ملخص المعلومات الرئيسية

صندوق الراجحي لألسهم السعودية

مت إعداد خملص املعلومات بصورة أساسية لتمكني املستثمرين من دارسة الفرصة املتاحة هلم لشراء وحدات الصندوق ،وعلى املستثمرين احملتملني قراءة شروط
و أحكام الصندوق مع مذكرة املعلومات واملستندات األخر قبل اختاذ أي قرار استثماري يف هذا الصندوق.

(أ) المعلومات الرئيسية
 .1أسم الصندوق ونوعه
صندوق الراجحي لألسهم السعودية هو صندوق استثمار مفتوح يهدف إىل حتقيق منو طويل األجل لرأس املال من خالل االستثمار بشكل رئيسي يف
أسواق األسهم السعودية املتوافقة مع ضوابط اهليئة الشرعية للصندوق

 .2األهداف االستثمارية
صندوق الراجحي لألسهم السعودية هو صندوق استثمار مفتوح يهدف إىل حتقيق منو طويل األجل لرأس املال من خالل االستثمار بشكل رئيسي يف
أسواق األسهم السعودية املتوافقة مع ضوابط اهليئة الشرعية للصندوق.
يسعى الصندوق لتحقيق منو مقارب للمؤشر اإلرشادي حيث يتم استخدام املؤشر االسرتشادي كأداة لقياس أداء الصندوق كما أن اجملال االستثماري
للصندوق هو مجيع األوراق املالية اليت تتوافق مع الضوابط الشرعية ملدير الصندوق يف أسواق األسهم السعودي و ميكن للمستثمر متابعة أداء املؤشر
اإلسرتشادي (ستاندرز آند بورز لألسهم السعودية املتوافقة مع الضوابط الشرعية) من خالل زيارة املوقع االلكرتوين ملدير الصندوق يف موقع الشركة
www.alrajhi-capital.com
ولن يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح أو توزيعات نقدية على املستثمرين وسيقوم بإعادة استثمار األرباح املوزعة يف الصندوق.

 .3سياسات االستثمار وممارساته
ترتكز سياسية الصندوق على االستثمار يف أسهم الشركات املدرجة يف أسواق األسهم السعودية بشكل رئيسي  ،كما يوضح اجلدول التايل سياسة تركيز
االستثمارات يف الصندوق:
نوع االستثمار

احلد األدىن

احلد األعلى

األسهم والطروحات األولية وحقوق األولوية

50%

100%

النقد وأدوات وصناديق أسواق النقد

0%

50%

0%

30%

0%

15%

صناديق االستثمار األخرى املطروحة طرحا عاما ذات األهداف واالسرتاتيجيات املماثلة وتشمل الصناديق
املتداولة
األوراق املالية املطروحة طرحا عاما /املتداولة وتشمل الصناديق العقارية املتداولة

*ميكنن ملنندير الصنندوق أن حيننتف بنسنبة أعلننى منن  %50مننن أصننول الصنندوق علننى شنكل نقنند أو يف أدوات وصنناديق أسنواق النقند يف ظننل الظننروف
االستثنائية.

 .4المخاطر المرتبطة باالستثمار في الصندوق


يعترب الصندوق صندوق استثمار عايل املخاطر ،وتبعا لذلك جيب على مالكي الوحدات أن يكونوا على بينه من املخاطر الرئيسة اليت قد يكون
هلا أثر سليب على أداء الصندوق



لننيه هننناك تأكينند أن األهننداف االسننتثمارية للصننندوق سننوف تتحقننق وذلننك ألن ظننروف السننوق وطننرق التننداول يف ت ن مسننتمر كمننا أن األداء
السابق للصندوق أو املؤشر االسرتشادي للصندوق ال يعترب ضمانا لألداء املستقبلي.



ال يوجد ضمان بأن األرباح سوف تتحقق أو أنه لن يتم تكبد أي خسائر كب ة أو أن أداء الصندوق مقارنة باملؤشر االسرتشادي سيتكرر أو
مياثل األداء السابق.



جيب أن يأخذ مالكي الوحدات احملتملني يف االعتبار أن االستثمار يف الصندوق ال يعترب مبثابة وديعة بنكية.



جيب على مالكي الوحدات أن يدركوا أهنم رمبا خيسرون جزءا من أو كامل استثمارهم ،وقد يكون مبلغ االسرتداد أقل من السعر النذي اشنرتكوا بنه
يف الصندوق .وقد تنخفض قيمة االستثمارات الرئيسة للصندوق ورمبا ال يستطع مالكي الوحدات اسرتداد املبلغ الذي استثمروه يف الصندوق.

قائمة المخاطر الرئيسة المحتملة المرتبطة باالستثمار في الصندوق:
جيب أن يأخذ مالكي الوحدات احملتملني يف االعتبار قبل االستثمار يف هذا الصندوق عوامل املخاطر واليت تشتمل وال تنحصر على التايل:
مخاطر سوق األسهم
يسننتثمر الصننندوق بشننكل أساسنني يف األسننهم الننيت هنني عرضننة ملخنناطر السننوق والتذبننذبات العاليننة ،ويف الوقننا ذاتننه ال يوجنند أي تأكينند أو ضننمان بننأن
الصندوق سنيحقق أداء إجيابينا .وينب ني أن يكنون املسنتثمر علنى علنم باملخناطر النيت ينطنوي عليهنا هنذا الننوع منن االسنتثمارات .كمنا أن املسنتثمر يندرك أن
مجيع األسهم عرضة لالرتفناع واالففنات تبعنا لعوامنل النمنو لتلنك الشنركات النيت تتنأثر بالعديند منن العوامنل الداخلينة وا ارجينة .ومندير الصنندوق سيسنعى
قنندر اإلمكننان للتقليننل مننن خمنناطر هننذه التذبننذبات بننالتوزيع النشننط يف القطاعننات ومننن خننالل ختفننيض أو زيننادة نسننبة األسننهم يف الصننندوق تبعننا لظننروف
السوق.
مخاطر القطاع
قد يركز الصندوق يف استثماره على أحد القطاعات مما جيعل الصندوق عرضة للت

تبعا للت

يف ذلك القطاع ،بشكل عام ال يتم الرتكيز على االسنتثمار

يف أحد القطاعات بعينه إال يف حال توافر فرص منو كب ة لذلك القطاع وباملقابل يكون الصندوق أكثر خماطرة مقارنة بالصناديق األكثر تنوعا.
مخاطر العمالت
ينطوي االستثمار يف الصندوق على بعض املخاطر اليت تتعلق بالعمالت ،فإن اففات قيمنة أي منن العمنالت النيت تشنكل قنوام اسنتثمارات الصنندوق منن
شأنه أن يؤثر سلبا على أداء الصندوق .ولكن التنوع يف جماالت االستثمار يف عدد من البلدان املختلفة سيكون من شأنه أن يقلل من تلك املخاطر.
مخاطر االئتمان
يف حال استثمار أصول الصندوق يف صناديق البضائع فهناك خماطر ائتمانية تتمثل يف إمكانية عدم قدرة أو عدم رغبة الطرف اآلخر يف سداد املستحقات
أو االلتزامات املرتتبة عليه يف الوقا احملدد أو عدم إمكانية السداد هنائيا.

المخاطر االقتصادية
ينطنوي االسنتثمار يف الصنندوق علنى درجنة عالينة مننن املخناطر النامجنة عنن التوزينع اجل نرايف لألسنواق الننيت يسنتثمر فيهنا الصنندوق .وعلينه فنإن أي ت ين ات
معاكسة يف الظروف االقتصادية للبلد (أو البلدان) اليت تستثمر فيها األموال ،قد يكون له أثر سليب على قيمة أصول الصندوق.
مخاطر عدم الشرعية
تتمثننل خمنناطر عنندم الشننرعية يف حننال اسننتبعاد أحنند الشننركات املسننتثمر فيهننا وأصننبحا غن متوافقننة مننع املعنناي الشننرعية للهيئننة الشننرعية ،ممننا قند يننؤدي إىل
اضطرار مدير الصندوق لبيع تلك األسه م بسعر قد يكون غن مالئنم ،إضنافة إىل أن اسنتبعاد عندد منن الشنركات كنتيجنة لعندم مطابقتهنا للضنوابط احملنددة
من اهليئة الشرعية ا اصة مبدير الصندوق من شأنه أن جيعل استثمارات الصندوق أكثر تركيزا مما قد يزيد من التذبذبات.
مخاطر السيولة
يتعرت الصندوق ملخاطر عدم القدرة على تنفيذ عمليات االسنرتداد نتيجنة الننقص يف السنيولة يف أسنواق األسنهم أو إذا كاننا قيمنة الوحندات املسنرتدة يف
أي يوم تعامل تعادل  % 10أو أكثر من القيمة الصافية ألصول الصندوق إىل احلد الذي يضطر معه مدير الصندوق لتأجيل االسرتداد لتاريخ الحق.
المخاطر القانونية
قد تواجه الشركات بعض املخاطر القانونية نتيجة لعدم االلتزام بتطبيق األنظمة واإلجراءات القانونية ,وتنأ تلنك املخناطر منن الشنركات النيت اسنتثمر فيهنا
الصندوق واحتمالية تعرضها للمخاطر القانونية واملقاضاة من قبل دعاوى األفراد أو الشركات.
مخاطر االستثمارات األخرى
ل ننرت تنويننع األصننول ،قنند يسننتثمر الصننندوق يف اسننتثمارات أخننرى مثننل الصننناديق املتداولننة ،والصننناديق االسننتثمارية العقاريننة ،REITsوتعتننرب ه ننذه
االستثمارات ،عموما أكثر خطورة من فئات األصول التقليدية مثنل أسنوق النقند والندخل الثابنا وقند ختفنض تلنك االسنتثمارات منن أداء الصنندوق وسنعر
الوحدة.
مخاطر التمويل
يف حنال حصنول مندير الصنندوق علنى متوينل ل نرت االسنتثمار قند يتنأخر الصنندوق عنن سنداد املبنالغ يف الوقنا احملندد ألسنباب خارجنة عنن إرادة مندير
الصندوق ،مما قد يضطر مدير الصندوق لبيع بعض استثماراته مما قد يؤثر على أصول الصندوق والذي سينعكه سلبا على أسعار الوحدات.
مخاطر االعتماد على التصنيف الداخلي ألدوات الدخل الثابت
يتحمننل مننالكو الوحنندات املخنناطر املتعلقننة باالسننتثمار يف أدوات النندخل الثابننا غ ن املصنننفة ائتمانيننا والننيت يسننتثمر فيهننا الصننندوق بننناء علننى البحننث
والتحليل ،مث التقومي والتصنيف االئتماين الداخلي الذي يقوم به مدير الصندوق .حيث أن أي ضعف يف الوضع املايل ملصدري أدوات الندخل الثابنا رمبنا
يؤدي إىل خفض قيمة صايف قيمة أصول الصندوق مما يؤثر سلبا على أداء الصندوق وأسعار الوحدات.

مخاطر األسواق الناشئة
قنند يسننتثمر الصننندوق يف أوراق ماليننة يف سننوق أو أس نواق ناشننئة والننيت قنند تنطننوي علننى خمنناطر مرتبطننة باإلخفنناق أو التننأخر يف تسننوية صننفقات السننوق
وتسننجيل وأمانننة حفن األوراق املاليننة .كمننا أن االسننتثمار يف مثننل هننذه األسنواق قنند حيمننل بننني طياتننه خمنناطرا أعلننى مننن املتوسننط واملعتنناد .علمننا بننأن الكننم
األكرب من أحجام القيمة السوقية يف األسواق الناشئة عادة يكون مرتكزا يف عدد حمدود من الشركات .ولذلك ،يف حال اسنتثمر يف أوراق مالينة تسنتثمر يف
األسنواق الناشننئة فقنند يواجننه الصننندوق قنندرا أكننرب مننن تقلبننات األسننعار ،وسننيولة أقننل مقارنننة باالسننتثمار يف أسنواق أكثننر تطننورا ممننا قنند يننؤثر سننلبا علننى أداء
الصندوق وسعر وحداته.
مخاطر االعتماد على موظفي مدير الصندوق
يعتمد أداء الصندوق بشكل كب على قدرات ومهارات موظفي مدير الصندوق ،مما قد يؤدي إىل تأثر أداء الصندوق وسعر الوحدة سلبيا عند استقالتهم
أو غياهبم وعدم وجود بديل مناسب.
مخاطر تضارب المصالح
تنشأ هذه املخاطر يف احلاالت اليت تؤثر على موضوعية واستقاللية قرار مدير الصندوق بسنبب مصنلحة شخصنية قند تنؤثر علنى قنرارات مندير الصنندوق يف
اختاذ القرارات االستثمارية مما قد يؤثر سلبا على أداء الصندوق وسعر الوحدة.
مخاطر الم ِ
صدر
ُ
للمصندر أو الطننرف املقابننل /النظن  ،والت ن ات يف الظنروف االقتصننادية أو السياسننية احملننددة النيت تننؤثر سننلبا علننى نننوع
وتشنمل الت ين ات يف الظننروف املاليننة ُ
معني من األوراق املالية أو املصدر ،حيث إن ذلك األصنل يتنأثر بوضنع املصندر ممنا قند ينؤدي إىل اففنات قيمنة أسنهمه وبالتنايل تنأثر أداء الصنندوق وسنعر
الوحدة سلبا.

 .5البيانات السابقة المرتبطة بأداء الصندوق

) العائد الكلي لسنة واحدة وثالث سنوات وخمس سنوات (أو منذ التأسيس(.
العائد التراكمي  31 - %ديسمبر 2018م
سنة

ثالث سنوات

خمس سنوات

منذ التأسيس

11.44

23.90

9.82

345.39

 )2إجمالي العائدات السنوية لكل من السنوات العشر الماضية )أو منذ التأسيس(.
العائد السنوي %
2009

2010

2011

16.64%

13.67%

1.00%

2012
11.37%

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.61%

-12.76%

8.21%

2.75%

11.44%

30.48%

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

2014

2015

2016

2017

2018

الصندوق

1.61%

-12.78%

8.21%

2.75%

11.44%

المؤشر اإلرشادي

-4.83%

-14.98%

10.56%

3.89%

11.37%

 )4تاريخ توزيع األرباح على مدار السنوات المالية الثالث الماضية.
لن يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح أو توزيعات نقدية على املستثمرين وسيقوم بإعادة استثمار األرباح املوزعة يف الصندوق.
 )5تقارير الصندوق
يس ننتطيع م ننالكي الوح نندات االس ننتثمارية واملس ننتثمرين احملتمل ننني احلص ننول عل ننى نس ننخ م ننن ه ننذه الق نوائم دون مقابل وذل ننك م ننن خ ننالل موقعن ننا االلك ننرتوين
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(ب) مقابل الخدمات والعموالت واالتعاب
رسوم اإلدارة
يستحق مدير الصندوق أتعاب مقابل اإلدارة مقدارها  %1.75سنويا منن إمجنايل أصنول الصنندوق .وحتتسنب هنذه األتعناب عنند كنل ينوم تقنومي و ينتم
خصمها من أصول الصندوق يف هناية كل شهر ميالدي.
رسوم أمين الحفظ
يتحمل الصندوق رسوم حف تعادل  %0.02سنويا من قيمة األصول لألوراق املالية اليت يتم حفظها يف السوق السعودية ،ويتحمل رسوم حف
ترتاوح بني ( )0.15%-0.07%سنويا من قيمة األصول لألوراق املالية اليت يتم حفظها يف األسواق ا ليجية والعربية األخرى.
ال تشمل الرسوم النظامية والرسوم اليت قد تفرضها األسواق ومراكز اإليداع واليت من املمكن أن تت

من وقا ألخر.

الضرائب
يتحمننل الصننندوق ضنريبة القيمننة املضننافة وأي ضنرائب أخننرى يننتم فرضننها علننى الصننندوق أو العقننود املربمننة مننع الصننندوق أو الرسننوم الننيت تنندفع ألطنراف
أخرى نظ تقدميهم دمات أو أعمال للصندوق أو مدير الصندوق مقابل إدارة الصندوق.
رسوم التعامل
يتحمل الصندوق عمنوالت ورسنوم التنداول الناعنة عنن صنفقات وعملينات شنراء وبينع األوراق املالينة حسنب العمنوالت السنائدة يف األسنواق والنيت تندفع
للوسطاء واألسواق املالية واجلهات التنظيمية وأمناء احلف .
رسوم أخرى
سننيتحمل الصننندوق املصنناريف الالزمننة والفعليننة إلدارتننه ،رسننوم املراجعننة ورسننوم احلف ن ورسننوم النشننر والرسننوم الرقابيننة ومكاف ن ت أعضنناء جملننه إدارة
الصننندوق ورسننوم املؤشننر االسرتشننادي ،واملصننروفات االخننرى ،بشننرط أال يتجنناوز إمجننايل نسننبة املصننروفات األخننرى (باسننتثناء مصنناريف التعامننل واحلفن
والضنرائب)  %0.25مننن متوسننط صننايف قيمننة األصننول السنننوية أو ( 150,000يف حننال كانننا نسننبة الرسننوم أقننل مننن ذلننك) كمننا يتحمننل الصننندوق
الرسوم الفعلية فقط.
رسوم اإلدارة

 %1.75مننن اصننول الصننندوق حتتسننب علننى أسنناس سنننوي وحتتسننب بشننكل يننومي
تراكميا و يتم خصمها من أصول الصندوق يف هناية كل شهر ميالدي
حبد أقصى  60,000لاير سنويا ،يتحمل الصنندوق نصنيبه منهنا بقندر حجنم أصنوله

جمموع مكاف ت أعضاء جمله إدارة الصندوق

نسننبة إىل إمجننايل أصننول الصننناديق األخننرى علننى اسنناس سنننوي حتسننب بشننكل يننومي
تراكميا وختصم يف هناية السنه

أتعاب احملاسب القانوين املستقل

رسوم املؤشر االسرتشادي

رسوم النشر يف موقع تداول

الرسوم الرقابية
مصاريف التعامل

حبد أقصى  35,000لاير سنويا  ،مبلغ ثابا علنى أسناس سننوي وحتسنب بشنكل
يومي تراكميا ويدفع كل سته اشهر
 26,500لاير سنننويا  ،حتتسننب علننى أسنناس يننومي كمصننروف مسننتحق ختصننم مننن
أصول الصندوق ( )26,500/365وتدفع بشكل نصف سنوي
حبنند أقصننى  5,000لاير سنننويا  ،مبلننغ ثابننا علننى أسنناس سنننوي حتسننب بشننكل
يومي تراكميا وتدفع يف هناية العام
 7,500لاير سنننويا  ،مبلننغ ثابننا علننى أسنناس سنننوي حتسننب بشننكل يننومي تراكميننا
وتدفع يف هناية العام
يتحمل الصنندوق عمنوالت ورسنوم التنداول الناعنة عنن صنفقات وعملينات شنراء وبينع
األوراق املاليننة حسننب األسننعار السننائدة يف األس نواق والننيت تنندفع للوسننطاء واألس نواق

املالية واجلهات التنظيمية وأمناء احلف .
رسوم اسرتداد مبكر

ال يوجد

رسوم مصاريف احلف وخدمات احلف

حتتسب كنسبة مئوية على أساس يومي وختصم يف هناية كل شهر

مص نناريف يتحمله ننا ص ننندوق االس ننتثمار تتعل ننق ال يوجد
بالتمويل
مصاريف تتعلق بتسجيل الوحدات أو ا دمات ال يوجد
اإلدارية األخرى
أتعنناب مس ننتحقة مقاب ننل تق نندمي خ نندمات تتعل ننق ال يوجد
بسجل مالكي الوحدات
رسن ننوم أو مصن نناريف أخن ننرى ين ننتم حتميلهن ننا علن ننى ال يوجد
م ن ننالكي الوحن نندات أو ي ن ننتم دفعه ن ننا م ن ننن أص ن ننول
الصندوق.
*مجيع الرسوم أعاله غ شاملة لضريبة القيمة املضافة
**يتم احتساب عدد أيام السنة على أساس  365يوم

(ج) مكان وكيفية الحصول على معلومات إضافية حول الصندوق
يستطيع مالكي الوحدات االستثمارية واملستثمرين احملتملني احلصول على معلومات الصندوق من خالل موقع شركة السوق املالية تداول
 www.Tadawul.com.saأو املراكز االستثمارية ملدير الصندوق أو عن طريق موقعه االلكرتوين  www.alrajhi-capital.comأو
االتصال خبدمة العمالء على الرقم .920005856

(د) أسم وعنوان مدير الصندوق وبيانات االتصال الخاصة به
شركة الراجحي املالية
املركز الرئيه  ،طريق امللك فهد
ص.ب  5561الريات 11432

هاتف رقم +966 )11( 2119292
فاكه رقم +966 )11( 2119299
اململكة العربية السعودية
www.alrajhi-capital.com

(ه) أسم وعنوان أمين الحفظ وبيانات االتصال الخاصة به
شركة البالد لالستثمار
اململكة العربية السعودية
البالد املالية ،املركز الرئيسي
طريق امللك فهد | ص ب  140الريات 11411
الرقم اجملاين 920003636 :فاكه0112906299 :
الربيد اإللكرتوينclientservices@albilad-capital.com :
املوقع االلكرتوينwww.albilad-capital.com :

(و) أسم وعنوان الموزع وبيانات االتصال الخاصة به
(ز) شركة دراية المالية
(ح) شارع العليا العام -الريات
(ط) مركز العليا  -الدور الثاين
صندوق بريد 286546
الريات 11323
(ي) هاتف

(ك) 9 2002 44 33
(ل) فاكه

(م) 966 299 8071

(ن) support@derayah.com

صندوق الراجحي لألسهم السعودية
(صندوق أسهم عام  -مفتوح)

مدير الصندوق ( شركة الراجحي المالية)

مت اعتماد صندوق الراجحي لألسهم السعودية على أنه صندوق استثمار متوافق مع املعاي الشرعية اجملازة من قِبل جلنة الرقابة الشرعية املعينة لصندوق
االستثمار
الشروط واألحكام
أن شنروط وأحكننام هنذا الصننندوق واملسنتندات األخننرى خاضنعة لالئحننة صننناديق االسنتثمار ،وتتضننمن معلومنات كاملننة وواضنحة وصننحيحة وغن مضننللة عننن
صندوق االستثمار .كما جيب على املستثمرين قراءة شروط و أحكام الصندوق مع مذكرة املعلومات واملستندات األخنر قبنل اختناذ أي قنرار اسنتثماري يف هنذا
الصننندوق .وجيننب علننى املسننتثمر أن يأخننذ يف االعتبننار وضننعه املننايل وخربتننه يف االسننتثمار وأهدافننه االسننتثمارية .وإذا كننان لنندى املسننتثمر احملتمننل أي شننك يف
مالءمننة هننذا االسننتثمار لننه ،فإنننه جيننب عليننه استشننارة خبن مننايل مسننتقل .كمننا أن اشنرتاك املسننتثمر يف هننذا الصننندوق يكننون علننى مسننؤوليته الشخصننية التامننة
وسيتحمل أية خماطر تتعلق هبذا االستثمار.
تاريخ إصدار الشروط واألحكام1992/07/01 :م
تاريخ آخر تحديث على الشروط واألحكام1441/10/17 :هـ الموافق 2020/06/09م
تاريخ موافقه هيئة السوق المالية :موافقة الهيئة على االستمرار في طرح وحدات الصندوق بتاريخ 2009/02/07م
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ملخص الصندوق
الصندوق

صندوق الراجحي لألسهم السعودية

مدير الصندوق

شركة الراجحي املالية .

نوع الصندوق

مفتوح.

تاريخ البدء

باشر الصندوق عمله يف  6صفر 1413هن املوافق  5أغسطه 1992م.

العملة

لاير سعودي

درجة المخاطر

عالية

المؤشر اإلرشادي

مؤشر ستاندرز آند بورز لألسهم السعودية املتوافقة مع الضوابط الشرعية

هدف االستثمار

السعي لتحقيق منو يف رأس املال متناسب مع مستوى املخاطر احملدد للصندوق عن طريق االستثمار يف األسهم
السعودية.

المصرح لهم االشتراك في الصندوق

كل شخص طبيعي أو اعتباري مؤهل

سعر الوحدة عند بداية الطرح

 100لاير سعودي

الحد األدنى لالشتراك

 5,000لاير سعودي

الحد األدنى لالشتراك اإلضافي

 2,000لاير سعودي

الحد األدنى لالسترداد

أيام قبول طلبات االشتراك واالسترداد
آخر موعد الستالم طلبات االشتراك
واالسترداد
أيام التعامل

 2,000لاير سعودي


مراكز االستثمار (من األحد إىل ا ميه)



القنوات االلكرتونية (طوال أيام األسبوع)

الساعة ا امسة عصرا يف اليوم ما قبل يوم التعامل
من األحد إىل ا ميه

أيام التقويم

من األحد إىل ا ميه

أيام اإلعالن

هو يوم العمل التايل ليوم التعامل

موعد دفع قيمة الوحدات المستردة

يدفع ملالك الوحدات عوائد االسرتداد حبد أقصى قبل إقفال العمل يف اليوم ا امه التايل ليوم التعامل الذي مت
فيه حتديد سعر االسرتداد ،أو الوقا الذي تكون فيه مجيع الوسائل والرتاخيص (إن وجدت) املناسبة لتحويل
الوحدات متوافرة لدى مدير الصندوق.

