ملخص المعلومات الرئيسية
صندوق الراجحي ألسهم قطاع المواد األساسية

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

(أ) المعلومات الرئيسية
 .1أسم الصندوق ونوعه
صندوق الراجحي ألسهم قطاع املواد األساسية وهو صندوق استثماري مفتوح معد وفقا ألحكام الئحة صناديق االستثمار الصدارة عن جملس هيئة
السوق املالية يف اململكة العربية السعودية متوافقا مع الضوابط الشرعية اجملازة من قبل جلنة اهليئة الشرعية املعية للصندوق.

 .2األهداف االستثمارية
صندوق الراجحي ألسهم قطاع املواد األساسية هو صندوق استثمار مفتوح يهدف الصندوق إىل حتقيق النمو على املدى الطويل من خالل االستثمار
يف أسهم الشركات العاملة يف قطاع املواد األساسية من بني األوراق املالية املدرجة يف أسواق األسهم السعودية واملتوافقة مع ضوابط اهليئة الشرعية.
املؤشر االسرتشادي للصندوق هو مؤشر إسرتشادي خاص معد من قبل ستاندرد أند بورز يتكون من مجيع شركات قطاع املواد األساسية يف األسواق
السعودية املتوافقة مع الضوابط الشرعية ) ، (Al Rajhi Materials Index calculated by S&Pحيث يتم استخدام املؤشر االسرتشادي
كمجال استثماري استداليل للصندوق وحيق ملدير الصندوق االستثمار خارج املؤشر االسرتشادي للصندوق مبا يتوافق مع االسرتاتيجية االستثمارية
للصندوق وميكن االطالع على معلومات املؤشر على موقع الشركة ) (www.alrajhi-capital.comولن يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح أو
توزيعات نقدية على املستثمرين وسيقوم بإعادة استثمار األرباح املوزعة يف الصندوق.

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

احلد األدىن

احلد األعلى

أسهم قطاع املواد األساسية

50%

100%

أسهم قطاعات أخرى

0%

30%

النقد وأدوات وصناديق أسواق النقد

0%

50%

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

0%

30%

األوراق املالية املطروحة طرحا عاما /متداولة وتشمل الصناديق العقارية املتداولة

0%

30%

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

 .4المخاطر المرتبطة باالستثمار في الصندوق



يعترب الص ن ن ننندوق ص ن ن ننندوق اس ن ن ننتثمار عايل املخاطر ،وتبعا لذلت أن على مالكي الوحدات أن يكونوا على بينل من املخاطر الرئيس ن ن ننة ال قد
يكون هلا أثر سليب على أداء الصندوق



ليس هناك تأكيد أن األهداف االس ننتثمارية للص ننندوق س ننوف تتحقق وذلت ألن ظروف الس ننوق وطرق التداول يف ت أ مس ننتمر كما أن األداء
السابق للصندوق أو املؤشر االسرتشادي للصندوق ال يعترب ضمانا لألداء املستقبلي.



ال يوجد ضنمان بأن األرباح سنوف تتحقق أو أنل لن يتم تكبد أي خسنائر كبأة أو أن أداء الصنندوق مقارنة باملؤشنر االسنرتشنادي سنيتكرر أو
مياثل األداء السابق.



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



أن على مالكي الوحدات أن يدركوا أهنم رمبا خيسرون جزءا من أو كامل استثمارهم ،وقد يكون مبلغ االسرتداد أقل من السعر الذي اشرتكوا
بل يف الصن ن ننندوق  .وقد تنخفض قيمة االسن ن ننتثمارات الرئيس ن ننة للصن ن ننندوق ورمبا ال يس ن ننتطع مالكي الوحدات اس ن ننرتداد املبلغ الذي اس ن ننتثمرو يف
الصندوق.

قائمة المخاطر الرئيسة المحتملة المرتبطة باالستثمار في الصندوق
أن أن يأخذ مالكي الوحدات احملتملني يف االعتبار قبل االستثمار يف هذا الصندوق عوامل املخاطر وال تشتمل وال تنحصر على التايل:
مخاطر سوق األسهم
يستثمر الصندوق بشكل أساسي يف األسهم ال هي عرضة ملخاطر السوق والتذبذبات العالية ،ويف الوقت ذاتل ال يوجد أي تأكيد أو ضمان بأن الصندوق
سيحقق أداء إأابيا .وينب ي أن يكون املستثمر على علم باملخاطر ال ينطوي عليها هذا النوع من االستثمارات .كما أن املستثمر يدرك أن مجيع األسهم
عرضة لالرتفاع واالخنفاض تبعا لعوامل النمو لتلت الشركات ال تتأثر بالعديد من العوامل الداخلية واخلارجية .و مدير الصندوق سيسعى قدر اإلمكان
للتقليل من خماطر هذ التذبذبات بالتوزيع النشط يف القطاعات ومن خالل ختفيض أو زيادة نسبة األسهم يف الصندوق تبعا لظروف السوق.
مخاطر القطاع
قد يركز الصندوق يف استثمار على أحد القطاعات مما أعل الصندوق عرضة للت أ تبعا للت أ يف ذلت القطاع ،بشكل عام ال يتم الرتكيز على االستثمار
يف أحد القطاعات بعينل إال يف حال توافر فرص منو كبأة لذلت القطاع وباملقابل يكون الصندوق أكثر خماطرة مقارنة بالصناديق األكثر تنوعا.
مخاطر العمالت
ينطوي االستثمار يف الصندوق على بعض املخاطر ال تت علق بالعمالت ،فإن اخنفاض قيمة أي من العمالت ال تشكل قوام استثمارات الصندوق من
شأنل أن يؤثر سلبا على أداء الصندوق .ولكن التنوع يف جماالت االستثمار يف عدد من البلدان املختلفة سيكون من شأنل أن يقلل من تلت املخاطر.
مخاطر االئتمان

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

المخاطر االقتصادية
ينطوي االستثمار يف الصندوق على درجة عالية من املخاط ر النامجة عن التوزيع اجل رايف لألسواق ال يستثمر فيها الصندوق .وعليل؛ فإن أي ت يأات
معاكسة يف الظروف االقتصادية للبلد (أو البلدان) ال تستثمر فيها األموال ،قد يكون لل أثر سليب على قيمة أصول الصندوق.

مخاطر عدم الشرعية
تتمثل خماطر عدم الشرعية يف حال استبعاد أحد الشركات املستثمر فيها وأصبحت غأ متوافقة مع املعايأ الشرعية للهيئة الشرعية ،مما قد يؤدي إىل اضطرار
مدير الصندوق لبيع تلت األسهم بسعر قد يكون غأ مالئم .إضافة إىل أن استبعاد عدد من الشركات كنتيجة لعدم مطابقتها للضوابط احملددة من اهليئة
الشرعية اخلاصة مبدير الصندوق من شأنل أن أعل استثمارات الصندوق أكثر تركيزا مما قد يزيد من التذبذبات.
مخاطر السيولة
يتعرض الصندوق ملخاطر عدم القدرة على تنفيذ عمليات االسرتداد نتيجة النقص يف السيولة يف أسواق األسهم أو إذا كانت قيمة الوحدات املسرتدة يف
أي يوم تعامل تعادل  % 10أو أكثر من القيمة الصافية ألصول الصندوق إىل احلد الذي يضطر معل مدير الصندوق لتأجيل االسرتداد لتاريخ الحق.
المخاطر القانونية
قد تواجل الشركات بعض املخاطر القانونية نتيجة لعدم االلتزام بتطبيق األنظمة واإلجراءات القانونية ,وتأيت تلت املخاطر من الشركات ال استثمر فيها
الصندوق واحتمالية تعرضها للمخاطر القانونية واملقاضاة من قبل دعاوى األفراد أو الشركات.
المخاطر السياسية
أداء الصندوق قد يكون متأثرا بت يأ احلكومات أو احلروب أو يف حال ت يأ القوانني يف تلت البلدان أو أي خماطر سياسية أخرى.
مخاطر االستثمارات األخرى

ل رض تنويع األصول ،قد يستثمر الصندوق يف استثمارات أخرى مثل الصناديق املتداولة ،والصناديق االستثمارية العقارية ،REITsوتعترب هذ
االستثمارات ،عموما أكثر خطورة من فئات األصول التقليدية مثل أسوق النقد والدخل الثابت وقد ختفض تلت االستثمارات من أداء الصندوق وسعر
الوحدة.

مخاطر التمويل
يف حال حصول مدير الصندوق على متويل ل رض االستثمار قد يتأخر الصندوق عن سداد املبالغ يف الوقت احملدد ألسباب خارجة عن إرادة مدير
الصندوق ،مما قد يضطر مدير الصندوق لبيع بعض استثماراتل مما قد يؤثر على أصول الصندوق والذي سينعكس سلبا على أسعار الوحدات.
مخاطر االعتماد على التصنيف الداخلي ألدوات الدخل الثابت
يتحمل مالكو الوحدات املخاطر املتعلقة باالستثمار يف أدوات الدخل الثابت غأ املصنفة ائتمانيا وال يستثمر فيها الصندوق بناء على البحث
والتحليل ،مث التقومي والتصنيف االئتماين الداخلي الذي يقوم بل مدير الصندوق .حيث أن أي ضعف يف الوضع املايل ملصدري أدوات الدخل الثابت رمبا
يؤدي إىل خفض قيمة صايف قيمة أصول الصندوق مما يؤثر سلبا على أداء الصندوق وأسعار الوحدات.
مخاطر األسواق الناشئة

قد يستثمر الصندوق يف أوراق مالية يف سوق أو أسواق ناشئة وال قد تنطوي على خماطر مرتبطة باإلخفاق أو التأخر يف تسوية صفقات السوق
وتسجيل وأمانة حفظ األوراق املالية .كما أن االستثمار يف مثل هذ األسواق قد حيمل بني طياتل خماطرا أعلى من املتوسط واملعتاد .علما بأن الكم
األكرب من أحجام القيمة السوقية يف األسواق الناشئة عادة يكون مرتكزا يف عدد حمدود من الشركات .ولذلت ،يف حال استثمر يف أوراق مالية تستثمر يف
األسواق الناشئة فقد يواجل الصندوق قدرا أكرب من تقلبات األسعار ،وسيولة أقل مقارنة باالستثمار يف أسواق أكثر تطورا مما قد يؤثر سلبا على أداء
الصندوق وسعر وحداتل.
مخاطر االعتماد على موظفي مدير الصندوق
يعتمد أداء الصندوق بشكل كبأ على قدرات ومهارات موظفي مدير الصندوق ،مما قد يؤدي إىل تأثر أداء الصندوق وسعر الوحدة سلبيا عند
استقالتهم أو غياهبم وعدم وجود بديل مناسن.
مخاطر تضارب المصالح
تنشأ هذ املخاطر يف احلاالت ال تؤثر على موضوعية واستقاللية قرار مدير الصندوق بسبن مصلحة شخصية قد تؤثر على قرارات مدير الصندوق يف
اختاذ القرارات االستثمارية مما قد يؤثر سلبا على أداء الصندوق وسعر الوحدة.
مخاطر الم ِ
صدر
ُ
للمصدر أو الطرف املقابل /النظأ ،والت أات يف الظروف االقتصادية أو السياسية احملددة ال تؤثر سلبا على نوع
املالية
الظروف
يف
ات
أ
ي
الت
وتشمل
ُ
معني من األوراق املالية أو املصدر ،حيث إن ذلت األصل يتأثر بوضع املصدر مما قد يؤدي إىل اخنفاض قيمة أسهمل وبالتايل تأثر أداء الصندوق وسعر
الوحدة سلبا.
قائمة المخاطر الرئيسة المحتملة المرتبطة باالستثمار في الصندوق
أن أن يأخذ مالكي الوحدات احملتملني يف االعتبار قبل االستثمار يف هذا الصندوق عوامل املخاطر وال تشتمل وال تنحصر على التايل:
مخاطر سوق األسهم
يستثمر الصندوق بشكل أساسي يف األسهم ال هي عرضة ملخاطر السوق والتذبذبات العالية ،ويف الوقت ذاتل ال يوجد أي تأكيد أو ضمان بأن الصندوق
سيحقق أداء إأابيا .وينب ي أن يكون املستثمر على علم باملخاطر ال ينطوي عليها هذا النوع من االستثمارات .كما أن املستثمر يدرك أن مجيع األسهم
عرضة لالرتفاع واالخنفاض تبعا لعوامل النمو لتلت الشركات ال تتأثر بالعديد من العوامل الداخلية واخلارجية .و مدير الصندوق سيسعى قدر اإلمكان
للتقليل من خماطر هذ التذبذبات بالتوزيع النشط يف القطاعات ومن خالل ختفيض أو زيادة نسبة األسهم يف الصندوق تبعا لظروف السوق.
مخاطر القطاع
قد يركز الصندوق يف استثمار على أحد القطاعات مما أعل الصندوق عرضة للت أ تبعا للت أ يف ذلت القطاع ،بشكل عام ال يتم الرتكيز على االستثمار
يف أحد القطاعات بعينل إال يف حال توافر فرص منو كبأة لذلت القطاع وباملقابل يكون الصندوق أكثر خماطرة مقارنة بالصناديق األكثر تنوعا.
مخاطر العمالت
ينطوي االستثمار يف الصندوق على بعض املخاطر ال تتعلق بالعمالت ،فإن اخنفاض قيمة أي من العمالت ال تشكل قوام استثمارات الصندوق من
شأنل أن يؤثر سلبا على أداء الصندوق .ولكن التنوع يف جماالت االستثمار يف عدد من البلدان املختلفة سيكون من شأنل أن يقلل من تلت املخاطر.

مخاطر االئتمان
يف حال استثمار أصول الصندوق يف صناديق البضائع فهناك خماطر ائتمانية تتمثل يف إمكانية عدم قدرة أو عدم رغبة الطرف اآلخر يف سداد املستحقات
أو االلتزامات املرتتبة عليل يف الوقت احملدد أو عدم إمكانية السداد هنائيا.
المخاطر االقتصادية
ينطوي االستثمار يف الصندوق على درجة عالية من املخاطر النامجة عن التوزيع اجل رايف لألسواق ال يستثمر فيها الصندوق .وعليل؛ فإن أي ت يأات
معاكسة يف الظروف االقتصادية للبلد (أو البلدان) ال تستثمر فيها األموال ،قد يكون لل أثر سليب على قيمة أصول الصندوق.

مخاطر عدم الشرعية
تتمثل خماطر عدم الشرعية يف حال استبعاد أحد الشركات املستثمر فيها وأصبحت غأ متوافقة مع املعايأ الشرعية للهيئة الشرعية ،مما قد يؤدي إىل اضطرار
مدير الصندوق لبيع تلت األ سهم بسعر قد يكون غأ مالئم .إضافة إىل أن استبعاد عدد من الشركات كنتيجة لعدم مطابقتها للضوابط احملددة من اهليئة
الشرعية اخلاصة مبدير الصندوق من شأنل أن أعل استثمارات الصندوق أكثر تركيزا مما قد يزيد من التذبذبات.
مخاطر السيولة
يتعرض الصندوق ملخاطر عدم ال قدرة على تنفيذ عمليات االسرتداد نتيجة النقص يف السيولة يف أسواق األسهم أو إذا كانت قيمة الوحدات املسرتدة يف
أي يوم تعامل تعادل  % 10أو أكثر من القيمة الصافية ألصول الصندوق إىل احلد الذي يضطر معل مدير الصندوق لتأجيل االسرتداد لتاريخ الحق.
المخاطر القانونية
قد تواجل الشركات بعض املخاطر القانونية نتيجة لعدم االلتزام بتطبيق األنظمة واإلجراءات القانونية ,وتأيت تلت املخاطر من الشركات ال استثمر فيها
الصندوق واحتمالية تعرضها للمخاطر القانونية واملقاضاة من قبل دعاوى األفراد أو الشركات.
المخاطر السياسية
أداء الصندوق قد يكون متأثرا بت يأ احلكومات أو احلروب أو يف حال ت يأ القوانني يف تلت البلدان أو أي خماطر سياسية أخرى.
مخاطر االستثمارات األخرى
ل رض تنويع األصول ،قد يستثمر الصندوق يف استثمارات أخرى مثل الصناديق املتداولة ،والصناديق االستثمارية العقارية ،REITsوتعترب هذ
االستثمارات ،عموما أكثر خطورة من فئات األصول التقليدية مثل أسوق النقد والدخل الثابت وقد ختفض تلت االستثمارات من أداء الصندوق وسعر
الوحدة.
مخاطر التمويل
يف حال حصول مدير الصندوق على متويل ل رض االستثمار قد يتأخر الصندوق عن سداد املبالغ يف الوقت احملدد ألسباب خارجة عن إرادة مدير
الصندوق ،مما قد يضطر مدير الصندوق لبيع بعض استثماراتل مما قد يؤثر على أصول الصندوق والذي سينعكس سلبا على أسعار الوحدات.

مخاطر االعتماد على التصنيف الداخلي ألدوات الدخل الثابت
يتحمل مالكو الوحدات املخاطر املتعلقة باالستثمار يف أدوات الدخل الثابت غأ املصنفة ائتمانيا وال يستثمر فيها الصندوق بناء على البحث
والتحليل ،مث التقومي والتصنيف االئتماين الداخلي الذي يقوم بل مدير الصندوق .حيث أن أي ضعف يف الوضع املايل ملصدري أدوات الدخل الثابت رمبا
يؤدي إىل خفض قيمة صايف قيمة أصول الصندوق مما يؤثر سلبا على أداء الصندوق وأسعار الوحدات.
مخاطر األسواق الناشئة
قد يستثمر الصندوق يف أوراق مالية يف سوق أو أسواق ناشئة وال قد تنطوي على خماطر مرتبطة باإلخفاق أو التأخر يف تسوية صفقات السوق
وتسجيل وأمانة حفظ األوراق املالية .كما أن االستثمار يف مثل هذ األسواق قد حيمل بني طياتل خماطرا أعلى من املتوسط واملعتاد .علما بأن الكم
األكرب من أحجام القيمة السوقية يف األسواق الناشئة عادة يكون مرتكزا يف عدد حمدود من الشركات .ولذلت ،يف حال استثمر يف أوراق مالية تستثمر يف
األسواق الناشئة فقد يواجل الصندوق قدرا أكرب من تقلبات األسعار ،وسيولة أقل مقارنة باالستثمار يف أسواق أكثر تطورا مما قد يؤثر سلبا على أداء
الصندوق وسعر وحداتل.
مخاطر االعتماد على موظفي مدير الصندوق
يعتمد أداء الصندوق بشكل كبأ على قدرات ومهارات موظفي مدير الصندوق ،مما قد يؤدي إىل تأثر أداء الصندوق وسعر الوحدة سلبيا عند
استقالتهم أو غياهبم وعدم وجود بديل مناسن.
مخاطر تضارب المصالح
تنشأ هذ املخاطر يف احلاالت ال تؤثر على موضوعية واستقاللية قرار مدير الصندوق بسبن مصلحة شخصية قد تؤثر على قرارات مدير الصندوق يف
اختاذ القرارات االستثمارية مما قد يؤثر سلبا على أداء الصندوق وسعر الوحدة.
مخاطر الم ِ
صدر
ُ
للمصدر أو الطرف املقابل /النظأ ،والت أات يف الظروف االقتصادية أو السياسية احملددة ال تؤثر سلبا على نوع
وتشمل الت يأات يف الظروف املالية ُ
معني من األوراق املالية أو املصدر ،حيث إن ذلت األصل يتأثر بوضع املصدر مما قد يؤدي إىل اخنفاض قيمة أسهمل وبالتايل تأثر أداء الصندوق وسعر
الوحدة سلبا.

.5

البيانات السابقة المرتبطة بأداء الصندوق

 )1العائد الكلي لسنة واحدة وثالث سنوات وخمس سنوات (أو منذ التأسيس(.
العائد التراكمي  31 - %ديسمبر 2018م
سنة

ثالث سنوات

خمس سنوات

منذ التأسيس

5.12

20.60

-12.43

-2.17

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

2010

2011

2012

27.50%

13.83%

5.73%

3.99%

2013
27.52%

2014

2015

2016

2017

2018

-14.16%

-15.36%

15.45%

-0.63%

5.12%

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

2015

2016

2017

2018

السنة
الصندوق

14.16-%

-15.36%

15.45%

-0.63%

5.12%

المؤشر االسترشادي

16.41-%

-26.04%

22.19%

-4.67%

1.98%

 )4تاريخ توزيع األرباح على مدار السنوات المالية الثالث الماضية
لن يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح أو توزيعات نقدية على املستثمرين وسيقوم بإعادة استثمار األرباح احملصلة يف الصندوق.
 )5تقارير الصندوق
يسن ن ن ن ننتطيع مالكي الوحدات االسن ن ن ن ننتثمارية واملسن ن ن ن ننتثمرين احملتملني احلصن ن ن ن ننول على نس ن ن ن ننخ من هذ القوائم دون مقابل وذلت من خالل موقعنا االلكرتوين
www.alrajhi-capital.com

(ب) مقابل الخدمات والعموالت واالتعاب

رسوم اإلدارة
يسننتحق مدير الصننندوق أتعاب إدارة بنسننبة  %1.75سنننويا من أمجايل أصننول الصننندوق .وحتتسننن هذ النسننبة عند كل عملية تقومي و تسننتقطع من
أصول الصندوق عند هناية كل شهر ميالدي.
رسوم أمين الحفظ
يتحمل الصندوق رسوم حفظ تعادل  %0.02سنويا من قيمة األصول لألوراق املالية ال يتم حفظها يف السوق السعودية ،ويتحمل رسوم حفظ ترتاوح بني
( )%0.15-%0.07سنويا من قيمة األصول لألوراق املالية ال يتم حفظها يف األسواق اخلليجية والعربية األخرى.
ال تشمل الرسوم النظامية والرسوم ال قد تفرضها األسواق ومراكز اإليداع وال من املمكن أن تت أ من وقت ألخر.
الضرائب
يتحمل الصن ننندوق ض ن نريبة القيمة املضن ننافة وأي ض ن نرائن أخرى يتم فرضن ننها على الصن ننندوق أو العقود املربمة مع الص ننندوق أو الرس ننوم ال تدفع ألطراف
أخرى نظأ تقدميهم خلدمات أو أعمال للصندوق أو مدير الصندوق مقابل إدارة الصندوق.
رسوم التعامل
يتحمل الص ننندوق عموالت ورس ننوم التداول الناجتة عن ص ننفقات وعمليات ش نراء وبيع األوراق املالية حس ننن العموالت الس ننائدة يف األس نواق وال تدفع
للوسطاء واألسواق املالية واجلهات التنظيمية وأمناء احلفظ.
رسوم أخرى
سيتحمل الصندوق املصاريف الالزمة والفعلية إلدارتل ،رسوم املراجعة ورسوم احلفظ ورسوم النشر والرسوم الرقابية ومكافآت أعضاء جملس إدارة
الصندوق ورسوم املؤشر االسرتشادي ،واملصروفات االخرى ،بشرط أال يتجاوز إمجايل نسبة املصروفات األخرى (باستثناء مصاريف التعامل واحلفظ
والضرائن)  %0.25من متوسط صايف قيمة األصول السنوية أو ( 150,000يف حال كانت نسبة الرسوم أقل من ذلت) كما يتحمل الصندوق
الرسوم الفعلية فقط.

