
 

 

 

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



 المعلومات الرئيسية (أ)
 

 أسم الصندوق ونوعه .1
 بشكل االستثمار خالل من املال لرأس األجل طويل منو حتقيق إىل يهدف مفتوح استثمار صندوق هو اخلليجية لألسهم الراجحي صندوق
 .للصندوق الشرعية اهليئة ضوابط مع واملتوافقة اخلليجية األسواق أسهم يف رئيسي

 

 األهداف االستثمارية .2
 بشكل االستثمار خالل من املال لرأس األجل طويل منو حتقيق إىل يهدف مفتوح استثمار صندوق هو اخلليجية لألسهم الراجحي صندوق
 لقياس كأداة  االسرتشادي املؤشر استخدام يتم حيث للصندوق، الشرعية اهليئة ضوابط مع واملتوافقة اخلليجية األسواق أسهم يف رئيسي

  اخلليجية األسهم أسواق يف الشرعية الضوابط مع تتوافق اليت املالية األوراق مجيع هو للصندوق االستثماري اجملال أن كما  الصندوق أداء
 املؤشر أداء متابعة للمستثمر ميكن و( اخلليجية لألسهم بورز أند ندور ستا) اإلرشادي للمؤشر مقارب منو لتحقيق الصندوق يسعى كما

 www.alrajhi-capital.com الصندوق ملدير االلكرتوين املوقع زيارة خالل من اإلرشادي
 

 سياسات االستثمار وممارساته .3

ترتكز سياسية الصندوق على االستثمار يف أسهم الشركات املدرجة يف أسواق األسهم لدول جملس التعاون اخلليجي بشكل رئيسي، كما 
 يوضح اجلدول التايل سياسة تركيز االستثمارات يف الصندوق:

 

األعلى احلد األدىن احلد  االستثمار نوع   

والطروحات األولية وحقوق األولوية األسهم 50% 100%  

النقد أسواق وصناديق وأدوات النقد 0% 50%  

صناديق االستثمار األخرى املطروحة طرحاً عاماً ذات األهداف واالسرتاتيجيات املماثلة وتشمل  0% 30%
  الصناديق املتداولة

 طرحاً عاماً/املتداولة وتشمل الصناديق العقارية املتداولةاألوراق املالية األخرى املطروحة  0% 15%

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

 الظروف االستثنائية.

 المخاطر المرتبطة باالستثمار في الصندوق .4
  اسربربربتثمار عربربربايل املخربرباطر، وتبعربربرباً لربربربذل  لربربد علربربربى مربربربالكي الوحربربدات أن يكونربربربوا علربربربى بينربرب  مربربربن املخربربرباطر يعتربربا الصربربربندوق صربربندوق

 الرئيسة اليت قد يكون هلا أثر سليب على أداء الصندوق
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   لربربيس هنربرباك تأكيربربد أن األهربربداف االسربربتثمارية للصربربندوق سربربوف تتحقربربق وذلربرب  ألن ظربربروف السربربوق وطربربرق التربربداول يف ت ربرب  مسربربتمر
 ال يعتا ضماناً لألداء املستقبلي.  للصندوق أو املؤشر االسرتشادي للصندوق سابقال األداءكما أن 

  مقارنربربربربربة باملؤشربربربربربر  الصربربربربندوق خسربربربربربائر كبربربربربرب ة أو أن أداءأي ضربربربربربمان بربربربربربأن األربربربربرباح سربربربربربوف تتحقربربربربربق أو أنربربربرب  لربربربربربن يربربربربربتم تكبربربربربد  يوجربربربربدال
 االسرتشادي سيتكرر أو مياثل األداء السابق.

 بنكيةال يعتا مبثابة وديعة  االستثمار يف الصندوق  يف االعتبار أنلد أن يأخذ مالكي الوحدات احملتملني. 
  ،أقربل مربن السربعر وقد يكون مبلغ االسربرتداد لد على مالكي الوحدات أن يدركوا أهنم رمبا خيسرون جزءاً من أو كامل استثمارهم

ورمبا ال يستطع مالكي الوحدات اسرتداد املبلغ . وقد تنخفض قيمة االستثمارات الرئيسة للصندوق الصندوقب  يف  اشرتكواالذي 
 الذي استثمروه يف الصندوق.

 صندوقاللمخاطر الرئيسة المحتملة المرتبطة باالستثمار في اقائمة 

 لد أن يأخذ مالكي الوحدات احملتملني يف االعتبار قبل االستثمار يف هذا الصندوق عوامل املخاطر واليت تشتمل وال تنحصر على التايل:

 مخاطر سوق األسهم
يستثمر الصندوق بشكل أساسي يف األسهم اليت هي عرضة ملخاطر السوق والتذبذبات العالية، ويف الوقت ذات  ال يوجد أي تأكيد أو ضمان  

. كما أن بأن الصندوق سيحقق أداًء إلابيا. وينب ي أن يكون املستثمر على علم باملخاطر اليت ينطوي عليها هذا النوع من االستثمارات
 خلارجية.املستثمر يدرك أن مجيع األسهم عرضة لالرتفاع واالخنفاض تبعا لعوامل النمو لتل  الشركات اليت تتأثر بالعديد من العوامل الداخلية وا
زيادة نسبة و مدير الصندوق سيسعى قدر اإلمكان للتقليل من خماطر هذه التذبذبات بالتوزيع النشط يف القطاعات ومن خالل ختفيض أو 

 األسهم يف الصندوق تبعا لظروف السوق.
 

 مخاطر القطاع
على  قد يركز الصندوق يف استثماره على أحد القطاعات مما لعل الصندوق عرضة للت   تبعاً للت   يف ذل  القطاع، بشكل عام ال يتم الرتكيز

ل  القطاع وباملقابل يكون الصندوق أكثر خماطرة مقارنة بالصناديق االستثمار يف أحد القطاعات بعين  إال يف حال توافر فرص منو كب ة لذ
 األكثر تنوعا.

 
 مخاطر العمالت

ينطوي االستثمار يف الصندوق على بعض املخاطر اليت تتعلق بالعمالت، فإن اخنفاض قيمة أي من العمالت اليت تشكل قوام استثمارات 
ولكن التنوع يف جماالت االستثمار يف عدد من البلدان املختلفة سيكون من شأن  أن  الصندوق من شأن  أن يؤثر سلبا على أداء الصندوق.

 يقلل من تل  املخاطر. 
 

 نمخاطر االئتما
يف حال استثمار أصول الصندوق يف صناديق البضائع فهناك خماطر ائتمانية تتمثل يف إمكانية عدم قدرة أو عدم رغبة الطرف اآلخر يف سداد  

 لتزامات املرتتبة علي  يف الوقت احملدد أو عدم إمكانية السداد هنائياً.املستحقات أو اال
 
 
 



 المخاطر االقتصادية
أي  ينطوي االستثمار يف الصندوق على درجة عالية من املخاطر النامجة عن التوزيع اجل رايف لألسواق اليت يستثمر فيها الصندوق. وعلي ؛ فإن
 ت ي ات معاكسة يف الظروف االقتصادية للبلد )أو البلدان( اليت تستثمر فيها األموال، قد يكون ل  أثر سليب على قيمة أصول الصندوق. 

 
 
 

 مخاطر عدم الشرعية
د يؤدي تتمثل خماطر عدم الشرعية يف حال استبعاد أحد الشركات املستثمر فيها وأصبحت غ  متوافقة مع املعاي  الشرعية للهيئة الشرعية، مما ق

ة لعدم مطابقتها إىل اضطرار مدير الصندوق لبيع تل  األسهم بسعر قد يكون غ  مالئم. إضافة إىل أن استبعاد عدد من الشركات كنتيج
 ت.للضوابط احملددة من اهليئة الشرعية اخلاصة مبدير الصندوق من شأن  أن لعل استثمارات الصندوق أكثر تركيزاً مما قد يزيد من التذبذبا

 
 مخاطر السيولة

أو إذا كانت قيمة الوحدات  يتعرض الصندوق ملخاطر عدم القدرة على تنفيذ عمليات االسرتداد نتيجة النقص يف السيولة يف أسواق األسهم
% أو أكثر من القيمة الصافية ألصول الصندوق إىل احلد الذي يضطر مع  مدير الصندوق لتأجيل 10تعادل  تعاملاملسرتدة يف أي يوم 

 االسرتداد لتاريخ الحق.
 

 المخاطر القانونية
ظمة واإلجراءات القانونية, وتأيت تل  املخاطر من الشركات اليت قد تواج  الشركات بعض املخاطر القانونية نتيجة لعدم االلتزام بتطبيق األن

 استثمر فيها الصندوق واحتمالية تعرضها للمخاطر القانونية واملقاضاة من قبل دعاوى األفراد أو الشركات.
 

 المخاطر السياسية
  تل  البلدان أو أي خماطر سياسية أخرى.أداء الصندوق قد يكون متأثرا بت ي  احلكومات أو احلروب أو يف حال ت ي  القوانني يف

 
 األخرى االستثمارات مخاطر
 وتعتا ،REITsالعقارية االستثمارية والصناديق املتداولة، الصناديق مثل أخرى استثمارات يف الصندوق يستثمر قد األصول، تنويع ل رض
 أداء من االستثمارات تل  ختفض وقد الثابت والدخل النقد أسوق مثل التقليدية األصول فئات من خطورة أكثر عموما االستثمارات، هذه

 .الوحدة وسعر الصندوق
 

 التمويل مخاطر
 إرادة عن خارجة ألسباب احملدد الوقت يف املبالغ سداد عن الصندوق يتأخر قد االستثمار ل رض متويل على الصندوق مدير حصول حال يف

 أسعار على سلبا سينعكس والذي الصندوق أصول على يؤثر قد مما استثمارات  بعض لبيع الصندوق مدير يضطر قد مما الصندوق، مدير
 .الوحدات

 
 
 



 
 الثابت الدخل ألدوات الداخلي التصنيف على االعتماد مخاطر

 على بناء الصندوق افيه يستثمر واليت ائتمانيا املصنفة غ  الثابت الدخل أدوات يف باالستثمار املتعلقة املخاطر الوحدات مالكو يتحمل
 أدوات ملصدري املايل الوضع يف ضعف أي أن حيث. الصندوق مدير ب  يقوم الذي الداخلي االئتماين والتصنيف التقومي مث والتحليل، البحث
 .الوحدات وأسعار الصندوق أداء على سلبا يؤثر مما الصندوق أصول قيمة صايف قيمة خفض إىل يؤدي رمبا الثابت الدخل

 
 الناشئة األسواق مخاطر

 صفقات تسوية يف التأخر أو باإلخفاق مرتبطة خماطر على تنطوي قد واليت ناشئة أسواق أو سوق يف مالية أوراق يف الصندوق يستثمر قد
. واملعتاد املتوسط من أعلى خماطرا طيات  بني حيمل قد األسواق ذهه مثل يف االستثمار أن كما.  املالية األوراق حفظ وأمانة وتسجيل السوق
 استثمر حال يف ولذل ،. الشركات من حمدود عدد يف مرتكزا يكون عادة الناشئة األسواق يف السوقية القيمة أحجام من األكا الكم بأن علما

 أكثر أسواق يف باالستثمار مقارنةً  أقل وسيولة األسعار، تقلبات من أكا قدرا الصندوق يواج  فقد الناشئة األسواق يف تستثمر مالية أوراق يف
 .وحدات  وسعر الصندوق أداء على سلبا يؤثر قد مما تطورا

 
 الصندوق مدير موظفي على االعتماد مخاطر

 عند سلبيا الوحدة وسعر الصندوق أداء تأثر إىل يؤدي قد مما الصندوق، مدير موظفي اراتومه قدرات على كب  بشكل الصندوق أداء يعتمد 
 .مناسد بديل وجود وعدم مغياهب أو ماستقالته

 
 المصالح تضارب مخاطر
 مدير قرارات على تؤثر قد شخصية مصلحة بسبد الصندوق مدير قرار واستقاللية موضوعية على تؤثر اليت احلاالت يف املخاطر ههذ تنشأ

 .الوحدة وسعر الصندوق أداء على سلبا يؤثر قد مما االستثمارية القرارات اختاذ يف الصندوق
 

 الُمصِدر مخاطر
 سلبا تؤثر اليت احملددة السياسية أو االقتصادية الظروف يف والت  ات النظ ، /املقابل الطرف أو للُمصدر املالية الظروف يف الت ي ات وتشمل

 تأثر وبالتايل م أسه قيمة اخنفاض إىل يؤدي قد مما املصدر بوضع يتأثر األصل ذل  إن حيث املصدر، أو املالية األوراق من معني نوع على
 .سلبا الوحدة وسعر الصندوق أداء

 

 البيانات السابقة المرتبطة بأداء الصندوق .5
 

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

 م2018ديسمبر  31 - التراكمي %العائد 

 سنة ثالث سنوات خمس سنوات منذ التأسيس

10.81 -1.83 10.82 9.05 



 

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

 % العائد السنوي
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

12.70% 13.60% -2.11% 9.24% 27.50% 3.44% -14.35% 2.48% -0.83% 9.05% 

 

 .بالمقارنة مع المؤشر االسترشادي على مدار السنوات الخمس الماضية أو منذ التأسيس الصندوق( أداء 3

 
 مدار السنوات المالية الثالث الماضية( تاريخ توزيع األرباح على 4

 .الصندوق يف املوزعة األرباح استثمار بإعادة وسيقوم املستثمرين على نقدية توزيعات أو أرباح أي بتوزيع الصندوق يقوم لن

 تقارير الصندوق( 5

موقعنا االلكرتوين  ل وذل  من خالمقابل  يستطيع مالكي الوحدات االستثمارية واملستثمرين احملتملني احلصول على نسخ من هذه القوائم دون
capital.com-www.alrajhi 

 

 

 

 

 مقابل الخدمات والعموالت واالتعاب (ب)

 رسوم اإلدارة

 % السنوي األداء
 السنة  2018 2017 2016 2015 2014

 الصندوق 9.05% 0.83%- 2.48% 14.35%- 3.44%
 االسترشاديالمؤشر  10.59% 2.98% 11.03% 14.73%- 2.69%-
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 أصول إمجايل من( الباطن من الصندوق ملدير اإلدارة رسوم تضمنةم ) سنويا% 1.75 مقدارها اإلدارة مقابل أتعاب الصندوق مدير يستحق
 .ميالدي شهر كل  هناية يف الصندوق أصول من خصمها يتم و تقومي يوم كل  عند األتعاب هذه وحتتسد الصندوق،

 رسوم أمين الحفظ

لألوراق املالية اليت يتم حفظها يف السوق السعودية، ويتحمل رسوم حفظ سنوياً من قيمة األصول % 0.02يتحمل الصندوق رسوم حفظ تعادل 
 لألوراق املالية اليت يتم حفظها يف األسواق اخلليجية والعربية األخرى. سنوياً من قيمة األصول ( %0.15-%0.07ترتاوح بني )

  من املمكن أن تت   من وقت ألخر.ال تشمل الرسوم النظامية والرسوم اليت قد تفرضها األسواق ومراكز اإليداع واليت

. 

 الضرائب

 تربربدفع الربربيت الرسربربوم أو الصربربندوق مربربع املامربربة العقربربود أو الصربربندوق علربى فرضربربها يربربتم أخربربرى ضربربرائد وأي املضربربافة القيمربربة ضربربريبة الصربربندوق يتحمربل
 .الصندوق إدارة مقابل الصندوق مدير أو للصندوق أعمال أو خلدمات تقدميهم نظ  أخرى ألطراف

 التعاملرسوم 

 األسربربواق يف السربربائدة العمربربوالت حسربربد املاليربربة األوراق وبيربربع شربربراء وعمليربربات صربربفقات عربربن الناجتربربة التربربداول ورسربربوم عمربربوالت الصربربندوق يتحمربربل
 .احلفظ وأمناء التنظيمية واجلهات املالية واألسواق للوسطاء تدفع واليت

 رسوم أخرى

 جملس أعضاء ومكافآت الرقابية والرسوم النشر ورسوم احلفظ ورسوم املراجعة رسوم إلدارت ، والفعلية الالزمة املصاريف الصندوق سيتحمل
 مصاريف باستثناء) األخرى املصروفات نسبة إمجايل يتجاوز أال بشرط االخرى، واملصروفات االسرتشادي، املؤشر ورسوم الصندوق إدارة

(  ذل  من أقل الرسوم نسبة كانت  حال يف 150,000) أو السنوية األصول قيمة صايف متوسط من% 0.25( والضرائد واحلفظ التعامل
 .فقط الفعلية الرسوم الصندوق يتحمل كما

 رسوم اإلدارة
 ملالصندوق  حتتسد على أساس سنوي وحت إمجايل أصول% من 1.75
ويتم خصمها من أصول الصندوق يف هناية كل شهر  تراكمياُ  يومي بشكل
 ميالدي

 أتعاب احملاسد القانوين
 سنوي أساس على ثابت مبلغحتتسد ك سنوياً  لاير 35,000 أقصى حبد
 اشهر ست  كل  وتدفع تراكمياً  يومي بشكل ملوحت

 ملحتو ثابت على أساس سنوي   مبلغحتتسد ك سنوياً  لاير 5,000 أقصى حبد رسوم نشر قيمة الوحدات يف موقع تداول
 وتدفع يف هناية العام  بشكل يومي تراكمياً 

 الصندوق إدارة جملس أعضاء مكافأة
الصندوق نصيب  منها بقدر حجم  يتحمل سنوياً  لاير 60,000 أقصى حبد

 ملوحتأصول  نسبة إىل إمجايل أصول الصناديق األخرى على اساس سنوي 
 السن  هناية يف وختصم  تراكمياً  يومي بشكل

بشكل  ملحتو ثابت على أساس سنوي  مبلغحتتسد ك سنوياً  لاير 7,500 (املالية السوق هيئة قبل)من  رقابية رسوم



 وتدفع يف هناية العام  يومي تراكمياً 

 حسد معاي  اهليئة الشرعية مئويةحتسد كنسبة  االسهم أرباح تطه 

 مصاريف التوزيع
تقديري على أساس سنوي  بلغحتتسد كم سنوياً  لاير 50,000  أقصى حبد

 وتدفع يف هناية العام بشكل يومي تراكمياً  ملحتو 

سنوي وحتمل بشكل على أساس كمبلغ ثابت لاير سنوياً حتتسد   26,500 االسرتشادياملؤشر  رسوم
 وتدفع بشكل نصف سنوي  تراكمياً يومي 

 حتتسد كنسبة مئوية على أساس يومي وختصم يف هناية كل شهر احلفظ وخدمات احلفظ مصاريف رسوم

 يوجد ال بالتمويل تتعلق االستثمار صندوق يتحملها مصاريف

 اخلدمات أو الوحدات بتسجيل تتعلق مصاريف

 األخرى اإلدارية
 ال يوجد

 بسجل تتعلق خدمات تقدمي مقابل مستحقة أتعاب

 الوحدات مالكي
 ال يوجد

 مالكي على حتميلها يتم أخرى مصاريف أو رسوم

 .الصندوق أصول من دفعها يتم أو الوحدات
 ال يوجد

 .يوم 365 أساس على السنة أيام عدد احتساب يتم* 
  املضافة القيمة ضريبة احتساب قبل أعاله الرسوم مجيع**
 

 مكان وكيفية الحصول على معلومات إضافية حول الصندوق  (ج)

الصندوق من خالل موقع شركة السوق املالية تداول   معلوماتيستطيع مالكي الوحدات االستثمارية واملستثمرين احملتملني احلصول على 
www.Tadawul.com.sa  ملدير الصندوق أو عن طريق موقع  االلكرتوين   املراكز االستثماريةأوwww.alrajhi-

capital.com  920005856أو االتصال خبدمة العمالء على الرقم. 

 

 

 وعنوان مدير الصندوق وبيانات االتصال الخاصة بهأسم  (د)
 

 املالية الراجحي شركة
 فهد املل  طريق ، الرئيس املركز

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


 11432 الرياض 5561 ب.ص
 + 966( 11) 2119292 رقم هاتف
 + 966( 11) 2119299 رقم فاكس
 السعودية العربية اململكة

www.alrajhi-capital.com 
 

 أسم وعنوان أمين الحفظ وبيانات االتصال الخاصة به (ه)
 

 شركة البالد لالستثمار
  السعودية العربية اململكة
  الرئيسي املركز املالية، البالد
  11411 الرياض 140 ب ص|  فهد املل  طريق
 0112906299: فاكس 920003636: اجملاين الرقم
 capital.com-clientservices@albilad   اإللكرتوين: الايد

 capital.com-www.albiladاملوقع االلكرتوين: 
 

 أسم وعنوان الموزع وبيانات االتصال الخاصة به (و)

 شركة دراية المالية
 الرياض -العليا العامشارع 

  الدور الثاين -مركز العليا 
 286546صندوق بريد 

 11323الرياض 
 هاتف

9 2002 44 33 
 فاكس

966 299 8071 
support@derayah.com 
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 صندوق الراجحي لألسهم الخليجية

(مفتوح -)صندوق أسهم عام    

 

شركة الراجحي المالية( مدير الصندوق )  

ِقبل جلنة الرقابة الشرعية املعينة على أن  صندوق استثمار متوافق مع املعاي  الشرعية اجملازة من  اخلليجية لألسهم الراجحيمت اعتماد صندوق 
  لصندوق االستثمار

 الشروط واألحكام

غربرب  ، وتتضربربمن معلومربربات كاملربربة وواضربربحة وصربربحيحة و االسربربتثمارأن شربربروط وأحكربربام هربربذا الصربربندوق واملسربربتندات األخربربرى خاضربربعة لالئحربربة صربربناديق 
كما لد على املستثمرين قراءة شربروط و أحكربام الصربندوق مربع مربذكرة املعلومربات واملسربتندات األخربر قبربل اخترباذ أي .  مضللة عن صندوق االستثمار

وخات  يف االسربتثمار وأهدافرب  االسربتثمارية. وإذا كربان لربدى قرار استثماري يف هذا الصندوق. ولد على املستثمر أن يأخذ يف االعتبار وضع  املايل 
وق املسربتثمر احملتمربل أي شربرب  يف مالءمربة هربربذا االسربتثمار لرب ، فإنربرب  لربد عليربرب  استشربارة خبربرب  مربايل مسربتقل. كمربربا أن اشربرتاك املسربربتثمر يف هربذا الصربربند

 يكون على مسؤوليت  الشخصية التامة وسيتحمل أية خماطر تتعلق هبذا االستثمار.

  م 20/8/2005اريخ إصدار الشروط واألحكام:ت

 .م09/06/2020 الموافق هـ17/10/1441تاريخ آخر تحديث على الشروط واألحكام: 

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

 صندوق الراجحي لألسهم اخلليجية الصندوق

 شركة الراجحي املالية  مدير الصندوق

 مفتوح نوع الصندوق

 م2005أكتوبر 16هرب املوافق 1426رمضان  13عمل  بتاريخ باشر الصندوق  تاريخ البدء

 سعوديلاير  العملة

  درجة المخاطر
  

 عالية 

 مؤشر ستاندرز آند بورز لألسهم اخلليجية املتوافقة مع الشريعة المؤشر االسترشادي

عن طريق السعي لتحقيق منو يف رأس املال متناسد مع مستوى املخاطر احملدد للصندوق  هدف االستثمار
 االستثمار يف األسهم اخلليجية.

المصرح لهم االشتراك في 
 الصندوق

 كل شخص طبيعي أو اعتباري مؤهل.

سعر الوحدة عند بداية 
  الطرح

 لاير سعودي 100

 الحد األدنى لالشتراك
  

 لاير سعودي 5,000

الحد األدنى لالشتراك 
   اإلضافي

 لاير سعودي 2,000

 لاير سعودي 2,000  الحد األدنى لالسترداد

أيام قبول طلبات االشتراك 
  واالسترداد

 )مراكز االستثمار )من األحد إىل اخلميس 

 )القنوات االلكرتونية )طوال أيام األسبوع 



آخر موعد الستالم طلبات 
 االشتراك واالسترداد

 الساعة اخلامسة عصرا يف اليوم ما قبل يوم التعامل.

 األحد واألربعاء  أيام التعامل 

 تقومي يومي من األحد اىل اخلميس أيام التقويم

 هو يوم العمل التايل ليوم التعامل أيام اإلعالن

موعد دفع قيمة الوحدات 
  المستردة

يدفع ملال  الوحدات عوائد االسرتداد حبد أقصى قبل إقفال العمل يف اليوم اخلامس التايل ليوم 
التعامل الذي مت في  حتديد سعر االسرتداد، أو الوقت الذي تكون في  مجيع الوسائل 

 والرتاخيص )إن وجدت( املناسبة لتحويل الوحدات متوافرة لدى مدير الصندوق 

  رسوم االشتراك
  

 % من مبلغ االشرتاك 2حبد أقصى 

 اإلدارة رسوم املتضمنة) سنويا% 1.75 مقدارها اإلدارة مقابل أتعاب الصندوق مدير يستحق رسوم إدارة الصندوق
 الصندوق أصول إمجايل من( الباطن من الصندوق ملدير

 رسوم أمين الحفظ

لربألوراق املاليربة الربيت يربتم حفظهربا سربنوياً مربن قيمربة األصربول % 0.02يتحمل الصندوق رسوم حفربظ تعربادل 
سربربنوياً مربربن قيمربربة األصربربول ( %0.15-%0.07يف السربربوق السربربعودية، ويتحمربربل رسربربوم حفربربظ تربربرتاوح بربربني )

 لألوراق املالية اليت يتم حفظها يف األسواق اخلليجية والعربية األخرى. 

 مربن املمكربن أن تت رب  مربن ال تشمل الرسوم النظامية والرسوم اليت قد تفرضها األسواق ومراكز اإليربداع والربيت
 وقت ألخر.