رسوم االشتراك

حبد أقصى  % 2من مبلغ االشرتاك

رسوم إدارة الصندوق

 %1.75سنويا من إمجايل أصول الصندوق
يتحمننل الصننندوق رسننوم حف ن تعننادل  %0.02سنننويا مننن قيمننة األصننول لننألوراق املاليننة الننيت يننتم حفظهننا يف
السننوق السننعودية ،ويتحمننل رسننوم حف ن ت نرتاوح بننني ( )0.15%-0.07%سنننويا مننن قيمننة األصننول لننألوراق

رسوم أمين الحفظ

املالية اليت يتم حفظها يف األسواق ا ليجية والعربية األخرى.
ال تشمل الرسوم النظامية والرسوم النيت قند تفرضنها األسنواق ومراكنز اإلينداع والنيت منن املمكنن أن تت ن منن وقنا
ألخر.

رسوم التعامل

يتحمل الصندوق عموالت ورسوم التداول الناعة عن صفقات وعمليات شراء وبيع األوراق املالية حسب
العموالت السائدة يف األسواق واليت تدفع للوسطاء واألسواق املالية واجلهات التنظيمية وأمناء احلف .
سيتحمل الصندوق املصاريف الالزمة والفعلية إلدارته ،رسوم املراجعة ورسوم احلف ورسوم النشر والرسوم الرقابية
ومكاف ت أعضاء جمله إدارة الصندوق ورسوم املؤشر االسرتشادي ،واملصروفات االخرى ،بشرط أال يتجاوز

رسوم أخرى

إمجايل نسبة املصروفات األخرى (باستثناء مصاريف التعامل واحلف والضرائب)  0.25%من متوسط صايف
قيمة األصول السنوية أو ( 150,000يف حال كانا نسبة الرسوم أقل من ذلك) كما يتحمل الصندوق
الرسوم الفعلية فقط.

تعريف المصطلحات
الصندوق

صندوق الراجحي لألسهم السعودية

مدير الصندوق/املدير /الشركة

شركة الراجحي املالية

اجملله

جمله إدارة الصندوق

أمني احلف

شخص اعتباري مستقل ومرخص له حبف األوراق املالية للعمالء

اهليئة

هيئة السوق املالية يف اململكة العربية السعودية

أيام قبول طلبات االشرتاك واالسرتداد

مجيع أيام العمل الرمسية لشركة الراجحي املالية

طلب االسرتداد

طلب بيع وحدات يف الصندوق

طلب االشرتاك

طلب شراء وحدات يف الصندوق

فرتة الطرح األويل

هي فرتة بداية الصندوق اليت يتم خالهلا طرح وحدات الصندوق بالقيمة االمسية إىل مجيع املشرتكني

يوم تش يل الصندوق

اليوم الذي يبدأ فيه الصندوق أعماله

املخاطر

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

املؤشر االسرتشادي

هو املقياس الذي يتم من خالله مقارنة أداء الصندوق االستثماري

اهليئة الشرعية

اهليئة الشرعية ا اصة مبدير الصندوق

يوم اإلعالن

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

يوم التقومي

اليوم الذي يتم فيه حساب صايف قيمة أصول الصندوق

يوم التعامل

األيام اليت يتم فيها بيع وحدات صندوق االستثمار واسرتدادها

يوم عمل

يوم عمل رمسي للراجحي املالية

إمجايل أصول الصندوق

قيمة أصول الصندوق باإلضافة للتوزيعات النقدية املستحقة من الشركات املستثمر هبا.

صايف قيمة أصول الصندوق

إمجايل أصول الصندوق بعد خصم كافة االلتزامات واملصاريف الفعلية احململة على الصندوق.

وحدة االستثمار (الوحدة)

حصننة املننالك يف صننندوق االسننتثمار الننذي يتكننون مننن وحنندات مبننا يف ذلننك أجنزاء الوحنندة وتُعامننل كننل
وحدة على أهنا حصة مشاعة يف أصول صندوق االستثمار.

األطراف ذات العالقة

املدراء ،املسؤولون  ،املوظفون والشركات التابعة أو الزميلة ملدير الصندوق

القيمة االمسية

سعر الوحدة يف فرتة الطرح األويل

مستثمر/عميل/مالك الوحدة

أي شخص او شركة تستثمر يف ومتتلك وحدات يف الصندوق

مستثمر مؤهل /مستثمرون مؤهلون

أي شخص طبيعي /أشخاص طبيعيون ،أو اعتباري /اعتباريون تقر له/هلم أنظمة اململكة هبذه الصفة.

الضوابط الشرعية

هي الضوابط والنسب املالية النيت تتبعهنا اهليئنة الشنرعية ملندير الصنندوق لتصننيف الشنركات واالسنتثمارات
كاستثمارات متوافقة مع الضوابط الشرعية وميكن االستثمار هبا.

الطروحات األولية

االصنندارات أو االكتتابننات األوليننة العامننة ألسننهم للشننركات الننيت يننتم طرحهننا طرحننا عامننا لالكتتنناب ألول
مرة يف السوق األولية.

حقوق األولوية

هي أوراق مالية قابلنة للتنداول تعطني حلاملهنا احلنق يف االكتتناب يف أسنهم جديندة مطروحنة وقنا اعتمناد
زيادة رأس مال الشركة.

عقود املشتقات

هني أداة ماليننة أو عقند تشننتق قيمتننه منن قيمننة أصننول حقيقينة أو ماليننة أخننرى (أسنهم وسننندات وعمننالت
أجنبية وسلع وذهب) وتكون لتلك العقنود املالينة مندة زمنينة حمنددة باإلضنافة إىل سنعر وشنروط معيننة ينتم
حتدينندها عننند حتريننر العقنند بننني البننائع واملشننرتي ومننن هننذه العقننود ( املسننتقبليات ( ،)Futuresعقننود
ا ي ن ن ن ننارات ( ،)Optionsالعق ن ن ن ننود اآلجلن ن ن ننة ( ،)Forwardsاملب ن ن ننادالت ( (SWAPوأي عق ن ن ننود
مشتقات أخرى ،على أن تكون متوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق.

أدوات أسواق النقد

هي أدوات الدين قص ة األجل و تعترب الوظيفة األساسية هلذه األدوات إجياد السنيولة للشنركات واألفنراد
واحلكومات من أجل مواجهة احتياجاهتا النقدية قص ة األجل والنيت تشنمل العقنود املتوافقنة منع الضنوابط
الش ننرعية املراحب ننة واملض نناربة والوكال ننة واإلج ننارة واملش نناركة وأي عق نند أخ ننر متواف ننق م ننع الض نوابط الش ننرعية
للصندوق.

صناديق أسواق النقد

هنني صننناديق اسننتثمارية ذات طننرح عننام واملوافننق عليهننا مننن قبننل هيئننة السننوق املاليننة أو هيئننات تنظيميننة
خليجية و/أو أجنبية وفقا لتنظيم بلد آخر خاضع لتنظيم مساوي على األقل لذلك املطبق على صنناديق

االس ننتثمار يف اململك ننة وتس ننتثمر بش ننكل رئيس نني يف أدوات أسن نواق النق نند وتك ننون متوافق ننة من نع الضن نوابط
الشرعية للصندوق.
صناديق االستثمار املتداولة  /الصنناديق هنني صننناديق اسننتثمارية مقسننمة إىل وحنندات متسنناوية يننتم تننداوهلا يف سننوق األوراق املاليننة خننالل ف نرتات
العقارية املتداولة

التننداول املسننتمر كتننداول أسننهم الشننركات واملوافننق عليهننا مننن قبننل هيئننة السننوق املاليننة أو هيئننات تنظيميننة
خليجية و/أو أجنبية وفقا لتنظيم بلد آخر خاضع لتنظيم مساوي على األقل لذلك املطبق على صنناديق
االستثمار يف اململكة ،على أن تكون متوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق.

الظروف االستثنائية

هي احلاالت اليت يعتقد مدير الصندوق أنه من املمكن أن تنؤثر علنى أصنول الصنندوق أو أهدافنه بشنكل
سليب نتيجة أي من العوامل االقتصادية و/أو السياسية و/أو التنظيمية املت ة.

صناديق االستثمار ذات الطرح العام

هنني صننناديق اسننتثمارية مرخصننة وموافننق عليهننا مننن قبننل هيئننة السننوق املاليننة أو هيئننات تنظيميننة خليجيننة
و/أو أجنبي ننة وفق ننا لتنظ ننيم بل نند آخ ننر خاض ننع لتنظ ننيم مس نناوي عل ننى األق ننل ل ننذلك املطب ننق عل ننى ص ننناديق
االستثمار يف اململكة ومتوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق

أسواق األسهم السعودية

هي مجيع األسواق اليت يتم تداول األسهم هبا يف اململكة العربية السعودية وتشمل السوق الرئيسي تداول
وسوق منو ومجيع األسواق االخرى اليت يتم من خالهلا تداول األسهم.

ضريبة القيمة املضافة

هي ضريبة غ مباشرة تُفرت على مجيع السلع وا دمات اليت يتم شراؤها وبيعها من قبل املنش ت.

 ( 1معلومات عامة:
أ) اسم مدير الصندوق ،ورقم ترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية.
شركة الراجحي المالية
سجﻝ تجاﺭﻱ ﺭقﻡ 1010241681 -
رخصة هيئة السوق املالية ﺭقﻡ 07068/37 -
ب) عنوان المكتب الرئيس لمدير الصندوق.
شركة الراجحي المالية
املركز الرئيه ،طريق امللك فهد
ص.ب  5561الريات 11432
هاتف رقم + 966 )11( 2119292
فاكه رقم + 966 )11( 2119299
اململكة العربية السعودية
ج) عنوان الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق
شركة الراجحي المالية
www.alrajhi-captial.com
د) اسم أمين الحفظ ،ورقم ترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية.
شركة البالد لالستثمار "البالد المالية"
رخصة هيئة السوق املالية ﺭقﻡ )08100-37( -
هـ) عنوان الموقع اإللكتروني ألمين الحفظ
شركة البالد لالستثمار
اململكة العربية السعودية
البالد املالية ،املركز الرئيسي
طريق امللك فهد | ص ب  140الريات 11411
الرقم اجملاين 920003636 :فاكه0112906299 :
الربيد اإللكرتوينclientservices@albilad-capital.com :
املوقع االلكرتوينwww.albilad-capital.com :

 ( 2النظام المطبق:
شننركة الراجحنني املالينة (الشننركة) ،هنني شننركة مسننا ة سننعودية مقفلننة مننرخص هلننا مننن هيئننة السننوق املاليننة (ظاهليئننة أو اجلهننة املنظمننةظ ملمارسننة أنشننطة اإلدارة
والتعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالت طية والرتتيب وتقدمي املشورة واحلف يف األوراق املالية ،مبوجب رخصة هيئة السوق املالية ﺭقﻡ ()07068/37
الصننندوق عبننارة عننن ص ن ندوق اسننتثماري مفتننوح ،خيضننع كننال مننن الصننندوق ومنندير الصننندوق لنظننام السننوق املاليننة ولوائحننه التنفيذيننة واألنظمننة والل نوائح
األخرى ذات العالقة املطبقة يف اململكة العربية السعودية.

 ( 3أهداف صندوق االستثمار:
 .1وصف ألهداف صندوق االستثمار ،بما في ذلك نوع الصندوق.
صندوق الراجحي لألسهم السعودية هو صندوق استثمار مفتوح يهدف إىل حتقيق منو طويل األجل لرأس املال من خالل االستثمار بشكل رئيسي يف
أسواق األسهم السعودية املتوافقة مع ضوابط اهليئة الشرعية للصندوق
 .2سياسات االستثمار و ممارساته  ،بما في ذلك أنواع األصول التي سيستثمر فيها الصندوق.
سيستخدم الصندوق االسرتاتيجيات االستثمارية التالية ليتمكن من حتقيق أهدافه االستثمارية
 -1حيقننق الصننندوق أهدافننه االسننتثمارية عننن طريننق االسننتثمار بشننكل رئيسنني يف أسننهم الشننركات املدرجننة يف أسنواق األسننهم السننعودية وقنند يشننمل ذلننك
الطروحات األولية أو حقوق األولوية.
 -2ترتكز سياسية الصندوق على االستثمار يف أسهم الشركات املدرجة يف أسواق األسهم السعودية بشكل رئيسي ،كما يوضح اجلدول التايل سياسة
تركيز االستثمارات يف الصندوق:
نوع االستثمار

احلد األدىن

احلد األعلى

األسهم والطروحات األولية وحقوق األولوية

50%

100%

النقد وأدوات وصناديق أسواق النقد

0%

50%

صناديق االستثمار األخرى املطروحة طرحا عاما ذات األهداف واالسرتاتيجيات املماثلة وتشمل الصناديق
املتداولة

0%

30%

األوراق املالية املطروحة طرحا عاما /املتداولة وتشمل الصناديق العقارية املتداولة

0%

15%

* ميكن ملدير الصندوق أن حيتف بنسبة أعلى من  %50من أصول الصندوق على شكل نقد أو يف أدوات وصناديق أسواق النقد يف ظل الظروف
االستثنائية.

وسيكون احلد األدىن للتصنيف االئتماين لألطراف النظ ة الستثمارات أدوات أسواق النقد حسب ما حتدده واحدة من ثالث من وكاالت
التصنيف االئتماين الدولية واملصنفة حبد أدىن كتايل :ستاندرد آند بورز /-BBBموديز /Baa3فتش -BBBولن يتم االستثمار يف أدوات أسواق
النقد أو/و مع أطراف نظ ة غ مصنفة  .وسيكون االستثمار يف صناديق أسواق النقد ذات الطرح العام واملتوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق
بناء على األداء والسيولة واملخاطر املتعلقة بالصندوق وسيكون احلد األعلى لالستثمار مع أي طرف نظ حسب القيود املنصوص عليها يف الئحة
صناديق االستثمار وأي تعديل عليها.
 -3يتم الرتكيز يف االختيار على الشركات اليت تتمتع مبزايا تنافسية متميزة  ،باالعتماد على جمموعة من املعاي املالية واحملاسنبية يسنعى الصنندوق لتحقينق
أفضل العوائد من خالل إدارة نشطة تطبق أساليب االستثمار املالئمة هبدف حتقيق أقصى العوائد املمكنة باحلند املعقنول منن املخناطر حسنب طبيعنة
جمال االستثمار يف األسهم حيث يتم حتديثه بشكل ربع سنوي.
 -4بننناء علننى أهننداف الصننندوق يرتكننز االسننتثمار يف أسننهم الشننركات املدرجننة يف أسنواق األسننهم السننعودية واألوراق املاليننة املننذكورة سننابقا يف الفقننرة رقننم
( )2منع إمكانينة االسنتثمار يف أي منن األسنواق املالينة العربينة األخنرى حسنب عملننة الدولنة املسنتثمر هبنا وحبند أقصنى  %10منن صنايف قيمنة أصننول
الصنندوق حينث سنيتم تقينيم أسنهم الشنركات املسنتهدفة واملدرجنة يف األسنواق املالينة العربينة األخنرى بننفه مسنتوى تقينيم الشنركات املدرجنة بأسنواق
األسننهم السننعودية باإلضننافة إىل تقيننيم السننوق املسننتهدف مننن حيننث العوامننل االقتصننادية والسياسننية والنظاميننة  ،كمننا ميكننن للصننندوق االسننتثمار يف
األوراق املالية املصدرة من قبل مدير الصندوق أو تابعيه أو الصناديق املدارة من قبل مدير الصندوق أو تابعيه.
 -5سيتم التقيد بقيود االستثمار املذكورة يف الئحة صناديق االستثمار وأي تعديل عليها.
 -6حيننق للصننندوق احلصننول علننى متويننل متوافننق مننع الض نوابط الشننرعية بنسننبة تتجنناوز  ٪10مننن صننايف قيمننة أصننول الصننندوق ل ننرت ت طيننة طلبننات
االسرتداد.
 -7الصنندوق سننيقوم باالسننتثمار بشننكل أساسنني يف أسنواق األسننهم السننعودي كمننا جيننوز للصننندوق االسننتثمار يف أسنواق ماليننة عربيننة أخننرى حبنند أقصننى
 %10من صايف قيمة أصول الصندوق.
 -8حيق للصنندوق االسنتثمار يف الصنناديق ذات الطنرح العنام واملتوافقنة منع الضنوابط الشنرعية للصنندوق وذلنك حسنب قينود االسنتثمار احملنددة يف شنروط
وأحكننام الصننندوق والئحننة صننناديق االسننتثمار أو أي تعننديل عليهننا ،علننى أن ال يتجنناوز االسننتثمار يف الصننناديق املطروحننة طرحننا عامننا األخننرى و
الصناديق املتداولة وصناديق أسواق النقد جمتمعه ما مقداره  %50من صايف قيمة أصول الصندوق.
 -9قند يسننتثمر الصننندوق يف مشنتقات األوراق املاليننة جلهننة مصنندرة خاضنعة لقواعنند الكفايننة املاليننة الصنادرة عننن اهليئننة أو الصننادرة عنن جهننة رقابينة مماثلننة
للهيئنة ل نرت اإلدارة الفعالنة للمحفظنة وحتقينق األهنداف االسنتثمارية ومتطلبنات التحنوط منن املخناطر املتعلقنة باسنتثمارات الصنندوق علنى أن تكنون
متوافقة مع الضوابط الشرعية ،وعلى أال يتجاوز ذلك  ٪ 10من صايف قيمة أصول الصندوق.

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

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

 ( 6العملة:
عملة الصندوق هي الرينال السنعودي وهني النيت سنتقوم هبنا اسنتثماراته ووحداتنه ،وتقبنل اشنرتاكات املسنتثمرين بنأي عملنة أخنرى منن العمنالت العاملينة الرئيسنية
علننى أسنناس سننعر الصننرف السننائد يف األس نواق يف ذلننك التنناريخ ،ويتحمننل الراغبننون يف حتويننل اسننتحقاقاهتم بعملننة غ ن عملننة الصننندوق خمنناطر تذبننذب سننعر
الصرف لتلك العمالت عند تاريخ التحويل.

 ( 7مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب:
 .1تفاصيل لجميع المدفوعات من أصول صندوق االستثمار ،وطريقة احتسابها.
رسوم اإلدارة
يستحق مدير الصندوق أتعاب إدارة مقدارها  %1.75سنويا من إمجايل أصول الصندوق .وحتتسب هنذه األتعناب عنند كنل ينوم تقنومي و ينتم خصنمها
من أصول الصندوق يف هناية كل شهر ميالدي.
رسوم أمين الحفظ
يتحمل الصندوق رسوم حف تعادل  %0.02سنويا من قيمة األصول لألوراق املالية اليت يتم حفظها يف السوق السعودية ،ويتحمل رسوم حف
ترتاوح بني ( )0.15%-0.07%سنويا من قيمة األصول لألوراق املالية اليت يتم حفظها يف األسواق ا ليجية والعربية األخرى.
ال تشمل الرسوم النظامية والرسوم اليت قد تفرضها األسواق ومراكز اإليداع واليت من املمكن أن تت

من وقا ألخر.

.الضرائب
يتحمننل الصننندوق ضنريبة القيمننة املضننافة وأي ضنرائب أخننرى يننتم فرضننها علننى الصننندوق أو العقننود املربمننة مننع الصننندوق أو الرسننوم الننيت تنندفع ألطنراف
أخرى نظ تقدميهم دمات أو أعمال للصندوق أو مدير الصندوق مقابل إدارة الصندوق.
رسوم التعامل
يتحمل الصندوق عمنوالت ورسنوم التنداول الناعنة عنن صنفقات وعملينات شنراء وبينع األوراق املالينة حسنب العمنوالت السنائدة يف األسنواق والنيت تندفع
للوسطاء واألسواق املالية واجلهات التنظيمية وأمناء احلف .
رسوم أخرى
سننيتحمل الصننندوق املصنناريف الالزمننة والفعليننة إلدارتننه ،رسننوم املراجعننة ورسننوم احلف ن ورسننوم النشننر والرسننوم الرقابيننة ومكاف ن ت أعضنناء جملننه إدارة
الصننندوق ورسننوم املؤشننر االسرتشننادي ،واملصننروفات االخننرى ،بشننرط أال يتجنناوز إمجننايل نسننبة املصننروفات األخننرى (باسننتثناء مصنناريف التعامننل واحلفن
والضنرائب)  %0.25مننن متوسننط صننايف قيمننة األصننول السنننوية أو ( 150,000يف حننال كانننا نسننبة الرسننوم أقننل مننن ذلننك) كمننا يتحمننل الصننندوق
الرسوم الفعلية فقط.

رسوم اإلدارة

 %1.75من اصول الصندوق حتتسب على أساس سنوي وحتتسب بشكل يومي تراكميا و يتم
خصمها من أصول الصندوق يف هناية كل شهر ميالدي

جمموع مكاف ت أعضاء جمله إدارة الصندوق

حبد أقصى  60,000لاير سنويا ،يتحمل الصندوق نصيبه منها بقدر حجم أصوله نسبة إىل
إمجايل أصول الصناديق األخرى على اساس سنوي حتسب بشكل يومي تراكميا وختصم يف هناية
السنه

أتعاب احملاسب القانوين املستقل

حبد أقصى  35,000لاير سنويا  ،مبلغ ثابا على أساس سنوي وحتسب بشكل يومي
تراكميا ويدفع كل سته اشهر

رسوم املؤشر االسرتشادي

 26,500لاير سنويا  ،حتتسب على أساس يومي كمصروف مستحق ختصم من أصول
الصندوق ( )26,500/365وتدفع بشكل نصف سنوي

رسوم النشر يف موقع تداول

حبد أقصى  5,000لاير سنويا  ،مبلغ ثابا على أساس سنوي حتسب بشكل يومي
تراكميا وتدفع يف هناية العام

الرسوم الرقابية

 7,500لاير سنويا  ،مبلغ ثابا على أساس سنوي حتسب بشكل يومي تراكميا وتدفع يف
هناية العام

مصاريف التعامل

يتحمل الصندوق عموالت التداول الناعة عن عمليات شراء وبيع األسهم حسب العموالت
السائدة يف األسواق

رسوم اسرتداد مبكر

ال يوجد

رسوم مصاريف احلف وخدمات احلف

حتتسب كنسبة مئوية على أساس يومي وختصم يف هناية كل شهر

مصاريف يتحملها صندوق االستثمار تتعلق
بالتمويل

ال يوجد

مصاريف تتعلق بتسجيل الوحدات أو ا دمات ال يوجد
اإلدارية األخرى
أتعاب مستحقة مقابل تقدمي خدمات تتعلق
بسجل مالكي الوحدات

ال يوجد

رسوم أو مصاريف أخرى يتم حتميلها على
مالكي الوحدات أو يتم دفعها من أصول
الصندوق.

ال يوجد

*مجيع الرسوم أعاله قبل احتساب ضريبة القيمة املضافة
**يتم احتساب عدد أيام السنة على أساس  365يوم
 .2ت فاصيل مقابل الصفقات المفروضة على االشتراك واالسترداد ونقل الملكية التي يدفعها مالكو الوحدات
رسوم االشتراك
يستحق مدير الصندوق رسوم اشرتاك ختصم مباشرة عند كل عملية اشرتاك بالصندوق غ مسرتدة مبعدل  %2كحد أقصى من قيمة كل
اشرتاك .وجيوز ملدير الصندوق وفقا لتقديره ا اص خفض هذه النسبة.

ج) أي عمولة خاصة يبرمها مدير الصندوق
ال يوجد

 ( 8التقويم والتسعير:
أ) كيفية تقويم كل أصل يملكه الصندوق.
يقوم مدير الصندوق بتقومي أصول الصندوق يف كل يوم تقومي كما يلي:
سيتم اعتماد أسعار اإلغالق يف يوم التقومي لكافة أصول الصندوق اليت يتوفر هلا سعر إغالق مضافا إليها األرباح املستحقة .إذا مل يتوفر سعر
اإلغالق لألصل يوم التقومي سيتم اعتماد اخر سعر إغالق متوفر وسيتم تقومي األسهم اليت متا املشاركة هبا يف الطروحات األولية وحقوق األولوية
يف الفرتة ما بني االكتتاب وتداول الورقة املالية بناء على سعر االكتتاب أو سعر احلق املكتتب به ،ويف حالة االستثمار يف صناديق االستثمار ذات
الطرح العام ،سيتم تقوميها من خالل صايف قيمة وحداهتا املعلنة ويف حال اختالف أيام التعامل بالنسبة للصندوق املستثمر به ،سيتم اعتماد آخر
سعر معلن عنه أما استثمارات الصندوق يف أدوات أسواق النقد فسيتم احتساب عائد الفرتة املنقضية من عمر الصفقة وإضافته للقيمة اإلمسية
للصفقة.
ب) عدد نقاط التقويم ،وتكرارها.
سننيتم تقننومي أصننول الصننندوق يوميننا مننن األحنند إىل ا مننيه وفقننا لقيمننة كننل أصننل يف الصننندوق كمننا مت االشننارة إليننه يف الفقننرة (أ) أعنناله قبننل السنناعة
ا امسة مساء ،كما سيتم إعالن سعر الوحدة يف يوم التعامل التايل.
ج) اإلجراءات التي ستُتخذ في حالة الخطأ في التقويم أو الخطأ في التسعير.
سيتم توثيق وتعويض مجيع مالكي الوحدات املتضررين عند تقومي أي أصل من أصول الصندوق بشكل خاطئ أو حساب سعر وحدة بشكل
خاطئ  .كما سيتم إبالغ اهليئة فورا عن أي خطأ يف التقومي أو التسع تشكل نسبته  %0.5أو أكثر من سعر الوحدة واإلفصاح عن ذلك فورا
يف موقع الراجحي املالية وموقع تداول ويف تقارير الصندوق.
د) طريقة احتساب سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد.
يتم حساب صايف قيمة األصول لكل وحدة باستخدام املعادلة التالية( :إمجايل األصول ناقصا املستحقات ناقصا املصروفات املرتاكمة) مقسومة
على إمجايل عدد وحدات الصندوق القائمة يف يوم التقومي ذي العالقة .ويتم تقومي صايف قيمة أصول الصندوق بالريال السعودي وأي استثمارات
مقومة بالعمالت األخرى يتم إعادة تقوميها بعملة الريال السعودي بأسعار الصرف السائدة يف تاريخ التقومي.
هـ) مكان ووقت نشر سعر الوحدة ،وتكرارها.
سيتم نشر سعر الوحدة يف موقع تداول قبل الساعة ا امسة مساء يف يوم العمل الذي يلي يوم التعامل ،ويتم نشر سعر الوحدة يف موقع الشركة يف يوم
العمل الذي يلي يوم التقومي.