رسوم اإلدارة

 %1.75من إمجايل أصول الصندوق حتتسن على أساس
سنوي وحتمل بشكل يومي تراكمياُ ويتم خصمها من أصول
الصندوق يف هناية كل شهر ميالدي

أتعاب احملاسن القانوين

حبد أقصى  35,000لاير سنويا حتتسن كمبلغ ثابت على
أساس سنوي وحتمل بشكل يومي تراكميا وتدفع كل ستل اشهر

رسوم نشر قيمة الوحدات يف موقع تداول

حبد أقصى  5,000لاير سنويا حتتسن كمبلغ ثابت على أساس
سنوي وحتمل بشكل يومي تراكميا وتدفع يف هناية العام

مكافأة أعضاء جملس إدارة الصندوق

حبد أقصى  30,000لاير سنويا يتحمل الصندوق نصيبل منها
بقدر حجم أصولل نسبة إىل إمجايل أصول الصناديق األخرى
على اساس سنوي وحتمل بشكل يومي تراكميا وختصم يف هناية
السنل

رسوم رقابية (من قبل هيئة السوق املالية)

 7,500لاير سنويا حتتسن كمبلغ ثابت على أساس سنوي
وحتمل بشكل يومي تراكميا وتدفع يف هناية العام

تطهأ أرباح االسهم

حتسن كنسبة مئوية حسن معايأ اهليئة الشرعية

رسوم املؤشر االسرتشادي

 28,500لاير سنويا حتتسن كمبلغ ثابت على أساس سنوي
وحتمل بشكل يومي تراكميا وتدفع بشكل نصف سنوي

رسوم مصاريف احلفظ و خدمات احلفظ

حتتسن كنسبة مئوية على أساس يومي وختصم يف هناية كل شهر

مصاريف يتحملها صندوق االستثمار تتعلق بالتمويل

ال يوجد

مصاريف تتعلق بتسجيل الوحدات أو اخلدمات اإلدارية األخرى

ال يوجد

أتعاب مستحقة مقابل تقدمي خدمات تتعلق بسجل مالكي
الوحدات
رسوم أو مصاريف أخرى يتم حتميلها على مالكي الوحدات أو يتم
دفعها من أصول الصندوق.

ال يوجد

ال يوجد

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

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

(د) أسم وعنوان مدير الصندوق وبيانات االتصال الخاصة به
شركة الراجحي المالية
املركز الرئيس  ،طريق امللت فهد
ص.ب  5561الرياض 11432
هاتف رقم +966 )11( 2119292
فاكس رقم +966 )11( 2119299
اململكة العربية السعودية
www.alrajhi-capital.com

(ه) أسم وعنوان أمين الحفظ وبيانات االتصال الخاصة به

شركة البالد لالستثمار
اململكة العربية السعودية
البالد املالية ،املركز الرئيسي
طريق امللت فهد | ص ب  140الرياض 11411
الرقم اجملاين 920003636 :فاكس0112906299 :
الربيد اإللكرتوينclientservices@albilad-capital.com :
املوقع االلكرتوينwww.albilad-capital.com :

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

(ك) 9 2002 44 33
(ل) فاكس

(م) 966 299 8071

(ن) support@derayah.com

صندوق الراجحي ألسهم قطاع المواد األساسية
(صندوق أسهم عام  -مفتوح)

مدير الصندوق ( شركة الراجحي المالية)

مت اعتماد صندوق الراجحي ألسهم قطاع املواد األساسية على أنل صندوق استثمار متوافق مع املعايأ الشرعية اجملازة من قِبل جلنة الرقابة الشرعية املعينة
لصندوق االستثمار
الشروط واألحكام
أن شننروط وأحكام هذا الصننندوق واملسننتندات األخرى خاضننعة لالئحة صننناديق االسننتثمار ،وتتضننمن معلومات كاملة وواضننحة وصننحيحة وغأ مضننللة عن
صنندوق االسنتثمار .كما أن على املسنتثمرين قراءة شنروط و أحكام الصنندوق مع مذكرة املعلومات واملسنتندات األخر قبل اختاذ أي قرار اسنتثماري يف هذا
الص ننندوق .وأن على املس ننتثمر أن يأخذ يف االعتبار وض ننعل املايل وخربتل يف االس ننتثمار وأهدافل االس ننتثمارية .وإذا كان لدى املس ننتثمر احملتمل أي ش ننت يف
مالءمة هذا االس ننتثمار لل ،فإنل أن عليل اس ننتش ننارة خبأ مايل مس ننتقل .كما أن اش نرتاك املس ننتثمر يف هذا الص ننندوق يكون على مس ننؤوليتل الش ننخص نية التامة
وسيتحمل أية خماطر تتعلق هبذا االستثمار.
تاريخ إصدار الشروط واألحكام2007/8/20 :م
تاريخ آخر تحديث على الشروط واألحكام1441/10/17 :هـ الموافق 2020/06/09م
تاريخ موافقه هيئة السوق المالية :موافقة الهيئة على االستمرار في طرح وحدات الصندوق بتاريخ 1428/8/7ه الموافق 2007/8/20م
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ملخص الصندوق
اسم الصندوق

صندوق الراجحي ألسهم قطاع املواد األساسية

مدير الصندوق

الراجحي املالية

نوع الصندوق

مفتوح

تاريخ بدء تشغيل الصندوق

نوفمرب من عام  2007م

العملة

الريال السعودي

درجة المخاطر

عالية

هدف االستثمار

زيادة رأس املال على املدى الطويل من خالل االستثمار يف أسهم شركات قطاع املواد األساسية يف أسواق األسهم
السعودية ،وفق ضوابط اهليئة الشرعية للصندوق.

المؤشر االسترشادي

املؤشر االسرتشادي للصندوق هو مؤشر اسرتشادي خاص معد من قبل ستاندرد أند بورز يتكون من مجيع شركات
قطاع املواد األساسية يف األسواق السعودية املتوافقة مع الضوابط الشرعية
)(Al Rajhi Materials Index calculated by S&P

المصرح لهم االشتراك فيه
ّ

أي شخص طبيعي ،أو اعتباري تقر لل أنظمة اململكة هبذ الصفة

سعر الوحدة عند الطرح
الحد األدنى لالشتراك
الحد األدنى لالشتراك

اإلضافي

الحد األدنى لالسترداد

 10لاير سعودي
 10,000لاير سعودي
 2,000لاير سعودي
 2,000لاير سعودي

أيام قبول طلبات االشتراك



مراكز االستثمار (من األحد إىل اخلميس)

واالسترداد



القنوات االلكرتونية (طوال أيام األسبوع)

الموعد النهائي الستالم
طلبات االشتراك واالسترداد

قبل الساعة اخلامسة عصرا من يوم العمل السابق ليوم تعامل

أيام التعامل

األحد والثالثاء

أيام التقويم

تقومي يومي من االحد إىل اخلميس

أيام اإلعالن

هو يوم العمل التايل ليوم التعامل

موعد دفع قيمة الوحدات

المستردة

يدفع ملالت الوحدات عوائد االسرتداد حبد أقصى قبل إقفال العمل يف اليوم اخلامس التايل ليوم التعامل الذي مت فيل
حتديد سعر االسرتداد ،أو الوقت الذي تكون فيل مجيع الوسائل والرتاخيص (إن وجدت) املناسبة لتحويل الوحدات
متوافرة لدى مدير الصندوق

رسوم االشتراك

حبد أقصى  % 2من مبلغ االشرتاك

رسوم اإلدارة

% 1.75سنويا من إمجايل أصول الصندوق السنوية

يتحمل الصن ننندوق رسن ننوم حفظ تعادل  %0.02سن نننويا من قيمة األصن ننول لألوراق املالية ال يتم حفظها يف السن ننوق
الس ننعودية ،ويتحمل رس ننوم حفظ ترتاوح بني ( )0.15%-0.07%س نننويا من قيمة األص ننول لألوراق املالية ال يتم
رسوم أمين الحفظ

حفظها يف األسواق اخلليجية والعربية األخرى.
ال تشمل الرسوم النظامية والرسوم ال قد تفرضها األسواق ومراكز اإليداع وال من املمكن أن تت أ من وقت ألخر..

رسوم التعامل

رسوم أخرى

يتحمل الصندوق عموالت ورسوم التداول الناجتة عن صفقات وعمليات شراء وبيع األوراق املالية حسن العموالت
السائدة يف األسواق وال تدفع للوسطاء واألسواق املالية واجلهات التنظيمية وأمناء احلفظ.
سيتحمل الصندوق املصاريف الالزمة والفعلية إلدارتل ،رسوم املراجعة ورسوم احلفظ ورسوم النشر والرسوم الرقابية
ومكافآت أعضاء جملس إدارة الصندوق ورسوم املؤشر االسرتشادي ،واملصروفات االخرى ،بشرط أال يتجاوز إمجايل
نسبة املصروفات األخرى (باستثناء مصاريف التعامل واحلفظ والضرائن)  0.25%من متوسط صايف قيمة األصول
السنوية أو ( 150,000يف حال كانت نسبة الرسوم أقل من ذلت) كما يتحمل الصندوق الرسوم الفعلية فقط

تعريف المصطلحات
الصندوق

صندوق الراجحي ألسهم قطاع املواد األساسية

من نندير الص ن ن ن ن ن ن ننن نندوق/امل ن نندير /شركة الراجحي املالية
الشركة
اجمللس

جملس إدارة الصندوق

أمني احلفظ

شخص اعتباري مستقل ومرخص لل حبفظ األوراق املالية للعمالء

اهليئة

هيئة السوق املالية يف اململكة العربية السعودية

أيام قبول طلبات االشن ن ن ن ن ن نرتاك مجيع أيام العمل الرمسية لشركة الراجحي املالية
واالسرتداد
طلن االسرتداد

طلن بيع وحدات يف الصندوق

طلن االشرتاك

طلن شراء وحدات يف الصندوق

فرتة الطرح األويل

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

يوم تش يل الصندوق

اليوم الذي يبدأ فيل الصندوق أعمالل

املخاطر

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

املؤشر االسرتشادي

هو املقياس الذي يتم من خاللل مقارنة أداء الصندوق االستثماري

اهليئة الشرعية

اهليئة الشرعية اخلاصة مبدير الصندوق

يوم اإلعالن

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

يوم التقومي

اليوم الذي يتم فيل حساب صايف قيمة أصول الصندوق

يوم التعامل

األيام ال يتم فيها بيع وحدات صندوق االستثمار واسرتدادها

يوم عمل

يوم عمل رمسي للراجحي املالية

إمجايل أصول الصندوق

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

صايف قيمة أصول الصندوق

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

وحدة االستثمار (الوحدة)

حصن ن ن ننة املالك يف صن ن ن ننندوق االسن ن ن ننتثمار الذي يتكون من وحدات مبا يف ذلت أجزاء الوحدة وتُعامل كل وحدة على أهنا
حصة مشاعة يف أصول صندوق االستثمار.

األطراف ذات العالقة

املدراء ،املسؤولون  ،املوظفون والشركات التابعة أو الزميلة ملدير الصندوق

القيمة االمسية

سعر الوحدة يف فرتة الطرح األويل

مستثمر/عميل/مالت الوحدة أي شخص او شركة تستثمر يف ومتتلت وحدات يف الصندوق
مس ن ن ننتثمر مؤهل /مس ن ن ننتثمرون أي شخص طبيعي /أشخاص طبيعيون ،أو اعتباري /اعتباريون تقر لل/هلم أنظمة اململكة هبذ الصفة.
مؤهلون
الضوابط الشرعية

هي الضن نوابط والنس ننن املالية ال تتبعها اهليئة الش ننرعية ملدير الص ننندوق لتص نننيف الش ننركات واالس ننتثمارات كاس ننتثمارات
متوافقة مع الضوابط الشرعية وميكن االستثمار هبا.

الطروحات األولية

االصن ن نندارات أو االكتتابات األولية العامة ألس ن ننهم للش ن ننركات ال يتم طرحها طرحا عاما لالكتتاب ألول مرة يف السن ن ننوق
األولية.

حقوق األولوية

هي أوراق مالية قابلة للتداول تعطي حلاملها احلق يف االكتتاب يف أسن ن ن ن ننهم جديدة مطروحة وقت اعتماد زيادة رأس مال
الشركة.

عقود املشتقات

هي أداة مالية أو عقد تشن ن ننتق قيمتل من قيمة أصن ن ننول حقيقية أو مالية أخرى (أس ن ننهم وس ن ننندات وعمالت أجنبية وس ن ننلع
وذهن) وتكون لتلت العقود املالية مدة زمنية حمددة باإلض ننافة إىل س ننعر وش ننروط معينة يتم حتديدها عند حترير العقد بني
الب ننائع واملشن ن ن ن ن ن ننرتي ومن ه ننذ العقود ( املسن ن ن ن ن ن ننتقبلي ننات ( ،)Futuresعقود اخلي ننارات ( ،)Optionsالعقود اآلجل ننة
( ،)Forwardsاملبادالت ( (SWAPوأي عقود مش ن ن ن ننتقات أخرى ،على أن تكون متوافقة مع الض ن ن نوابط الش ن ن ننرعية
للصندوق.

أدوات أسواق النقد

هي أدوات الدين قصأة األجل و تعترب الوظيفة األساسية هلذ األدوات إأاد السيولة للشركات واألفراد واحلكومات من
أجل مواجهة احتياجاهتا النقدية قصننأة األجل وال تشننمل العقود املتوافقة مع الضنوابط الشننرعية املراحبة واملضنناربة والوكالة
واإلجارة واملشاركة وأي عقد أخر متوافق مع الضوابط الشرعية للصندوق.

صناديق أسواق النقد

هي ص ننناديق اس ننتثمارية ذات طرح عام واملوافق عليها من قبل هيئة الس ننوق املالية أو هيئات تنظيمية خليجية و/أو أجنبية
وفقا لتنظيم بلد آخر خاض ن ننع لتنظيم مس ن ن نناوي على األقل لذلت املطبق على ص ن ننناديق االس ن ننتثمار يف اململكة وتس ن ننتثمر
بشكل رئيسي يف أدوات أسواق النقد وتكون متوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق.

صناديق االستثمار املتداولة  /هي ص ننناديق اس ننتثمارية مقس ننمة إىل وحدات متس نناوية يتم تداوهلا يف س ننوق األوراق املالية خالل فرتات التداول املس ننتمر
الصناديق العقارية املتداولة

كتداول أسن ننهم الش ن ننركات واملوافق عليها من قبل هيئة السن ن نوق املالية أو هيئات تنظيمية خليجية و/أو أجنبية وفقا لتنظيم
بلد آخر خاضنع لتنظيم مسناوي على األقل لذلت املطبق على صنناديق االسنتثمار يف اململكة ،على أن تكون متوافقة مع
الضوابط الشرعية للصندوق.

الظروف االستثنائية

هي احلاالت ال يعتقد مدير الصننندوق أنل من املمكن أن تؤثر على أصننول الصننندوق أو أهدافل بشننكل سننليب نتيجة أي
من العوامل االقتصادية و/أو السياسية و/أو التنظيمية املت أة.

ص ن ن ن ن ن ننناديق االس ن ن ن ن ن ننتثمار ذات هي ص ن ننناديق اس ن ننتثمارية مرخصن ننة وموافق عليها من قبل هيئة السن ننوق املالية أو هيئات تنظيمية خليجية و/أو أجنبية وفقا
الطرح العام

لتنظيم بلد آخر خاض ن ن ن ننع لتنظيم مسن ن ن ن نناوي على األقل لذلت املطبق على صن ن ن ننناديق االسن ن ن ننتثمار يف اململكة ومتوافقة مع
الضوابط الشرعية للصندوق

أسواق األسهم السعودية

هي مجيع األسن نواق ال يتم تداول األسن ننهم هبا يف اململكة العربية الس ننعودية وتش ننمل الس ننوق الرئيس نني تداول وس ننوق منو
ومجيع األسواق االخرى ال يتم من خالهلا تداول األسهم.

ضريبة القيمة املضافة

هي ضريبة غأ مباشرة تُفرض على مجيع السلع واخلدمات ال يتم شراؤها وبيعها من قبل املنشآت.

 )1معلومات عامة:
أ) اسم مدير الصندوق ،ورقم ترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية.
شركة الراجحي المالية
سجﻝ تجاﺭﻱ ﺭقﻡ 1010241681 -
رخصة هيئة السوق املالية ﺭقﻡ 07068/37 -
ب) عنوان المكتب الرئيس لمدير الصندوق.
شركة الراجحي المالية
املركز الرئيس ،طريق امللت فهد
ص.ب  5561الرياض 11432
هاتف رقم + 966 )11( 2119292
فاكس رقم + 966 )11( 2119299
اململكة العربية السعودية
ج) عنوان الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق
شركة الراجحي المالية
www.alrajhi-captial.com
د) اسم أمين الحفظ ،ورقم ترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية.
شركة البالد لالستثمار "البالد المالية"
رخصة هيئة السوق املالية ﺭقﻡ )08100-37( -
هـ) عنوان الموقع اإللكتروني ألمين الحفظ،
شركة البالد لالستثمار
اململكة العربية السعودية
البالد املالية ،املركز الرئيسي
طريق امللت فهد | ص ب  140الرياض 11411
الرقم اجملاين 920003636 :فاكس0112906299 :
الربيد اإللكرتوينclientservices@albilad-capital.com :
املوقع االلكرتوينwww.albilad-capital.com :

 (2النظام المطبق:
ش ننركة الراجحي املالية (الش ننركة) ،هي ش ننركة مس ننافة س ننعودية مقفلة مرخص هلا من هيئة الس ننوق املالية (ةاهليئة أو اجلهة املنظمةة ملمارس ننة أنش ننطة اإلدارة
والتعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالت طية والرتتين وتقدمي املشورة واحلفظ يف األوراق املالية ،مبوجن رخصة هيئة السوق املالية ﺭقﻡ ()07068/37
الصندوق عبارة عن صندوق استثماري مفتوح ،خيضع كال من الصندوق ومدير الصندوق لنظام السوق املالية ولوائحل التنفيذية واألنظمة واللوائح األخرى
ذات العالقة املطبقة يف اململكة العربية السعودية.

 ( 3أهداف صندوق االستثمار:
 .1وصف ألهداف صندوق االستثمار ،بما في ذلك نوع الصندوق.
صندوق الراجحي ألسهم قطاع املواد األساسية هو صندوق استثمار مفتوح يهدف الصندوق إىل حتقيق النمو على املدى الطويل من خالل االستثمار
يف أسهم الشركات العاملة يف قطاع املواد األساسية من بني األوراق املالية املدرجة يف أسواق األسهم السعودية واملتوافقة مع ضوابط اهليئة الشرعية.
 .2بيان يوضح سياسات االستثمار و ممارساته  ،بما في ذلك أنواع األصول التي سيستثمر فيها الصندوق.
سيستخدم الصندوق االسرتاتيجيات االستثمارية التالية ليتمكن من حتقيق أهدافل االستثمارية؛
.1

حيقق الصندوق أهدافل االستثمارية عن طريق االستثمار بشكل رئيسي يف قطاع املواد األساسية املدرجة يف أسواق األسهم السعودية وقد يشمل
ذلت الطروحات األولية أو حقوق األولوية.

 .2ترتكز سياسية الصندوق على االستثمار يف قطاع املواد األساسية املدرجة يف أسواق األسهم السعودية بشكل رئيسي ،كما يوضح اجلدول التايل
سياسة تركيز االستثمارات يف الصندوق:
احلد األدىن

احلد األعلى

نوع االستثمار
أسهم قطاع املواد األساسية

50%

100%

أسهم قطاعات أخرى

0%

30%

النقد وأدوات وصناديق أسواق النقد

0%

50%

0%

30%

0%

30%

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

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

وسيكون احلد األدىن للتصنيف االئتماين لألطراف النظأة الستثمارات أدوات أسواق النقد حسن ما حتدد واحدة من ثالث من وكاالت التصنيف
االئتماين الدولية واملصنفة حبد أدىن كتايل :ستاندرد آند بورز /-BBBموديز /Baa3فتش -BBBولن يتم االستثمار يف أدوات أسواق النقد
أو/و مع أطراف نظأة غأ مصنفة  .وسيكون االستثمار يف صناديق أسواق النقد ذات الطرح العام واملتوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق بناء
على األداء والسيولة واملخاطر املتعلقة بالصندوق وسيكون احلد األعلى لالستثمار مع أي طرف نظأ حسن القيود املنصوص عليها يف الئحة
صناديق االستثمار وأي تعديل عليها.
.3

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

.4

بناء على أهداف الصندوق يرتكز االستثمار يف أسهم الشركات املدرجة يف أسواق األسهم السعودية واألوراق املالية املذكورة سابقا يف الفقرة رقم
( )2مع إمكانية االستثمار يف أي من األسواق املالية العربية األخرى حسن عملة الدولة املستثمر هبا وحبد أقصى  %10من صايف قيمة أصول
الصندوق حيث سيتم تقييم أسهم الشركات املستهدفة واملدرجة يف األسواق املالية العربية األخرى بنفس مستوى تقييم الشركات املدرجة بأسواق
األسهم السعودية باإلضافة إىل تقييم السوق املستهدف من حيث العوامل االقتصادية والسياسية والنظامية ،كما ميكن للصندوق االستثمار يف
األوراق املالية املصدرة من قبل مدير الصندوق أو تابعيل أو الصناديق املدارة من قبل مدير الصندوق أو تابعيل.

.5

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

.6

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

.7

الصندوق سيقوم باالستثمار بشكل أساسي يف أسواق األسهم السعودي كما أوز للصندوق االستثمار يف أسواق مالية عربية أخرى حبد أقصى
 %10من صايف قيمة أصول الصندوق.

.8

حيق للصندوق االستثمار يف الصناديق ذات الطرح العام واملتوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق وذلت حسن قيود االستثمار احملددة يف شروط
وأحكام الصندوق والئحة صناديق االستثمار أو أي تعديل عليها ،على أن ال يتجاوز االستثمار يف الصناديق املطروحة طرحا عاما األخرى و
الصناديق املتداولة وصناديق أسواق النقد جمتمعل ما مقدار  %50من صايف قيمة أصول الصندوق.

.9

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

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

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

 ( 6العملة:
سيقوم هبا استثماراتل ووحداتل .وتقبل اشرتاكات املستثمرين بأي عملة أخرى من العمالت العاملية الرئيسة على
عملة الصندوق هي الريال السعودي وهي ال
ّ

أساس سعر الصرف السائد يف األسواق يف تاريخ االشرتاك .ويتحمل الراغبون يف حتويل استحقاقاهتم بعملة غأ عملة الصندوق خماطر تذبذب سعر الصرف

لتلت العمالت عند تاريخ التحويل.

 ( 7مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب:
 .1تفاصيل لجميع المدفوعات من أصول صندوق االستثمار ،وطريقة احتسابها.
رسوم اإلدارة
يستحق مدير الصندوق أتعاب إدارة مقدارها  %1.75سنويا من إمجايل أصول الصندوق ،وحتتسن هذ األتعاب عند كل يوم تقومي و يتم
خصمها من أصول الصندوق يف هناية كل شهر ميالدي.
رسوم أمين الحفظ
يتحمل الصن ننندوق رسن ننوم حفظ تعادل  %0.02س نننويا من قيمة األص ننول لألوراق املالية ال يتم حفظها يف الس ننوق الس ننعودية ،ويتحمل رس ننوم
حفظ ترتاوح بني ( )0.15%-0.07%سنويا من قيمة األصول لألوراق املالية ال يتم حفظها يف األسواق اخلليجية والعربية األخرى.
ال تشمل الرسوم النظامية والرسوم ال قد تفرضها األسواق ومراكز اإليداع وال من املمكن أن تت أ من وقت ألخر.
الضرائب
يتحمل الصندوق ضريبة القيمة املضافة وأي ضرائن أخرى يتم فرضها على الصندوق أو العقود املربمة مع الصندوق أو الرسوم ال تدفع
ألطراف أخرى نظأ تقدميهم خلدمات أو أعمال للصندوق أو مدير الصندوق مقابل إدارة الصندوق.
رسوم التعامل
يتحمل الصندوق عموالت ورسوم التداول الناجتة عن صفقات وعمليات شراء وبيع األوراق املالية حسن العموالت السائدة يف األسواق وال
تدفع للوسطاء واألسواق املالية واجلهات التنظيمية وأمناء احلفظ.