 رسوم التعامل 
 املالية األوراق وبيع شراء وعمليات صفقات عن الناجتة التداول ورسوم عموالت الصندوق يتحمل
 التنظيمية واجلهات املالية واألسواق للوسطاء تدفع واليت األسواق يف السائدة العموالت حسد
 .احلفظ وأمناء

 رسوم أخرى

الصندوق املصاريف الالزمة والفعلية إلدارت ، رسوم املراجعة ورسوم احلفظ ورسوم النشر سيتحمل 
ورسوم املؤشر االسرتشادي، واملصروفات  والرسوم الرقابية ومكافآت أعضاء جملس إدارة الصندوق

بشرط أال يتجاوز إمجايل نسبة املصروفات األخرى )باستثناء مصاريف التعامل واحلفظ  االخرى،
يف حال كانت  150,000% من متوسط صايف قيمة األصول السنوية أو )0.25رائد( والض

 نسبة الرسوم أقل من ذل ( كما يتحمل الصندوق الرسوم الفعلية فقط



 تعريف المصطلحات

 اخلليجية لألسهم الراجحي صندوق الصندوق 

 شركة الراجحي املالية  مدير الصندوق/املدير/ الشركة

 جملس إدارة الصندوق  اجمللس 

 شخص اعتباري مستقل ومرخص ل  حبفظ األوراق املالية للعمالء أمني احلفظ

 هيئة السوق املالية يف اململكة العربية السعودية اهليئة

 مجيع أيام العمل الرمسية لشركة الراجحي املالية   أيام قبول طلبات االشرتاك واالسرتداد  

 وحدات يف الصندوقطلد بيع  طلد االسرتداد 

 طلد شراء وحدات يف الصندوق طلد االشرتاك

هربي فربرتة بدايربة الصربندوق الربيت يربتم خالهلربربا طربرح وحربدات الصربندوق بالقيمربة االمسيربة إىل مجيربربع  فرتة الطرح األويل
 املشرتكني

 اليوم الذي يبدأ في  الصندوق أعمال  يوم تش يل الصندوق

 ن تؤثر سلباً على أداء الصندوقكل ظرف أو حادثة من شأهنا أ املخاطر

 هو املقياس الذي يتم من خالل  مقارنة أداء الصندوق االستثماري املؤشر االسرتشادي

 اهليئة الشرعية اخلاصة مبدير الصندوق اهليئة الشرعية

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

 اليوم الذي يتم في  حساب صايف قيمة أصول الصندوق يوم التقومي 

 األيام اليت يتم فيها بيع وحدات صندوق االستثمار واسرتدادها يوم التعامل

 يوم عمل رمسي للراجحي املالية   يوم عمل 

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



إمجربربربربربايل أصربربربربربول الصربربربربربندوق بعربربربربربد خصربربربربربم كافربربربربربة االلتزامربربربربربات واملصربربربربرباريف الفعليربربربربربة احململربربربربربة علربربربربربى  صايف قيمة أصول الصندوق
 الصندوق.

حصربربة املربربالك يف صربربندوق االسربربتثمار الربربذي يتكربربون مربربن وحربربدات مبربربا يف ذلربرب  أجربربزاء الوحربربدة   وحدة االستثمار )الوحدة(
 وتُعامل كل وحدة على أهنا حصة مشاعة يف أصول صندوق االستثمار.

 املدراء، املسؤولون ، املوظفون والشركات التابعة أو الزميلة ملدير الصندوق األطراف ذات العالقة

 يف فرتة الطرح األويلسعر الوحدة   القيمة االمسية

 أي شخص او شركة تستثمر يف ومتتل  وحدات يف الصندوق مستثمر/عميل/مال  الوحدة

أي شربربخص طبيعربربي/ أشربربخاص طبيعيربربون، أو اعتبربرباري/ اعتبربرباريون تقربربر لربرب /هلم أنظمربربة اململكربربة  مستثمر مؤهل/ مستثمرون مؤهلون
 هبذه الصفة.

الربربيت تتبعهربربا اهليئربربة الشربربرعية ملربربدير الصربربندوق لتصربربنيف الشربربركات هربربي الضربربوابط والنسربربد املاليربربة  الضوابط الشرعية
 واالستثمارات كاستثمارات متوافقة مع الضوابط الشرعية وميكن االستثمار هبا.

االصربربربدارات أو االكتتابربربربات األوليربربربة العامربربربة ألسربربربهم للشربربربركات الربربربيت يربربربتم طرحهربربربا طرحربربرباً عامربربرباً  الطروحات األولية
 ولية.لالكتتاب ألول مرة يف السوق األ

هربربي أوراق ماليربربة قابلربربة للتربربداول تعطربربي حلاملهربربا احلربربق يف االكتتربرباب يف أسربربهم جديربربدة مطروحربربة  حقوق األولوية
 وقت اعتماد زيادة رأس مال الشركة.

هي أداة مالية أو عقد تشتق قيمت  من قيمة أصول حقيقية أو مالية أخرى )أسهم وسربندات  عقود املشتقات
وتكربربون لتلربرب  العقربربود املاليربربة مربربدة زمنيربربة حمربربددة باإلضربربافة إىل وعمربربالت أجنبيربربة وسربربلع وذهربربد( 

سربربعر وشربربروط معينربربة يربربتم حتديربربدها عنربربد حتريربربر العقربربد بربربني البربربائع واملشربربرتي ومربربن هربربذه العقربربود ) 
(، العقربربربربربربربربربربربربربربربربربود اآلجلربربربربربربربربربربربربربربربربربة  Options(، عقربربربربربربربربربربربربربربربربربود اخليربربربربربربربربربربربربربربربربربارات )Futuresاملسربربربربربربربربربربربربربربربربربتقبليات )

(Forwards( ( املبربربربربربادالت ،)SWAPتكربربربربربون  وأي عقربربربربربود مشربربربربربتقات أخربربربربربرى، علربربربربربى أن
 متوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق.

قصربرب ة األجربربل و تعتربربا الوظيفربربة األساسربربية هلربربذه األدوات إلربرباد السربربيولة  هربربي أدوات الربربدين  أدوات أسواق النقد
واألفربربراد واحلكومربربات مربربن أجربربل مواجهربربة احتياجا ربربا النقديربربة قصربرب ة األجربربل والربربيت  للشربربركات

واملشاركة وأي  عية املراحبة واملضاربة والوكالة واإلجارةالعقود املتوافقة مع الضوابط الشر  تشمل



 .عقد أخر متوافق مع الضوابط الشرعية للصندوق

هي صناديق استثمارية ذات طرح عربام واملوافربق عليهربا مربن قبربل هيئربة السربوق املاليربة أو هيئربات  صناديق أسواق النقد
لتنظربربربيم مسربربرباوي علربربربى األقربربربل تنظيميربربربة خليجيربربربة و/أو أجنبيربربربة وفقربربربا لتنظربربربيم بلربربربد آخربربربر خاضربربربع 

لذل  املطبق على صناديق االسربتثمار يف اململكربة وتسربتثمر بشربكل رئيسربي يف أدوات أسربواق 
 النقد وتكون متوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق.

صربربربربربناديق االسربربربربربتثمار املتداولربربربربربة / الصربربربربربناديق العقاريربربربربربة 
 املتداولة

داوهلا يف سربربربوق األوراق املاليربربربة هربربربي صربربربناديق اسربربربتثمارية مقسربربربمة إىل وحربربربدات متسربربرباوية يربربربتم تربربرب
خربالل فربربرتات التربربداول املسربتمر كتربربداول أسربربهم الشربركات واملوافربربق عليهربربا مربن قبربربل هيئربربة السربربوق 
املالية أو هيئات تنظيمية خليجية و/أو أجنبية وفقا لتنظيم بلد آخربر خاضربع لتنظربيم مسرباوي 

ون متوافقربربة مربربع علربربى األقربربل لربربذل  املطبربربق علربربى صربربناديق االسربربتثمار يف اململكربربة، علربربى أن تكربرب
 الضوابط الشرعية للصندوق.

هربربي احلربرباالت الربربيت يعتقربربد مربربدير الصربربندوق أنربرب  مربربن املمكربربن أن تربربؤثر علربربى أصربربول الصربربندوق أو  الظروف االستثنائية 
أهدافربربربرب  بشربربربربكل سربربربربليب نتيجربربربربة أي مربربربربن العوامربربربربل االقتصربربربربادية و/أو السياسربربربربية و/أو التنظيميربربربربة 

 املت  ة.

هي صناديق استثمارية مرخصة وموافق عليها من قبل هيئة السوق املاليربة أو هيئربات تنظيميربة  العامصناديق االستثمار ذات الطرح 
خليجية و/أو أجنبية وفقا لتنظيم بلد آخر خاضع لتنظربيم مسرباوي علربى األقربل لربذل  املطبربق 

 على صناديق االستثمار يف اململكة ومتوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق

هي مجيربع األسربواق الربيت يربتم تربداول األسربهم هبربا يف اململكربة العربيربة السربعودية وتشربمل السربوق  ةأسواق األسهم السعودي
 الرئيسي تداول وسوق منو ومجيع األسواق االخرى اليت يتم من خالهلا تداول األسهم.

مربن قبربل هي ضريبة غ  مباشرة تُفربرض علربى مجيربع السربلع واخلربدمات الربيت يربتم شربراهها وبيعهربا  ضريبة القيمة املضافة
 املنشآت.

ق اسربربربو وتشربربربمل األ العربربربري اخللربربربي  دولهربربربي مجيربربربع األسربربربواق الربربربيت يربربربتم تربربربداول األسربربربهم هبربربربا يف  اخلليجيةسواق األ
 وسوق منو ومجيع األسواق االخرى اليت يتم من خالهلا تداول األسهم. ةالرئيسي

 

 

  



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

 شركة الراجحي المالية
 1010241681 -سجل تجاري رقم 

 07068/37  -رقم رخصة هيئة السوق املالية 
 

 .ب( عنوان المكتب الرئيس لمدير الصندوق

 شركة الراجحي المالية
 املركز الرئيس، طريق املل  فهد

 11432الرياض  5561ص.ب 
 + 966( 11) 2119292هاتف رقم 
 + 966( 11) 2119299فاكس رقم 

 اململكة العربية السعودية
 

 ج( عنوان الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق

 شركة الراجحي المالية
captial.com-www.alrajhi 

 

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

 " المالية البالد" لالستثمار البالد شركة
    (08100-37)   -رقم رخصة هيئة السوق املالية 

 

 هـ( عنوان الموقع اإللكتروني ألمين الحفظ

 شركة البالد لالستثمار
  السعودية العربية اململكة
  الرئيسي املركز املالية، البالد

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


  11411 الرياض 140 ب ص|  فهد املل  طريق
 0112906299: فاكس 920003636: اجملاين الرقم
 capital.com-clientservices@albilad   اإللكرتوين: الايد

 capital.com-www.albiladاملوقع االلكرتوين: 

 :النظام المطبق 2) 

)الشركة(، هي شركة مسامهة سعودية مقفلة مرخص هلا مربن هيئربة السربوق املاليربة )ئاهليئربة أو اجلهربة املنظمربةئ ملمارسربة أنشربطة ة شركة الراجحي املالي
رقم اليربة اإلدارة والتعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالت طية والرتتيد وتقدمي املشورة واحلفربظ يف األوراق املاليربة، مبوجربد رخصربة هيئربة السربوق امل

(37/07068) 

الصربربندوق عبربربارة عربربن صربربندوق اسربربتثماري مفتربربوح، خيضربربع كربربال مربربن الصربربندوق ومربربدير الصربربندوق لنظربربام السربربوق املاليربربة ولوائحربرب  التنفيذيربربة واألنظمربربة 
 ذات العالقة املطبقة يف اململكة العربية السعودية. ىواللوائح األخر 

 :أهداف صندوق االستثمار 3 )
 .لصندوقوصف ألهداف صندوق االستثمار، بما في ذلك نوع ا .1

بشكل حتقيق منو طويل األجل لرأس املال من خالل االستثمار صندوق الراجحي لألسهم اخلليجية هو صندوق استثمار مفتوح يهدف إىل 
 .للصندوق الشرعية اهليئة ضوابط مع اخلليجية واملتوافقة األسواق أسهم رئيسي يف

 .سيستثمر فيها الصندوق سياسات االستثمار وممارساته، بما في ذلك أنواع األصول التي .2
 االستثمارية؛ أهداف  حتقيق من ليتمكن التالية االستثمارية االسرتاتيجيات الصندوق سيستخدم

 
 وقد اخلليجية األسهم أسواق يف املدرجة الشركات أسهم يف رئيسي بشكل االستثمار طريق عن االستثمارية أهداف  الصندوق حيقق .1

 . األولوية حقوق أو األولية الطروحات ذل  يشمل
 

  رئيسي، بشكل اخلليجي التعاون جملس لدول األسهم أسواق يف املدرجة الشركات أسهم يف االستثمار على الصندوق ةسياس ترتكز .2
 :الصندوق يف االستثمارات تركيز سياسة التايل اجلدول يوضح كما

 
 االستثمار نوع األدىن احلد األعلى احلد

 األولوية وحقوق األولية والطروحات األسهم 50% 100%

 النقد أسواق وصناديق وأدوات النقد 0% 50%

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


30% 0% 
 وتشمل املماثلة واالسرتاتيجيات األهداف ذات عاماً  طرحاً  املطروحة األخرى االستثمار صناديق

  املتداولة الصناديق

 املتداولة العقارية الصناديق وتشمل املتداولة/عاماً  طرحاً  املطروحة األخرى املالية األوراق 0% 15%

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

 من ثالث من واحدة حتدده ما حسد النقد أسواق أدوات الستثمارات النظ ة لألطراف االئتماين للتصنيف األدىن احلد وسيكون
 يتم ولن -BBBفتش /Baa3موديز /-BBBبورز آند ستاندرد: كتايل  أدىن حبد واملصنفة الدولية االئتماين التصنيف وكاالت

و مع أطراف نظ ة غ  مصنفة . وسيكون االستثمار يف صناديق أسواق النقد ذات الطرح العام /أو النقد أسواق أدوات يف االستثمار
ط الشرعية للصندوق بناًء على األداء والسيولة واملخاطر املتعلقة بالصندوق وسيكون احلد األعلى لالستثمار مع واملتوافقة مع الضواب

 .عليها تعديل وأي أي طرف نظ  حسد القيود املنصوص عليها يف الئحة صناديق االستثمار
 

 يسعى واحملاسبية املالية املعاي  من جمموعة على باالعتماد ، متميزة تنافسية مبزايا تتمتع اليت الشركات على االختيار يف الرتكيز يتم .3
 باحلد املمكنة العوائد أقصى حتقيق هبدف املالئمة االستثمار أساليد تطبق نشطة إدارة خالل من العوائد أفضل لتحقيق الصندوق

 . سنوي ربع بشكل حتديث  يتم حيث األسهم يف االستثمار جمال طبيعة حسد املخاطر من املعقول
 

 واألوراق اخلليجي التعاون جملس لدول األسهم أسواق يف املدرجة الشركات أسهم يف االستثمار يرتكز الصندوق أهداف على بناء .4
 املستثمر الدولة عملة حسد األخرى العربية املالية األسواق من أي يف االستثمار إمكانية مع (2) رقم الفقرة يف سابقاً  املذكورة املالية

 املالية األسواق يف واملدرجة املستهدفة الشركات أسهم تقييم سيتم حيث الصندوق أصول قيمة صايف من% 10 أقصى وحبد هبا
 حيث من املستهدف السوق تقييم إىل باإلضافة اخلليجية األسهم بأسواق املدرجة الشركات تقييم مستوى بنفس األخرى العربية

 تابعي  أو الصندوق مدير قبل من املصدرة املالية األوراق يف االستثمار للصندوق ميكن كما  والنظامية، والسياسية االقتصادية العوامل
 . تابعي  أو الصندوق مدير قبل من املدارة الصناديق أو

 

 . عليها تعديل وأي االستثمار صناديق الئحة يف املذكورة االستثمار بقيود التقيد سيتم .5
 

 ت طية ل رض الصندوق أصول قيمة صايف من٪ 10 تتجاوز بنسبة الشرعية الضوابط مع متوافق متويل على احلصول للصندوق حيق .6
 . االسرتداد طلبات

 

 يف االستثمار للصندوق لوز كما  اخلليجية التعاون جملس لدول األسهم أسواق يف أساسي بشكل باالستثمار سيقوم الصندوق .7
 . الصندوق أصول قيمة صايف من% 10 أقصى حبد أخرى عربية مالية أسواق

 

 االستثمار قيود حسد وذل  للصندوق الشرعية الضوابط مع واملتوافقة العام الطرح ذات الصناديق يف االستثمار للصندوق حيق .8
 الصناديق يف االستثمار يتجاوز ال أن على عليها، تعديل أي أو االستثمار صناديق والئحة الصندوق وأحكام شروط يف احملددة

 . الصندوق أصول قيمة صايف من% 50 مقداره ما جمتمع  النقد أسواق وصناديق املتداولة الصناديق و األخرى عاماً  طرحاً  املطروحة
 

 جهة عن الصادرة أو اهليئة عن الصادرة املالية الكفاية لقواعد خاضعة مصدرة جلهة املالية األوراق مشتقات يف الصندوق يستثمر قد .9
 باستثمارات املتعلقة املخاطر من التحوط ومتطلبات االستثمارية األهداف وحتقيق للمحفظة الفعالة اإلدارة ل رض للهيئة مماثلة رقابية

 .الصندوق أصول قيمة صايف من٪  10 ذل  يتجاوز أال وعلى الشرعية، الضوابط مع متوافقة تكون أن على الصندوق



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

 :قيود/حدود االستثمار  5 )
يلتزم مدير الصندوق خالل إدارت  للصندوق بالقيود واحلدود اليت تفرضها الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة 

 . وأي تعديل عليها املعلومات

 :العملة  6 )

ووحداتربرب . وتقبربربل اشربرتاكات املسربربتثمرين بربربأي عملربربة أخربربرى مربربن العمربربالت عملربة الصربربندوق هربربي الريربربال السربربعودي وهربربي الربيت سربربيقوتم هبربربا اسربربتثمارات  
العامليربربة الرئيسربربة علربربى أسربرباس سربربعر الصربربرف السربربائد يف األسربربواق يف تربرباريخ االشربربرتاك. ويتحمربربل الراغبربربون يف حتويربربل اسربربتحقاقا م بعملربربة غربرب  عملربربة 

 الصندوق خماطر تذبذب سعر الصرف لتل  العمالت عند تاريخ التحويل.

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

 
 رسوم اإلدارة

تضمنة رسوم اإلدارة ملدير الصندوق من الباطن( من إمجايل أصول م % سنويا )1.75مقدارها  إدارةيستحق مدير الصندوق أتعاب 
 يوم تقومي و يتم خصمها من أصول الصندوق يف هناية كل شهر ميالدي.الصندوق، وحتتسد هذه األتعاب عند كل 

 رسوم أمين الحفظ

لألوراق املالية اليت يتم حفظها يف السربوق السربعودية، ويتحمربل سنوياً من قيمة األصول % 0.02يتحمل الصندوق رسوم حفظ تعادل 
لربألوراق املاليربة الربيت يربتم حفظهربا يف األسربواق اخلليجيربة والعربيربة سنوياً من قيمربة األصربول ( %0.15-%0.07رسوم حفظ ترتاوح بني )

 األخرى. 

 ال تشمل الرسوم النظامية والرسوم اليت قد تفرضها األسواق ومراكز اإليداع واليت من املمكن أن تت   من وقت ألخر.

 الضرائب
 اليت الرسوم أو الصندوق مع املامة العقود أو الصندوق على فرضها يتم أخرى ضرائد وأي املضافة القيمة ضريبة الصندوق يتحمل
 .الصندوق إدارة مقابل الصندوق مدير أو للصندوق أعمال أو خلدمات تقدميهم نظ  أخرى ألطراف تدفع

 
 



 رسوم التعامل

 يف السربربربائدة العمربربربوالت حسربربربد املاليربربربة األوراق وبيربربربع شربربربراء وعمليربربربات صربربربفقات عربربربن الناجتربربربة التربربربداول ورسربربربوم عمربربربوالت الصربربربندوق يتحمربربربل
 .احلفظ وأمناء التنظيمية واجلهات املالية واألسواق للوسطاء تدفع واليت األسواق

 رسوم أخرى
 أعضاء ومكافآت الرقابية والرسوم النشر ورسوم احلفظ ورسوم املراجعة رسوم إلدارت ، والفعلية الالزمة املصاريف الصندوق سيتحمل

 باستثناء) األخرى املصروفات نسبة إمجايل يتجاوز أال بشرط االخرى، واملصروفات االسرتشادي، املؤشر ورسوم الصندوق إدارة جملس
 نسبة كانت  حال يف 150,000) أو السنوية األصول قيمة صايف متوسط من% 0.25( والضرائد واحلفظ التعامل مصاريف

 .فقط الفعلية الرسوم الصندوق يتحمل كما(  ذل  من أقل الرسوم

 رسوم اإلدارة
 يومي بشكل ملالصندوق  حتتسد على أساس سنوي وحت إمجايل أصول% من 1.75
 يتم خصمها من أصول الصندوق يف هناية كل شهر ميالديو  تراكمياُ 

 أتعاب احملاسد القانوين
 بشكل ملوحت سنوي أساس على ثابت مبلغحتتسد ك سنوياً  لاير 35,000 أقصى حبد

 اشهر ست  كل  وتدفع تراكمياً  يومي

بشكل  ملحتو ثابت على أساس سنوي   مبلغحتتسد ك سنوياً  لاير 5,000 أقصى حبد رسوم نشر قيمة الوحدات يف موقع تداول
 وتدفع يف هناية العام  يومي تراكمياً 

 الصندوق إدارة جملس أعضاء مكافأة
الصندوق نصيب  منها بقدر حجم أصول  نسبة  يتحمل سنوياً  لاير 60,000 أقصى حبد

  تراكمياً  يومي بشكل ملوحتإىل إمجايل أصول الصناديق األخرى على اساس سنوي 
 السن  هناية يف وختصم

 (املالية السوق هيئة قبل)من  رقابية رسوم
بشكل يومي  ملحتو ثابت على أساس سنوي  مبلغحتتسد ك سنوياً  لاير 7,500
 وتدفع يف هناية العام  تراكمياً 

 حسد معاي  اهليئة الشرعية مئويةحتسد كنسبة  االسهم أرباح تطه 

 مصاريف التوزيع
 ملحتو تقديري على أساس سنوي  بلغحتتسد كم سنوياً  لاير 50,000  أقصى حبد

 وتدفع يف هناية العام بشكل يومي تراكمياً 

يومي سنوي وحتمل بشكل على أساس كمبلغ ثابت لاير سنوياً حتتسد   26,500 االسرتشادياملؤشر  رسوم
 وتدفع بشكل نصف سنوي  تراكمياً 

 حتتسد كنسبة مئوية على أساس يومي وختصم يف هناية كل شهر احلفظ وخدمات احلفظ مصاريف رسوم

 تتعلق االستثمار صندوق يتحملها مصاريف

 بالتمويل
 يوجد ال

 أو الوحدات بتسجيل تتعلق مصاريف

 األخرى اإلدارية اخلدمات
 ال يوجد



 تتعلق خدمات تقدمي مقابل مستحقة أتعاب

 الوحدات مالكي بسجل
 ال يوجد

 على حتميلها يتم أخرى مصاريف أو رسوم

 أصول من دفعها يتم أو الوحدات مالكي

 .الصندوق

 ال يوجد

 .يوم 365 أساس على السنة أيام عدد احتساب يتم *

 ضريبة القيمة املضافةقبل احتساب  *مجيع الرسوم أعاله *
 

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

 هذه ختفيض وميكناالشرتاك.  مبلغ من أقصى% كحد 2بنسبة  اشرتاك كل  قيمة من مسرتد غ  اشرتاك رسم الصندوق مدير يستحق
  الصندوق مدير من بقرار النسبة

 
 عمولة خاصة يبرمها مدير الصندوق أي ج( 

 ال يوجد

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

 :يلي كما تقومي يوم كل يف الصندوق أصول بتقومي الصندوق مدير يقوم

 مل إذا. املستحقة األرباح إليها مضافاً  إغالق سعر هلا يتوفر اليت الصندوق أصول لكافة التقومي يوم يف اإلغالق أسعار اعتماد سيتم
 الطروحات يف هبا املشاركة متت اليت األسهم تقومي وسيتم متوفر إغالق سعر اخر اعتماد سيتم التقومي يوم لألصل اإلغالق سعر يتوفر

 حالة ويف ب ، املكتتد احلق سعر أو االكتتاب سعر على بناء املالية الورقة وتداول االكتتاب بني ما الفرتة يف األولوية وحقوق األولية
 التعامل أيام اختالف حال ويف املعلنة وحدا ا قيمة صايف خالل من تقوميها سيتم ، العام الطرح ذات االستثمار صناديق يف االستثمار

 احتساب فسيتم النقد أسواق أدوات يف الصندوق استثمارات أما عن  معلن سعر آخر اعتماد سيتم ب ، املستثمر للصندوق بالنسبة
 .للصفقة اإلمسية للقيمة وإضافت  الصفقة عمر من املنقضية الفرتة عائد

 

 



 .ب( عدد نقاط التقويم، وتكرارها

 أعرباله )أ( الفقربرة يف ليرب إ االشربارة مت كمربا  الصربندوق يف أصربل كربل  لقيمربة وفقربا اخلمربيس إىل األحربد مربن يوميربا   الصربندوق أصربول تقومي سيتم
 .التعامل ليوم التايل الرمسي العمل يوم يف الوحدة سعر إعالن سيتم كما  مساًء، اخلامسة الساعة قبل

 

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

 وحدة سعر حساب أو خاطئ بشكل الصندوق أصول من أصل أي تقومي عند املتضررين الوحدات مالكي مجيع وتعويض توثيق سيتم
 الوحدة سعر من أكثر أو% 0.5 نسبت  تشكل التسع  أو التقومي يف خطأ أي عن فوراً  اهليئة إبالغ سيتم كما.   خاطئ بشكل

 .الصندوق تقارير ويف تداول وموقع املالية الراجحي موقع يف فوراً  ذل  عن واإلفصاح

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

 )إمجايل األصول ناقصاً املستحقات ناقصاً املصروفات املرتاكمة(باستخدام املعادلة التالية:  صايف قيمة األصول لكل وحدة يتم حساب 
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.

