنيدة محدددة باإلضدافوعمالت أجنبية وسلع وذهب( وتكون لتل

عقدود ) سعر وشروط معينة يتم تحديدها عند تحرير العقد بين البائع والمشدتري ومدن هدذه ال

(، Forwards(، العقددود اآلجلددة  )Options(، عقددود الخيددارات )Futuresالمسددتقبليات )

توافقدة مددع الضددوابط وأي عقددود مشددتقات أخدرى، علددى أن تكددون م( SWAP)   المبدادالت

 الشرعية للصندوق.

سديولة قصديرة األجدل و تعتبدر الوريفدة األساسدية لهدذه األدوات إيجداد ال هدي أدوات الددين  أدوات أسواق النقد

لتدي واألفراد والحكومدات مدن أجدل مواجهدة احتياجاتهدا النقديدة قصديرة األجدل وا للشركات

 ارةرابحدة والمضداربة والوكالدة واإلجدالعقدود المتوافقدة مدع الضدوابط الشدرعية الم تشدمل

 .والمشاركة وأي عقد أخر متوافق مع الضوابط الشرعية للصندوق

و هددي صددناديق اسددتثمارية ذات طددرح عددام والموافددق عليهددا مددن قبددل هيئددة السددوق الماليددة أ صناديق أسواق النقد

ألقدل امسداوي علدى هيئات تنظيمية خليجية و/أو أجنبية وفقا لتنظيم بلد آخدر خاضدع لتنظديم 

واق لذلك الم بق على صناديق االستثمار في المملكة وتستثمر بشكل رئيسي فدي أدوات أسد

 النقد وتكون متوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق.

صدددناديق االسدددتثمار المتداولدددة / 

 الصناديق العقارية المتداولة

اليدة فدي سدوق األوراق المهي صناديق استثمارية مقسمة إلى وحدات متسداوية يدتم تدداولها 

لسدوق اخالل فترات التداول المستمر كتداول أسهم الشركات والموافق عليها مدن قبدل هيئدة 

 م مسداويالمالية أو هيئات تنظيمية خليجية و/أو أجنبيدة وفقدا لتنظديم بلدد آخدر خاضدع لتنظدي

ع مدفقدة على األقل لذلك الم بق علدى صدناديق االسدتثمار فدي المملكدة، علدى أن تكدون متوا

 الضوابط الشرعية للصندوق.

و أهي الحاالت التي يعتقد مدير الصندوق أن  من الممكدن أن تدؤثر علدى أصدول الصدندوق  الظروف االستثنائية 

يدددة أهدافددد  بشدددكل سدددلبي نتيجدددة أي مدددن العوامدددل االقتصدددادية و/أو السياسدددية و/أو التنظيم

 المت يرة.



صددناديق االسددتثمار ذات ال ددرح 

 العام

اديق اسددتثمارية مرخصددة وموافددق عليهددا مددن قبددل هيئددة السددوق الماليددة أو هيئددات هددي صددن

لدذلك  تنظيمية خليجية و/أو أجنبية وفقدا لتنظديم بلدد آخدر خاضدع لتنظديم مسداوي علدى األقدل

 الم بق على صناديق االستثمار في المملكة ومتوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق

ديق تهدف إلى توفير دخل منتظم وثابت للمستثمرين. وتستثمر هذه الصناهي صناديق  صناديق الدخل الثابت

ية لحكومابوج  عام في األوراق المالية ذات الدخل الثابت كالصكوك واألوراق المالية 

 وأدوات السوق المالية، على أن تكون متوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق.

ن فرل على جميع السلع والخدمات التدي يدتم شدرا ها وبيعهدا مدهي ضريبة غير مباشرة تُ  ضريبة القيمة المضافة

 قبل المنش ت.

 

 

  



 :ستثمارالا صندوق( 1

 الصندوقاسم  (أ

 " األصول المتعدد للنمو الراجحي صندوق "

Al Rajhi Multi Asset Growth Fund 

 الصندوقتاريخ إصدار شروط  (ب

 م28/02/2021 وتم إجراء آخر تحديث لها بتاريخ  م .1998نوفمبر  1صدرت شروط وأحكام الصندوق بتاريخ 

 . الصندوقيئة عل تأسيس وطرح الهتاريخ موافقة  (ج

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

 صندوق المدة  (د

 المدةغير محدد  هو صندوق عام مفتوح األصول المتعدد للنمو الراجحي صندوق

 صندوقالعملة  ـ(ه

ة أخرى من أي عملعملة الصندوق هي الريال السعودي وهي التي ستقّوم بها استثمارات  ووحدات ، وتقبل اشتراكات المستثمرين ب

 ستحقاقاتهمحويل اتالعمالت العالمية الرئيسية على أساس سعر الصرف السائد في األسواق في ذلك التاريخ، ويتحمل الراغبون في 

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

 : هستثمار وممارساتاالسياسات ( 2

 لصندوق لستثمارية االهداف األ (أ

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

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

 تية:الصندوق السيولة النقدية الالزمة للمستثمرين. و يسعى الصندوق لتحقيق نمو مقارب للمؤشرات اإلرشادية اآل

  40 %شهور(  3) سايبور 

 30 األسهم اإلسالمية % مؤشر داو جونز ألسواق 

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

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

 

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

 أرباح أو توزيعات نقدية على المستثمرين وسيقوم بإعادة استثمار األرباح الموزعة في الصندوق.

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

من خالل  رية نش ةباتباع استراتيجية استثماذات ال رح العام  يهدف الصندوق لالستثمار بشكل رئيسي في صناديق استثمارية أخرى

 بالحد الممكنة العوائد أقصى تحقق والتي لالستثمار االمثل التوزيع تضمن التي الصناديق من مختارة مجموعة فيتخصيص األصول 

ا الصندوق ستثمر بهوفي ما يلي موجز ألنواع األصول التي ي ، ويتم معظمها وفق المؤشرات القياسية المعتمدة المخاطر من االدنى

 بشكل أساسي:

 صناديق أدوات أسواق النقد •



 صناديق الدخل الثابت •

 صناديق األسهم •

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

 المتداولة
 

 تثمار االسز تركية سياس (ج

 األصول اتفئ صناديق في أقل وبنسبة ، األسهم صناديق في عالية بنسبة استثماره يتركز المخاطر متوسط صندوق هو الصندوق

 :التالي الجدول في مذكور هو ما حسب األخرى،

 

 . هاستثماراتي ويبيع الصندوق فيها يشترتمل أن يح التيالية لموراق ااألأسواق  (د

 .استراتيجية مدير الصندوق حسب محليا أو/و عالميا الصندوق استثمارات توزيعيتم 

 ندوق لصلستثمارية االاذ قرارات تخا رضبغتخدامها اسندوق الصدير لمن يمك تيدوات الألاليب واسألت واالاملمعا ـ(ه

 لك بهدف تحقيقوذ والمحاسبية، المالية المعايير من مجموعة ت بق نش ة إدارة خالل من العوائد أفضل لتحقيق صندوقال يسعى

 استثمارية قصنادي في من خالل االستثمار  حسب طبيعة وأهداف الصندوق المخاطر من المعقول بالحد الممكنة العوائد أقصى

ً  م روحة ً  طرحا  يةاستثمار صناديق في االستثمار للصندوق يمكن كما. على طرحها من قبل هيئة السوق المالية الموافقة تمت عاما

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

 األصول تفئا جميع أو/و أحد في يستثمر أن على الصندوق أهداف تحقيق ل رل المملكة في االستثمار صناديق على الم بق

تابعي ، على أن تكون متوافقة  وأ الصندوق مدير قبل من المدارة الصناديق ذلك ويشمل أعاله( ب  -2) الفرعية الفقرة في المذكورة

 .مع الضوابط الشرعية للصندوق

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

 أعاله( ب  -2) الفرعية الفقرة في التي تم ذكرهاصول األسيقوم الصندوق باالستثمار في فئات 

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

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

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

 .آخرون

 الحد األعلى الحد األدنى فئة األصول

 %40 %0 النقد أسواق النقد، وصناديق أدوات

 %30 %0 صناديق الدخل الثابت

 %100 %60 األسهم صناديق

 ابقةصناديق فئات األوراق المالية األخرى التي ال تندرج تحت الفئات الس

 وتشمل الصناديق المتداولة/ والصناديق العقارية المتداولة
0% 40% 



 قيودب دون اإلخالليعتبر الصندوق صندوق قابق هدف  االستثماري الرئيس استثمار اصول  في  صناديق استثمار اخرى 

     الئحة صناديق االستثمار وأي تعديل عليها.االستثمار المذكورة في 

 ضاالقترا فيندوق صالحيات صال (ط

 ترةولف الصندوق أصول قيمة صافي من٪ 10 أقصى بحد الشرعية الضوابط مع متوافق تمويل على الحصول للصندوق يحق

 داالستردا طلبات ت  ية ل رل االقترال النسبة هذه من ويستثنى االستثمار، ألغرال سنة عن تزيد ال استحقاق

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

 ر. رف نظيسوف يلتزم مدير الصندوق بمت لبات الئحة صناديق االستثمار وقيودها من حيث الحد األقصى للتعامل مع أي ط

 .اطر الصندوقمخدارة إلسياسة مدير الصندوق  (ك

ق المشار اف الصندوالتي تحقق أهدمارسات االستثمار الجيد والحكيم تخاذ قرارات استثمارية منسجمة مع مالمدير الصندوق  يسعى

الجهد  لصندوقاليها في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات والمستندات األخرى ذات العالقة، ويشمل ذلك بذل مدير ا

 الالزم للتأكد من:

 توفر السيولة الكافية لتلبية أي طلبات استرداد متوقعة 

  ينص على  ن ما لماستثمارات الصندوق على ورقة مالية معين  أو بلد أو من قة ج رافية أو صناعة أو ق اع معيعدم تركيز

 ذلك الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات وملخص الصندوق.

 عدم تحمل الصندوق أي مخاطر استثمارية غير ضرورية تتعلق بأهداف  االستثمارية 

 خدمات التي يقدمها المجلس كتالي:دور مجلس إدارة الصندوق وطبيعة ال

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

  ناديق صاإلشراف، ومتى كان ذلك مناسبا، المصادقة على أي تضارب مصالح يفصح عن  مدير الصندوق وفقا لالئحة

 االستثمار 

 وق ومسؤول ر الصنداالجتماع مرتين سنويا على األقل مع مسؤول الم ابقة وااللتزام )لجنة الم ابقة وااللتزام( لدى مدي

 متبعة.نظمة الالتزام مدير الصندوق بجميع اللوائح واأل اإلرهاب لدي ، للتأكد منالتبليال عن غسيل األموال وتمويل 

  تعيين .إقرار أي توصية يرفعها المصفي في حالة 

 ناديق الئحة صباكتمال والتزام شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات والمستندات األخرى ذات العالقة  التأكد من

 االستثمار.