 ( 9التعامالت:
أ) مسؤوليات مدير الصندوق في شأن طلبات االشتراك واالسترداد.
تقومي وتعامل الصندوق سيتم بشكل يومي من (األحد إىل ا ميه) وهي األيام اليت يتم بناء عليها بيع وحدات الصندوق واسرتدادها والتحويل ويف
حالة مل يوافق يوم التعامل يوم عمل رمسي يتم التعامل يف الصندوق يف يوم التعامل التايل.
ب) أقصى فترة زمنية بين تسلم طلب االسترداد ودفع عوائد االسترداد لمالك الوحدات.
سيتم الدفع ملالك الوحدات عوائد االسرتداد املناسبة قبل إقفال العمل يف اليوم ا امه التايل ليوم التعامل اليت مت فيها حتديد سعر االسرتداد ،أو الوقا
الذي تكون فيه مجيع الوسائل والرتاخيص (إن وجدت) املناسبة لتحويل الوحدات متوافرة لدى مدير الصندوق ،أيهما يأ الحقا.
أي قيود على التعامل في وحدات الصندوق.
ج) ّ
عملة الصندوق هي الريال السعودي وهي اليت ستقوم هبا استثماراته ووحداته ،وتقبل اشرتاكات املستثمرين بأي عملة أخرى من العمالت العاملية الرئيسية
على أساس سعر الصرف السائد يف األسواق يف ذلك التاريخ ،ويتحمل الراغبون يف حتويل استحقاقاهتم بعملة غ عملة الصندوق خماطر تذبذب سعر
الصرف لتلك العمالت عند تاريخ التحويل.
يؤجل معها التعامل في الوحدات أو يعلق ،واإلجراءات المتبعة في تلك الحاالت.
د) الحاالت التي َّ
صالحية مدير الصندوق واحلاالت اليت ميكنه فيها تأجيل أو رفض االشرتاك أو االسرتداد:
-

إذا طلبا هيئة السوق املالية ذلك

-

أذا رأى مدير الصندوق أن التعليق حيقق مصاحل مالكي الوحدات

-

إذا مت تعليق التعامل يف السوق الرئيسة اليت يتم فيها التعامل مع األوراق املالية أو األصول األخرى اليت ميلكها صندوق االستثمار إما بشكل عام أو
بالنسبة إىل أصول الصندوق اليت يرى مدير الصندوق بشكل معقول أهنا مهمة نسبة إىل صنايف قيمنة أصنول الصنندوق.وجينوز ملندير الصنندوق تأجينل
اسرتداد الوحدات كحد أقصى إىل يوم التعامل التايل .وحيدث ذلك ،إذا بلغ إمجايل نسبة مجينع طلبنات االسنرتداد ملنالكي الوحندات واملطلنوب تلبيتهنا
يف أي يوم تعامل ( )%10أو أكثر من صايف قيمة أصول الصندوق .
يف حال تعليق تقومي الصندوق ،سيتخذ مدير الصندوق االجنراءات الالزمنة منع االخنذ باالعتبنار املندة الضنرورية واملنربرات ومراجعنة التعلينق منع جملنه
إدارة الصنندوق وأمننني احلفن بصننورة منتظمنة .كمننا سننيتم إشننعار هيئنة السننوق املاليننة ومننالكي الوحندات فننورا بننأي تعليننق منع توضننيح أسننباب التعليننق،
وإشعار هيئة السوق املالية ومالكي الوحدات فور انتهاء التعلينق بالطريقنة نفسنها املسنتخدمة يف اإلشنعار عنن التعلينق واإلفصناح عنن ذلنك يف املواقنع
اإللكرتوين ملدير الصندوق واملوقع اإللكرتوين للسوق.
وحيننق ملنندير الصننندوق رفننض أي طلننب اشنرتاك يف الصننندوق يف حننال رأى منندير الصننندوق أنننه يرتتننب علننى هننذا االشنرتاك خمالفننة للنوائح هيئننة السننوق
املالية أو نظام مكافحة غسل األموال أو إذا كان رفض طلب االشرتاك حيقق مصلحة مالكي الوحدات احلاليني.

ستؤجل.
هـ) اإلجراءات التي يجري بمقتضاها اختيار طلبات االسترداد التي َّ
يف حالة مت تأجيل االسرتداد من قبل مدير الصندوق ،فسوف ينتم الندفع علنى أسناس أولوينة اسنتالم الطلنب وينتم معاملنة كنل طلنب علنى حندة حبينث
إذا عاوز إمجايل طلبات االسرتداد يف يوم التعامل الواحد  % 10سوف يتم تنفينذ طلبنات العمنالء النيت مت اسنتالم طلبناهتم قبنل املوعند النهنائي لتقندمي
التعليمات ا اصة باالسرتداد حبسب األسبقية .فإذا اففضا قيمة الوحدات عنن احلند األدىن املطلنوب لالسنتمرار بالصنندوق ،فعندئنذ جينب اسنرتداد
وحدات املستثمرين بالكامل.
و) األحكام المنظمة لنقل ملكية الوحدات إلى مستثمرين آخرين.
لن يقوم الصندوق بنقل ملكية وحدات الصندوق إىل مستثمرين آخرين ،إال يف حاالت حمدودة جدا كالوفاة (ال قدر اهلل) أو يف حال طلب ذلك
حبسب أمر قضائي أو أمر من جهة تنظيمية ذات صالحية أو أي حاالت أخرى ال تتعارت مع األنظمة والقوانني املعنية وذلك حسب موافقة مدير
الصندوق.
ز) استثمار مدير الصندوق في الصندوق
قد يستثمر مدير الصندوق يف الصندوق بصفته مستثمر وذلك وفقا لتقديره ا اص .وحيتف مدير الصندوق حبقه يف اسرتداد جزء من أو كل مشاركته
حسب ما يراه مناسبا ،وسوف يفصح مدير الصندوق عن استثماراته يف الصندوق يف تقارير الصندوق (التقارير األولية  -والتقارير السنوية  -وإفصاحات
مدير الصندوق).
أي يوم تعامل.
ح) التاريخ المحدد والمواعيد النهائية لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد في ّ


يسنمح باالشنرتاك واالسنرتداد والتحوينل يف الصنندوق بعند إمتنام الطنرح األويل لوحنندات الصنندوق يف كنل ينوم تعامنل (يومينا منن األحند إىل ا مننيه)
بسعر الوحدة املعلن عنه يف اليوم الذي يلي يوم التعامل .وسيكون آخر موعد الستالم طلبات االشنرتاك واالسنرتداد والتحوينل قبنل السناعة ا امسنة
مساء من يوم العمل السابق ليوم التعامل.



إذا مت تسننديد أم نوال االش نرتاك قبننل املوعنند الن هننائي لتقنندمي التعليمننات ا اصننة بش نراء الوحنندات واسننرتدادها ،يبنندأ االسننتثمار يف الصننندوق مننن يننوم
التعامننل الننذي يلنني اسننتالم األم نوال الننيت مت مبوجبهننا قبننول طلننب املسننتثمر ويف حالننة اسننتالم أم نوال االش نرتاك بعنند املوعنند النهننائي لتقنندمي التعليمننات
ا اصنة بشنراء الوحندات واسنرتدادها بال صنندوق ينتم تنفينذ الطلنب يف ينوم التعامنل الثناين النذي يلني املوعند النهنائي لتقندمي التعليمنات ا اصنة بشنراء
الوحدات واسرتدادها ويف حال عندم قبنول االشنرتاك لعندم اسنتيفاء متطلبنات االشنرتاك يتوجنب علنى املشنرتك إعنادة تقندمي طلنب اشنرتاك جديند بعند
استيفاء متطلبات االشرتاك.

ط) إجراءات تقديم الطلبات الخاصة باالشتراك في الوحدات أو استردادها.
يتم استالم طلبات االشرتاك واالسرتداد أو التحويل بني الصناديق يوميا عن طريق فروع الشنركة املعتمندة خنالل سناعات العمنل الرمسينة علنى أن ينتم تقندمي
بيانات إثبات اهلوية الالزمة ،أو عن طريق القنوات اإللكرتونية اليت توفرها شركة الراجحي املالية.

ي) الحد األدنى لعدد أو قيمة الوحدات التي يجب على مالك الوحدات االشتراك فيها أو نقلها أو استردادها.
احلنند االدىن لالش نرتاك يف الصننندوق 5,000لاير سننعودي ،وهننو احلنند األدىن للرصننيد واحلنند األدىن لالش نرتاك اإلضننايف 2,000لاير سننعودي واحلنند االدىن
لالسرتداد 2,000لاير سعودي وجيوز ملدير الصندوق خفض هذه النسب للربامج االدخارية واالستثمارية
ك) الحد األدنى للمبلغ التي ينوي مدير الصندوق جمعه
ال يوجد حد أدىن لبدء عمل الصندوق .
ل) اإلجراءات التصحيحية الالزمة لضمان استيفاء متطلب  10ماليين لاير سعودي أو ما يعادلها كحد أدنى لصافي قيمة أصول الصندوق.
يتبع مدير الصندوق األحكام الواردة يف الئحة صناديق االستثمار والتعاميم الصادرة عن هيئة السوق املالية فيما خيص املتطلب الالزم الستمرار عمل
الصندوق ،ويف حال قل صايف قيمة أصول الصندوق عن ( )10ماليني لاير سعودي سوف يسعى مدير الصندوق لتصحيح ذلك حسب اإلجراءات
الن ظامية املمكنة ويف حال تعثر زيادة حجم الصندوق فوق احلد األدىن املطلوب الستمرار عمل الصندوق ،سيقوم مدير الصندوق بالبدء بإجراءات
إهناء الصندوق وفقا إلجراءات اإلهناء املذكورة يف الفقرة الفرعية (و) من الفقرة الرابعة من مذكرة املعلومات.

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

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


سوف يقوم مدير الصندوق بإعداد التقارير السنوية (مبا يف ذلك القوائم املالية السنوية املراجعة) والتقارير السنوية املوجزة والتقارير األولية وفقا
ملتطلبات امللحق رقم ( )5من الئحة صناديق االستثمار وأي تعديل عليها ،وسوف يتم تزويد مالكي الوحدات هبا عند الطلب دون أي مقابل.



سوف يتم إتاحة التقارير السنوية للجمهور خالل مدة ال تتجاوز ( )70يوما من هناية فرتة التقرير وذلك يف األمناكن وبالوسنائل احملنددة يف الفقنرة
(ب) من هذه املادة ،ويف املوقع االلكرتوين ملدير الصندوق واملوقع اإللكرتوين للسوق.



سننوف يننتم إعننداد التقننارير األوليننة وإتاحتهننا للجمهننور خننالل ( )35يومننا مننن هنايننة فننرتة التقريننر وذلننك يف األمنناكن وبالوسننائل احملننددة يف شننروط
وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات ويف املوقع االلكرتوين ملدير الصندوق واملوقع اإللكرتوين للسوق.



يقوم مدير الصندوق بإتاحة تقارير املشرتكني يف الصندوق واليت تتضمن املعلومات التالية:
-

صايف قيمة أصول الصندوق

-

عدد وحدات الصندوق واليت ميلكها املشرتك وصايف قيمتها

-

سجل بالصفقات اليت نفذها املشرتك خالل مخسة عشر ( )15يوما من كل صفقة.

-

بيان سنوي ملالك الوحدات (مبا يف ذلك أي شخص متلك الوحدات خالل السنة املعد يف شأهنا البيان) يلخص صنفقاته يف وحندات
الصندوق العام على مدار السنة املالية خالل ( )30يومنا منن هناينة السننة املالينة ،وجينب أن حيتنوي هنذا البينان األربناح املوزعنة وإمجنايل
مقابننل ا نندمات واملص نناريف واألتع نناب املخص ننومة م ننن مال ننك الوحنندات وال نواردة يف ش ننروط وأحك ننام الص ننندوق وم ننذكرة املعلوم ننات،
باإلضننافة إىل تفاصننيل جلميننع خمالفننات قيننود االسننتثمار املنصننوص عليهننا يف هننذه الالئحننة أو يف شننروط وأحكننام الصننندوق أو مننذكرة
املعلومات.

ب) معلومات عن أماكن ووسائل إتاحة تقارير الصندوق التي يعد ها مدير الصندوق.
ترسل اإلشعارات ا اصة بالصندوق على العنوان املسجل للمستثمر (العنوان الربيدي و/أو الربيد اإللكرتوين) أو من خالل أي وسيلة تواصل أخرى يتم
اعتمادها .وجيب إخطار مدير الصندوق يف حال اكتشاف أية أخطاء يف التقارير أو اإلشعار وذلك خالل فرتة مخسة وأربعون ( (45يوما تقومييا من تاريخ
إرسال تلك اإلشعارات أو التقارير ،وبعد ذلك تصبح التقارير الصادرة عن مدير الصندوق هنائية وحامسة
ج) معلومات عن وسائل تزويد مالكي الوحدات بالقوائم المالية السنوية.
يستطيع مالكي الوحدات االستثمارية واملستثمرين احملتملني احلصول على نسخ من القنوائم املالينة دون مقابل وذلنك منن خنالل موقنع شنركة السنوق املالينة
تداول  www.Tadawul.com.saأو يف املقر الرئيسي ملدير الصندوق أو عن طريق موقعه االلكرتوين www.alrajhi-capital.com
يتم موافاة مجيع املستثمرين بنسخة من القوائم املالية الصندوق ترسل على (العنوان الربيدي و/أو الربيد اإللكرتوين) أو من خالل أي وسيلة تواصل أخرى
يتم اعتمادها بدون مقابل بناء على استالم طلب خطي منهم بذلك.

 (12سجل مالكي الوحدات:
سيقوم مدير الصندوق بإعداد سجل مبالكي الوحدات باملعلومات املطلوبة وحتديثه بشكل مستمر عند حصول أي ت ي ات يف املعلومات حسب الالئحة
وحفظه يف اململكة كما سيتم إتاحة ملخص لسجل مالكي الوحدات جمانا عند الطلب يظهر فيه مجيع املعلومات املرتبطة مبالك الوحدات املعين فقط

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


جيوز ملدير الصندوق ،بناء على مبادرة منه ،الدعوة لعقد اجتماع ملالكي الوحدات.



يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات خالل  10أيام من تسلم طلب كتايب من أمني احلف



يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات خالل  10أيام من تسلم طلب كتايب من مالك أو أكثر من مالكي الوحدات الذين ميلكون
جمتمعني أو منفردين  %25على األقل من قيمة وحدات الصندوق.

ب) إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات.
 .1يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات من خالل إعالن الدعوة على املوقع اإللكرتوين ا اص به وعلى املوقع اإللكرتوين ا اص
بالسوق املالية السعودية ظتداولظ ،ومن خالل إرسال إخطار خطي جلميع مالكي الوحدات وأمني احلف مع إعطاء مهلة ال تقل عن  10أيام
وال تزيد عن  21يوما من تاريخ انعقاد االجتماع .ويتعني أن حيدد اإلعالن واإلخطار تاريخ انعقاد االجتماع ومكانه ووقته وجدول األعمال
املقرتح .كما يتعني على مدير الصندوق ،يف نفه وقا إرسال اإلخطار إىل مالكي الوحدات فيما يتعلق بأي اجتماع ،تقدمي نسخة من هذا
ُ
اإلخطار إىل هيئة السوق املالية.
 .2يتعني على مدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع ملالكي الوحدات يف غضون  10أيام من استالم طلب خطي من أحد مالكي الوحدات أو
أكثر ،الذي ميتلك منفردا أو الذين ميتلكون جمتمعني  %25على األقل من وحدات الصندوق.
 .3يتكون النصاب الالزم لعقد اجتماع ملالكي الوحدات من عدد مالكي الوحدات الذين ميتلكون جمتمعني  %25على األقل من قيمة وحدات
الصندوق.
 .4يف حال عدم الوفاء بشروط النصاب الواردة يف الفقرة السابقة أعاله ،يدعو مدير الصندوق الجتماع ثان من خالل اإلعالن على موقعه
اإللكرتوين وعلى املوقع اإللكرتوين ا اص بالسوق املالية السعودية ظتداولظ ومن خالل إرسال إخطار خطي جلميع مالكي الوحدات وأمني
احلف مع إعطاء مهلة ال تقل عن  5أيام من تاريخ انعقاد االجتماع الثاين .وخالل االجتماع الثاين ،يشكل أي عدد من مالكي الوحدات
الذين ميتلكون أي عدد من الوحدات ،احلاضرين بصفة شخصية أو من خالل ممثلني ،نصابا قانونيا.
 .5حيق لكل مالك وحدات تعيني وكيل لتمثيله يف اجتماع مالكي الوحدات.
ج) طريقة تصويت مالكي الوحدات وحقوق التصويب في اجتماعات مالكي الوحدات.
 .1جيوز عقد اجتماعات مالكي الوحدات ومداوالهتا والتصويا على القرارات من خالل االجتماعات عرب وسائل تقنية وفقا للشروط اليت حيددها
مدير الصندوق أو حتددها هيئة السوق املالية.
 .2يف حال الت ي ات األساسية املقرتحة جيب أخذ موافقة مالكي الوحدات الذين متثل نسبة ملكيتهم أكثر من  % 50من جمموع الوحدات احلاضر
مالكها يف اجتماع مالكي الوحدات سواء أكان حضورهم شخصيا أم وكالة أم بواسطة وسائل التقنية احلديثة.
 .3متثل كل وحدة ميتلكها مالك الوحدات صوتا واحدا يف اجتماع مالكي الوحدات.

 (14حقوق مالكي الوحدات:


احلصول على نسخة حديثة من شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات بالل ة العربية بدون مقابل.



احلصول على تقرير يتضمن صايف قيمة أصول وحدات الصندوق ،وعدد الوحدات اليت ميتلكها وصايف قيمتها ،وسجل جبميع الصفقات يفدم
خالل  15يوم من كل صفقة.



احلصول على القوائم املالية املراجعة للصندوق بدون مقابل عند طلبها



اإلشعار بأي ت ي يف شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات وإرسال ملخص هبذا الت ي قبل سريانه وفقا لنوع الت ي واملدة احملددة يف
الئحة صناديق االستثمار.



اإلشعار بأي ت



احلصول على نسخة حمدثة من شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات سنويا تظهر الرسوم واألتعاب الفعلية ومعلومات أداء الصندوق عند

يف جمله إدارة الصندوق

طلبها


االشعار برغبة مدير الصندوق بإهناء صندوق االستثمار قبل االهناء مبدة ال تقل عن  21يوما تقومييا ،خبالف األحداث اليت تنص عليها الشروط
واألحكام ومذكرة املعلومات.



دفع عوائد االسرتداد يف األوقات احملددة لذلك.



احلصول على اإلجراءات ا اصة مبعاجلة الشكاوى عن طلبها من مدير الصندوق

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

 ( 16خصائص الوحدات:
جيوز ملدير الصندوق أن يُصدر عددا غ حمدود من الوحدات متساوية القيمة تكون مجيعها من فئة واحدة .ويكون االشرتاك يف الصندوق على شكل
وحدات متساوية القيمة.

 (17التغييرات في شروط وأحكام الصندوق:
أ) األحكام المنظمة لتغيير شروط وأحكام الصندوق والموافقات واإلشعارات المحددة بموجب الئحة صناديق االستثمار.
خيضع هذا الصندوق جلميع األحكام املنظمة لت ي شروط وأحكام صناديق االستثمار العامة واملوافقات واإلشعارات احملددة مبوجب الئحة صناديق
االستثمار وأي تعديل عليها.
ب) اإلجراءات التي ستُتبع لإلشعار عن أي تغييرات في شروط وأحكام الصندوق.
 .1األحكام المنظمة لتغيير شروط وأحكام الصندوق والموافقات واإلشعارات المحددة بموجب الئحة صناديق االستثمار
يلتزم مدير الصندوق مبتطلبات الئحة صناديق االستثمار وأي تعديل عليها عند إجراء أي ت ي على شروط وأحكام الصندوق حبسب أنواع الت ي
التالية:



التغييرات األساسية:
احلصول على موافقة مالكي الوحدات يف الصندوق على الت ي األساسي املقرتح من خالل قرار صندوق عادي ،ومن مث احلصول على موافقة
اهليئة على الت ي ات املقرتحة .وحيق ملالكي وحدات الصندوق اسرتداد وحداهتم قبل سريان أي ت ي أساسي دون فرت أي رسوم اسرتداد (إن
وجدت).



التغييرات المهمة:
إشعار اهليئة ومالكي الوحدات يف الصندوق كتابيا بأي ت ي ات مقرتحة ،وذلك بفرتة ال تقل عن ( )21يوما قبل اليوم احملدد لسريان الت ي .
وحيق ملالكي وحدات الصندوق اسرتداد وحداهتم قبل سريان أي ت ي أساسي دون فرت أي رسوم اسرتداد (إن وجدت).



التغييرات واجبة اإلشعار:
إشعار اهليئة ومالكي الوحدات كتابيا بأي ت ي ات واجبة اإلشعار ،وذلك قبل ( )8أيام من سريان الت ي .

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


إشعار مالكي الوحدات واإلفصاح عن تفاصيل الت ي ات األساسية يف املوقع اإللكرتوين للشركة واملوقع اإللكرتوين للسوق وذلك قبل ( )10أيام
من سريان الت ي .



اإلفصاح عن تفاصيل الت ي ات املهمة يف املوقع اإللكرتوين للشركة واملوقع اإللكرتوين للسوق أو بالطريقة اليت حتددها اهليئة وذلك قبل ( )10أيام
من سريان الت ي .



اإلفصاح عن تفاصيل الت ي ات واجبة اإلشعار يف املوقع اإللكرتوين للشركة واملوقع اإللكرتوين للسوق خالل ( )21يوما من سريان الت ي .



اإلفصاح عن مجيع الت ي ات يف شروط وأحكام الصندوق يف التقارير السنوية ا اصة بالصندوق حسب متطلبات الئحة صناديق االستثمار.

 ( 18إنهاء صندوق االستثمار:
يعتننرب هننذا الصننندوق مننن الصننناديق املفتوحننة املنندة ولننيه هننناك يننوم حمنندد لتصننفيته .ومننع ذلننك ،فإنننه سننيكون ملنندير الصننندوق احلننق يف تصننفية الصننندوق
بالكامننل ،إذا أصننبح جليننا أن حجننم أصننول الصننندوق ال يننربر االسننتمرار يف إدارتننه بطريقننة عمليننة ومالئمننة وجمديننة مننن الناحيننة االقتصننادية أو بس نبب
حدوث بعض الت ي ات يف األنظمة اليت حتكم إدارة الصندوق ،أو اففض حجم الصندوق دون احلد األدىن املسموح به الستمرار الصندوق واحملدد من
قبننل هيئننة السننوق املاليننة وذلننك بعنند اشننعار هيئننة السننوق املاليننة أو ألي سننبب طننارا آخننر .ويف حالننة مت اختنناذ ق نرار بتصننفية الصننندوق ،فسننيقوم منندير
الصندوق باختاذ ا طوات التالية:


إرسال إشعار مكتوب هبذه التصفية إىل هيئة السوق املالية ومالكي الوحدات  ،على أن يكون ذلك قبل ( )21يوما تقومييا من تاريخ التصفية.



سنداد االلتزامنات املسنتحقة علنى الصننندوق منن أصنول الصنندوق وتوزيننع املبنالغ املتبقينة (إن وجندت) علننى منالكي الوحندات املسنجلني يف تنناريخ
التصفية على أساس تناسيب حسب ما ميلكه كل مالك وحدات بالصندوق.



جيب على مدير الصندوق اإلعالن يف موقعه اإللكرتوين واملوقع اإللكرتوين للسوق عن انتهاء مدة الصندوق ومدة تصفيته.

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


يعمل مدير الصندوق ملصلحة مالكي الوحدات مبوجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة األشخاص املرخص هلم وشروط وأحكام
الصندوق ومذكرة املعلومات وأي تعديل عليها وذلك فيما يتعلق بالصندوق.



يقع على عاتق مدير الصندوق االلتزام جبميع املبادا والوجبات اليت نصا عليها الئحة األشخاص املرخص هلم مبا يف ذلك واجب االمانة عاه
مالكي الوحدات ،والذي يتضمن العمل مبا حيقق مصاحلهم وبذل احلرص املعقول.



فيما يتعلق بصناديق االستثمار ،يكون مدير الصندوق مسؤوال عن القيام باال :
 .1إدارة الصندوق
 .2عمليات الصندوق مبا يف ذلك ا دمات اإلدارية للصندوق
 .3طرح وحدات الصندوق
 .4التأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات وذلك فيما يتعلق بالصندوق واكتماهلا وأهنا كاملة وواضحة وصحيحة وغ
مضللة.



يعد مدير الصندوق مسؤوال عن التزام بالئحة صناديق االستثمار سواء أدى مسؤولياته وواجباته بشكل مباشر أم كلف هبا جهة خارجية مبوجب
أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة االشخاص املرخص هلم.



يعد مدير الصندوق مسؤوال عاه مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناعة عن احتياله أو إ اله أو سوء تصرفه أو تقص ه املتعمد.