 .ر الوحدة، وتكرارهاهـ( مكان ووقت نشر سع

 موقربع يف الوحربدة سربعر نشربر ويتم التعامل، يوم يلي الذي العمل يوم يف مساءً  اخلامسة الساعة قبل تداول موقع يف الوحدة سعر نشر سيتم
 .التقومي يوم يلي الذي العمل يوم يف الشركة

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

يربل التعامل يف الصندوق بناء على تقومي يوم األحد ويوم األربعاء وهي األيام اليت يتم بنرباًء عليهربا بيربع وحربدات الصربندوق واسربرتدادها والتحو  سيتم
 التعامل التايل. يف يوم مل يوافق يوم التعامل يوم عمل رمسي يتم التعامل يف الصندوق ويف حالة

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

الربيت مت فيهربا حتديربد سربعر االسربرتداد،  التعامربل ليومسيتم الدفع ملال  الوحدات عوائد االسرتداد املناسبة قبل إقفال العمل يف اليوم اخلامس التايل 
 أو الوقت الذي تكون في  مجيع الوسائل والرتاخيص )إن وجدت( املناسبة لتحويل الوحدات متوافرة لدى مدير الصندوق، أيهما يأيت الحقا.

 
 



 .ج( أّي قيود على التعامل في وحدات الصندوق

 العمربربالت مربن أخربربرى عملربة بربربأي املسربتثمرين اشربربرتاكات وتقبربل ووحداتربرب ، اسربتثمارات  هبربربا سربتقوتم الربربيت وهربي السربربعودي الريربال هربربي الصربندوق عملربة
 عملربربة غربرب  بعملربربة اسربربتحقاقا م حتويربربل يف الراغبربربون ويتحمربربل التربرباريخ، ذلربرب  يف األسربربواق يف السربربائد الصربربرف سربربعر أسربرباس علربربى الرئيسربربية العامليربربة

 .التحويل تاريخ عند العمالت لتل  الصرف سعر تذبذب خماطر الصندوق
 

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

 االسرتداد: أو االشرتاك رفض أو تأجيل فيها ميكن  اليت واحلاالت الصندوق مدير صالحية
 إذا طلبت هيئة السوق املالية ذل  -
 مدير الصندوق أن التعليق حيقق مصاحل مالكي الوحدات ىأذا رأ -
 إمربا االسربتثمار صربندوق ميلكهربا الربيت األخربرى األصربول أو املاليربة األوراق مربع التعامربل فيهربا يربتم الربيت الرئيسربة السربوق يف التعامربل تعليربق مت إذا -

 أصربول قيمربة صربايف إىل نسرببة مهمربة أهنربا معقربول بشربكل الصربندوق مربدير يربرى الربيت الصربندوق أصربول إىل بالنسرببة أو عربام بشربكل
لربوز ملربدير الصربندوق تأجيربل اسربرتداد الوحربدات كحربد أقصربربى إىل يربوم التعامربل التربايل. وحيربدث ذلرب ، إذا بلربغ إمجربايل نسرببة مجيربربع و .الصربندوق

 %( أو أكثر من صايف قيمة أصول الصندوق .10) طلبات االسرتداد ملالكي الوحدات واملطلوب تلبيتها يف أي يوم تعامل

حال تعليق تقومي الصربندوق، سربيتخذ مربدير الصربندوق االجربراءات الالزمربة مربع االخربذ باالعتبربار املربدة الضربرورية واملربارات ومراجعربة التعليربق مربع  يف
وأمني احلفظ بصورة منتظمة. كما سيتم إشعار هيئة السوق املالية ومالكي الوحدات فورا بأي تعليق مربع توضربيح أسربباب الصندوق جملس إدارة 

ق، وإشعار هيئة السربوق املاليربة ومربالكي الوحربدات فربور انتهرباء التعليربق بالطريقربة نفسربها املسربتخدمة يف اإلشربعار  عربن التعليربق واإلفصرباح عربن التعلي
 ذل  يف املواقع اإللكرتوين ملدير الصندوق واملوقع اإللكرتوين للسوق.

 هيئربربة للربربوائح خمالفربربة االشربربرتاك هربربذا علربربى الصربربندوق أنربرب  يرتتربربديف حربربال رأى مربربدير  الصربربندوق يف اشربربرتاك طلربربد أي رفربربض الصربربندوق ملربربدير وحيربربق
 .ل أو إذا كان رفض طلد االشرتاك حيقق مصلحة مالكي الوحدات احلالينياألموا غسل مكافحة نظام أو املالية السوق

 . هـ( اإلجراءات التي يجري بمقتضاها اختيار طلبات االسترداد التي ستؤجَّل

ويربتم معاملربة كربل طلربد علربى حربدة  الطلربد اسربتالم أولويربةيف حالة مت تأجيل االسرتداد من قبل مدير الصندوق، فسربوف يربتم الربدفع علربى أسرباس 
% سربربوف يربربتم تنفيربربذ طلبربربات العمربربالء الربربيت مت اسربربتالم طلبربربا م قبربربل املوعربربد 10حبيربث إذا جتربرباوز إمجربربايل طلبربربات االسربربرتداد يف يربربوم التعامربربل الواحربربد 

. فربإذا اخنفضربت قيمربة الوحربدات عربن احلربد األدىن املطلربوب لالسربتمرار بالصربندوق، حبسد األسرببقيةدمي التعليمات اخلاصة باالسرتداد النهائي لتق
 فعندئذ لد اسرتداد وحدات املستثمرين بالكامل.

 .و( األحكام المنظمة لنقل ملكية الوحدات إلى مستثمرين آخرين

، إال يف حاالت حمدودة جداً  كالوفاة )ال قدر اهلل( أو يف حال طلد آخرين مستثمرين الصندوق إىل وحدات ملكية بنقل الصندوق يقوم لن
ذل  حبسد أمر قضائي أو أمر من جهة تنظيمية ذات صالحية أو أي حاالت أخرى ال تتعارض مع األنظمة والقوانني املعنية وذل  حسد 

 موافقة مدير الصندوق.



 .لصندوقاستثمار مدير الصندوق في از( 

قد يستثمر مدير الصندوق يف الصندوق بصفت  مستثمر وذل  وفقا لتقديره اخلاص. وحيتفظ مدير الصندوق حبق  يف اسرتداد جزء من أو كل 
 والتقارير - األولية التقارير) الصندوق تقارير يف الصندوق يف استثمارات  عن الصندوق مدير يفصح وسوف ،مشاركت  حسد ما يراه مناسباً 

 (.الصندوق مدير صاحاتإفو  - السنوية

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

  األحربربد واألربعربرباء( يسربربمح باالشربربرتاك واالسربربرتداد والتحويربربل يف الصربربندوق بعربربد إمتربربام الطربربرح األويل لوحربربدات الصربربندوق يف كربربل يربربوم تعامربربل(
. وسربربيكون آخربربر موعربربد السربربتالم طلبربربربات االشربربرتاك واالسربربرتداد والتحويربربل قبربربربل التعامربربربلبسربربعر الوحربربدة املعلربربن عنربرب  يف اليربربربوم الربربذي يلربربي يربربوم 

 الساعة اخلامسة مساًء من يوم العمل السابق ليوم التعامل.
 واسرتدادها، يبدأ االسربتثمار يف الصربندوق مربن  إذا مت تسديد أموال االشرتاك قبل املوعد النهائي لتقدمي التعليمات اخلاصة بشراء الوحدات

 يوم التعامل الذي يلربي اسربتالم األمربوال الربيت مت مبوجبهربا قبربول طلربد املسربتثمر ويف حالربة اسربتالم أمربوال االشربرتاك بعربد املوعربد النهربائي لتقربدمي
 الربربربذي يلربربربي املوعربربربد النهربربربائي لتقربربربدمي التعليمربربربات اخلاصربربربة بشربربربراء الوحربربربدات واسربربربرتدادها بالصربربربندوق يربربربتم تنفيربربربذ الطلربربربد يف يربربربوم التعامربربربل الثربربرباين

 املشربربرتك علربربى يتوجربربد االشربربرتاك متطلبربربات اسربربتيفاء لعربربدم االشربربرتاك قبربربول عربربدم حربربال ويف التعليمربربات اخلاصربربة بشربربراء الوحربربدات واسربربرتدادها
 .االشرتاك متطلبات استيفاء بعد جديد اشرتاك طلد تقدمي إعادة

 .الوحدات أو استردادهاط( إجراءات تقديم الطلبات الخاصة باالشتراك في 

ل بني الصناديق يومياً عن طريق فروع الشربركة املعتمربدة خربالل سرباعات العمربل الرمسيربة علربى أن ييتم استالم طلبات االشرتاك واالسرتداد أو التحو 
 يتم تقدمي 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

لاير سربعودي واحلربد 2,000لاير سعودي، وهو احلد األدىن للرصيد  واحلد األدىن لالشرتاك اإلضايف 5,000احلد االدىن لالشرتاك يف الصندوق 
 ولوز ملدير الصندوق خفض هذه النسد للاام  االدخارية واالستثمارية  لاير سعودي2,000االدىن لالسرتداد 

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

 .ال يوجد حد أدىن لبدء عمل الصندوق 

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

 الالزم املتطلد خيص فيما املالية السوق هيئة عن الصادرة والتعاميم االستثمار صناديق الئحة يف الواردة األحكام الصندوق مدير يتبع
 لتصحيح الصندوق مدير يسعى سوف سعودي لاير ماليني( 10) عن الصندوق أصول قيمة صايف قل حال ويف الصندوق، عمل الستمرار

 سيقوم الصندوق، عمل الستمرار املطلوب األدىن احلد فوق الصندوق حجم زيادة تعثر حال ويف املمكنة النظامية اإلجراءات حسد ذل 
 .املعلومات مذكرة من الرابعة الفقرة من( و) الفرعية الفقرة يف املذكورة اإلهناء إلجراءات وفقاً  الصندوق إهناء بإجراءات بالبدء الصندوق مدير



 :سياسة التوزيع   10)
 .الدخل واألرباح سياسة توزيعأ( 

 .الصندوق يف املوزعة األرباح استثمار بإعادة وسيقوم املستثمرين على نقدية توزيعات أو أرباح أي بتوزيع الصندوق يقوم لن

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

 التقربربارير و  والتقربربارير السربربنوية املربربوجزة (املاليربربة السربربنوية املراجعربربة)مبربربا يف ذلربرب  القربربوائم  سربربنويةالتقربربارير الإعربربداد ب سربربوف يقربربوم مربربدير الصربربندوق
تزويربد مربالكي الوحربدات هبربا عنربد  وسربوف يربتم الئحربة صربناديق االسربتثمار وأي تعربديل عليهربا،مربن  (5) رقربم وفقاً ملتطلبات امللحق األولية

 الطلد دون أي مقابل.

 وبالوسائل احملددة  من هناية فرتة التقرير وذل  يف األماكن يوماً  (70)إتاحة التقارير السنوية للجمهور خالل مدة ال تتجاوز  يتم سوف
  .واملوقع اإللكرتوين للسوق املوقع االلكرتوين ملدير الصندوق الفقرة )ب( من هذه املادة، ويفيف 

 وذلربرب  يف األمرباكن وبالوسربائل احملربربددة يف  مربن هنايربربة فربرتة التقريربر يومرباً  (35)للجمهربربور خربالل  إعربداد التقربربارير األوليربة وإتاحتهربا سربوف يربتم
 .واملوقع اإللكرتوين للسوق املوقع االلكرتوين ملدير الصندوق ويفكرة املعلومات شروط وأحكام الصندوق ومذ 

 وم مدير الصندوق بإتاحة تقارير املشرتكني يف الصندوق واليت تتضمن املعلومات التالية:قي 

 صايف قيمة أصول الصندوق -

 عدد وحدات الصندوق واليت ميلكها املشرتك وصايف قيمتها -

 ( يوماً من كل صفقة.15ها املشرتك خالل مخسة عشر )سجل بالصفقات اليت نفذ -

 صربفقات  يلخربص( البيربان شربأهنا يف املعربد السربنة خربالل الوحربدات متلرب  شخص أي ذل  يف مبا) الوحدات ملال  سنوي بيان -
 البيربان هربذا حيتربوي أن ولربد املاليربة، السربنة هنايربة مربن يومرباً ( 30) خربالل املاليربة السربنة مربدار علربى العام الصندوق وحدات يف

 وأحكربربام شربربروط يف والربربواردة الوحربربدات مالربرب  مربربن املخصربربومة واألتعربرباب واملصربرباريف اخلربربدمات مقابربربل وإمجربربايل املوزعربربة األربربرباح
 يف أو الالئحربة هذه يف عليها املنصوص االستثمار قيود خمالفات جلميع تفاصيل إىل باإلضافة املعلومات، ومذكرة الصندوق

 .املعلومات مذكرة أو الصندوق وأحكام شروط

 

 

 



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

أو من خالل أي وسيلة تواصل  (الايد اإللكرتوينعنوان املسجل للمستثمر )العنوان الايدي و/أو العلى  اخلاصة بالصندوق ترسل اإلشعارات
 ربعونأمخسة و  أو اإلشعار وذل  خالل فرتة التقارير. ولد إخطار مدير الصندوق يف حال اكتشاف أية أخطاء يف أخرى يتم اعتمادها

 التقارير، وبعد ذل  تصبح التقارير الصادرة عن مدير الصندوق هنائية وحامسة.من تاريخ إرسال تل  اإلشعارات أو تقوميياً يوماً  )45)

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

موقربربع شربربركة  وذلربرب  مربربن خربرباللمقابل دون املاليربة يسربتطيع مربربالكي الوحربربدات االسربتثمارية واملسربربتثمرين احملتملربربني احلصربربول علربى نسربربخ مربربن القربربوائم 
أو يف املقربربربربربربر الرئيسربربربربربربي ملربربربربربربدير الصربربربربربربندوق أو عربربربربربربن طريربربربربربربق موقعربربربربربرب  االلكربربربربربربرتوين   www.Tadawul.com.saالسربربربربربربوق املاليربربربربربربة تربربربربربربداول 
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ي وسربيلة أو مربن خربالل أ (الايربد اإللكربرتوين)العنربوان الايربدي و/أو يتم موافاة مجيربع املسربتثمرين بنسربخة مربن القربوائم املاليربة الصربندوق ترسربل علربى 
 بدون مقابل بناًء على استالم طلد خطي منهم بذل .  تواصل أخرى يتم اعتمادها

 :سجل مالكي الوحدات 12)
سيقوم مدير الصندوق بإعداد سجل  مبالكي الوحدات باملعلومات املطلوبة وحتديث  بشكل مستمر عند حصول أي ت ي ات يف املعلومات حسد 

سيتم إتاحة ملخص لسجل مالكي الوحدات جمانا عند الطلد يظهر في  مجيع املعلومات املرتبطة مبال  الوحدات الالئحة وحفظ  يف اململكة كما 
 املعين فقط

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

 الكي الوحداتلوز ملدير الصندوق، بناًء على مبادرة من ، الدعوة لعقد اجتماع مل. 
  أيام من تسلم طلد كتاي من أمني احلفظ 10يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات خالل 
  أيام من تسلم طلد كتاي من مال  أو أكثر من مالكي الوحدات الذين  10يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات خالل

 وحدات الصندوق. % على األقل من قيمة25ميلكون جمتمعني أو منفردين 

 .إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات ب(

يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات من خالل إعالن الدعوة على املوقع اإللكرتوين اخلاص ب  وعلى املوقع اإللكرتوين  .1
اخلاص بالسوق املالية السعودية ئتداولئ، ومن خالل إرسال إخطار خطي جلميع مالكي الوحدات وأمني احلفظ مع إعطاء مهلة ال 

يوماً من تاريخ انعقاد االجتماع. ويتعني أن حيدد اإلعالن واإلخطار تاريخ انعقاد االجتماع  21أيام وال تزيد عن  10تقل عن 
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قرت ح. كما يتعني على مدير الصندوق، يف نفس وقت إرسال اإلخطار إىل مالكي الوحدات فيما 
ُ
ومكان  ووقت  وجدول األعمال امل

 لسوق املالية.يتعلق بأي اجتماع، تقدمي نسخة من هذا اإلخطار إىل هيئة ا

أيام من استالم طلد خطي من أحد مالكي  10يتعني على مدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع ملالكي الوحدات يف غضون  .2
 % على األقل من وحدات الصندوق.25الوحدات أو أكثر، الذي ميتل  منفرداً أو الذين ميتلكون جمتمعني 

% على األقل من قيمة 25ت من عدد مالكي الوحدات الذين ميتلكون جمتمعني يتكون النصاب الالزم لعقد اجتماع ملالكي الوحدا .3
 وحدات الصندوق.

يف حال عدم الوفاء بشروط النصاب الواردة يف الفقرة السابقة أعاله، يدعو مدير الصندوق الجتماع ثان من خالل اإلعالن على  .4
السعودية ئتداولئ ومن خالل إرسال إخطار خطي جلميع مالكي  موقع  اإللكرتوين وعلى املوقع اإللكرتوين اخلاص بالسوق املالية

أيام من تاريخ انعقاد االجتماع الثاين. وخالل االجتماع الثاين، يشكل أي عدد  5الوحدات وأمني احلفظ مع إعطاء مهلة ال تقل عن 
 ثلني، نصاباً قانونياً.من مالكي الوحدات الذين ميتلكون أي عدد من الوحدات، احلاضرين بصفة شخصية أو من خالل مم

 حيق لكل مال  وحدات تعيني وكيل لتمثيل  يف اجتماع مالكي الوحدات. .5

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

 اليت للشروط وفقاً  تقنية وسائل عا االجتماعات خالل من القرارات على والتصويت ومداوال ا الوحدات مالكي اجتماعات عقد لوز .1
 .املالية السوق هيئة حتددهاحيددها مدير الصندوق أو 

 جمموع من%  50 من أكثر ملكيتهميف حال الت ي ات األساسية املقرتحة لد أخذ موافقة مالكي الوحدات الذين متثل نسبة   .2
 لة أم بواسطة وسائل التقنية احلديثة.الوحدات سواًء أكان حضورهم شخصياً أم وكا مالكي اجتماع يف مالكها احلاضر الوحدات

 متثل كل وحدة ميتلكها مال  الوحدات صوتاً واحداً يف اجتماع مالكي الوحدات. .3

 :حقوق مالكي الوحدات 14)
 مقابل بدون العربية بالل ة املعلومات ومذكرة الصندوق وأحكام شروط من حديثة نسخة على احلصول. 
 جبميع وسجل قيمتها، وصايف ميتلكها اليت الوحدات وعدد الصندوق، وحدات أصول قيمة صايف يتضمن تقرير على احلصول 

 .صفقة كل  من يوم 15 خالل يفدم الصفقات
 طلبها عند مقابل بدون للصندوق املراجعة املالية القوائم على احلصول 
 واملدة الت ي  لنوع وفقا سريان  قبل الت ي  هبذا ملخص وإرسال املعلومات ومذكرة الصندوق وأحكام شروط يف ت ي  بأي اإلشعار 

 .االستثمار صناديق الئحة يف احملددة
 الصندوق إدارة جملس يف ت   بأي اإلشعار 
 أداء ومعلومات الفعلية واألتعاب الرسوم تظهر سنويا املعلومات ومذكرة الصندوق وأحكام شروط من حمدثة نسخة على احلصول 

 طلبها عند الصندوق



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

 لذل  احملددة األوقات يف االسرتداد عوائد دفع. 
 الصندوق مدير من طلبها عن الشكاوى مبعاجلة اخلاصة اإلجراءات على احلصول 

 :مسؤولية مالكي الوحدات 15 )
 الصندوق والتزامات ديون عن مسؤوالً  الوحدات مال  يكون ال ، من  جزء أو الصندوق يف الستثماره الوحدات مال  خسارة عدا فيما

 :خصائص الوحدات 16 )

لوز ملدير الصندوق أن ُيصدر عربدداً غرب  حمربدود مربن الوحربدات متسرباوية القيمربة تكربون مجيعهربا مربن فئربة واحربدة. ويكربون االشربرتاك يف الصربندوق 
 على شكل وحدات متساوية القيمة. 

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

 الئحة مبوجد احملددة واإلشعارات واملوافقات العامة االستثمار صناديق وأحكام شروط لت ي  املنظمة األحكام جلميع الصندوق هذا خيضع
 االستثمار وأي تعديل عليها. صناديق

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

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

يلتزم مدير الصندوق مبتطلبات الئحة صناديق االستثمار وأي تعديل عليها عند إجراء أي ت ي  على شروط وأحكام الصندوق حبسد أنواع 
 التالية:الت ي  

 األساسية التغييرات: 
احلصول على موافقة مالكي الوحدات يف الصندوق على الت ي  األساسي املقرتح من خالل قرار صندوق عادي، ومن مث احلصول على 

أي موافقة اهليئة على الت ي ات املقرتحة. وحيق ملالكي وحدات الصندوق اسرتداد وحدا م قبل سريان أي ت ي  أساسي دون فرض 
 رسوم اسرتداد )إن وجدت(.

 
 
 



 المهمة التغييرات: 
( يومًا قبل اليوم احملدد لسريان 21إشعار اهليئة ومالكي الوحدات يف الصندوق كتابيًا بأي ت ي ات مقرتحة، وذل  بفرتة ال تقل عن )

 (.وجدت إن) اسرتداد رسوم أي فرض دون أساسي ت ي  أي سريان قبل وحدا م اسرتداد الصندوق وحدات ملالكي وحيقالت ي . 
 

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

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

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

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

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

  اإلفصاح عن مجيع الت ي ات يف شروط وأحكام الصندوق يف التقارير السنوية اخلاصة بالصندوق حسد متطلبات الئحة صناديق
 ر.االستثما

 :إنهاء صندوق االستثمار 18 )
 .اإلجراءات الخاصة بذلك بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمارتثمار، و الحاالت التي تستوجب إنهاء صندوق االس

يعتربربا هربربذا الصربربندوق مربربن الصربربناديق املفتوحربربة املربربدة ولربربيس هنربرباك يربربوم حمربربدد لتصربربفيت . ومربربع ذلربرب ، فإنربرب  سربربيكون ملربربدير الصربربندوق احلربربق يف تصربربفية 
الصربربربندوق بالكامربربربل، إذا أصربربرببح جليربربرباً أن حجربربربم أصربربربول الصربربربندوق ال يربربربار االسربربربتمرار يف إدارتربربرب  بطريقربربربة عمليربربربة ومالئمربربربة وجمديربربربة مربربربن الناحيربربربة 

دون احلربد األدىن املسربموح بد حدوث بعض الت ي ات يف األنظمة الربيت حتكربم إدارة الصربندوق، أو اخنفربض حجربم الصربندوق االقتصادية أو بس
ن قبل هيئة السوق املالية وذل  بعد اشربعار هيئربة السربوق املاليربة أو ألي سرببد طربار  آخربر. ويف حالربة مت اخترباذ ب  الستمرار الصندوق واحملدد م
 الصندوق باختاذ اخلطوات التالية:م مدير قرار بتصفية الصندوق، فسيقو 

 ( يوماً تقوميياً من تاريخ 21إرسال إشعار مكتوب هبذه التصفية إىل هيئة السوق املالية ومالكي الوحدات ، على أن يكون ذل  قبل )
 التصفية.

 لربى مربالكي الوحربدات املسربجلني سداد االلتزامات املستحقة على الصندوق مربن أصربول الصربندوق وتوزيربع املبربالغ املتبقيربة )إن وجربدت( ع
 يف تاريخ التصفية على أساس تناسيب حسد ما ميلك  كل مال  وحدات بالصندوق.

 . لد على مدير الصندوق اإلعالن يف موقع  اإللكرتوين واملوقع اإللكرتوين للسوق عن انتهاء مدة الصندوق ومدة تصفيت 



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

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

 نصت عليها الئحة األشخاص املرخص هلم مبا يف ذل  واجد  يقع على عاتق مدير الصندوق االلتزام جبميع املباد  والوجبات اليت
 االمانة جتاه مالكي الوحدات، والذي يتضمن العمل مبا حيقق مصاحلهم وبذل احلرص املعقول.

 :فيما يتعلق بصناديق االستثمار، يكون مدير الصندوق مسؤوال عن القيام بااليت 
 إدارة الصندوق .1
 اإلدارية للصندوقعمليات الصندوق مبا يف ذل  اخلدمات  .2
 طرح وحدات الصندوق .3
التأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات وذل  فيما يتعلق بالصندوق واكتماهلا وأهنا كاملة وواضحة  .4

 وصحيحة وغ  مضللة.
 أم كلف هبا جهة أدى مسؤوليات  وواجبات  بشكل مباشر م بالئحة صناديق االستثمار سواء يعد مدير الصندوق مسؤوال عن التزا

 خارجية مبوجد أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة االشخاص املرخص هلم. 
  احتيال  أو إمهال  أو سوء تصرف  أو تقص ه الناجتة عن يعد مدير الصندوق مسؤوال جتاه مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق

 املتعمد.
  صد املخاطر اليت تؤثر يف استثمارات الصندوق، وضمان سرعة التعامل لد على مدير الصندوق أن يضع السياسات واإلجراءات لر

 معها. على أن يتضمن تل  السياسات واإلجراءات القيام بعملية تقومي املخاطر بشكل سنوي على األقل.
 وق املالية بنتائ  لد على مدير الصندوق تطبيق برنام  مراقبة املطابقة وااللتزام لكل صندوق استثمار يديره، وأن يزود هيئة الس

 التطبيق عند طلبها.