رسوم أخرى
سيتحمل الصندوق املصاريف الالزمة والفعلية إلدارتل ،رسوم املراجعة ورسوم احلفظ ورسوم النشر والرسوم الرقابية ومكافآت أعضاء جملس إدارة
الصندوق ورسوم املؤشر االسرتشادي ،واملصروفات االخرى ،بشرط أال يتجاوز إمجايل نسبة املصروفات األخرى (باستثناء مصاريف التعامل
واحلفظ والضرائن)  %0.25من متوسط صايف قيمة األصول السنوية أو ( 150,000يف حال كانت نسبة الرسوم أقل من ذلت) كما يتحمل
الصندوق الرسوم الفعلية فقط.
رسوم اإلدارة

 %1.75من إمجايل أصول الصندوق حتتسن على أساس سنوي وحتمل
بشكل يومي تراكمياُ ويتم خصمها من أصول الصندوق يف هناية كل
شهر ميالدي

أتعاب احملاسن القانوين

حبد أقصى  35,000لاير سنويا حتتسن كمبلغ ثابت على أساس
سنوي وحتمل بشكل يومي تراكميا وتدفع كل ستل اشهر

رسوم نشر قيمة الوحدات يف موقع تداول

حبد أقصى  5,000لاير سنويا حتتسن كمبلغ ثابت على أساس سنوي
وحتمل بشكل يومي تراكميا وتدفع يف هناية العام

مكافأة أعضاء جملس إدارة الصندوق

حبد أقصى  30,000لاير سنويا يتحمل الصندوق نصيبل منها بقدر
حجم أصولل نسبة إىل إمجايل أصول الصناديق األخرى على اساس
سنوي وحتمل بشكل يومي تراكميا وختصم يف هناية السنل

رسوم رقابية (من قبل هيئة السوق املالية)

 7,500لاير سنويا حتتسن كمبلغ ثابت على أساس سنوي وحتمل
بشكل يومي تراكميا وتدفع يف هناية العام

تطهأ أرباح االسهم

حتسن كنسبة مئوية حسن معايأ اهليئة الشرعية

رسوم املؤشر االسرتشادي

 28,500لاير سنويا حتتسن كمبلغ ثابت على أساس سنوي وحتمل
بشكل يومي تراكميا وتدفع بشكل نصف سنوي

رسوم مصاريف احلفظ وخدمات احلفظ

حتتسن كنسبة مئوية على أساس يومي وختصم يف هناية كل شهر

مصاريف يتحملها صندوق االستثمار تتعلق بالتمويل

ال يوجد

مصاريف تتعلق بتسجيل الوحدات أو اخلدمات اإلدارية
األخرى
أتعاب مستحقة مقابل تقدمي خدمات تتعلق بسجل مالكي
الوحدات
رسوم أو مصاريف أخرى يتم حتميلها على مالكي الوحدات
أو يتم دفعها من أصول الصندوق.
* يتم احتساب عدد أيام السنة على أساس  365يوم.
**مجيع الرسوم أعال قبل احتساب ضريبة القيمة املضافة

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

 .2مقابل الصفقات المفروضة على االشتراك واالسترداد ونقل الملكية التي يدفعها مالكو الوحدات.
رسوم االشتراك
يستحق مدير الصندوق رسم اشرتاك غأ مسرتد من قيمة كل اشرتاك بنسبة  %2كحد أقصى من مبلغ االشرتاك .وميكن ختفيض هذ النسبة
بقرار من مدير الصندوق
ج) أي عمولة خاصة يبرمها مدير الصندوق
ال يوجد

 ( 8التقويم والتسعير:
أ) كيفية تقويم كل أصل يملكه الصندوق.
يقوم مدير الصندوق بتقومي أصول الصندوق يف كل يوم تقومي كما يلي:
سيتم اعتماد أسعار اإلغالق يف يوم التقومي لكافة أصول الصندوق ال يتوفر هلا سعر إغالق مضافا إليها األرباح املستحقة .إذا مل يتوفر سعر
اإلغالق لألصل يوم التقومي سيتم اعتماد اخر سعر إغالق متوفر وسيتم تقومي األسهم ال متت املشاركة هبا يف الطروحات األولية وحقوق
األولوية يف الفرتة ما بني االكتتاب وتداول الورقة املالية بناء على سعر االكتتاب أو سعر احلق املكتتن بل ،ويف حالة االستثمار يف صناديق
االستثمار ذات الطرح العام  ،سيتم تقوميها من خالل صايف قيمة وحداهتا املعلنة ويف حال اختالف أيام التعامل بالنسبة للصندوق املستثمر بل،
سيتم اعتماد آخر سعر معلن عنل أما استثمارات الصندوق يف أدوات أسواق النقد فسيتم احتساب عائد الفرتة املنقضية من عمر الصفقة
وإضافتل للقيمة اإلمسية للصفقة.
ب) عدد نقاط التقويم ،وتكرارها.
س ن ننيتم تقومي أص ن ننول الص ن ننندوق يوميا من األحد إىل اخلميس وفقا لقيمة كل أص ن ننل يف الص ن ننندوق كما مت االش ن ننارة إليل يف الفقرة (أ) أعال قبل الس ن نناعة
اخلامسة مساء ،كما سيتم إعالن سعر الوحدة يف يوم العمل الرمسي التايل ليوم التعامل.
ج) اإلجراءات التي ستُتخذ في حالة الخطأ في التقويم أو الخطأ في التسعير.
سيتم توثيق وتعويض مجيع مالكي الوحدات املتضررين عند تقومي أي أصل من أصول الصندوق بشكل خاطئ أو حساب سعر وحدة بشكل
خاطئ  .كما سيتم إبالغ اهليئة فورا عن أي خطأ يف التقومي أو التسعأ تشكل نسبتل  %0.5أو أكثر من سعر الوحدة واإلفصاح عن ذلت فورا
يف موقع الراجحي املالية وموقع تداول ويف تقارير الصندوق.
د) طريقة احتساب سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد.
يتم حساب صايف قيمة األصول لكل وحدة باستخدام املعادلة التالية( :إمجايل األصول ناقصا املستحقات ناقصا املصروفات املرتاكمة) مقسومة على
إمجايل عدد وحدات الصندوق القائمة يف يوم التقومي ذي العالقة .ويتم تقومي صايف قيمة أصول الصندوق بالريال السعودي وأي استثمارات مقومة
بالعمالت األخرى يتم إعادة تقوميها بعملة الريال السعودي بأسعار الصرف السائدة يف تاريخ التقومي.

هـ) مكان ووقت نشر سعر الوحدة ،وتكرارها.
سننيتم نشننر سننعر الوحدة يف موقع تداول قبل السنناعة اخلامسننة مسنناء يف يوم العمل الذي يلي يوم التعامل ،ويتم نشننر سننعر الوحدة يف موقع الشننركة يف يوم
العمل الذي يلي يوم التقومي.

 ( 9التعامالت:
أ) مسؤوليات مدير الصندوق في شأن طلبات االشتراك واالسترداد.
سيتم التعامل يف الصندوق بناء على تقومي يوم األحد ويوم الثالثاء وهي األيام ال يتم بناء عليها بيع وحدات الصندوق واسرتدادها والتحويل ويف حالة مل
يوافق يوم التعامل يوم عمل رمسي يتم التعامل يف الصندوق يف يوم التعامل التايل.
ب) أقصى فترة زمنية بين تسلم طلب االسترداد ودفع عوائد االسترداد لمالك الوحدات.
سننيتم الدفع ملالت الوحدات عوائد االسننرتداد املناسننبة قبل إقفال العمل يف اليوم اخلامس التايل ليوم التعامل ال مت فيها حتديد سننعر االسننرتداد ،أو الوقت
الذي تكون فيل مجيع الوسائل والرتاخيص (إن وجدت) املناسبة لتحويل الوحدات متوافرة لدى مدير الصندوق ،أيهما يأيت الحقا.
أي قيود على التعامل في وحدات الصندوق.
ج) ّ
نتقوم هبا اسن ن ننتثماراتل ووحداتل ،وتقبل اشن ن نرتاكات املس ن ننتثمرين بأي عملة أخرى من العمالت العاملية
عملة الصن ن ننندوق هي الريال الس ن ننعودي وهي ال س ن ن ّ

الرئيس ن ننية على أس ن نناس س ن ننعر الص ن ننرف الس ن ننائد يف األس ن نواق يف ذلت التاريخ ،ويتحمل الراغبون يف حتويل اسن ننتحقاقاهتم بعملة غأ عملة الصن ننندوق خماطر
تذبذب سعر الصرف لتلت العمالت عند تاريخ التحويل.
يؤجل معها التعامل في الوحدات أو يعلق ،واإلجراءات المتبعة في تلك الحاالت.
د) الحاالت التي َّ
صالحية مدير الصندوق واحلاالت ال ميكنل فيها تأجيل أو رفض االشرتاك أو االسرتداد:
 إذا طلبت هيئة السوق املالية ذلت أذا رأى مدير الصندوق أن التعليق حيقق مصاحل مالكي الوحدات إذا مت تعليق التعامل يف السوق الرئيسة ال يتم فيها التعامل مع األوراق املالية أو األصول األخرى ال ميلكها صندوق االستثمار إما بشكل عام أوبالنسبة إىل أصول الصندوق ال يرى مدير الصندوق بشكل معقول أهنا مهمة نسبة إىل صايف قيمة أصول الصندوق.وأوز ملدير الصندوق تأجيل
اسننرتداد الوحدات كحد أقصننى إىل يوم التعامل التايل .وحيدث ذلت ،إذا بلغ إمجايل نسننبة مجيع طلبات االسننرتداد ملالكي الوحدات واملطلوب تلبيتها
يف أي يوم تعامل ( )%10أو أكثر من صايف قيمة أصول الصندوق .
يف حال تعليق تقومي الص ننندوق ،س ننيتخذ مدير الص ننندوق االجراءات الالزمة مع االخذ باالعتبار املدة الض ننرورية واملربرات ومراجعة التعليق مع جملس
إدارة الص ننندوق وأمني احلفظ بص ننورة منتظمة .كما س ننيتم إش ننعار هيئة الس ننوق املالية ومالكي الوحدات فورا بأي تعليق مع توض ننيح أس ننباب التعليق،
وإشننعار هيئة السننوق املالية ومالكي الوحدات فور انتهاء التعليق بالطريقة نفسننها املسننتخدمة يف اإلشننعار عن التعليق واإلفصنناح عن ذلت يف املواقع
اإللكرتوين ملدير الصندوق واملوقع اإللكرتوين للسوق.
وحيق ملدير الصن ننندوق رفض أي طلن اشن نرتاك يف الصن ننندوق يف حال رأى مدير الصن ننندوق أنل يرتتن على هذا االشن نرتاك خمالفة للوائح هيئة السن ننوق
املالية أو نظام مكافحة غسل األموال أو إذا كان رفض طلن االشرتاك حيقق مصلحة مالكي الوحدات احلاليني.

ستؤجل.
هـ) اإلجراءات التي يجري بمقتضاها اختيار طلبات االسترداد التي َّ
يف حالة مت تأجيل االس ننرتداد من قبل مدير الص ننندوق ،فس ننوف يتم الدفع على أس نناس أولوية اس ننتالم الطلن ويتم معاملة كل طلن على حدة حبيث
إذا جتاوز إمجايل طلبات االسن ننرتداد يف يوم التعامل الواحد  % 10سن ننوف يتم تنفيذ طلبات العمالء ال مت اسن ننتالم طلباهتم قبل املوعد النهائي لتقدمي
التعليمات اخلاصننة باالسننرتداد حبسننن األسننبقية .فإذا اخنفضننت قيمة الوحدات عن احلد األدىن املطلوب لالسننتمرار بالصننندوق ،فعندئذ أن اسننرتداد
وحدات املستثمرين بالكامل.
و) األحكام المنظمة لنقل ملكية الوحدات إلى مستثمرين آخرين.
لن يقوم الصندوق بنقل ملكية وحدات الصندوق إىل مستثمرين آخرين ،إال يف حاالت حمدودة جدا كالوفاة (ال قدر اهلل) أو يف حال طلن ذلت
حب سن أمر قضائي أو أمر من جهة تنظيمية ذات صالحية أو أي حاالت أخرى ال تتعارض مع األنظمة والقوانني املعنية وذلت حسن موافقة مدير
الصندوق.
ز) استثمار مدير الصندوق في الصندوق.
قد يستثمر مدير الصندوق يف الصندوق بصفتل مستثمر وذلت وفقا لتقدير اخلاص .وحيتفظ مدير الصندوق حبقل يف اسرتداد جزء من أو كل مشاركتل
حسن ما يرا مناسبا ،وسوف يفصح مدير الصندوق عن استثماراتل يف الصندوق يف تقارير الصندوق (التقارير األولية  -والتقارير السنوية  -وإفصاحات
مدير الصندوق).
أي يوم تعامل.
ح) التاريخ المحدد والمواعيد النهائية لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد في ّ


يسننمح باالش نرتاك واالسننرتداد والتحويل يف الصننندوق بعد إمتام الطرح األويل لوحدات الصننندوق يف كل يوم تعامل (األحد والثالثاء) بسننعر الوحدة
املعلن عنل يف اليوم الذي يلي يوم التعامل .وسنيكون آخر موعد السنتالم طلبات االشنرتاك واالسنرتداد والتحويل قبل السناعة اخلامسنة مسناء من يوم
العمل السابق ليوم التعامل.



إذا مت تسديد أموال االشرتاك قبل املوعد النهائي لتقدمي التعليمات اخلاصة بشراء الوحدات واسرتدادها ،يبدأ االستثمار يف الصندوق من يوم التعامل
الذي يلي اسنتالم األموال ال مت مبوجبها قبول طلن املسنتث مر ويف حالة اسنتالم أموال االشنرتاك بعد املوعد النهائي لتقدمي التعليمات اخلاصنة بشنراء
الوحدات واس ن ن ن ن ننرتدادها بالص ن ن ن ن ننندوق يتم تنفيذ الطلن يف يوم التعامل الثاين الذي يلي املوعد النهائي لتقدمي التعليمات اخلاصن ن ن ننة بش ن ن ن نراء الوحدات
واس ننرتدادها ويف حال عدم قبول االشن نرتاك لعدم اس ننتيفاء متطلبات االشن نرتاك يتوجن على املش ننرتك إعادة تقدمي طلن اشن نرتاك جديد بعد اس ننتيفاء
متطلبات االشرتاك.

ط) إجراءات تقديم الطلبات الخاصة باالشتراك في الوحدات أو استردادها.
يتم اسننتالم طلبات االش نرتاك واالسننرتداد أو التحويل بني الصننناديق يوميا عن طريق فروع الشننركة املعتمدة خالل سنناعات العمل الرمسية على أن يتم تقدمي
بيانات إثبات اهلوية الالزمة ،أو عن طريق القنوات اإللكرتونية ال توفرها شركة الراجحي املالية.

ي) الحد األدنى لعدد أو قيمة الوحدات التي يجب على مالك الوحدات االشتراك فيها أو نقلها أو استردادها.
احلد االدىن لالشنرتاك يف الصننندوق 10,000لاير سننعودي ،وهو احلد األدىن للرصننيد واحلد األدىن لالشنرتاك اإلضننايف 2,000لاير سننعودي واحلد االدىن
لالسرتداد 2,000لاير سعودي وأوز ملدير الصندوق خفض هذ النسن للربامج االدخارية واالستثمارية
ك) الحد األدنى للمبلغ التي ينوي مدير الصندوق جمعه  ،ومدى تأثير عدم الوصول إلى ذلك الحد األدنى في الصندوق.
ال يوجد حد أدىن لبدء عمل الصندوق.
ل) اإلجراءات التصحيحية الالزمة لضمان استيفاء متطلب  10ماليين لاير سعودي أو ما يعادلها كحد أدنى لصافي قيمة أصول الصندوق.
يتبع مدير الصندوق األحكام الواردة يف الئحة صناديق االستثمار والتعاميم الصادرة عن هيئة السوق املالية فيما خيص املتطلن الالزم الستمرار عمل
الصندوق ،ويف حال قل صايف قيمة أصول الصندوق عن ( )10ماليني لاير سعودي سوف يسعى مدير الصندوق لتصحيح ذلت حسن اإلجراءات
النظامية املمكنة ويف حال تعثر زيادة حجم الصندوق فوق احلد األدىن املطلوب الستمرار عمل الصندوق ،سيقوم مدير الصندوق بالبدء بإجراءات
إهناء الصندوق وفقا إلجراءات اإلهناء املذكورة يف الفقرة الفرعية (و) من الفقرة الرابعة من مذكرة املعلومات.

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

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


س ن ننوف يقوم مدير الص ن ننندوق بإعداد التقارير الس ن نننوية (مبا يف ذلت القوائم املالية السن نننوية املراجعة) والتقارير السن نننوية املوجزة والتقارير األولية وفقا
ملتطلبات امللحق رقم ( )5من الئحة صناديق االستثمار وأي تعديل عليها ،وسوف يتم تزويد مالكي الوحدات هبا عند الطلن دون أي مقابل.



سننوف يتم إتاحة التقارير السنننوية للجمهور خالل مدة ال تتجاوز ( )70يوما من هناية فرتة التقرير وذلت يف األماكن وبالوسننائل احملددة يف الفقرة
(ب) من هذ املادة ،ويف املوقع االلكرتوين ملدير الصندوق واملوقع اإللكرتوين للسوق.



سن ن ن ن ن ننوف يتم إعداد التقارير األولية وإتاحتها للجمهور خالل ( )35يوما من هناية فرتة التقرير وذلت يف األماكن وبالوس ن ن ن ننائل احملددة يف ش ن ن ن ننروط
وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات ويف املوقع االلكرتوين ملدير الصندوق واملوقع اإللكرتوين للسوق.



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

صايف قيمة أصول الصندوق

-

عدد وحدات الصندوق وال ميلكها املشرتك وصايف قيمتها

-

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

-

بيان سنوي ملالت الوحدات (مبا يف ذلت أي شخص متلت الوحدات خالل السنة املعد يف شأهنا البيان) يلخص صفقاتل يف وحدات
الص ن ننندوق العام على مدار الس ن نننة املالية خالل ( )30يوما من هناية السن نننة املالية ،وأن أن حيتوي هذا البيان األرباح املوزعة وإمجايل
مقابل اخلدمات واملصن ن ن ن نناريف واألتعاب املخصن ن ن ن ننومة من مالت الوحدات والواردة يف ش ن ن ننروط وأحكام الص ن ن ننندوق ومذكرة املعلومات،
باإلضن ننافة إىل تفاصن ننيل جلميع خمالفات قيود االسن ننتثمار املنصن ننوص عليها يف هذ الالئحة أو يف شن ننروط وأحكام الصن ننندوق أو مذكرة
املعلومات.

ب) معلومات عن أماكن ووسائل إتاحة تقارير الصندوق التي يعد ها مدير الصندوق.
ترسل اإلشعارات اخلاصة بالصندوق على العنوان املسجل للمستثمر (العنوان الربيدي و/أو الربيد اإللكرتوين) أو من خالل أي وسيلة تواصل أخرى يتم
اعتمادها .وأن إخطار مدير الصندوق يف حال اكتشاف أية أخطاء يف التقارير أو اإلشعار وذلت خالل فرتة مخسة وأربعون ( (45يوما تقومييا من
تاريخ إرسال تلت اإلشعارات أو التقارير ،وبعد ذلت تصبح التقارير الصادرة عن مدير الصندوق هنائية وحامسة.
ج) معلومات عن وسائل تزويد مالكي الوحدات بالقوائم المالية السنوية.
يسننتطيع مالكي الوحدات االسننتثمارية واملسننتثمرين احملتملني احلصننول على نسننخ من القوائم املالية دون مقابل وذلت من خالل موقع شننركة السننوق املالية
تداول  www.Tadawul.com.saأو يف املقر الرئيسي ملدير الصندوق أو عن طريق موقعل االلكرتوين www.alrajhi-capital.com
يتم موافاة مجيع املستثمرين بنسخة من القوائم املالية الصندوق ترسل على (العنوان الربيدي و/أو الربيد اإللكرتوين) أو من خالل أي وسيلة تواصل أخرى
يتم اعتمادها بدون مقابل بناء على استالم طلن خطي منهم بذلت.

 (12سجل مالكي الوحدات:
سيقوم مدير الصندوق بإعداد سجل مبالكي الوحدات باملعلومات املطلوبة وحتديثل بشكل مستمر عند حصول أي ت يأات يف املعلومات حسن الالئحة
وحفظل يف اململكة كما سيتم إتاحة ملخص لسجل مالكي الوحدات جمانا عند الطلن يظهر فيل مجيع املعلومات املرتبطة مبالت الوحدات املعين فقط

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


أوز ملدير الصندوق ،بناء على مبادرة منل ،الدعوة لعقد اجتماع ملالكي الوحدات.



يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات خالل  10أيام من تسلم طلن كتايب من أمني احلفظ



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

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

 (14حقوق مالكي الوحدات:


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



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



احلصول على القوائم املالية املراجعة للصندوق بدون مقابل عند طلبها



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



اإلشعار بأي ت أ يف جملس إدارة الصندوق



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



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



دفع عوائد االسرتداد يف األوقات احملددة لذلت.



احلصول على اإلجراءات اخلاصة مبعاجلة الشكاوى عن طلبها من مدير الصندوق

 ( 15مسؤولية مالكي الوحدات:
فيما عدا خسارة مالت الوحدات الستثمار يف الصندوق أو جزء منل  ،ال يكون مالت الوحدات مسؤوال عن ديون والتزامات الصندوق

 ( 16خصائص الوحدات:
أوز ملدير الصننندوق أن يُصنندر عددا غأ حمدود من الوحدات متسنناوية القيمة تكون مجيعها من فئة واحدة .ويكون االشنرتاك يف الصننندوق على شننكل
وحدات متساوية القيمة.

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



التغييرات األساسية:

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


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



التغييرات واجبة اإلشعار:
إشعار اهليئة ومالكي الوحدات كتابيا بأي ت يأات واجبة اإلشعار ،وذلت قبل ( )8أيام من سريان الت يأ.

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


إشعار مالكي الوحدات واإلفصاح عن تفاصيل الت يأات األساسية يف املوقع اإللكرتوين للشركة واملوقع اإللكرتوين للسوق وذلت قبل ( )10أيام
من سريان الت يأ.



اإلفصاح عن تفاصيل الت يأات املهمة يف املوقع اإللكرتوين للشركة واملوقع اإللكرتوين للسوق أو بالطريقة ال حتددها اهليئة وذلت قبل ( )10أيام
من سريان الت يأ.



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



اإلفصاح عن مجيع الت يأات يف شروط وأحكام الصندوق يف التقارير السنوية اخلاصة بالصندوق حسن متطلبات الئحة صناديق االستثمار.

 ( 18إنهاء صندوق االستثمار:
يعترب هذا الصن ننندوق من الصن ننناديق املفتوحة املدة وليس هناك يوم حمدد لتصن ننفيتل .ومع ذلت ،فإنل سن ننيكون ملدير الصن ننندوق احلق يف تصن ننفية الصن ننندوق
بالكامل ،إذا أصبح جليا أن حجم أصول الصندوق ال يربر االستمرار يف إدارتل بطريقة عملية ومالئمة وجمدية من الناحية االقتصادية أو بسبن حدوث
بعض الت يأات يف األنظمة ال حتكم إدارة الصن ننندوق ،أو اخنفض حجم الصن ننندوق دون احلد األدىن املسن ننموح بل السن ننتمرار الصن ننندوق واحملدد من قبل
هيئة السننوق املالية وذلت بعد اشننعار هيئة السننوق املالية أو ألي سننبن طاريف آخر .ويف حالة مت اختاذ قرار بتصننفية الصننندوق ،فسننيقوم مدير الصننندوق
باختاذ اخلطوات التالية:


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



س ننداد االلتزامات املس ننتحقة على الص ننندوق من أص ننول الص ننندوق وتوزيع املبالغ املتبقية (إن وجدت) على مالكي الوحدات املس ننجلني يف تاريخ
التصفية على أساس تناسيب حسن ما ميلكل كل مالت وحدات بالصندوق.