 ة ومذكر  التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤوليت  بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا لشروط وأحكام الصندوق

 الئحة صناديق االستثمار.، وأحكام قةالمعلومات و المستندات ذات العال

 . العمل بأمانة ولمصلحة صندوق االستثمار ومالكي الوحدات في 

 اديالسترشر المؤشا (ل

 40 %شهور(  3) سايبور 

 30 مؤشر داو جونز ألسواق األسهم اإلسالمية % 

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

 24 مؤشر ستاندرز آند بورز ألسواق األسهم السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية % 
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 التعامل في مشتقات األوراق المالية (م

درة عن هيئة أو الصالجهة مصدرة خاضعة لقواعد الكفاية المالية الصادرة عن ال المالية األوراق مشتقات في الصندوق يستثمر قد

 وابطالض مع وافقةمت تكون أن على اإلدارة الفعالة للمحفظة والتحوط من مخاطر تقلب األسعار ل رل للهيئةجهة رقابية مماثلة 

 الصندوق أصول قيمة صافي نم٪  10 ذلك أال يتجاوز وعلى الشرعية،

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

 ال يوجد

 :الصندوق فيستثمار لالخاطر الرئيسة ( الم 3

  المخداطر  المخاطر، وتبعاً لذلك يجب على مالكي الوحددات أن يكوندوا علدى بيند  مدن متوسطيعتبر الصندوق صندوق استثمار

 الرئيسة التي قد يكون لها أثر سلبي على أداء الصندوق

 سدتمر ليس هناك تأكيد أن األهداف االستثمارية للصندوق سوف تتحقق وذلدك ألن ردروف السدوق وطدرق التدداول فدي ت يدر م

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

  بالمؤشر  مقارنة الصندوق أو أن أداء خسائر كبيرةأي تكبد  األرباح سوف تتحقق أو أن  لن يتمبأن ال يوجد ضمان

 .االسترشادي سيتكرر أو يماثل األداء السابق

  بنكية ال يعتبر بمثابة وديعة االستثمار في الصندوق أنيجب أن يأخذ مالكي الوحدات المحتملين في االعتبار. 

  ،أقدل مدن اد وقدد يكدون مبلدال االسدترديجب على مالكي الوحدات أن يدركوا أنهم ربما يخسرون جزءاً مدن أو كامدل اسدتثمارهم

لوحددات اقيمدة االسدتثمارات الرئيسدة للصدندوق وربمدا ال يسدت ع مدالكي . وقدد تدنخفق الصدندوقفي ب   اشتركواالسعر الذي 

 استرداد المبلال الذي استثمروه في الصندوق.

 االستثمار صندوقال في االستثمارب المرتبطة المحتملةة الرئيس لمخاطراقائمة  (و

نة طر معييستثمر الصندوق في صناديق أخرى كصناديق البضائع واألسهم والصكوك ذات ال رح العام التي تن وي على مخا

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

 

 مخاطر أسواق السلع

شراء بصندوق بما أن صفقات الصندوق جميعها تبدأ باستالم وعد غير ملزم من طرف راغب في التمويل، عندها يقوم مدير ال

اء لواعد بالشرل رف االسلع المناسبة من موردين معتمدين في أسواق السلع العالمية، ومن ثم يبيعها مدير الصندوق آجالً على ا

مورد دة السلع لللى إعارة جداً قد ال يوفى ال رف الواعد بوعده، عندها يض ر مدير الصندوق إبربح محدد. إال أن  وفي حاالت ناد

 أو بيعها في السوق بسعرها في حين  والذي يمكن أن يكون أقل مما اشتريت ب .  

 مخاطر أسعار الفائدة

 ق أسعارفإن أي ت يرات في سوإن طبيعة استثمارات الصندوق )بضائع، صكوك( تجعل  يتأثر بأسعار الفائدة. وعلي  ، 

م وكذلك بشكل غير مباشر نتيجة للت ير في تقيي  ستؤدى إلى تباينات في عائد الصندوق، بشكل مباشر من عائد األرباح الفائدة 

 األصول التي يديرها الصندوق . 

 مخاطر سوق األسهم

بذبات العالية، وفي الوقت ذات  ال يوجد أي تأكيد يستثمر الصندوق بشكل أساسي في األسهم التي هي عرضة لمخاطر السوق والتذ

النوع من   أو ضمان بأن الصندوق سيحقق أداًء إيجابيا. وينب ي أن يكون المستثمر على علم بالمخاطر التي ين وي عليها هذا

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


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

بالعديد من العوامل الداخلية والخارجية. و مدير الصندوق سيسعى قدر اإلمكان للتقليل من مخاطر هذه التذبذبات  من خالل 

ذات ال رح العام  التوزيع النشط ألصول الصندوق بين صناديق األسهم وصناديق المضاربة في البضائع وصناديق الصكوك

 ق المالية.المرخصة من هيئة السو

 مخاطر العمالت

ل قوام تي تشكين وي االستثمار في الصندوق على بعق المخاطر التي تتعلق بالعمالت، فإن انخفال قيمة أي من العمالت ال

 استثمارات الصندوق من شأن  أن يؤثر سلبا على أداء الصندوق. 

 مخاطر االئتمان

( في سداد مضاربة)المتمول أو المشترى باألجل في عمليات صناديق ال تتمثل في إمكانية عدم قدرة أو عدم رغبة ال رف اآلخر

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

 المخاطر االقتصادية

ها ثمر فيالتي يستين وي االستثمار في الصندوق على درجة عالية من المخاطر الناجمة عن التوزيع الج رافي لألسواق 

ر ثأقد يكون ل   موال،الصندوق، وعلي  فإن أي ت ييرات معاكسة في الظروف االقتصادية للبلد )أو البلدان( التي تستثمر فيها األ

 سلبي على قيمة أصول الصندوق. 

 مخاطر عدم الشرعية

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

عاد عدد من ن استبالشرعية، مما قد يؤدي إلى اض رار مدير الصندوق لبيع تلك األسهم بسعر قد يكون غير مالئم، إضافة إلى أ

رات تثماجعل اسالشركات كنتيجة لعدم م ابقتها للضوابط المحددة من الهيئة الشرعية الخاصة بمدير الصندوق من شأن  أن ي

 الصندوق أكثر تركيزاً مما قد يزيد من التذبذبات.

 مخاطر السيولة

ة ذا كانت قيمم أو إيتعرل الصندوق لمخاطر عدم القدرة على تنفيذ عمليات االسترداد نتيجة النقص في السيولة في أسواق األسه

يض ر مع  مدير  لصندوق إلى الحد الذي% أو أكثر من القيمة الصافية ألصول ا10الوحدات المستردة في أي يوم تقويم تعادل 

 الصندوق لتأجيل االسترداد لتاريخ الحق. 

 المخاطر القانونية

قد تواج  الشركات بعق المخاطر القانونية نتيجة لعدم االلتزام بت بيق األنظمة واإلجراءات القانونية  وتأتي تلك المخاطر من 

 ها للمخاطر القانونية والمقاضاة من قبل دعاوى األفراد أو الشركات.الشركات التي استثمر فيها الصندوق واحتمالية تعرض

 المخاطر السياسية

 رى.ر سياسية أخي مخاطأأداء الصندوق قد يكون متأثرا بت ير الحكومات أو الحروب أو في حال ت يير القوانين في تلك البلدان أو 

 مخاطر االستثمار في الصناديق االستثمارية

 لصندوقفي الصناديق االستثمارية سوف يعرل مالكي الوحدات للمخاطر التي قد يتعرل لها ذلك ا استثمارات الصندوق

 الستثمارات،وقية لالمستثمر ب ، وبالتالي ينتج عن  تقلبات في سعر الوحدة االساسية للصندوق والذي قد يخفق من القيمة الس

 والذي سيخفق سعر الوحدة للصندوق

 مخاطر االستثمارات األخرى



لدخل، مدرة لل رل تنويع األصول، قد يستثمر الصندوق في فئة أصول استثمارات أخرى مثل صناديق االستثمار العقارية ال

ن فئات األصول ، وصناديق اإلجارة وتعتبر هذه االستثمارات، عموما أكثر خ ورة مREITsوالصناديق االستثمارية العقارية 

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

 مخاطر التمويل

باب دد ألسفي حال حصول مدير الصندوق على تمويل ل رل االستثمار قد يتأخر الصندوق عن سداد المبالال في الوقت المح

الذي ولصندوق يؤثر على أصول اخارجة عن إرادة مدير الصندوق، مما قد يض ر مدير الصندوق لبيع بعق استثمارات  مما قد 

 سينعكس سلبا على أسعار الوحدات.

 

 مخاطر االعتماد على التصنيف الداخلي ألدوات الدخل الثابت

ندوق الصفيها ر يستثم يتحمل مالكو الوحدات المخاطر المتعلقة باالستثمار في أدوات الدخل الثابت غير المصنفة ائتمانيا والتي

 ف في الوضعأي ضع ثم التقويم والتصنيف االئتماني الداخلي الذي يقوم ب  مدير الصندوق. حيث أن بناء على البحث والتحليل،

لصندوق اأداء  المالي لمصدري أدوات الدخل الثابت ربما يؤدي إلى خفق قيمة صافي قيمة أصول الصندوق مما يؤثر سلبا على

 وأسعار الوحدات.

 مخاطر األسواق الناشئة

خر في و التأأي أوراق مالية في سوق أو أسواق ناشئة والتي قد تن وي على مخاطر مرتب ة باإلخفاق قد يستثمر الصندوق ف

 ات  مخاطرابين طي األسواق قد يحمل هذهتسوية صفقات السوق وتسجيل وأمانة حفظ األوراق المالية. كما أن االستثمار في مثل 

د محدود ركزا في عدكون متجام القيمة السوقية في األسواق الناشئة عادة يأعلى من المتوسط والمعتاد. علما بأن الكم األكبر من أح

ن تقلبات مأكبر  من الشركات. ولذلك، في حال استثمر في أوراق مالية تستثمر في األسواق الناشئة فقد يواج  الصندوق قدرا

  .ر وحداتعلى أداء الصندوق وسعاألسعار، وسيولة أقل مقارنةً باالستثمار في أسواق أكثر ت ورا مما قد يؤثر سلبا 

 الصندوق مدير موظفي على االعتماد مخاطر

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

 .مناسب بديل وجود وعدم غيابهم أو استقالتهم عند سلبيا الوحدة

 مخاطر تضارب المصالح

على  د تؤثرقتنشأ هذه المخاطر في الحاالت التي تؤثر على موضوعية واستقاللية قرار مدير الصندوق بسبب مصلحة شخصية 

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

 مخاطر الُمصِدر

السياسددية  ُمصدددر أو ال ددرف المقابددل/ النظيددر، والت يددرات فددي الظددروف االقتصددادية أووتشددمل الت ييددرات فددي الظددروف الماليددة لل

مدا قدد يدؤدي مالمحددة التي تؤثر سلبا على نوع معين من األوراق المالية أو المصدر، حيث إن ذلك األصل يتدأثر بوضدع المصددر 

 إلى انخفال قيمة أسهم  وبالتالي تأثر أداء الصندوق وسعر الوحدة سلبا.