جيب على مدير الصندوق أن يضع السياسات واإلجراءات لرصد املخاطر اليت تؤثر يف استثمارات الصندوق ،وضمان سرعة التعامل معها .على
أن يتضمن تلك السياسات واإلجراءات القيام بعملية تقومي املخاطر بشكل سنوي على األقل.



جيب على مدير الصندوق تطبيق برنامج مراقبة املطابقة وااللتزام لكل صندوق استثمار يديره ،وأن يزود هيئة السوق املالية بنتائج التطبيق عند
طلبها.

ب) حق مدير الصندوق في تعيين مدير صندوق من الباطن.
جيوز ملدير الصندوق تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي تابعيه بالعمل مديرا للصندوق من الباطن ألي صندوق استثمار يديره مدير صندوق من
الباطن ألي صندوق استثمار يديره الصندوق .وسيدفع مدير الصندوق أي أتعاب ومصاريف تابعة لذلك.
ج) األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله.
أ) للهيئة السوق املالية صالحية عزل مدير الصندوق فيما يتعلق بالصندوق واختاذ أي اجراء تراه مناسبا لتعيني مدير صندوق بديل أو اختاذ أي
تدب آخر تراه مناسبا يف حال وقوع أي من احلاالت اآلتية:
 .1توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار هيئة السوق املالية بذلك مبوجب الئحة األشخاص املرخص هلم.
 .2إل اء ترخيص مدير الصندوق يف ممارسة نشاط اإلدارة أو سحبه أو تعليقه من قبل هيئة السوق املالية
 .3تقدمي طلب إىل هيئة السوق املالية من مدير الصندوق إلل اء ترخيصه يف ممارسة نشاط االدارة
 .4إذا رأت هيئة السوق املالية أن مدير الصندوق قد أخل – بشكل تراه اهليئة جوهريا – بالتزام النظام او لوائحه التنفيذية.

 .5وفاة مدير احملفظة االستثمارية الذي يدر أصول صندوق االستثمار أو عجزه أو استقالته مع عدم وجود شخص أخر مسجل لدى مدير
الصندوق قادر على ادارة أصول الصندوق.
 .6أي حالة أخرى ترى هيئة السوق املالية – بناء على أسه معقولة – أهنا ذات أ ية جوهرية.
ب) جيب على مدير الصندوق إشعار هيئة السوق املالية بأي من احلاالت الوارد ذكرها يف الفقرة الفرعية  5من الفقرة (أ) أعاله.
ت) يف حال مارسا هيئة السوق املالية أيا من صالحياهتا وفقا للفقرة أ فيتعني على مدير الصندوق التعاون بشكل كامل من أجل املساعدة على
تسهيل النقل السله للمسؤوليات إىل مدير الصندوق البديل وذلك خالل الن  60يوما األوىل من تعيني مدير الصندوق البديل .وجيب على
مدير الصندوق املعزول ان ينقل حيثما كان ذلك ضروريا ومناسبا ووفقا لتقدير هيئة السوق املالية احملض ،اىل مدير الصندوق البديل مجيع العقود
املرتبطة بالصندوق.

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


يعد أمني احلف مسؤوال عن التزاماته وفقا ألحكام الئحة صناديق االستثمار ،سواء أدى مسؤولياته بشكل مباشر أم كلف هبا طرفا ثالثا مبوجب
أحكام الئحة صناديق االستثمار أو الئحة االشخاص املرخص هلم.



يعد أمني احلف مسؤوال عاه مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق النامجة بسبب احتيال أو إ ال أو سوء تصرف أو تقص ه
املتعمد.



يعد أمني احلف مسؤوال عن حف أصول الصندوق ومحايتها لصاحل مالكي الوحدات ،وهو مسؤول كذلك عن اختاذ مجيع اإلجراءات اإلدارية
الالزمة فيما يتعلق حبف أصول الصندوق.

ب) حق أمين الحفظ في تعيين أمين حفظ من الباطن.
جيوز ألمني احلف تكليف طرف ثالث أو أكثر أو اي من تابعيه بالعمل أمينا للحف من الباطن للصندوق .وسيدفع أمني احلف أي أتعاب ومصاريف
تابعة لذلك.
ج) األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله.
 .1صالحية الهيئة في عزل أمين الحفظ واستبداله:
أ)

للهيئة عزل أمني احلف املعني من مدير الصندوق أو اختاذ أي تدب تراه مناسبا يف حال وقوع أي من احلاالت اآلتية:
 )1توقف أمني احلف عن ممارسة نشاط احلف دون إشعار اهليئة بذلك مبوجب الئحة األشخاص املرخص هلم.
 )2إل اء ترخيص أمني احلف يف ممارسة نشاط احلف أو سحبه أو تعليقه من قبل اهليئة.
 )3تقدمي طلب إىل اهليئة من أمني احلف إلل اء ترخيصه يف ممارسة نشاط احلف .

 )4إذا رأت اهليئة أن أمني احلف قد أخل  -بشكل تراه اهليئة جوهريا  -بالتزام النظام أو لوائحه التنفيذية.
 )5أي حالة أخرى ترى اهليئة -بناء على أسه معقولة -أهنا ذات أ ية جوهرية.
ب) إذا مارسا اهليئة أيا من صالحياهتا وفقا للفقرة (أ) من هذه املادة ،فيجب على مدير الصندوق املعين تعيني أمني حف بديل وفقا لتعليمات
اهليئة ،كما يتعني على مدير الصندوق وأمني احلف املعزول التعاون بشكل كامل من أجل املساعدة على تسهيل النقل السله للمسؤوليات إىل
أمني احلف البديل وذلك خالل الن ( )60يوما األوىل من تعيني أمني احلف البديل .وجيب على أمني احلف املعزول أن ينقل ،حيثما كان ذلك
ضروريا ومناسبا ووفقا لتقدير اهليئة احملض ،إىل أمني احلف البديل مجيع العقود املرتبطة بصندوق االستثمار ذي العالقة.
 .2صالحية مدير الصندوق في عزل أمين الحفظ واستبداله:
أ)

جيوز ملدير الصندوق عزل أمني احلف املعني من قبله مبوجب إشعار كتايب إذا رأى بشكل معقول أن عزل أمني احلف يف مصلحة مالكي
الوحدات ،وعلى مدير الصندوق إشعار اهليئة ومالكي الوحدات بذلك فورا وبشكل كتايب.

ب) جيب على مدير الصندوق إذا عزل أمني احلف تعيني بديل له خالل ( )30يوما من تسلم أمني احلف اإلشعار الكتايب الصادر وفقا للفقرة (أ)
من هذه املادة .وجيب على أمني احلف املعزول التعاون بشكل كامل مع مدير الصندوق لتسهيل النقل السله للمسؤوليات إىل أمني احلف
البديل .وجيب على أمني احلف املعزول أن ينقل ،حيثما كان ذلك ضروريا ومناسبا ،إىل أمني احلف البديل مجيع العقود املرتبطة بصندوق
االستثمار ذي العالقة.
ج) جيب على مدير الصندوق اإلفصاح فورا يف موقعه اإللكرتوين عن قيامه بتعيني أمني حف بديل ،وجيب على مدير الصندوق العام كذلك
اإلفصاح يف املوقع اإللكرتوين للسوق عن قيامه بتعيني أمني حف بديل للصندوق العام.

 ( 21المحاسب القانوني:
أ) اسم المحاسب القانوني للصندوق
إيرنيست أنديونج ،الرياض
الطابق السادس  ،برج الفيصلية
طريق امللك فهد
ص.ب  2772الريات 11464
اململكة العربية السعودية
http://www.ey.com/EM/en

ب) مهام المحاسب القانوني وواجباته ومسؤولياته.
تتمثل مسؤولية احملاسب القانوين يف إبداء الرأي على القوائم املالية استنادا إىل أعمال املراجعة اليت يقوم هبا واليت تتم وفقا ملعاي املراجعة املتعارف عليها
يف اململكة العربية السعودية واليت تتطلب التزام احملاسب مبتطلبات أخالقيات املهنة وختطيط وتنفيذ أعمال املراجعة للحصول على درجة معقولة من
التأكد بأن القوائم املالية خالية من األخطاء اجلوهر .تتضمن مسؤوليات احملاسب القانوين أيضا القيام بإجراءات احلصول على أدلة مؤيدة للمبالغ
واإليضاحات الواردة يف القوائم املالية .باإلضافة إىل تقييم مدى مالءمة السياسات احملاسبية املتبعة ومعقولية التقديرات احملاسبية املستخدمة باإلضافة إىل
تقييم العرت العام للقوائم املالية.
ج) األحكام المنظمة الستبدال المحاسب القانوني للصندوق
سيكون أرنسا أند يونج مراجع احلسابات ا ارجي للصندوق وحيتف مدير الصندوق حبق ت ي مراجع احلسابات وفقا ملا يراه مناسبا بعد أخذ موافقة
جمله إدارة الصندوق ،ويكون ألعضاء جمله إدارة الصندوق احلق يف رفض تعيني احملاسب القانوين أو توجيه مدير الصندوق لت ي احملاسب القانوين
املعني ،يف أي من احلاالت اآلتية:
-

وجود ادعاءات قائمة ومهمة حول سوء السلوك املهين للمحاسب القانوين تتعلق بتأدية مهامه

-

إذا مل بعد احملاسب القانوين للصندوق مستقال

-

إذا قرر جمله إدارة الصندوق أن احملاسب القانوين ال ميلك املؤهالت وا ربات الكافية لتأدية مهام املراجعة بشكل مرت

-

إذا طلبا اهليئة وفق لتقديرها احملض ت ي احملاسب القانوين املعني فيما يتعلق بالصندوق.

 ( 22أصول الصندوق:


أصول الصندوق حمفوظة بواسطة أمني احلف لصاحل الصندوق.



جيب على أمني احلف فصل أصول الصندوق عن أصوله وعن أصول عمالئه اآلخرين.



تعد أصول الصندوق مملوكة بشكل مجاعي ملالكي الوحدات (ملكيه مشاعة) ،وال جيوز أن يكون ملدير الصندوق أو مدير الصندوق من
الباطن أو أمني احلف أو أمني احلف من الباطن أو مقدم املشورة أو املوزع أي مصلحة يف أصول الصندوق أو مطالبة فيما يتعلق بتلك
األصول ،إال إذا كان مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أمني احلف أو أمني احلف من الباطن أو مقدم املشورة أو املوزع مالكا
لوحدات الصندوق ،وذلك يف حدود ملكيته ،أو كان مسموحا هبذه املطالبات مبوجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وأُفصح عنها يف
الشروط واألحكام أو مذكرة املعلومات.

 (23إقرار من مالك الوحدات
لقد أطلعا/اطالعنا على شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات وملخص املعلومات الرئيسة ا اصة بالصندوق ،وأقر/أقررنا باملوافقة على خصائص
الوحدات اليت اشرتكا /اشرتكنا فيها.
االسم:
التوقيع:
التاريخ:

ملحق ()1

ملخص الضوابط الشرعية
أوالً :ضوابط صناديق المضاربة بالبضائع

تعريف المضاربة :هي أن يدفع شخص ماال إىل آخر ليتجر به ،ويتقامسان الربح بينهما حبسب ما يتفقان عليه.
واملضاربة يف هذا الصندوق من املضاربة املشرتكة وهي هنا :عقد بني أرباب املال (مالك الوحدات) واملضارب (مدير الصندوق) على أن يتوىل املضارب
استثمار أمواهلم يف نشاط يرجى منه حتقيق ربح مناسب ،على أن يكون الربح موزعا بينهما حسب ما اتفقا عليه ،ويف حال ا سارة تكون ا سارة املالية
على أرباب املال وخيسر املضارب جهده وعمله فقط.
الضوابط الشرعية:
 .1يف حالة استثمار الصندوق بصناديق أخرى تديرها شركة الراجحي املالية ,حتكم الصندوق الضوابط الشرعية الصادرة من اهليئة الشرعية ملدير
الصندوق واليت تشمل ما يأ :
-

 .2يف حال تعامل الصندوق بشراء السلع (املعادن) مث بيعها باألجل يلتزم مدير الصندوق باآل :
أن تكون السلع مملوكة للصندوق ومتعينة له – بأرقامها ومكاهنا – ومبوجب الوثائق املعينة هلا ،قبل البيع على املشرتي.
ال جيوز أن يبيع الصندوق أو يشرتي سلعا ال جيوز فيها التأجيل من الذهب والفضة والعمالت.
ال جيوز أن يشرتي الصندوق من العميل ما قد باعه إياه باألجل.
إذا باع الصندوق السلعة على عميل فال جيوز له أن يبيعها وكالة عنه على من اشرتاها الصندوق لنفسه.
 .3ال جيوز تداول وحدات الصندوق إال بعد بدء نشاطه واستمرار مزاولته هلذا النشاط يف موجوداته االستثمارية.
 .4ال جيوز تداول وحدات الصندوق بعد توقفه عن مزاولة نشاطه كالتوقف للتصفية إذا كانا يف موجودات الصندوق ديون أو نقود ،إذ جيب يف
هذه احلال تطبيق أحكام الصرف وشروطه وأحكام بيع الدين.

ثانيا :ضوابط صناديق األسهم:
حتكم الصندوق ضوابط االستثمار واملتاجرة يف األسهم الصادرة من اهليئة الشرعية ملدير الصندوق ما يأ :
الشركات املسا ة ،من حيث غرضها ونشاطها وضوابط التعامل يف أسهمها أنواع ثالثة هي:
أ -النوع األول :الشركات املسا ة ذات األغرات واألنشطة املباحة .وهذه الشركات جيوز االستثمار واملتاجرة بأسهمها وفق شروط البيع وأحكامه.
ب -النوع الثاين :الشركات املسا ة ذات األغرات واألنشطة احملرمة ،مثل شركات ا مور والتبغ وحلوم ا نزير وشركات القمار والبنوك الربوية،
وشركات اجملون واألفالم ا ليعة ،وصناديق االستثمار يف السندات الربوية ،والشركات املتخصصة يف تداول الديون والتعامل هبا .وهذه الشركات
ال جيوز االستثمار واملتاجرة بأسهمها مطلقا.
ت -النوع الثالث :الشركات املسا ة اليت أغراضها وأنشطتها مباحة ،ولكن قد يطرأ يف بعض تعامالهتا أمور حمرمة ،مثل تعاملها بالربا اقرتاضا أو
إيداعا .وقد قررت اهليئة بشأن هذا النوع (النوع الثالث) من الشركات املسا ة ما يأ :
أوال :جيب أن يراعى يف االستثمار واملتاجرة يف أسهم هذا النوع من أنواع الشركات املسا ة الضوابط اآلتية:
 إن جواز التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد باحلاجة ،فإذا وجدت شركات مسا ة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد احلاجة فيجباالكتفاء هبا عن غ ها ممن ال يلتزم بذلك.

 أال يتجاوز إمجايل املبلغ املقرتت بالربا –سواء أكان قرضا طويل األجل أم قرضا قص األجل )30٪(-من إمجايل القيمة السوقية مامل تقل عن القيمة الدفرتية ،علما أن االقرتات بالربا حرام مهما كان مبل ه ،وتؤخذ القيمة السوقية من متوسط قيمتها لكل ربع من
أرباع السنة.
 أال يتجاوز مقدار اإليراد الناتج من عنصر حمرم ( )5٪من إمجايل إيراد الشركة سواء أكان هذا اإليراد ناعا عن االستثمار بفائدة ربويةأم عن ممارسة نشاط حمرم أم عن متلك حملرم أم عن غ ذلك .وإذا مل يتم اإلفصاح عن بعض اإليرادات فيجتهد يف معرفتها ،ويراعى
يف ذلك جانب االحتياط.
 وما ورد من حتديد للنسب مبين على االجتهاد وهو قابل إلعادة النظر حسب االقتضاء.ثانيا :إذا ت ت أوضاع الشركات حبيث ال تنطبق عليها الضوابط السابقة وجبا املبادرة إىل التخلص منها ببيع أسهمها حسب اإلمكان على أال تتجاوز
مدة االنتظار تسعني يوما من تاريخ العلم بت ها.
ثالثا :يرجع يف معرفة أنشطة الشركة والنسب املقررة جلواز الدخول يف االستثمار واملتاجرة فيها إىل أقرب قوائم مالية صادرة موضحة لل رت سنوية كانا أو
ربع سنوية أو شهرية ،سواء أكانا مدققة أم غ مدققة.
رابعا :ال جيوز االشرتاك يف تأسيه الشركات اليت ينص نظامها على تعامل حمرم يف أنشطتها أو أغراضها.
خامسا :تطبق الشركة الضوابط املذكورة يف االستثمار ويف املتاجرة يف األسهم- ،ويعين االستثمار :اقتناء السهم بقصد ريعه ،أي رحبه السنوي ،وتعين املتاجرة:
البيع والشراء بقصد الربح من الفرق بني السعرين -سواء قاما الشركة نفسها بذلك أم بواسطة غ ها ،وسواء أكان تعامل الشركة لنفسها ،أم كان ل ها
على سبيل التوسط (السمسرة) كما يف حالة الوساطة يف التداول ،أو على سبيل اإلدارة ألموال ال كما يف الصناديق االستثمارية إجارة كانا أم مضاربة،
أو على سبيل الوكالة عن ال والتوكيل لل كما يف إدارة احملاف االستثمارية.
سادسا :يتوىل مدير الصندوق استبعاد العنصر احملرم من األسهم واألوراق املالية األخرى حسب ضوابط اهليئة الشرعية
ثالثاً :ضوابط الصكوك:

تعريف الصكوك :هي وثائق متساوية القيمة متثل حصصا شائعة يف ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو حقوق معنوية أو يف ملكية موجودات مشروع معني
أو نشاط استثماري خاص ،وذلك بعد حتصيل قيمة الصكوك وقفل باب االكتتاب وبدء استخدامها فيما أصدرت من أجله.

الضوابط الشرعية:
من أهم الضوابط الشرعية اليت حتكم االستثمار يف الصكوك ما يأ :
 .1أن يكون الصك جمازا من اهليئة الشرعية لشركة الراجحي املالية.
 .2أن حيكم الصك أحد عقود املعامالت املالية يف الفقه اإلسالمي ،كاملشاركة ،أو السلم ،أو االستصناع ،أو اإلجارة أو البيع وغ ها ،وأن تكون
مستوفية ألركاهنا وشروطها.
 .3أال تشتمل وثائق الصكوك على أي شرط أو تعهد ،يؤدي إىل الربا أو ال رر أو الضرر أوغ ها من احملرمات يف الشريعة اإلسالمية.
 .4أال تشتمل وثائق الصكوك على أي شرط أو تعهد يضمن به املصدر ملالك الصك رأس ماله يف غ حاالت التعدي أو التفريط.
 .5جيوز تداول الصكوك يف سوق األوراق املالية أو غ ها على أن يتم التقيد بالضوابط اآلتية:
أ .إذا كانا أصول الصكوك ديونا أو نقودا فال جيوز تداوهلا إال بعد مراعاة أحكام بيع الدين وشروط عقد الصرف.
ب .إذا كانا أصول الصكوك أعيانا أو خدمات أو منافع أو حقوقا فال مانع من تداوهلا.
ت .إذا كانا أصول الصكوك تشتمل على أعيان وديون ونقود فينظر لل رت من إصدار الصكوك فإن كان ال رت تصكيك الديون أو النقود أو ا
معا فال جيوز تداوهلا إال بعد مراعاة أحكامهما ،وإن كان ال رت تصكيك األعيان وحنوه فال مانع من تداوله.

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

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

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

مذكرة املعلومات وحمتوياهتا خاضعة ألحكام الئحة صناديق االستثمار
"ننصح املستثمرين بقراءة حمتويات مذكرة املعلومات وفهمها .ويف حال تعذر فهم حمتويات مذكرة املعلومات ،ننصح باألخذ مبشورة مستشار مهين" .

إقرار

روجعا مذكرة املعلومات من قبل جمله إدارة الصندوق ومتا املوافقة عليها  .ويتحمل مدير الصندوق وأعضاء جمله إدارة الصندوق
جمتمعني ومنفردين كامل املسؤولية عن دقة واكتمال املعلومات الواردة يف مذكرة املعلومات .كما يقر ويؤكد أعضاء جمله إدارة
الصندوق ومدير الصندوق بصحة و اكتمال املعلومات الواردة يف مذكرة املعلومات ،كما يقرون و يؤكدون على أن املعلومات والبيانات
الواردة يف مذكرة املعلومات غ مضللة.

وافقا هيئة السوق املالية على تأسيه صندوق االستثمار وطرح وحداته  .ال تتحمل اهليئة أي مسؤولية عن حمتويات مذكرة
املعلومات ،وال تعطي أي تأكيد يتعلق بدقتها أو اكتماهلا ،وختلي نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما كانا  ،ومن أي خسارة تنتج
عما ورد يف مذكرة املعلومات أو عن االعتماد على أي جزء منها .وال تعطي هيئة السوق املالية أي توصية بشأن جدوى االستثمار يف
الصندوق من عدمه وال تعين موافقتها على تأسيه الصندوق توصيتها باالستثمار يف أو تأكيد صحة املعلومات الواردة يف الشروط
واألحكام ومذكرة املعلومات ،وتؤكد على أن قرار االستثمار يف الصندوق يعود للمستثمر أو من ميثله.

مت اعتماد (صندوق الراجحي لألسهم السعودية) على أنه صندوق استثمار متوافق مع املعاي الشرعية اجملازة من قِبل اهليئة الشرعية
لشركة الراجحي املالية.
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ملخص الصندوق
الصندوق

صندوق الراجحي لألسهم السعودية

مدير الصندوق

شركة الراجحي املالية .

نوع الصندوق

مفتوح.

تاريخ البدء

باشر الصندوق عمله يف  6صفر 1413هن املوافق  5أغسطه 1992م.

العملة

لاير سعودي

درجة المخاطر

عالية

المؤشر اإلرشادي

مؤشر ستاندرز آند بورز لألسهم السعودية املتوافقة مع الضوابط الشرعية

هدف االستثمار

السعي لتحقيق منو يف رأس املال متناسب مع مستوى املخاطر احملدد للصندوق عن طريق االستثمار يف
األسهم السعودية.

المصرح لهم االشتراك في الصندوق

كل شخص طبيعي أو اعتباري مؤهل

سعر الوحدة عند بداية الطرح

 100لاير سعودي

الحد األدنى لالشتراك

 5,000لاير سعودي

الحد األدنى لالشتراك اإلضافي

 2,000لاير سعودي

الحد األدنى لالسترداد

 2,000لاير سعودي

أيام قبول طلبات االشتراك واالسترداد
آخر موعد الستالم طلبات االشتراك واالسترداد



مراكز االستثمار (من األحد إىل ا ميه)



القنوات االلكرتونية (طوال أيام األسبوع)

الساعة ا امسة عصرا يف اليوم ما قبل يوم التعامل

أيام التعامل

من األحد إىل ا ميه

أيام التقويم

من األحد إىل ا ميه

أيام اإلعالن

هو يوم العمل التايل ليوم التعامل

موعد دفع قيمة الوحدات المستردة

يدفع ملالك الوحدات عوائد االسرتداد حبد أقصى قبل إقفال العمل يف اليوم ا امه التايل ليوم التعامل
الذي مت فيه حتديد سعر االسرتداد ،أو الوقا الذي تكون فيه مجيع الوسائل والرتاخيص (إن وجدت)
املناسبة لتحويل الوحدات متوافرة لدى مدير الصندوق.

رسوم االشتراك

حبد أقصى  % 2من مبلغ االشرتاك

رسوم إدارة الصندوق

 %1.75سنويا من إمجايل أصول الصندوق
يتحمل الصندوق رسوم حف تعادل  %0.02سنويا من قيمة األصول لألوراق املالية اليت ينتم حفظهنا
يف السوق السعودية ،ويتحمل رسوم حف ترتاوح بني ( )0.15%-0.07%سننويا منن قيمنة األصنول

رسوم أمين الحفظ

لألوراق املالية اليت يتم حفظها يف األسواق ا ليجية والعربية األخرى.
ال تشننمل الرسننوم النظاميننة والرسننوم الننيت قنند تفرضننها األسنواق ومراكننز اإليننداع والننيت مننن املمكننن أن تت ن
من وقا ألخر..
يتحمل الصندوق عموالت ورسوم التداول الناعة عن صفقات وعمليات شراء وبيع األوراق املالية

رسوم التعامل

حسب العموالت السائدة يف األسواق واليت تدفع للوسطاء واألسواق املالية واجلهات التنظيمية وأمناء
احلف .
سيتحمل الصندوق املصاريف الالزمة والفعلية إلدارته ،رسوم املراجعة ورسوم احلف ورسوم النشر
والرسوم الرقابية ومكاف ت أعضاء جمله إدارة الصندوق ورسوم املؤشر االسرتشادي ،واملصروفات

رسوم أخرى

االخرى ،بشرط أال يتجاوز إمجايل نسبة املصروفات األخرى (باستثناء مصاريف التعامل واحلف
والضرائب)  %0.25من متوسط صايف قيمة األصول السنوية أو ( 150,000يف حال كانا نسبة
الرسوم أقل من ذلك) كما يتحمل الصندوق الرسوم الفعلية فقط.