أن على مدير الصندوق اإلعالن يف موقعل اإللكرتوين واملوقع اإللكرتوين للسوق عن انتهاء مدة الصندوق ومدة تصفيتل.

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



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



يقع على عاتق مدير الصندوق االلتزام جبميع املباديف والوجبات ال نصت عليها الئحة األشخاص املرخص هلم مبا يف ذلت واجن االمانة جتا
مالكي الوحدات ،والذي يتضمن العمل مبا حيقق مصاحلهم وبذل احلرص املعقول.



فيما يتعلق بصناديق االستثمار ،يكون مدير الصندوق مسؤوال عن القيام بااليت:
 .1إدارة الصندوق
 .2عمليات الصندوق مبا يف ذلت اخلدمات اإلدارية للصندوق
 .3طرح وحدات الصندوق
 .4التأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات وذلت فيما يتعلق بالصندوق واكتماهلا وأهنا كاملة وواضحة وصحيحة وغأ
مضللة.



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



يعد مدير الصندوق مسؤوال جتا مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجتة عن احتيالل أو إفالل أو سوء تصرفل أو تقصأ املتعمد.



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



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

ب) حق مدير الصندوق في تعيين مدير صندوق من الباطن.
أوز ملدير الصندوق تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي تابعيل بالعمل مديرا للصندوق من الباطن ألي صندوق استثمار يدير مدير صندوق من
الباطن ألي صندوق استثمار يدير الصندوق .وسيدفع مدير الصندوق أي أتعاب ومصاريف تابعة لذلت.
ج) األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله.
أ) للهيئة السوق املالية صالحية عزل مدير الصندوق فيما يتعلق بالصندوق واختاذ أي اجراء ترا مناسبا لتعيني مدير صندوق بديل أو اختاذ أي
تدبأ آخر ترا مناسبا يف حال وقوع أي من احلاالت اآلتية:
 .1توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار هيئة السوق املالية بذلت مبوجن الئحة األشخاص املرخص هلم.
 .2إل اء ترخيص مدير الصندوق يف ممارسة نشاط اإلدارة أو سحبل أو تعليقل من قبل هيئة السوق املالية
 .3تقدمي طلن إىل هيئة السوق املالية من مدير الصندوق إلل اء ترخيصل يف ممارسة نشاط االدارة
 .4إذا رأت هيئة السوق املالية أن مدير الصندوق قد أخل – بشكل ترا اهليئة جوهريا – بالتزام النظام او لوائحل التنفيذية.
 .5وفاة مدير احملفظة االستثمارية الذي يدر أصول صندوق االستثمار أو عجز أو استقالتل مع عدم وجود شخص أخر مسجل لدى مدير
الصندوق قادر على ادارة أصول الصندوق.

 .6أي حالة أخرى ترى هيئة السوق املالية – بناء على أسس معقولة – أهنا ذات أفية جوهرية.
ب) أن على مدير الصندوق إشعار هيئة السوق املالية بأي من احلاالت الوارد ذكرها يف الفقرة الفرعية  5من الفقرة (أ) أعال .
ت) يف حال مارست هيئة السوق املالية أيا من صالحياهتا وفقا للفقرة أ فيتعني على مدير الصندوق التعاون بشكل كامل من أجل املساعدة على
تسهيل النقل السلس للمسؤوليات إىل مدير الصندوق البديل وذلت خالل الن  60يوما األوىل من تعيني مدير الصندوق البديل .وأن على
مدير الصندوق املعزول ان ينقل حيثما كان ذلت ضروريا ومناسبا ووفقا لتقدير هيئة السوق املالية احملض ،اىل مدير الصندوق البديل مجيع العقود
املرتبطة بالصندوق.

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


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



يعد أمني احلفظ مسؤوال جتا مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق النامجة بسبن احتيال أو إفال أو سوء تصرف أو تقصأ
املتعمد.



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

ب) حق أمين الحفظ في تعيين أمين حفظ من الباطن.
أوز ألمني احلفظ تكليف طرف ثالث أو أكثر أو اي من تابعيل بالعمل أمينا للحفظ من الباطن للصندوق .وسيدفع أمني احلفظ أي أتعاب ومصاريف
تابعة لذلت.
ج) األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله.
 .1صالحية الهيئة في عزل أمين الحفظ واستبداله:
أ)

للهيئة عزل أمني احلفظ املعني من مدير الصندوق أو اختاذ أي تدبأ ترا مناسبا يف حال وقوع أي من احلاالت اآلتية:
 )1توقف أمني احلفظ عن ممارسة نشاط احلفظ دون إشعار اهليئة بذلت مبوجن الئحة األشخاص املرخص هلم.
 )2إل اء ترخيص أمني احلفظ يف ممارسة نشاط احلفظ أو سحبل أو تعليقل من قبل اهليئة.
 )3تقدمي طلن إىل اهليئة من أمني احلفظ إلل اء ترخيصل يف ممارسة نشاط احلفظ.
 )4إذا رأت اهليئة أن أمني احلفظ قد أخل  -بشكل ترا اهليئة جوهريا  -بالتزام النظام أو لوائحل التنفيذية.
 )5أي حالة أخرى ترى اهليئة -بناء على أسس معقولة -أهنا ذات أفية جوهرية.

ب) إذا مارست اهليئة أيا من صالحياهتا وفقا للفقرة (أ) من هذ املادة ،فيجن على مدير الصندوق املعين تعيني أمني حفظ بديل وفقا لتعليمات
اهليئة ،كما يتعني على مدير الصندوق وأمني احلفظ املعزول التعاون بشكل كامل من أجل املساعدة على تسهيل النقل السلس للمسؤوليات إىل

أمني احلفظ البديل وذلت خالل الن ( )60يوما األوىل من تعيني أمني احلفظ البديل .وأن على أمني احلفظ املعزول أن ينقل ،حيثما كان ذلت
ضروريا ومناسبا ووفقا لتقدير اهليئة احملض ،إىل أمني احلفظ البديل مجيع العقود املرتبطة بصندوق االستثمار ذي العالقة.
 .2صالحية مدير الصندوق في عزل أمين الحفظ واستبداله:
أ)

أوز ملدير الصندوق عزل أمني احلفظ املعني من قبلل مبوجن إشعار كتايب إذا رأى بشكل معقول أن عزل أمني احلفظ يف مصلحة مالكي
الوحدات ،وعلى مدير الصندوق إشعار اهليئة ومالكي الوحدات بذلت فورا وبشكل كتايب.

ب) أن على مدير الصندوق إذا عزل أمني احلفظ تعيني بديل لل خالل ( )30يوما من تسلم أمني احلفظ اإلشعار الكتايب الصادر وفقا للفقرة (أ)
من هذ املادة .وأن على أمني احلفظ املعزول التعاون بشكل كامل مع مدير الصندوق لتسهيل النقل السلس للمسؤوليات إىل أمني احلفظ
البديل .وأن على أمني احلفظ املعزول أن ينقل ،حيثما كان ذلت ضروريا ومناسبا ،إىل أمني احلفظ البديل مجيع العقود املرتبطة بصندوق
االستثمار ذي العالقة.
ج) أن على مدير الصندوق اإلفصاح فورا يف موقعل اإللكرتوين عن قيامل بتعيني أمني حفظ بديل ،وأن على مدير الصندوق العام كذلت
اإلفصاح يف املوقع اإللكرتوين للسوق عن قيامل بتعيني أمني حفظ بديل للصندوق العام.

 ( 21المحاسب القانوني:
أ) اسم المحاسب القانوني للصندوق.
إيرنيست أنديونج ،الرياض
الطابق السادس  ،برج الفيصلية
طريق امللت فهد
ص.ب  2772الرياض 11464
اململكة العربية السعودية
http://www.ey.com/EM/en
ب) مهام المحاسب القانوني وواجباته ومسؤولياته.
تتمثل مسؤولية احملاسن القانوين يف إبداء الرأي على القوائم املالية استنادا إىل أعمال املراجعة ال يقوم هبا وال تتم وفقا ملعايأ املراجعة املتعارف عليها
يف اململكة العربية السعودية وال تتطلن التزام احملاسن مبتطلبات أخالقيات املهنة وختطيط وتنفيذ أعمال املراجعة للحصول على درجة معقولة من
التأكد بأن القوائم املالية خالية من األخطاء اجلوهر .تتضمن مسؤوليات احملاسن القانوين أيضا القيام بإجراءات احلصول على أدلة مؤيدة للمبالغ
واإليضاحات الواردة يف القوائم املالية .باإلضافة إىل تقييم مدى مالءمة السياسات احملاسبية املتبعة ومعقولية التقديرات احملاسبية املستخدمة باإلضافة إىل
تقييم العرض العام للقوائم املالية.
ج) األحكام المنظمة الستبدال المحاسب القانوني للصندوق.

سيكون أرنست أند يونج مراجع احلسابات اخلارجي للصندوق وحيتفظ مدير الصندوق حبق ت يأ مراجع احلسابات وفقا ملا يرا مناسبا بعد أخذ موافقة
جملس إدارة الصندوق ،ويكون ألعضاء جملس إدارة الصندوق احلق يف رفض تعيني احملاسن القانوين أو توجيل مدير الصندوق لت يأ احملاسن القانوين
املعني ،يف أي من احلاالت اآلتية:
-

وجود ادعاءات قائمة ومهمة حول سوء السلوك املهين للمحاسن القانوين تتعلق بتأدية مهامل

-

إذا مل بعد احملاسن القانوين للصندوق مستقال

-

إذا قرر جملس إدارة الصندوق أن احملاسن القانوين ال ميلت املؤهالت واخلربات الكافية لتأدية مهام املراجعة بشكل مرض

-

إذا طلبت اهليئة وفق لتقديرها احملض ت يأ احملاسن القانوين املعني فيما يتعلق بالصندوق.

 ( 22أصول الصندوق:
أ) أصول الصندوق حمفوظة بواسطة أمني احلفظ لصاحل الصندوق.
ب).أن على أمني احلفظ فصل أصول الصندوق عن أصولل وعن أصول عمالئل اآلخرين.
ج) تعد أصول الصندوق مملوكة بشكل مجاعي ملالكي الوحدات (ملكيل مشاعة) ،وال أوز أن يكون ملدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أمني
أي مصلحة يف أصول الصندوق أو مطالبة فيما يتعلق بتلت األصول ،إال إذا كان مدير الصندوق
احلفظ أو أمني احلفظ من الباطن أو مقدم املشورة أو املوزع ّ

أو مدير الصندوق من الباطن أو أمني احلفظ أو أمني احلفظ من الباطن أو مقدم املشورة أو املوزع مالكا لوحدات الصندوق ،وذلت يف حدود ملكيتل ،أو
كان مسموحا هبذ املطالبات مبوجن أحكام الئحة صناديق االستثمار وأُفصح عنها يف الشروط واألحكام أو مذكرة املعلومات.

 (23إقرار من مالك الوحدات
لقد أطلعت/اطالعنا على شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات وملخص املعلومات الرئيسة اخلاصة بالصندوق ،وأقر/أقررنا باملوافقة على خصائص
الوحدات ال اشرتكت /اشرتكنا فيها.
االسم:
التوقيع:
التاريخ:

ملحق ()1

ملخص الضوابط الشرعية
أوالً :ضوابط صناديق المضاربة بالبضائع

تعريف المضاربة :هي أن يدفع شخص ماال إىل آخر ليتّجر بل ،ويتقامسان الربح بينهما حبسن ما يتفقان عليل.

واملضاربة يف هذا الصندوق من املضاربة املشرتكة وهي هنا :عقد بني أرباب املال (مالك الوحدات) واملضارب (مدير الصندوق) على أن يتوىل املضارب استثمار
أمواهلم يف نشاط يرجى منل حتقيق ربح مناسن ،على أن يكون الربح موزعا بينهما حسن ما اتفقا عليل ،ويف حال اخلسارة تكون اخلسارة املالية على أرباب
املال وخيسر املضارب جهد وعملل فقط.
الضوابط الشرعية:
 .1يف حالة استثمار الصندوق بصناديق أخرى تديرها شركة الراجحي املالية ,حتكم الصندوق الضوابط الشرعية الصادرة من اهليئة الشرعية ملدير
الصندوق وال تشمل ما يأيت:
-

 .2يف حال تعامل الصندوق بشراء السلع (املعادن) مث بيعها باألجل يلتزم مدير الصندوق باآليت:
أن تكون السلع مملوكة للصندوق ومتعينة لل – بأرقامها ومكاهنا – ومبوجن الوثائق املعينة هلا ،قبل البيع على املشرتي.
ال أوز أن يبيع الصندوق أو يشرتي سلعا ال أوز فيها التأجيل من الذهن والفضة والعمالت.
ال أوز أن يشرتي الصندوق من العميل ما قد باعل إيا باألجل.
إذا باع الصندوق السلعة على عميل فال أوز لل أن يبيعها وكالة عنل على من اشرتاها الصندوق لنفسل.
 .3ال أوز تداول وحدات الصندوق إال بعد بدء نشاطل واستمرار مزاولتل هلذا النشاط يف موجوداتل االستثمارية.
 .4ال أوز تداول وحدات الصندوق بعد توقفل عن مزاولة نشاطل كالتوقف للتصفية إذا كانت يف موجودات الصندوق ديون أو نقود ،إذ أن يف هذ
احلال تطبيق أحكام الصرف وشروطل وأحكام بيع الدين.

ثانيا :ضوابط صناديق األسهم:
حتكم الصندوق ضوابط االستثمار واملتاجرة يف األسهم الصادرة من اهليئة الشرعية ملدير الصندوق ما يأيت:
الشركات املسافة ،من حيث غرضها ونشاطها وضوابط التعامل يف أسهمها أنواع ثالثة هي:
أ -النوع األول :الشركات املسافة ذات األغراض واألنشطة املباحة .وهذ الشركات أوز االستثمار واملتاجرة بأسهمها وفق شروط البيع وأحكامل.
ب -النوع الثاين :الشركات املسافة ذات األغراض واألنشطة احملرمة ،مثل شركات اخلمور والتبغ وحلوم اخلنزير وشركات القمار والبنوك الربوية ،وشركات
اجملون واألفالم اخلليعة ،وصناديق االستثمار يف السندات الربوية ،والشركات املتخصصة يف تداول الديون والتعامل هبا .وهذ الشركات ال أوز
االستثمار واملتاجرة بأسهمها مطلقا.
ت -النوع الثالث :الشركات املسافة ال أغراضها وأنشطتها مباحة ،ولكن قد يطرأ يف بعض تعامالهتا أمور حمرمة ،مثل تعاملها بالربا اقرتاضا أو إيداعا.
وقد قررت اهليئة بشأن هذا النوع (النوع الثالث) من الشركات املسافة ما يأيت:

أوالً :أن أن يراعى يف االستثمار واملتاجرة يف أسهم هذا النوع من أنواع الشركات املسافة الضوابط اآلتية:
-

-

-

إن جواز التعامل بأسهم تلت الشركات مقيد باحلاجة ،فإذا وجدت شركات مسافة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد احلاجة فيجن
االكتفاء هبا عن غأها ممن ال يلتزم بذلت.
أال يتجاوز إمجايل املبلغ املقرتض بالربا –سواء أكان قرضا طويل األجل أم قرضا قصأ األجل )30٪(-من إمجايل القيمة السوقية ما
مل تقل عن القيمة الدفرتية ،علما أن االقرتاض بالربا حرام مهما كان مبل ل ،وتؤخذ القيمة السوقية من متوسط قيمتها لكل ربع من
أرباع السنة.
أال يتجاوز مقدار اإليراد الناتج من عنصر حمرم ( )5٪من إمجايل إيراد الشركة سواء أكان هذا اإليراد ناجتا عن االستثمار بفائدة ربوية
أم عن ممارسة نشاط حمرم أم عن متلت حملرم أم عن غأ ذلت .وإذا مل يتم اإلفصاح عن بعض اإليرادات فيجتهد يف معرفتها ،ويراعى
يف ذلت جانن االحتياط.
وما ورد من حتديد للنسن مبين على االجتهاد وهو قابل إلعادة النظر حسن االقتضاء.

ثانياً :إذا ت أت أوضاع الشركات حبيث ال تنطبق عليها الضوابط السابقة وجبت املبادرة إىل التخلص منها ببيع أسهمها حسن اإلمكان على أال تتجاوز مدة

االنتظار تسعني يوما من تاريخ العلم بت أها.

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

خامساً :تطبق الشركة الضوابط املذكورة يف االستثمار ويف املتاجرة يف األسهم- ،ويعين االستثمار :اقتناء السهم بقصد ريعل ،أي رحبل السنوي ،وتعين املتاجرة:
البيع والشراء بقصد الربح من الفرق بني السعرين -سواء قامت الشركة نفسها بذلت أم بواسطة غأها ،وسواء أكان تعامل الشركة لنفسها ،أم كان ل أها على
سبيل التوسط (السمسرة) كما يف حالة الوساطة يف التداول ،أو على سبيل اإلدارة ألموال ال أ كما يف الصناديق االستثمارية إجارة كانت أم مضاربة ،أو على
سبيل الوكالة عن ال أ والتوكيل لل أ كما يف إدارة احملافظ االستثمارية.
سادساً :يتوىل مدير الصندوق استبعاد العنصر احملرم من األسهم واألوراق املالية األخرى حسن ضوابط اهليئة الشرعية

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

من أهم الضوابط الشرعية ال حتكم االستثمار يف الصكوك ما يأيت:
 .1أن يكون الصت جمازا من اهليئة الشرعية لشركة الراجحي املالية.
 .2أن حيكم الصت أحد عقود املعامالت املالية يف الفقل اإلسالمي ،كاملشاركة ،أو السلم ،أو االستصناع ،أو اإلجارة أو البيع وغأها ،وأن تكون
مستوفية ألركاهنا وشروطها.
 .3أال تشتمل وثائق الصكوك على أي شرط أو تعهد ،يؤدي إىل الربا أو ال رر أو الضرر أوغأها من احملرمات يف الشريعة اإلسالمية.
.4
.5
أ.
ب.
ت.

أال تشتمل وثائق الصكوك على أي شرط أو تعهد يضمن بل املصدر ملالت الصت رأس مالل يف غأ حاالت التعدي أو التفريط.
أوز تداول الصكوك يف سوق األوراق املالية أو غأها على أن يتم التقيد بالضوابط اآلتية:
إذا كانت أصول الصكوك ديونا أو نقودا فال أوز تداوهلا إال بعد مراعاة أحكام بيع الدين وشروط عقد الصرف.
إذا كانت أصول الصكوك أعيانا أو خدمات أو منافع أو حقوقا فال مانع من تداوهلا.
إذا كانت أصول الصكوك تشتمل على أعيان وديون ونقود فينظر لل رض من إصدار الصكوك فإن كان ال رض تصكيت الديون أو النقود أو فا
معا فال أوز تداوهلا إال بعد مراعاة أحكامهما ،وإن كان ال رض تصكيت األعيان وحنو فال مانع من تداولل.

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

صندوق الراجحي ألسهم قطاع المواد األساسية
(صندوق أسهم عام  -مفتوح)
مدير الصندوق ( شركة الراجحي المالية)
أمين الحفظ (شركة البالد لالستثمار)

مذكرة المعلومات
تاريخ إصدار مذكرة المعلومات
1439/07/09هـ الموافق 2018/03/25م
مذكرة املعلومات وحمتوياهتا خاضعة ألحكام الئحة صناديق االستثمار.
" ننصح املستثمرين بقراءة حمتويات مذكرة املعلومات وفهمها .ويف حال تعذر فهم حمتويات مذكرة املعلومات ،ننصح باألخذ مبشورة مستشار مهين.ة

إقرار

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

أي مسؤولية عن حمتويات مذكرة
وافقت هيئة السوق املالية على تأسيس صندوق االستثمار وطرح وحداتل  .ال تتحمل اهليئة ّ

أي خسارة تنتج
أي تأكيد يتعلق بدقتها أو اكتماهلا ،وختلي نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما كانت  ،ومن ّ
املعلومات ،وال تعطي ّ

أي توصية بشأن جدوى االستثمار يف
أي جزء منها .وال تعطي هيئة السوق املالية ّ
عما ورد يف مذكرة املعلومات أو عن االعتماد على ّ
الصندوق من عدمل وال تعين موافقتها على تأسيس الصندوق توصيتها باالستثمار يف أو تأكيد صحة املعلومات الواردة يف الشروط
واألحكام ومذكرة املعلومات ،وتؤكد على أن قرار االستثمار يف الصندوق يعود للمستثمر أو من ميثلل.

مت اعتماد (صندوق الراجحي ألسهم قطاع املواد األساسية) على أنل صندوق استثمار متوافق مع املعايأ الشرعية اجملازة من قِبل اهليئة
الشرعية لشركة الراجحي املالية.
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ملخص الصندوق
اسم الصندوق

صندوق الراجحي ألسهم قطاع املواد األساسية

مدير الصندوق

الراجحي املالية

نوع الصندوق

مفتوح

تاريخ بدء تشغيل الصندوق

نوفمرب من عام  2007م

العملة

الريال السعودي

درجة المخاطر

عالية

هدف االستثمار

زيادة رأس املال على املدى الطويل من خالل االستثمار يف أسهم شركات قطاع املواد األساسية يف أسواق األسهم
السعودية ،وفق ضوابط اهليئة الشرعية للصندوق.

المؤشر االسترشادي

املؤشر االسرتشادي للصندوق هو مؤشر اسرتشادي خاص معد من قبل ستاندرد أند بورز يتكون من مجيع شركات
قطاع املواد األساسية يف األسواق السعودية املتوافقة مع الضوابط الشرعية
)(Al Rajhi Materials Index calculated by S&P

المصرح لهم االشتراك فيه
ّ

أي شخص طبيعي ،أو اعتباري تقر لل أنظمة اململكة هبذ الصفة

سعر الوحدة عند الطرح
الحد األدنى لالشتراك
الحد األدنى لالشتراك
اإلضافي
الحد األدنى لالسترداد

 10لاير سعودي
 10,000لاير سعودي
 2,000لاير سعودي
 2,000لاير سعودي

أيام قبول طلبات االشتراك



مراكز االستثمار (من األحد إىل اخلميس)

واالسترداد



القنوات االلكرتونية (طوال أيام األسبوع)

الموعد النهائي الستالم
طلبات االشتراك واالسترداد

قبل الساعة اخلامسة عصرا من يوم العمل السابق ليوم تعامل

أيام التعامل

األحد والثالثاء

أيام التقويم

تقومي يومي من االحد إىل اخلميس

أيام اإلعالن

هو يوم العمل التايل ليوم التعامل

موعد دفع قيمة الوحدات
المستردة

يدفع ملالت الوحدات عوائد االسرتداد حبد أقصى قبل إقفال العمل يف اليوم اخلامس التايل ليوم التعامل الذي مت فيل
حتديد سعر االسرتداد ،أو الوقت الذي تكون فيل مجيع الوسائل والرتاخيص (إن وجدت) املناسبة لتحويل الوحدات
متوافرة لدى مدير الصندوق

رسوم االشتراك

حبد أقصى  % 2من مبلغ االشرتاك

رسوم اإلدارة

% 1.75سنويا من إمجايل أصول الصندوق السنوية

يتحمل الصن ننندوق رسن ننوم حفظ تعادل  %0.02سن نننويا من قيمة األصن ننول لألوراق املالية ال يتم حفظها يف السن ننوق
الس ننعودية ،ويتحمل رس ننوم حفظ ترتاوح بني ( )0.15%-0.07%س نننويا من قيمة األص ننول لألوراق املالية ال يتم
رسوم أمين الحفظ

حفظها يف األسواق اخلليجية والعربية األخرى.
ال تشمل الرسوم النظامية والرسوم ال قد تفرضها األسواق ومراكز اإليداع وال من املمكن أن تت أ من وقت ألخر.