 :معلومات عامة( 4

  صندوقال في لالستثمار المستهدفة لفئةا (أ

ف الصندوق أهدا مراعاةمع  االشتراك بالصندوق، الصفة بهذه المملكة أنظمة ل  تقرمؤهل  اعتباري أو طبيعي شخص ييحق أل

 ىمستو مع ناسبمت المال رأس في نمو لتحقيق يستهدف الصندوق المستثمرين الذين يسعون  االستثمارية والمخاطر المرتب ة بها

  .ندوقللص الشرعية الضوابط مع تتوافق متنوعة مالية أوراق فئات صناديق في األصول توزيع طريق عن المحدد المخاطر



 

 

 األرباح توزيع سياسة (ب

 الصندوق. فيزعة لن يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح أو توزيعات نقدية على المستثمرين وسيقوم بإعادة استثمار األرباح المو

  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

191.28 15.88 23.52 13.68 

 

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

% العائد السنوي  

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

13.68%  1.86%  %6.68 %2.85 %-8.78 %1.32 %17.35 7.80%  0.72-%  8.64%  

 

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

 % السنوي األداء 

 السنة 2015 2016 2017 2018 2019

13.68%  1.86%  %6.68 %2.85 %-8.78 
 الصندوق

13.67%  2.43%  %9.60 %5.29 %-4.83 
 االسترشاديالمؤشر 

 

 .الماضيةالثالث  الماليةمدار السنوات  ىعل األرباحتاريخ توزيع ( 4

 لصندوق.ازعة في الصندوق بتوزيع أي أرباح أو توزيعات نقدية على المستثمرين وسيقوم بإعادة استثمار األرباح المولن يقوم 

 

 

  لصندوقا تقارير( 5



موقعندا ل لدك مدن خدالوذ مقابللى نسخ من هدذه القدوائم دون يست يع مالكي الوحدات االستثمارية والمستثمرين المحتملين الحصول ع
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 .الوحدات مالك حقوققائمة  (د

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

  سجل والتي يمتلكها وصافي قيمتها، الحصول على تقرير يتضمن صافي قيمة أصول وحدات الصندوق، وعدد الوحدات

 يوم من كل صفقة. 15بجميع الصفقات يفدم خالل 

 الحصول على القوائم المالية المراجعة للصندوق بدون مقابل عند طلبها 

  نوع لوفقا  اإلشعار بأي ت يير في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وإرسال ملخص بهذا الت يير قبل سريان

 دة المحددة في الئحة صناديق االستثمار.الت يير والم

 اإلشعار بأي ت ير في مجلس إدارة الصندوق 

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

 ومعلومات أداء الصندوق عند طلبها

  ا  التي بخالف األحد يوما تقويميا، 21قبل االنهاء بمدة ال تقل عن االشعار برغبة مدير الصندوق بإنهاء صندوق االستثمار

 المعلومات عليها. ومذكرةتنص عليها الشروط واألحكام 

 على أوقات  الوحدة في شروط وأحكام الصندوق، إال في حالة تم االتفاق مع مالكالسترداد في األوقات المحددة دفع عوائد ا

 .خارجة عن إرادة مدير الصندوقمختلفة أو تعذر ذلك نظراً لظروف 

 طلبها من مدير الصندوق دالحصول على اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى عن 

 .الوحدات مالك مسؤوليات ـ(ه

 يقر ويوافق مالكي الوحدات في الصندوق على اآلتي:

  حية ألي ء أو ربأو ضمان ألدااالستثمار في الصندوق على مسؤولية المستثمر بشكل كامل وال يقدم مدير الصندوق أي تعهد

ستثمارات مة االاستثمار مدار في الصندوق ولن يكون على مدير الصندوق أي مسؤولية قانونية أو تبعية ألي انخفال في قي

 .لتقصيراالمدارة أو انخفال في أصول الصندوق باستثناء تلك الحاالت الناتجة عن اإلهمال الجسيم أو التعدي أو 

 لتزامات يون وادلك الوحدات الستثماره في الصندوق أو جزء من  ، ال يكون مالك الوحدات مسؤوالً عن فيما عدا خسارة ما

 .الصندوق

 ة، خرى الصحيحال األيقر مالكي الوحدات بااللتزام بتزويد مدير الصندوق بالعنوان البريدي و/أو االلكتروني وبيانات االتص

نازل مالك لية ويتيتم إعفائ  من أي مسؤوبما فيها اإلشعارات وكشوفات الحساب المتعلقة باستثماراتهم وأن مدير الصندوق 

 لوحداتامالك ى مدير الصندوق ناشئة بشكل مباشر أو غير مباشر عن عدم تزويد الوحدات عن أي حقوق أو م البات عل

 ة على الردالوحد بكشف الحساب واإلشعارات أو أي معلومات أخرى تتعلق باالستثمارات أو تلك التي تنشأ عن عدم قدرة مالك

 أخرى. عارات أو أية معلوماتأو التأكد من صحة المعلومات أو تصحيح أية أخ اء مزعومة في كشف الحساب أو اإلش

  أن  قوانين دونتلك اللإذا كان مالك الوحدات خاضعاً لقوانين سل ة غير المملكة العربية السعودية فإن  يتعين علي  أن يخضع

 يكون هناك أي التزام على الصندوق أو مدير الصندوق.

 باإلنهاء الخاصة اإلجراءاتو صندوقال إنهاء تستوجب التي الحاالت (و

يعتبر هذا الصندوق من الصناديق المفتوحة المدة وليس هناك يوم محدد لتصفيت . ومع ذلك، فإن  سيكون لمدير الصندوق الحق في 

تصفية الصندوق بالكامل، إذا أصبح جلياً أن حجم أصول الصندوق ال يبرر االستمرار في إدارت  ب ريقة عملية ومالئمة ومجدية من 

دون الحد بب حدو  بعق الت ييرات في األنظمة التي تحكم إدارة الصندوق، أو انخفق حجم الصندوق الناحية االقتصادية أو بس

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


ن قبل هيئة السوق المالية وذلك بعد اشعار هيئة السوق المالية أو ألي سبب طارئ األدنى المسموح ب  الستمرار الصندوق والمحدد م

 م مدير الصندوق باتخاذ الخ وات التالية:آخر. وفي حالة تم اتخاذ قرار بتصفية الصندوق، فسيقو

 يوماً  (21ل )إرسال إشعار مكتوب بهذه التصفية إلى هيئة السوق المالية ومالكي الوحدات ، على أن يكون ذلك قب

 تقويمياً من تاريخ التصفية.

 ي مالك لىسداد االلتزامات المستحقة على الصندوق من أصول الصندوق وتوزيع المبالال المتبقية )إن وجدت( ع

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

 ومدة  لصندوقيجب على مدير الصندوق اإلعالن في موقع  اإللكتروني والموقع اإللكتروني للسوق عن انتهاء مدة ا

 تصفيت .

 .بأصول الصندوق المتعلقة المخاطر تقويم آلية (ز

 الصندوق بأصول المتعلقة المخاطر لتقويم داخلية مدير الصندوق آلية يتبع

 :االتعابو العموالتو الخدماتمقابل ( 5

 .صندوقالمن أصول  المدفوعاتأنواع  (أ

 رسوم اإلدارة

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

 رسوم الحفظ

صدناديق لالسدتثمارات فدي الصدناديق االسدتثمارية وتشدمل ال قيمدة األصدول مدنسدنوياً % 0.02يتحمل الصندوق رسوم حفظ تعادل 

سدنوياً مدن قيمدة  %(0.20-%0.03) بدين تتدراوح حفظ رسوم ويتحمل، المتداولة/ الصناديق العقارية المتداولة في السوق السعودية

 .ألسواق األخرىاالستثمارية وتشمل الصناديق المتداولة/ الصناديق العقارية المتداولة في الالستثمارات في الصناديق  األصول

 ألخر. ال تشمل الرسوم النظامية والرسوم التي قد تفرضها األسواق ومراكز اإليداع والتي من الممكن أن تت ير من وقت

 الضرائب

 وأ الصددندوق مددع المبرمددة العقددود أو الصددندوق علددى فرضددها يددتم أخددرى ضددرائب وأي المضددافة القيمددة ضددريبة الصددندوق يتحمددل

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

 رسوم التعامل

حسدب  سدتردادا أو اشدتراك رسدوم مدن تشمل  بما المالية االوراق وبيع شراء عملياتالناتجة عن  عموالت التداوليتحمل الصندوق 

 السائدة في األسواق والتي تدفع للوس اء واألسواق المالية والجهات التنظيمية وأمناء الحفظ. األسعار

 رسوم أخرى

مكافد ت بيدة وسيتحمل الصندوق المصاريف الالزمة والفعلية إلدارت ، رسوم المراجعة ورسوم الحفظ ورسوم النشر والرسوم الرقا

اريف والمصروفات االخرى، بشرط أال يتجاوز إجمالي نسبة المصدروفات األخدرى )باسدتثناء مصد إدارة الصندوقأعضاء مجلس 

قل من أفي حال كانت نسبة الرسوم  000 150% من متوسط صافي قيمة األصول السنوية أو )0.25التعامل والحفظ والضرائب( 

 ذلك( كما يتحمل الصندوق الرسوم الفعلية فقط.

 .صندوقالل دفعها من قب وقت، واالتعابو العموالتو الخدماتل مقابب حسة كيفيع م،  المصاريفو الرسوم جميعح ضيو جدول (ب



 اإلدارة  رسوم
 رسوم الصندوق يتحمل ولكن إدارة رسوم الصندوق مدير يتقاضى ال

 .فيها المستثمر للصناديق اإلدارة

مجموع مكاف ت أعضاء مجلس إدارة 

 الصندوق

ر يتحمل الصندوق نصيب  منها بقد، سنوياً  لاير 000 60  أقصى بحد

حجم أصول  نسبة إلى إجمالي أصول الصناديق األخرى على اساس 

 السن  نهاية في وتخصم يومي تراكميا بشكل سنوي تحسب

 أتعاب المحاسب القانوني المستقل
مبلال ثابت على أساس سنوي  ،  سنوياً  لاير 30,000   أقصى بحد

  يومي تراكميا ويدفع كل ست  اشهروتحسب بشكل 

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

ً  ملتحوسنوي   وتدفع في نهاية العام بشكل يومي تراكميا

 رسوم النشر في موقع تداول 
مبلال ثابت على أساس سنوي  ،  سنوياً  لاير 000 5    أقصى بحد

 وتدفع في نهاية العامتراكميا تحسب بشكل يومي 

 الرسوم الرقابية 
ي تحسب بشكل يوممبلال ثابت على أساس سنوي ،  سنوياً لاير   7,500

 وتدفع في نهاية العامتراكميا 

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

 ضريبة القيمة المضافةل*جميع الرسوم أعاله غير شاملة 

 يوم 365 أساس على السنة أيام عدد احتساب يتم**

 

 ا مالكو الوحدات،يدفعه التي الملكيةونقل  االستردادو االشتراك رسومب يتعلقا فيم فرضها يجوز التي الصفقات مقابل تفاصيل (ج

 .المقابل ذلكوطريقة احتساب 

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

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

 

 مدير الصندوق يبرمهاخاصة ت أي عموال (د

 ال يوجد

الوحدات  مالكالصندوق أو من قبل  أصول من ُدفعت التي الصفقات مقابلو المصاريفو رسومال جميع يوضح افتراضي مثال ـ(ه

 .أساس عملة الصندوق ىعل

 10 يعادل وقالصند وحجم سعودي لاير 000 100 المستثمر المبلال أن بافترال أعاله الموضحة الرسوم احتساب آلية يوضح مثال

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

 إجمالي اصول الصندوق
رسوم ومصاريف الصندوق 

 بالريال السعودي

رسوم ومصاريف المستثمر 

 بالريال السعودي 

*االشتراك رسوم  - 2,100 

الحفظ رسوم  21,000 210 

المستقلين االدرة مجلس اعضاء مكافاة  60,000 600 

الحسابات مراجع  رسوم  31,500 315 

التوزيع مصاريف  50,000 500 

الرقابية الرسوم  7,500 75 

تداول رسوم  5,250 53 

  1,837.50   183,750   ***اإلدارة رسوم



** السنوية والمصاريف الرسوم مجموع   359,000   3,590  

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

المالية السنة نهاية االفتراضي االستثمار صافي   10,641,000   106,410  

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

رسوم   بق عليهافي ما عدا الرسوم المعفاة أو التي ال ينأعاله شاملة ضريبة القيمة المضافة في المثال **جميع الرسوم 