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

لوز ملدير الصندوق تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي تابعي  بالعمل مديرا للصندوق من الباطن ألي صندوق استثمار يديره مدير 
 . تابعة لذل أتعاب ومصاريف أي يدفع مدير الصندوق سصندوق من الباطن ألي صندوق استثمار يديره الصندوق. و 

 . هج( األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبدال

 أو بديل صندوق مدير لتعيني مناسبا تراه اجراء أي واختاذ  بالصندوق يتعلق فيما الصندوق مدير عزل صالحية املالية السوق للهيئة (أ
 :اآلتية احلاالت من أي وقوع حال يف مناسبا تراه آخر تدب  أي اختاذ

 .هلم املرخص األشخاص الئحة مبوجد بذل  املالية السوق هيئة إشعار دون اإلدارة نشاط ممارسة عن الصندوق مدير توقف .1
 املالية السوق هيئة قبل من تعليق  أو سحب  أو اإلدارة نشاط ممارسة يف الصندوق مدير ترخيص إل اء .2



 االدارة نشاط ممارسة يف ترخيص  إلل اء الصندوق مدير من املالية السوق هيئة إىل طلد تقدمي .3
 . التنفيذية لوائح  او النظام بالتزام – جوهريا اهليئة تراه بشكل – أخل قد الصندوق مدير أن املالية السوق هيئة رأت إذا .4
 مسجل أخر شخص وجود عدم مع استقالت  أو عجزه أو االستثمار صندوق أصول يدر الذي االستثمارية احملفظة مدير وفاة .5

 .الصندوق أصول ادارة على قادر الصندوق مدير لدى
 .جوهرية أمهية ذات أهنا – معقولة أسس على بناء – املالية السوق هيئة ترى أخرى حالة أي .6

 )أ( أعاله. الفقرة من 5 الفرعية الفقرة يف ذكرها الوارد احلاالت من بأي املالية السوق هيئة إشعار الصندوق مدير على لد (ب
 أجل من كامل  بشكل التعاون الصندوق مدير على فيتعني أ للفقرة وفقا صالحيا ا من أيا املالية السوق هيئة مارست حال يف (ت

 الصندوق مدير تعيني من األوىل يوما 60 الرب خالل وذل  البديل الصندوق مدير إىل للمسؤوليات السلس النقل تسهيل على املساعدة
 اىل احملض، املالية السوق هيئة لتقدير ووفقا ومناسبا ضروريا ذل  كان  حيثما ينقل ان  املعزول الصندوق مدير على ولد. البديل
 .بالصندوق املرتبطة العقود مجيع البديل الصندوق مدير

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

 طرفا هبا كلف  أم مباشر بشكل مسؤوليات  أدى سواء االستثمار، صناديق الئحة ألحكام وفقا التزامات  عن مسؤوال احلفظ أمني يعد 
 .هلم املرخص االشخاص الئحة أو االستثمار صناديق الئحة أحكام مبوجد ثالثا

 تصرف سوء أو إمهال أو احتيال بسبد النامجة الصندوق خسائر عن الوحدات ومالكي الصندوق مدير جتاه مسؤوال احلفظ أمني يعد 
 .املتعمد تقص ه أو

 اإلجراءات مجيع اختاذ عن كذل   مسؤول وهو الوحدات، مالكي لصاحل ومحايتها الصندوق أصول حفظ عن مسؤوال احلفظ أمني يعد 
 .الصندوق أصول حبفظ يتعلق فيما الالزمة اإلدارية

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

وسيدفع أمني احلفظ أي أتعاب . للحفظ من الباطن للصندوق من تابعي  بالعمل أميناً  طرف ثالث أو أكثر أو ايلوز ألمني احلفظ تكليف 
 ومصاريف تابعة لذل .

 . هج( األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبدال

 واستبداله: الحفظ أمين عزل في الهيئة صالحية .1

 :أي من احلاالت اآلتية حال وقوع يف مناسباً تراه  أو اختاذ أي تدب  املعني من مدير الصندوقفظ احلللهيئة عزل أمني  (أ

 .الئحة األشخاص املرخص هلمبذل  مبوجد دون إشعار اهليئة  نشاط احلفظأمني احلفظ عن ممارسة  توقف (1

 من قبل اهليئة. تعليق  أويف ممارسة نشاط احلفظ أو سحب   أمني احلفظترخيص  إل اء (2



 ترخيص  يف ممارسة نشاط احلفظ.أمني احلفظ إلل اء  نإىل اهليئة مطلد  تقدمي (3

 .التنفيذية بالتزام النظام أو لوائح  -اً تراه اهليئة جوهريبشكل  -ل إذا رأت اهليئة أن أمني احلفظ قد أخ (4

 أمهية جوهرية. ذات اأهن -بناًء على أسس معقولة- ترى اهليئة أي حالة أخرى (5

فيجد على مدير الصندوق املعين تعيني أمني حفظ بديل وفقاً  وفقاً للفقرة )أ( من هذه املادة،إذا مارست اهليئة أياً من صالحيا ا  (ب
تسهيل النقل  التعاون بشكل كامل من أجل املساعدة على وأمني احلفظ املعزول يتعني على مدير الصندوق لتعليمات اهليئة، كما

( يوماً األوىل من تعيني أمني احلفظ البديل. ولد على أمني احلفظ 60)رب السلس للمسؤوليات إىل أمني احلفظ البديل وذل  خالل ال
، إىل أمني احلفظ البديل مجيع العقود املرتبطة بصندوق ووفقاً لتقدير اهليئة احملض املعزول أن ينقل، حيثما كان ذل  ضرورياً ومناسباً 

 االستثمار ذي العالقة.

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

أن عزل أمني احلفظ يف مصلحة  معقول ى بشكلرأإذا  كتايمبوجد إشعار   املعني من قبل فظ احلأمني عزل  الصندوقلوز ملدير  (أ
 .مالكي الوحدات، وعلى مدير الصندوق إشعار اهليئة ومالكي الوحدات بذل  فوراً وبشكل كتاي

وفقاً صادر الكتاي الإلشعار اأمني احلفظ  من تسلم ( يوماً 30)خالل  تعيني بديل ل  أمني احلفظ عزل إذا لد على مدير الصندوق (ب
تسهيل النقل السلس للمسؤوليات ل مدير الصندوقالتعاون بشكل كامل مع  املادة. ولد على أمني احلفظ املعزولمن هذه  (أ)لفقرة ل

ضرورياً ومناسباً، إىل أمني احلفظ البديل مجيع  إىل أمني احلفظ البديل. ولد على أمني احلفظ املعزول أن ينقل، حيثما كان ذل 
 العقود املرتبطة بصندوق االستثمار ذي العالقة.

عن قيام  بتعيني أمني حفظ بديل، ولد على مدير الصندوق العام   اإللكرتوين موقع  اإلفصاح فوراً يفلد على مدير الصندوق  (ج
 عيني أمني حفظ بديل للصندوق العام.كذل  اإلفصاح يف املوقع اإللكرتوين للسوق عن قيام  بت

 :المحاسب القانوني  21 )
 .للصندوقأ( اسم المحاسب القانوني 
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 . هومسؤوليات هب( مهام المحاسب القانوني وواجبات

 املراجعة ملعاي  وفقاً  تمت واليت هبا يقوم اليت املراجعة لأعما إىل استناداً  املالية القوائم على الرأي إبداء يف القانوين احملاسد مسؤوليةتتمثل 
 لللحصو  املراجعة لأعما تنفيذو  وختطيط ملهنةا أخالقيات مبتطلبات احملاسد التزام تطلدت واليت السعودية العربية اململكة يف عليها املتعارف

 بإجراءات القيام أيضا القانوين احملاسد مسؤوليات تضمنهر. تاجلو  األخطاء من خالية املالية القوائم بأن التأكد من معقولة درجة على
 ومعقولية املتبعة احملاسبية السياسات مالءمة مدى قييمت إىل باإلضافة .املالية القوائم يف الواردة واإليضاحات للمبالغ مؤيدة أدلة على لاحلصو 

 .املالية للقوائم العام العرض قييمت إىل باإلضافة املستخدمة احملاسبية التقديرات

 .لصندوقلج( األحكام المنظمة الستبدال المحاسب القانوني 

مدير الصندوق حبق ت ي  مراجع احلسابات وفقاً ملا يراه مناسباً بعد سيكون أرنست أند يون  مراجع احلسابات اخلارجي للصندوق وحيتفظ 
احلق يف رفض تعيني احملاسد القانوين أو توجي  مدير الصندوق  إدارة الصندوقويكون ألعضاء جملس  ،جملس إدارة الصندوقأخذ موافقة 

 لت ي  احملاسد القانوين املعني، يف أي من احلاالت اآلتية: 

 وجود ادعاءات قائمة ومهمة حول سوء السلوك املهين للمحاسد القانوين تتعلق بتأدية مهام  -
 إذا مل بعد احملاسد القانوين للصندوق مستقال -
 دارة الصندوق أن احملاسد القانوين ال ميل  املؤهالت واخلاات الكافية لتأدية مهام املراجعة بشكل مرضإذا قرر جملس إ -
 إذا طلبت اهليئة وفق لتقديرها احملض ت ي  احملاسد القانوين املعني فيما يتعلق بالصندوق. -

 :أصول الصندوق22 ) 
 ق.أصول الصندوق بواسطة أمني احلفظ لصاحل الصندو يتم حفظ أ( 

 لد على أمني احلفظ فصل أصول الصندوق عن أصول  وعن أصول عمالئ  اآلخرين..ب(

 من الصندوق مدير أو الصندوق ملدير يكون أن لوز وال مشاعة(، )ملكي  الوحدات ملالكي مجاعي بشكل مملوكة الصندوق أصول تعدج( 
 بتل  يتعلق فيما مطالبة أو الصندوق أصول يف مصلحة أيت  املوزع أو املشورة مقدم أو الباطن من احلفظ أمني أو احلفظ أمني أو الباطن

 مالكاً  املوزع أو املشورة مقدم أو الباطن من احلفظ أمني أو احلفظ أمني أو الباطن من الصندوق مدير أو الصندوق مدير كان  إذا إال األصول،
 يف عنها وأُفصح االستثمار صناديق الئحة أحكام مبوجد املطالبات هبذه مسموحاً  كان  أو ملكيت ، حدود يف وذل  الصندوق، لوحدات
 .املعلومات مذكرة أو واألحكام الشروط

 



 قرار من مالك الوحداتإ23)  
مذكرة املعلومات وملخص املعلومات الرئيسة اخلاصة بالصندوق، وأقر/أقررنا باملوافقة على العنا على شروط وأحكام الصندوق و لقد أطلعت/اط

 /اشرتكنا فيها. تالوحدات اليت اشرتكخصائص 

 االسم:

 التوقيع:

 :التاريخ 

 

 

  



 (1) ملحق

 ملخص الضوابط الشرعية
 

 أواًل: ضوابط صناديق المضاربة بالبضائع
 هي أن يدفع شخص ماالً إىل آخر ليتتجر ب ، ويتقامسان الربح بينهما حبسد ما يتفقان علي . تعريف المضاربة:
الصندوق من املضاربة املشرتكة وهي هنا: عقد بني أرباب املال )مالك الوحدات( واملضارب )مدير الصندوق( على أن يتوىل واملضاربة يف هذا 

املضارب استثمار أمواهلم يف نشاط يرجى من  حتقيق ربح مناسد، على أن يكون الربح موزعًا بينهما حسد ما اتفقا علي ، ويف حال اخلسارة 
 على أرباب املال وخيسر املضارب جهده وعمل  فقط.تكون اخلسارة املالية 

 
 الضوابط الشرعية:

الراجحي املالية, حتكم الصندوق الضوابط الشرعية الصادرة من اهليئة الشرعية  يف حالة استثمار الصندوق بصناديق أخرى تديرها شركة .1
 ملدير الصندوق واليت تشمل ما يأيت:

 )املعادن( مث بيعها باألجل يلتزم مدير الصندوق باآليت:يف حال تعامل الصندوق بشراء السلع  .2

 ومبوجد الوثائق املعينة هلا، قبل البيع على املشرتي. –بأرقامها ومكاهنا  –أن تكون السلع مملوكة للصندوق ومتعينة ل    -

 ال لوز أن يبيع الصندوق أو يشرتي سلعا ال لوز فيها التأجيل من الذهد والفضة والعمالت. -

 وز أن يشرتي الصندوق من العميل ما قد باع  إياه باألجل.ال ل -

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

 ال لوز تداول وحدات الصندوق إال بعد بدء نشاط  واستمرار مزاولت  هلذا النشاط يف موجودات  االستثمارية. .3

تداول وحدات الصندوق بعد توقف  عن مزاولة نشاط  كالتوقف للتصفية إذا كانت يف موجودات الصندوق ديون أو نقود، إذ ال لوز  .4
 لد يف هذه احلال تطبيق أحكام الصرف وشروط  وأحكام بيع الدين.

 

 ثانيا: ضوابط صناديق األسهم:
 :يأيت ما  الصندوق ملدير الشرعية اهليئة من الصادرة األسهم يف واملتاجرة االستثمار ضوابط الصندوق حتكم

 :هي ثالثة أنواع أسهمها يف التعامل وضوابط ونشاطها غرضها حيث من املسامهة، الشركات
 البيع شروط وفق بأسهمها واملتاجرة االستثمار لوز الشركات وهذه .املباحة واألنشطة األغراض ذات املسامهة الشركات: األول النوع -أ

 .وأحكام 
 والبنوك القمار وشركات اخلنزير وحلوم والتبغ اخلمور شركات مثل احملرمة، واألنشطة األغراض ذات املسامهة الشركات: الثاين النوع -ب

. هبا والتعامل الديون تداول يف املتخصصة والشركات الربوية، السندات يف االستثمار وصناديق اخلليعة، واألفالم اجملون وشركات الربوية،
 .مطلقاً  بأسهمها واملتاجرة االستثمار لوز ال الشركات وهذه

 بالربا تعاملها مثل حمرمة، أمور تعامال ا بعض يف يطرأ قد ولكن مباحة، وأنشطتها أغراضها اليت املسامهة الشركات: الثالث النوع -ت
 :يأيت ما املسامهة الشركات من( الثالث النوع) النوع هذا بشأن اهليئة قررت وقد. إيداعاً  أو اقرتاضا

 :اآلتية الضوابط املسامهة الشركات أنواع من النوع هذا أسهم يف واملتاجرة االستثمار يف يراعى أن لد :أوالً 
 وتسد بالربا التعامل اجتناب تلتزم مسامهة شركات وجدت فإذا باحلاجة، مقيد الشركات تل  بأسهم التعامل جواز إن -

 .بذل  يلتزم ال ممن غ ها عن هبا االكتفاء فيجد احلاجة



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

 االستثمار عن ناجتاً  اإليراد هذا أكان سواء الشركة إيراد إمجايل من( ٪5) حمرم عنصر من النات  اإليراد مقدار يتجاوز أال -
 اإليرادات بعض عن اإلفصاح يتم مل وإذا. ذل  غ  عن أم حملرم متل  عن أم حمرم نشاط ممارسة عن أم ربوية بفائدة

 .االحتياط جاند ذل  يف ويراعى معرفتها، يف فيجتهد
 .االقتضاء حسد النظر إلعادة قابل وهو االجتهاد على مبين للنسد حتديد من ورد وما -

 أال على اإلمكان حسد أسهمها ببيع منها التخلص إىل املبادرة وجبت السابقة الضوابط عليها تنطبق ال حبيث الشركات أوضاع ت  ت إذا :ثانياً 
 . بت  ها العلم تاريخ من يوماً  تسعني االنتظار مدة تتجاوز

  سنوية لل رض؛ موضحة صادرة مالية قوائم أقرب إىل فيها واملتاجرة االستثمار يف الدخول جلواز املقررة والنسد الشركة أنشطة معرفة يف يرجع :ثالثاً 
 . مدققة غ  أم مدققة أكانت سواء شهرية، أو سنوية ربع أو كانت
 .أغراضها أو أنشطتها يف حمرم تعامل على نظامها ينص اليت الشركات تأسيس يف االشرتاك لوز ال :رابعاً 

 السنوي، رحب  أي ريع ، بقصد السهم اقتناء: االستثمار ويعين- األسهم، يف املتاجرة ويف االستثمار يف املذكورة الضوابط الشركة تطبق :خامساً 
 الشركة تعامل أكان وسواء   غ ها، بواسطة أم بذل  نفسها الشركة قامت سواء   -السعرين بني الفرق من الربح بقصد والشراء البيع: املتاجرة وتعين

 الصناديق يف كما  ال   ألموال اإلدارة سبيل على أو التداول، يف الوساطة حالة يف كما(  السمسرة) التوسط سبيل على ل  ها كان  أم لنفسها،
 .االستثمارية احملافظ إدارة يف كما  لل   والتوكيل ال   عن الوكالة سبيل على أو مضاربة، أم كانت  إجارة االستثمارية

 الشرعية اهليئة ضوابط حسد األخرى املالية واألوراق األسهم من احملرم العنصر استبعاد الصندوق مدير يتوىل :سادساً 
 

 ثالثاً: ضوابط الصكوك:
شائعة يف ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو حقوق معنوية أو يف ملكية موجودات تعريف الصكوك: هي وثائق متساوية القيمة متثل حصصًا 

 مشروع معني أو نشاط استثماري خاص، وذل  بعد حتصيل قيمة الصكوك وقفل باب االكتتاب وبدء استخدامها فيما أصدرت من أجل .
 الضوابط الشرعية:

 ما يأيت:   من أهم الضوابط الشرعية اليت حتكم االستثمار يف الصكوك
 أن يكون الص  جمازاً من اهليئة الشرعية لشركة الراجحي املالية. .1
أن حيكم الص  أحد عقود املعامالت املالية يف الفق  اإلسالمي، كاملشاركة، أو السلم، أو االستصناع، أو اإلجارة أو البيع وغ ها،  .2

 وأن تكون مستوفية ألركاهنا وشروطها.
 أي شرط أو تعهد، يؤدي إىل الربا أو ال رر أو الضرر أوغ ها من احملرمات يف الشريعة اإلسالمية. أال تشتمل وثائق الصكوك على .3
 أال تشتمل وثائق الصكوك على أي شرط أو تعهد يضمن ب  املصدر ملال  الص  رأس مال  يف غ  حاالت التعدي أو التفريط. .4
 ن يتم التقيد بالضوابط اآلتية:لوز تداول الصكوك يف سوق األوراق املالية أو غ ها على أ .5
 إذا كانت أصول الصكوك ديوناً أو نقوداً فال لوز تداوهلا إال بعد مراعاة أحكام بيع الدين وشروط عقد الصرف. .أ

 إذا كانت أصول الصكوك أعيانا أو خدمات أو منافع أو حقوقاً فال مانع من تداوهلا. .ب
ود فينظر لل رض من إصدار الصكوك فإن كان ال رض تصكي  الديون أو إذا كانت أصول الصكوك تشتمل على أعيان وديون ونق .ت

  النقود أو مها معاً فال لوز تداوهلا إال بعد مراعاة أحكامهما، وإن كان ال رض تصكي  األعيان وحنوه فال مانع من تداول .
 

 



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

 

 

الخليجية لألسهم الراجحي صندوق  

(مفتوح - عام أسهم صندوق)   

 مدير الصندوق ) شركة الراجحي المالية(

 (شركة البالد لالستثمارأمين الحفظ )

 

 مذكرة المعلومات

 تاريخ إصدار مذكرة المعلومات

 م 25/03/2018هـ الموافق 09/07/1439 

 

 املعلومات وحمتويا ا خاضعة ألحكام الئحة صناديق االستثمار.مذكرة 

ننصح املستثمرين بقراءة حمتويات مذكرة املعلومات وفهمها. ويف حال تعذر فهم حمتويات مذكرة املعلومات، ننصح باألخذ مبشورة مستشار "
 ئمهين.

 

  
  

  



 إقرار

 

ومتت املوافقة عليها . ويتحمل مدير الصندوق وأعضاء جملس إدارة  روجعت مذكرة املعلومات من قبل جملس إدارة الصندوق
الصندوق جمتمعني ومنفردين كامل املسؤولية عن دقة واكتمال املعلومات الواردة يف مذكرة املعلومات. كما يقر ويؤكد أعضاء 

ت، كما يقرون و يؤكدون على جملس إدارة الصندوق ومدير الصندوق بصحة و اكتمال املعلومات الواردة يف مذكرة املعلوما
 أن املعلومات والبيانات الواردة يف مذكرة املعلومات غ  مضللة.

 

وافقت هيئة السوق املالية على تأسيس صندوق االستثمار وطرح وحدات  . ال تتحمل اهليئة أيت مسؤولية عن حمتويات مذكرة 
املعلومات، وال تعطي أيت تأكيد يتعلق بدقتها أو اكتماهلا، وختلي نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما كانت ، ومن أيت 

أو عن االعتماد على أيت جزء منها. وال تعطي هيئة السوق املالية أيت توصية بشأن خسارة تنت  عما ورد يف مذكرة املعلومات 
أو تأكيد صحة  يف باالستثمارجدوى االستثمار يف الصندوق من عدم  وال تعين موافقتها على تأسيس الصندوق توصيتها 

ستثمار يف الصندوق يعود للمستثمر أو من املعلومات الواردة يف الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات، وتؤكد على أن قرار اال
 ميثل .

 

اهليئة ( على أن  صندوق استثمار متوافق مع املعاي  الشرعية اجملازة من ِقبل اخلليجية لألسهم الراجحي صندوقاعتماد )مت 
 لشركة الراجحي املالية. الشرعية
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 ملخص الصندوق

 صندوق الراجحي لألسهم اخلليجية الصندوق

 شركة الراجحي املالية  مدير الصندوق

 مفتوح نوع الصندوق

 م2005أكتوبر 16هرب املوافق 1426رمضان  13بتاريخ باشر الصندوق عمل   تاريخ البدء

 سعوديلاير  العملة

  درجة المخاطر
  

 عالية 

 مؤشر ستاندرز آند بورز لألسهم اخلليجية املتوافقة مع الشريعة المؤشر االسترشادي

طريق السعي لتحقيق منو يف رأس املال متناسد مع مستوى املخاطر احملدد للصندوق عن  هدف االستثمار
 االستثمار يف األسهم اخلليجية.

المصرح لهم االشتراك في 
 الصندوق

 كل شخص طبيعي أو اعتباري مؤهل.

سعر الوحدة عند بداية 
  الطرح

 لاير سعودي 100

 الحد األدنى لالشتراك
  

 لاير سعودي 5,000

الحد األدنى لالشتراك 
   اإلضافي

 لاير سعودي 2,000

 لاير سعودي 2,000  الحد األدنى لالسترداد

أيام قبول طلبات االشتراك 
  واالسترداد

 )مراكز االستثمار )من األحد إىل اخلميس 

 )القنوات االلكرتونية )طوال أيام األسبوع 



آخر موعد الستالم طلبات 
 االشتراك واالسترداد

 الساعة اخلامسة عصرا يف اليوم ما قبل يوم التعامل.

 األحد واألربعاء  أيام التعامل 

 تقومي يومي من األحد اىل اخلميس أيام التقويم

 هو يوم العمل التايل ليوم التعامل أيام اإلعالن

موعد دفع قيمة الوحدات 
  المستردة

يدفع ملال  الوحدات عوائد االسرتداد حبد أقصى قبل إقفال العمل يف اليوم اخلامس التايل 
ليوم التعامل الذي مت في  حتديد سعر االسرتداد، أو الوقت الذي تكون في  مجيع الوسائل 

 والرتاخيص )إن وجدت( املناسبة لتحويل الوحدات متوافرة لدى مدير الصندوق 

  رسوم االشتراك
  

 % من مبلغ االشرتاك 2حبد أقصى 

 رسوم املتضمنة) سنويا% 1.75 مقدارها اإلدارة مقابل أتعاب الصندوق مدير يستحق رسوم إدارة الصندوق
 الصندوق أصول إمجايل من( الباطن من الصندوق ملدير اإلدارة

 رسوم أمين الحفظ

لربربربألوراق املاليربربربة الربربربيت يربربربتم سربربربنوياً مربربربن قيمربربربة األصربربربول % 0.02يتحمربربربل الصربربربندوق رسربربربوم حفربربربظ تعربربربادل 
سنوياً من قيمربة ( %0.15-%0.07حفظها يف السوق السعودية، ويتحمل رسوم حفظ ترتاوح بني )

 لألوراق املالية اليت يتم حفظها يف األسواق اخلليجية والعربية األخرى. األصول 

والربيت مربن املمكربن أن تت رب  ال تشمل الرسوم النظاميربة والرسربوم الربيت قربد تفرضربها األسربواق ومراكربز اإليربداع 
 من وقت ألخر.

 رسوم التعامل 
 األوراق وبيع شراء وعمليات صفقات عن الناجتة التداول ورسوم عموالت الصندوق يتحمل
 واجلهات املالية واألسواق للوسطاء تدفع واليت األسواق يف السائدة العموالت حسد املالية

 .احلفظ وأمناء التنظيمية

 رسوم أخرى

الصندوق املصاريف الالزمة والفعلية إلدارت ، رسوم املراجعة ورسوم احلفظ ورسوم  سيتحمل
ورسوم املؤشر االسرتشادي،  النشر والرسوم الرقابية ومكافآت أعضاء جملس إدارة الصندوق

بشرط أال يتجاوز إمجايل نسبة املصروفات األخرى )باستثناء مصاريف  واملصروفات االخرى،
% من متوسط صايف قيمة األصول السنوية أو 0.25والضرائد( التعامل واحلفظ 

يف حال كانت نسبة الرسوم أقل من ذل ( كما يتحمل الصندوق الرسوم  150,000)
 الفعلية فقط



 تعريف المصطلحات

 اخلليجية لألسهم الراجحي صندوق الصندوق 

 شركة الراجحي املالية  مدير الصندوق/املدير/ الشركة

 جملس إدارة الصندوق  اجمللس 

 شخص اعتباري مستقل ومرخص ل  حبفظ األوراق املالية للعمالء أمني احلفظ

 هيئة السوق املالية يف اململكة العربية السعودية اهليئة

 مجيع أيام العمل الرمسية لشركة الراجحي املالية   أيام قبول طلبات االشرتاك واالسرتداد  

 وحدات يف الصندوقطلد بيع  طلد االسرتداد 

 طلد شراء وحدات يف الصندوق طلد االشرتاك

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

 املشرتكني

 اليوم الذي يبدأ في  الصندوق أعمال  يوم تش يل الصندوق

 ن تؤثر سلباً على أداء الصندوقكل ظرف أو حادثة من شأهنا أ املخاطر

 هو املقياس الذي يتم من خالل  مقارنة أداء الصندوق االستثماري املؤشر االسرتشادي

 اهليئة الشرعية اخلاصة مبدير الصندوق اهليئة الشرعية

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

 اليوم الذي يتم في  حساب صايف قيمة أصول الصندوق يوم التقومي 

 األيام اليت يتم فيها بيع وحدات صندوق االستثمار واسرتدادها يوم التعامل

 يوم عمل رمسي للراجحي املالية   يوم عمل 

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



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

 وحدة االستثمار )الوحدة(
حصة املالك يف صندوق االستثمار الذي يتكون من وحدات مبا يف ذل  أجزاء الوحدة وتُعامل   

 كل وحدة على أهنا حصة مشاعة يف أصول صندوق االستثمار.