رسوم التعامل

رسوم أخرى

يتحمل الصندوق عموالت ورسوم التداول الناجتة عن صفقات وعمليات شراء وبيع األوراق املالية حسن العموالت
السائدة يف األسواق وال تدفع للوسطاء واألسواق املالية واجلهات التنظيمية وأمناء احلفظ.
سيتحمل الصندوق املصاريف الالزمة والفعلية إلدارتل ،رسوم املراجعة ورسوم احلفظ ورسوم النشر والرسوم الرقابية
ومكافآت أعضاء جملس إدارة الصندوق ورسوم املؤشر االسرتشادي ،واملصروفات االخرى ،بشرط أال يتجاوز إمجايل
نسبة املصروفات األخرى (باستثناء مصاريف التعامل واحلفظ والضرائن)  0.25%من متوسط صايف قيمة األصول
السنوية أو ( 150,000يف حال كانت نسبة الرسوم أقل من ذلت) كما يتحمل الصندوق الرسوم الفعلية فقط

تعريف المصطلحات
الصندوق

صندوق الراجحي ألسهم قطاع املواد األساسية

مدير الصندوق/املدير /الشركة

شركة الراجحي املالية

اجمللس

جملس إدارة الصندوق

أمني احلفظ

شخص اعتباري مستقل ومرخص لل حبفظ األوراق املالية للعمالء

اهليئة

هيئة السوق املالية يف اململكة العربية السعودية

أيام قبول طلبات االشرتاك واالسرتداد

مجيع أيام العمل الرمسية لشركة الراجحي املالية

طلن االسرتداد

طلن بيع وحدات يف الصندوق

طلن االشرتاك

طلن شراء وحدات يف الصندوق

فرتة الطرح األويل

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

يوم تش يل الصندوق

اليوم الذي يبدأ فيل الصندوق أعمالل

املخاطر

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

املؤشر االسرتشادي

هو املقياس الذي يتم من خاللل مقارنة أداء الصندوق االستثماري

اهليئة الشرعية

اهليئة الشرعية اخلاصة مبدير الصندوق

يوم اإلعالن

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

يوم التقومي

اليوم الذي يتم فيل حساب صايف قيمة أصول الصندوق

يوم التعامل

األيام ال يتم فيها بيع وحدات صندوق االستثمار واسرتدادها

يوم عمل

يوم عمل رمسي للراجحي املالية

إمجايل أصول الصندوق

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

صايف قيمة أصول الصندوق

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

وحدة االستثمار (الوحدة)

حصن ن ن ننة املالك يف صن ن ننندوق االسن ن ننتثمار الذي يتكون من وحدات مبا يف ذلت أجزاء الوحدة وتُعامل كل
وحدة على أهنا حصة مشاعة يف أصول صندوق االستثمار.

األطراف ذات العالقة

املدراء ،املسؤولون  ،املوظفون والشركات التابعة أو الزميلة ملدير الصندوق

القيمة االمسية

سعر الوحدة يف فرتة الطرح األويل

مستثمر/عميل/مالت الوحدة

أي شخص او شركة تستثمر يف ومتتلت وحدات يف الصندوق

مستثمر مؤهل /مستثمرون مؤهلون

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

الضوابط الشرعية

هي الض نوابط والنسننن املالية ال تتبعها اهليئة الشننرعية ملدير الصننندوق لتصنننيف الشننركات واالسننتثمارات
كاستثمارات متوافقة مع الضوابط الشرعية وميكن االستثمار هبا.

الطروحات األولية

االصن ن نندارات أو االكتتابات األولية العامة ألس ن ننهم للش ن ننركات ال يتم طرحها طرحا عاما لالكتتاب ألول
مرة يف السوق األولية.

حقوق األولوية

هي أوراق مالية قابلة للتداول تعطي حلاملها احلق يف االكتتاب يف أس ن ن ن ننهم جديدة مطروحة وقت اعتماد
زيادة رأس مال الشركة.

عقود املشتقات

هي أداة مالية أو عقد تشن ننتق قيمتل من قيمة أصن ننول حقيقية أو مالية أخرى (أسن ننهم وسن ننندات وعمالت
أجنبية وس ننلع وذهن) وتكون لتلت العقود املالية مدة زمنية حمددة باإلض ننافة إىل س ننعر وش ننروط معينة يتم
حتديدها عند حترير العقد بني البائع واملشن ن ن ن ن ن ننرتي ومن هذ العقود ( املسن ن ن ن ننتقبليات ( ،)Futuresعقود
اخليارات ( ،)Optionsالعقود اآلجلة ( ،)Forwardsاملبادالت ( (SWAPوأي عقود مشتقات
أخرى ،على أن تكون متوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق.

أدوات أسواق النقد

هي أدوات الدين قصأة األجل و تعترب الوظيفة األساسية هلذ األدوات إأاد السيولة للشركات واألفراد
واحلكومات من أجل مواجهة احتياجاهتا النقدية قص ننأة األجل وال تش ننمل العقود املتوافقة مع الض نوابط
الش ن ن ن ننرعية املراحبة واملض ن ن ن نناربة والوكالة واإلجارة واملش ن ن نناركة وأي عقد أخر متوافق مع الضن ن ن نوابط الش ن ن ننرعية
للصندوق.

صناديق أسواق النقد

هي ص ن ن ن ن ننناديق اس ن ن ن ن ننتثمارية ذات طرح عام واملوافق عليها من قبل هيئة السن ن ن ننوق املالية أو هيئات تنظيمية
خليجية و/أو أجنبية وفقا لتنظيم بلد آخر خاضنع لتنظيم مسناوي على األقل لذلت املطبق على صنناديق

االسن ن ننتثمار يف اململكة وتسن ن ننتثمر بشن ن ننكل رئيس ن نني يف أدوات أسن ن نواق النقد وتكون متوافقة مع الضن ن نوابط
الشرعية للصندوق.
صناديق االستثمار املتداولة  /الصناديق هي صن ننناديق اسن ننتثمارية مقسن ننمة إىل وحدات متسن نناوية يتم تداوهلا يف سن ننوق األوراق املالية خالل فرتات
العقارية املتداولة

التداول املس ن ننتمر كتداول أس ن ننهم الش ن ننركات واملوافق عليها من قبل هيئة الس ن ننوق املالية أو هيئات تنظيمية
خليجية و/أو أجنبية وفقا لتنظيم بلد آخر خاضنع لتنظيم مسناوي على األقل لذلت املطبق على صنناديق
االستثمار يف اململكة ،على أن تكون متوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق.

الظروف االستثنائية

هي احلاالت ال يعتقد مدير الصننندوق أنل من املمكن أن تؤثر على أصننول الصننندوق أو أهدافل بشننكل
سليب نتيجة أي من العوامل االقتصادية و/أو السياسية و/أو التنظيمية املت أة.

صناديق االستثمار ذات الطرح العام

هي صناديق استثمارية مرخصة وموافق عليها من قبل هيئة السوق املالية أو هيئات تنظيمية خليجية و/أو
أجنبية وفقا لتنظيم بلد آخر خاضننع لتنظيم مسنناوي على األقل لذلت املطبق على صننناديق االسننتثمار يف
اململكة ومتوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق

أسواق األسهم السعودية

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

ضريبة القيمة املضافة

هي ضريبة غأ مباشرة تُفرض على مجيع السلع واخلدمات ال يتم شراؤها وبيعها من قبل املنشآت.

 )1صندوق االستثمار:
أ) اسم الصندوق
صندوق الراجحي ألسهم قطاع املواد األساسية
Al Rajhi Materials Sector Equity Fund
ب) تاريخ إصدار شروط وأحكام الصندوق
مت إصدار شروط وأحكام الصندوق بتاريخ 2007/8/20م .ومت إجراء آخر حتديث هلا بتاريخ 2020/06/09م.
ج) تاريخ موافقة الهيئة على تأسيس وطرح الصندوق
مت احلصول على موافقة هيئة السوق املالية يف تاريخ 1428/8/7ه املوافق 2007/8/20م
د) مدة الصندوق
صندوق الراجحي ألسهم قطاع املواد األساسية هو صندوق عام مفتوح غأ حمدد املدة
هـ) عملة الصندوق
سيقوم هبا استثماراتل ووحداتل .وتقبل اشرتاكات املستثمرين بأي عملة أخرى من العمالت العاملية الرئيسة
عملة الصندوق هي الريال السعودي وهي ال
ّ
على أساس سعر الصرف السائد يف األسواق يف تاريخ االشرتاك .ويتحمل الراغبون يف حتويل استحقاقاهتم بعملة غأ عملة الصندوق خماطر تذبذب سعر

الصرف لتلت العمالت عند تاريخ التحويل.

 )2سياسات االستثمار وممارساته:
أ) األهداف االستثمارية للصندوق
صندوق الراجحي ألسهم قطاع املواد األساسية هو صندوق استثمار مفتوح يهدف الصندوق إىل حتقيق النمو على املدى الطويل من خالل االستثمار يف
أسهم الشركات العاملة يف قطاع املواد األساسية من بني األوراق املالية املدرجة يف أسواق األسهم السعودية واملتوافقة مع ضوابط اهليئة الشرعية.
املؤشر االسرتشادي للصندوق هو مؤشر اسرتشادي خاص معد من قبل ستاندرد أند بورز يتكون من مجيع شركات قطاع املواد األساسية يف األسواق
السعودية املتوافقة مع ضوابط اهليئة الشرعية للصندوق ) ،(Al Rajhi Materials Index calculated by S&Pحيث يتم استخدام املؤشر
االسرتشادي كمجال استثماري استداليل للصندوق وحيق ملدير الصندوق االستثمار خارج املؤشر االسرتشادي للصندوق مبا يتوافق مع االسرتاتيجية
االستثمارية للصندوق وميكن االطالع على معلومات املؤشر على موقع الشركة ) (www.alrajhi-capital.comولن يقوم الصندوق بتوزيع أي
أرباح أو توزيعات نقدية على املستثمرين وسيقوم بإعادة استثمار األرباح احملصلة يف الصندوق.

ب) األوراق المالية التي يستثمر الصندوق فيها بشكل أساسي
حيقق الصندوق أهدافل االستثمارية عن طريق االستثمار بشكل رئيسي يف قطاع املواد األساسية املدرجة يف أسواق األسهم السعودية وقد يشمل ذلت
الطروحات األولية أو حقوق األولوية.
ج) سياسة تركيز االستثمار
ترتكز سياسية الصندوق على االستثمار يف قطاع املواد األساسية املدرجة يف أسواق األسهم السعودية بشكل رئيسي ،كما يوضح اجلدول التايل سياسة
تركيز االستثمارات يف الصندوق:
نوع االستثمار

احلد األدىن

احلد األعلى

أسهم قطاع املواد األساسية

50%

100%

أسهم قطاعات أخرى

0%

30%

النقد وأدوات وصناديق أسواق النقد

0%

50%

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

0%

30%

األوراق املالية املطروحة طرحا عاما /متداولة وتشمل الصناديق العقارية املتداولة

0%

30%

* ميكن ملدير الصندوق أن حيتفظ بنسبة أعلى من  %50من أصول الصندوق على شكل نقد أو يف أدوات وصناديق أسواق النقد يف ظل الظروف
االستثنائية.
د) أسواق األوراق المالية التي يحتمل أن يشتري ويبيع الصندوق فيها استثماراته.
بناء على أهداف الصندوق يرتكز االستثمار يف أسهم الشركات املدرجة يف أسواق األسهم السعودية واألوراق املالية املذكورة سابقا يف الفقرة (ج) مع
إمكانية االستثمار يف أي من األسواق املالية العربية األخرى حسن عملة الدولة املستثمر هبا وحبد أقصى  %10من صايف قيمة أصول الصندوق حيث
سيتم تقييم أسهم الشركات املستهدفة واملدرجة يف األسواق املالية العربية األخرى بنفس مستوى تقييم الشركات املدرجة بأسواق األسهم السعودية
باإلضافة إىل تقييم السوق املستهدف من حيث العوامل االقتصادية والسياسية والنظامية  ،كما ميكن للصندوق االستثمار يف األوراق املالية املصدرة من
قبل مدير الصندوق أو تابعيل أو الصناديق املدارة من قبل مدير الصندوق أو تابعيل.
هـ) المعامالت واألساليب واألدوات التي يمكن لمدير الصندوق استخدامها بغرض اتخاذ قرارات االستثمارية للصندوق
يتم الرتكيز يف االختيار على الشركات ال تتمتع مبزايا تنافسية متميزة  ،باالعتماد على جمموعة من املعايأ املالية واحملاسبية يسعى الصندوق لتحقيق
أفضل العوائد من خالل إدارة نشطة تطبق أسالين االستثمار املالئمة هبدف حتقيق أقصى العوائد املمكنة باحلد املعقول من املخاطر حسن طبيعة
جمال االستثمار يف األسهم حيث يتم حتديثل بشكل ربع سنوي.

سيكون احلد األدىن للتصنيف االئتماين لألطراف النظأة الستثمارات أدوات أسواق النقد حسن ما حتدد واحدة من ثالث من وكاالت التصنيف
االئتماين الدولية واملصنفة حبد أدىن كتايل :ستاندرد آند بورز /-BBBموديز /Baa3فتش -BBBولن يتم االستثمار يف أدوات أسواق النقد أو/و
مع أطراف نظأة غأ مصنفة .وسيكون االستثمار يف صناديق أسواق النقد ذات الطرح العام واملتوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق بناء على األداء
والسيولة واملخاطر املتعلقة بالصندوق وسيكون احلد األعلى لالستثمار مع أي طرف نظأ حسن القيود املنصوص عليها يف الئحة صناديق االستثمار
وأي تعديل عليها.
و) أنواع األوراق المالية التي ال يمكن إدراجها ضمن استثمارات الصندوق
لن يستثمر الصندوق يف أوراق مالية غأ ال مت ذكرها يف شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات
ز) أي قيد آخر على نوع األوراق المالية أو األصول األخر التي يمكن للصندوق االستثمار فيها
ال يوجد قيود أخرى على نوع أو أنواع األوراق املالية أو األصننول ال ميكن للصننندوق االسننتثمار هبا غأ تلت املفروض حسننن قيود االسننتثمار املذكورة
يف الئحة صناديق االستثمار والقيود الشرعية ملدير الصندوق.
ح) الحد الذي يمكن فيه استثمار أصول الصندوق في وحدات صندوق أو صناديق استثمار يديرها مدير الصندوق أو مديرو صناديق آخرون
حيق للصندوق االستثمار يف الصناديق ذات الطرح العام واملتوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق وذلت حسن قيود االستثمار احملددة يف شروط
وأحكام الصندوق والئحة صناديق االستثمار أو أي تعديل عليها ،على أن ال يتجاوز االستثمار يف الصناديق املطروحة طرحا عاما األخرى والصناديق
املتداولة وصناديق أسواق النقد جمتمعل ما مقدار  %50من صايف قيمة أصول الصندوق.
ط) صالحيات الصندوق في االقتراض
حيق للصندوق احلصول على متويل متوافق مع الضوابط الشرعية بنسبة تتجاوز  ٪10من صايف قيمة أصول الصندوق ل رض ت طية طلبات االسرتداد
ي) الحد األعلى للتعامل مع أي طرف نظير
سوف يلتزم مدير الصندوق مبتطلبات الئحة صناديق االستثمار وقيودها من حيث احلد األقصى للتعامل مع أي طرف نظأ.
ك) سياسة مدير الصندوق إلدارة مخاطر الصندوق
يسعى مدير الصندوق الختاذ قرارات استثمارية منسجمة مع ممارسات االستثمار اجليد واحلكيم ال حتقق أهداف الصندوق املشار إليها يف شروط
وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات واملستندات األخرى ذات العالقة ،ويشمل ذلت بذل مدير الصندوق اجلهد الالزم للتأكد من:


توفر السيولة الكافية لتلبية أي طلبات اسرتداد متوقعة



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



عدم حتمل الصندوق أي خماطر استثمارية غأ ضرورية تتعلق بأهدافل االستثمارية

دور مجلس إدارة الصندوق وطبيعة الخدمات التي يقدمها المجلس كتالي:


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



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



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



إقرار أي توصية يرفعها املصفي يف حالة تعيينل.



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



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



العمل بأمانة وملصلحة صندوق االستثمار ومالكي الوحدات فيل.

ل) المؤشر االسترشادي
املؤشر االسرتشادي للصندوق هو مؤشر إسرتشادي خاص معد من قبل ستاندرد أند بورز يتكون من مجيع شركات قطاع املواد األساسية يف األسواق
السعودية املتوافقة مع الضوابط الشرعية ) (Al Rajhi Materials Index calculated by S&Pوميكن االطالع على معلومات املؤشر يف
املوقع التايل www.alrajhi-capital.com
م) التعامل في مشتقات األوراق المالية
قد يستثمر الصندوق يف مشتقات األوراق املالية جلهة مصدرة خاضعة لقواعد الكفاية املالية الصادرة عن اهليئة أو الصادرة عن جهة رقابية مماثلة للهيئة
ل رض اإلدارة الفعالة للمحفظة وحتقيق األهداف االستثمارية ومتطلبات التحوط من املخاطر املتعلقة باستثمارات الصندوق على أن تكون متوافقة مع
الضوابط الشرعية ،وعلى أال يتجاوز ذلت  ٪10من صايف قيمة أصول الصندوق.
ن) أي إعفاءات توافق عليها هيئة السوق المالية بشأن أي قيود أو حدود على االستثمار
ال يوجد

 )3المخاطر الرئيسة لالستثمار في الصندوق:


يعترب الصن ن ننندوق ص ن ننندوق اسن ن ننتثمار عايل املخاطر ،وتبعا لذلت أن على مالكي الوحدات أن يكونوا على بينل من املخاطر الرئيس ن ننة ال قد
يكون هلا أثر سليب على أداء الصندوق



ليس هناك تأكيد أن األهداف االس ننتثمارية للص ننندوق س ننوف تتحقق وذلت ألن ظروف الس ننوق وطرق التداول يف ت أ مس ننتمر كما أن األداء
السابق للصندوق أو املؤشر االسرتشادي للصندوق ال يعترب ضمانا لألداء املستقبلي.



ال يوجد ضنمان بأن األرباح سنوف تتحقق أو أنل لن يتم تكبد أي خسنائر كبأة أو أن أداء الصنندوق مقارنة باملؤشنر االسنرتشنادي سنيتكرر أو
مياثل األداء السابق.



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



أن على مالكي الوحدات أن يدركوا أهنم رمبا خيسرون جزءا من أو كامل استثمارهم ،وقد يكون مبلغ االسرتداد أقل من السعر الذي اشرتكوا
بل يف الصن ن ننندوق  .وقد تنخفض قيمة االسن ن ننتثمارات الرئيس ن ننة للصن ن ننندوق ورمبا ال يس ن ننتطع مالكي الوحدات اس ن ننرتداد املبلغ الذي اس ن ننتثمرو يف
الصندوق.

قائمة المخاطر الرئيسة المحتملة المرتبطة باالستثمار في الصندوق
أن أن يأخذ مالكي الوحدات احملتملني يف االعتبار قبل االستثمار يف هذا الصندوق عوامل املخاطر وال تشتمل وال تنحصر على التايل:
مخاطر سوق األسهم

يستثمر الصندوق بشكل أساسي يف األسهم ال هي عرضة ملخاطر السوق والتذبذبات العالية ،ويف الوقت ذاتل ال يوجد أي تأكيد أو ضمان بأن الصندوق
سيحقق أداء إأابيا .وينب ي أن يكون املستثمر على علم باملخاطر ال ينطوي عليها هذا النوع من االستثمارات .كما أن املستثمر يدرك أن مجيع األسهم
عرضة لالرتفاع واالخنفاض تبعا لعوامل النمو لتلت الشركات ال تتأثر بالعديد من العوامل الداخلية واخلارجية .و مدير الصندوق سيسعى قدر اإلمكان
للتقليل من خماطر هذ التذبذبات بالتوزيع النشط يف القطاعات ومن خالل ختفيض أو زيادة نسبة األسهم يف الصندوق تبعا لظروف السوق.

مخاطر القطاع
قد يركز الصندوق يف استثمار على أحد القطاعات مما أعل الصندوق عرضة للت أ تبعا للت أ يف ذلت القطاع ،بشكل عام ال يتم الرتكيز على االستثمار
يف أحد القطاعات بعينل إال يف حال توافر فرص منو كبأة لذلت القطاع وباملقابل يكون الصندوق أكثر خماطرة مقارنة بالصناديق األكثر تنوعا.
مخاطر العمالت
ينطوي االستثمار يف الصندوق على بعض املخاطر ال تتعلق بالعمالت ،فإن اخنفاض قيمة أي من العمالت ال تشكل قوام استثمارات الصندوق من
شأنل أن يؤثر سلبا على أداء الصندوق .ولكن التنوع يف جماالت االستثمار يف عدد من البلدان املختلفة سيكون من شأنل أن يقلل من تلت املخاطر.
مخاطر االئتمان
يف حال استثمار أصول الصندوق يف صناديق البضائع فهناك خماطر ائتمانية تتمثل يف إمكانية عدم قدرة أو عدم رغبة الطرف اآلخر يف سداد املستحقات
أو االلتزامات املرتتبة عليل يف الوقت احملدد أو عدم إمكانية السداد هنائيا.
المخاطر االقتصادية
ينطوي االستثمار يف الصندوق على درجة عالية من املخاطر النامجة عن التوزيع اجل رايف لألسواق ال يستثمر فيها الصندوق .وعليل؛ فإن أي ت يأات
معاكسة يف الظروف االقتصادية للبلد (أو البلدان) ال تستثمر فيها األموال ،قد يكون لل أثر سليب على قيمة أصول الصندوق.