 .الضريبة

 %(1.75ا هذا )والتي تعادل في مثالن اإلدارية الرسوم حيث من الصناديق أعلى في األقصى بالحد االستثمار بافترال*** 

 :التسعيرالتقويم و( 6

 صندوقالل وتقويم أصآلية تفاصيل  (أ

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

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

ذات االستثمار  صناديق في االستثمار تقويم وسيتم متوفر إغالق سعر اخر اعتماد سيتم التقويم يوم لألصل اإلغالق سعر يتوفر

 خرآ اعتماد سيتم  ،ب المستثمر للصندوق بالنسبة التعامل أيام اختالف حال فيو المعلنة وحداتها قيمة صافي خالل من ال رح العام

 لقيمةل وإضافت  صفقةال عمر من المنقضية الفترة عائد احتسابأما استثمارات الصندوق في أدوات أسواق النقد فسيتم  عن  معلن سعر

 .للصفقة  اإلسمية

 .عدد نقاط التقويم وتكرارها (ب

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

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

 .الخاطئ التسعيرحالة التقويم أو  فيستُتخذ  التي اإلجراءات (ج

 عر وحدةستقويم أي أصل من أصول الصندوق بشكل خاطئ أو حساب سيتم توثيق وتعويق جميع مالكي الوحدات المتضررين عند 

ن سعر الوحدة % أو أكثر م0.5بشكل خاطئ .  كما سيتم إبالغ الهيئة فوراً عن أي خ أ في التقويم أو التسعير تشكل نسبت  

 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

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

 في السائدة لصرفا بأسعار السعودي الريال بعملة تقويمها إعادة يتم األخرى بالعمالت مقومة استثمارات وأي السعودي بالريال

 .التقويم تاريخ

 .نشر سعر الوحدة وتكرارها تمكان ووق ـ(ه

 فدي الوحددة عرسد نشدر ويدتم التعامدل، يدوم يلدي الدذي العمدل يوم في مساءً  الخامسة الساعة قبل تداول موقع في الوحدة سعر نشر سيتم

 .التقويم يوم يلي الذي العمل يوم في الشركة موقع

 :التعامل( 7

 األوليتفاصيل الطرح  (أ

 م.1998نوفمبر  28هـ الموافق 1419شعبان 9عمل  في الصندوق بدأ وقد المدة محدد غير مفتوح صندوق يعتبر الصندوق



 .ال يوجد حد أدنى لبدء عمل الصندوق 

 )سعودي لاير 3.75 (والتي تعادل دوالر أمريكي  1 سعر الوحدة عند بداية ال رح  يساوي

 .االستردادو االشتراكالنهائية لتقديم طلبات  المواعيدو المحددالتاريخ  يحتويأن  يجب (ب

الثنين ا )يوممل تعافي الصندوق بعد إتمام ال رح األولي لوحدات الصندوق في كل يوم والتحويل يسمح باالشتراك واالسترداد 

االسترداد الشتراك وا. وسيكون آخر موعد الستالم طلبات التعاملبسعر الوحدة المعلن عن  في اليوم الذي يلي يوم (  واألربعاء

 .عاملالسابق ليوم التيوم العمل من  الساعة الخامسة مساءً  والتحويل قبل

 قديمت مكانو للملكية األدنى 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

راك اإلضافي للرصيد  والحد األدنى لالشت، وهو الحد األدنى لاير سعودياالف  500 7الحد االدنى لالشتراك في الصندوق 

ج االدخارية للبرام النسب هذه خفق الصندوق لمدير ويجوزلاير سعودي  750 3لاير سعودي والحد االدنى لالسترداد  750 3

 واالستثمارية.

العمل  الل ساعاتخعن طريق فروع الشركة المعتمدة يومياً  التحول بين الصناديق يتم استالم طلبات االشتراك واالسترداد أو

 لية.لراجحي المااشركة  الرسمية على أن يتم تقديم بيانات إثبات الهوية الالزمة، أو عن طريق القنوات اإللكترونية التي توفرها

ل العمدل فدي اليدوم قبدل إقفداوبحدد أقصدى  التعامدل، ليدوم التدالي العمدل يدوم فديسيتم الدفع لمالك الوحدات عوائد االسترداد المناسدبة 

جددت( ولتراخيص )إن التي تم فيها تحديد سعر االسترداد، أو الوقت الذي تكون في  جميع الوسائل و ا عاملالخامس التالي لنق ة الت

 المناسبة لتحويل الوحدات متوافرة لدى مدير الصندوق، أيهما يأتي الحقا.

 الوحدات مالكي سجل (د

ت في ت ييرا الصندوق بإعداد سجل  بمالكي الوحدات بالمعلومات الم لوبة وتحديث  بشكل مستمر عند حصول أيسيقوم مدير 

جميع  هر في المعلومات حسب الالئحة وحفظ  في المملكة كما سيتم إتاحة ملخص لسجل مالكي الوحدات مجانا عند ال لب يظ

 المعلومات المرتب ة بمالك الوحدات المعني فقط.

 تثمار أموال االشتراك األولي قبل بدء عمل الصندوقاس ـ(ه

لصددالح  ق النقددداسددوأ صددفقاتو أمددوال االكتتدداب المسددتلمة خددالل فتددرة ال ددرح األولددى سدديتم اسددتثمارها فددي صددناديق أسددواق النقددد

، إلدى حدين ةخدارج المملكد ة، المبرمة مع طرف خاضع لتنظيم مؤسسة النقد أو لهيئدة رقابيدة مماثلدة للمؤسسدالمستثمرين بالصندوق

 .إلى الحد األدنى الم لوب أو الوقت المحدد لبدء عمل الصندوقالوصول 

 الحد األدنى للمبلغ األولي لبدء عمل الصندوق (و

 .ال يوجد حد أدنى لبدء عمل الصندوق 

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

 .الصندوق

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

( ماليين لاير سعودي سوف يسعى مدير 10الصندوق، وفي حال قل صافي قيمة أصول الصندوق عن ) عمل الستمرارالالزم 

الصندوق لتصحيح ذلك حسب اإلجراءات النظامية الممكنة وفي حال تعثر زيادة حجم الصندوق فوق الحد األدنى الم لوب 



وق وفقاً إلجراءات اإلنهاء المذكورة في الفقرة الستمرار عمل الصندوق، سيقوم مدير الصندوق بالبدء بإجراءات إنهاء الصند

 الفرعية )و( من الفقرة الرابعة من مذكرة المعلومات.

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

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

 إذا طلبت هيئة السوق المالية ذلك -

 مدير الصندوق أن التعليق يحقق مصالح مالكي الوحدات ىأذا رأ -

 صدندوق يملكهدا يالتد األخدرى األصدول أو الماليدة األوراق مدع التعامدل فيهدا يتم التي الرئيسة السوق في التعامل تعليق تم إذا -

 قيمدة افيصد إلدى نسدبة مهمدة أنهدا معقدول بشكل الصندوق مدير يرى التي الصندوق أصول إلى بالنسبة أو عام بشكل إما االستثمار

لدال إجمدالي بيجوز لمدير الصندوق تأجيل استرداد الوحدات كحد أقصى إلى يدوم التعامدل التدالي. ويحدد  ذلدك، إذا .الصندوق أصول

صددول %( أو أكثددر مددن صددافي قيمددة أ10) لنسددبة جميددع طلبددات االسددترداد لمددالكي الوحدددات والم لددوب تلبيتهددا فددي أي يددوم تعامدد

 الصندوق .

مبددررات فددي حددال تعليددق تقددويم الصددندوق، سدديتخذ مدددير الصددندوق االجددراءات الالزمددة مددع االخددذ باالعتبددار المدددة الضددرورية وال

 ت فدورا بدأياومراجعة التعليق مع مجلس إدارة وأمين الحفظ بصورة منتظمة. كمدا سديتم إشدعار هيئدة السدوق الماليدة ومدالكي الوحدد

ة فدي ها المسدتخدمتعليق مع توضيح أسباب التعليق، وإشعار هيئة السوق المالية ومالكي الوحددات فدور انتهداء التعليدق بال ريقدة نفسد

 اإلشعار  عن التعليق واإلفصاح عن ذلك في المواقع اإللكتروني لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني للسوق.

 فدةمخال االشدتراك هدذا علدى يترتدب أند  الصدندوق مددير رأى حال في الصندوق في اشتراك طلب أي رفق الصندوق لمدير ويحق

 .الحاليين اتالوحد مالكي مصلحة يحقق االشتراك طلب رفق كان إذا أو األموال غسل مكافحة نظام أو المالية السوق هيئة للوائح

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

لب على طعاملة كل ويتم م ال لب استالم أولويةفي حالة تم تأجيل االسترداد من قبل مدير الصندوق، فسوف يتم الدفع على أساس 

لتي تم استالم طلباتهم % سوف يتم تنفيذ طلبات العمالء ا10حدة بحيث إذا تجاوز إجمالي طلبات االسترداد في يوم التعامل الواحد 

ب دنى الم لوالحد األ . فإذا انخفضت قيمة الوحدات عن األسبقية بحسبلنهائي لتقديم التعليمات الخاصة باالسترداد قبل الموعد ا

 صندوق، فعندئذ يجب استرداد وحدات المستثمرين بالكاملبال لالستمرار

  :خصائص الوحدات( 8

الشدتراك فدي ايجوز لمدير الصندوق أن يُصدر عدداً غير محدود من الوحدات متساوية القيمة تكون جميعها من فئدة واحددة. ويكدون 

 الصندوق على شكل وحدات متساوية القيمة. 

 :تقديم التقاريرو المحاسبة( 9

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

 مدن االنتهداء وسديتم ةالمراجعد والسدنوية األوليدة الماليدة القوائم تتضمن والتي وسنوية أولية مالية تقارير بإعداد الصندوق مدير سيقوم

ً ( 21) تتجاوز ال مدة خالل للجمهور وإتاحتها التقارير إعداد   .بها رالمستثم بالصناديق الخاصة التقارير إصدار من يوما

 .يعّدها مدير الصندوق التيأماكن ووسائل إتاحة تقارير الصندوق  (ب

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

 خالل وذلك اإلشعار أو التقارير في أخ اء أية اكتشاف حال في الصندوق مدير إخ ار ويجب. اعتمادها يتم أخرى تواصل وسيلة

ً  (45) وأربعون خمسة فترة ً  يوما  مدير عن الصادرة التقارير تصبح ذلك وبعد التقارير، أو اإلشعارات تلك إرسال تاريخ من تقويميا

 .وحاسمة نهائية الصندوق



 .1999-12-31تم إصدار أول قائمة مالية سنوية مدققة في السنة المالية المنتهية  (ج

 للصندوق المراجعةالسنوية  الماليةالقوائم  (د

موقع شركة  وذلك من خاللمقابل يست يع مالكي الوحدات االستثمارية والمستثمرين المحتملين الحصول على نسخ من هذه القوائم دون 

أو في المقر الرئيسي لمدير الصندوق أو عن طريق موقع  االلكتروني    www.Tadawul.com.saالسوق المالية تداول 

capital.com-www.alrajhi 

ابل بناًء بدون مق (نيلكتروالبريد اإليتم موافاة جميع المستثمرين بنسخة من القوائم المالية الصندوق ترسل على )العنوان البريدي و/أو 

 على استالم طلب خ ي منهم بذلك. 