 املدراء، املسؤولون ، املوظفون والشركات التابعة أو الزميلة ملدير الصندوق األطراف ذات العالقة

 يف فرتة الطرح األويلسعر الوحدة   القيمة االمسية

 أي شخص او شركة تستثمر يف ومتتل  وحدات يف الصندوق مستثمر/عميل/مال  الوحدة

 مستثمر مؤهل/ مستثمرون مؤهلون
أي شخص طبيعي/ أشخاص طبيعيون، أو اعتباري/ اعتباريون تقر ل /هلم أنظمة اململكة هبذه 

 الصفة.

 الضوابط الشرعية
اليت تتبعها اهليئة الشرعية ملدير الصندوق لتصنيف الشركات هي الضوابط والنسد املالية 

 واالستثمارات كاستثمارات متوافقة مع الضوابط الشرعية وميكن االستثمار هبا.

 الطروحات األولية
االصدارات أو االكتتابات األولية العامة ألسهم للشركات اليت يتم طرحها طرحاً عاماً لالكتتاب 

 ولية.ألول مرة يف السوق األ

 حقوق األولوية
هي أوراق مالية قابلة للتداول تعطي حلاملها احلق يف االكتتاب يف أسهم جديدة مطروحة وقت 

 اعتماد زيادة رأس مال الشركة.

 عقود املشتقات

هي أداة مالية أو عقد تشتق قيمت  من قيمة أصول حقيقية أو مالية أخرى )أسهم وسندات 
وتكون لتل  العقود املالية مدة زمنية حمددة باإلضافة إىل سعر وعمالت أجنبية وسلع وذهد( 

وشروط معينة يتم حتديدها عند حترير العقد بني البائع واملشرتي ومن هذه العقود ) املستقبليات 
(Futures( عقود اخليارات ،)Options(  العقود اآلجلة ،)Forwards ( املبادالت ،)
(SWAPتكون متوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق. وأي عقود مشتقات أخرى، على أن 

 أدوات أسواق النقد

 قص ة األجل و تعتا الوظيفة األساسية هلذه األدوات إلاد السيولة للشركات هي أدوات الدين 
العقود  واألفراد واحلكومات من أجل مواجهة احتياجا ا النقدية قص ة األجل واليت تشمل

واملشاركة وأي عقد أخر متوافق  عية املراحبة واملضاربة والوكالة واإلجارةاملتوافقة مع الضوابط الشر 
 .مع الضوابط الشرعية للصندوق

هي صناديق استثمارية ذات طرح عام واملوافق عليها من قبل هيئة السوق املالية أو هيئات  صناديق أسواق النقد



لتنظيم مساوي على األقل لذل  تنظيمية خليجية و/أو أجنبية وفقا لتنظيم بلد آخر خاضع 
املطبق على صناديق االستثمار يف اململكة وتستثمر بشكل رئيسي يف أدوات أسواق النقد 

 وتكون متوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق.

صناديق االستثمار املتداولة / الصناديق العقارية 
 املتداولة

داوهلا يف سوق األوراق املالية خالل هي صناديق استثمارية مقسمة إىل وحدات متساوية يتم ت
فرتات التداول املستمر كتداول أسهم الشركات واملوافق عليها من قبل هيئة السوق املالية أو 

هيئات تنظيمية خليجية و/أو أجنبية وفقا لتنظيم بلد آخر خاضع لتنظيم مساوي على األقل 
ون متوافقة مع الضوابط الشرعية لذل  املطبق على صناديق االستثمار يف اململكة، على أن تك

 للصندوق.

 الظروف االستثنائية 
هي احلاالت اليت يعتقد مدير الصندوق أن  من املمكن أن تؤثر على أصول الصندوق أو أهداف  

 بشكل سليب نتيجة أي من العوامل االقتصادية و/أو السياسية و/أو التنظيمية املت  ة.

 العامصناديق االستثمار ذات الطرح 
هي صناديق استثمارية مرخصة وموافق عليها من قبل هيئة السوق املالية أو هيئات تنظيمية 

خليجية و/أو أجنبية وفقا لتنظيم بلد آخر خاضع لتنظيم مساوي على األقل لذل  املطبق على 
 صناديق االستثمار يف اململكة ومتوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق

 ةأسواق األسهم السعودي
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
من قبل هي ضريبة غ  مباشرة تُفرض على مجيع السلع واخلدمات اليت يتم شراهها وبيعها 

 املنشآت.

 اخلليجيةسواق األ
 ةق الرئيسياسو وتشمل األ العري اخللي  دولهي مجيع األسواق اليت يتم تداول األسهم هبا يف 

 وسوق منو ومجيع األسواق االخرى اليت يتم من خالهلا تداول األسهم.

 

 
 



 :صندوق االستثمار (1
 صندوقالأ( اسم 

  اخلليجية لألسهم الراجحي صندوق

Al Rajhi GCC Equity Fund  

 صندوقالب( تاريخ إصدار شروط وأحكام 

 .م09/06/2020 ومت إجراء آخر حتديث هلا بتاريخ .م20/8/2005شروط وأحكام الصندوق بتاريخ  رمت إصدا

 صندوقوطرح التأسيس  ىج( تاريخ موافقة الهيئة عل

 م.07/02/2009 تاريخالصندوق ب على االستمرار يف طرحمت احلصول على موافقة هيئة السوق املالية 

 صندوق الد( مدة 

 غ  حمدد املدة هو صندوق عام مفتوح اخلليجية لألسهم الراجحي صندوق

 قصندو الهـ( عملة 

عملربربة الصربربندوق هربربي الريربربال السربربعودي وهربربي الربربيت سربربيقوتم هبربربا اسربربتثمارات  ووحداتربرب . وتقبربربل اشربربرتاكات املسربربتثمرين بربربأي عملربربة أخربربرى مربربن العمربربالت 
ويتحمربربل الراغبربربون يف حتويربل اسربربتحقاقا م بعملربربة غربرب  عملربربة  الرئيسربربة علربربى أسربرباس سربعر الصربربرف السربربائد يف األسربربواق يف تربرباريخ االشربرتاك. العامليربة

 الصندوق خماطر تذبذب سعر الصرف لتل  العمالت عند تاريخ التحويل.

 : اته( سياسات االستثمار وممارس2
 لصندوقلأ( األهداف االستثمارية 

 بشكل االستثمار خالل من املال لرأس األجل طويل منو حتقيق إىل يهدف مفتوح استثمار صندوق هو اخلليجية لألسهم الراجحي صندوق
 أداء لقياس كأداة  االسرتشادي املؤشر استخدام يتم حيث للصندوق، الشرعية اهليئة ضوابط مع واملتوافقة اخلليجية األسواق أسهم يف رئيسي

 يسعى كما  اخلليجية األسهم أسواق يف الشرعية الضوابط مع تتوافق اليت املالية األوراق مجيع هو للصندوق االستثماري اجملال أن كما  الصندوق
 من اإلرشادي املؤشر أداء متابعة للمستثمر ميكن و( اخلليجية لألسهم بورز أند ندور ستا) اإلرشادي للمؤشر مقارب منو لتحقيق الصندوق

 capital.com-www.alrajhiالصندوق  ملدير االلكرتوين املوقع زيارة خالل
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 ب( األوراق المالية التي يستثمر الصندوق فيها بشكل أساسي

 ذل  يشمل وقد اخلليجية األسهم أسواق يف املدرجة الشركات أسهم يف رئيسي بشكل االستثمار طريق عن االستثمارية أهداف  الصندوق حيقق
  .األولوية حقوق أو األولية الطروحات

 سياسة تركيز االستثمار ج(

ترتكز سياسية الصندوق على االستثمار يف أسهم الشركات املدرجة يف أسواق األسهم لدول جملس التعاون اخلليجي بشكل رئيسي، كما يوضح 
 اجلدول التايل سياسة تركيز االستثمارات يف الصندوق:

 

األعلى احلد األدىن احلد  االستثمار نوع   

والطروحات األولية وحقوق األولوية األسهم 50% 100%  

النقد أسواق وصناديق وأدوات النقد 0% 50%  

صناديق االستثمار األخرى املطروحة طرحاً عاماً ذات األهداف واالسرتاتيجيات املماثلة وتشمل  0% 30%
  الصناديق املتداولة

 األوراق املالية األخرى املطروحة طرحاً عاماً/املتداولة وتشمل الصناديق العقارية املتداولة 0% 15%

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

 الظروف االستثنائية.

 . هيحتمل أن يشتري ويبيع الصندوق فيها استثماراتد( أسواق األوراق المالية التي 

 املالية واألوراق اخلليجي التعاون جملس لدول األسهم أسواق يف املدرجة الشركات أسهم يف االستثمار يرتكز الصندوق أهداف على بناء
 أقصى وحبد هبا املستثمر الدولة عملة حسد األخرى العربية املالية األسواق من أي يف االستثمار إمكانية مع )ج( الفقرة يف سابقاً  املذكورة

 بنفس األخرى العربية املالية األسواق يف واملدرجة املستهدفة الشركات أسهم تقييم سيتم حيث الصندوق أصول قيمة صايف من% 10
 والسياسية االقتصادية العوامل حيث من املستهدف السوق تقييم إىل باإلضافة اخلليجية األسهم بأسواق املدرجة الشركات تقييم مستوى

 مدير قبل من املدارة الصناديق أو تابعي  أو الصندوق مدير قبل من املصدرة املالية األوراق يف االستثمار للصندوق ميكن كما  والنظامية،
  .تابعي  أو الصندوق

 صندوقللهـ( المعامالت واألساليب واألدوات التي يمكن لمدير الصندوق استخدامها بغرض اتخاذ قرارات االستثمارية 

 الصندوق يسعى واحملاسبية املالية املعاي  من جمموعة على باالعتماد ، متميزة تنافسية مبزايا تتمتع اليت الشركات على االختيار يف الرتكيز يتم
 املخاطر من املعقول باحلد املمكنة العوائد أقصى حتقيق هبدف املالئمة االستثمار أساليد تطبق نشطة إدارة خالل من العوائد أفضل لتحقيق
 .سنوي ربع بشكل حتديث  يتم حيث األسهم يف االستثمار جمال طبيعة حسد



 وكاالت من ثالث من واحدة حتدده ما حسد النقد أسواق أدوات الستثمارات النظ ة لألطراف االئتماين للتصنيف األدىن احلد سيكون
 يف االستثمار يتم ولن -BBBفتش /Baa3موديز /-BBBبورز آند ستاندرد: كتايل  أدىن حبد واملصنفة الدولية االئتماين التصنيف

 الضوابط مع واملتوافقة العام الطرح ذات النقد أسواق صناديق يف االستثمار وسيكون. مصنفة غ  نظ ة أطراف مع و/أو النقد أسواق أدوات
 القيود حسد نظ  طرف أي مع لالستثمار األعلى احلد وسيكون بالصندوق املتعلقة واملخاطر والسيولة األداء على بناءً  للصندوق الشرعية

 .عليها تعديل وأي االستثمار صناديق الئحة يف عليها املنصوص

 ضمن استثمارات الصندوقو( أنواع األوراق المالية التي ال يمكن إدراجها 

 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

صربربربول الربربربيت ميكربربربن للصربربربندوق االسربربربتثمار هبربربربا غربربرب  تلربربرب  املفربربربروض حسربربربد قيربربربود ال يوجربربربد قيربربربود أخربربربرى علربربربى نربربربوع أو أنربربربواع األوراق املاليربربربة أو األ
 االستثمار املذكورة يف الئحة صناديق االستثمار والقيود الشرعية ملدير الصندوق.

أو مديرو صناديق  ر الصندوقح( الحد الذي يمكن فيه استثمار أصول الصندوق في وحدات صندوق أو صناديق استثمار يديرها مدي
 نآخرو 

وذل  حسد قيود االستثمار احملددة يف  للصندوق الشرعية الضوابط مع واملتوافقة ذات الطرح العامحيق للصندوق االستثمار يف الصناديق 
على أن ال يتجاوز االستثمار يف الصناديق املطروحة طرحاً عاماً   تعديل عليها، أيوالئحة صناديق االستثمار أو  الصندوق وأحكام شروط

 .الصندوق أصول قيمة صايف من %50لصناديق املتداولة وصناديق أسواق النقد جمتمع  ما مقداره األخرى وا

 صندوق في االقتراضالط( صالحيات 

 طلبات ت طية ل رض الصندوق أصول قيمة صايف من٪ 10 تتجاوز بنسبة الشرعية الضوابط مع متوافق متويل على احلصول للصندوق حيق
 االسرتداد

 ريللتعامل مع أي طرف نظ ي( الحد األعلى

 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

ليها يف إم اليت حتقق أهداف الصندوق املشار ختاذ قرارات استثمارية منسجمة مع ممارسات االستثمار اجليد واحلكيالمدير الصندوق  يسعى
 شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات واملستندات األخرى ذات العالقة، ويشمل ذل  بذل مدير الصندوق اجلهد الالزم للتأكد من:

 توفر السيولة الكافية لتلبية أي طلبات اسرتداد متوقعة 



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

 عدم حتمل الصندوق أي خماطر استثمارية غ  ضرورية تتعلق بأهداف  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 ذل  مناسبا، املصادقة على أي تضارب مصاحل يفصح عن  مدير الصندوق وفقا لالئحة صناديق االستثمار 
  جلنة املطابقة وااللتزام( لدى مدير الصندوق ومسؤول التبليغ عن االجتماع مرتني سنويا على األقل مع مسؤول املطابقة وااللتزام(

 غسيل األموال ومتويل اإلرهاب لدي ، للتأكد من التزام مدير الصندوق جبميع اللوائح واألنظمة املتبعة.
 . إقرار أي توصية يرفعها املصفي يف حالة تعيين 
 علومات واملستندات األخرى ذات العالقة بالئحة صناديق االستثمار.التأكد من اكتمال والتزام شروط وأحكام الصندوق ومذكرة امل 
  التأكد من قيام مدير الصندوق مبسؤوليت  مبا حيقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا لشروط وأحكام الصندوق  ومذكرة املعلومات و

 املستندات ذات العالقة، وأحكام الئحة صناديق االستثمار.
 االستثمار ومالكي الوحدات في . العمل بأمانة وملصلحة صندوق 

 ل( المؤشر االسترشادي

 (اخلليجية لألسهم بورز أند ستاندرداملؤشر االسرتشادي للصندوق هو )

   capital.com-www.alrajhi وميكن االطالع على معلومات املؤشر يف املوقع التايل

 مشتقات األوراق الماليةالتعامل في م( 

 مماثلة رقابية جهة عن الصادرة أو اهليئة عن الصادرة املالية الكفاية لقواعد خاضعة مصدرة جلهة املالية األوراق مشتقات يف الصندوق يستثمر قد
 أن علىل رض اإلدارة الفعالة للمحفظة وحتقيق األهداف االستثمارية ومتطلبات التحوط من املخاطر املتعلقة باستثمارات الصندوق  للهيئة
 .الصندوق أصول قيمة صايف من٪ 10 ذل  يتجاوز أال وعلى الشرعية، الضوابط مع متوافقة تكون

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

 ال يوجد

 :( المخاطر الرئيسة لالستثمار في الصندوق 3
  يعتا الصندوق صندوق استثمار عايل املخاطر، وتبعرباً لربذل  لربد علربى مربالكي الوحربدات أن يكونربوا علربى بينرب  مربن املخرباطر الرئيسربة

 اليت قد يكون هلا أثر سليب على أداء الصندوق
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  ليس هناك تأكيد أن األهداف االستثمارية للصندوق سوف تتحقربق وذلرب  ألن ظربروف السربوق وطربرق التربداول يف ت رب  مسربتمر كمربا
 ال يعتا ضماناً لألداء املستقبلي.  للصندوق أو املؤشر االسرتشادي للصندوق السابق األداءأن 

  مقارنربة باملؤشربر االسرتشربادي  الصربندوق ئر كبرب ة أو أن أداءخسرباأي ضمان بأن األرباح سوف تتحقربق أو أنرب  لربن يربتم تكبربد  يوجدال
 سيتكرر أو مياثل األداء السابق.

 بنكيةال يعتا مبثابة وديعة  االستثمار يف الصندوق لد أن يأخذ مالكي الوحدات احملتملني يف االعتبار أن. 
 أقربل مربن السربربعر وقربد يكربون مبلربغ االسربرتداد مارهم، لربد علربى مربالكي الوحربدات أن يربدركوا أهنربم رمبربا خيسربرون جربزءاً مربربن أو كامربل اسربتث

. وقربد تربنخفض قيمربة االسربتثمارات الرئيسربة للصربندوق ورمبربا ال يسربتطع مربالكي الوحربدات اسربرتداد املبلربغ الصربندوقبرب  يف  اشرتكواالذي 
 الذي استثمروه يف الصندوق.

 صندوقاللمخاطر الرئيسة المحتملة المرتبطة باالستثمار في اقائمة 

 يأخذ مالكي الوحدات احملتملني يف االعتبار قبل االستثمار يف هذا الصندوق عوامل املخاطر واليت تشتمل وال تنحصر على التايل:لد أن 

 مخاطر سوق األسهم
ن يستثمر الصندوق بشكل أساسي يف األسهم اليت هي عرضة ملخاطر السوق والتذبذبات العالية، ويف الوقت ذات  ال يوجد أي تأكيد أو ضما 

بأن الصندوق سيحقق أداًء إلابيا. وينب ي أن يكون املستثمر على علم باملخاطر اليت ينطوي عليها هذا النوع من االستثمارات. كما أن 
 ية.خلارجاملستثمر يدرك أن مجيع األسهم عرضة لالرتفاع واالخنفاض تبعا لعوامل النمو لتل  الشركات اليت تتأثر بالعديد من العوامل الداخلية وا

و مدير الصندوق سيسعى قدر اإلمكان للتقليل من خماطر هذه التذبذبات بالتوزيع النشط يف القطاعات ومن خالل ختفيض أو زيادة نسبة 
 األسهم يف الصندوق تبعا لظروف السوق.

 
 مخاطر القطاع

للت   يف ذل  القطاع، بشكل عام ال يتم الرتكيز على قد يركز الصندوق يف استثماره على أحد القطاعات مما لعل الصندوق عرضة للت   تبعاً 
ق االستثمار يف أحد القطاعات بعين  إال يف حال توافر فرص منو كب ة لذل  القطاع وباملقابل يكون الصندوق أكثر خماطرة مقارنة بالصنادي

 األكثر تنوعا.
 

 مخاطر العمالت
علق بالعمالت، فإن اخنفاض قيمة أي من العمالت اليت تشكل قوام استثمارات ينطوي االستثمار يف الصندوق على بعض املخاطر اليت تت

الصندوق من شأن  أن يؤثر سلبا على أداء الصندوق. ولكن التنوع يف جماالت االستثمار يف عدد من البلدان املختلفة سيكون من شأن  أن 
 يقلل من تل  املخاطر. 

 
 نمخاطر االئتما

وق يف صناديق البضائع فهناك خماطر ائتمانية تتمثل يف إمكانية عدم قدرة أو عدم رغبة الطرف اآلخر يف سداد يف حال استثمار أصول الصند 
 املستحقات أو االلتزامات املرتتبة علي  يف الوقت احملدد أو عدم إمكانية السداد هنائياً.

 
 
 



 المخاطر االقتصادية
أي  ينطوي االستثمار يف الصندوق على درجة عالية من املخاطر النامجة عن التوزيع اجل رايف لألسواق اليت يستثمر فيها الصندوق. وعلي ؛ فإن
 ت ي ات معاكسة يف الظروف االقتصادية للبلد )أو البلدان( اليت تستثمر فيها األموال، قد يكون ل  أثر سليب على قيمة أصول الصندوق. 

 
 خاطر عدم الشرعيةم

د يؤدي تتمثل خماطر عدم الشرعية يف حال استبعاد أحد الشركات املستثمر فيها وأصبحت غ  متوافقة مع املعاي  الشرعية للهيئة الشرعية، مما ق
لعدم مطابقتها إىل اضطرار مدير الصندوق لبيع تل  األسهم بسعر قد يكون غ  مالئم. إضافة إىل أن استبعاد عدد من الشركات كنتيجة 

 ت.للضوابط احملددة من اهليئة الشرعية اخلاصة مبدير الصندوق من شأن  أن لعل استثمارات الصندوق أكثر تركيزاً مما قد يزيد من التذبذبا
 

 مخاطر السيولة
يتعرض الصندوق ملخاطر عدم القدرة على تنفيذ عمليات االسرتداد نتيجة النقص يف السيولة يف أسواق األسهم أو إذا كانت قيمة الوحدات 

% أو أكثر من القيمة الصافية ألصول الصندوق إىل احلد الذي يضطر مع  مدير الصندوق لتأجيل 10تعادل  تعاملاملسرتدة يف أي يوم 
 خ الحق.االسرتداد لتاري

 
 المخاطر القانونية

اليت قد تواج  الشركات بعض املخاطر القانونية نتيجة لعدم االلتزام بتطبيق األنظمة واإلجراءات القانونية, وتأيت تل  املخاطر من الشركات 
 استثمر فيها الصندوق واحتمالية تعرضها للمخاطر القانونية واملقاضاة من قبل دعاوى األفراد أو الشركات.

 
 المخاطر السياسية

 أداء الصندوق قد يكون متأثرا بت ي  احلكومات أو احلروب أو يف حال ت ي  القوانني يف تل  البلدان أو أي خماطر سياسية أخرى.
 