مخاطر عدم الشرعية

تتمثل خماطر عدم الشرعية يف حال استبعاد أحد الشركات املستثمر فيها وأصبحت غأ متوافقة مع املعايأ الشرعية للهيئة الشرعية ،مما قد يؤدي إىل اضطرار
مدير الصندوق لبيع تلت األسهم بسعر قد يكون غأ مالئم .إضافة إىل أن استبعاد عدد من الشركات كنتيجة لعدم مطابقتها للضوابط احملددة من اهليئة
الشرعية اخلاصة مبدير الصندوق من شأنل أن أعل استثمارات الصندوق أكثر تركيزا مما قد يزيد من التذبذبات.
مخاطر السيولة
يتعرض الصندوق ملخاطر عدم القدرة على تنفيذ عمليات االسرتداد نتيجة النقص يف السيولة يف أسواق األسهم أو إذا كانت قيمة الوحدات املسرتدة يف
أي يوم تعامل تعادل  % 10أو أكثر من القيمة الصافية ألصول الصندوق إىل احلد الذي يضطر معل مدير الصندوق لتأجيل االسرتداد لتاريخ الحق.
المخاطر القانونية
قد تواجل الشركات بعض املخاطر القانونية نتيجة لعدم االلتزام بتطبيق األنظمة واإلجراءات القانونية ,وتأيت تلت املخاطر من الشركات ال استثمر فيها
الصندوق واحتمالية تعرضها للمخاطر القانونية واملقاضاة من قبل دعاوى األفراد أو الشركات.
المخاطر السياسية
أداء الصندوق قد يكون متأثرا بت يأ احلكومات أو احلروب أو يف حال ت يأ القوانني يف تلت البلدان أو أي خماطر سياسية أخرى.
مخاطر االستثمارات األخرى
ل رض تنويع األصول ،قد يستثمر الصندوق يف استثمارات أخرى مثل الصناديق املتداولة ،والصناديق االستثمارية العقارية ،REITsوتعترب هذ
االستثمارات ،عموما أكثر خطورة من فئات األصول التقليدية مثل أسوق النقد والدخل الثابت وقد ختفض تلت االستثمارات من أداء الصندوق وسعر
الوحدة.
مخاطر التمويل
يف حال حصول مدير الصندوق على متويل ل رض االستثمار قد يتأخر الصندوق عن سداد املبالغ يف الوقت احملدد ألسباب خارجة عن إرادة مدير
الصندوق ،مما قد يضطر مدير الصندوق لبيع بعض استثماراتل مما قد يؤثر على أصول الصندوق والذي سينعكس سلبا على أسعار الوحدات.
مخاطر االعتماد على التصنيف الداخلي ألدوات الدخل الثابت
يتحمل مالكو الوحدات املخاطر املتعلقة باالستثمار يف أدوات الدخل الثابت غأ املصنفة ائتمانيا وال يستثمر فيها الصندوق بناء على البحث
والتحليل ،مث التقومي والتصنيف االئتماين الداخلي الذي يقوم بل مدير الصندوق .حيث أن أي ضعف يف الوضع املايل ملصدري أدوات الدخل الثابت رمبا
يؤدي إىل خفض قيمة صايف قيمة أصول الصندوق مما يؤثر سلبا على أداء الصندوق وأسعار الوحدات.
مخاطر األسواق الناشئة
قد يستثمر الصندوق يف أوراق مالية يف سوق أو أسواق ناشئة وال قد تنطوي على خماطر مرتبطة باإلخفاق أو التأخر يف تسوية صفقات السوق
وتسجيل وأمانة حفظ األوراق املالية .كما أن االستثمار يف مثل هذ األسواق قد حيمل بني طياتل خماطرا أعلى من املتوسط واملعتاد .علما بأن الكم
األكرب من أحجام القيمة السوقية يف األسواق الناشئة عادة يكون مرتكزا يف عدد حمدود من الشركات .ولذلت ،يف حال استثمر يف أوراق مالية تستثمر يف
األسواق الناشئة فقد يواجل الصندوق قدرا أكرب من تقلبات األسعار ،وسيولة أقل مقارنة باالستثمار يف أسواق أكثر تطورا مما قد يؤثر سلبا على أداء
الصندوق وسعر وحداتل.

مخاطر االعتماد على موظفي مدير الصندوق
يعتمد أداء الصندوق بشكل كبأ على قدرات ومهارات موظفي مدير الصندوق ،مما قد يؤدي إىل تأثر أداء الصندوق وسعر الوحدة سلبيا عند
استقالتهم أو غياهبم وعدم وجود بديل مناسن.
مخاطر تضارب المصالح
تنشأ هذ املخاطر يف احلاالت ال تؤثر على موضوعية واستقاللية قرار مدير الصندوق بسبن مصلحة شخصية قد تؤثر على قرارات مدير الصندوق يف
اختاذ القرارات االستثمارية مما قد يؤثر سلبا على أداء الصندوق وسعر الوحدة.
مخاطر الم ِ
صدر
ُ

للمصدر أو الطرف املقابل /النظأ ،والت أات يف الظروف االقتصادية أو السياسية احملددة ال تؤثر سلبا على نوع
وتشمل الت يأات يف الظروف املالية ُ
معني من األوراق املالية أو املصدر ،حيث إن ذلت األصل يتأثر بوضع املصدر مما قد يؤدي إىل اخنفاض قيمة أسهمل وبالتايل تأثر أداء الصندوق وسعر
الوحدة سلبا.

 )4معلومات عامة:
أ) الفئة المستهدفة لالستثمار في الصندوق
حيق ألي شخص طبيعي أو اعتباري تقر لل أنظمة اململكة هبذ الصفة االشرتاك بالصندوق ،مع مراعاة أهداف الصندوق االستثمارية واملخاطر املرتبطة هبا
يستهدف الصندوق املستثمرين الذين يسعون لتحقيق منو يف رأس املال على املدى الطويل من خالل االستثمار يف قطاع املواد االساسية يف أسواق
األسهم.
ب) سياسة توزيع األرباح
لن يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح أو توزيعات نقدية على املستثمرين وسيقوم بإعادة استثمار األرباح احملصلة يف الصندوق.

ج) األداء السابق للصندوق

 )1العائد الكلي لسنة واحدة وثالث سنوات وخمس سنوات (أو منذ التأسيس(.
العائد التراكمي  31 - %ديسمبر 2018م
سنة

ثالث سنوات

خمس سنوات

منذ التأسيس

5.12

20.60

-12.43

-2.17

 )2إجمالي العائدات السنوية لكل من السنوات العشر الماضية )أو منذ التأسيس(.
العائد السنوي %
2012

2009

2010

2011

27.50%

13.83%

5.73%

3.99%

2013
27.52%

2014

2015

2016

2017

2018

-14.16%

-15.36%

15.45%

-0.63%

5.12%

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

2014

2015

2016

2017

2018

الصندوق

14.16-%

-15.36%

15.45%

-0.63%

5.12%

المؤشر االسترشادي

16.41-%

-26.04%

22.19%

-4.67%

1.98%

 )4تاريخ توزيع األرباح على مدار السنوات المالية الثالث الماضية
لن يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح أو توزيعات نقدية على املستثمرين وسيقوم بإعادة استثمار األرباح احملصلة يف الصندوق.
 )5تقارير الصندوق
يسن ن ن ن ننتطيع مالكي الوحدات االسن ن ن ن ننتثمارية واملسن ن ن ن ننتثمرين احملتملني احلصن ن ن ن ننول على نس ن ن ن ننخ من هذ القوائم دون مقابل وذلت من خالل موقعنا االلكرتوين
www.alrajhi-capital.com

د) قائمة حقوق مالك الوحدات



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



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



احلصول على القوائم املالية املراجعة للصندوق بدون مقابل عند طلبها



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



اإلشعار بأي ت أ يف جملس إدارة الصندوق



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



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



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



احلصول على اإلجراءات اخلاصة مبعاجلة الشكاوى عند طلبها من مدير الصندوق

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


االستثمار يف الصندوق على مسؤولية املستثمر بشكل كامل وال يقدم مدير الصندوق أي تعهد أو ضمان ألداء أو رحبية ألي استثمار مدار يف
الصندوق ولن يكون على مدير الصندوق أي مسؤولية قانونية أو تبعية ألي اخنفاض يف قيمة االستثمارات املدارة أو اخنفاض يف أصول الصندوق
باستثناء تلت احلاالت الناجتة عن اإلفال اجلسيم أو التعدي أو التقصأ.



فيما عدا خسارة مالت الوحدات الستثمار يف الصندوق أو جزء منل  ،ال يكون مالت الوحدات مسؤوال عن ديون والتزامات الصندوق.



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



إذا كان مالت الوحدات خاضعا لقوانني سلطة غأ اململكة العربية السعودية فإنل يتعني عليل أن خيضع لتلت القوانني دون أن يكون هناك أي التزام
على الصندوق أو مدير الصندوق.

و) الحاالت التي تستوجب إنهاء الصندوق واإلجراءات الخاصة باإلنهاء

يعترب هذا الصندوق من الصناديق املفتوحة املدة وليس هناك يوم حمدد لتصفيتل .ومع ذلت ،فإنل سيكون ملدير الصندوق احلق يف تصفية الصندوق
بالكامل ،إذا أصبح جليا أن حجم أصول الصندوق ال يربر االستمرار يف إدارتل بطريقة عملية ومالئمة وجمدية من الناحية االقتصادية أو بسبن حدوث
بعض الت يأات يف األنظمة ال حتكم إدارة الصندوق ،أو اخنفض حجم الصندوق دون احلد األدىن املسموح بل الستمرار الصندوق واحملدد من قبل هيئة
السوق املالية وذلت بعد اشعار هيئة السوق املالية أو ألي سبن طاريف آخر .ويف حالة مت اختاذ قرار بتصفية الصندوق ،فسيقوم مدير الصندوق باختاذ
اخلطوات التالية:


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



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



أن على مدير الصندوق اإلعالن يف موقعل اإللكرتوين واملوقع اإللكرتوين للسوق عن انتهاء مدة الصندوق ومدة تصفيتل.

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

 )5مقابل الخدمات والعموالت واالتعاب:
أ) أنواع المدفوعات من أصول الصندوق
رسوم اإلدارة
يس ننتحق مدير الص ننندوق أتعاب مقابل اإلدارة مقدارها  %1.75س نننويا من إمجايل أص ننول الص ننندوق ،وحتتس ننن هذ األتعاب عند كل يوم تقومي ويتم
خصمها من أصول الصندوق يف هناية كل شهر ميالدي.
رسوم أمين الحفظ
يتحمل الصندوق رسوم حفظ تعادل  %0.02سنويا من قيمة األصول لألوراق املالية ال يتم حفظها يف السوق السعودية ،ويتحمل رسوم حفظ ترتاوح بني
( )%0.15-%0.07سنويا من قيمة األصول لألوراق املالية ال يتم حفظها يف األسواق اخلليجية والعربية األخرى.
ال تشمل الرسوم النظامية والرسوم ال قد تفرضها األسواق ومراكز اإليداع وال من املمكن أن تت أ من وقت ألخر.

الضرائب

يتحمل الصن ننندوق ض ن نريبة القيمة املضن ننافة وأي ض ن نرائن أخرى يتم فرضن ننها على الصن ننندوق أو العقود املربمة مع الص ننندوق أو الرس ننوم ال تدفع ألطراف
أخرى نظأ تقدميهم خلدمات أو أعمال للصندوق أو مدير الصندوق مقابل إدارة الصندوق.
رسوم التعامل
يتحمل الص ننندوق عموالت ورس ننوم التداول الناجتة عن ص ننفقات وعمليات ش نراء وبيع األوراق املالية حس ننن العموالت الس ننائدة يف األس نواق وال تدفع
للوسطاء واألسواق املالية واجلهات التنظيمية وأمناء احلفظ.
رسوم أخرى
سيتحمل الصندوق املصاريف الالزمة والفعلية إلدارتل ،رسوم املراجعة ورسوم احلفظ ورسوم النشر والرسوم الرقابية ومكافآت أعضاء جملس إدارة
الصندوق ورسوم املؤشر االسرتشادي ،واملصروفات االخرى ،بشرط أال يتجاوز إمجايل نسبة املصروفات األخرى (باستثناء مصاريف التعامل واحلفظ
والضرائن)  %0.25من متوسط صايف قيمة األصول السنوية أو ( 150,000يف حال كانت نسبة الرسوم أقل من ذلت) كما يتحمل الصندوق
الرسوم الفعلية فقط.
ب) جدول يوضح جميع الرسوم والمصاريف  ،مع كيفية حسب مقابل الخدمات والعموالت واالتعاب ،ووقت دفعها من قبل الصندوق
رسوم اإلدارة

 %1.75من إمجايل أصول الصندوق حتتسن على أساس سنوي وحتمل بشكل يومي تراكمياُ
ويتم خصمها من أصول الصندوق يف هناية كل شهر ميالدي

أتعاب احملاسن القانوين

حبد أقصى  35,000لاير سنويا حتتسن كمبلغ ثابت على أساس سنوي وحتمل بشكل يومي
تراكميا وتدفع كل ستل اشهر

رسوم نشر قيمة الوحدات يف موقع تداول

حبد أقصى  5,000لاير سنويا حتتسن كمبلغ ثابت على أساس سنوي وحتمل بشكل يومي
تراكميا وتدفع يف هناية العام

مكافأة أعضاء جملس إدارة الصندوق

حبد أقصى  30,000لاير سنويا يتحمل الصندوق نصيبل منها بقدر حجم أصولل نسبة إىل
إمجايل أصول الصناديق األخرى على اساس سنوي وحتمل بشكل يومي تراكميا وختصم يف هناية
السنل

رسوم رقابية (من قبل هيئة السوق املالية)

 7,500لاير سنويا حتتسن كمبلغ ثابت على أساس سنوي وحتمل بشكل يومي تراكميا وتدفع
يف هناية العام

تطهأ أرباح االسهم

حتسن كنسبة مئوية حسن معايأ اهليئة الشرعية

رسوم املؤشر االسرتشادي

 28,500لاير سنويا حتتسن كمبلغ ثابت على أساس سنوي وحتمل بشكل يومي تراكميا
وتدفع بشكل نصف سنوي

رسوم مصاريف احلفظ و خدمات احلفظ

حتتسن كنسبة مئوية على أساس يومي وختصم يف هناية كل شهر

مصاريف يتحملها صندوق االستثمار تتعلق
بالتمويل

ال يوجد

مصاريف تتعلق بتسجيل الوحدات أو اخلدمات
اإلدارية األخرى
أتعاب مستحقة مقابل تقدمي خدمات تتعلق بسجل
مالكي الوحدات
رسوم أو مصاريف أخرى يتم حتميلها على مالكي
الوحدات أو يتم دفعها من أصول الصندوق.

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

* يتم احتساب عدد أيام السنة على أساس  365يوم.
**مجيع الرسوم أعال قبل احتساب ضريبة القيمة املضافة
ج) تفاصيل مقابل الصفقات التي يجوز فرضها فيما يتعلق برسوم االشتراك واالسترداد ونقل الملكية التي يدفعها مالكو الوحدات ،وطريقة
احتساب ذلك المقابل
يستحق مدير الصندوق رسوم اشرتاك ختصم مباشرة عند كل عملية اشرتاك بالصندوق غأ مسرتدة مبعدل  %2كحد أقصى من قيمة كل اشرتاك .وأوز
ملدير الصندوق وفقا لتقدير اخلاص خفض هذ النسبة.
د) أي عموالت خاصة يبرمها مدير الصندوق
ال يوجد
هـ) مثال افتراضي يوضح جميع الرسوم والمصاريف ومقابل الصفقات التي ُدفعت من أصول الصندوق أو من قبل مالك الوحدات على أساس عملة
الصندوق.
مثال يوضح آلية احتساب الرسوم املوضحة أعال بافرتاض أن املبلغ املستثمر  100,000لاير سعودي وحجم الصندوق يعادل  10مليون لاير سعودي
والعائد احملقق يف هناية السنة املالية يعادل .%10
إجمالي اصول الصندوق
رسوم االشرتاك*
رسوم احلفظ
(على افرتاض أن متوسط رسوم احلفظ يعادل )%0.035

رسوم ومصاريف الصندوق بالريال

رسوم ومصاريف المستثمر بالريال

السعودي

السعودي
-

3,675

2,100

36.75

مكافاة اعضاء جملس االدرة املستقلني

30,000

300

رسوم مراجع احلسابات

36,750

367.5

الرسوم الرقابية

7,500

75

رسوم تداول

5,250

52.5

رسوم املؤشر االسرتشادي

29,925

299.25

رسوم ادارة الصندوق

183,750

1,837.50

جمموع الرسوم واملصاريف السنوية**

296,850

2,969

العائد االفرتاضي  + %10رأس املال

11,000,000

110,000.00

صايف االستثمار االفرتاضي هناية السنة املالية

10,703,150

107,032

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

 )6التقويم والتسعير:
أ) تفاصيل آلية تقويم أصول الصندوق
يقوم مدير الصندوق بتقويم أصول الصندوق في كل يوم تقويم كما يلي:
سيتم اعتماد أسعار اإلغالق يف يوم التقومي لكافة أصول الصندوق ال يتوفر هلا سعر إغالق مضافا إليها األرباح املستحقة .إذا مل يتوفر سعر اإلغالق
لألصل يوم التقومي سيتم اعتماد اخر سعر إغالق متوفر وسيتم تقومي األسهم ال متت املشاركة هبا يف الطروحات األولية وحقوق األولوية يف الفرتة ما بني
االكتتاب وتداول الورقة املالية بناء على سعر االكتتاب أو سعر احلق املكتتن بل ،ويف حالة االستثمار يف صناديق االستثمار ذات الطرح العام  ،سيتم
تقوميها من خالل صايف قيمة وحداهتا املعلنة ويف حال اختالف أيام التعامل بالنسبة للصندوق املستثمر بل ،سيتم اعتماد آخر سعر معلن عنل أما
استثمارات الصندوق يف أدوات أسواق النقد فسيتم احتساب عائد الفرتة املنقضية من عمر الصفقة وإضافتل للقيمة اإلمسية للصفقة.
ب) عدد نقاط التقويم وتكرارها
سيتم تقومي أصول الصندوق يوميا من األحد إىل اخلميس وفقا لقيمة كل أصل يف الصندوق كما مت االشارة إليل يف الفقرة (أ) أعال قبل الساعة
اخلامسة مساء ،كما سيتم إعالن سعر الوحدة يف يوم العمل الرمسي التايل ليوم التعامل.

ج) اإلجراءات التي ستُتخذ في حالة التقويم أو التسعير الخاطئ
سيتم توثيق وتعويض مجيع مالكي الوحدات املتضررين عند تقومي أي أصل من أصول الصندوق بشكل خاطئ أو حساب سعر وحدة بشكل خاطئ .
كما سيتم إبالغ اهليئة فورا عن أي خطأ يف التقومي أو التسعأ تشكل نسبتل  %0.5أو أكثر من سعر الوحدة واإلفصاح عن ذلت فورا يف موقع الراجحي
املالية وموقع تداول ويف تقارير الصندوق.
د) طريقة احتساب سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد.
يتم حساب صايف قيمة األصول قيمة لكل وحدة باستخدام املعادلة التالية( :إمجايل األصول ناقصا املستحقات ناقصا املصروفات املرتاكمة) مقسومة
على إمجايل عدد وحدات الصندوق القائمة يف يوم التقومي ذي العالقة .ويتم تقومي صايف قيمة أصول الصندوق بالريال السعودي وأي استثمارات مقومة
بالعمالت األخرى يتم إعادة تقوميها بعملة الريال السعودي بأسعار الصرف السائدة يف تاريخ التقومي.
هـ) مكان ووقت نشر سعر الوحدة وتكرارها.
سنيتم نشنر سنعر الوحدة يف موقع تداول قبل السناعة اخلامسنة مسناء يف يوم العمل الذي يلي يوم التعامل ،ويتم نشنر سنعر الوحدة يف موقع الشنركة يف يوم
العمل الذي يلي يوم التقومي.

 )7التعامل:
أ) تفاصيل الطرح األولي
الصندوق يعترب صندوق مفتوح غأ حمدد املدة وقد بدأ الصندوق عملل بشهر نوفمرب من عام  2007م .ال يوجد حد أدىن لبدء عمل الصندوق .
سعر الوحدة عند بداية الطرح يساوي  10لاير سعودي
ب) التاريخ المحدد والمواعيد النهائية لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد.
يسمح باالشرتاك واالسرتداد والتحويل يف الصندوق بعد إمتام الطرح األويل لوحدات الصندوق يف كل يوم تعامل ( األحد والثالثاء) بسعر الوحدة املعلن
عنل يف اليوم الذي يلي يوم التعامل .وسن ننيكون آخر موعد الس ننتالم طلبات االشن نرتاك واالس ننرتداد والتحويل قبل السن نناعة اخلامسن ننة مسن نناء 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
احلد االدىن لالشن نرتاك يف الصن ننندوق  10,000لاير س ننعودي ،وهو احلد األدىن للرصن ننيد واحلد األدىن لالشن نرتاك اإلض ننايف  2,000لاير س ننعودي واحلد
االدىن لالسرتداد  2,000لاير سعودي وأوز ملدير الصندوق خفض هذ النسن للربامج االدخارية واالستثمارية.

يتم اسنتالم طلبات االشنرتاك واالسنرتداد أو التحول بني الصنناديق يوميا عن طريق فروع الشنركة املعتمدة خالل سناعات العمل الرمسية على أن يتم تقدمي
بيانات إثبات اهلوية الالزمة ،أو عن طريق القنوات اإللكرتونية ال توفرها شركة الراجحي املالية.
س ن ننيتم الدفع ملالت الوحدات عوائد االس ن ننرتداد املناس ن ننبة قبل إقفال العمل يف اليوم اخلامس التايل لنقطة التعامل ال مت فيها حتديد س ن ننعر االس ن ننرتداد ،أو
الوقت الذي تكون فيل مجيع الوسائل و الرتاخيص (إن وجدت) املناسبة لتحويل الوحدات متوافرة لدى مدير الصندوق ،أيهما يأيت الحقا.
د) سجل مالكي الوحدات
سيقوم مدير الصندوق بإعداد سجل مبالكي الوحدات باملعلومات املطلوبة وحتديثل بشكل مستمر عند حصول أي ت يأات يف املعلومات حسن
الالئحة وحفظل يف اململكة كما سيتم إتاحة ملخص لسجل مالكي الوحدات جمانا عند الطلن يظهر فيل مجيع املعلومات املرتبطة مبالت الوحدات
املعين فقط.
هـ) استثمار أموال االشتراك األولي قبل بدء عمل الصندوق
أموال االكتتاب املستلمة خالل فرتة الطرح األوىل سيتم استثمارها يف صناديق أسواق النقد وصفقات أ سواق النقد لصاحل املستثمرين بالصندوق ،املربمة
مع طرف خاضننع لتنظيم مؤس نسننة النقد أو هليئة رقابية مماثلة للمؤس نس نة خارج اململكة ،إىل حني الوصننول إىل احلد األدىن املطلوب أو الوقت احملدد لبدء
عمل الصندوق.
و) الحد األدنى للمبلغ لبدء عمل الصندوق
ال يوجد حد أدىن لبدء عمل الصندوق .
ح) اإلجراءات التصحيحية الالزمة لضمان استيفاء متطلب  10ماليين لاير سعودي أو ما يعادلها كحد أدنى لصافي قيمة أصول الصندوق.
يتبع مدير الصندوق األحكام الواردة يف الئحة صناديق االستثمار والتعاميم الصادرة عن هيئة السوق املالية فيما خيص املتطلن الالزم الستمرار عمل
الصندوق ،ويف حال قل صايف قيمة أصول الصندوق عن ( )10ماليني لاير سعودي سوف يسعى مدير الصندوق لتصحيح ذلت حسن اإلجراءات
الن ظامية املمكنة ويف حال تعثر زيادة حجم الصندوق فوق احلد األدىن املطلوب الستمرار عمل الصندوق ،سيقوم مدير الصندوق بالبدء بإجراءات
إهناء الصندوق وفقا إلجراءات اإلهناء املذكورة يف الفقرة الفرعية (و) من الفقرة الرابعة من مذكرة املعلومات.
يؤجل معها التعامل في الوحدات أو يعلق ،واإلجراءات المتبعة في تلك الحاالت.
ط) الحاالت التي َّ
صالحية مدير الصندوق والحاالت التي يمكنه فيها تأجيل أو رفض االشتراك أو االسترداد:
-

إذا طلبت هيئة السوق املالية ذلت

-

أذا رأى مدير الصندوق أن التعليق حيقق مصاحل مالكي الوحدات

-

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

أو بالنسننبة إىل أصننول الصننندوق ال يرى مدير الصننندوق بشننكل معقول أهنا مهمة نسننبة إىل صننايف قيمة أصننول الصننندوق.أوز ملدير الصننندوق تأجيل

اس ننرتداد الوحدات كحد أقص ننى إىل يوم التعامل التايل .وحيدث ذلت ،إذا بلغ إمجايل نس ننبة مجيع طلبات االس ننرتداد ملالكي الوحدات واملطلوب تلبيتها يف
أي يوم تعامل ( )%10أو أكثر من صايف قيمة أصول الصندوق .
يف حال تعليق تقومي الصننندوق ،سننيتخذ مدير الصننندوق االجراءات الالزمة مع االخذ باالعتبار املدة الضننرورية واملربرات ومراجعة التعليق مع جملس إدارة
وأمني احلفظ بص ننورة منتظمة .كما س ننيتم إش ننعار هيئة الس ننوق املالية ومالكي الوحدات فورا بأي تعليق مع توض ننيح أس ننباب التعليق ،وإش ننعار هيئة السننوق
املالية ومالكي الوحدات فور انتهاء التعليق بالطريقة نفسننها املسننتخدمة يف اإلشننعار عن التعليق واإلفصنناح عن ذلت يف املواقع اإللكرتوين ملدير الصننندوق
واملوقع اإللكرتوين للسوق.
وحيق ملدير الصندوق رفض أي طلن اشرتاك يف الصندوق يف حال رأى مدير الصندوق أنل يرتتن على هذا االشرتاك خمالفة للوائح هيئة السوق املالية أو
نظام مكافحة غسل األموال أو إذا كان رفض طلن االشرتاك حيقق مصلحة مالكي الوحدات احلاليني.
ستؤجل.
ي) اإلجراءات التي يجري بمقتضاها اختيار طلبات االسترداد التي َّ
يف حالة مت تأجيل االسرتداد من قبل مدير الصندوق ،فسوف يتم الدفع على أساس أولوية استالم الطلن ويتم معاملة كل طلن على حدة حبيث إذا
جتاوز إمجايل طلبات االسرتداد يف يوم التعامل الواحد  %10سوف يتم تنفيذ طلبات العمالء ال مت استالم طلباهتم قبل املوعد النهائي لتقدمي
التعليمات اخلاصة باالسرتداد حبسن األسبقية  .فإذا اخنفضت قيمة الوحدات عن احلد األدىن املطلوب لالستمرار بالصندوق ،فعندئذ أن اسرتداد
وحدات املستثمرين بالكامل.