 :إدارة الصندوق مجلس( 10

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

د فدي ين بق عليهم التعريدف الدوار ينمستقل ينعضوأعضاء من بينهم أربعة   يشرف على الصندوق مجلس إدارة مكون من -1

 في لوائح الهيئة، ويتكون مجلس إدارة الصندوق من األعضاء التالية أسمائهم:قائمة المص لحات المستخدمة 

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

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

 /عضو مستقل(طارق بن عبدهللا الرميم  السيد( 

  عضو مستقل(السيد / عبدالعزيز بن صالح العمير( 

 إدارة الصندوق مجلسأعضاء  مؤهالتنبذة عن  (ب

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

قبل   .ية والمراجعةعاما من الخبرة في األعمال المصرفية والمال 14هو المدير المالي لشركة الراجحي المالية،  ولدي  أكثر من 

لراجحي أن  عمل سابقا في مصرف ا األردن، كما -المالية، كان يش ل منصب المدير المالي في مصرف الراجحي انضمام  للراجحي 

أحمد حاصل على  .ضا في الصندوق السعودي للتنميةوشركة ديلويت وعمل أي PwC السعودية، وقبل ذلك كان يعمل في شركة -

ريوس في متحدة األمريكية، ودرجة البكالوالواليات ال -سوري ستيت شهادة ماجستير في إدارة األعمال من جامعة ساو  ايست مي

لبرنامج التنفيذي امن مجلس كاليفورنيا للمحاسبة، وقد حضر  (CPA) المحاسبة من جامعة الملك سعود. أحمد أيضا محاسب عام معتمد

 .للمدراء الماليين في كلية الدراسات العليا إلدارة األعمال في جامعة ستانفورد

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

ر مدن المعهدد ، يحمدل شدهادة الماجسدتي2010مندذ شدهر سدبتمبر  أمين الهيئدة الشدرعية ومددير اإلدارة الشدرعية بشدركة الراجحدي الماليدة

ابدة الشدرعية عمدل فدي الرق العالي للقضاء بجامعة اإلمام محمد بن سدعود اإلسدالمية، ويحمدل بكدالوريوس الشدريعة مدن الجامعدة نفسدها،

عضو في  بمصرف الراجحي، كما عمل في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، ل  مساهمات في مجال االستشارات الشرعية وهو

 الجمعية الفقهية السعودية، وشارك في عدد من الندوات والمؤتمرات.

 )عضو مستقل(طارق بن عبدهللا الرميم  السيد/

 تنفيدذي لشدركة شدركاء وتدر األعمدال التجاريدة، وهدي شدركة اسدتثمارية خاصدة لهدا مكاتدب فدي الريدال ودبدي.طارق مؤسس وشريك 

رئيس مجلس إدارة الشدركة السدعودية لألسدماك وصدندوق تدالل الملقدا السدكني، وشدركة تدأثير الماليدة، وهدي شدركة مرخصدة مدن هيئدة 

تثمار للمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(، وعضدو مجلدس إدارة وهو نائب رئيس مجلس إدارة وعضو لجنة االس السوق المالية.

بددأ مسديرت  العمليدة مدع صدندوق التنميدة الصدناعية السدعودي، وقدد شد ل سدابقاً منصدب  وعضو اللجنة التنفيذية لشركة األمثدل للتمويدل.

 BNP Paribasيين فددي وأيضددا منصددب كبيددر المصددرف  AG  Deutsche Bankرئدديس قسددم إدارة األصددول الثددروات فددي 

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


Corporate& Investment Banking.  حاصددل علددى شددهادة الماجسددتير فددي إدارة األعمددال مددن كليددة لندددن لألعمددال، وشددهادة

 البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة والية بورتالند، كما يعد طارق مستشار مالي مرخص من وزارة التجارة واالستثمار.

 

 (عضو مستقل )بن صالح العمير  زيعبد العزالسيد/ 

ة منذ عام لتجارياالعمير حالياً منصب رئيس تنفيذي في شركة وصل لالستثمار  زيش ل االستاذ عبد العزيز بن صالح بن عبد العزي

 برة تزيد عنلدي  خوم وقبل انضمام  لشركة وصل، عمل رئيساً إلدارة المبيعات وكبار المستثمرين في شركة الراجحي المالية، 2012

حي الراج ش ل منصب عضو مجلس ادارة في صندوقسن  في مجال تمويل الشركات والخدمات االستثمارية والتسويقية. كما ي 15

ى شهادة اصل علحريت وشركة التامين العربية التعاونية وشركة بداية لتمويل المنازل وعدد من الشركات التجارية والصناعية، 

 .البكالوريوس في ادارة األعمال من جامعة وبستر في مدينة جنيف، سويسرا

 

 

 .إدارة الصندوق مجلسوصف أدوار ومسؤوليات  (ج

 تتضمن مسؤولياتهم ما يلي:.

لى سبيل ع -ل ذلك ويشم الجوهرية التي يكون الصندوق العام طرفاً فيها، والقرارات والتقارير على جميع العقود الموافقة -

عقود الشمل ذلك يوال  ،للصندوق، وعقود تقديم خدمات الحفظ على عقود تقديم خدمات اإلدارة الموافقة – المثال ال الحصر

ً المبرمة وفق  .بلاستثمارات قام بها الصندوق أو سيقوم بها في المستق شأن أي في لقرارات االستثماريةل ا

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

 .الصندوقمدير يفصح عن  مصالح  عارلت المصادقة على أيالموافقة أو  ومتى كان ذلك مناسباً، اإلشراف، -

لمراجعة لدي   االلتزاموالم ابقة وااللتزام لدى مدير الصندوق أو مسؤول  مرتين سنوياً على األقل مع لجنة الم ابقة االجتماع -

ت المت لبا - لمثال ال الحصرا على سبيل -، ويشمل ذلك القوانين واألنظمة واللوائح ذات العالقة جميعالصندوق التزام 

 .الئحة صناديق االستثمار عليها فيالمنصوص 

 منيتض يره(أم غكان عقداً أسواء ) من اكتمال ودقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وأي مستند آخر التأكد -

 أحكام ا سبق معالتأكد من توافق مإضافة إلى  ،إفصاحات تتعلق بالصندوق العام ومدير الصندوق وإدارت  للصندوق العام

 .ثمارالئحة صناديق االست

ً  من قيام مدير الصندوق بمسؤوليات  بما التأكد -  وشروط االستثمار الئحة صناديقألحكام  يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا

 .ومذكرة المعلومات وأحكام الصندوق

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

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

 .إدارة الصندوق مجلسأعضاء ت آمكافتفاصيل  (د

لمستقلين لاير سعودي" كحد أقصى سنويا لألعضاء ا 000 60المكاف ت المتوقع دفعها إلى مجلس إدارة الصندوق تصل إلى "

 مجتمعين.

 .الصندوق ومصالح صندوقس إدارة المجلو عض لحامص ينل بمحتمق أو متحق تعارض بأي بيان هـ(

مشابهة ألهداف  استثمارية أهداف ذات أخرىاستثمارية  صناديقء في أعضا يكونوا أن الصندوق إدارة مجلس ألعضاء يمكن

 مجلس أعضاء أحد يجد أن الممكن فمن ولذلكالصندوق سواًء كانت تدار من قبل مدير الصندوق أو من قبل أي مدير صندوق أخر. 



 من أكثر أو واحد مع المصالح أو الواجبات في محتمل عارلت على ين وي موقف في أن  ألعمال  ممارست  ن اق في الصندوق إدارة

حسب  المعنيين الوحدات مالكي مصالح يحقق بما بالتصرف لتزامات ا اإلدارة مجلس عضو يراعي سوف الحاالت هذه وفي .الصناديق

ً  ممكنة درجة إلى وحرص نية وحسن بأمانةبالعمل  ومسؤوليت  كعضو مجلس إدارة بالصندوق وذلك رهدو  التزامات  لإغفا دون عمليا

 يمتنع سوف التصويت ت لبت التي الحاالت وفي المصالح في محتمل ارلتع ى أيعل االطالع عند ء الصناديق األخرىعمال تجاه

وشروط وأحكام  المعلومات مذكرة إعداد اريخت إلى أن  علما مجلس اإلدارة وجوب ذلك.أعضاء التصويت إذا رأى  عن العضو ذلك

 بين مصالح عضو مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق. قمتحق تعارل يوجد ال الصندوق

 صندوقس المجلو عضها فيرك يشا التيناديق الصالس إدارة مج (و 

و يجتهدد  اإلدارة قد يكون لهم عضويات مماثلة فدي صدناديق اسدتثمارية أخدرى،يدرك المستثمر في هذا الصندوق أن أعضاء مجلس 

جميع أسماء الصناديق االستثمارية المدارة من قبل الشركة التي يحدل فيهدا أحدد أو  –من حين آلخر  –مدير الصندوق لبيان وتحديث 

لمرخصدة الحاليدة فدي الصدناديق االسدتثمارية جميع أعضاء مجلس اإلدارة. الجدول التالي يوضح عضويات أعضاء مجلس اإلدارة ا

 والعاملة في المملكة العربية السعودية.

 سم الصندوقا
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     )الريال السعودي(صندوق الراجحي  للمضاربة بالبضائع 

     صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع )دوالر أمريكي(

     صندوق الراجحي للصكوك

     صندوق الراجحي  المتوازن المتعدد األصول

     صندوق الراجحي للنمو المتعدد األصول

     صندوق الراجحي المحافظ متعدد األصول

     السعوديةصندوق الراجحي لألسهم 

     صندوق الراجحي لألسهم الخليجية

     صندوق الراجحي لألسهم العالمية

صدددندوق الراجحدددي لتنميدددة رأس المدددال وتوزيدددع األربددداح 

 )أسهم من قة الشرق األوسط وشمال أفريقيا(
    

     لق اع المواد األساسيةصندوق الراجحي 

صندوق الراجحي إم إس سي أي لمؤشدر األسدهم السدعودية 

 متعدد العوامل
  

 
 

     للدخل السعوديةصندوق الراجحي لألسهم 

 صندوق الراجحي المتنوع للدخل
    

 صندوق الراجحي الم ور 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(

محمدد بدن سدعود اإلسدالمية، مدام حصدل الددكتور صدالح علدى الشدهادة الجامعيدة وشدهادة الماجسدتير والددكتوراه مدن جامعدة اإل 

لتحكديم لددول ايعمل رئيساً للهيئة الشرعية في شركة تكافل الراجحي للتأمين التعاوني، وهو محامي ومحكم معتمد فدي مركدز و

 البحرين –مجلس التعاون الخليجي 

  فضيلة الشيخ د. سليمان بن عبدهللا اللحيدان )عضواً(

إلسدالمية، وشدهادة الماجسدتير والددكتوراه مدن جامعدة اإلمدام محمدد بدن سدعود ا حصل الدكتور سليمان علدى الشدهادة الجامعيدة