تعريف المصطلحات

الصندوق

صندوق الراجحي لألسهم السعودية

مدير الصندوق/املدير /الشركة

شركة الراجحي املالية

اجملله

جمله إدارة الصندوق

أمني احلف

شخص اعتباري مستقل ومرخص له حبف األوراق املالية للعمالء

اهليئة

هيئة السوق املالية يف اململكة العربية السعودية

أيام قبول طلبات االشرتاك واالسرتداد

مجيع أيام العمل الرمسية لشركة الراجحي املالية

طلب االسرتداد

طلب بيع وحدات يف الصندوق

طلب االشرتاك

طلب شراء وحدات يف الصندوق

فرتة الطرح األويل

هي فرتة بداية الصندوق اليت يتم خالهلا طرح وحدات الصندوق بالقيمة االمسية إىل مجيع املشرتكني

يوم تش يل الصندوق

اليوم الذي يبدأ فيه الصندوق أعماله

املخاطر

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

املؤشر االسرتشادي

هو املقياس الذي يتم من خالله مقارنة أداء الصندوق االستثماري

اهليئة الشرعية

اهليئة الشرعية ا اصة مبدير الصندوق

يوم اإلعالن

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

يوم التقومي

اليوم الذي يتم فيه حساب صايف قيمة أصول الصندوق

يوم التعامل

األيام اليت يتم فيها بيع وحدات صندوق االستثمار واسرتدادها

يوم عمل

يوم عمل رمسي للراجحي املالية

إمجايل أصول الصندوق

قيمة أصول الصندوق باإلضافة للتوزيعات النقدية املستحقة من الشركات املستثمر هبا.

صايف قيمة أصول الصندوق

إمجايل أصول الصندوق بعد خصم كافة االلتزامات واملصاريف الفعلية احململة على الصندوق.

وحدة االستثمار (الوحدة)

حصة املالك يف صندوق االستثمار الذي يتكون من وحدات مبا يف ذلك أجزاء الوحدة وتُعامل كل وحندة علنى
أهنا حصة مشاعة يف أصول صندوق االستثمار.

األطراف ذات العالقة

املدراء ،املسؤولون  ،املوظفون والشركات التابعة أو الزميلة ملدير الصندوق

القيمة االمسية

سعر الوحدة يف فرتة الطرح األويل

مستثمر/عميل/مالك الوحدة

أي شخص او شركة تستثمر يف ومتتلك وحدات يف الصندوق

مستثمر مؤهل /مستثمرون مؤهلون

أي شخص طبيعي /أشخاص طبيعيون ،أو اعتباري /اعتباريون تقر له/هلم أنظمة اململكة هبذه الصفة.

الضوابط الشرعية

ه نني الضن نوابط والنس ننب املالي ننة ال ننيت تتبعه ننا اهليئ ننة الش ننرعية مل نندير الص ننندوق لتص نننيف الش ننركات واالس ننتثمارات
كاستثمارات متوافقة مع الضوابط الشرعية وميكن االستثمار هبا.

الطروحات األولية

االصنندارات أو االكتتابننات األوليننة العامننة ألسننهم للشننركات الننيت يننتم طرحهننا طرحننا عامننا لالكتتنناب ألول مننرة يف
السوق األولية.

حقوق األولوية

هنني أوراق ماليننة قابلننة للتننداول تعطنني حلاملهننا احلننق يف االكتتنناب يف أسننهم جدينندة مطروحننة وقننا اعتمنناد زيننادة
رأس مال الشركة.

عقود املشتقات

هنني أداة ماليننة أو عقنند تشننتق قيمتننه مننن قيمننة أصننول حقيقيننة أو ماليننة أخننرى (أسننهم وسننندات وعمننالت أجنبيننة
وسلع وذهب) وتكنون لتلنك العقنود املالينة مندة زمنينة حمنددة باإلضنافة إىل سنعر وشنروط معيننة ينتم حتديندها عنند
حترير العقد بني البائع واملشرتي ومن هذه العقود ( املستقبليات ( ،)Futuresعقنود ا ينارات (،)Options
العقننود اآلجلننة ( ،)Forwardsاملبننادالت ( (SWAPوأي عقننود مشننتقات أخننرى ،علننى أن تكننون متوافقننة
مع الضوابط الشرعية للصندوق.

أدوات أسواق النقد

هنني أدوات النندين قص ن ة األجننل و تعتننرب الوظيفننة األساسننية هلننذه األدوات إجينناد السننيولة للشننركات واألف نراد
واحلكومات من أجل مواجهة احتياجاهتا النقدية قص ة األجل واليت تشمل العقود املتوافقة مع الضوابط الشنرعية
املراحبة واملضاربة والوكالة واإلجارة واملشاركة وأي عقد أخر متوافق مع الضوابط الشرعية للصندوق.

صناديق أسواق النقد

هي صناديق استثمارية ذات طرح عام واملوافق عليها من قبل هيئة السوق املالية أو هيئات تنظيمية خليجية و/أو
أجنبية وفقا لتنظيم بلد آخر خاضع لتنظيم مساوي على األقل لذلك املطبق على صناديق االستثمار يف اململكنة
وتستثمر بشكل رئيسي يف أدوات أسواق النقد وتكون متوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق.

صناديق االستثمار املتداولة  /الصنناديق هنني صننناديق اسننتثمارية مقسننمة إىل وحنندات متسنناوية يننتم تننداوهلا يف سننوق األوراق املاليننة خننالل فنرتات التننداول
العقارية املتداولة

املسننتمر كتننداول أسننهم الشننركات واملوافننق عليهننا مننن قبننل هيئننة السننوق املاليننة أو هيئننات تنظيميننة خليجيننة و/أو
أجنبيننة وفق ننا لتنظ ننيم بلنند آخ ننر خاض ننع لتنظ ننيم مسنناوي عل ننى األق ننل ل ننذلك املطبننق عل ننى ص ننناديق االس ننتثمار يف
اململكة ،على أن تكون متوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق.

الظروف االستثنائية

هي احلاالت النيت يعتقند مندير الصنندوق أننه منن املمكنن أن تنؤثر علنى أصنول الصنندوق أو أهدافنه بشنكل سنليب
نتيجة أي من العوامل االقتصادية و/أو السياسية و/أو التنظيمية املت ة.

صناديق االستثمار ذات الطرح العام

هي صناديق استثمارية مرخصة وموافق عليها من قبل هيئة السوق املالية أو هيئات تنظيمية خليجية و/أو أجنبية
وفقننا لتنظننيم بلنند آخننر خاضننع لتنظننيم مسنناوي علننى األقننل لننذلك املطبننق علننى صننناديق االسننتثمار يف اململكننة
ومتوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق

أسواق األسهم السعودية

ه ي مجيع األسواق اليت يتم تداول األسهم هبا يف اململكة العربية السعودية وتشمل السوق الرئيسي تداول وسنوق
منو ومجيع األسواق االخرى اليت يتم من خالهلا تداول األسهم.

ضريبة القيمة املضافة

هي ضريبة غ مباشرة تُفرت على مجيع السلع وا دمات اليت يتم شراؤها وبيعها من قبل املنش ت.

 )1صندوق االستثمار:
أ) اسم الصندوق
ظ صندوق الراجحي لألسهم السعودية ظ
Al Rajhi Saudi Equity Fund
ب) تاريخ إصدار شروط الصندوق
صدرت شروط وأحكام الصندوق بتاريخ  1يوليو  1992هن .ومت إجراء آخر حتديث هلا بتاريخ 2020/06/09م.
ج) تاريخ موافقة الهيئة على تأسيس وطرح الصندوق.
مت احلصول على موافقة هيئة السوق املالية على االستمرار يف طرح وحدات الصندوق بتاريخ 2009/02/07م
د) مدة الصندوق
صندوق الراجحي لألسهم السعودية هو صندوق عام مفتوح غ حمدد املدة.
هـ) عملة الصندوق
عملة الصندوق هي الريال السعودي وهي اليت ستقوم هبا استثماراته ووحداته ،وتقبل اشرتاكات املستثمرين بأي عملة أخرى من العمالت العاملية الرئيسية
على أساس سعر الصرف السائد يف األسواق يف ذلك التاريخ ،ويتحمل الراغبون يف حتويل استحقاقاهتم بعملة غ عملة الصندوق خماطر تذبذب سعر
الصرف لتلك العمالت عند تاريخ التحويل.
 )2سياسات االستثمار وممارساته:

أ) األهداف االستثمارية للصندوق
صندوق الراجحي لألسهم السعودية هو صندوق استثمار مفتوح يهدف إىل حتقيق منو طويل األجل لرأس املال من خالل االستثمار بشكل رئيسي يف
أسواق األسهم السعودية املتوافقة مع ضوابط اهليئة الشرعية للصندوق.
يسعى الصندوق لتحقيق منو مقارب للمؤشر اإلرشادي حيث يتم استخدام املؤشر االسرتشادي كأداة لقياس أداء الصندوق كما أن اجملال االستثماري
للصندوق هو مجيع األوراق املالية اليت تتوافق مع الضوابط الشرعية ملدير الصندوق يف أسواق األسهم السعودي و ميكن للمستثمر متابعة أداء املؤشر
اإلسرتشادي (ستاندرز آند بورز لألسهم السعودية املتوافقة مع الضوابط الشرعية) من خالل زيارة املوقع االلكرتوين ملدير الصندوق يف موقع الشركة
www.alrajhi-capital.com
ولن يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح أو توزيعات نقدية على املستثمرين وسيقوم بإعادة استثمار األرباح املوزعة يف الصندوق.

ب) نوع األوراق المالية التي يستثمر الصندوق فيها بشكل أساسي.
حيقننق الصننندوق أهدافننه االسننتثمارية عننن طريننق االسننتثمار بشننكل رئيسنني يف أسننهم الشننركات املدرجننة يف أس نواق األسننهم السننعودية وقنند يشننمل ذلننك
الطروحات األولية أو حقوق األولوية.
ج) سياسة تركيز االستثمار
ترتكز سياسية الصندوق على االستثمار يف أسهم الشركات املدرجة يف أسواق األسهم السعودية بشكل رئيسي  ،كما يوضح اجلدول التايل سياسة تركيز
االستثمارات يف الصندوق:
نوع االستثمار

احلد األدىن

احلد األعلى

األسهم والطروحات األولية وحقوق األولوية

50%

100%

النقد وأدوات وصناديق أسواق النقد

0%

50%

صناديق االستثمار األخرى املطروحة طرحا عاما ذات األهداف واالسرتاتيجيات املماثلة وتشمل الصناديق
املتداولة

0%

30%

األوراق املالية املطروحة طرحا عاما /املتداولة وتشمل الصناديق العقارية املتداولة

0%

15%

*ميكنن ملنندير الصنندوق أن حيننتف بنسنبة أعلننى منن  %50مننن أصننول الصنندوق علننى شنكل نقنند أو يف أدوات وصنناديق أسنواق النقند يف ظننل الظننروف
االستثنائية.
د) أسواق األوراق المالية التي يحتمل أن يشتري ويبيع الصندوق فيها استثماراته.
بناء على أهداف الصندوق يرتكز االستثمار يف أسهم الشركات املدرجة يف أسواق األسهم السعودية واألوراق املالية املذكورة سابقا يف الفقرة (ج) مع
إمكانية االستثمار يف أي من األسواق املالية العربية األخرى حسب عملة الدولة املستثمر هبا وحبد أقصى  %10من صايف قيمة أصول الصندوق
حيث سيتم تقييم أسهم الشركات املستهدفة واملدرجة يف األسواق املالية العربية األخرى بنفه مستوى تقييم الشركات املدرجة بأسواق األسهم
السعودية باإلضافة إىل تقييم السوق املستهدف من حيث العوامل االقتصادية والسياسية والنظامية ،كما ميكن للصندوق االستثمار يف األوراق املالية
املصدرة من قبل مدير الصندوق أو تابعيه أو الصناديق املدارة من قبل مدير الصندوق أو تابعيه
هـ) المعامالت واألساليب واألدوات التي يمكن لمدير الصندوق استخدامها بغرض اتخاذ قرارات االستثمارية للصندوق
يتم الرتكيز يف االختيار على الشركات اليت تتمتع مبزايا تنافسية متميزة  ،باالعتماد على جمموعة من املعاي املالية واحملاسبية يسعى الصندوق لتحقيق
أفضل العوائد من خالل إدارة نشطة تطبق أساليب االستثمار املالئمة هبدف حتقيق أقصى العوائد املمكنة باحلد املعقول من املخاطر حسب طبيعة
جمال االستثمار يف األسهم حيث يتم حتديثه بشكل ربع سنوي.

وسيكون احلد األدىن للتصنيف االئتماين لألطراف النظ ة الستثمارات أدوات أسواق النقد حسب ما حتدده واحدة من ثالث من وكاالت التصنيف
االئتماين الدولية واملصنفة حبد أدىن كتايل :ستاندرد آند بورز /-BBBموديز /Baa3فتش -BBBولن يتم االستثمار يف أدوات أسواق النقد أو/و
مع أطراف نظ ة غ مصنفة  .وسيكون االستثمار يف صناديق أسواق النقد ذات الطرح العام واملتوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق بناء على األداء
والسيولة واملخاطر املتعلقة بالصندوق وسيكون احل د األعلى لالستثمار مع أي طرف نظ حسب القيود املنصوص عليها يف الئحة صناديق االستثمار
وأي تعديل عليها.
و) أنواع األوراق المالية التي ال يمكن إدراجها ضمن استثمارات الصندوق.
لن يستثمر الصندوق يف أوراق مالية غ اليت مت ذكرها يف شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات
ز) أي قيد آخر على نوع األوراق المالية أو األصول األخر التي يمكن للصندوق االستثمار فيها.
ال يوجد قيود أخرى على نوع أو أنواع األوراق املالية أو األصول اليت ميكن للصندوق االستثمار هبنا غن تلنك املفنروت حسنب قينود االسنتثمار املنذكورة
يف الئحة صناديق االستثمار والقيود الشرعية ملدير الصندوق.
ح) الحد الذي يمكن فيه استثمار أصول الصندوق في وحدات صندوق أو صناديق استثمار يديرها مدير الصندوق أو مديرو صناديق آخرون.
حيق للصندوق االستثمار يف الصناديق ذات الطرح العام واملتوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق وذلك حسب قيود االستثمار احملددة يف شروط
وأحكام الصندوق والئحة صناديق االستثمار أو أي تعديل عليها ،على أن ال يتجاوز االستثمار يف الصناديق املطروحة طرحا عاما األخرى و
الصناديق املتداولة وصناديق أسواق النقد جمتمعه ما مقداره  %50من صايف قيمة أصول الصندوق.
ط) صالحيات الصندوق في االقتراض
حيق للصندوق احلصول على متويل متوافق مع الضوابط الشرعية بنسبة تتجاوز  ٪10من صايف قيمة أصول الصندوق ل رت ت طية طلبات االسرتداد
ي) اإلفصاح عن الحد األعلى للتعامل مع أي طرف نظير.
سوف يلتزم مدير الصندوق مبتطلبات الئحة صناديق االستثمار وقيودها من حيث احلد األقصى للتعامل مع أي طرف نظ .
ك) سياسة مدير الصندوق إلدارة مخاطر الصندوق.
على مدير الصندوق اختاذ قرارات استثمارية منسجمة مع ممارسات االستثمار اجليد واحلكيم اليت حتقق أهداف الصندوق املشار اليها يف شروط وأحكام
الصندوق ومذكرة املعلومات واملستندات األخرى ذات العالقة ،ويشمل ذلك بذل مدير الصندوق اجلهد الالزم للتأكد من:


توفر السيولة الكافية لتلبية أي طلبات اسرتداد متوقعة



عدم تركيز استثمارات الصندوق على ورقة مالية معينه أو بلد أو منطقة ج رافية أو صناعة أو قطاع معني ما مل ينص على ذلك الشروط
واألحكام ومذكرة املعلومات وملخص الصندوق.



عدم حتمل الصندوق أي خماطر استثمارية غ ضرورية تتعلق بأهدافه االستثمارية

دور مجلس إدارة الصندوق وطبيعة الخدمات التي يقدمها المجلس كتالي:


املوافقة على مجيع العقود والقرارات والتقارير اجلهورية اليت يكون الصندوق طرفها فيها



اإلشراف ،ومىت كان ذلك مناسبا ،املصادقة على أي تضارب مصاحل يفصح عنه مدير الصندوق وفقا لالئحة صناديق االستثمار



االجتماع مرتني سنويا على األقل مع مسؤول املطابقة وااللتزام (جلنة املطابقة وااللتزام) لدى مدير الصندوق ومسؤول التبليغ عن غسيل األموال
ومتويل اإلرهاب لديه ،للتأكد من التزام مدير الصندوق جبميع اللوائح واألنظمة املتبعة.



إقرار أي توصية يرفعها املصفي يف حالة تعيينه.



التأكد من اكتمال والتزام شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات واملستندات األخرى ذات العالقة بالئحة صناديق االستثمار.



التأكد من قيام مدير الصندوق مبسؤوليته مبا حيقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا لشروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات و املستندات
ذات العالقة ،وأحكام الئحة صناديق االستثمار.



العمل بأمانة وملصلحة صندوق االستثمار ومالكي الوحدات فيه.

ل) المؤشر االسترشادي
املؤشر االسرتشادي للصندوق هو مؤشر ستاندرز آند بورز لألسهم السعودية املتوافقة مع الضوابط الشرعية
((S&P Saudi Shariah Index.
وميكن االطالع على معلومات املؤشر يف املوقع التايل www.alrajhi-capital.com
م) التعامل في مشتقات األوراق المالية
قد يستثمر الصندوق يف مشتقات األوراق املالية جلهة مصدرة خاضعة لقواعد الكفاية املالية الصادرة عن اهليئة أو الصادرة عن جهة رقابية مماثلة للهيئة
ل رت اإلدارة الفعالة للمحفظة وحتقيق األهداف االستثمارية ومتطلبات التحوط من املخاطر املتعلقة باستثمارات الصندوق على أن تكون متوافقة مع
الضوابط الشرعية ،وعلى أال يتجاوز ذلك  ٪10من صايف قيمة أصول الصندوق.
ن) أي إعفاءات توافق عليها هيئة السوق المالية بشأن أي قيود أو حدود على االستثمار.
ال يوجد

 )3المخاطر الرئيسة لالستثمار في الصندوق:


يعترب الصندوق صندوق استثمار عايل املخاطر ،وتبعا لذلك جيب على مالكي الوحدات أن يكونوا علنى بيننه منن املخناطر الرئيسنة النيت قند يكنون
هلا أثر سليب على أداء الصندوق



لننيه هننناك تأكينند أن األهننداف االسننتثمارية للصننندوق سننوف تتحقننق وذلننك ألن ظننروف السننوق وطننرق التننداول يف ت ن مسننتمر كمننا أن األداء
السابق للصندوق أو املؤشر االسرتشادي للصندوق ال يعترب ضمانا لألداء املستقبلي.



ال يوجد ضمان بأن األرباح سوف تتحقق أو أنه لن يتم تكبد أي خسائر كب ة أو أن أداء الصندوق مقارنة باملؤشر االسرتشادي سيتكرر أو
مياثل األداء السابق.



جيب أن يأخذ مالكي الوحدات احملتملني يف االعتبار أن االستثمار يف الصندوق ال يعترب مبثابة وديعة بنكية.



جيب على مالكي الوحدات أن يدركوا أهنم رمبا خيسرون جزءا من أو كامل استثمارهم ،وقد يكون مبلغ االسرتداد أقل من السعر النذي اشنرتكوا بنه
يف الصندوق  .وقد تنخفض قيمة االستثمارات الرئيسة للصندوق ورمبا ال يستطع مالكي الوحدات اسرتداد املبلغ الذي استثمروه يف الصندوق.

قائمة المخاطر الرئيسة المحتملة المرتبطة باالستثمار في الصندوق
جيب أن يأخذ مالكي الوحدات احملتملني يف االعتبار قبل االستثمار يف هذا الصندوق عوامل املخاطر واليت تشتمل وال تنحصر على التايل:
مخاطر سوق األسهم
يسننتثمر الصننندوق بشننكل أساسنني يف األسننهم الننيت هنني عرضننة ملخنناطر السننوق والتذبننذبات العاليننة ،ويف الوقننا ذاتننه ال يوجنند أي تأكينند أو ضننمان بننأن
الصندوق سنيحقق أداء إجيابينا .وينب ني أن يكنون املسنتثمر علنى علنم باملخناطر النيت ينطنوي عليهنا هنذا الننوع منن االسنتثمارات .كمنا أن املسنتثمر يندرك أن
مجيع األسهم عرضة لالرتفناع واالففنات تبعنا لعوامنل النمنو لتلنك الشنركات النيت تتنأثر بالعديند منن العوامنل الداخلينة وا ارجينة .ومندير الصنندوق سيسنعى
قنندر اإلمكننان للتقليننل مننن خمنناطر هننذه التذبننذبات بننالتوزيع النشننط يف القطاعننات ومننن خننالل ختفننيض أو زيننادة نسننبة األسننهم يف الصننندوق تبعننا لظننروف
السوق.
مخاطر القطاع
قد يركز الصندوق يف استثماره على أحد القطاعات مما جيعل الصندوق عرضة للت

تبعا للت

يف ذلك القطاع ،بشكل عام ال يتم الرتكيز على االسنتثمار

يف أحد القطاعات بعينه إال يف حال توافر فرص منو كب ة لذلك القطاع وباملقابل يكون الصندوق أكثر خماطرة مقارنة بالصناديق األكثر تنوعا.
مخاطر العمالت
ينطوي االستثمار يف الصندوق على بعض املخاطر اليت تتعلق بالعمالت ،فإن اففات قيمنة أي منن العمنالت النيت تشنكل قنوام اسنتثمارات الصنندوق منن
شأنه أن يؤثر سلبا على أداء الصندوق .ولكن التنوع يف جماالت االستثمار يف عدد من البلدان املختلفة سيكون من شأنه أن يقلل من تلك املخاطر.
مخاطر االئتمان
يف حال استثمار أصول الصندوق يف صناديق البضائع فهناك خماطر ائتمانية تتمثل يف إمكانية عدم قدرة أو عدم رغبة الطرف اآلخر يف سداد املستحقات
أو االلتزامات املرتتبة عليه يف الوقا احملدد أو عدم إمكانية السداد هنائيا.
المخاطر االقتصادية
ينطنوي االسنتثمار يف الصنندوق علنى درجنة عالينة مننن املخناطر النامجنة عنن التوزينع اجل نرايف لألسنواق الننيت يسنتثمر فيهنا الصنندوق .وعلينه فنإن أي ت ين ات
معاكسة يف الظروف االقتصادية للبلد (أو البلدان) اليت تستثمر فيها األموال ،قد يكون له أثر سليب على قيمة أصول الصندوق.

مخاطر عدم الشرعية
تتمثننل خمنناطر عنندم الشننرعية يف حننال اسننتبعاد أحنند الشننركات املسننتثمر فيهننا وأصننبحا غن متوافقننة مننع املعنناي الشننرعية للهيئننة الشننرعية ،ممننا قند يننؤدي إىل
اضطرار مدير الصندوق لبيع تلك األسهم بسعر قد يكون غن مالئنم ،إضنافة إىل أن اسنتبعاد عندد منن الشنركات كنتيجنة لعندم مطابقتهنا للضنوابط احملنددة
من اهليئة الشرعية ا اصة مبدير الصندوق من شأنه أن جيعل استثمارات الصندوق أكثر تركيزا مما قد يزيد من التذبذبات.
مخاطر السيولة
يتعرت الصندوق ملخاطر عدم القدرة على تنفيذ عمليات االسنرتداد نتيجنة الننقص يف السنيولة يف أسنواق األسنهم أو إذا كاننا قيمنة الوحندات املسنرتدة يف
أي يوم تعامل تعادل  % 10أو أكثر من القيمة الصافية ألصول الصندوق إىل احلد الذي يضطر معه مدير الصندوق لتأجيل االسرتداد لتاريخ الحق.
المخاطر القانونية
قد تواجه الشركات بعض املخاطر القانونية نتيجة لعدم االلتزام بتطبيق األنظمة واإلجراءات القانونية ,وتنأ تلنك املخناطر منن الشنركات النيت اسنتثمر فيهنا
الصندوق واحتمالية تعرضها للمخاطر القانونية واملقاضاة من قبل دعاوى األفراد أو الشركات.
مخاطر االستثمارات األخرى
ل ننرت تنويننع األصننول ،قنند يسننتثمر الصننندوق يف اسننتثمارات أخننرى مثننل الصننناديق املتداولننة ،والصننناديق االسننتثمارية العقاريننة ،REITsوتعتننرب ه ننذه
االستثمارات ،عموما أكثر خطورة من فئات األصول التقليدية مثنل أسنوق النقند والندخل الثابنا وقند ختفنض تلنك االسنتثمارات منن أداء الصنندوق وسنعر
الوحدة.
مخاطر التمويل
يف حنال حصنول مندير الصنندوق علنى متوينل ل نرت االسنتثمار قند يتنأخر الصنندوق عنن سنداد املبنالغ يف الوقنا احملندد ألسنباب خارجنة عنن إرادة مندير
الصندوق ،مما قد يضطر مدير الصندوق لبيع بعض استثماراته مما قد يؤثر على أصول الصندوق والذي سينعكه سلبا على أسعار الوحدات.
مخاطر االعتماد على التصنيف الداخلي ألدوات الدخل الثابت
يتحمننل مننالكو الوحنندات املخنناطر املتعلقننة باالسننتثمار يف أدوات النندخل الثابننا غ ن املصنننفة ائتمانيننا والننيت يسننتثمر فيهننا الصننندوق بننناء علننى البحننث
والتحليل ،مث التقومي والتصنيف االئتماين الداخلي الذي يقوم به مدير الصندوق .حيث أن أي ضعف يف الوضع املايل ملصدري أدوات الندخل الثابنا رمبنا
يؤدي إىل خفض قيمة صايف قيمة أصول الصندوق مما يؤثر سلبا على أداء الصندوق وأسعار الوحدات.
مخاطر األسواق الناشئة
قنند يسننتثمر الصننندوق يف أوراق ماليننة يف سننوق أو أس نواق ناشننئة والننيت قنند تنطننوي علننى خمنناطر مرتبطننة باإلخفنناق أو التننأخر يف تسننوية صننفقات السننوق
وتسننجيل وأمانننة حفن األوراق املاليننة .كمننا أن االسننتثمار يف مثننل هننذه األسنواق قنند حيمننل بننني طياتننه خمنناطرا أعلننى مننن املتوسننط واملعتنناد .علمننا بننأن الكننم
األكرب من أحجام القيمة السوقية يف األسواق الناشئة عادة يكون مرتكزا يف عدد حمدود من الشركات .ولذلك ،يف حال اسنتثمر يف أوراق مالينة تسنتثمر يف
األسنواق الناشننئة فقنند يواجننه الصننندوق قنندرا أكننرب مننن تقلبننات األسننعار ،وسننيولة أقننل مقارنننة باالسننتثمار يف أسنواق أكثننر تطننورا ممننا قنند يننؤثر سننلبا علننى أداء
الصندوق وسعر وحداته.