 )8خصائص الوحدات :
أوز ملدير الصن ن ننندوق أن يُصن ن نندر عددا غأ حمدود من الوحدات متس ن نناوية القيمة تكون مجيعها من فئة واحدة .ويكون االشن ن نرتاك يف الصن ن ننندوق على ش ن ننكل
وحدات متساوية القيمة.

 )9المحاسبة و تقديم التقارير:
أ) المعلومات ذات الصلة بالتقارير المالية ،بما في ذلك الفترات المالية األولية والسنوية.
سيقوم مدير الصندوق بإعداد تقارير مالية سنوية وال تتضمن القوائم املالية السنوية املراجعة وسيتم االنتهاء من إعداد التقارير السنوية وإتاحتها للجمهور
خالل مدة ال تتجاوز سننبعني ( )70يوما من هناية السنننة املالية للصننندوق ،كما يقوم الصننندوق أيضننا بإعداد تقارير مالية أولية وال تتضننمن القوائم املالية
األولية بشكل نصف سنوي وسيتم االنتهاء من إعدادها وإتاحتها للجمهور خالل مدة ال تتجاوز مخسة وثالثون ( )35يوما من هناية فرتة التقرير.
ب) أماكن ووسائل إتاحة تقارير الصندوق التي يع ّدها مدير الصندوق.
ترسل اإلشعارات اخلاصة بالصندوق على العنوان املسجل للمستثمر (العنوان الربيدي و/أو الربيد اإللكرتوين) أو من خالل أي وسيلة تواصل أخرى يتم
اعتمادها .وأن إخطار مدير الصندوق يف حال اكتشاف أية أخطاء يف التقارير أو اإلشعار وذلت خالل فرتة مخسة وأربعون ( (45يوما تقومييا من
تاريخ إرسال تلت اإلشعارات أو التقارير ،وبعد ذلت تصبح التقارير الصادرة عن مدير الصندوق هنائية وحامسة.

ج) تم إصدار أول قائمة مالية سنوية مدققة في السنة المالية المنتهية .2008-12-31
د) تقديم القوائم المالية السنوية المراجعة للصندوق.
يستطيع مالكي الوحدات االستثمارية واملستثمرين احملتملني احلصول على نسخ من هذ القوائم دون مقابل وذلت من خالل موقع شركة السوق املالية
تداول  www.Tadawul.com.saأو يف املقر الرئيسي ملدير الصندوق أو عن طريق موقعل االلكرتوين www.alrajhi-capital.com
يتم موافاة مجيع املستثمرين بنسخة من القوائم املالية الصندوق ترسل على (العنوان الربيدي و/أو الربيد اإللكرتوين) بدون مقابل بناء على استالم طلن
خطي منهم بذلت.

 )10مجلس إدارة الصندوق:
أ) أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق ،مع بيان نوع العضوية.
 -1يش ننرف على الص ننندوق جملس إدارة مكون من اربعة أعض نناء من بينهم عضن نوان مس ننتقالن ينطبق عليهم التعريف الوارد يف قائمة املص ننطلحات
املستخدمة يف لوائح اهليئة ،ويتكون جملس إدارة الصندوق من األعضاء التالية أمسائهم:


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



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



السيد /خالد بن إبراهيم آل الشيخ (عضو مستقل)



السيد /فراس بن صالح السعيد (عضو مستقل)

ب) نبذة عن مؤهالت أعضاء مجلس إدارة الصندوق
السيد /أحمد المحسن ( رئيس المجلس –عضو غير مستقل)
هو املدير املايل لشركة الراجحي املالية, ،ولديل أكثر من  14عاما من اخلربة يف األعمال املصرفية واملالية واملراجعة .قبل انضمامل للراجحي املالية ،كان يش ل
منصن املدير املايل يف مصرف الراجحي  -األردن ،كما أنل عمل سابقا يف مصرف الراجحي  -السعودية ،وقبل ذلت كان يعمل يف شركة  PwCوشركة
ديلويت وعمل أيضا يف الصندوق السعودي للتنمية .أمحد حاصل على شهادة ماجستأ يف إدارة األعمال من جامعة ساوث ايست ميسوري ستيت -
الواليات املتحدة األمريكية ،ودرجة البكالوريوس يف احملاسبة من جامعة امللت سعود .أمحد أيضا حماسن عام معتمد ) (CPAمن جملس كاليفورنيا
للمحاسبة ،وقد حضر الربنامج التنفيذي للمدراء املاليني يف كلية الدراسات العليا إلدارة األعمال يف جامعة ستانفورد.

الشيخ /أنس بن عبداهلل العيسى ( -عضو غير مستقل)
أمني اهليئة الش ننرعية ومدير اإلدارة الش ننرعية بش ننركة الراجحي املالية منذ ش ننهر س ننبتمرب  ،2010حيمل ش ننهادة املاجس ننتأ من املعهد العايل للقض نناء
جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،وحيمل بكالوريوس الشريعة من اجلامعة نفسها ،عمل يف الرقابة الشرعية مبصرف الراجحي ،كما عمل يف

جامعة اإلمام حممد بن سننعود اإلسننالمية ،لل مسننافات يف جمال االسننتشننارات الشننرعية وهو عضننو يف اجلمعية الفقهية السننعودية ،وشننارك يف عدد
من الندوات واملؤمترات.
السيد /خالد بن إبراهيم آل الشيخ (عضو مستقل)
الس ن ن ننيد /خالد آل الش ن ن ننيخ يعمل يف وظيفة مس ن ن ننتش ن ن ننار اقتص ن ن ننادي يف وحدة االحتاد النقدي مبجلس التعاون لدول اخلليج العربية منذ شن ن ننهر يوليو
 ،2008حيمل ش ننهادة املاجس ننتأ يف االقتصن نناد وبكالوريوس احملاسن ننبة من جامعة امللت س ننعود .هذا وقد عمل كمس ننتش ننار اقتص ننادي يف كل من
مؤسسة النقد العريب واإلدارة العامة لالستثمار وهو عضو يف مجعية االقتصاد السعودية.
السيد /فراس بن صالح السعيد (عضو مستقل)
السنيد /فراس السنعيد يشن ل منصنن نائن املدير العام لالسنتثمار واخلزينة لدى صنندوق التنمية الزراعية منذ عام  .2016وقبل التحاقل بصنندوق
التنمية الزراعية عمل الس ن ننيد فراس كرئيس للخدمات املالية واالس ن ننتش ن ننارية لدى ش ن ننركة سن نندرة املالية ولديل خربة تزيد عن  15عام يف االدارة املالية
واخلدمات املصرفية االستثمارية .وهو حاصل على درجة البكالوريوس يف اآلداب والعلوم االجتماعية من جامعة مارميونت االمريكية.
ج) وصف أدوار ومسؤوليات مجلس إدارة الصندوق.
تتضمن مسؤولياتهم ما يلي:
-

املوافقة على مجيع العقود والقرارات والتقارير اجلوهرية ال يكون الصننندوق العام طرفا فيها ،ويشننمل ذلت  -على سننبيل املثال ال احلصننر – املوافقة على
عقود تقدمي خدمات اإلدارة للصندوق ،وعقود تقدمي خدمات احلفظ ،وال يشمل ذلت العقود املربمة وفقا للقرارات االستثمارية يف شأن أي استثمارات
قام هبا الصندوق أو سيقوم هبا يف املستقبل.

-

اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق حبقوق التصويت املتعلقة بأصول الصندوق.

-

اإلشراف ،ومىت كان ذلت مناسبا ،املوافقة أو املصادقة على أي تعارض مصاحل يفصح عنل مدير الصندوق.

-

االجتماع مرتني سنننويا على األقل مع جلنة املطابقة وااللتزام لدى مدير الصننندوق أو مسننؤول املطابقة وااللتزام لديل ملراجعة التزام الصننندوق مجيع القوانني
واألنظمة واللوائح ذات العالقة ،ويشمل ذلت  -على سبيل املثال ال احلصر  -املتطلبات املنصوص عليها يف الئحة صناديق االستثمار.

-

التأكد من اكتمال ودقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات وأي مستند آخر ( سواء أكان عقدا أم غأ ) يتضمن إفصاحات تتعلق بالصندوق
العام ومدير الصندوق وإدارتل للصندوق العام ،إضافة إىل التأكد من توافق ما سبق مع أحكام الئحة صناديق االستثمار.

-

التأكد من قيام مدير الص ن ننندوق مبس ن ننؤولياتل مبا حيقق مص ن ننلحة مالكي الوحدات وفقا ألحكام الئحة صن ننناديق االسن ننتثمار وشن ننروط وأحكام الصن ننندوق
ومذكرة املعلومات.

-

العمل بأمانة وحسن نية واهتمام ومهارة وعناية وحرص ومبا حيقق مصلحة مالكي الوحدات.

-

تدوين حماضر االجتماعات ال تبني مجيع وقائع االجتماعات والقرارات ال اختذها اجمللس.

د) تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق.
املكافآت املتوقع دفعها إىل جملس إدارة الصندوق تصل إىل ة 30,000لاير سعودية كحد أقصى سنويا لألعضاء املستقلني جمتمعني.

هـ) بيان بأي تعارض متحقق أو محتمل بين مصالح عضو مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق.
ميكن ألعضاء جملس إدارة الصندوق أن يكونوا أعضاء يف صناديق استثمارية أخرى ذات أهداف استثمارية مشاهبة ألهداف الصندوق سواء كانت تدار من
قبل مدير الصندوق أو من قبل أي مدير صندوق أخر .ولذلت فمن املمكن أن أد أحد أعضاء جملس إدارة الصندوق يف نطاق ممارستل ألعمالل أنل يف
موقف ينطوي على تعارض حمتمل يف الواجبات أو املصاحل مع واحد أو أكثر من الصناديق .ويف هذ احلاالت سوف يراعي عضو جملس اإلدارة التزاماتل
بالتصرف مبا حيقق مصاحل مالكي الوحدات املعنيني حسن دور ومسؤوليتل كعضو جملس إدارة بالصندوق وذلت بالعمل بأمانة وحسن نية وحرص إىل درجة
ممكنة عمليا دون إغفال التزاماتل جتا عمالء الصناديق األخرى عند االطالع على أي تعارض حمتمل يف املصاحل ويف احلاالت ال تتطلن التصويت سوف
ميتنع ذلت العضو عن التصويت إذا رأى أعضاء جملس اإلدارة وجوب ذلت .علما أنل إىل تاريخ إعداد مذكرة املعلومات وشروط وأحكام الصندوق ال يوجد
تعارض متحقق بني مصاحل عضو جملس إدارة الصندوق ومصاحل الصندوق.
و) مجالس إدارة الصناديق التي يشارك فيها عضو مجلس الصندوق.
يدرك املس ننتثمر يف هذا الص ننندوق أن أعض نناء جملس اإلدارة قد يكون هلم عض ننويات مماثلة يف ص ننناديق اس ننتثمارية أخرى ،و أتهد مدير الص ننندوق لبيان
وحتديث – من حني آلخر – مجيع أمساء الص ننناديق االس ننتثمارية املدارة من قبل الش ننركة ال حيل فيها أحد أو مجيع أعض نناء جملس اإلدارة .اجلدول التايل
يوضح عضويات أعضاء جملس اإلدارة احلالية يف الصناديق االستثمارية املرخصة والعاملة يف اململكة العربية السعودية.
أعضاء غير مستقلين
المجليس)

احمد المحسن (رئيس

العيسى

الشيخ /أنس عبداهلل

إبراهيم آل الشيخ

السيد /خالد بن

السعيد

فراس بن صالح

أسم الصندوق

أعضاء مستقلين

صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع (الريال السعودي)









صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع (دوالر أمريكي)









صندوق الراجحي للصكوك









صندوق الراجحي املتوازن املتعدد األصول









صندوق الراجحي للنمو املتعدد األصول









صندوق الراجحي احملافظ متعدد األصول









صندوق الراجحي لألسهم السعودية









صندوق الراجحي لألسهم اخلليجية









صندوق الراجحي لألسهم العاملية









ص ن ن ن ن ننندوق الراجحي لتنمية رأس املال وتوزيع األرباح (أس ن ن ن ننهم منطقة
الشرق األوسط ومشال أفريقيا)









صندوق الراجحي لقطاع املواد األساسية









ص ننندوق الراجحي إم إس س نني أي ملؤش ننر األس ننهم الس ننعودية متعدد
العوامل









صندوق الراجحي لألسهم السعودية للدخل









صندوق الراجحي املتنوع للدخل









صندوق الراجحي ريت



صندوق شعاع وادي اهلدا




 )11هيئة الرقابة الشرعية:
أ) أسماء أعضاء هيئة الرقابة الشرعية ،ومؤهالتهم.
تتكون اهليئة الشرعية للصندوق من ثالثة ( )3أعضاء هم:
فضيلة الشيخ د .صالح بن منصور الجربوع (رئيساً)
حصن ننل الدكتور صن نناحل على الشن ننهادة اجلامعية وشن ننهادة املاجسن ننتأ والدكتورا من جامعة اإلمام حممد بن سن ننعود اإلسن ننالمية ،ويعمل رئيسن ننا للهيئة
الشرعية يف شركة تكافل الراجحي للتأمني التعاوين ،وهو حمامي وحمكم معتمد يف مركز التحكيم لدول جملس التعاون اخلليجي – البحرين
فضيلة الشيخ د .سليمان بن عبداهلل اللحيدان (عضواً)
حصننل الدكتور سننليمان على الشننهادة اجلامعية وشننهادة املاجسننتأ والدكتورا من جامعة اإلمام حممد بن سننعود اإلسننالمية ،ويعمل حاليا قاضنني
استئناف يف اجمللس األعلى للقضاء.
فضيلة الشيخ د .سعد بن تركي الخثالن (عضواً)
حصننل الدكتور سننعد على الشننهادة اجلامعية واملاجسننتأ والدكتورا من جامعة اإلمام حممد بن سننعود اإلسننالمية ،ويعمل حاليا (أسننتاذ) يف قسننم
الفقل يف كلية الشن نريعة جبامعة اإلمام حممد بن س ننعود اإلس ننالمية -الرياض ،ورئيس ننا للجمعية الفقهية الس ننعودية ،وهو عض ننو س ننابق لدى هيئة كبار
العلماء باململكة العربية السعودية.

ب) أدوار ومسؤوليات هيئة الرقابة الشرعية.
دور الهيئة الشرعية يتمثل فيما يلي:
.1
.2
.3
.4
.5

دراسننة ومراجعننة شننروط وأحننكام الصننندوق وأهنندافل وسياسنناتل االسننتثمارية ،للتأكد من تقيدهننا بأحننكام الشريعة.
تقدمي الرأي الشرعي إىل مدير الصندوق خبصوص التقيد باألحكام الشرعية.
حتديد الضوابط واألحكام الشرعية ال أن على مدير الصندوق التقيد هبا خالل إدارتل الستثمارات الصندوق.
وضع آلية الحتساب العنصر الواجن استبعاد من الصندوق –إن وجد -والتأكد من استبعاد .
مراقبة استثمارات الصندوق وأعمالل وفق الضوابط الشرعية احملددة.

ج) تفاصيل مكافئات أعضاء هيئة الرقابة الشرعية.
حيمل الصندوق أي تكاليف مقابل االستشارات الشرعية
ال َّ
د) تفاصيل المعايير المطبقة لتحديد شرعية األصول المعدة لالستثمار والمراجعة الدورية لتلك األصول واإلجراءات المتبعة في حال عدم التوافق
مع المعايير الشرعية.
حتكم الصندوق ضوابط االستثمار واملتاجرة يف األسهم والبضائع الصادرة من اهليئة الشرعية ملدير الصندوق وال تشمل ما يأيت:
أوالً :ضوابط صناديق المضاربة بالبضائع
تعريف المضاربة :هي أن يدفع شخص ماال إىل آخر ليتّجر بل ،ويتقامسان الربح بينهما حبسن ما يتفقان عليل .واملضاربة يف هذا الصندوق من املضاربة
املشرتكة وهي هنا :عقد بني أرباب املال (مالك الوحدات) واملضارب (مدير الصندوق) على أن يتوىل املضارب استثمار أمواهلم يف نشاط يرجى منل حتقيق
ربح مناسن ،على أن يكون الربح موزعا بينهما حسن ما اتفقا عليل ،ويف حال اخلسارة تكون اخلسارة املالية على أرباب املال وخيسر املضارب جهد
وعملل فقط.
الضوابط الشرعية:

 .1يف حالة استثمار الصندوق بصناديق أخرى تديرها شركة الراجحي املالية ,حتكم الصندوق الضوابط الشرعية الصادرة من اهليئة الشرعية ملدير
الصندوق وال تشمل ما يأيت:
 .2يف حال تعامل الصندوق بشراء السلع (املعادن) مث بيعها باألجل يلتزم مدير الصندوق باآليت:
-

أن تكون السلع مملوكة للصندوق ومتعينة لل – بأرقامها ومكاهنا – ومبوجن الوثائق املعينة هلا ،قبل البيع على املشرتي.
ال أوز أن يبيع الصندوق أو يشرتي سلعا ال أوز فيها التأجيل من الذهن والفضة والعمالت.
ال أوز أن يشرتي الصندوق من العميل ما قد باعل إيا باألجل.
إذا باع الصندوق السلعة على عميل فال أوز لل أن يبيعها وكالة عنل على من اشرتاها الصندوق لنفسل.

 .3ال أوز تداول وحدات الصندوق إال بعد بدء نشاطل واستمرار مزاولتل هلذا النشاط يف موجوداتل االستثمارية.

 .4ال أوز تداول وحدات الصندوق بعد توقفل عن مزاولة نشاطل كالتوقف للتصفية إذا كانت يف موجودات الصندوق ديون أو نقود ،إذ أن يف هذ
احلال تطبيق أحكام الصرف وشروطل وأحكام بيع الدين.
ثانيا :ضوابط صناديق األسهم:
حتكم الصندوق ضوابط االستثمار واملتاجرة يف األسهم الصادرة من اهليئة الشرعية ملدير الصندوق ما يأيت:
الشركات المساهمة ،من حيث غرضها ونشاطها وضوابط التعامل في أسهمها أنواع ثالثة هي:
ث -النوع األول :الشركات املسافة ذات األغراض واألنشطة املباحة .وهذ الشركات أوز االستثمار واملتاجرة بأسهمها وفق شروط البيع وأحكامل.
ج-

النوع الثاين :الشركات املسافة ذات األغراض واألنشطة احملرمة ،مثل شركات اخلمور والتبغ وحلوم اخلنزير وشركات القمار والبنوك الربوية ،وشركات
اجملون واألفالم اخلليعة  ،وصناديق االستثمار يف السندات الربوية ،والشركات املتخصصة يف تداول الديون والتعامل هبا .وهذ الشركات ال أوز
االستثمار واملتاجرة بأسهمها مطلقا.

ح-

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

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

إن جواز التعامل بأسهم تلت الشركات مقيد باحلاجة ،فإذا وجدت شركات مسافة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد احلاجة فيجن
االكتفاء هبا عن غأها ممن ال يلتزم بذلت.

-

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

-

أال يتجاوز مقدار اإليراد الناتج من عنصر حمرم ( )5٪من إمجايل إيراد الشركة سواء أكان هذا اإليراد ناجتا عن االستثمار بفائدة ربوية
أم عن ممارسة نشاط حم رم أم عن متلت حملرم أم عن غأ ذلت .وإذا مل يتم اإلفصاح عن بعض اإليرادات فيجتهد يف معرفتها ،ويراعى
يف ذلت جانن االحتياط.

-

وما ورد من حتديد للنسن مبين على االجتهاد وهو قابل إلعادة النظر حسن االقتضاء.

ثانيا :إذا ت أت أوضاع الشركات حبيث ال تنطبق عليها الضوابط السابقة وجبت املبادرة إىل التخلص منها ببيع أسهمها حسن اإلمكان على أال تتجاوز مدة
االنتظار تسعني يوما من تاريخ العلم بت أها.
ثالثا :يرجع يف معرفة أنشطة الشركة والنسن املقررة جلواز الدخول يف االستثمار واملتاجرة فيها إىل أقرب قوائم مالية صادرة موضحة لل رض؛ سنوية كانت أو
ربع سنوية أو شهرية ،سواء أكانت مدققة أم غأ مدققة.
رابعا :ال أوز االشرتاك يف تأسيس الشركات ال ينص نظامها على تعامل حمرم يف أنشطتها أو أغراضها.

خامسا :تطبق الشركة الضوابط املذكورة يف االستثمار ويف املتاجرة يف األسهم- ،ويعين االستثمار :اقتناء السهم بقصد ريعل ،أي رحبل السنوي ،وتعين املتاجرة:
البيع والشراء بقصد الربح من الفرق بني السعرين -سواء قامت الشركة نفسها بذلت أم بواسطة غأها ،وسواء أكان تعامل الشركة لنفسها ،أم كان ل أها على
سبيل التوسط (السمسرة) كما يف حالة الوساطة يف التداول ،أو على سبيل اإلدارة ألموال ال أ كما يف الصناديق االستثمارية إجارة كانت أم مضاربة ،أو على
سبيل الوكالة عن ال أ والتوكيل لل أ كما يف إدارة احملافظ االستثمارية.
سادسا :يتوىل مدير الصندوق استبعاد العنصر احملرم من األسهم واألوراق املالية األخرى حسن ضوابط اهليئة الشرعية
ثالثاً :ضوابط الصكوك:
تعريف الصكوك :هي وثائق متساوية القيمة متثل حصصا شائعة يف ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو حقوق معنوية أو يف ملكية موجودات مشروع معني
أو نشاط استثماري خاص ،وذلت بعد حتصيل قيمة الصكوك وقفل باب االكتتاب وبدء استخدامها فيما أصدرت من أجلل.
الضوابط الشرعية:
من أهم الضوابط الشرعية ال حتكم االستثمار يف الصكوك ما يأيت:
 .1أن يكون الصت جمازا من اهليئة الشرعية لشركة الراجحي املالية.
 .2أن حيكم الصت أحد عقود املعامالت املالية يف الفقل اإلسالمي ،كاملشاركة ،أو السلم ،أو االستصناع ،أو اإلجارة أو البيع وغأها ،وأن تكون
مستوفية ألركاهنا وشروطها.
 .3أال تشتمل وثائق الصكوك على أي شرط أو تعهد ،يؤدي إىل الربا أو ال رر أو الضرر أوغأها من احملرمات يف الشريعة اإلسالمية.
 .4أال تشتمل وثائق الصكوك على أي شرط أو تعهد يضمن بل املصدر ملالت الصت رأس مالل يف غأ حاالت التعدي أو التفريط.
 .5أوز تداول الصكوك يف سوق األوراق املالية أو غأها على أن يتم التقيد بالضوابط اآلتية:
أ .إذا كانت أصول الصكوك ديونا أو نقودا فال أوز تداوهلا إال بعد مراعاة أحكام بيع الدين وشروط عقد الصرف.
ب .إذا كانت أصول الصكوك أعيانا أو خدمات أو منافع أو حقوقا فال مانع من تداوهلا.
ت .إذا كانت أصول الصكوك تشتمل على أعيان وديون ونقود فينظر لل رض من إصدار الصكوك فإن كان ال رض تصكيت الديون أو النقود أو فا
معا فال أوز تداوهلا إال بعد مراعاة أحكامهما ،وإن كان ال رض تصكيت األعيان وحنو فال مانع من تداولل.