 .ويعمل حالياً قاضي استئناف في المجلس األعلى للقضاء

  فضيلة الشيخ د. سعد بن تركي الخثالن )عضواً(

 يعمدل حاليداً والمية، حصل الدكتور سعد على الشهادة الجامعية والماجستير والدكتوراه من جامعة اإلمام محمد بن سدعود اإلسد

ً  لريدالا -)أستاذ( في قسم الفق  في كلية الشريعة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ، ديةالسدعو الفقهيدة للجمعيدة ورئيسدا

  .هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية سابق لدى وهو عضو

 .الرقابة الشرعية هيئةأدوار ومسؤوليات  (ب

 الشرعية يتمثل فيما يلي:دور الهيئة 

ا بأحــكام قيدهــتدراســة ومراجعــة شــروط وأحــكام الصنــدوق وأهــداف  وسياســات  االســتثمارية، للتأكد من  .1

 .يعةالشــر

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

 الصندوق. مدير الصندوق التقيد بها خالل إدارت  الستثماراتعلى  يجبتحديد الضوابط واألحكام الشرعية التي  .3

 التأكد من استبعاده.و -ن وجدإ–وضع آلية الحتساب العنصر الواجب استبعاده من الصندوق  .4

 مراقبة استثمارات الصندوق وأعمال  وفق الضوابط الشرعية المحددة. .5

 

 .الرقابة الشرعية هيئةأعضاء  مكافئاتتفاصيل  (ج

ل   الصندوق أي تكاليف مقابل االستشارات الشرعيةال يحمَّ

ال ح فيتبعة الم اءاتاإلجرصول واأل لتلكة الدورية والمراجعتثمار لالسدة المعول األصرعية شد لتحدي المطبقة المعايير تفاصيل (د

 .الشرعية يرعايالمعدم التوافق مع 

 :شمل ما يأتيالتي تالصادرة من الهيئة الشرعية لمدير الصندوق و والبضائع تحكم الصندوق ضوابط االستثمار والمتاجرة في األسهم

 أوالً: ضوابط صناديق المضاربة بالبضائع

 هي أن يدفع شخص ماالً إلى آخر ليتّجر ب ، ويتقاسمان الربح بينهما بحسب ما يتفقان علي . تعريف المضاربة:



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

ب ما اتفقا هما حسعلى أن يتولى المضارب استثمار أموالهم في نشاط يرجى من  تحقيق ربح مناسب، على أن يكون الربح موزعاً بين

 ل  فقط.علي ، وفي حال الخسارة تكون الخسارة المالية على أرباب المال ويخسر المضارب جهده وعم

 

 الضوابط الشرعية:

درة من ة الصافي حالة استثمار الصندوق بصناديق أخرى تديرها شركة الراجحي المالية  تحكم الصندوق الضوابط الشرعي .1

 الهيئة الشرعية لمدير الصندوق والتي تشمل ما يأتي:

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

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

 المشتري.

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

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

 س .إذا باع الصندوق السلعة على عميل فال يجوز ل  أن يبيعها وكالة عن  على من اشتراها الصندوق لنف -

 مارية.ال يجوز تداول وحدات الصندوق إال بعد بدء نشاط  واستمرار مزاولت  لهذا النشاط في موجودات  االستث .3

يون أو ندوق دلة نشاط  كالتوقف للتصفية إذا كانت في موجودات الصال يجوز تداول وحدات الصندوق بعد توقف  عن مزاو .4

 نقود، إذ يجب في هذه الحال ت بيق أحكام الصرف وشروط  وأحكام بيع الدين.

 

 ثانيا: ضوابط صناديق األسهم:

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

 

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

أسهمها وفق اجرة بالنوع األول: الشركات المساهمة ذات األغرال واألنش ة المباحة. وهذه الشركات يجوز االستثمار والمت - 

 شروط البيع وأحكام .

شركات خنزير واألغرال واألنش ة المحرمة، مثل شركات الخمور والتبال ولحوم الالنوع الثاني: الشركات المساهمة ذات  -ج

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

ً المتخصصة في تداول الديون والتعامل بها. وهذه الشركات ال يجوز االستثمار والمتاجرة بأ  .سهمها م لقا

ة، مثل ر محرمالنوع الثالث: الشركات المساهمة التي أغراضها وأنش تها مباحة، ولكن قد ي رأ في بعق تعامالتها أمو -ح

 ة ما يأتي:لمساهمتعاملها بالربا اقتراضا أو إيداعاً. وقد قررت الهيئة بشأن هذا النوع )النوع الثالث( من الشركات ا

 ية:ستثمار والمتاجرة في أسهم هذا النوع من أنواع الشركات المساهمة الضوابط اآلتأوالً: يجب أن يراعى في اال

الربا وتسد عامل بإن جواز التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة، فإذا وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب الت -

 الحاجة فيجب االكتفاء بها عن غيرها ممن ال يلتزم بذلك.

ً قصير األجل–لال المقترل بالربا أال يتجاوز إجمالي المب - ً طويل األجل أم قرضا ٪( من 30)-سواء أكان قرضا

لقيمة   ، وتؤخذ اان مبلكإجمالي القيمة السوقية ما لم تقل عن القيمة الدفترية، علماً أن االقترال بالربا حرام مهما 

 السوقية من متوسط قيمتها لكل ربع من أرباع السنة.

إليراد ناتجاً عن ا٪( من إجمالي إيراد الشركة سواء أكان هذا 5اد الناتج من عنصر محرم )أال يتجاوز مقدار اإلير -

فصاح عن تم اإلاالستثمار بفائدة ربوية أم عن ممارسة نشاط محرم أم عن تملك لمحرم أم عن غير ذلك. وإذا لم ي

 بعق اإليرادات فيجتهد في معرفتها، ويراعى في ذلك جانب االحتياط.

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

ثانياً: إذا ت يرت أوضاع الشركات بحيث ال تن بق عليها الضوابط السابقة وجبت المبادرة إلى التخلص منها ببيع أسهمها حسب اإلمكان 

 على أال تتجاوز مدة االنتظار تسعين يوماً من تاريخ العلم بت يرها.



ة مالية صادر قوائم ثاً: يرجع في معرفة أنش ة الشركة والنسب المقررة لجواز الدخول في االستثمار والمتاجرة فيها إلى أقربثال

 موضحة لل رل؛ سنوية كانت أو ربع سنوية أو شهرية، سواء أكانت مدققة أم غير مدققة.

 عامل محرم في أنش تها أو أغراضها.رابعاً: ال يجوز االشتراك في تأسيس الشركات التي ينص نظامها على ت

 قصد ريع ، أيبمار: اقتناء السهم ويعني االستث-خامساً: ت بق الشركة الضوابط المذكورة في االستثمار وفي المتاجرة في األسهم، 

رها، م بواس ة غيأ لشركة نفسها بذلكاسواء  قامت  -ربح  السنوي، وتعني المتاجرة: البيع والشراء بقصد الربح من الفرق بين السعرين

و على سبيل أداول، وسواء  أكان تعامل الشركة لنفسها، أم كان ل يرها على سبيل التوسط )السمسرة( كما في حالة الوساطة في الت

 ما فيكيل لل ير كوالتو اإلدارة ألموال ال ير كما في الصناديق االستثمارية إجارة كانت أم مضاربة، أو على سبيل الوكالة عن ال ير

 إدارة المحافظ االستثمارية.

 لشرعيةا الهيئة ضوابط حسب األخرى المالية واألوراق األسهم من المحرم العنصر استبعاد الصندوق مدير يتولىسادساً: 

 ثالثاً: ضوابط الصكوك:

ً شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو حقوق  ي ملكية فية أو معنوتعريف الصكوك: هي وثائق متساوية القيمة تمثل حصصا

أصدرت  ا فيماموجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاص، وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب االكتتاب وبدء استخدامه

 من أجل .

 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

يع الب وأأو اإلجارة  أن يحكم الصك أحد عقود المعامالت المالية في الفق  اإلسالمي، كالمشاركة، أو السلم، أو االستصناع، .2

 وغيرها، وأن تكون مستوفية ألركانها وشروطها.

لشريعة اات في رر أوغيرها من المحرمأال تشتمل وثائق الصكوك على أي شرط أو تعهد، يؤدي إلى الربا أو ال رر أو الض .3

 اإلسالمية.

 عدي أوأال تشتمل وثائق الصكوك على أي شرط أو تعهد يضمن ب  المصدر لمالك الصك رأس مال  في غير حاالت الت .4

 التفريط.

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

 رف.قد الصكوك ديوناً أو نقوداً فال يجوز تداولها إال بعد مراعاة أحكام بيع الدين وشروط عإذا كانت أصول الص .أ

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

يك تصكإذا كانت أصول الصكوك تشتمل على أعيان وديون ونقود فينظر لل رل من إصدار الصكوك فإن كان ال رل  .ت

نع من نحوه فال ماوعيان الديون أو النقود أو هما معاً فال يجوز تداولها إال بعد مراعاة أحكامهما، وإن كان ال رل تصكيك األ

  تداول .

 :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



 11432الريال  5561ص.ب 

 + 966( 11) 2119292هاتف رقم 

 + 966( 11) 2119299فاكس رقم 

 المملكة العربية السعودية

capital.com-www.alrajhi 

 

 .الماليةالصادر عن هيئة السوق  الترخيصتاريخ  (د

ئة ر الهيشركة الراجحي المالية هي شخص اعتباري مرخص ل  بموجب أحكام الئحة األشخاص المصرح لهم الصادرة بموجب قرا

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

 الصندوق لمدير المدفوعل المابيان رأس  ـ(ه

 لاير سعودي. 000 000 500يعادل 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

 

 مديرمال بأع المرتبطة األنشطة تلك )بخالفو عضّل لك الرئيسةإدارة مدير الصندوق وأنشطة العمل  مجلسأعضاء  أسماء (ز

  (لصندوقا

 تالية أسمائهم:الصندوق من األعضاء المدير 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 -

 .دارة/غير تنفيذيرئيس مجلس اإل -شركة الفارابي لالستثمار  -

 .فيذيرئيس مجلس اإلدارة/غير تن - للبتروكيماوياتينبع  شركة الفارابي -

 .يذيرئيس مجلس اإلدارة/غير تنف -للصناعات التحويلية  شركة الفارابي -

 .رئيس مجلس اإلدارة/غير تنفيذي -األجيال القابضة شركة  -

 .رئيس مجلس اإلدارة/غير تنفيذي - شركة فرسان للسفر والسياحة -

 .غير تنفيذي -السعودية لصناعة مستلزمات السجاد شركة ال -

 .غير تنفيذي -جبيل السعودية لحلول أنسجة األرضيات شركة  -

 غير تنفيذي . –شركة الر ية الخضراء لألنجيلة الصناعية  -

 

 ضو مجلس إدارة )رئيس لجنة التدقيق(ع - سليمان بن صالح الراجحي 

 .جلس إدارة/غير تنفيذيم عضو -شركة الراجحي والمسفر الزراعية ذ.م.م -

 .جلس إدارة/غير تنفيذيم عضو -شركة هاشم للمقاوالت والتجارة -

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


 .إدارة/غير تنفيذيمجلس  ضوع -شركة صالح عبدالعزيز الراجحي وشركاه المحدودة -

 

 عضو مجلس إدارة - خالد بن حمد اليحيى 

 .تنفيذي غير/إدارة مجلس عضو – اي  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 -السعودية المحدودةشركة منتجات البالستيك  -