 األخرى االستثمارات مخاطر
 وتعتا ،REITsالعقارية االستثمارية والصناديق املتداولة، الصناديق مثل أخرى استثمارات يف الصندوق يستثمر قد األصول، تنويع ل رض
 أداء من االستثمارات تل  ختفض وقد الثابت والدخل النقد أسوق مثل التقليدية األصول فئات من خطورة أكثر عموما االستثمارات، هذه

 .الوحدة وسعر الصندوق
 

 التمويل مخاطر
 إرادة عن خارجة ألسباب احملدد الوقت يف املبالغ سداد عن الصندوق يتأخر قد االستثمار ل رض متويل على الصندوق مدير حصول حال يف

 أسعار على سلبا سينعكس والذي الصندوق أصول على يؤثر قد مما استثمارات  بعض لبيع الصندوق مدير يضطر قد مما الصندوق، مدير
 .الوحدات

 
 الثابت الدخل ألدوات الداخلي التصنيف على االعتماد مخاطر

 على بناء الصندوق افيه يستثمر واليت ائتمانيا املصنفة غ  الثابت الدخل أدوات يف باالستثمار املتعلقة املخاطر الوحدات مالكو يتحمل
 أدوات ملصدري املايل الوضع يف ضعف أي أن حيث. الصندوق مدير ب  يقوم الذي الداخلي االئتماين والتصنيف التقومي مث والتحليل، البحث
 .الوحدات وأسعار الصندوق أداء على سلبا يؤثر مما الصندوق أصول قيمة صايف قيمة خفض إىل يؤدي رمبا الثابت الدخل



 الناشئة األسواق مخاطر
 صفقات تسوية يف التأخر أو باإلخفاق مرتبطة خماطر على تنطوي قد واليت ناشئة أسواق أو سوق يف مالية أوراق يف الصندوق يستثمر قد

. واملعتاد املتوسط من أعلى خماطرا طيات  بني حيمل قد األسواق ذهه مثل يف االستثمار أن كما.  املالية األوراق حفظ وأمانة وتسجيل السوق
 استثمر حال يف ولذل ،. الشركات من حمدود عدد يف مرتكزا يكون عادة الناشئة األسواق يف السوقية القيمة أحجام من األكا الكم بأن علما

 أكثر أسواق يف باالستثمار مقارنةً  أقل وسيولة األسعار، تقلبات من أكا قدرا الصندوق يواج  فقد الناشئة األسواق يف تستثمر مالية أوراق يف
 .وحدات  وسعر الصندوق أداء على سلبا يؤثر قد مما تطورا

 
 الصندوق مدير موظفي على االعتماد مخاطر

 عند سلبيا الوحدة وسعر الصندوق أداء تأثر إىل يؤدي قد مما الصندوق، مدير موظفي اراتومه قدرات على كب  بشكل الصندوق أداء يعتمد 
 .مناسد بديل وجود وعدم مغياهب أو ماستقالته

 
 المصالح تضارب مخاطر
 مدير قرارات على تؤثر قد شخصية مصلحة بسبد الصندوق مدير قرار واستقاللية موضوعية على تؤثر اليت احلاالت يف املخاطر ههذ تنشأ

 .الوحدة وسعر الصندوق أداء على سلبا يؤثر قد مما االستثمارية القرارات اختاذ يف الصندوق
 

 الُمصِدر مخاطر
 سلبا تؤثر اليت احملددة السياسية أو االقتصادية الظروف يف والت  ات النظ ، /املقابل الطرف أو للُمصدر املالية الظروف يف الت ي ات وتشمل

 تأثر وبالتايل م أسه قيمة اخنفاض إىل يؤدي قد مما املصدر بوضع يتأثر األصل ذل  إن حيث املصدر، أو املالية األوراق من معني نوع على
 .سلبا الوحدة وسعر الصندوق أداء

 :( معلومات عامة4
  في الصندوق لفئة المستهدفة لالستثماراأ( 

أهداف الصندوق االستثمارية واملخاطر  مراعاةالصفة االشرتاك بالصندوق، مع  هبذه اململكة أنظمة ل  تقر اعتباري أو طبيعي شخص حيق ألي
 .خالل االستثمار يف أسواق األسهم منرأس املال  يفيستهدف الصندوق املستثمرين الذين يسعون لتحقيق منو  املرتبطة هبا

 ب( سياسة توزيع األرباح

 .الصندوق يف املوزعة األرباح استثمار بإعادة وسيقوم املستثمرين على نقدية توزيعات أو أرباح أي بتوزيع الصندوق يقوم لن

 

 

 

 



 ج( األداء السابق لصندوق االستثمار

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

 م2018ديسمبر  31 - التراكمي %العائد 

 منذ التأسيس منذ التأسيس منذ التأسيس منذ التأسيس

10.81 10.81 10.81 10.81 

 

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

 % العائد السنوي
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

12.70% 13.60% -2.11% 9.24% 27.50% 3.44% -14.35% 2.48% -0.83% 9.05% 

 

 .بالمقارنة مع المؤشر االسترشادي على مدار السنوات الخمس الماضية أو منذ التأسيس الصندوق( أداء 3

 % السنوي األداء
السنه  2018 2017 2016 2015 2014  

3.44% -14.35% 2.48% -0.83% %9.05  الصندوق 
-2.69% -14.73% 11.03% 2.98% %10.59  االسترشاديالمؤشر  

 
 مدار السنوات المالية الثالث الماضية( تاريخ توزيع األرباح على 4

 .الصندوق يف املوزعة األرباح استثمار بإعادة وسيقوم املستثمرين على نقدية توزيعات أو أرباح أي بتوزيع الصندوق يقوم لن

 تقارير الصندوق( 5

موقعنا االلكرتوين  ل وذل  من خالمقابل  يستطيع مالكي الوحدات االستثمارية واملستثمرين احملتملني احلصول على نسخ من هذه القوائم دون
capital.com-www.alrajhi 

 
 

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


 د( قائمة حقوق مالك الوحدات

 .احلصول على نسخة حديثة من شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات بالل ة العربية بدون مقابل 
  قيمة أصول وحدات الصندوق، وعدد الوحدات اليت ميتلكها وصايف قيمتها، وسجل جبميع احلصول على تقرير يتضمن صايف

 يوم من كل صفقة. 15الصفقات يفدم خالل 
 احلصول على القوائم املالية املراجعة للصندوق بدون مقابل عند طلبها 
 ي  قبل سريان  وفقا لنوع الت ي  واملدة اإلشعار بأي ت ي  يف شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات وإرسال ملخص هبذا الت 

 احملددة يف الئحة صناديق االستثمار.
 اإلشعار بأي ت   يف جملس إدارة الصندوق 
  احلصول على نسخة حمدثة من شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات سنويا تظهر الرسوم واألتعاب الفعلية ومعلومات أداء

 الصندوق عند طلبها
 يوما تقومييا، خبالف األحداث اليت تنص  21ة مدير الصندوق بإهناء صندوق االستثمار قبل االهناء مبدة ال تقل عن االشعار برغب

 عليها الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات عليها.
  أوقات خمتلفة أو يف شروط وأحكام الصندوق، إال يف حالة مت االتفاق مع مال  الوحدة على دفع عوائد االسرتداد يف األوقات احملددة

 .تعذر ذل  نظراً لظروف خارجة عن إرادة مدير الصندوق
 طلبها من مدير الصندوق داحلصول على اإلجراءات اخلاصة مبعاجلة الشكاوى عن 

 هـ( مسؤوليات مالك الوحدات

 يقر ويوافق مالكي الوحدات في الصندوق على اآلتي:

   كامل وال يقدم مدير الصندوق أي تعهد أو ضمان ألداء أو رحبية ألي استثمار االستثمار يف الصندوق على مسؤولية املستثمر بشكل
مدار يف الصندوق ولن يكون على مدير الصندوق أي مسؤولية قانونية أو تبعية ألي اخنفاض يف قيمة االستثمارات املدارة أو اخنفاض 

 لتعدي أو التقص .يف أصول الصندوق باستثناء تل  احلاالت الناجتة عن اإلمهال اجلسيم أو ا
  فيما عدا خسارة مال  الوحدات الستثماره يف الصندوق أو جزء من  ، ال يكون مال  الوحدات مسؤوالً عن ديون والتزامات

 .الصندوق
 ا يقر مالكي الوحدات بااللتزام بتزويد مدير الصندوق بالعنوان الايدي و/أو االلكرتوين وبيانات االتصال األخرى الصحيحة، مبا فيه

اإلشعارات وكشوفات احلساب املتعلقة باستثمارا م وأن مدير الصندوق يتم إعفائ  من أي مسؤولية ويتنازل مال  الوحدات عن أي 
حقوق أو مطالبات على مدير الصندوق ناشئة بشكل مباشر أو غ  مباشر عن عدم تزويد مال  الوحدات بكشف احلساب 

االستثمارات أو تل  اليت تنشأ عن عدم قدرة مال  الوحدة على الرد أو التأكد من صحة واإلشعارات أو أي معلومات أخرى تتعلق ب
 املعلومات أو تصحيح أية أخطاء مزعومة يف كشف احلساب أو اإلشعارات أو أية معلومات أخرى.

 لتل  القوانني دون أن يكون  إذا كان مال  الوحدات خاضعاً لقوانني سلطة غ  اململكة العربية السعودية فإن  يتعني علي  أن خيضع
 هناك أي التزام على الصندوق أو مدير الصندوق.



 صندوق واإلجراءات الخاصة باإلنهاءالو( الحاالت التي تستوجب إنهاء 

يعتا هذا الصندوق من الصناديق املفتوحة املدة وليس هناك يوم حمدد لتصفيت . ومع ذل ، فإن  سيكون ملدير الصندوق احلق يف تصفية 
ادية الصندوق بالكامل، إذا أصبح جلياً أن حجم أصول الصندوق ال يار االستمرار يف إدارت  بطريقة عملية ومالئمة وجمدية من الناحية االقتص

دون احلد األدىن املسموح ب  الستمرار أو بسبد حدوث بعض الت ي ات يف األنظمة اليت حتكم إدارة الصندوق، أو اخنفض حجم الصندوق 
ن قبل هيئة السوق املالية وذل  بعد اشعار هيئة السوق املالية أو ألي سبد طار  آخر. ويف حالة مت اختاذ قرار بتصفية ق واحملدد مالصندو 

 الصندوق، فسيقوم مدير الصندوق باختاذ اخلطوات التالية:

 ( يوماً تقوميياً 21ذل  قبل ) إرسال إشعار مكتوب هبذه التصفية إىل هيئة السوق املالية ومالكي الوحدات ، على أن يكون
 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 حسد ما ميلك  كل مال  وحدات بالصندوق.

 الن يف موقع  اإللكرتوين واملوقع اإللكرتوين للسوق عن انتهاء مدة الصندوق ومدة تصفيت .لد على مدير الصندوق اإلع 

 .ز( آلية تقويم المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق

 الصندوق بأصول املتعلقة املخاطر لتقومي داخلية يتبع مدير الصندوق آلية

 :( مقابل الخدمات والعموالت واالتعاب5
 صندوقالأ( أنواع المدفوعات من أصول 

 رسوم اإلدارة

 أصربول إمجايل من( الباطن من الصندوق ملدير اإلدارة رسوم املتضمنة) سنويا% 1.75 مقدارها اإلدارة مقابل أتعاب الصندوق مدير يستحق
 .ميالدي شهر كل  هناية يف الصندوق أصول من خصمها يتم و تقومي يوم كل  عند األتعاب هذه وحتتسد الصندوق،

 رسوم أمين الحفظ

لربربألوراق املاليربربة الربربيت يربربتم حفظهربربا يف السربربوق السربربعودية، ويتحمربربل رسربربوم سربربنوياً مربربن قيمربربة األصربربول % 0.02يتحمربربل الصربربندوق رسربربوم حفربربظ تعربربادل  
 لألوراق املالية اليت يتم حفظها يف األسواق اخلليجية والعربية األخرى. سنوياً من قيمة األصول ( %0.15-%0.07حفظ ترتاوح بني )

 ال تشمل الرسوم النظامية والرسوم اليت قد تفرضها األسواق ومراكز اإليداع واليت من املمكن أن تت   من وقت ألخر.

 

 



 الضرائب

 تربربدفع الربربيت الرسربربوم أو الصربربندوق مربربع املامربربة العقربربود أو الصربربندوق علربى فرضربربها يربربتم أخربربرى ضربربرائد وأي املضربربافة القيمربربة ضربربريبة الصربربندوق يتحمربل
 .الصندوق إدارة مقابل الصندوق مدير أو للصندوق أعمال أو خلدمات تقدميهم نظ  أخرى ألطراف

 رسوم التعامل

 األسربربواق يف السربربائدة العمربربوالت حسربربد املاليربربة األوراق وبيربربع شربربراء وعمليربربات صربربفقات عربربن الناجتربربة التربربداول ورسربربوم عمربربوالت الصربربندوق يتحمربربل
 .احلفظ وأمناء التنظيمية واجلهات املالية واألسواق للوسطاء تدفع واليت

 رسوم أخرى

 جملس أعضاء ومكافآت الرقابية والرسوم النشر ورسوم احلفظ ورسوم املراجعة رسوم إلدارت ، والفعلية الالزمة املصاريف الصندوق سيتحمل
 مصاريف باستثناء) األخرى املصروفات نسبة إمجايل يتجاوز أال بشرط االخرى، واملصروفات االسرتشادي، املؤشر ورسوم الصندوق إدارة

(  ذل  من أقل الرسوم نسبة كانت  حال يف 150,000) أو السنوية األصول قيمة صايف متوسط من% 0.25( والضرائد واحلفظ التعامل
 .فقط الفعلية الرسوم الصندوق يتحمل كما

 

 قصندو الب( جدول يوضح جميع الرسوم والمصاريف ، مع كيفية حسب مقابل الخدمات والعموالت واالتعاب، ووقت دفعها من قبل 

 رسوم اإلدارة
 ملالصندوق  حتتسد على أساس سنوي وحت إمجايل أصول% من 1.75
ويتم خصمها من أصول الصندوق يف هناية كل شهر  تراكمياُ  يومي بشكل
 ميالدي

 سنوي أساس على ثابت مبلغحتتسد ك سنوياً  لاير 35,000 أقصى حبد احملاسد القانوينأتعاب 
 اشهر ست  كل  وتدفع تراكمياً  يومي بشكل ملوحت

 رسوم نشر قيمة الوحدات يف موقع تداول
ثابت على أساس سنوي   مبلغحتتسد ك سنوياً  لاير 5,000 أقصى حبد

 وتدفع يف هناية العام  بشكل يومي تراكمياً  ملحتو 

 الصندوق إدارة جملس أعضاء مكافأة
الصندوق نصيب  منها بقدر حجم  يتحمل سنوياً  لاير 60,000 أقصى حبد

 ملوحتأصول  نسبة إىل إمجايل أصول الصناديق األخرى على اساس سنوي 
 السن  هناية يف وختصم  تراكمياً  يومي بشكل

 (اليةامل السوق هيئة قبل)من  رقابية رسوم
بشكل  ملحتو ثابت على أساس سنوي  مبلغحتتسد ك سنوياً  لاير 7,500

 وتدفع يف هناية العام  يومي تراكمياً 

 حسد معاي  اهليئة الشرعية مئويةحتسد كنسبة  االسهم أرباح تطه 

 مصاريف التوزيع
تقديري على أساس  بلغحتتسد كم سنوياً  لاير 50,000  أقصى حبد

 وتدفع يف هناية العام بشكل يومي تراكمياً  ملحتو سنوي 
سنوي وحتمل على أساس كمبلغ ثابت لاير سنوياً حتتسد   26,500 االسرتشادياملؤشر  رسوم



 وتدفع بشكل نصف سنوي  تراكمياً يومي بشكل 
 حتتسد كنسبة مئوية على أساس يومي وختصم يف هناية كل شهر احلفظ وخدمات احلفظ مصاريف رسوم

 يوجد ال بالتمويل تتعلق االستثمار صندوق يتحملها مصاريف

 اإلدارية اخلدمات أو الوحدات بتسجيل تتعلق مصاريف

 األخرى
 ال يوجد

 مالكي بسجل تتعلق خدمات تقدمي مقابل مستحقة أتعاب

 الوحدات
 ال يوجد

 الوحدات مالكي على حتميلها يتم أخرى مصاريف أو رسوم

 .الصندوق أصول من دفعها يتم أو
 ال يوجد

 .يوم 365 أساس على السنة أيام عدد احتساب يتم* 
  املضافة القيمة ضريبة احتساب قبل أعاله الرسوم مجيع**
 

فاصيل مقابل الصفقات التي يجوز فرضها فيما يتعلق برسوم االشتراك واالسترداد ونقل الملكية التي يدفعها مالكو الوحدات، تج( 
 وطريقة احتساب ذلك المقابل

% كحد أقصى من قيمة كل 2يستحق مدير الصندوق رسوم اشرتاك ختصم مباشرة عند كل عملية اشرتاك بالصندوق غ  مسرتدة مبعدل 
 اشرتاك. ولوز ملدير الصندوق وفقاً لتقديره اخلاص خفض هذه النسبة.

 خاصة يبرمها مدير الصندوق تعموالأي د( 

 ال يوجد

 

 

 

 

 



رسوم والمصاريف ومقابل الصفقات التي ُدفعت من أصول الصندوق أو من قبل مالك الوحدات على هـ( مثال افتراضي يوضح جميع ال
 .أساس عملة الصندوق

 لاير مليون 10 يعادل الصندوق وحجم سعودي لاير 100,000 املستثمر املبلغ أن بافرتاض أعاله املوضحة الرسوم احتساب آلية يوضح مثال
 %.10 يعادل املالية السنة هناية يف احملقق والعائد سعودي

 الصندوق اصول إجمالي
 بالريال الصندوق ومصاريف رسوم

 السعودي
 بالريال المستثمر ومصاريف رسوم

 السعودي

 2,100 - رسوم االشرتاك*

 رسوم احلفظ

 %(0.10)على افرتاض أن متوسط رسوم احلفظ يعادل 
10,500 105 

 600 60,000 مكافاة اعضاء جملس االدرة املستقلني

 368 36,750 رسوم  مراجع احلسابات

 500 50,000 مصاريف التوزيع

 75 7,500 الرسوم الرقابية

 53 5,250 رسوم تداول

 278 27,825 رسوم املؤشر االسرتشادي

 1,838 183,750 رسوم ادارة الصندوق

 3,817 381,575 جمموع الرسوم واملصاريف السنوية**

 110,000 11,000,000 املال% + رأس 10العائد االفرتاضي 

 106,183 10,618,425 صايف االستثمار االفرتاضي هناية السنة املالية

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



 :( التقويم والتسعير6
 آلية تقويم أصول الصندوق أ( تفاصيل

 :يلي كما تقويم يوم كل في الصندوق أصول بتقويم الصندوق مدير يقوم
 سعر يتوفر مل إذا. املستحقة األرباح إليها مضافاً  إغالق سعر هلا يتوفر اليت الصندوق أصول لكافة التقومي يوم يف اإلغالق أسعار اعتماد سيتم

 وحقوق األولية الطروحات يف هبا املشاركة متت اليت األسهم تقومي وسيتم متوفر إغالق سعر اخر اعتماد سيتم التقومي يوم لألصل اإلغالق
 صناديق يف االستثمار حالة ويف ب ، املكتتد احلق سعر أو االكتتاب سعر على بناء املالية الورقة وتداول االكتتاب بني ما الفرتة يف األولوية

 ب ، املستثمر للصندوق بالنسبة التعامل أيام اختالف حال ويف املعلنة وحدا ا قيمة صايف خالل من تقوميها سيتم ، العام الطرح ذات االستثمار
 الصفقة عمر من املنقضية الفرتة عائد احتساب فسيتم النقد أسواق أدوات يف الصندوق استثمارات أما عن  معلن سعر آخر اعتماد سيتم

 .للصفقة  اإلمسية للقيمة وإضافت 
 ب( عدد نقاط التقويم وتكرارها

 الساعة قبل أعاله )أ( الفقرة يف إلي  االشارة مت كما  الصندوق يف أصل كل  لقيمة وفقا اخلميس إىل األحد من يوميا   الصندوق أصول تقومي سيتم
 التعامل التايل.  يوم يف الوحدة سعر إعالن سيتم كما  مساًء، اخلامسة

 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 
% أو أكثر من سعر الوحدة واإلفصاح عن ذل  0.5أي خطأ يف التقومي أو التسع  تشكل نسبت  خاطئ .  كما سيتم إبالغ اهليئة فوراً عن 

 فوراً يف موقع الراجحي املالية وموقع تداول ويف تقارير الصندوق.

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

 (املرتاكمة املصروفات ناقصاً  املستحقات ناقصاً  األصول إمجايلاملعادلة التالية: )باستخدام  وحدة لكل األصول قيمة صايفيتم حساب 
مقسومة على إمجايل عدد وحدات الصندوق القائمة يف يوم التقومي ذي العالقة. ويتم تقومي صايف قيمة أصول الصندوق بالريال السعودي وأي 

 بعملة الريال السعودي بأسعار الصرف السائدة يف تاريخ التقومي.استثمارات مقومة بالعمالت األخرى يتم إعادة تقوميها 
 .هـ( مكان ووقت نشر سعر الوحدة وتكرارها

عامربربل، ويربربتم نشربربر سربربعر الوحربربدة يف موقربربع السربرباعة اخلامسربربة مسربرباًء يف يربربوم العمربربل الربربذي يلربربي يربربوم الت قبربربلسربربيتم نشربربر سربربعر الوحربربدة يف موقربربع تربربداول 
 تقومي.الشركة يف يوم العمل الذي يلي يوم ال

 
 



 :( التعامل7
 الطرح األوليتفاصيل أ( 

  .م 2005 أكتوبر 16 املوافق هرب1426 رمضان 13 بتاريخ عمل  الصندوق الصندوق يعتا صندوق مفتوح غ  حمدد املدة وقد بدأ

 .ال يوجد حد أدىن لبدء عمل الصندوق 

 لاير سعودي 10سعر الوحدة عند بداية الطرح يساوي 

 .والمواعيد النهائية لتقديم طلبات االشتراك واالستردادب( التاريخ المحدد 

بسربعر ) األحربد واألربعرباء( يسربمح باالشربرتاك واالسربرتداد والتحويربل يف الصربندوق بعربد إمتربام الطربرح األويل لوحربدات الصربندوق يف كربل يربوم تعامربل 
االشربرتاك واالسربرتداد والتحويربل قبربل السرباعة اخلامسربة . وسيكون آخر موعد الستالم طلبربات عاملالوحدة املعلن عن  يف اليوم الذي يلي يوم الت
 مساًء من يوم العمل السابق ليوم التعامل.

ج( إجراءات االشتراك واالسترداد، بما في ذلك الحد االدنى لالشتراك واالسترداد والحد األدنى للملكية ومكان تقديم الطلبات والمدة 
 بين طلب االسترداد ودفع متحصالت االسترداد

لاير سربربعودي  2,000لاير سربربعودي، وهربربو احلربربد األدىن للرصربربيد  واحلربربد األدىن لالشربربرتاك اإلضربربايف  5,000االدىن لالشربربرتاك يف الصربربندوق  احلربربد
 اام  االدخارية واالستثمارية.لللاير سعودي ولوز ملدير الصندوق خفض هذه النسد  2,000واحلد االدىن لالسرتداد 

داد أو التحول بني الصناديق يومياً عن طريق فروع الشركة املعتمدة خالل سرباعات العمربل الرمسيربة علربى أن يتم استالم طلبات االشرتاك واالسرت 
 يتم تقدمي بيانات إثبات اهلوية الالزمة، أو عن طريق القنوات اإللكرتونية اليت توفرها شركة الراجحي املالية.

الربربربيت مت فيهربربربا حتديربربربد سربربربعر  عامربربربلال العمربربربل يف اليربربربوم اخلربربربامس التربربربايل لنقطربربربة التسربربربيتم الربربربدفع ملالربربرب  الوحربربربدات عوائربربربد االسربربربرتداد املناسربربرببة قبربربربل إقفربربرب
االسرتداد، أو الوقت الذي تكون في  مجيع الوسائل و الرتاخيص )إن وجدت( املناسبة لتحويل الوحدات متوافرة لدى مدير الصندوق، أيهمربا 

 يأيت الحقا.
 د( سجل مالكي الوحدات

مبالكي الوحدات باملعلومات املطلوبة وحتديث  بشكل مستمر عند حصول أي ت ي ات يف املعلومات سيقوم مدير الصندوق بإعداد سجل 
حسد الالئحة وحفظ  يف اململكة كما سيتم إتاحة ملخص لسجل مالكي الوحدات جمانا عند الطلد يظهر في  مجيع املعلومات املرتبطة 

 مبال  الوحدات املعين فقط.

 األولي قبل بدء عمل الصندوق استثمار أموال االشتراكهـ( 

لصربربرباحل املسربربربتثمرين  وصربربربفقات أسربربربواق النقربربربد أمربربربوال االكتتربربرباب املسربربربتلمة خربربربالل فربربربرتة الطربربربرح األوىل سربربربيتم اسربربربتثمارها يف صربربربناديق أسربربربواق النقربربربد
خربارج اململكربربة، إىل حربني الوصربول إىل احلربربد األدىن  ة، املامربة مربع طربربرف خاضربع لتنظربيم مؤسسربربة النقربد أو هليئربة رقابيربة مماثلربربة للمؤسسرببالصربندوق

 .املطلوب أو الوقت احملدد لبدء عمل الصندوق



 األولي لبدء عمل الصندوقدنى للمبلغ األحد الو( 

 .ال يوجد حد أدىن لبدء عمل الصندوق 

حد أدنى لصافي قيمة أصول ماليين لاير سعودي أو ما يعادلها ك 10ح( اإلجراءات التصحيحية الالزمة لضمان استيفاء متطلب 
 .الصندوق

يتبع مدير الصندوق األحكام الواردة يف الئحة صناديق االستثمار والتعاميم الصادرة عن هيئة السوق املالية فيما خيص املتطلد الالزم 
الصندوق لتصحيح ( ماليني لاير سعودي سوف يسعى مدير 10الصندوق، ويف حال قل صايف قيمة أصول الصندوق عن ) عمل الستمرار

ذل  حسد اإلجراءات النظامية املمكنة ويف حال تعثر زيادة حجم الصندوق فوق احلد األدىن املطلوب الستمرار عمل الصندوق، سيقوم 
 املعلومات. مدير الصندوق بالبدء بإجراءات إهناء الصندوق وفقاً إلجراءات اإلهناء املذكورة يف الفقرة الفرعية )و( من الفقرة الرابعة من مذكرة

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

 االسترداد: أو االشتراك رفض أو تأجيل فيها يمكنه التي والحاالت الصندوق مدير صالحية
 إذا طلبت هيئة السوق املالية ذل  -
 مدير الصندوق أن التعليق حيقق مصاحل مالكي الوحدات ىأذا رأ -
 إمربا االسربتثمار صربندوق ميلكهربا الربيت األخرى األصول أو املالية األوراق مع التعامل فيها يتم اليت الرئيسة السوق يف التعامل تعليق مت إذا -

لربوز .الصربندوق أصربول قيمربة صربايف إىل نسرببة مهمربة أهنربا معقربول بشربكل الصربندوق مربدير يربرى الربيت الصربندوق أصربول إىل بالنسرببة أو عربام بشربكل
ملربربدير الصربربندوق تأجيربربل اسربربرتداد الوحربربدات كحربربد أقصربربى إىل يربربوم التعامربربل التربربايل. وحيربربدث ذلربرب ، إذا بلربربغ إمجربربايل نسربرببة مجيربربع طلبربربات االسربربرتداد 

 %( أو أكثر من صايف قيمة أصول الصندوق .10) ملالكي الوحدات واملطلوب تلبيتها يف أي يوم تعامل
حال تعليق تقومي الصربندوق، سربيتخذ مربدير الصربندوق االجربراءات الالزمربة مربع االخربذ باالعتبربار املربدة الضربرورية واملربارات ومراجعربة التعليربق مربع يف 

جملس إدارة وأمني احلفظ بصورة منتظمة. كما سيتم إشعار هيئة السربوق املاليربة ومربالكي الوحربدات فربورا بربأي تعليربق مربع توضربيح أسربباب التعليربق، 
هيئة السوق املاليربة ومربالكي الوحربدات فربور انتهرباء التعليربق بالطريقربة نفسربها املسربتخدمة يف اإلشربعار  عربن التعليربق واإلفصرباح عربن ذلرب  يف  وإشعار

 املواقع اإللكرتوين ملدير الصندوق واملوقع اإللكرتوين للسوق.

 هيئربربة للربربوائح خمالفربربة االشربربرتاك هربربذا علربربى يرتتربربد أنربرب  الصربربندوق مربربدير رأى حربربال يف الصربربندوق يف اشربربرتاك طلربربد أي رفربربض الصربربندوق ملربربدير وحيربربق
 .احلاليني الوحدات مالكي مصلحة حيقق االشرتاك طلد رفض كان  إذا أو األموال غسل مكافحة نظام أو املالية السوق

 .ي( اإلجراءات التي يجري بمقتضاها اختيار طلبات االسترداد التي ستؤجَّل

 حدة على طلد كل  معاملة ويتم الطلد استالم أولوية أساس على الدفع يتم فسوف الصندوق، مدير قبل من االسرتداد تأجيل مت حالة يف
 املوعد قبل طلبا م استالم مت اليت العمالء طلبات تنفيذ يتم سوف% 10 الواحد التعامل يوم يف االسرتداد طلبات إمجايل جتاوز إذا حبيث

 بالصندوق، لالستمرار املطلوب األدىن احلد عن الوحدات قيمة اخنفضت فإذا. األسبقية حبسد باالسرتداد اخلاصة التعليمات لتقدمي النهائي
 .بالكامل املستثمرين وحدات اسرتداد لد فعندئذ



  :( خصائص الوحدات8

 لوز ملدير الصندوق أن ُيصربدر عربدداً غرب  حمربدود مربن الوحربدات متسرباوية القيمربة تكربون مجيعهربا مربن فئربة واحربدة. ويكربون االشربرتاك يف الصربندوق علربى
 شكل وحدات متساوية القيمة. 