مخاطر االعتماد على موظفي مدير الصندوق
يعتمد أداء الصندوق بشكل كب على قدرات ومهارات موظفي مدير الصندوق ،مما قد يؤدي إىل تأثر أداء الصندوق وسعر الوحدة سلبيا عند استقالتهم
أو غياهبم وعدم وجود بديل مناسب.
مخاطر تضارب المصالح
تنشأ هذه املخاطر يف احلاالت اليت تؤثر على موضوعية واستقاللية قرار مدير الصندوق بسنبب مصنلحة شخصنية قند تنؤثر علنى قنرارات مندير الصنندوق يف
اختاذ القرارات االستثمارية مما قد يؤثر سلبا على أداء الصندوق وسعر الوحدة.
مخاطر الم ِ
صدر
ُ
للمصندر أو الطننرف املقابننل /النظن  ،والت ن ات يف الظنروف االقتصننادية أو السياسننية احملننددة النيت تننؤثر سننلبا علننى نننوع
وتشنمل الت ين ات يف الظننروف املاليننة ُ
معني من األوراق املالية أو املصدر ،حيث إن ذلك األصنل يتنأثر بوضنع املصندر ممنا قند ينؤدي إىل اففنات قيمنة أسنهمه وبالتنايل تنأثر أداء الصنندوق وسنعر
الوحدة سلبا.

 )4معلومات عامة:
أ) الفئة المستهدفة لالستثمار في الصندوق
حيق ألي شخص طبيعي أو اعتباري مؤهل تقر له أنظمة اململكة هبذه الصفة االشرتاك بالصندوق ،مع مراعاة أهداف الصندوق االستثمارية واملخاطر
املرتبطة هبا يستهدف الصندوق املستثمرين الذين يسعون لتنمية رأس املال من خالل االستثمار يف أسواق األسهم.
ب) سياسة توزيع األرباح
لن يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح أو توزيعات نقدية على املستثمرين وسيقوم بإعادة استثمار األرباح املوزعة يف الصندوق.
ج) األداء السابق لصندوق االستثمار
 )1العائد الكلي لسنة واحدة وثالث سنوات وخمس سنوات (أو منذ التأسيس(.
العائد التراكمي  31 - %ديسمبر 2018م
سنة

ثالث سنوات

خمس سنوات

منذ التأسيس

11.44

23.90

9.82

345.39

 )2إجمالي العائدات السنوية لكل من السنوات العشر الماضية )أو منذ التأسيس(.
العائد السنوي %
2009

2010

2011

16.64%

13.67%

1.00%

2012
11.37%

2013
30.48%

2014

2015

2016

2017

2018

1.61%

-12.76%

8.21%

2.75%

11.44%

 )3أداء الصندوق بالمقارنة مع المؤشر االسترشادي على مدار السنوات الخمس الماضية أو منذ التأسيس
األداء السنوي %
2014

2015

2016

2017

2018

الصندوق

1.61%

-12.78%

8.21%

2.75%

11.44%

المؤشر اإلرشادي

-4.83%

-14.98%

10.56%

3.89%

11.37%

 )4تاريخ توزيع األرباح على مدار السنوات المالية الثالث الماضية.
لن يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح أو توزيعات نقدية على املستثمرين وسيقوم بإعادة استثمار األرباح املوزعة يف الصندوق.
 )5تقارير الصندوق
يس ننتطيع م ننالكي الوح نندات االس ننتثمارية واملس ننتثمرين احملتمل ننني احلص ننول عل ننى نس ننخ م ننن ه ننذه الق نوائم دون مقابل وذل ننك م ننن خ ننالل موقعن ننا االلك ننرتوين
www.alrajhi-capital.com
د) قائمة حقوق مالك الوحدات.


احلصول على نسخة حديثة من شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات بالل ة العربية بدون مقابل.



احلصول على تقرير يتضمن صايف قيمة أصول وحدات الصندوق ،وعدد الوحدات اليت ميتلكها وصايف قيمتها ،وسجل جبميع الصفقات يفدم
خالل  15يوم من كل صفقة.



احلصول على القوائم املالية املراجعة للصندوق بدون مقابل عند طلبها



اإلشعار بأي ت ي يف شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات وإرسال ملخص هبذا الت ي قبل سريانه وفقا لنوع الت ي واملدة احملددة يف
الئحة صناديق االستثمار.



اإلشعار بأي ت



احلصول على نسخة حمدثة من شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات سنويا تظهر الرسوم واألتعاب الفعلية ومعلومات أداء الصندوق عند
طلبها

يف جمله إدارة الصندوق



االشعار برغبة مدير الصندوق بإهناء صندوق االستثمار قبل االهناء مبدة ال تقل عن  21يوما تقومييا ،خبالف األحداث اليت تنص عليها الشروط
واألحكام ومذكرة املعلومات عليها.



دفع عوائد االسرتداد يف األوقات احملددة يف شروط وأحكام الصندوق ،إال يف حالة مت االتفاق مع مالك الوحدة على أوقات خمتلفة أو تعذر ذلك
نظرا لظروف خارجة عن إرادة مدير الصندوق.



احلصول على اإلجراءات ا اصة مبعاجلة الشكاوى عند طلبها من مدير الصندوق

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


االستثمار يف الصندوق على مسؤولية املستثمر بشكل كامل وال يقدم مدير الصندوق أي تعهد أو ضمان ألداء أو رحبية ألي استثمار مدار يف
الصندوق ولن يكون على مدير الصندوق أي مسؤولية قانونية أو تبعية ألي اففات يف قيمة االستثمارات املدارة أو اففات يف أصول الصندوق
باستثناء تلك احلاالت الناعة عن اإل ال اجلسيم أو التعدي أو التقص .



فيما عدا خسارة مالك الوحدات الستثماره يف الصندوق أو جزء منه  ،ال يكون مالك الوحدات مسؤوال عن ديون والتزامات الصندوق.



يقر مالكي الوحدات بااللتزام بتزويد مدير الصندوق بالعنوان الربيدي و/أو االلكرتوين وبيانات االتصال األخرى الصحيحة ،مبا فيها اإلشعارات
وكشوفات احلساب املتعلقة باستثماراهتم وأن مدير الصندوق يتم إعفائه من أي مسؤولية ويتنازل مالك الوحدات عن أي حقوق أو مطالبات على
مدير الصندوق ناشئة بشكل مباشر أو غ مباشر عن عدم تزويد مالك الوحدات بكشف احلساب واإلشعارات أو أي معلومات أخرى تتعلق
باالستثمارات أو تلك اليت تنشأ عن عدم قدرة مالك الوحدة على الرد أو التأكد من صحة املعلومات أو تصحيح أية أخطاء مزعومة يف كشف
احلساب أو اإلشعارات أو أية معلومات أخرى.



إذا كان مالك الوحدات خاضعا لقوانني سلطة غ اململكة العربية السعودية فإنه يتعني عليه أن خيضع لتلك القوانني دون أن يكون هناك أي التزام
على الصندوق أو مدير الصندوق.

و) الحاالت التي تستوجب إنهاء الصندوق واإلجراءات الخاصة باإلنهاء
يعترب هذا الصندوق من الصناديق املفتوحة املدة وليه هناك يوم حمدد لتصفيته .ومع ذلك ،فإنه سيكون ملدير الصندوق احلق يف تصفية الصندوق بالكامل،
إذا أصبح جليا أن حجم أصول الصندوق ال يربر االستمرار يف إدارته بطريقة عملية ومالئمة وجمدية من الناحية االقتصادية أو بسبب حدوث بعض
الت ي ات يف األنظمة اليت حتكم إدارة الصندوق ،أو اففض حجم الصندوق دون احلد األدىن املسموح به الستمرار الصندوق واحملدد من قبل هيئة السوق
املالية وذلك بعد اشعار هيئة السوق املالية أو ألي سبب طارا آخر .ويف حالة مت اختاذ قرار بتصفية الصندوق ،فسيقوم مدير الصندوق باختاذ ا طوات
التالية:


إرسال إشعار مكتوب هبذه التصفية إىل هيئة السوق املالية ومالكي الوحدات  ،على أن يكون ذلك قبل ( )21يوما تقومييا من تاريخ
التصفية.



سداد االلتزامات املستحقة على الصندوق من أصول الصندوق وتوزيع املبالغ املتبقية (إن وجدت) على مالكي الوحدات املسجلني يف
تاريخ التصفية على أساس تناسيب حسب ما ميلكه كل مالك وحدات بالصندوق.



جيب على مدير الصندوق اإلعالن يف موقعه اإللكرتوين واملوقع اإللكرتوين للسوق عن انتهاء مدة الصندوق ومدة تصفيته.

ز) آلية تقويم المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق.
يتبع مدير الصندوق آلية داخلية لتقومي املخاطر املتعلقة بأصول الصندوق

 )5مقابل الخدمات والعموالت واالتعاب:
أ) أنواع المدفوعات من أصول الصندوق.
رسوم اإلدارة
يستحق مدير الصندوق أتعاب مقابل اإلدارة مقدارها  %1.75سنويا منن إمجنايل أصنول الصنندوق .وحتتسنب هنذه األتعناب عنند كنل ينوم تقنومي و ينتم
خصمها من أصول الصندوق يف هناية كل شهر ميالدي.
رسوم أمين الحفظ
يتحمل الصندوق رسوم حف تعادل  %0.02سنويا من قيمة األصول لألوراق املالية اليت يتم حفظها يف السوق السنعودية ،ويتحمنل رسنوم حفن تنرتاوح
بني ( )0.15%-0.07%سنويا من قيمة األصول لألوراق املالية اليت يتم حفظها يف األسواق ا ليجية والعربية األخرى.
ال تشمل الرسوم النظامية والرسوم اليت قد تفرضها األسواق ومراكز اإليداع واليت من املمكن أن تت

من وقا ألخر.

الضرائب
يتحمننل الصننندوق ضنريبة القيمننة املضننافة وأي ضنرائب أخننرى يننتم فرضننها علننى الصننندوق أو العقننود املربمننة مننع الصننندوق أو الرسننوم الننيت تنندفع ألطنراف
أخرى نظ تقدميهم دمات أو أعمال للصندوق أو مدير الصندوق مقابل إدارة الصندوق.
رسوم التعامل
يتحمل الصندوق عمنوالت ورسنوم التنداول الناعنة عنن صنفقات وعملينات شنراء وبينع األوراق املالينة حسنب العمنوالت السنائدة يف األسنواق والنيت تندفع
للوسطاء واألسواق املالية واجلهات التنظيمية وأمناء احلف .
رسوم أخرى
سننيتحمل الصننندوق املصنناريف الالزمننة والفعليننة إلدارتننه ،رسننوم املراجعننة ورسننوم احلف ن ورسننوم النشننر والرسننوم الرقابيننة ومكاف ن ت أعضنناء جملننه إدارة
الصننندوق ورسننوم املؤشننر االسرتشننادي ،واملصننروفات االخننرى ،بشننرط أال يتجنناوز إمجننايل نسننبة املصننروفات األخننرى (باسننتثناء مصنناريف التعامننل واحلفن
والضنرائب)  %0.25مننن متوسننط صننايف قيمننة األصننول السنننوية أو ( 150,000يف حننال كانننا نسننبة الرسننوم أقننل مننن ذلننك) كمننا يتحمننل الصننندوق
الرسوم الفعلية فقط.

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

 %1.75من اصول الصندوق حتتسب على أساس سنوي وحتتسب بشكل يومي
تراكميا و يتم خصمها من أصول الصندوق يف هناية كل شهر ميالدي

جمموع مكاف ت أعضاء جمله إدارة الصندوق

حبد أقصى  60,000لاير سنويا ،يتحمل الصندوق نصيبه منها بقدر حجم أصوله
نسبة إىل إمجايل أصول الصناديق األخرى على اساس سنوي حتسب بشكل يومي
تراكميا وختصم يف هناية السنه

أتعاب احملاسب القانوين املستقل

حبد أقصى  35,000لاير سنويا  ،مبلغ ثابا على أساس سنوي وحتسب بشكل
يومي تراكميا ويدفع كل سته اشهر

رسوم املؤشر االسرتشادي

 26,500لاير سنويا  ،حتتسب على أساس يومي كمصروف مستحق ختصم من أصول
الصندوق وتدفع بشكل نصف سنوي

رسوم النشر يف موقع تداول

حبد أقصى  5,000لاير سنويا  ،مبلغ ثابا على أساس سنوي حتسب بشكل
يومي تراكميا وتدفع يف هناية العام

الرسوم الرقابية

 7,500لاير سنويا  ،مبلغ ثابا على أساس سنوي حتسب بشكل يومي تراكميا
وتدفع يف هناية العام

رسوم اسرتداد مبكر

ال يوجد

رسوم مصاريف احلف و خدمات احلف

حتتسب كنسبة مئوية على أساس يومي وختصم يف هناية كل شهر

مصاريف يتحملها صندوق االستثمار تتعلق

ال يوجد

بالتمويل
مصاريف تتعلق بتسجيل الوحدات أو ا دمات
اإلدارية األخرى

ال يوجد

أتعاب مستحقة مقابل تقدمي خدمات تتعلق
بسجل مالكي الوحدات

ال يوجد

رسوم أو مصاريف أخرى يتم حتميلها على
مالكي الوحدات أو يتم دفعها من أصول
الصندوق.

ال يوجد

*مجيع الرسوم أعاله غ شاملة لضريبة القيمة املضافة
**يتم احتساب عدد أيام السنة على أساس  365يوم

ج) تفاصيل مقابل الصفقات التي يجوز فرضها فيما يتعلق برسوم االشتراك واالسترداد ونقل الملكية التي يدفعها مالكو الوحدات ،وطريقة
احتساب ذلك المقابل.
يستحق مدير الصندوق رسوم اشرتاك ختصم مباشرة عند كل عملية اشرتاك بالصندوق غ مسرتدة مبعدل  %2كحد أقصى من قيمة كل اشرتاك .وجيوز
ملدير الصندوق وفقا لتقديره ا اص خفض هذه النسبة.
د) أي عموالت خاصة يبرمها مدير الصندوق
ال يوجد
هـ) مثال افتراضي يوضح جميع الرسوم والمصاريف ومقابل الصفقات التي ُدفعت من أصول الصندوق أو من قبل مالك الوحدات على أساس عملة
الصندوق.
مثال يوضح آلية احتساب الرسوم املوضحة أعاله بافرتات أن املبلغ املستثمر  100,000لاير سعودي وحجم الصندوق يعادل  10مليون لاير سعودي
والعائد احملقق يف هناية السنة املالية يعادل .%10
إجمالي اصول الصندوق
*رسوم االشرتاك

رسوم ومصاريف الصندوق بالريال
السعودي

رسوم ومصاريف المستثمر بالريال
السعودي

-

2,100

رسوم احلف

3,675

36.75

مكافاة اعضاء جمله االدرة املستقلني

60,000

600

رسوم مراجع احلسابات

36,750

367.50

مصاريف التوزيع

50,000

500

الرسوم الرقابية

7,500

75

رسوم تداول

5,250

52.50

رسوم املؤشر االسرتشادي

31,500

315

رسوم ادارة الصندوق

183,750

1,837.50

جمموع الرسوم واملصاريف السنوية**

378,425

3,784

العائد االفرتاضي  + %10رأس املال

11,000,000

110,000

10,621,575.00

106,215.75

صايف االستثمار االفرتاضي هناية السنة املالية

* تدفع رسوم االشرتاك من قبل املستثمر مباشرة وتكون غ متضمنة يف مبلغ االستثمار.
**مجيع الرسوم يف املثال أعاله شاملة ضريبة القيمة املضافة فيما عدا الرسوم املعفاة أو اليت ال ينطبق عليها رسوم الضريبة.

 )6التقويم والتسعير:
أ) تفاصيل آلية تقويم أصول الصندوق
يقوم مدير الصندوق بتقويم أصول الصندوق في كل يوم تقويم كما يلي:
سيتم اعتماد أسعار اإلغالق يف يوم التقومي لكافة أصول الصندوق اليت يتوفر هلا سعر إغالق مضافا إليها األرباح املستحقة .إذا مل يتوفر سعر اإلغالق
لألصل يوم التقومي سيتم اعتماد اخر سعر إغالق متوفر وسيتم تقومي األسهم اليت متا املشاركة هبا يف الطروحات األولية وحقوق األولوية يف الفرتة ما بني
االكتتاب وتداول الورقة املالية بناء على سعر االكتتاب أو سعر احلق املكتتب به ،ويف حالة االستثمار يف صناديق االستثمار ذات الطرح العام ،سيتم
تقوميها من خالل صايف قيمة وحداهتا املعلنة ويف حال اختالف أيام التعامل بالنسبة للصندوق املستثمر به ،سيتم اعتماد آخر سعر معلن عنه أما
استثمارات الصندوق يف أدوات أسواق النقد فسيتم احتساب عائد الفرتة املنقضية من عمر الصفقة وإضافته للقيمة اإلمسية للصفقة.
ب) عدد نقاط التقويم وتكرارها.
سيتم تقومي أصول الصندوق يوميا من األحد إىل ا ميه وفقا لقيمة كل أصل يف الصندوق كما مت االشارة إليه يف الفقرة (أ) أعاله قبل الساعة
ا امسة مساء ،كما سيتم إعالن سعر الوحدة يف يوم العمل الرمسي التايل ليوم التعامل.
ج) اإلجراءات التي ستُتخذ في حالة التقويم أو التسعير الخاطئ.
سيتم توثيق وتعويض مجيع مالكي الوحدات املتضررين عند تقومي أي أصل من أصول الصندوق بشكل خاطئ أو حساب سعر وحدة بشكل خاطئ .
كما سيتم إبالغ اهليئة فورا عن أي خطأ يف التقومي أو التسع تشكل نسبته  %0.5أو أكثر من سعر الوحدة واإلفصاح عن ذلك فورا يف موقع الراجحي
املالية وموقع تداول ويف تقارير الصندوق.
د) طريقة احتساب سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد.
يتم حساب صايف قيمة األصول لكل وحدة باستخدام املعادلة التالية( :إمجايل األصول ناقصا املستحقات ناقصا املصروفات املرتاكمة) مقسومة على
إمجايل عدد وحدات الصندوق القائمة يف يوم التقومي ذي العالقة .ويتم تقومي صايف قيمة أصول الصندوق بالريال السعودي وأي استثمارات مقومة
بالعمالت األخرى يتم إعادة تقوميها بعملة الريال السعودي بأسعار الصرف السائدة يف تاريخ التقومي.
هـ) مكان ووقت نشر سعر الوحدة وتكرارها.
سيتم نشر سعر الوحدة يف موقع تداول قبل الساعة ا امسة مسناء يف ينوم العمنل النذي يلني ينوم التعامنل ،وينتم نشنر سنعر الوحندة يف موقنع الشنركة يف ينوم
العمل الذي يلي يوم التقومي.

 )7التعامل:
أ) تفاصيل الطرح األولي
الصندوق يعترب صندوق مفتوح غ حمدد املدة وقد بدأ الصندوق عمله يف  6صفر 1413هن ،املوافق  5أغسطه 1992م.
ال يوجد حد أدىن لبدء عمل الصندوق .
سعر الوحدة عند بداية الطرح يساوي  100لاير سعودي
ب) يجب أن يحتوي التاريخ المحدد والمواعيد النهائية لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد.
يسمح باالشرتاك واالسرتداد والتحويل يف الصندوق بعد إمتام الطرح األويل لوحدات الصندوق يف كل يوم تعامل (يوميا من األحد إىل ا ميه) بسعر
الوحدة املعلن عنه يف اليوم الذي يلي يوم التعامل .وسيكون آخر موعد الستالم طلبات االشرتاك واالسرتداد والتحويل قبل الساعة ا امسة مساء من
يوم العمل السابق ليوم التعامل.
ج) يجب أن تحتوي إجراءات االشتراك واالسترداد ،بما في ذلك الحد االدنى لالشتراك واالسترداد والحد األدنى للملكية ومكان تقديم الطلبات
والمدة بين طلب االسترداد ودفع متحصالت االسترداد أو نقل الملكية (حيثما ينطبق(.
احلد االدىن لالشرتاك يف الصندوق  5000االف لاير سعودي ،وهو احلد األدىن للرصيد واحلد األدىن لالشرتاك اإلضايف  2000لاير سعودي واحلد
االدىن لالسرتداد  2000لاير سعودي وجيوز ملدير الصندوق خفض هذه النسب للربامج االدخارية واالستثمارية.
يتم استالم طلبات االشرتاك واالسرتداد أو التحول بني الصناديق يوميا عن طريق فروع الشركة املعتمدة خالل ساعات العمل الرمسية على أن يتم تقدمي
بيانات إثبات اهلوية الالزمة ،أو عن طريق القنوات اإللكرتونية اليت توفرها شركة الراجحي املالية.
سننيتم النندفع ملالننك الوحنندات عوائنند االسننرتداد املناسننبة قبننل إقفننال العمننل يف اليننوم ا ننامه التننايل لنقطننة التعامننل الننيت مت فيهننا حتدينند سننعر االسننرتداد ،أو
الوقا الذي تكون فيه مجيع الوسائل و الرتاخيص (إن وجدت) املناسبة لتحويل الوحدات متوافرة لدى مدير الصندوق ،أيهما يأ الحقا.
د) سجل مالكي الوحدات
سيقوم مدير الصندوق بإعداد سجل مبالكي الوحدات باملعلومات املطلوبة وحتديثه بشكل مستمر عند حصول أي ت ي ات يف املعلومات حسب
الالئحة وحفظه يف اململكة كما سيتم إتاحة ملخص لسجل مالكي الوحدات جمانا عند الطلب يظهر فيه مجيع املعلومات املرتبطة مبالك الوحدات
املعين فقط.
هـ) استثمار أموال االشتراك األولي قبل بدء عمل الصندوق
أموال االكتتاب املستلمة خالل فرتة الطرح األوىل سيتم استثمارها يف صناديق أسواق النقد وصفقات أسواق النقد لصاحل املستثمرين بالصنندوق ،املربمنة
مع طرف خاضع لتنظيم مؤسسة النقد أو هليئة رقابية مماثلنة للمؤسسنة خنارج اململكنة ،إىل حنني الوصنول إىل احلند األدىن املطلنوب أو الوقنا احملندد لبندء
عمل الصندوق.

و) الحد األدنى للمبلغ األولي لبدء عمل الصندوق
ال يوجد حد أدىن لبدء عمل الصندوق .
ح) اإلجراءات التصحيحية الالزمة لضمان استيفاء متطلب  10ماليين لاير سعودي أو ما يعادلها كحد أدنى لصافي قيمة أصول الصندوق.
يتبع مدير الصندوق األحكام الواردة يف الئحة صناديق االستثمار والتعاميم الصادرة عن هيئة السوق املالية فيما خيص املتطلب الالزم الستمرار عمل
الصندوق ،ويف حال قل صايف قيمة أصول الصندوق عن ( )10ماليني لاير سعودي سوف يسعى مدير الصندوق لتصحيح ذلك حسب اإلجراءات
النظامية املمكنة ويف حال تعثر زيادة حجم الصندوق فوق احلد األدىن املطلوب الستمرار عمل الصندوق ،سيقوم مدير الصندوق بالبدء بإجراءات
إهناء الصندوق وفقا إلجراءات اإلهناء املذكورة يف الفقرة الفرعية (و) من الفقرة الرابعة من مذكرة املعلومات.
يؤجل معها التعامل في الوحدات أو يعلق ،واإلجراءات المتبعة في تلك الحاالت.
ط) الحاالت التي َّ
صالحية مدير الصندوق والحاالت التي يمكنه فيها تأجيل أو رفض االشتراك أو االسترداد:
-

إذا طلبا هيئة السوق املالية ذلك

-

أذا رأى مدير الصندوق أن التعليق حيقق مصاحل مالكي الوحدات

-

إذا مت تعليق التعامل يف السوق الرئيسة اليت يتم فيها التعامل مع األوراق املالية أو األصول األخرى اليت ميلكها صندوق االستثمار إما بشكل عام

أو بالنسنبة إىل أصنول الصنندوق النيت ينرى مندير الصنندوق بشنكل معقنول أهننا مهمنة نسنبة إىل صنايف قيمنة أصنول الصنندوق.جينوز ملندير الصنندوق تأجينل
اسرتداد الوحدات كحد أقصى إىل يوم التعامل التنايل .وحيندث ذلنك ،إذا بلنغ إمجنايل نسنبة مجينع طلبنات االسنرتداد ملنالكي الوحندات واملطلنوب تلبيتهنا يف
أي يوم تعامل ( )%10أو أكثر من صايف قيمة أصول الصندوق .
يف حال تعليق تقومي الصندوق ،سيتخذ مدير الصندوق االجراءات الالزمة مع االخذ باالعتبنار املندة الضنرورية واملنربرات ومراجعنة التعلينق منع جملنه إدارة
وأمني احلف بصورة منتظمنة .كمنا سنيتم إشنعار هيئنة السنوق املالينة ومنالكي الوحندات فنورا بنأي تعلينق منع توضنيح أسنباب التعلينق ،وإشنعار هيئنة السنوق
املالية ومالكي الوحدات فور انتهاء التعليق بالطريقة نفسها املستخدمة يف اإلشعار عن التعليق واإلفصاح عن ذلنك يف املواقنع اإللكنرتوين ملندير الصنندوق
واملوقع اإللكرتوين للسوق.
وحيق ملدير الصندوق رفض أي طلب اشرتاك يف الصندوق يف حال رأى مدير الصندوق أنه يرتتب على هذا االشرتاك خمالفة للوائح هيئة السنوق املالينة أو
نظام مكافحة غسل األموال أو إذا كان رفض طلب االشرتاك حيقق مصلحة مالكي الوحدات احلاليني.
ستؤجل.
ي) اإلجراءات التي يجري بمقتضاها اختيار طلبات االسترداد التي َّ
يف حالة مت تأجيل االسرتداد من قبل مدير الصندوق ،فسوف يتم الدفع على أساس أولوية استالم الطلب ويتم معاملة كل طلب على حدة حبيث إذا
عاوز إمجايل طلبات االسرتداد يف يوم التعامل الواحد  % 10سوف يتم تنفيذ طلبات العمالء اليت مت استالم طلباهتم قبل املوعد النهائي لتقدمي
التعليمات ا اصة باالسرتداد حبسب األسبقية  .فإذا اففضا قيمة الوحدات عن احلد األدىن املطلوب لالستمرار بالصندوق ،فعندئذ جيب اسرتداد
وحدات املستثمرين بالكامل

 )8خصائص الوحدات :
جيننوز ملنندير الصننندوق أن يُصنندر عننددا غ ن حمنندود مننن الوحنندات متسنناوية القيمننة تكننون مجيعهننا مننن فئننة واحنندة .ويكننون االش نرتاك يف الصننندوق علننى شننكل
وحدات متساوية القيمة.