 

 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  -البي رة الوطنيةالشركة  -

 

  عضو مجلس إدارة -الغفيلي عبدالعزيز بن خالد 

 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

 لوحدات املي امدير الصندوق يعد مسؤوال عن إدارة الصندوق والسعي لتحقيق أهداف  االستثمارية ويراعي كذلك مصالح ح

لمنصوص تثمار اوقيود االسوممارسات   استثمار الصندوقفي اطار مذكرة المعلومات والشروط واالحكام االلتزام بسياسات 

 الئحة صناديق االستثمارمن  41عليها في المادة 

 ضوابط وق بالااللتزام بالضوابط الشرعية المنصوص عليها في هذه المذكرة والتأكد بشكل دوري من التزام مدير الصند

 الشرعية وتبليال مجلس إدارة الصندوق بأي مخالفات جوهرية

  مراقبة السيولة للوفاء بأي طلبات استرداد محتملة 

 حاجة لذلك. ىرأصندوق من الباطن إذا ر يحق لمدير الصندوق تعيين مدي 

 .االستثمارُكلف بها طرف ثالث من جانب مدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق  التي المهام (ط

 يوجدال 

وق تتعارض مع أنشطة صند 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

 صندوق مدير تعيينل 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

 خاصاألش الئحة بموجب بذلك المالية السوق هيئة إشعار دون اإلدارة نشاط ممارسة عن الصندوق مدير توقف .7

 .لهم المرخص

 المالية السوق هيئة قبل من تعليق  أو سحب  أو اإلدارة نشاط ممارسة في الصندوق مدير ترخيص إل اء .8



 االدارة نشاط ممارسة في ترخيص  إلل اء الصندوق مدير من المالية السوق هيئة إلى طلب تقديم .9

 . التنفيذية لوائح  او النظام التزامب – جوهريا الهيئة تراه بشكل – أخل قد الصندوق مدير أن المالية السوق هيئة رأت إذا .10

 أخر شخص وجود عدم مع استقالت  أو عجزه أو االستثمار صندوق أصول يدر الذي االستثمارية المحفظة مدير وفاة .11

 .الصندوق أصول ادارة على قادر الصندوق مدير لدى مسجل

 .جوهرية أهمية ذات أنها – معقولة أسس على بناء – المالية السوق هيئة ترى أخرى حالة أي .12

 )أ( أعاله. الفقرة نم 5 الفرعية الفقرة في ذكرها الوارد الحاالت من بأي المالية السوق هيئة إشعار الصندوق مدير على يجب (ج

 أجل من كامل بشكل التعاون الصندوق مدير على فيتعين أ للفقرة وفقا صالحياتها من أيا المالية السوق هيئة مارست حال في (ح

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

 السوق هيئة يرلتقد ووفقا ومناسبا ضروريا ذلك كان حيثما ينقل ان  المعزول الصندوق مدير على ويجب. البديل الصندوق

 .بالصندوق المرتب ة العقود جميع البديل الصندوق مدير الى المحق، المالية

 

 :الحفظ أمين( 13

 .الحفظ أميناسم  (أ

 " البالد الماليةشركة البالد لالستثمار "

 .الماليةالصادر عن هيئة السوق  الترخيصرقم  (ب

    (08100-37) رقم ترخيص  السعودية المالية السوق هيئة قبل من ومصرحة الريال، في الرئيسي مقرها المالية بالدال

 .الحفظن يمألوعنوان العمل  المسجلالعنوان  (ج

 شركة البالد لالستثمار

  السعودية العربية المملكة

  الرئيسي المركز المالية، البالد

  11411 الريال 140 ب ص|  فهد الملك طريق

 0112906299: فاكس 920003636: المجاني الرقم

 capital.com-clientservices@albilad   :اإللكتروني البريد

 capital.com-www.albiladالموقع االلكتروني: 

 

 .الماليةالصادر عن هيئة السوق  الترخيصتاريخ  (د

يص رقم الترخهي شخص اعتباري مرخص ل  بموجب أحكام الئحة األشخاص المصرح لهم الصادرة بموجب  البالد الماليةشركة 

 م14/08/2007هـ الموافق 01/08/1428( بتاريخ 37-08100)

 صندوقالفيما يتعلق ب الحفظ أمينومسؤوليات  األساسية األدوار ـ(ه

 ما في إلداريةا التدابير جميع واتخاذ الوحدات مالكي جميع عن نيابة الصندوق أصول وحماية حفظ عن المسؤول هو الحفظ أمين

 الصندوق. أصول حفظ يخص

 طرفاً ثالثاً  الحفظ أمينكلف بها  التي المهام (و

 .ةة أو الخارجيجميعها نيابة عن  في األسواق المحلييحق ألمين الحفظ تكليف أي طرف ثالث للقيام بجزء من مهام أمين الحفظ أو 
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 . هأو استبدال الحفظ أمينلعزل  المنظمة األحكام (ز

 واستبداله: الحفظ أمين عزل في الهيئة صالحية .3

ً تراه  أو اتخاذ أي تدبير المعين من مدير الصندوقحفظ الللهيئة عزل أمين  (ج  :ت اآلتيةأي من الحاال حال وقوع في مناسبا

 الئحة األشخاص المرخص لهمبذلك بموجب دون إشعار الهيئة  نشاط الحفظأمين الحفظ عن ممارسة  توقف. 

 من قبل الهيئة. تعليق  أوفي ممارسة نشاط الحفظ أو سحب   أمين الحفظترخيص  إل اء 

 ترخيص  في ممارسة نشاط الحفظ.أمين الحفظ إلل اء  إلى الهيئة منطلب  تقديم 

 تنفيذيةال بالتزام النظام أو لوائح  -اً تراه الهيئة جوهريبشكل  -ل ن الحفظ قد أخإذا رأت الهيئة أن أمي. 

 ية جوهرية.أهم ذات اأنه -بناًء على أسس معقولة- ترى الهيئة أي حالة أخرى 

ظ بدديل يين أمين حفدفيجب على مدير الصندوق المعني تع إذا مارست الهيئة أياً من صالحياتها وفقاً للفقرة )أ( من هذه المادة، (د

 سداعدة علدىالتعداون بشدكل كامدل مدن أجدل الم وأمدين الحفدظ المعدزول يتعين على مددير الصدندوق وفقاً لتعليمات الهيئة، كما

حفدظ البدديل. ال( يومداً األولدى مدن تعيدين أمدين 60)ـ تسهيل النقل السلس للمسدؤوليات إلدى أمدين الحفدظ البدديل وذلدك خدالل الد

 ً ظ أمدين الحفد ، إلدىووفقداً لتقددير الهيئدة المحدق ويجب على أمين الحفظ المعزول أن ينقل، حيثما كان ذلك ضرورياً ومناسدبا

 البديل جميع العقود المرتب ة بصندوق االستثمار ذي العالقة.

 واستبداله: الحفظ أمين عزل في مدير الصندوق صالحية .4

  لحفدظ فدي اأن عزل أمدين  معقول ى بشكلرأإذا  كتابيبموجب إشعار  المعين من قبل حفظ الين أمعزل  الصندوقيجوز لمدير

 .مصلحة مالكي الوحدات، وعلى مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات بذلك فوراً وبشكل كتابي

 صدادر كتدابي الالإلشعار اأمين الحفظ  من تسلم ( يوماً 30)خالل  تعيين بديل ل  أمين الحفظ عزل إذا يجب على مدير الصندوق

ل النقدل السدلس تسدهيل مددير الصدندوقالتعاون بشكل كامل مع  المادة. ويجب على أمين الحفظ المعزولمن هذه  (أ)لفقرة وفقاً ل

ن مديباً، إلدى أللمسؤوليات إلى أمين الحفظ البديل. ويجب على أمين الحفظ المعزول أن ينقل، حيثمدا كدان ذلدك ضدرورياً ومناسد

 الحفظ البديل جميع العقود المرتب ة بصندوق االستثمار ذي العالقة.

  ر الصندوق عن قيام  بتعيين أمين حفظ بديل، ويجب على مدي اإللكتروني موقع  اإلفصاح فوراً فييجب على مدير الصندوق

 وق العام.العام كذلك اإلفصاح في الموقع اإللكتروني للسوق عن قيام  بتعيين أمين حفظ بديل للصند

 االستثمارمستشار ( 14

 ال يوجد

 ع الموز( 15

 .الموزعاسم أ(  

 شركة دراية المالية

 .للموزعالمسجل وعنوان العمل  العنوانب(  

 الريال -شارع العليا العام



  الدور الثاني -مركز العليا 

 286546صندوق بريد 

 11323الريال 

 هاتف

9 2002 44 33 

 فاكس

966 299 8071 

support@derayah.com 

 

 ج(  الترخيص الصادر عن الهيئة للموزع.

 08109 – 27 ترخيص رقم

 .فيما يتعلق بصندوق االستثمار الموزع اتومسؤولي ةاألساسي رادووصف األد( 

 لي:وتشتمل مسؤوليات الموزع على التا، تقوم شركة دراية المالية بمهام التوزيع من عرض وبيع وحدات الصندوق

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

 الخاصة بالموزع

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

ة غسل ذج مكافحبجميع مت لبات العناية والحرص الالزم على المستثمرين والتي تشتمل على نموذج اعرف عمليك ونموالقيام  (3

 األموال وتمويل اإلرهاب ومت لبات مالءمة االستثمار للعميل وفقاً للوائح واألنظمة السعودية.

 م الصفقات،كيد إتماتشمل  من تقارير دورية وتقارير تأمسؤولية التواصل مع العمالء وتقديم التقارير الخاصة بالصندوق بما  (4

 والرد على جميع استفسارات وطلبات المستثمرين، وتقديم التقارير والمت لبات الخاصة بمدير الصندوق.