 :( المحاسبة و تقديم التقارير9

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

وسربربيتم االنتهربربرباء مربربربن إعربربداد التقربربربارير السربربربنوية  املراجعربربربة بإعربربربداد تقربربربارير ماليربربة سربربربنوية والربربربيت تتضربربمن القربربربوائم املاليربربة السربربربنوية الصربربندوق  مربربربدير سربربيقوم
مربن هنايربة السربنة املاليربة للصربندوق، كمربا يقربوم الصربندوق أيضرباً بإعربداد تقربارير ماليربة  يومرباً ( 70) سرببعني وإتاحتهربا للجمهربور خربالل مربدة ال تتجرباوز

مخسربربة  مربربن إعربربدادها وإتاحتهربربا للجمهربربور خربربالل مربربدة ال تتجربرباوز االنتهربرباءأوليربربة والربربيت تتضربربمن القربربوائم املاليربربة األوليربربة بشربربكل نصربربف سربربنوي وسربربيتم 
  يوماً من هناية فرتة التقرير. (35) وثالثون

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

أو من خالل أي وسيلة تواصل  (الايد اإللكرتوينعنوان املسجل للمستثمر )العنوان الايدي و/أو العلى  اخلاصة بالصندوق ترسل اإلشعارات
 مخسة وأربعون اإلشعار وذل  خالل فرتةأو  التقارير. ولد إخطار مدير الصندوق يف حال اكتشاف أية أخطاء يف أخرى يتم اعتمادها

 .التقارير، وبعد ذل  تصبح التقارير الصادرة عن مدير الصندوق هنائية وحامسةمن تاريخ إرسال تل  اإلشعارات أو تقوميياً يوماً  )45)

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

 .المالية السنوية المراجعة للصندوقد( تقديم القوائم 

موقع شركة السوق  وذل  من خاللمقابل يستطيع مالكي الوحدات االستثمارية واملستثمرين احملتملني احلصول على نسخ من هذه القوائم دون 
www.alrajhi-أو يف املقر الرئيسي ملدير الصندوق أو عن طريق موقع  االلكرتوين    www.Tadawul.com.saاملالية تداول 

capital.com 

ناًء على استالم بدون مقابل ب (الايد اإللكرتوينيتم موافاة مجيع املستثمرين بنسخة من القوائم املالية الصندوق ترسل على )العنوان الايدي و/أو 
 طلد خطي منهم بذل . 

 

 

 

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


 :( مجلس إدارة الصندوق10
 .أ( أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق، مع بيان نوع العضوية

أعضربربرباء مربربربن بيربربربنهم عضربربربوان مسربربربتقالن ينطبربربربق علربربربيهم التعريربربربف الربربربوارد يف قائمربربربة اربعربربربة  يشربربربرف علربربربى الصربربربندوق جملربربربس إدارة مكربربربون مربربربن -1
 اهليئة، ويتكون جملس إدارة الصندوق من األعضاء التالية أمسائهم:املصطلحات املستخدمة يف لوائح 

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

  عضو غير مستقل( -الشيخ/ أنس بن عبداهلل العيسى( 
 )السيد/ خالد بن إبراهيم آل الشيخ )عضو مستقل 
 )السيد/ فراس بن صالح السعيد )عضو مستقل 

 
 مؤهالت أعضاء مجلس إدارة الصندوقب( نبذة عن 

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

قبل انضمام  للراجحي املالية،    .عاما من اخلاة يف األعمال املصرفية واملالية واملراجعة 14هو املدير املايل لشركة الراجحي املالية، ,ولدي  أكثر من 
السعودية، وقبل ذل  كان يعمل يف  -األردن، كما أن  عمل سابقا يف مصرف الراجحي  -مصرف الراجحي كان يش ل منصد املدير املايل يف 

أمحد حاصل على شهادة ماجست  يف إدارة األعمال من جامعة  .وشركة ديلويت وعمل أيضا يف الصندوق السعودي للتنمية PwC شركة
ودرجة البكالوريوس يف احملاسبة من جامعة املل  سعود. أمحد أيضا حماسد عام الواليات املتحدة األمريكية،  -ساوث ايست ميسوري ستيت 

من جملس كاليفورنيا للمحاسبة، وقد حضر الانام  التنفيذي للمدراء املاليني يف كلية الدراسات العليا إلدارة األعمال يف جامعة  (CPA) معتمد
 .ستانفورد

 

 تقل()عضو غير مس -الشيخ/ أنس بن عبداهلل العيسى 
، حيمربل شربهادة املاجسربت  مربن املعهربد العربايل 2010منربذ شربهر سرببتما  أمني اهليئة الشرعية ومدير اإلدارة الشرعية بشركة الراجحي املالية

عمربربل يف الرقابربربة الشربربرعية مبصربربرف  للقضربرباء جبامعربربة اإلمربربام حممربربد بربربن سربربعود اإلسربربالمية، وحيمربربل بكربربالوريوس الشربربريعة مربربن اجلامعربربة نفسربربها،
عمربل يف جامعربة اإلمربام حممربد بربن سربعود اإلسربالمية، لرب  مسربامهات يف جمربال االستشربارات الشربرعية وهربو عضربو يف اجلمعيربة  الراجحي، كما

 الفقهية السعودية، وشارك يف عدد من الندوات واملؤمترات.

 السيد/ خالد بن إبراهيم آل الشيخ )عضو مستقل(
ة االحترباد النقربربدي مبجلربس التعرباون لربربدول اخللربي  العربيربربة منربذ شربربهر السربيد/ خالربد آل الشربربيخ يعمربل يف وظيفربربة مستشربار اقتصربادي يف وحربربد

، حيمربربربل شربربربربهادة املاجسربربربت  يف االقتصربربرباد وبكربربربربالوريوس احملاسربربرببة مربربربن جامعربربربربة امللربربرب  سربربربعود. هربربربربذا وقربربربد عمربربربل كمستشربربربربار 2008يوليربربربو   
 لسعودية.اقتصادي يف كل من مؤسسة النقد العري واإلدارة العامة لالستثمار وهو عضو يف مجعية االقتصاد ا

 



 السيد/ فراس بن صالح السعيد )عضو مستقل(
. وقبل التحاق  2016السيد/ فراس السعيد يش ل منصد نائد املدير العام لالستثمار واخلزينة لدى صندوق التنمية الزراعية منذ عام 

عربام  15املالية ولدي  خرباة تزيربد عربن بصندوق التنمية الزراعية عمل السيد فراس كرئيس للخدمات املالية واالستشارية لدى شركة سدرة 
يف االدارة املاليربربربة واخلربربربدمات املصربربربرفية االسربربربتثمارية. وهربربربو حاصربربربل علربربربى درجربربربة البكربربربالوريوس يف اآلداب والعلربربربوم االجتماعيربربربة مربربربن جامعربربربة 

 مارميونت االمريكية. 

 .ج( وصف أدوار ومسؤوليات مجلس إدارة الصندوق

 تتضمن مسؤولياتهم ما يلي:
 – احلصربر ال املثربال سرببيل علربى - ذلرب  ويشربمل فيهربا، طرفرباً  العربام الصربندوق يكربون الربيت اجلوهريربة والتقربارير والقربرارات العقربود مجيربع على املوافقة -

 االسربتثمارية للقربرارات وفقرباً  املامربة العقربود ذلرب  يشمل وال احلفظ، خدمات تقدمي وعقود للصندوق، اإلدارة خدمات تقدمي عقود على املوافقة
 .املستقبل يف هبا سيقوم أو الصندوق هبا قام استثمارات أي شأن يف

 .الصندوق بأصول املتعلقة التصويت حبقوق يتعلق فيما مكتوبة سياسة اعتماد -
 .الصندوق مدير عن  يفصح مصاحل تعارض أي على املصادقة أو املوافقة مناسباً، ذل  كان  ومىت اإلشراف، -
 الصربربندوق التربزام ملراجعربة لديرب  وااللتربزام املطابقربة مسربؤول أو الصربندوق مربدير لربدى وااللتربزام املطابقربة جلنربة مربع األقربل علربى سربنوياً  مربرتني االجتمرباع -

 صربناديق الئحربة يف عليهربا املنصربوص املتطلبربات - احلصربر ال املثربال سرببيل علربى - ذلرب  ويشربمل العالقربة، ذات واللوائح واألنظمة القوانني مجيع
 .االستثمار

 تتعلربق إفصرباحات يتضربمن( غرب ه أم عقربداً  أكان سواء) آخر مستند وأي املعلومات ومذكرة الصندوق وأحكام شروط ودقة اكتمال من التأكد -
 .االستثمار صناديق الئحة أحكام مع سبق ما توافق من التأكد إىل إضافة العام، للصندوق وإدارت  الصندوق ومدير العام بالصندوق

 وأحكربربام وشربربروط االسربربتثمار صربربناديق الئحربربة ألحكربربام وفقربرباً  الوحربربدات مربربالكي مصربربلحة حيقربربق مبربربا مبسربربؤوليات  الصربربندوق مربربدير قيربربام مربربن التأكربربد -
 .املعلومات ومذكرة الصندوق

 .الوحدات مالكي مصلحة حيقق ومبا وحرص وعناية ومهارة واهتمام نية وحسن بأمانة العمل -
 .اجمللس اختذها اليت والقرارات االجتماعات وقائع مجيع تبني اليت االجتماعات حماضر تدوين -

 .أعضاء مجلس إدارة الصندوق مكافآتد( تفاصيل 

 لاير سعوديئ كحد أقصى سنويا لألعضاء املستقلني جمتمعني. 60,000املكافآت املتوقع دفعها إىل جملس إدارة الصندوق تصل إىل ئ

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

 كانت  سواءً  الصندوق ألهداف مشاهبة استثمارية أهداف ذات أخرى استثمارية صناديق يف أعضاء يكونوا أن الصندوق إدارة جملس ألعضاء ميكن
 ممارست  نطاق يف الصندوق إدارة جملس أعضاء أحد لد أن املمكن فمن ولذل . أخر صندوق مدير أي قبل من أو الصندوق مدير قبل من تدار

 عضو يراعي سوف احلاالت هذه ويف. الصناديق من أكثر أو واحد مع املصاحل أو الواجبات يف حمتمل تعارض على ينطوي موقف يف أن  ألعمال 
 بالعمل وذل  بالصندوق إدارة جملس كعضو  ومسؤوليت  دوره حسد املعنيني الوحدات مالكي مصاحل حيقق مبا بالتصرف التزامات  اإلدارة جملس



 يف حمتمل تعارض أي على االطالع عند األخرى الصناديق عمالء جتاه التزامات  إغفال دون عملياً  ممكنة درجة إىل وحرص نية وحسن بأمانة
 تاريخ إىل أن  علما. ذل  وجوب اإلدارة جملس أعضاء رأى إذا التصويت عن العضو ذل  ميتنع سوف التصويت تتطلد اليت احلاالت ويف املصاحل
 . الصندوق ومصاحل الصندوق إدارة جملس عضو مصاحل بني متحقق تعارض يوجد ال الصندوق وأحكام وشروط املعلومات مذكرة إعداد

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

لتهد مدير الصربندوق يدرك املستثمر يف هذا الصندوق أن أعضاء جملس اإلدارة قد يكون هلم عضويات مماثلة يف صناديق استثمارية أخرى، و 
مجيع أمساء الصناديق االستثمارية املدارة من قبل الشركة اليت حيل فيها أحد أو مجيع أعضرباء جملربس اإلدارة.  –من حني آلخر  –لبيان وحتديث 

 ربية السعودية.اجلدول التايل يوضح عضويات أعضاء جملس اإلدارة احلالية يف الصناديق االستثمارية املرخصة والعاملة يف اململكة الع
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     صندوق الراجحي  للمضاربة بالبضائع )الريال السعودي(

     بالبضائع )دوالر أمريكي(صندوق الراجحي للمضاربة 

     صندوق الراجحي للصكوك

     صندوق الراجحي  املتوازن املتعدد األصول

     صندوق الراجحي للنمو املتعدد األصول

     صندوق الراجحي احملافظ متعدد األصول

     السعوديةصندوق الراجحي لألسهم 

     لألسهم اخلليجيةصندوق الراجحي 

     صندوق الراجحي لألسهم العاملية

صندوق الراجحي لتنمية رأس املال وتوزيع األربرباح )أسربهم منطقربة الشربرق 
 األوسط ومشال أفريقيا(

    

     لقطاع املواد األساسيةصندوق الراجحي 

متعربربربربربربدد صربربربربربربندوق الراجحربربربربربربي إم إس سربربربربربربي أي ملؤشربربربربربربر األسربربربربربربهم السربربربربربربعودية 
 العوامل

    

     للدخل السعوديةصندوق الراجحي لألسهم 

  صندوق الراجحي املتنوع للدخل
   



     صندوق الراجحي ريت

     صندوق شعاع وادي اهلدا
 

 :( هيئة الرقابة الشرعية11
 .أ( أسماء أعضاء هيئة الرقابة الشرعية، ومؤهالتهم

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

 فضيلة الشيخ د. صالح بن منصور الجربوع )رئيساً(

حصل الدكتور صاحل على الشهادة اجلامعية وشهادة املاجست  والدكتوراه من جامعة اإلمربام حممربد بربن سربعود اإلسربالمية، و يعمربل رئيسرباً  
 –حمامي وحمكم معتمد يف مركز التحكيم لدول جملس التعرباون اخلليجربي  للهيئة الشرعية يف شركة تكافل الراجحي للتأمني التعاوين، وهو

 .البحرين

  فضيلة الشيخ د. سليمان بن عبداهلل اللحيدان )عضوًا(

حصل الدكتور سليمان على الشهادة اجلامعية وشهادة املاجست  والدكتوراه من جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، ويعمل حاليرباً 
 .يف اجمللس األعلى للقضاء قاضي استئناف

  فضيلة الشيخ د. سعد بن تركي الخثالن )عضوًا(

ويعمربل حاليرباً )أسربتاذ( حصل الدكتور سعد على الشهادة اجلامعية واملاجست  والدكتوراه من جامعة اإلمربام حممربد بربن سربعود اإلسربالمية، 
الرياض، ورئيساً للجمعية الفقهية السعودية، وهو عضو سربابق  -يف قسم الفق  يف كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

 لدى هيئة كبار العلماء باململكة العربية السعودية.

 .ب( أدوار ومسؤوليات هيئة الرقابة الشرعية

 دور الهيئة الشرعية يتمثل فيما يلي:

 .الشريعةدراسربربة ومراجعربربة شربربروط وأحربربكام الصنربربدوق وأهربربداف  وسياسربربات  االسربربتثمارية، للتأكد من تقيدهربربا بأحربربكام  .1
 تقدمي الرأي الشرعي إىل مدير الصندوق خبصوص التقيد باألحكام الشرعية. .2
 على مدير الصندوق التقيد هبا خالل إدارت  الستثمارات الصندوق. لدحتديد الضوابط واألحكام الشرعية اليت  .3
 والتأكد من استبعاده. -إن وجد–وضع آلية الحتساب العنصر الواجد استبعاده من الصندوق  .4
 مراقبة استثمارات الصندوق وأعمال  وفق الضوابط الشرعية احملددة. .5

 
 .أعضاء هيئة الرقابة الشرعية مكافئاتج( تفاصيل 



 مَّل الصندوق أي تكاليف مقابل االستشارات الشرعيةال حي
د( تفاصيل المعايير المطبقة لتحديد شرعية األصول المعدة لالستثمار والمراجعة الدورية لتلك األصول واإلجراءات المتبعة في حال عدم 

 .التوافق مع المعايير الشرعية

 الصادرة من اهليئة الشرعية ملدير الصندوق واليت تشمل ما يأيت: والبضائع حتكم الصندوق ضوابط االستثمار واملتاجرة يف األسهم

 أواًل: ضوابط صناديق المضاربة بالبضائع
 

واملضاربة يف هذا الصندوق  هي أن يدفع شخص مااًل إىل آخر ليتتجر ب ، ويتقامسان الربح بينهما حبسد ما يتفقان علي . تعريف المضاربة:
وهي هنا: عقد بني أرباب املال )مالك الوحدات( واملضارب )مدير الصندوق( على أن يتوىل املضارب استثمار أمواهلم يف من املضاربة املشرتكة 

نشاط يرجى من  حتقيق ربح مناسد، على أن يكون الربح موزعًا بينهما حسد ما اتفقا علي ، ويف حال اخلسارة تكون اخلسارة املالية على 
 جهده وعمل  فقط. أرباب املال وخيسر املضارب

 
 

 
 الضوابط الشرعية:

يف حالة استثمار الصندوق بصناديق أخرى تديرها شركة الراجحي املالية, حتكم الصندوق الضوابط الشرعية الصادرة من اهليئة الشرعية  .1
 ملدير الصندوق واليت تشمل ما يأيت:

 مدير الصندوق باآليت: يف حال تعامل الصندوق بشراء السلع )املعادن( مث بيعها باألجل يلتزم .2
 ومبوجد الوثائق املعينة هلا، قبل البيع على املشرتي. –بأرقامها ومكاهنا  –أن تكون السلع مملوكة للصندوق ومتعينة ل    -
 ال لوز أن يبيع الصندوق أو يشرتي سلعا ال لوز فيها التأجيل من الذهد والفضة والعمالت. -
 ا قد باع  إياه باألجل.ال لوز أن يشرتي الصندوق من العميل م -
 إذا باع الصندوق السلعة على عميل فال لوز ل  أن يبيعها وكالة عن  على من اشرتاها الصندوق لنفس . -

 ال لوز تداول وحدات الصندوق إال بعد بدء نشاط  واستمرار مزاولت  هلذا النشاط يف موجودات  االستثمارية. .3
ن مزاولة نشاط  كالتوقف للتصفية إذا كانت يف موجودات الصندوق ديون أو نقود، إذ ال لوز تداول وحدات الصندوق بعد توقف  ع .4

 لد يف هذه احلال تطبيق أحكام الصرف وشروط  وأحكام بيع الدين.
 

 ثانيا: ضوابط صناديق األسهم:

 يأيت: حتكم الصندوق ضوابط االستثمار واملتاجرة يف األسهم الصادرة من اهليئة الشرعية ملدير الصندوق ما
 

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

النوع األول: الشركات املسامهة ذات األغراض واألنشطة املباحة. وهذه الشركات لوز االستثمار واملتاجرة بأسهمها وفق شروط البيع  -ث
 وأحكام .



غراض واألنشطة احملرمة، مثل شركات اخلمور والتبغ وحلوم اخلنزير وشركات القمار والبنوك النوع الثاين: الشركات املسامهة ذات األ -ج
. الربوية، وشركات اجملون واألفالم اخلليعة، وصناديق االستثمار يف السندات الربوية، والشركات املتخصصة يف تداول الديون والتعامل هبا

 ها مطلقاً.وهذه الشركات ال لوز االستثمار واملتاجرة بأسهم
النوع الثالث: الشركات املسامهة اليت أغراضها وأنشطتها مباحة، ولكن قد يطرأ يف بعض تعامال ا أمور حمرمة، مثل تعاملها بالربا  -ح

 اقرتاضا أو إيداعاً. وقد قررت اهليئة بشأن هذا النوع )النوع الثالث( من الشركات املسامهة ما يأيت:
 مار واملتاجرة يف أسهم هذا النوع من أنواع الشركات املسامهة الضوابط اآلتية:أواًل: لد أن يراعى يف االستث

إن جواز التعامل بأسهم تل  الشركات مقيد باحلاجة، فإذا وجدت شركات مسامهة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد  -
 احلاجة فيجد االكتفاء هبا عن غ ها ممن ال يلتزم بذل .

( من إمجايل القيمة ٪30)-سواء أكان قرضًا طويل األجل أم قرضًا قص  األجل–املقرتض بالربا أال يتجاوز إمجايل املبلغ  -
السوقية ما مل تقل عن القيمة الدفرتية، علماً أن االقرتاض بالربا حرام مهما كان مبل  ، وتؤخذ القيمة السوقية من متوسط 

 قيمتها لكل ربع من أرباع السنة.
( من إمجايل إيراد الشركة سواء أكان هذا اإليراد ناجتًا عن االستثمار ٪5النات  من عنصر حمرم )أال يتجاوز مقدار اإليراد  -

بفائدة ربوية أم عن ممارسة نشاط حمرم أم عن متل  حملرم أم عن غ  ذل . وإذا مل يتم اإلفصاح عن بعض اإليرادات 
 فيجتهد يف معرفتها، ويراعى يف ذل  جاند االحتياط.

 ديد للنسد مبين على االجتهاد وهو قابل إلعادة النظر حسد االقتضاء.وما ورد من حت -
أال  ثانياً: إذا ت  ت أوضاع الشركات حبيث ال تنطبق عليها الضوابط السابقة وجبت املبادرة إىل التخلص منها ببيع أسهمها حسد اإلمكان على

 تتجاوز مدة االنتظار تسعني يوماً من تاريخ العلم بت  ها.

سنوية  : يرجع يف معرفة أنشطة الشركة والنسد املقررة جلواز الدخول يف االستثمار واملتاجرة فيها إىل أقرب قوائم مالية صادرة موضحة لل رض؛ ثالثاً 
 كانت أو ربع سنوية أو شهرية، سواء أكانت مدققة أم غ  مدققة.

 ل حمرم يف أنشطتها أو أغراضها.رابعاً: ال لوز االشرتاك يف تأسيس الشركات اليت ينص نظامها على تعام

ويعين االستثمار: اقتناء السهم بقصد ريع ، أي رحب  السنوي، -خامساً: تطبق الشركة الضوابط املذكورة يف االستثمار ويف املتاجرة يف األسهم، 
بواسطة غ ها، وسواء  أكان تعامل الشركة  سواء  قامت الشركة نفسها بذل  أم -وتعين املتاجرة: البيع والشراء بقصد الربح من الفرق بني السعرين

ديق لنفسها، أم كان ل  ها على سبيل التوسط )السمسرة( كما يف حالة الوساطة يف التداول، أو على سبيل اإلدارة ألموال ال   كما يف الصنا
 ارة احملافظ االستثمارية.االستثمارية إجارة كانت أم مضاربة، أو على سبيل الوكالة عن ال   والتوكيل لل   كما يف إد

  الشرعية اهليئة ضوابط حسد األخرى املالية واألوراق األسهم من احملرم العنصر استبعاد الصندوق مدير يتوىلسادساً: 

 ثالثاً: ضوابط الصكوك:

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



 الضوابط الشرعية:
 من أهم الضوابط الشرعية اليت حتكم االستثمار يف الصكوك ما يأيت:  

 الشرعية لشركة الراجحي املالية.أن يكون الص  جمازاً من اهليئة  .1
أن حيكم الص  أحد عقود املعامالت املالية يف الفق  اإلسالمي، كاملشاركة، أو السلم، أو االستصناع، أو اإلجارة أو البيع وغ ها،  .2

 وأن تكون مستوفية ألركاهنا وشروطها.
 و الضرر أوغ ها من احملرمات يف الشريعة اإلسالمية.أال تشتمل وثائق الصكوك على أي شرط أو تعهد، يؤدي إىل الربا أو ال رر أ .3
 أال تشتمل وثائق الصكوك على أي شرط أو تعهد يضمن ب  املصدر ملال  الص  رأس مال  يف غ  حاالت التعدي أو التفريط. .4
 لوز تداول الصكوك يف سوق األوراق املالية أو غ ها على أن يتم التقيد بالضوابط اآلتية: .5
 ل الصكوك ديوناً أو نقوداً فال لوز تداوهلا إال بعد مراعاة أحكام بيع الدين وشروط عقد الصرف.إذا كانت أصو  .أ

 إذا كانت أصول الصكوك أعيانا أو خدمات أو منافع أو حقوقاً فال مانع من تداوهلا. .ب
رض تصكي  الديون أو إذا كانت أصول الصكوك تشتمل على أعيان وديون ونقود فينظر لل رض من إصدار الصكوك فإن كان ال  .ت

  النقود أو مها معاً فال لوز تداوهلا إال بعد مراعاة أحكامهما، وإن كان ال رض تصكي  األعيان وحنوه فال مانع من تداول .
 