 )9المحاسبة وتقديم التقارير:
أ) المعلومات ذات الصلة بالتقارير المالية ،بما في ذلك الفترات المالية األولية والسنوية.
سيقوم مدير الصندوق بإعداد تقارير مالية سنوية واليت تتضمن القوائم املالية السنوية املراجعة وسيتم االنتهاء من إعداد التقارير السنوية وإتاحتها للجمهور
خالل مدة ال تتجاوز سبعني ( )70يوما من هناية السنة املالية للصندوق ،كما يقوم الصنندوق أيضنا بإعنداد تقنارير مالينة أولينة والنيت تتضنمن القنوائم املالينة
األولية بشكل نصف سنوي وسيتم االنتهاء من إعدادها وإتاحتها للجمهور خالل مدة ال تتجاوز مخسة وثالثون ( )35يوما من هناية فرتة التقرير.
ب) أماكن ووسائل إتاحة تقارير الصندوق التي يع ّدها مدير الصندوق.
ترسل اإلشعارات ا اصة بالصندوق على العنوان املسجل للمستثمر (العنوان الربيدي و/أو الربيد اإللكرتوين) أو من خالل أي وسيلة تواصل أخرى يتم
اعتمادها .وجيب إخطار مدير الصندوق يف حال اكتشاف أية أخطاء يف التقارير أو اإلشعار وذلك خالل فرتة مخسة وأربعون ( )45يوما تقومييا من تاريخ
إرسال تلك اإلشعارات أو التقارير ،وبعد ذلك تصبح التقارير الصادرة عن مدير الصندوق هنائية وحامسة.
ج) تم إصدار أول قائمة مالية سنوية مدققة في السنة المالية المنتهية .1993-12-31
د) القوائم المالية السنوية المراجعة للصندوق
يستطيع مالكي الوحدات االستثمارية واملستثمرين احملتملني احلصول على نسخ من هذه القوائم دون مقابل وذلك من خالل موقع شركة السوق املالية تداول
 www.Tadawul.com.saأو يف املقر الرئيسي ملدير الصندوق أو عن طريق موقعه االلكرتوين www.alrajhi-capital.com
يتم موافاة مجيع املستثمرين بنسخة من القوائم املالية الصندوق ترسل على (العنوان الربيدي و/أو الربيد اإللكرتوين) بدون مقابل بناء على استالم طلب خطي
منهم بذلك.

 )10مجلس إدارة الصندوق:
أ) أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق ،مع بيان نوع العضوية.
 -1يشنرف علنى الصنندوق جملنه إدارة مكنون منن اربعنة أعضناء منن بيننهم عضنوان مسنتقالن ينطبنق علنيهم التعرينف النوارد يف قائمنة املصنطلحات
املستخدمة يف لوائح اهليئة ،ويتكون جمله إدارة الصندوق من األعضاء التالية أمسائهم:


السيد  /احمد المحسن (رئيس المجلس – عضو غير مستقل)



الشيخ /أنس بن عبداهلل العيسى ( -عضو غير مستقل)



السيد /خالد بن إبراهيم آل الشيخ (عضو مستقل)



السيد /فراس بن صالح السعيد (عضو مستقل)

ب) نبذة عن مؤهالت أعضاء مجلس إدارة الصندوق
السيد /أحمد المحسن ( رئيس المجلس –عضو غير مستقل)
هو املدير املايل لشركة الراجحي املالية, ،ولديه أكثر من  14عاما من ا ربة يف األعمال املصرفية واملالية واملراجعة .قبل انضمامه للراجحي املالية ،كان يش ل
منصب املدير املايل يف مصرف الراجحي  -األردن ،كما أنه عمل سابقا يف مصرف الراجحي  -السعودية ،وقبل ذلك كان يعمل يف شركة  PwCوشركة
ديلويا وعمل أيضا يف الصندوق السعودي للتنمية .أمحد حاصل على شهادة ماجست يف إدارة األعمال من جامعة ساوث ايسا ميسوري ستيا -
الواليات املتحدة األمريكية ،ودرجة البكالوريوس يف احملاسبة من جامعة امللك سعود .أمحد أيضا حماسب عام معتمد ) (CPAمن جمله كاليفورنيا
للمحاسبة ،وقد حضر الربنامج التنفيذي للمدراء املاليني يف كلية الدراسات العليا إلدارة األعمال يف جامعة ستانفورد.

الشيخ /أنس بن عبداهلل العيسى ( -عضو غير مستقل)
أمنني اهليئنة الشنرعية ومندير اإلدارة الشنرعية بشنركة الراجحني املالينة مننذ شنهر سنبتمرب  ،2010حيمنل شنهادة املاجسنت منن املعهند العنايل للقضناء
جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،وحيمل بكالوريوس الشريعة من اجلامعة نفسها ،عمل يف الرقابة الشرعية مبصرف الراجحي ،كما عمل يف
جامعة اإلمام حممد بنن سنع ود اإلسنالمية ،لنه مسنا ات يف جمنال االستشنارات الشنرعية وهنو عضنو يف اجلمعينة الفقهينة السنعودية ،وشنارك يف عندد
من الندوات واملؤمترات.
السيد /خالد بن إبراهيم آل الشيخ (عضو مستقل)
السننيد /خالنند آل الشننيخ يعمننل يف وظيفننة مستشننار اقتصننادي يف وحنندة االحتنناد النقنندي مبجلننه التعنناون لنندول ا لننيج العربيننة منننذ شننهر يوليننو
 ،2008حيمننل شننهادة املاجسننت يف االقتصنناد وبكننالوريوس احملاسننبة مننن جامعننة امللننك سننعود .هننذا وقنند عمننل كمستشننار اقتصننادي يف كننل مننن
مؤسسة النقد العريب واإلدارة العامة لالستثمار وهو عضو يف مجعية االقتصاد السعودية.

السيد /فراس بن صالح السعيد (عضو مستقل)
السيد /فراس السعيد يش ل منصب نائب املدير العام لالستثمار وا زينة لدى صندوق التنمية الزراعية منذ عام  .2016وقبنل التحاقنه بصنندوق
التنميننة الزراعيننة عمننل السننيد فنراس كنرئيه للخنندمات املاليننة واالستشننارية لنندى شننركة سنندرة املاليننة ولديننه خننربة تزينند عننن  15عننام يف االدارة املاليننة
وا دمات املصرفية االستثمارية .وهو حاصل على درجة البكالوريوس يف اآلداب والعلوم االجتماعية من جامعة مارميونا االمريكية.
ج) وصف أدوار ومسؤوليات مجلس إدارة الصندوق.
تتضمن مسؤولياتهم ما يلي.:
 املوافقة على مجيع العقود والقرارات والتقارير اجلوهرية اليت يكون الصندوق العام طرفا فيها ،ويشمل ذلك  -على سبيل املثال ال احلصر – املوافقةعلى عقود تقدمي خدمات اإلدارة للصندوق ،وعقود تقدمي خدمات احلف  ،وال يشمل ذلك العقود املربمة وفقا للقرارات االستثمارية يف شأن أي
استثمارات قام هبا الصندوق أو سيقوم هبا يف املستقبل.
 اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق حبقوق التصويا املتعلقة بأصول الصندوق. اإلشراف ،ومىت كان ذلك مناسبا ،املوافقة أو املصادقة على أي تعارت مصاحل يفصح عنه مدير الصندوق. االجتماع مرتني سنويا على األقل مع جلنة املطابقة وااللتزام لدى مدير الصندوق أو مسؤول املطابقة وااللتزام لديه ملراجعة التزام الصندوق مجيعالقوانني واألنظمة واللوائح ذات العالقة ،ويشمل ذلك  -على سبيل املثال ال احلصر  -املتطلبات املنصوص عليها يف الئحة صناديق االستثمار.
 التأكد من اكتمال ودقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات وأي مستند آخر (سواء أكان عقدا أم غ ه) يتضمن إفصاحات تتعلقبالصندوق العام ومدير الصندوق وإدارته للصندوق العام ،إضافة إىل التأكد من توافق ما سبق مع أحكام الئحة صناديق االستثمار.
 التأكد من قيام مدير الصندوق مبسؤولياته مبا حيقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا ألحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوقومذكرة املعلومات.
 العمل بأمانة وحسن نية واهتمام ومهارة وعناية وحرص ومبا حيقق مصلحة مالكي الوحدات. تدوين حماضر االجتماعات اليت تبني مجيع وقائع االجتماعات والقرارات اليت اختذها اجملله.د) تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق.
املكاف ت املتوقع دفعها إىل جمله إدارة الصندوق تصل إىل ظ 60,000لاير سعوديظ كحد أقصى سنويا لألعضاء املستقلني جمتمعني.
هـ) بيان بأي تعارض متحقق أو محتمل بين مصالح عضو مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق.
ميكن ألعضاء جمله إدارة الصندوق أن يكونوا أعضاء يف صناديق استثمارية أخرى ذات أهداف استثمارية مشاهبة ألهداف الصندوق سواء كانا تدار من
قبل مدير الصندوق أو من قبل أي مدير صندوق أخر .ولذلك فمن املمكن أن جيد أحد أعضاء جمله إدارة الصندوق يف نطاق ممارسته ألعماله أنه يف
موقف ينطوي على تعارت حمتمل يف الواجبات أو املصاحل مع واحد أو أكثر من الصناديق .ويف هذه احلاالت سوف يراعي عضو جمله اإلدارة التزاماته
بالتصرف مبا حيقق مصاحل مالكي الوحدات املعنيني حسب دوره ومسؤوليته كعضو جمله إدارة بالصندوق وذلك بالعمل بأمانة وحسن نية وحرص إىل درجة

ممكنة عمليا دون إغفال التزاماته عاه عمالء الصناديق األخرى عند االطالع على أي تعارت حمتمل يف املصاحل ويف احلاالت اليت تتطلب التصويا سوف
ميتنع ذلك العضو عن التصويا إذا رأى أعضاء جمله اإلدارة وجوب ذلك .علما أنه إىل تاريخ إعداد مذكرة املعلومات وشروط وأحكام الصندوق ال يوجد
تعارت متحقق بني مصاحل عضو جمله إدارة الصندوق ومصاحل الصندوق.
و) مجالس إدارة الصناديق التي يشارك فيها عضو مجلس الصندوق
ينندرك املسننتثمر يف هننذا الصننندوق أن أعضنناء جملننه اإلدارة قنند يكننون هلننم عضننويات مماثلننة يف صننناديق اسننتثمارية أخننرى ،و جيتهنند منندير الصننندوق لبيننان
وحتديث – من حني آلخر – مجيع أمساء الصناديق االستثمارية املندارة منن قبنل الشنركة النيت حينل فيهنا أحند أو مجينع أعضناء جملنه اإلدارة .اجلندول التنايل
يوضح عضويات أعضاء جمله اإلدارة احلالية يف الصناديق االستثمارية املرخصة والعاملة يف اململكة العربية السعودية.
أعضاء غير مستقلين
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صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع (الريال السعودي)









صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع (دوالر أمريكي)









صندوق الراجحي للصكوك









صندوق الراجحي املتوازن املتعدد األصول









صندوق الراجحي للنمو املتعدد األصول









صندوق الراجحي احملاف متعدد األصول









صندوق الراجحي لألسهم السعودية









صندوق الراجحي لألسهم ا ليجية









صندوق الراجحي لألسهم العاملية









صندوق الراجحي لتنمية رأس املال وتوزيع األربناح (أسنهم منطقنة الشنرق
األوسط ومشال أفريقيا)









صندوق الراجحي لقطاع املواد األساسية









ص ن ننندوق الراجح ن نني إم إس س ن نني أي ملؤش ن ننر األسن ننهم السن ننعودية متعن نندد
العوامل









صندوق الراجحي لألسهم السعودية للدخل









صندوق الراجحي املتنوع للدخل



صندوق الراجحي ريا







صندوق شعاع وادي اهلدا





 )11هيئة الرقابة الشرعية

أ) أسماء أعضاء هيئة الرقابة الشرعية ،ومؤهالتهم.
تتكون اهليئة الشرعية للصندوق من ثالثة ( )3أعضاء هم:
فضيلة الشيخ د .صالح بن منصور الجربوع (رئيساً)
حصننل النندكتور صنناحل علننى الشننهادة اجلامعيننة وشننهادة املاجسننت والنندكتوراه مننن جامعننة اإلمننام حممنند بننن سننعود اإلسننالمية ،ويعمننل رئيسننا للهيئننة
الشرعية يف شركة تكافل الراجحي للتأمني التعاوين ،وهو حمامي وحمكم معتمد يف مركز التحكيم لدول جمله التعاون ا ليجي – البحرين
فضيلة الشيخ د .سليمان بن عبداهلل اللحيدان (عضواً)
حصنل الندكتور سنليمان علنى الشنهادة اجلامعينة وشنهادة املاجسنت والندكتوراه مننن جامعنة اإلمنام حممند بنن سنعود اإلسنالمية ،ويعمنل حالينا قاضنني
استئناف يف اجملله األعلى للقضاء.
فضيلة الشيخ د .سعد بن تركي الخثالن (عضواً)
حصل الندكتور سنعد علنى الشنهادة اجلامعينة واملاجسنت والندكتوراه منن جامعنة اإلمنام حممند بنن سنعود اإلسنالمية ،ويعمنل حالينا (أسنتاذ) يف قسنم
الفقه يف كلية الشنريعة جبامعنة اإلمنام حممند بنن سنعود اإلسنالمية -الرينات ،ورئيسنا للجمعينة الفقهينة السنعودية ،وهنو عضنو سنابق لندى هيئنة كبنار
العلماء باململكة العربية السعودية.
ب) أدوار ومسؤوليات هيئة الرقابة الشرعية.
دور الهيئة الشرعية يتمثل فيما يلي:
 .1دراسننة ومراجعننة شننروط وأحننكام الصننندوق وأهنندافه وسياسنناته االسننتثمارية ،للتأكد من تقيدهننا بأحننكام الشننريعة.
 .2تقدمي الرأي الشرعي إىل مدير الصندوق خبصوص التقيد باألحكام الشرعية.
 .3حتديد الضوابط واألحكام الشرعية اليت جيب على مدير الصندوق التقيد هبا خالل إدارته الستثمارات الصندوق.
 .4وضع آلية الحتساب العنصر الواجب استبعاده من الصندوق –إن وجد -والتأكد من استبعاده.
 .5مراقبة استثمارات الصندوق وأعماله وفق الضوابط الشرعية احملددة.
ج) تفاصيل مكافئات أعضاء هيئة الرقابة الشرعية.
حيمل الصندوق أي تكاليف مقابل االستشارات الشرعية
ال َّ

د) تفاصيل المعايير المطبقة لتحديد شرعية األصول المعدة لالستثمار والمراجعة الدورية لتلك األصول واإلجراءات المتبعة في حال عدم التوافق
مع المعايير الشرعية.
حتكم الصندوق ضوابط االستثمار واملتاجرة يف األسهم والبضائع الصادرة من اهليئة الشرعية ملدير الصندوق واليت تشمل ما يأ :
أوالً :ضوابط صناديق المضاربة بالبضائع

تعريف المضاربة :هي أن يدفع شخص ماال إىل آخر ليتجر به ،ويتقامسان الربح بينهما حبسب ما يتفقان عليه.
واملضاربة يف هذا الصندوق من املضاربة املشرتكة وهي هنا :عقد بني أرباب املال (مالك الوحدات) واملضارب (مدير الصندوق) على أن يتوىل املضارب
استثمار أمواهلم يف نشاط يرجى منه حتقيق ربح مناسب ،على أن يكون الربح موزعا بينهما حسب ما اتفقا عليه ،ويف حال ا سارة تكون ا سارة املالية
على أرباب املال وخيسر املضارب جهده وعمله فقط.
الضوابط الشرعية:
 .1يف حالة استثمار الصندوق بصناديق أخرى تديرها شركة الراجحي املالية ,حتكم الصندوق الضوابط الشرعية الصادرة من اهليئة الشرعية ملدير
الصندوق واليت تشمل ما يأ :
 .2يف حال تعامل الصندوق بشراء السلع (املعادن) مث بيعها باألجل يلتزم مدير الصندوق باآل :
 أن تكون السلع مملوكة للصندوق ومتعينة له – بأرقامها ومكاهنا – ومبوجب الوثائق املعينة هلا ،قبل البيع على املشرتي. ال جيوز أن يبيع الصندوق أو يشرتي سلعا ال جيوز فيها التأجيل من الذهب والفضة والعمالت. ال جيوز أن يشرتي الصندوق من العميل ما قد باعه إياه باألجل. إذا باع الصندوق السلعة على عميل فال جيوز له أن يبيعها وكالة عنه على من اشرتاها الصندوق لنفسه. .3ال جيوز تداول وحدات الصندوق إال بعد بدء نشاطه واستمرار مزاولته هلذا النشاط يف موجوداته االستثمارية.

 .4ال جيوز تداول وحدات الصندوق بعد توقفه عن مزاولة نش اطه كالتوقف للتصفية إذا كانا يف موجودات الصندوق ديون أو نقود ،إذ جيب يف
هذه احلال تطبيق أحكام الصرف وشروطه وأحكام بيع الدين.
ثانيا :ضوابط صناديق األسهم:
حتكم الصندوق ضوابط االستثمار واملتاجرة يف األسهم الصادرة من اهليئة الشرعية ملدير الصندوق ما يأ :
الشركات المساهمة ،من حيث غرضها ونشاطها وضوابط التعامل في أسهمها أنواع ثالثة هي:
ث-

النوع األول :الشركات املسا ة ذات األغرات واألنشطة املباحة .وهذه الشركات جيوز االستثمار واملتاجرة بأسهمها وفق شروط البيع وأحكامه.

ج-

النوع الثاين :الشركات املسا ة ذات األغرات واألنشطة احملرمة ،مثل شركات ا مور والتبغ وحلوم ا نزير وشركات القمار والبنوك الربوية،
وشركات اجملون واألفالم ا ليعة ،وصناديق االستثمار يف السندات الربوية ،والشركات املتخصصة يف تداول الديون والتعامل هبا .وهذه الشركات
ال جيوز االستثمار واملتاجرة بأسهمها مطلقا.

ح-

النوع الثالث :الشركات املسا ة اليت أغراضها وأنشطتها مباحة ،ولكن قد يطرأ يف بعض تعامالهتا أمور حمرمة ،مثل تعاملها بالربا اقرتاضا أو
إيداعا .وقد قررت اهليئة بشأن هذا النوع (النوع الثالث) من الشركات املسا ة ما يأ :

أوال :جيب أن يراعى يف االستثمار واملتاجرة يف أسهم هذا النوع من أنواع الشركات املسا ة الضوابط اآلتية:
-

إن جواز التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد باحلاجة ،فإذا وجدت شركات مسا ة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد احلاجة فيجب
االكتفاء هبا عن غ ها ممن ال يلتزم بذلك.

-

أال يتجاوز إمجايل املبلغ املقرتت بالربا –سواء أكان قرضا طويل األجل أم قرضا قص األجل )30٪(-من إمجايل القيمة السوقية ما
مل تقل عن القيمة الدفرتية ،علما أن االقرتات بالربا حرام مهما كان مبل ه ،وتؤخذ القيمة السوقية من متوسط قيمتها لكل ربع من
أرباع السنة.

-

أال يتجاوز مقدار اإليراد الناتج من عنصر حمرم ( )5٪من إمجايل إيراد الشركة سواء أكان هذا اإليراد ناعا عن االستثمار بفائدة ربوية
أم عن ممارسة نشاط حمرم أم عن متلك حملرم أم عن غ ذلك .وإذا مل يتم اإلفصاح عن بعض اإليرادات فيجتهد يف معرفتها ،ويراعى
يف ذلك جانب االحتياط.

-

وما ورد من حتديد للنسب مبين على االجتهاد وهو قابل إلعادة النظر حسب االقتضاء.

ثانيا :إذا ت ت أوضاع الشركات حبيث ال تنطبق عليها الضوابط السابقة وجبا املبادرة إىل التخلص منها ببيع أسهمها حسب اإلمكان على أال تتجاوز
مدة االنتظار تسعني يوما من تاريخ العلم بت ها.
ثالثا :يرج ع يف معرفة أنشطة الشركة والنسب املقررة جلواز الدخول يف االستثمار واملتاجرة فيها إىل أقرب قوائم مالية صادرة موضحة لل رت سنوية كانا أو
ربع سنوية أو شهرية ،سواء أكانا مدققة أم غ مدققة.
رابعا :ال جيوز االشرتاك يف تأسيه الشركات اليت ينص نظامها على تعامل حمرم يف أنشطتها أو أغراضها.
خامسا :تطبق الشركة الضوابط املذكورة يف االستثمار ويف املتاجرة يف األسهم- ،ويعين االستثمار :اقتناء السهم بقصد ريعه ،أي رحبه السنوي ،وتعين املتاجرة:
البيع والشراء بقصد الربح من الفرق بني السعرين -سواء قاما الشركة نفسها بذلك أم بواسطة غ ها ،وسواء أكان تعامل الشركة لنفسها ،أم كان ل ها
على سبيل التوسط (السمسرة) كما يف حالة الوساطة يف التداول ،أو على سبيل اإلدارة ألموال ال كما يف الصناديق االستثمارية إجارة كانا أم مضاربة،
أو على سبيل الوكالة عن ال والتوكيل لل كما يف إدارة احملاف االستثمارية.
سادسا :يتوىل مدير الصندوق استبعاد العنصر احملرم من األسهم واألوراق املالية األخرى حسب ضوابط اهليئة الشرعية
ثالثاً :ضوابط الصكوك:
تعريف الصكوك :هي وثائق متساوية القيمة متثل حصصا شائعة يف ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو حقوق معنوية أو يف ملكية موجودات مشروع معني
أو نشاط استثماري خاص ،وذلك بعد حتصيل قيمة الصكوك وقفل باب االكتتاب وبدء استخدامها فيما أصدرت من أجله.
الضوابط الشرعية:
من أهم الضوابط الشرعية اليت حتكم االستثمار يف الصكوك ما يأ :
 .1أن يكون الصك جمازا من اهليئة الشرعية لشركة الراجحي املالية.
 .2أن حيكم الصك أحد عقود املعامالت املالية يف الفقه اإلسالمي ،كاملشاركة ،أو السلم ،أو االستصناع ،أو اإلجارة أو البيع وغ ها ،وأن تكون
مستوفية ألركاهنا وشروطها.

.3
.4
.5
أ.
ب.
ت.

أال تشتمل وثائق الصكوك على أي شرط أو تعهد ،يؤدي إىل الربا أو ال رر أو الضرر أوغ ها من احملرمات يف الشريعة اإلسالمية.
أال تشتمل وثائق الصكوك على أي شرط أو تعهد يضمن به املصدر ملالك الصك رأس ماله يف غ حاالت التعدي أو التفريط.
جيوز تداول الصكوك يف سوق األوراق املالية أو غ ها على أن يتم التقيد بالضوابط اآلتية:
إذا كانا أصول الصكوك ديونا أو نقودا فال جيوز تداوهلا إال بعد مراعاة أحكام بيع الدين وشروط عقد الصرف.
إذا كانا أصول الصكوك أعيانا أو خدمات أو منافع أو حقوقا فال مانع من تداوهلا.
إذا كانا أصول الصكوك تشتمل على أعيان وديون ونقود فينظر لل رت من إصدار الصكوك فإن كان ال رت تصكيك الديون أو النقود أو ا
معا فال جيوز تداوهلا إال بعد مراعاة أحكامهما ،وإن كان ال رت تصكيك األعيان وحنوه فال مانع من تداوله.