 تحمل جميع الرسوم والمصاريف المتعلقة بتسويق وعرل الصندوق للمستثمرين. (5

 قدم للعمالء وأي تحديثات وت ييرات عليها.التأكد من اكتمال ودقة الشروط واألحكام التي ت (6

 :القانوني المحاسب( 16

 .القانوني المحاسباسم  (أ

 يونج إيرنيست أند

 .وعنوان العمل للمحاسب القانوني المسجلالعنوان  (ب

 ال ابق السادس ، برج الفيصلية

 طريق الملك فهد

 11464الريال  2732ص.ب 

 المملكة العربية السعودية

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

 

 صندوقالالقانوني فيما يتعلق ب المحاسبومسؤوليات  األساسية األدوار (ج

ً  تمتد والتدي بهدا يقدوم التدي المراجعدة لأعمدا إلدى اسدتناداً  الماليدة القوائم على الرأي إبداء في القانوني المحاسب مسؤوليةتتمثل   وفقدا

 وتخ يط لمهنةا أخالقيات بمت لبات المحاسب التزام ت لبت والتي السعودية العربية المملكة في عليها المتعارف المراجعة لمعايير
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 مسؤوليات تضمن. تيةهرالجو األخ اء من خالية المالية القوائم بأن التأكد من معقولة درجة على لللحصو المراجعة لأعما تنفيذو

 إلدى باإلضدافة .الماليدة القدوائم فدي الواردة واإليضاحات للمبالال مؤيدة أدلة على لالحصو بإجراءات القيام أيضا القانوني المحاسب

 للقدوائم العدام العدرل قييمت إلى باإلضافة المستخدمة المحاسبية التقديرات ومعقولية المتبعة المحاسبية السياسات مالءمة مدى قييمت

 .المالية

 : ىمعلومات أخر( 17

 لمصالح عند طلبها بدون أي مقابل.معالجة تضارب االمتعلقة باإلجراءات السياسات وسيتم تقديم  (أ

 .لخاصةا العموالتالصندوق بشأن التخفيضات و ديرمة سياسرح وش الخاصة العموالتات وبالتخفيض المتعلقةات المعلوم (ب

قصى من % كحد أ2بالصندوق غير مستردة بمعدل  يستحق مدير الصندوق رسوم اشتراك تخصم مباشرة عند كل عملية اشتراك

 الخاص خفق هذه النسبة. قيمة كل اشتراك. ويجوز لمدير الصندوق وفقاً لتقديره

 بالزكاة و/أو الضريبة المتعلقة المعلومات (ج

ً  بنفس  مال  زكاة استخراج المستثمر يتولى  اليوم في ستثماريةاال الوحدات سعر من% 2.5 وهي التجارة، عرول زكاة ألحكام وفقا

ل ات ال تشمإن الرسوم والمصاريف والعموالت المذكورة في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلوم .الزكاة في  تجب الذي

  .لتنفيذيةئحت  النسب المنصوص عليها في نظام الضرائب والضريبة القيمة المضافة وسيتم تحميل الضريبة بشكل منفصل وفقاً ل

 .معلومات وتفاصيل اجتماع مالكي الوحدات (د

 موقع على اليدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات من خالل إعالن الدعوة على الموقع اإللكتروني الخاص ب  و

ن الحفظ ت وأمياإللكتروني الخاص بالسوق المالية السعودية "تداول"، ومن خالل إرسال إخ ار خ ي لجميع مالكي الوحدا

ً من تاريخ انعقاد االجتماع. ويتعين أن يحدد 21أيام وال تزيد عن  10اء مهلة ال تقل عن مع إع  اإلعالن واإلخ ار  يوما

ح. كما يتعين على مدير الصندوق، في نف ر رسال اإلخ اإس وقت تاريخ انعقاد االجتماع ومكان  ووقت  وجدول األعمال الُمقتر 

 ع، تقديم نسخة من هذا اإلخ ار إلى هيئة السوق المالية.إلى مالكي الوحدات فيما يتعلق بأي اجتما

  أحد مالكي  أيام من استالم طلب خ ي من 10يتعين على مدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع لمالكي الوحدات في غضون

 % على األقل من وحدات الصندوق.25الوحدات أو أكثر، الذي يمتلك منفرداً أو الذين يمتلكون مجتمعين 

  ن على األقل م %25النصاب الالزم لعقد اجتماع لمالكي الوحدات من عدد مالكي الوحدات الذين يمتلكون مجتمعين يتكون

 قيمة وحدات الصندوق.

 ل اإلعالن من خال في حال عدم الوفاء بشروط النصاب الواردة في الفقرة السابقة أعاله، يدعو مدير الصندوق الجتماع ثان

 ار خ ي سال إخالموقع اإللكتروني الخاص بالسوق المالية السعودية "تداول" ومن خالل إر على موقع  اإللكتروني وعلى

ي. وخالل االجتماع أيام من تاريخ انعقاد االجتماع الثان 5لجميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ مع إع اء مهلة ال تقل عن 

 ن خاللموحدات، الحاضرين بصفة شخصية أو الثاني، يشكل أي عدد من مالكي الوحدات الذين يمتلكون أي عدد من ال

 ممثلين، نصاباً قانونياً.

 .يحق لكل مالك وحدات تعيين وكيل لتمثيل  في اجتماع مالكي الوحدات 

 صندوقالنهاء وتصفية إل المتبعة اإلجراءاتمعلومات عن  ـ(ه

ي ندوق الحدق فديعتبر هذا الصندوق من الصناديق المفتوحة المدة وليس هناك يوم محدد لتصفيت . ومع ذلك، فإن  سيكون لمددير الصد

 ئمدة ومجديدةتصفية الصندوق بالكامل، إذا أصبح جلياً أن حجم أصول الصندوق ال يبرر االسدتمرار فدي إدارتد  ب ريقدة عمليدة ومال

دون دوق بب حدو  بعق الت ييرات فدي األنظمدة التدي تحكدم إدارة الصدندوق، أو انخفدق حجدم الصدنمن الناحية االقتصادية أو بس

ي سدبب ماليدة أو ألن قبل هيئة السوق المالية وذلك بعد اشعار هيئة السدوق الالحد األدنى المسموح ب  الستمرار الصندوق والمحدد م

 الصندوق باتخاذ الخ وات التالية:طارئ آخر. وفي حالة تم اتخاذ قرار بتصفية الصندوق، فسيقوم مدير 

 ( يومداً تقويميداً مدن 21إرسال إشعار مكتوب بهذه التصفية إلى هيئة السوق المالية ومالكي الوحدات ، على أن يكون ذلك قبدل )

 تاريخ التصفية.



 لوحددات سداد االلتزامات المستحقة على الصدندوق مدن أصدول الصدندوق وتوزيدع المبدالال المتبقيدة )إن وجددت( علدى مدالكي ا

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

 دة تصفيت .  اإللكتروني والموقع اإللكتروني للسوق عن انتهاء مدة الصندوق وميجب على مدير الصندوق اإلعالن في موقع 

  الشكاوى بمعالجة الخاصة اإلجراءات (و

  8001245858يستقبل مدير الصندوق شكاوى المستثمرين في الصندوق عن طريق وحدة خدمات العمالء على الرقم المجاني 

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

 مرين فدي في حالة طلب الجهات القضائية المختصة أو هيئة السوق المالية نتدائج أي شدكوى صدادرة عدن أي مسدتثمر مدن المسدتث

 الصندوق، فعلى مدير الصندوق تزويدها بجميع المستندات المرتب ة بالموضوع.

  بمعالجة الشكاوى حال طلبها.يزود مدير الصندوق المستثمرين باإلجراءات الخاصة 

  ق الماليدةيدوم عمدل، يحدق للمشدترك إيدداع شدكواه لددى هيئدة السدو 15وفي حالة تعذر الوصول إلى تسوية أو لم يتم الرد خدالل- 

( 90ي مددة )إدارة شكاوى المستثمرين، كما يحق للمشترك إيداع شكواه لدى لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية بعدد مضد

اء ندة قبدل انقضديمي من تاريخ إيداع الشكوى لددى الهيئدة، إال إذا اخ درت الهيئدة مقددم الشدكوى بجدواز إيدداعها لددى اللجيوم تقو

 المدة.

 صناديقال في االستثمار عنأو  منئ ناشأي نزاع  فيبالنظر  المختصةالقضائية  الجهة (ز

الحقدة فدي  تعدديالت ة السدعودية السدارية المفعدول وأليالعربيشروط وأحكام الصندوق ألنظمة المملكة مذكرة المعلومات وتخضع 

دوق ين مددير الصدنبدالمستقبل لتلك األنظمة بما ال يخالف الضوابط الشرعية  المعتمدة لدى الراجحي المالية. ويحدال أي ندزاع ينشدا 

 فصل في منازعات األوراق المالية.والمستثمرين إلى لجنة ال

 داتالوحالكي ملة لمتاحتندات اللمسة قائم (ح

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

 .المعلومات، والقوائم المالية لمدير الصندوق

 ملكية أصول الصندوق (ط

 مدير أو الصندوق لمدير يكون أن يجوز وال (،مشاعة ملكي ) الوحدات لمالكي جماعي بشكل مملوكة الصندوق أصول تعد

 أو الصندوق لأصو في مصلحة أيّ  الموزع أو المشورة مقدم أو الباطن من الحفظ أمين أو الحفظ أمين أو الباطن من الصندوق

 الباطن من الحفظ أمين أو الحفظ أمين أو الباطن من الصندوق مدير أو الصندوق مدير كان إذا إال األصول، بتلك يتعلق فيما م البة

ً  كان أو ، ملكيت حدود في وذلك الصندوق، لوحدات اً مالك الموزع أو المشورة مقدم أو  الئحة أحكام بموجب تالم البا بهذه مسموحا

 .المعلومات مذكرة أو واألحكام الشروط في عنها وأُفصح االستثمار صناديق

كل شب –ها بيطلد وقول ، معقكل بش لصندوقا إدارة مجلسأو  لصندوقمعروفة، أو ينبغي أن يعرفها مدير ا ىأي معلومة أخر (ي

 التي المعلوماتا مذكرة أن تتضمنه المتوقع، أو من المهنيونأو مستشاروهم  المحتملون أو الحاليون الوحداتالكو م –ول معق

 .بناًء عليها االستثمارقرار  سيُتخذ

 ال يوجد

 االستثمارسات سيا فيذُكرت  التيدا عا م الماليةوق السة هيئها علي وافقت االستثمارناديق صة الئحود قيأي إعفاءات من  (ك

 . هوممارسات

 ال يوجد



 يديره الذيام الع لصندوقل أصولأي ب المرتبطة التصويت حقوقسياسة مدير الصندوق فيما يتعلق  (ل

صددويت المرتب ددة بممارسددة حقددوق التبعددد التشدداور مددع مسددؤول االلتددزام، يوافددق مجلددس إدارة الصددندوق، علددى السياسددات العامددة 

ًء علدى الممنوحة للصندوق على أساس األوراق المالية التي تشكل جدزءاً مدن أصدول الصدندوق، وسدوف يقدرر مددير الصدندوق، بندا

حددات بهدذه وسديتم تزويدد مدالكي الو تقديره الخاص، ممارسة أو عدم ممارسة أي حقوق تصويت، بعد التشاور مع مسؤول االلتدزام.

 السياسة عند طلبهم .

 م : 2019 مالمستثمر فيها خالل عا الصناديقنسبة مصروفات  ، أدناهأخرىالمستثمر فيها خاضعة لرسوم أن الصناديق الرئيسة و( 

 نسبة المصروفات الصندوق

 %0.40 صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع بالريال السعودي

 %0.47 األمريكيصندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع بالدوالر 

 %2.28 صندق الراجحي لألسهم السعودية

 %2.26 صندوق الراجحي لألسهم العالمية

 %2.30 صندوق الراجحي لألسهم الخليجية

صددندوق الراجحددي لتنميددة راس المددال وتوزيددع االربدداح من قددة الشددرق االوسددط وشددمال 

 إفريقيا
2.50% 

 %0.61 صندوق الراجحي للصكوك

 2.33% لالسهم السعودية للدخلصندوق الراجحي 

 1.27% صندوق الراجحي لمؤشر ام اس سي اي لألسهم السعودية

 0.99% الراجحي ريت

 0.90% جدوى ريت السعودية

 2.45% ريت دراية

 2.30% مشاركة ريت

 5.52% سيدكو ريت

 1.36% المتوسط المرجح لنسبة المصروفات للصناديق المستثمر فيها

 

  االستثمارال مجديد تح معايير (ز

  ال ين بق

 



 (1الملحق رقم )

 :م2019ملخص الرسوم والمصاريف الفعلية للعام 

  

 1,037,279.72 

 31,500.00 

 5,250.00 

 0 

 7,500.00 

19,036.32 

5,043.22 

0 

0 

1,105,609.26 

1.36 

144,675.69 

 تشمل رسوم القيمة المضافة.*الرسوم أعاله 

 

 

 

 