 

 :( مدير الصندوق12
 .أ( اسم مدير الصندوق

 شركة الراجحي المالية
 .ب( رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية

 .(07068/37)شركة الراجحي املالية حتمل الرتخيص رقم 
 .ج( العنوان المسجل وعنوان العمل لمدير الصندوق

 شركة الراجحي المالية
 املركز الرئيس ، طريق املل  فهد

 11432الرياض  5561ص.ب 
 + 966( 11) 2119292هاتف رقم 
 + 966( 11) 2119299فاكس رقم 

 اململكة العربية السعودية
capital.com-www.alrajhi 

 

 .د( تاريخ الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية

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


-34-5شركة الراجحي املالية هي شخص اعتباري مرخص ل  مبوجد أحكام الئحة األشخاص املصرح هلم الصادرة مبوجد قرار اهليئة رقم )
 م19/6/2007رب املوافق ه4/6/1428( بتاريخ 2007

 هـ( بيان رأس المال المدفوع لمدير الصندوق

 لاير سعودي. 500,000,000رأس املال املدفوع يعادل 

 

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

 م 31/12/2018السنة المنتهي في  البند
 556,701,472 الدخل

 167,406,918 املصاريف
 10,556,714 الزكاة

 378,737,840 صايف الدخل
 

( أسماء أعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق وأنشطة العمل الرئيسة لكّل عضو )بخالف تلك األنشطة المرتبطة بأعمال مدير ز
 .الصندوق(

 الصندوق من األعضاء التالية أسمائهم:مدير يتكون مجلس إدارة 

 رئيس مجلس اإلدارة - عبد اهلل بن سليمان الراجحي 
 .رئيس جملس اإلدارة/غ  تنفيذي -شركة الراجحي املصرفية لالستثمار )مصرف الراجحي( -
 .تنفيذي غ /اإلدارة جملس رئيس - شركة الراجحي للتأمني التعاوين ) تكافل الراجحي( -
 .تنفيذي غ /اإلدارة جملس رئيس -شركة جمموعة الراجحي القابضة  -
 .رئيس جملس اإلدارة/غ  تنفيذي -للبرتوكيماويات شركة الفاراي -
 .رئيس جملس اإلدارة/غ  تنفيذي -شركة الفاراي لالستثمار  -
 .رئيس جملس اإلدارة/غ  تنفيذي - للبرتوكيماوياتينبع  شركة الفاراي -
 .رئيس جملس اإلدارة/غ  تنفيذي -للصناعات التحويلية  شركة الفاراي -
 .رئيس جملس اإلدارة/غ  تنفيذي -األجيال القابضة شركة  -
 .رئيس جملس اإلدارة/غ  تنفيذي - شركة فرسان للسفر والسياحة -
 .غ  تنفيذي -السعودية لصناعة مستلزمات السجاد شركة ال -
 .غ  تنفيذي -جبيل السعودية حللول أنسجة األرضيات شركة  -
 غ  تنفيذي . –شركة الرهية اخلضراء لألجنيلة الصناعية  -

 



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

 
 

 عضو مجلس إدارة - خالد بن حمد اليحيى 
 .تنفيذي غ /إدارة جملس عضو – اي  آي جي العريشركة ميتاليف  -

 
 عضو مجلس إدارة - الصالحبن محمد  فيصل بن سعود 

 .تنفيذي /إدارة جملس عضو -الشركة العربية لصناعة البالستي  احملدودة -
 .تنفيذي /إدارة جملس عضو -السعودية احملدودةشركة منتجات البالستي   -

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

 .تنفيذي غ /إدارة جملس عضو –( الراجحي مصرف) لالستثمار املصرفية الراجحي شركة -
 .تنفيذي غ /دارةإلا جملسرئيس  -البيطرة الوطنيةالشركة  -

 
  عضو مجلس إدارة -الغفيلي عبدالعزيز بن خالد 

 تنفيذي غ /إدارة جملس عضو –( الراجحي مصرف) لالستثمار املصرفية الراجحي شركة. 
 تنفيذي غ /إدارة جملس عضو - صافوال جمموعة. 
 تنفيذي غ /إدارة جملس عضو -شركة بندة للتجزئة. 

 .بصندوق االستثماردوار والمسؤوليات والواجبات الرئيسة لمدير الصندوق فيما يتعلق األح( 

  مدير الصندوق يعد مسؤوال عن إدارة الصندوق والسعي لتحقيق أهداف  االستثمارية ويراعي كذل  مصاحل حاملي الوحدات يف اطار
 41االلتزام بسياسات استثمار الصندوق وممارسات  وقيود االستثمار املنصوص عليها يف املادة و مذكرة املعلومات والشروط واالحكام 

 الئحة صناديق االستثمارمن 
  االلتزام بالضوابط الشرعية املنصوص عليها يف هذه املذكرة والتأكد بشكل دوري من التزام مدير الصندوق بالضوابط الشرعية وتبليغ

 جملس إدارة الصندوق بأي خمالفات جوهرية
  مراقبة السيولة للوفاء بأي طلبات اسرتداد حمتملة 
 حاجة لذل . ىر صندوق من الباطن إذا رأحيق ملدير الصندوق تعيني مدي 

 
 .ط( المهام التي ُكلف بها طرف ثالث من جانب مدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق االستثمار



من    .Vision Investment Services Co فيما يتعلق باالستثمار يف سوق األسهم الُعماين، فقد قام مدير الصندوق بالتعاون مع
 أجل إدارة املبالغ املخصصة لالستثمار يف هذا السوق.

Vision Investment Services Co. SAOC 

P.O. Box 712, Al Hamriya, P.C. 131, 

Muscat, Oman 

 .لمدير الصندوق تمثل أهمية جوهرية ، أو من الممكن أن تتعارض مع أنشطة صندوق االستثمار ىي( أي أنشطة عمل أو مصالح أخر 

 ال يوجد 

 . هك( األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبدال

 أو بديل صندوق مدير لتعيني مناسبا تراه اجراء أي واختاذ  بالصندوق يتعلق فيما الصندوق مدير عزل صالحية املالية السوق للهيئة (ث
 :اآلتية احلاالت من أي وقوع حال يف مناسبا تراه آخر تدب  أي اختاذ

 .هلم املرخص األشخاص الئحة مبوجد بذل  املالية السوق هيئة إشعار دون اإلدارة نشاط ممارسة عن الصندوق مدير توقف .7
 املالية السوق هيئة قبل من تعليق  أو سحب  أو اإلدارة نشاط ممارسة يف الصندوق مدير ترخيص إل اء .8
 االدارة نشاط ممارسة يف ترخيص  إلل اء الصندوق مدير من املالية السوق هيئة إىل طلد تقدمي .9

 . التنفيذية لوائح  او النظام بالتزام – جوهريا اهليئة تراه بشكل – أخل قد الصندوق مدير أن املالية السوق هيئة رأت إذا .10
 مسجل أخر شخص وجود عدم مع استقالت  أو عجزه أو االستثمار صندوق أصول يدر الذي االستثمارية احملفظة مدير وفاة .11

 .الصندوق أصول ادارة على قادر الصندوق مدير لدى
 .جوهرية أمهية ذات أهنا – معقولة أسس على بناء – املالية السوق هيئة ترى أخرى حالة أي .12

 )أ( أعاله. الفقرة من 5 الفرعية الفقرة يف ذكرها الوارد احلاالت من بأي املالية السوق هيئة إشعار الصندوق مدير على لد (ج
 أجل من كامل  بشكل التعاون الصندوق مدير على فيتعني أ للفقرة وفقا صالحيا ا من أيا املالية السوق هيئة مارست حال يف (ح

 الصندوق مدير تعيني من األوىل يوما 60 الرب خالل وذل  البديل الصندوق مدير إىل للمسؤوليات السلس النقل تسهيل على املساعدة
 اىل احملض، املالية السوق هيئة لتقدير ووفقا ومناسبا ضروريا ذل  كان  حيثما ينقل ان  املعزول الصندوق مدير على ولد. البديل
 .بالصندوق املرتبطة العقود مجيع البديل الصندوق مدير

 :( أمين الحفظ13
 .أ( اسم أمين الحفظ

 ئ البالد املاليةشركة البالد لالستثمار ئ

 .ب( رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية



    (08100-37) رقم ترخيص  السعودية املالية السوق هيئة قبل من ومصرحة الرياض، يف الرئيسي مقرها املالية البالد

 .ج( العنوان المسجل وعنوان العمل ألمين الحفظ

 شركة البالد لالستثمار
  السعودية العربية اململكة
  الرئيسي املركز املالية، البالد
  11411 الرياض 140 ب ص|  فهد املل  طريق
 0112906299: فاكس 920003636: اجملاين الرقم
 capital.com-clientservices@albilad   اإللكرتوين: الايد

 capital.com-www.albiladاملوقع االلكرتوين: 
 

 .د( تاريخ الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية

-37الرتخيص رقم )هي شخص اعتباري مرخص ل  مبوجد أحكام الئحة األشخاص املصرح هلم الصادرة مبوجد  البالد املاليةشركة 
 م14/08/2007هرب املوافق 01/08/1428( بتاريخ 08100

 .صندوقالب هـ( األدوار األساسية ومسؤوليات أمين الحفظ فيما يتعلق

 حفظ خيص ما يف اإلدارية التداب  مجيع واختاذ الوحدات مالكي مجيع عن نيابة الصندوق أصول ومحاية حفظ عن املسؤول هو احلفظ أمني
 الصندوق. أصول

 .و( المهام التي كلف بها أمين الحفظ طرفاً ثالثاً 

 .احلفظ أو مجيعها نيابة عن  يف األسواق احمللية أو اخلارجيةحيق ألمني احلفظ تكليف أي طرف ثالث للقيام جبزء من مهام أمني 
 . هز( األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبدال

 واستبداله: الحفظ أمين عزل في الهيئة صالحية .3
 :اآلتيةأي من احلاالت  حال وقوع يف مناسباً تراه  أو اختاذ أي تدب  املعني من مدير الصندوقفظ احلللهيئة عزل أمني  (ج

 .الئحة األشخاص املرخص هلمبذل  مبوجد دون إشعار اهليئة  نشاط احلفظأمني احلفظ عن ممارسة  توقف (6

 من قبل اهليئة. تعليق  أويف ممارسة نشاط احلفظ أو سحب   أمني احلفظترخيص  إل اء (7

 ترخيص  يف ممارسة نشاط احلفظ.أمني احلفظ إلل اء  إىل اهليئة منطلد  تقدمي (8

 .التنفيذية بالتزام النظام أو لوائح  -اً تراه اهليئة جوهريبشكل  -ل هليئة أن أمني احلفظ قد أخإذا رأت ا (9

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


 أمهية جوهرية. ذات اأهن -بناًء على أسس معقولة- ترى اهليئة أي حالة أخرى (10

فيجربد علربى مربدير الصربندوق املعربين تعيربني أمربني حفربظ بربديل وفقرباً  إذا مارست اهليئة أياً من صالحيا ا وفقاً للفقرة )أ( من هذه املربادة، (د
تسربربهيل النقربربل  التعرباون بشربربكل كامربربل مربن أجربربل املسربرباعدة علربى وأمربربني احلفربظ املعربربزول يتعربربني علربربى مربدير الصربربندوق لتعليمربات اهليئربربة، كمربا

حلفربربظ البربربديل. ولربربد علربربى أمربربني ( يومربرباً األوىل مربربن تعيربربني أمربربني ا60)رب السربربلس للمسربربؤوليات إىل أمربربني احلفربربظ البربربديل وذلربرب  خربربالل الربرب
، إىل أمربربني احلفربربظ البربربديل مجيربربع العقربربود املرتبطربربة ووفقربرباً لتقربربدير اهليئربربة احملربربض احلفربربظ املعربربزول أن ينقربربل، حيثمربربا كربربان ذلربرب  ضربربرورياً ومناسربربباً 

 بصندوق االستثمار ذي العالقة.

 واستبداله: الحفظ أمين عزل في مدير الصندوق صالحية .4
أن عربربزل أمربربني احلفربربظ يف مصربربلحة  معقربربول ى بشربربكلرأإذا  كتربربايمبوجربربد إشربربعار   املعربربني مربربن قبلربرب فربربظ احلأمربربني عربربزل  الصربربندوقلربربوز ملربربدير  (د

 .مالكي الوحدات، وعلى مدير الصندوق إشعار اهليئة ومالكي الوحدات بذل  فوراً وبشكل كتاي

وفقرباً صربادر الكترباي الإلشربعار اأمربني احلفربظ  مربن تسربلم ( يوماً 30)خالل  تعيني بديل ل  أمني احلفظ عزل إذا لد على مدير الصندوق (ه
تسهيل النقل السلس للمسؤوليات ل مدير الصندوقالتعاون بشكل كامل مع  املادة. ولد على أمني احلفظ املعزولمن هذه  (أ)لفقرة ل

مربربني احلفربربظ البربربديل مجيربربع إىل أمربربني احلفربربظ البربربديل. ولربربد علربربى أمربربني احلفربربظ املعربربزول أن ينقربربل، حيثمربربا كربربان ذلربرب  ضربربرورياً ومناسربربباً، إىل أ
 العقود املرتبطة بصندوق االستثمار ذي العالقة.

عربربن قيامربرب  بتعيربربني أمربربني حفربربظ بربربديل، ولربربد علربربى مربربدير الصربربندوق العربربام   اإللكربربرتوين موقعربرب  اإلفصربرباح فربربوراً يفلربربد علربربى مربربدير الصربربندوق  (و
 وق العام.كذل  اإلفصاح يف املوقع اإللكرتوين للسوق عن قيام  بتعيني أمني حفظ بديل للصند

 .( مستشار االستثمار14
 ال يوجد

 ( الموزع15
 .الموزعاسم أ(  

 شركة دراية المالية

 .للموزعالمسجل وعنوان العمل  العنوانب(  

 الرياض -شارع العليا العام
  الدور الثاين -مركز العليا 

 286546صندوق بريد 
 11323الرياض 
 هاتف
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 فاكس

966 299 8071 
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 ج(  الترخيص الصادر عن الهيئة للموزع.

 08109 – 27 ترخيص رقم

 .فيما يتعلق بصندوق االستثمار الموزع اتومسؤولي ةاألساسي رادو وصف األد( 

 وتشتمل مسؤوليات الموزع على التالي:تقوم شركة دراية المالية بمهام التوزيع من عرض وبيع وحدات الصندوق، 

 عرض وبيع وحدات الصندوق حتت مسمى مدير الصندوق للمستثمرين بأفضل جهد وعناية ممكنة من خالل قنوات التوزيع اخلاصة باملوزع (1
 تنفيذ االشرتاكات واالسرتدادات يف الصناديق املستثمر هبا بشكل جتميعي حتت مسمى املوزع املستثمرين. (2
جبميع متطلبات العناية واحلرص الالزم على املستثمرين واليت تشتمل على منوذج اعرف عملي  ومنوذج مكافحة غسل األموال ومتويل القيام  (3

 اإلرهاب ومتطلبات مالءمة االستثمار للعميل وفقاً للوائح واألنظمة السعودية.
ل  من تقارير دورية وتقارير تأكيد إمتام الصفقات، والرد على مجيع مسؤولية التواصل مع العمالء وتقدمي التقارير اخلاصة بالصندوق مبا تشم (4

 استفسارات وطلبات املستثمرين، وتقدمي التقارير واملتطلبات اخلاصة مبدير الصندوق.
 حتمل مجيع الرسوم واملصاريف املتعلقة بتسويق وعرض الصندوق للمستثمرين. (5
 للعمالء وأي حتديثات وت ي ات عليها. التأكد من اكتمال ودقة الشروط واألحكام اليت تقدم (6

 :( المحاسب القانوني16
 .أ( اسم المحاسب القانوني

 إيرنيست أند يون 

 .ب( العنوان المسجل وعنوان العمل للمحاسب القانوني

 الطابق السادس ، برج الفيصلية
 طريق املل  فهد

 11464الرياض  2732ص.ب 
 اململكة العربية السعودية

http://www.ey.com/EM/en 
 .صندوقالج( األدوار األساسية ومسؤوليات المحاسب القانوني فيما يتعلق ب
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 املراجعربة ملعرباي  وفقرباً  تمترب والربيت هبربا يقربوم الربيت املراجعربة لأعمربا إىل اسربتناداً  املاليربة القربوائم علربى الربرأي إبربداء يف القربانوين احملاسربد مسربؤوليةتتمثربل 
 لللحصربو  املراجعربة لأعمربا تنفيربذو  وختطيط ملهنةا أخالقيات مبتطلبات احملاسد التزام تطلدت واليت السعودية العربية اململكة يف عليها املتعارف

 بربإجراءات القيربام أيضربا القربانوين احملاسربد مسربؤوليات تضربمنهريربة. تاجلو  األخطرباء مربن خاليربة املاليربة القربوائم بربأن التأكربد مربن معقولربة درجربة علربى
 ومعقولية املتبعة احملاسبية السياسات مالءمة مدى قييمت إىل باإلضافة .املالية القوائم يف الواردة واإليضاحات للمبالغ مؤيدة أدلة على لاحلصو 

 .املالية للقوائم العام العرض قييمت إىل باإلضافة املستخدمة احملاسبية التقديرات

 : ( معلومات أخرى17
 معالجة تضارب المصالح عند طلبها بدون أي مقابل.المتعلقة باإلجراءات السياسات و أ( سيتم تقديم 

 .ب( المعلومات المتعلقة بالتخفيضات والعموالت الخاصة وشرح سياسة مدير الصندوق بشأن التخفيضات والعموالت الخاصة

% كحد أقصى من قيمة كل 2اك بالصندوق غ  مسرتدة مبعدل يستحق مدير الصندوق رسوم اشرتاك ختصم مباشرة عند كل عملية اشرت 
 اشرتاك. ولوز ملدير الصندوق وفقاً لتقديره اخلاص خفض هذه النسبة.

 ج( المعلومات المتعلقة بالزكاة و/أو الضريبة

 جتد الذي اليوم يف االستثمارية الوحدات سعر من% 2.5 وهي التجارة، عروض زكاة ألحكام وفقاً  بنفس  مال  زكاة استخراج املستثمر يتوىل
إن الرسوم واملصاريف والعموالت املذكورة يف شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات ال تشمل ضريبة القيمة املضافة وسيتم  .الزكاة في 

 حتميل الضريبة بشكل منفصل وفقاً للنسد املنصوص عليها يف نظام الضرائد والئحت  التنفيذية.

  

 .وتفاصيل اجتماع مالكي الوحداتد( معلومات 

يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات من خالل إعالن الدعوة على املوقع اإللكرتوين اخلاص ب  وعلى املوقع اإللكرتوين  .6
 اخلاص بالسوق املالية السعودية ئتداولئ، ومن خالل إرسال إخطار خطي جلميع مالكي الوحدات وأمني احلفظ مع إعطاء مهلة ال

يومًا من تاريخ انعقاد االجتماع. ويتعني أن حيدد اإلعالن واإلخطار تاريخ انعقاد االجتماع  21أيام وال تزيد عن  10تقل عن 
قرت ح. كما يتعني على مدير الصندوق، يف نفس وقت إرسال اإلخطار إىل مالكي الوحدات فيما 

ُ
ومكان  ووقت  وجدول األعمال امل

 نسخة من هذا اإلخطار إىل هيئة السوق املالية.يتعلق بأي اجتماع، تقدمي 
أيام من استالم طلد خطي من أحد مالكي  10يتعني على مدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع ملالكي الوحدات يف غضون  .7

 % على األقل من وحدات الصندوق.25الوحدات أو أكثر، الذي ميتل  منفرداً أو الذين ميتلكون جمتمعني 
% على األقل من قيمة 25الزم لعقد اجتماع ملالكي الوحدات من عدد مالكي الوحدات الذين ميتلكون جمتمعني يتكون النصاب ال .8

 وحدات الصندوق.
يف حال عدم الوفاء بشروط النصاب الواردة يف الفقرة السابقة أعاله، يدعو مدير الصندوق الجتماع ثان من خالل اإلعالن على  .9

إللكرتوين اخلاص بالسوق املالية السعودية ئتداولئ ومن خالل إرسال إخطار خطي جلميع مالكي موقع  اإللكرتوين وعلى املوقع ا



أيام من تاريخ انعقاد االجتماع الثاين. وخالل االجتماع الثاين، يشكل أي عدد  5الوحدات وأمني احلفظ مع إعطاء مهلة ال تقل عن 
 اضرين بصفة شخصية أو من خالل ممثلني، نصاباً قانونياً.من مالكي الوحدات الذين ميتلكون أي عدد من الوحدات، احل

 حيق لكل مال  وحدات تعيني وكيل لتمثيل  يف اجتماع مالكي الوحدات. .10
 .صندوقالهـ( معلومات عن اإلجراءات المتبعة إلنهاء وتصفية 

يعتربربا هربربذا الصربربندوق مربربن الصربربناديق املفتوحربربة املربربدة ولربربيس هنربرباك يربربوم حمربربدد لتصربربفيت . ومربربع ذلربرب ، فإنربرب  سربربيكون ملربربدير الصربربندوق احلربربق يف تصربربفية 
الصربربربربندوق بالكامربربربربل، إذا أصربربربرببح جليربربربرباً أن حجربربربربم أصربربربربول الصربربربربندوق ال يربربربربار االسربربربربتمرار يف إدارتربربربرب  بطريقربربربربة عمليربربربربة ومالئمربربربربة وجمديربربربربة مربربربربن الناحيربربربربة 

دون احلد األدىن املسموح ب  بد حدوث بعض الت ي ات يف األنظمة اليت حتكم إدارة الصندوق، أو اخنفض حجم الصندوق االقتصادية أو بس
ن قبل هيئة السوق املالية وذل  بعد اشعار هيئة السوق املاليربة أو ألي سرببد طربار  آخربر. ويف حالربة مت اخترباذ قربرار الستمرار الصندوق واحملدد م

 م مدير الصندوق باختاذ اخلطوات التالية:بتصفية الصندوق، فسيقو 

 ( يومرباً تقومييرباً مربن ترباريخ 21إرسال إشعار مكتوب هبذه التصفية إىل هيئة السوق املالية ومالكي الوحدات ، على أن يكون ذلرب  قبربل )

 التصفية.

 لى مربالكي الوحربدات املسربجلني يف سداد االلتزامات املستحقة على الصندوق من أصول الصندوق وتوزيع املبالغ املتبقية )إن وجدت( ع

 تاريخ التصفية على أساس تناسيب حسد ما ميلك  كل مال  وحدات بالصندوق.

 . لد على مدير الصندوق اإلعالن يف موقع  اإللكرتوين واملوقع اإللكرتوين للسوق عن انتهاء مدة الصندوق ومدة تصفيت 

 و( اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى 

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

 ثمرين يف يف حالة طلد اجلهات القضائية املختصربة أو هيئربة السربوق املاليربة نتربائ  أي شربكوى صربادرة عربن أي مسربتثمر مربن املسربت
 الصندوق، فعلى مدير الصندوق تزويدها جبميع املستندات املرتبطة باملوضوع.

 .يزود مدير الصندوق املستثمرين باإلجراءات اخلاصة مبعاجلة الشكاوى حال طلبها 
  ملاليربةيوم عمل، حيق للمشرتك إيداع شكواه لربدى هيئربة السربوق ا 15ويف حالة تعذر الوصول إىل تسوية أو مل يتم الرد خالل- 

( 90إدارة شكاوى املستثمرين، كما حيق للمشرتك إيداع شكواه لدى جلنة الفصل يف منازعات األوراق املالية بعد مضي مدة )
يوم تقوميي من تاريخ إيداع الشكوى لدى اهليئة، إال إذا اخطرت اهليئة مقدم الشكوى جبواز إيداعها لربدى اللجنربة قبربل انقضرباء 

 املدة.
 .صناديقالة المختصة بالنظر في أي نزاع ناشئ من أو عن االستثمار في ز( الجهة القضائي

شروط وأحكام الصندوق ألنظمة اململكة العربية السعودية السارية املفعول وألي تعديالت الحقة يف املستقبل لتل  مذكرة املعلومات و ختضع 
املالية. وحيال أي نزاع ينشا بني مدير الصندوق واملسربتثمرين إىل جلنربة الفصربل األنظمة مبا ال خيالف الضوابط الشرعية  املعتمدة لدى الراجحي 

 يف منازعات 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

 

 

 .ملكية أصول الصندوقط( 

 من الصندوق مدير أو الصندوق ملدير يكون أن لوز وال مشاعة(، )ملكي  الوحدات ملالكي مجاعي بشكل مملوكة الصندوق أصول تعد
 بتل  يتعلق فيما مطالبة أو الصندوق أصول يف مصلحة أيت  املوزع أو املشورة مقدم أو الباطن من احلفظ أمني أو احلفظ أمني أو الباطن

 مالكاً  املوزع أو املشورة مقدم أو الباطن من احلفظ أمني أو احلفظ أمني أو الباطن من الصندوق مدير أو الصندوق مدير كان  إذا إال األصول،
 يف عنها وأُفصح االستثمار صناديق الئحة أحكام مبوجد املطالبات هبذه مسموحاً  كان  أو ملكيت ، حدود يف وذل  الصندوق، لوحدات
 .املعلومات مذكرة أو واألحكام الشروط

بشكل معقول  –معلومة أخرى معروفة، أو ينبغي أن يعرفها مدير الصندوق أو مجلس إدارة الصندوق بشكل معقول ، وقد يطلبها أي ي( 
المتوقع أن تتضمنها مذكرة المعلومات التي سيُتخذ مالكو الوحدات الحاليون أو المحتملون أو مستشاروهم المهنيون، أو من  –

 .قرار االستثمار بناًء عليها

 ال يوجد

عليها هيئة السوق المالية ما عدا التي ذُكرت في سياسات االستثمار  وافقتإعفاءات من قيود الئحة صناديق االستثمار  أي ك(
 . هوممارسات

 ال يوجد

 .لتصويت المرتبطة بأي أصول للصندوق العام الذي يديرهل( سياسة مدير الصندوق فيما يتعلق حقوق ا

بعربد التشرباور مربع مسربؤول االلتربربزام، يوافربق جملربس إدارة الصربندوق، علربربى السياسربات العامربة املرتبطربة مبمارسربربة حقربوق التصربويت املمنوحربة للصربربندوق 
بنربرباًء علربربى تقربربديره اخلربرباص، ممارسربربة أو عربربدم  علربربى أسربرباس األوراق املاليربربة الربربيت تشربربكل جربربزءاً مربربن أصربربول الصربربندوق، وسربربوف يقربربرر مربربدير الصربربندوق،

 وسيتم تزويد مالكي الوحدات هبذه السياسة عند طلبهم . ممارسة أي حقوق تصويت، بعد التشاور مع مسؤول االلتزام.

 .( معايير تحديد مجال االستثمارم

 اخلليجية  األسهم أسواق ملدير الصندوق يف الشرعية الضوابط مع تتوافق اليت املالية األوراق مجيع هو للصندوق االستثماري اجملال



 (1ملحق رقم )  

 م:2019ملخص الرسوم والمصاريف الفعلية للعام 

  

 2,213,985.32 

 36,750.00 
 5,250.00 

 3,982.85 
 7,500.00 

50,586.17 
27,824.50 
353,064.53 
65,176.49 

2,764,119.86 
2.30% 

6,700.00 

 *الرسوم أعاله تشمل رسوم القيمة المضافة.

 

 