 )12مدير الصندوق:
أ) اسم مدير الصندوق.
شركة الراجحي المالية
ب) رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية.
شركة الراجحي املالية حتمل الرتخيص رقم ).(07068/37
ج) العنوان المسجل وعنوان العمل لمدير الصندوق.
شركة الراجحي المالية
املركز الرئيه  ،طريق امللك فهد
ص.ب  5561الريات 11432
هاتف رقم + 966 )11( 2119292
فاكه رقم + 966 )11( 2119299
اململكة العربية السعودية
www.alrajhi-capital.com
د) تاريخ الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية.
شركة الراجحي املالية هي شخص اعتباري مرخص له مبوجب أحكام الئحة األشخاص املصرح هلم الصادرة مبوجب قرار اهليئة رقم ()5-34-2007
بتاريخ 1428/6/4هن املوافق 2007/6/19م
هـ) بيان رأس المال المدفوع لمدير الصندوق
رأس املال املدفوع يعادل  500,000,000لاير سعودي.

و) ملخص بالمعلومات المالية لمدير الصندوق مع توضيح اإليرادات واألرباح للسنة المالية السابقة.
البند

السنة المنتهي في  2018/12/31م

الدخل

556,701,472

املصاريف

167,406,918

الزكاة

10,556,714

صايف الدخل

378,737,840

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


عبد اهلل بن سليمان الراجحي  -رئيس مجلس اإلدارة
 شركة الراجحي املصرفية لالستثمار (مصرف الراجحي) -رئيه جمله اإلدارة/غ تنفيذي. شركة الراجحي للتأمني التعاوين ( تكافل الراجحي)  -رئيه جمله اإلدارة/غ تنفيذي. شركة جمموعة الراجحي القابضة  -رئيه جمله اإلدارة/غ تنفيذي. شركة الفارايب للبرتوكيماويات -رئيه جمله اإلدارة/غ تنفيذي. شركة الفارايب لالستثمار  -رئيه جمله اإلدارة/غ تنفيذي. شركة الفارايب ينبع للبرتوكيماويات  -رئيه جمله اإلدارة/غ تنفيذي.-

شركة الفارايب للصناعات التحويلية  -رئيه جمله اإلدارة/غ تنفيذي.
شركة األجيال القابضة  -رئيه جمله اإلدارة/غ تنفيذي.
شركة فرسان للسفر والسياحة  -رئيه جمله اإلدارة/غ تنفيذي.
الشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد  -غ تنفيذي.
شركة جبيل السعودية حللول أنسجة األرضيات  -غ تنفيذي.
شركة الرؤية ا ضراء لألجنيلة الصناعية – غ تنفيذي .



سليمان بن صالح الراجحي  -عضو مجلس إدارة (رئيس لجنة التدقيق)
 شركة الراجحي واملسفر الزراعية ذ.م.م -عضو جمله إدارة/غ تنفيذي. شركة هاشم للمقاوالت والتجارة -عضو جمله إدارة/غ تنفيذي. -شركة صاحل عبدالعزيز الراجحي وشركاه احملدودة -عضو جمله إدارة/غ تنفيذي.



خالد بن حمد اليحيى  -عضو مجلس إدارة
 -شركة ميتاليف ايه آي جي العريب – عضو جمله إدارة/غ تنفيذي.



فيصل بن سعود بن محمد الصالح  -عضو مجلس إدارة



صالح بن علي أبا الخيل  -عضو مجلس إدارة (رئيس لجنة االلتزام)
-



الشركة العربية لصناعة البالستيك احملدودة -عضو جمله إدارة /تنفيذي.
شركة منتجات البالستيك السعودية احملدودة -عضو جمله إدارة /تنفيذي.

شركة الراجحي املصرفية لالستثمار (مصرف الراجحي) – عضو جمله إدارة/غ تنفيذي.
الشركة البيطرة الوطنية -رئيه جمله اإلدارة/غ تنفيذي.

عبدالعزيز بن خالد الغفيلي  -عضو مجلس إدارة
 شركة الراجحي املصرفية لالستثمار (مصرف الراجحي) – عضو جمله إدارة/غ تنفيذي.
 جمموعة صافوال  -عضو جمله إدارة/غ تنفيذي.
 شركة بندة للتجزئة -عضو جمله إدارة/غ تنفيذي.

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


مدير الصندوق يعد مسؤوال عن إدارة الصندوق والسعي لتحقيق أهدافه االستثمارية ويراعي كذلك مصاحل حاملي الوحدات يف اطار مذكرة
املعلومات والشروط واالحكام االلتزام بسياسات استثمار الصندوق وممارساته وقيود االستثمار املنصوص عليها يف املادة  41من الئحة صناديق
االستثمار



االلتزام بالضوابط الشرعية املنصوص عليها يف هذه املذكرة والتأكد بشكل دوري من التزام مدير الصندوق بالضوابط الشرعية وتبليغ جمله إدارة
الصندوق بأي خمالفات جوهرية



مراقبة السيولة للوفاء بأي طلبات اسرتداد حمتملة



حيق ملدير الصندوق تعيني مدير صندوق من الباطن إذا رأى حاجة لذلك.

ط) المهام التي ُكلف بها طرف ثالث من جانب مدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق االستثمار.
ال يوجد
ي) أي أنشطة عمل أو مصالح أخرى لمدير الصندوق تمثل أهمية جوهرية  ،أو من الممكن أن تتعارض مع أنشطة صندوق االستثمار.
ال يوجد
ك) األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله.
ث) للهيئة السوق املالية صالحية عزل مدير الصندوق فيما يتعلق بالصندوق واختاذ أي اجراء تراه مناسبا لتعيني مدير صندوق بديل أو اختاذ أي
تدب آخر تراه مناسبا يف حال وقوع أي من احلاالت اآلتية:

 .7توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار هيئة السوق املالية بذلك مبوجب الئحة األشخاص املرخص هلم.
 .8إل اء ترخيص مدير الصندوق يف ممارسة نشاط اإلدارة أو سحبه أو تعليقه من قبل هيئة السوق املالية
 .9تقدمي طلب إىل هيئة السوق املالية من مدير الصندوق إلل اء ترخيصه يف ممارسة نشاط االدارة
 .10إذا رأت هيئة السوق املالية أن مدير الصندوق قد أخل – بشكل تراه اهليئة جوهريا – بالتزام النظام او لوائحه التنفيذية.
 .11وفاة مدير احملفظة االستثمارية الذي يدر أصول صندوق االستثمار أو عجزه أو استقالته مع عدم وجود شخص أخر مسجل لدى مدير
الصندوق قادر على ادارة أصول الصندوق.
 .12أي حالة أخرى ترى هيئة السوق املالية – بناء على أسه معقولة – أهنا ذات أ ية جوهرية.
ج) جيب على مدير الصندوق إشعار هيئة السوق املالية بأي من احلاالت الوارد ذكرها يف الفقرة الفرعية  5من الفقرة (أ) أعاله.
ح) يف حال مارسا هيئة السوق املالية أيا من صالحياهتا وفقا للفقرة أ فيتعني على مدير الصندوق التعاون بشكل كامل من أجل املساعدة على
تسهيل النقل السله للمسؤوليات إىل مدير الصندوق البديل وذلك خالل الن  60يوما األوىل من تعيني مدير الصندوق البديل .وجيب على
مدير الصندوق املعزول ان ينقل حيثما كان ذلك ضروريا ومناسبا ووفقا لتقدير هيئة السوق املالية احملض ،اىل مدير الصندوق البديل مجيع العقود
املرتبطة بالصندوق.

 )13أمين الحفظ:
أ) اسم أمين الحفظ.
شركة البالد لالستثمار ظالبالد املاليةظ
ب) رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية.
البالد املالية مقرها الرئيسي يف الريات ،ومصرحة من قبل هيئة السوق املالية السعودية ترخيص رقم ()37-08100
ج) العنوان المسجل وعنوان العمل ألمين الحفظ.
شركة البالد لالستثمار
اململكة العربية السعودية
البالد املالية ،املركز الرئيسي
طريق امللك فهد | ص ب  140الريات 11411
الرقم اجملاين 920003636 :فاكه0112906299 :
الربيد اإللكرتوينclientservices@albilad-capital.com :
املوقع االلكرتوينwww.albilad-capital.com :

د) تاريخ الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية.
شركة البالد املالية هي شخص اعتباري مرخص له مبوجب أحكام الئحة األشخاص املصرح هلم الصادرة مبوجب الرتخيص رقم ( )37-08100بتاريخ
1428/08/01هن املوافق 2007/08/14م.

هـ) األدوار األساسية ومسؤوليات أمين الحفظ فيما يتعلق بالصندوق
أمني احلف هو املسؤول عن حف ومحاية أصول الصندوق نيابة عن مجيع مالكي الوحدات واختاذ مجيع التداب اإلدارية يف ما خيص حف أصول
الصندوق.
و) المهام التي كلف بها أمين الحفظ طرفاً ثالثاً
حيق ألمني احلف تكليف أي طرف ثالث للقيام جبزء من مهام أمني احلف أو مجيعها نيابة عنه يف األسواق احمللية أو ا ارجية.
ز) األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله.
 .3صالحية الهيئة في عزل أمين الحفظ واستبداله:
ج)

للهيئة عزل أمني احلف املعني من مدير الصندوق أو اختاذ أي تدب تراه مناسبا يف حال وقوع أي من احلاالت اآلتية:
 )6توقف أمني احلف عن ممارسة نشاط احلف دون إشعار اهليئة بذلك مبوجب الئحة األشخاص املرخص هلم.
 )7إل اء ترخيص أمني احلف يف ممارسة نشاط احلف أو سحبه أو تعليقه من قبل اهليئة.
 )8تقدمي طلب إىل اهليئة من أمني احلف إلل اء ترخيصه يف ممارسة نشاط احلف .
 )9إذا رأت اهليئة أن أمني احلف قد أخل  -بشكل تراه اهليئة جوهريا  -بالتزام النظام أو لوائحه التنفيذية.
 )10أي حالة أخرى ترى اهليئة -بناء على أسه معقولة -أهنا ذات أ ية جوهرية.

د)

إذا مارسا اهليئة أيا من صالحياهتا وفقا للفقرة (أ) من هذه املنادة ،فيجنب علنى مندير الصنندوق املعنين تعينني أمنني حفن بنديل وفقنا لتعليمنات
اهليئة ،كما يتعني على مدير الصندوق وأمني احلف املعزول التعاون بشكل كامل من أجل املساعدة على تسهيل النقل السله للمسؤوليات إىل
أمني احلف البديل وذلك خالل الن ( )60يوما األوىل من تعيني أمني احلف البديل .وجيب على أمني احلف املعزول أن ينقل ،حيثما كان ذلنك
ضروريا ومناسبا ووفقا لتقدير اهليئة احملض  ،إىل أمني احلف البديل مجيع العقود املرتبطة بصندوق االستثمار ذي العالقة.

 .4صالحية مدير الصندوق في عزل أمين الحفظ واستبداله:
د) جيننوز ملنندير الصننندوق عننزل أمننني احلف ن املعننني مننن قبلننه مبوجننب إشننعار كتننايب إذا رأى بشننكل معقننول أن عننزل أمننني احلف ن يف مصننلحة مننالكي
الوحدات ،وعلى مدير الصندوق إشعار اهليئة ومالكي الوحدات بذلك فورا وبشكل كتايب.
ه) جيب على مدير الصندوق إذا عزل أمني احلف تعيني بديل له خالل ( )30يوما من تسنلم أمنني احلفن اإلشنعار الكتنايب الصنادر وفقنا للفقنرة (أ)
مننن هننذه املننادة .وجيننب علننى أمننني احلفن املعننزول التعنناون بشننكل كامننل مننع منندير الصننندوق لتسننهيل النقننل السننله للمسننؤوليات إىل أمننني احلفن
البننديل .وجيننب علننى أمننني احلف ن املعننزول أن ينقننل ،حيثمننا كننان ذلننك ضننروريا ومناسننبا ،إىل أمننني احلف ن البننديل مجيننع العقننود املرتبطننة بصننندوق
االستثمار ذي العالقة.
و) جيننب علننى منندير الصننندوق اإلفصنناح فننورا يف موقعننه اإللكننرتوين عننن قيامننه بتعيننني أمننني حف ن بننديل ،وجيننب علننى منندير الصننندوق العننام كننذلك
اإلفصاح يف املوقع اإللكرتوين للسوق عن قيامه بتعيني أمني حف بديل للصندوق العام.
 )14مستشار االستثمار

ال يوجد
 )15الموزع

أ) اسم الموزع.
شركة دراية المالية.

ب) العنوان المسجل وعنوان العمل للموزع.
شارع العليا العام -الريات
مركز العليا  -الدور الثاين
صندوق بريد 286546
الريات 11323
هاتف
9 2002 44 33
فاكه
966 299 8071
support@derayah.com
ج) الترخيص الصادر عن الهيئة للموزع.
ترخيص رقم 08109 – 27

د) وصف األدوار األساسية ومسؤوليات الموزع فيما يتعلق بصندوق االستثمار.
تقوم شركة دراية المالية بمهام التوزيع من عرض وبيع وحدات الصندوق ،وتشتمل مسؤوليات الموزع على التالي:
)1
)2
)3
)4
)5

عرت وبيع وحدات الصندوق حتا مسمى مدير الصندوق للمستثمرين بأفضل جهد وعناية ممكنة من خالل قنوات التوزيع ا اصة باملوزع
تنفيذ االشرتاكات واالسرتدادات يف الصناديق املستثمر هبا بشكل عميعي حتا مسمى املوزع املستثمرين.
القيام جبميع متطلبات العناية واحلرص الالزم على املستثمرين واليت تشتمل على منوذج اعرف عمليك ومنوذج مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
ومتطلبات مالءمة االستثمار للعميل وفقا للوائح واألنظمة السعودية.
مسؤولية التواصل مع العمالء وتقدمي التقارير ا اصة بالصندوق مبا تشمله من تقارير دورية وتقارير تأكيد إمتام الصفقات ،والرد على مجيع
استفسارات وطلبات املستثمرين ،وتقدمي التقارير واملتطلبات ا اصة مبدير الصندوق.
حتمل مجيع الرسوم واملصاريف املتعلقة بتسويق وعرت الصندوق للمستثمرين.

 )6التأكد من اكتمال ودقة الشروط واألحكام اليت تقدم للعمالء وأي حتديثات وت ي ات عليها.

 )16المحاسب القانوني:
أ) اسم المحاسب القانوني.
إيرنيسا أند يونج
ب) العنوان المسجل وعنوان العمل للمحاسب القانوني.
الطابق السادس  ،برج الفيصلية
طريق امللك فهد
ص.ب  2732الريات 11464
اململكة العربية السعودية
http://www.ey.com/EM/en
ج) األدوار األساسية ومسؤوليات المحاسب القانوني فيما يتعلق بالصندوق
تتمثل مسؤولية احملاسب القانوين يف إبداء الرأي على القوائم املالية استنادا إىل أعمال املراجعة اليت يقوم هبا واليت تتم وفقا ملعاي املراجعة املتعارف عليها
يف اململكنة العربينة السنعودية والنيت تتطلنب التنزام احملاسنب مبتطلبنات أخالقينات املهننة وختطنيط وتنفينذ أعمنال املراجعنة للحصنول علنى درجنة معقولنة منن
التأكند بنأن القنوائم املالينة خالينة منن األخطناء اجلوهرينة .تتضنمن مسنؤوليات احملاسنب القنانوين أيضنا القينام بنإجراءات احلصنول علنى أدلنة مؤيندة للمبنالغ
واإليضاحات الواردة يف القوائم املالية .باإلضافة إىل تقييم مدى مالءمة السياسات احملاسبية املتبعة ومعقولية التقديرات احملاسبية املستخدمة باإلضافة إىل
تقييم العرت العام للقوائم املالية.

 )17معلومات أخرى:
أ) سيتم تقديم السياسات واإلجراءات المتعلقة بمعالجة تضارب المصالح عند طلبها بدون أي مقابل.

ب) المعلومات المتعلقة بالتخفيضات والعموالت الخاصة وشرح سياسة مدير الصندوق بشأن التخفيضات والعموالت الخاصة.
يستحق مدير الصندوق رسوم اشرتاك ختصم مباشرة عند كل عملية اشرتاك بالصندوق غ مسرتدة مبعدل  %2كحد أقصى من قيمة كل اشرتاك .وجيوز
ملدير الصندوق وفقا لتقديره ا اص خفض هذه النسبة.
ج) المعلومات المتعلقة بالزكاة و/أو الضريبة
يتوىل املستثمر استخراج زكاة ماله بنفسه وفقا ألحكام زكاة عروت التجارة ،وهي  %2.5من سعر الوحدات االستثمارية يف اليوم الذي عب فيه الزكاة.
إن الرسوم واملصاريف والعموالت املذكورة يف شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات ال تشمل ضريبة القيمة املضافة وسيتم حتميل الضريبة بشكل
منفصل وفقا للنسب املنصوص عليها يف نظام الضرائب والئحته التنفيذية.

د) معلومات وتفاصيل اجتماع مالكي الوحدات.
 .6يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات من خالل إعالن الدعوة على املوقع اإللكرتوين ا اص به وعلى املوقع اإللكرتوين ا اص
بالسوق املالية السعودية ظتداولظ ،ومن خالل إرسال إخطار خطي جلميع مالكي الوحدات وأمني احلف مع إعطاء مهلة ال تقل عن  10أيام
وال تزيد عن  21يوما من تاريخ انعقاد االجتماع .ويتعني أن حيدد اإلعالن واإلخطار تاريخ انعقاد االجتماع ومكانه ووقته وجدول األعمال
املقرتح .كما يتعني على مدير الصندوق ،يف نفه وقا إرسال اإلخطار إىل مالكي الوحدات فيما يتعلق بأي اجتماع ،تقدمي نسخة من هذا
ُ
اإلخطار إىل هيئة السوق املالية.
 .7يتعني على مدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع ملالكي الوحدات يف غضون  10أيام من استالم طلب خطي من أحد مالكي الوحدات أو
أكثر ،الذي ميتلك منفردا أو الذين ميتلكون جمتمعني  %25على األقل من وحدات الصندوق.
 .8يتكون النصاب الالزم لعقد اجتماع ملالكي الوحدات من عدد مالكي الوحدات الذين ميتلكون جمتمعني  %25على األقل من قيمة وحدات
الصندوق.
 .9يف حال عدم الوفاء بشروط النصاب الواردة يف الفقرة السابقة أعاله ،يدعو مدير الصندوق الجتماع ثان من خالل اإلعالن على موقعه
اإللكرتوين وعلى املوقع اإللكرتوين ا اص بالسوق املالية السعودية ظتداولظ ومن خالل إرسال إخطار خطي جلميع مالكي الوحدات وأمني
احلف مع إعطاء مهلة ال تقل عن  5أيام من تاريخ انعقاد االجتماع الثاين .وخالل االجتماع الثاين ،يشكل أي عدد من مالكي الوحدات
الذين ميتلكون أي عدد من الوحدات ،احلاضرين بصفة شخصية أو من خالل ممثلني ،نصابا قانونيا.
 .10حيق لكل مالك وحدات تعيني وكيل لتمثيله يف اجتماع مالكي الوحدات.
هـ) معلومات عن اإلجراءات المتبعة إلنهاء وتصفية الصندوق
يعتننرب هننذا الصننندوق مننن الصننناديق املفتوحننة املنندة ولننيه هننناك يننوم حمنندد لتصننفيته .ومننع ذلننك ،فإنننه سننيكون ملنندير الصننندوق احلننق يف تصننفية الصننندوق
بالكامل ،إذا أصبح جليا أن حجم أصول الصندوق ال يربر االستمرار يف إدارته بطريقة عملية ومالئمة وجمدية من الناحية االقتصنادية أو بسنبب حندوث
بعض الت ي ات يف األنظمة اليت حتكم إدارة الصندوق ،أو اففض حجم الصندوق دون احلد األدىن املسموح به الستمرار الصندوق واحملدد من قبل هيئنة
السوق املالية وذلك بعد اشعار هيئة السوق املالينة أو ألي سنبب طنارا آخنر .ويف حالنة مت اختناذ قنرار بتصنفية الصنندوق ،فسنيقوم مندير الصنندوق باختناذ
ا طوات التالية:



إرسال إشعار مكتوب هبذه التصفية إىل هيئة السوق املالية ومالكي الوحدات  ،على أن يكون ذلك قبل ( )21يوما تقومييا من تاريخ التصفية.



سننداد االلتزامننات املسننتحقة علننى الصننندوق مننن أصننول الصننندوق وتوزيننع املبننالغ املتبقيننة (إن وجنندت) علننى مننالكي الوحنندات املسننجلني يف تنناريخ
التصفية على أساس تناسيب حسب ما ميلكه كل مالك وحدات بالصندوق.



جيب على مدير الصندوق اإلعالن يف موقعه اإللكرتوين واملوقع اإللكرتوين للسوق عن انتهاء مدة الصندوق ومدة تصفيته.

و) اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى


يستقبل مدير الصندوق شكاوى املستثمرين يف الصندوق عن طريق وحدة خدمات العمالء على الرقم اجملاين  8001245858أو عن طريق
الفاكه رقم  011/ 4600625أو عن طريق املراكز االستثمارية.



يف حالة طلب اجلهات القضائية املختصة أو هيئة السوق املالية نتائج أي شكوى صنادرة عنن أي مسنتثمر منن املسنتثمرين يف الصنندوق ،فعلنى مندير
الصندوق تزويدها جبميع املستندات املرتبطة باملوضوع.



يزود مدير الصندوق املستثمرين باإلجراءات ا اصة مبعاجلة الشكاوى حال طلبها.



ويف حالننة تعننذر الوصننول إىل تسننوية أو مل يننتم الننرد خننالل  15يننوم عمننل ،حيننق للمشننرتك إيننداع شننكواه ل ندى هيئننة السننوق املاليننة -إدارة شننكاوى
املسننتثمرين ،كمننا حيننق للمشننرتك إيننداع شننكواه لنندى جلنننة الفصننل يف منازعننات األوراق املاليننة بعنند مضنني منندة ( )90يننوم تق نوميي مننن تنناريخ إيننداع
الشكوى لدى اهليئة ،إال إذا اخطرت اهليئة مقدم الشكوى جبواز إيداعها لدى اللجنة قبل انقضاء املدة.

ز) الجهة القضائية المختصة بالنظر في أي نزاع ناشئ من أو عن االستثمار في الصناديق
ختضع مذكرة املعلومات وشروط وأحكام الصندوق ألنظمة اململكة العربينة السنعودية السنارية املفعنول وألي تعنديالت الحقنة يف املسنتقبل لتلنك األنظمنة
مبننا ال خيننالف الض نوابط الشننرعية املعتمنندة لنندى الراجحنني املاليننة .وحيننال أي ن نزاع ينشننا بننني منندير الصننندوق واملسننتثمرين إىل جلنننة الفصننل يف منازعننات
األوراق املالية.
ح) قائمة للمستندات المتاحة لمالكي الوحدات
ملالكي الوحدات احلق يف االطالع على شروط وأحكام الصندوق ،وملخص املعلومات الرئيسة وكل عقد مذكور يف مذكرة املعلومات ،والقوائم املالية
ملدير الصندوق.

ط) ملكية أصول الصندوق
تعد أصول الصندوق مملوكة بشكل مجاعي ملالكي الوحدات (ملكيه مشاعة) ،وال جيوز أن يكون ملدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أمني
احلف أو أمني احلف من الباطن أو مقدم املشورة أو املوزع أي مصلحة يف أصول الصندوق أو مطالبة فيما يتعلق بتلك األصول ،إال إذا كان مدير
الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أمني احلف أو أمني احلف من الباطن أو مقدم املشورة أو املوزع مالكا لوحدات الصندوق ،وذلك يف حدود
ملكيته ،أو كان مسموحا هبذه املطالبات مبوجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وأُفصح عنها يف الشروط واألحكام أو مذكرة املعلومات.

ي) معلومة أخرى معروفة ،أو ينبغي أن يعرفها مدير الصندوق أو مجلس إدارة الصندوق بشكل معقول  ،وقد يطلبها – بشكل معقول – مالكو
بناء عليها.
الوحدات الحاليون أو المحتملون أو مستشاروهم المهنيون ،أو من المتوقع أن تتضمنها مذكرة المعلومات التي سيُتخذ قرار االستثمار ً
ال يوجد
ك) أي إعفاءات من قيود الئحة صناديق االستثمار وافقت عليها هيئة السوق المالية ما عدا التي ذُكرت في سياسات االستثمار وممارساته.
ال يوجد
ل) سياسة مدير الصندوق فيما يتعلق حقوق التصويت المرتبطة بأي أصول للصندوق العام الذي يديره
بعد التشاور مع مسؤول االلتزام ،يوافق جمله إدارة الصندوق ،على السياسات العامنة املرتبطنة مبمارسنة حقنوق التصنويا املمنوحنة للصنندوق علنى أسناس
األوراق املالية اليت تشكل جزءا من أصول الصندوق ،وسوف يقرر مدير الصندوق ،بناء على تقديره ا اص ،ممارسة أو عدم ممارسة أي حقوق تصويا،
بعد التشاور مع مسؤول االلتزام .وسيتم تزويد مالكي الوحدات هبذه السياسة عند طلبهم .

ز) معايير تحديد مجال االستثمار
اجملال االستثماري للصندوق هو مجيع األوراق املالية اليت تتوافق مع الضوابط الشرعية ملدير الصندوق يف أسواق األسهم السعودية

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

*الرسوم أعاله تشمل رسوم القيمة المضافة.