 )12مدير الصندوق:
أ) اسم مدير الصندوق.
شركة الراجحي المالية
ب) رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية.
شركة الراجحي املالية حتمل الرتخيص رقم ).(07068/37

ج) العنوان المسجل وعنوان العمل لمدير الصندوق.
شركة الراجحي المالية
املركز الرئيس  ،طريق امللت فهد
ص.ب  5561الرياض 11432
هاتف رقم + 966 )11( 2119292
فاكس رقم + 966 )11( 2119299
اململكة العربية السعودية
www.alrajhi-capital.com
د) تاريخ الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية.
شركة الراجحي املالية هي شخص اعتباري مرخص لل مبوجن أحكام الئحة األشخاص املصرح هلم الصادرة مبوجن قرار اهليئة رقم ()5-34-2007
بتاريخ 1428/6/4هن املوافق 2007/6/19م
هـ) بيان رأس المال المدفوع لمدير الصندوق
رأس املال املدفوع يعادل  500,000,000لاير سعودي.
و) ملخص بالمعلومات المالية لمدير الصندوق مع توضيح اإليرادات واألرباح للسنة المالية السابقة.
البند

السنة المنتهي في  2018/12/31م

الدخل

556,701,472

املصاريف

167,406,918

الزكاة

10,556,714

صايف الدخل

378,737,840

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


عبد اهلل بن سليمان الراجحي  -رئيس مجلس اإلدارة
 شركة الراجحي املصرفية لالستثمار (مصرف الراجحي) -رئيس جملس اإلدارة/غأ تنفيذي. شركة الراجحي للتأمني التعاوين ( تكافل الراجحي)  -رئيس جملس اإلدارة/غأ تنفيذي. -شركة جمموعة الراجحي القابضة  -رئيس جملس اإلدارة/غأ تنفيذي.

-

شركة الفارايب للبرتوكيماويات -رئيس جملس اإلدارة/غأ تنفيذي.
شركة الفارايب لالستثمار  -رئيس جملس اإلدارة/غأ تنفيذي.
شركة الفارايب ينبع للبرتوكيماويات  -رئيس جملس اإلدارة/غأ تنفيذي.
شركة الفارايب للصناعات التحويلية  -رئيس جملس اإلدارة/غأ تنفيذي.
شركة األجيال القابضة  -رئيس جملس اإلدارة/غأ تنفيذي.
شركة فرسان للسفر والسياحة  -رئيس جملس اإلدارة/غأ تنفيذي.
الشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد  -غأ تنفيذي.
شركة جبيل السعودية حللول أنسجة األرضيات  -غأ تنفيذي.
شركة الرؤية اخلضراء لألجنيلة الصناعية – غأ تنفيذي .



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



خالد بن حمد اليحيى  -عضو مجلس إدارة
 -شركة ميتاليف ايل آي جي العريب – عضو جملس إدارة/غأ تنفيذي.



فيصل بن سعود بن محمد الصالح  -عضو مجلس إدارة
 الشركة العربية لصناعة البالستيت احملدودة -عضو جملس إدارة /تنفيذي.-

شركة منتجات البالستيت السعودية احملدودة -عضو جملس إدارة /تنفيذي.



صالح بن علي أبا الخيل  -عضو مجلس إدارة (رئيس لجنة االلتزام)
 شركة الراجحي املصرفية لالستثمار (مصرف الراجحي) – عضو جملس إدارة/غأ تنفيذي. -الشركة البيطرة الوطنية -رئيس جملس اإلدارة/غأ تنفيذي.



عبدالعزيز بن خالد الغفيلي  -عضو مجلس إدارة
-

شركة الراجحي املصرفية لالستثمار (مصرف الراجحي) – عضو جملس إدارة/غأ تنفيذي.

-

جمموعة صافوال  -عضو جملس إدارة/غأ تنفيذي.

-

شركة بندة للتجزئة -عضو جملس إدارة/غأ تنفيذي.

ح) األدوار والمسؤوليات والواجبات الرئيسة لمدير الصندوق فيما يتعلق بالصندوق.


مدير الصندوق يعد مسؤوال عن إدارة الصندوق والسعي لتحقيق أهدافل االستثمارية ويراعي كذلت مصاحل حاملي الوحدات يف اطار مذكرة
املعلومات والشروط واالحكام وااللتزام بسياسات استثمار الصندوق وممارساتل وقيود االستثمار املنصوص عليها يف املادة  41من الئحة صناديق
االستثمار



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



مراقبة السيولة للوفاء بأي طلبات اسرتداد حمتملة



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

ط) المهام التي ُكلف بها طرف ثالث من جانب مدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق االستثمار.
ال يوجد
ي) أي أنشطة عمل أو مصالح أخرى لمدير الصندوق تمثل أهمية جوهرية  ،أو من الممكن أن تتعارض مع أنشطة صندوق االستثمار.
ال يوجد
ك) األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله.
ث) للهيئة السوق املالية صالحية عزل مدير الصندوق فيما يتعلق بالصندوق واختاذ أي اجراء ترا مناسبا لتعيني مدير صندوق بديل أو اختاذ أي
تدبأ آخر ترا مناسبا يف حال وقوع أي من احلاالت اآلتية:
 .7توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشتط اإلدارة دون إشعار هيئة السوق املالية بذلت مبوجن الئحة األشخاص املرخص هلم.
 .8إل اء ترخيص مدير الصندوق يف ممارسة نشاط اإلدارة أو سحبل أو تعليقل من قبل هيئة السوق املالية
 .9تقدمي طلن إىل هيئة السوق املالية من مدير الصندوق إلل اء ترخيصل يف ممارسة نشاط االدارة
 .10إذا رأت هيئة السوق املالية أن مدير الصندوق قد أخل – بشكل ترا اهليئة جوهريا – بالتزام النظام او لوائحل التنفيذية.
 .11وفاة مدير احملفظة االستثمارية الذي يدر أصول صندوق االستثمار أو عجز أو استقالتل مع عدم وجود شخص أخر مسجل لدى مدير
الصندوق قادر على ادارة أصول الصندوق.
 .12أي حالة أخرى ترى هيئة السوق املالية – بناء على أسس معقولة – أهنا ذات أفية جوهرية.
ج) أن على مدير الصندوق إشعار هيئة السوق املالية بأي من احلاالت الوارد ذكرها يف الفقرة الفرعية  5من الفقرة (أ) أعال .
ح) يف حال مارست هيئة السوق املالية أيا من صالحياهتا وفقا للفقرة أ فيتعني على مدير الصندوق التعاون بشكل كامل من أجل املساعدة على
تسهيل النقل السلس للمسؤوليات إىل مدير الصندوق البديل وذلت خالل الن  60يوما األوىل من تعيني مدير الصندوق البديل .وأن على
مدير الصندوق املعزول ان ينقل حيثما كان ذلت ضروريا ومناسبا ووفقا لتقدير هيئة السوق املالية احملض ،اىل مدير الصندوق البديل مجيع العقود
املرتبطة بالصندوق.

 )13أمين الحفظ:
أ) اسم أمين الحفظ.
شركة البالد لالستثمار ةالبالد املاليةة
ب) رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية.
البالد املالية مقرها الرئيسي يف الرياض ،ومصرحة من قبل هيئة السوق املالية السعودية ترخيص رقم ()37-08100
ج) العنوان المسجل وعنوان العمل ألمين الحفظ.
شركة البالد لالستثمار
اململكة العربية السعودية
البالد املالية ،املركز الرئيسي
طريق امللت فهد | ص ب  140الرياض 11411
الرقم اجملاين 920003636 :فاكس0112906299 :
الربيد اإللكرتوينclientservices@albilad-capital.com :
املوقع االلكرتوينwww.albilad-capital.com :
د) تاريخ الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية.
شركة البالد املالية هي شخص اعتباري مرخص لل مبوجن أحكام الئحة األشخاص املصرح هلم الصادرة مبوجن الرتخيص رقم ( )37-08100بتاريخ
1428/08/01هن املوافق 2007/08/14م
هـ) األدوار األساسية ومسؤوليات أمين الحفظ فيما يتعلق بالصندوق.
أمني احلفظ هو املسؤول عن حفظ ومحاية أصول الصندوق نيابة عن مجيع مالكي الوحدات واختاذ مجيع التدابأ اإلدارية يف ما خيص حفظ أصول
الصندوق.
و) المهام التي كلف بها أمين الحفظ طرفاً ثالثاً.
حيق ألمني احلفظ تكليف أي طرف ثالث للقيام جبزء من مهام أمني احلفظ أو مجيعها نيابة عنل يف األسواق احمللية أو اخلارجية.

ز) األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله.
 .3صالحية الهيئة في عزل أمين الحفظ واستبداله:
ج)

للهيئة عزل أمني احلفظ املعني من مدير الصندوق أو اختاذ أي تدبأ ترا مناسبا يف حال وقوع أي من احلاالت اآلتية:
 )6توقف أمني احلفظ عن ممارسة نشاط احلفظ دون إشعار اهليئة بذلت مبوجن الئحة األشخاص املرخص هلم.
 )7إل اء ترخيص أمني احلفظ يف ممارسة نشاط احلفظ أو سحبل أو تعليقل من قبل اهليئة.
 )8تقدمي طلن إىل اهليئة من أمني احلفظ إلل اء ترخيصل يف ممارسة نشاط احلفظ.
 )9إذا رأت اهليئة أن أمني احلفظ قد أخل  -بشكل ترا اهليئة جوهريا  -بالتزام النظام أو لوائحل التنفيذية.
 )10أي حالة أخرى ترى اهليئة -بناء على أسس معقولة -أهنا ذات أفية جوهرية.

د)

إذا مارسن ننت اهليئة أيا من صن ننالحياهتا وفقا للفقرة (أ) من هذ املادة ،فيجن على مدير الصن ننندوق املعين تعيني أمني حفظ بديل وفقا لتعليمات
اهليئة ،كما يتعني على مدير الصندوق وأمني احلفظ املعزول التعاون بشكل كامل من أجل املساعدة على تسهيل النقل السلس للمسؤوليات إىل
أمني احلفظ البديل وذلت خالل الن ن ( )60يوما األوىل من تعيني أمني احلفظ البديل .وأن على أمني احلفظ املعزول أن ينقل ،حيثما كان ذلت
ضروريا ومناسبا ووفقا لتقدير اهليئة احملض  ،إىل أمني احلفظ البديل مجيع العقود املرتبطة بصندوق االستثمار ذي العالقة.

 .4صالحية مدير الصندوق في عزل أمين الحفظ واستبداله:
د) أوز ملدير الصن ن ن ن ننندوق عزل أمني احلفظ املعني من قبلل مبوجن إشن ن ن ن ننعار كتايب إذا رأى بشن ن ن ننكل معقول أن عزل أمني احلفظ يف مصن ن ن ننلحة مالكي
الوحدات ،وعلى مدير الصندوق إشعار اهليئة ومالكي الوحدات بذلت فورا وبشكل كتايب.
ه) أن على مدير الصننندوق إذا عزل أمني احلفظ تعيني بديل لل خالل ( )30يوما من تسننلم أمني احلفظ اإلشننعار الكتايب الصننادر وفقا للفقرة (أ)
من هذ املادة .وأن على أمني احلفظ املعزول التعاون بش ن ننكل كامل مع مدير الصن ننندوق لتسن ننهيل النقل السن ننلس للمسن ننؤوليات إىل أمني احلفظ
البديل .وأن على أمني احلفظ املعزول أن ينقل ،حيثما كان ذلت ض ن ن ن ن ننروريا ومناسن ن ن ن ننبا ،إىل أمني احلفظ البديل مجيع العقود املرتبطة بصن ن ن ن ن ننندوق
االستثمار ذي العالقة.
و) أن على مدير الصن ن ن ن ن ن ننندوق اإلفصن ن ن ن ن نناح فورا يف موقعل اإللكرتوين عن قيامل بتعيني أمني حفظ بديل ،وأن على مدير الص ن ن ن ن ننندوق العام كذلت
اإلفصاح يف املوقع اإللكرتوين للسوق عن قيامل بتعيني أمني حفظ بديل للصندوق العام.
 )14مستشار االستثمار.
ال يوجد

 )15الموزع
أ) اسم الموزع.
شركة دراية المالية
ب) العنوان المسجل وعنوان العمل للموزع.
شارع العليا العام -الرياض
مركز العليا  -الدور الثاين
صندوق بريد 286546
الرياض 11323
هاتف
9 2002 44 33
فاكس
966 299 8071
support@derayah.com
ج) الترخيص الصادر عن الهيئة للموزع.
ترخيص رقم 08109 – 27

د) وصف األدوار األساسية ومسؤوليات الموزع فيما يتعلق بصندوق االستثمار.

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

 )1عرض وبيع وحدات الصندوق حتت مسمى مدير الصندوق للمستثمرين بأفضل جهد وعناية ممكنة من خالل قنوات التوزيع اخلاصة باملوزع
 )2تنفيذ االشرتاكات واالسرتدادات يف الصناديق املستثمر هبا بشكل جتميعي حتت مسمى املوزع املستثمرين.
 )3القيام جبميع متطلبات العناية واحلرص الالزم على املستثمرين وال تشتمل على منوذج اعرف عمليت ومنوذج مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
ومتطلبات مالءمة االستثمار للعميل وفقا للوائح واألنظمة السعودية.
 )4مسؤولية التواصل مع العمالء وتقدمي التقارير اخلاصة بالصندوق مبا تشملل من تقارير دورية وتقارير تأكيد إمتام الصفقات ،والرد على مجيع
استفسارات وطلبات املستثمرين ،وتقدمي التقارير واملتطلبات اخلاصة مبدير الصندوق.
 )5حتمل مجيع الرسوم واملصاريف املتعلقة بتسويق وعرض الصندوق للمستثمرين.
 )6التأكد من اكتمال ودقة الشروط واألحكام ال تقدم للعمالء وأي حتديثات وت يأات عليها.

 )16المحاسب القانوني:
أ) اسم المحاسب القانوني.
إيرنيست أند يونج
ب) العنوان المسجل وعنوان العمل للمحاسب القانوني.
الطابق السادس  ،برج الفيصلية
طريق امللت فهد
ص.ب  2732الرياض 11464
اململكة العربية السعودية
http://www.ey.com/EM/en
ج) األدوار األساسية ومسؤوليات المحاسب القانوني فيما يتعلق بالصندوق.
تتمثل مسؤولية احملاسن القانوين يف إبداء الرأي على القوائم املالية استنادا إىل أعمال املراجعة ال يقوم هبا وال تتم وفقا ملعايأ املراجعة املتعارف عليها
يف اململكة العربية الس ننعودية وال تتطلن التزام احملاس ننن مبتطلبات أخالقيات املهنة وختطيط وتنفيذ أعمال املراجعة للحص ننول على درجة معقولة من
التأكد بأن القوائم املالية خالية من األخطاء اجلوهرية .تتض ننمن مس ننؤوليات احملاس ننن القانوين أيض ننا القيام بإجراءات احلص ننول على أدلة مؤيدة للمبالغ
واإليضنناحات الواردة يف القوائم املالية .باإلضننافة إىل تقييم مدى مالءمة السننياسننات احملاسننبية املتبعة ومعقولية التقديرات احملاسننبية املسننتخدمة باإلضننافة
إىل تقييم العرض العام للقوائم املالية.

 )17معلومات أخرى:
أ) سيتم تقديم السياسات واإلجراءات المتعلقة بمعالجة تضارب المصالح عند طلبها بدون أي مقابل.
ب) المعلومات المتعلقة بالتخفيضات والعموالت الخاصة وشرح سياسة مدير الصندوق بشأن التخفيضات والعموالت الخاصة.
يستحق مدير الصندوق رسوم اشرتاك ختصم مباشرة عند كل عملية اشرتاك بالصندوق غأ مسرتدة مبعدل  %2كحد أقصى من قيمة كل اشرتاك .وأوز
ملدير الصندوق وفقا لتقدير اخلاص خفض هذ النسبة.
ج) المعلومات المتعلقة بالزكاة و/أو الضريبة
يتوىل املستثمر استخراج زكاة مالل بنفسل.
إن الرسوم واملصاريف والعموالت املذكورة يف شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات ال تشمل ضريبة القيمة املضافة وسيتم حتميل الضريبة بشكل
منفصل وفقا للنسن املنصوص عليها يف نظام الضرائن والئحتل التنفيذية.

د) معلومات وتفاصيل اجتماع مالكي الوحدات.
 .6يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات من خالل إعالن الدعوة على املوقع اإللكرتوين اخلاص بل وعلى املوقع اإللكرتوين اخلاص بالسوق
املالية السعودية ةتداولة ،ومن خالل إرسال إخطار خطي جلميع مالكي الوحدات وأمني احلفظ مع إعطاء مهلة ال تقل عن  10أيام وال تزيد عن
 21يوما من تاريخ انعقاد االجتماع .ويتعني أن حيدد اإلعالن واإلخطار تاريخ انعقاد االجتماع ومكانل ووقتل وجدول األعمال املقرتح .كما يتعني
ُ
على مدير الصندوق ،يف نفس وقت إرسال اإلخطار إىل مالكي الوحدات فيما يتعلق بأي اجتماع ،تقدمي نسخة من هذا اإلخطار إىل هيئة السوق
املالية.
 .7يتعني على مدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع ملالكي الوحدات يف غضون  10أيام من استالم طلن خطي من أحد مالكي الوحدات أو أكثر،
الذي ميتلت منفردا أو الذين ميتلكون جمتمعني  %25على األقل من وحدات الصندوق.
 .8يتكون النصاب الالزم لعقد اجتماع ملالكي الوحدات من عدد مالكي الوحدات الذين ميتلكون جمتمعني  %25على األقل من قيمة وحدات
الصندوق.
 .9يف حال عدم الوف اء بشروط النصاب الواردة يف الفقرة السابقة أعال  ،يدعو مدير الصندوق الجتماع ثان من خالل اإلعالن على موقعل اإللكرتوين
وعلى املوقع اإللكرتوين اخلاص بالسوق املالية السعودية ةتداولة ومن خالل إرسال إخطار خطي جلميع مالكي الوحدات وأمني احلفظ مع إعطاء
مهلة ال تقل عن  5أيام من تاريخ انعقاد االجتماع الثاين .وخالل االجتماع الثاين ،يشكل أي عدد من مالكي الوحدات الذين ميتلكون أي عدد
من الوحدات ،احلاضرين بصفة شخصية أو من خالل ممثلني ،نصابا قانونيا.
 .10حيق لكل مالت وحدات تعيني وكيل لتمثيلل يف اجتماع مالكي الوحدات.
هـ) معلومات عن اإلجراءات المتبعة إلنهاء وتصفية الصندوق.
يعترب هذا الص ن ننندوق من الص ن ننناديق املفتوحة املدة وليس هناك يوم حمدد لتص ن ننفيتل .ومع ذلت ،فإنل سن ننيكون ملدير الصن ننندوق احلق يف تصن ننفية الصن ننندوق
بالكامل ،إذا أصنبح جليا أن حجم أصنول الصنندوق ال يربر االسنتمرار يف إدارتل بطريقة عملية ومالئمة وجمدية من الناحية االقتصنادية أو بسنبن حدوث
بعض الت يأات يف األنظمة ال حتكم إدارة الصندوق ،أو اخنفض حجم الصندوق دون احلد األدىن املسموح بل الستمرار الصندوق واحملدد من قبل هيئة
السننوق املالية وذلت بعد اشننعار هيئة السننوق املالية أو ألي سننبن طاريف آخر .ويف حالة مت اختاذ قرار بتصننفية الصننندوق ،فسننيقوم مدير الصننندوق باختاذ
اخلطوات التالية:


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



سن ننداد االلتزامات املسن ننتحقة على الصن ننندوق من أصن ننول الصن ننندوق وتوزيع املبالغ املتبقية (إن وجدت) على مالكي الوحدات املسن ننجلني يف تاريخ
التصفية على أساس تناسيب حسن ما ميلكل كل مالت وحدات بالصندوق.



أن على مدير الصندوق اإلعالن يف موقعل اإللكرتوين واملوقع اإللكرتوين للسوق عن انتهاء مدة الصندوق ومدة تصفيتل.

و) اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى
يستقبل مدير الصندوق شكاوى املستثمرين يف الصندوق عن طريق وحدة خدمات العمالء على الرقم اجملاين  8001245858أو عن طريق الفاكس
رقم  011/ 4600625أو عن طريق املراكز االستثمارية.



يف حالة طلن اجلهات القضننائية املختصننة أو هيئة السننوق املالية نتائج أي شننكوى صننادرة عن أي مسننتثمر من املسننتثمرين يف الصننندوق ،فعلى مدير
الصندوق تزويدها جبميع املستندات املرتبطة باملوضوع.



يزود مدير الصندوق املستثمرين باإلجراءات اخلاصة مبعاجلة الشكاوى حال طلبها.



ويف حالة تعذر الوص ن ن ننول إىل تس ن ن ننوية أو مل يتم الرد خالل  15يوم عمل ،حيق للمش ن ن ننرتك إيداع شن ن ننكوا لدى هيئة السن ن ننوق املالية -إدارة شن ن ننكاوى
املستثمرين ،كما حيق للمشرتك إيداع شكوا لدى جلنة الفصل يف منازعات األوراق املالية بعد مضي مدة ( )90يوم تقوميي من تاريخ إيداع الشكوى
لدى اهليئة ،إال إذا اخطرت اهليئة مقدم الشكوى جبواز إيداعها لدى اللجنة قبل انقضاء املدة.

ز) الجهة القضائية المختصة بالنظر في أي نزاع ناشئ من أو عن االستثمار في الصناديق.
ختضننع مذكرة املعلومات وشننروط وأحكام الصننندوق ألنظمة اململكة العربية السننعودية السننارية املفعول وألي تعديالت الحقة يف املسننتقبل لتلت األنظمة
مبا ال خيالف الضوابط الشرعية املعتمدة لدى الراجحي املالية .وحيال أي نزاع ينشا بني مدير الصندوق واملستثمرين إىل جلنة الفصل 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.
ط) ملكية أصول الصندوق.
تعد أصول الصندوق مملوكة بشكل مجاعي ملالكي الوحدات (ملكيل مشاعة) ،وال أوز أن يكون ملدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أمني
أي مصلحة يف أصول الصندوق أو مطالبة فيما يتعلق بتلت األصول ،إال إذا كان مدير
احلفظ أو أمني احلفظ من الباطن أو مقدم املشورة أو املوزع ّ

الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أمني احلفظ أو أمني احلفظ من الباطن أو مقدم املشورة أو املوزع مالكا لوحدات الصندوق ،وذلت يف حدود

ملكيتل ،أو كان مسموحا هبذ املطالبات مبوجن أحكام الئحة صناديق االستثمار وأُفصح عنها يف الشروط واألحكام أو مذكرة املعلومات.
ي) أي معلومة أخرى معروفة ،أو ينبغي أن يعرفها مدير الصندوق أو مجلس إدارة الصندوق بشكل معقول  ،وقد يطلبها – بشكل معقول – مالكو
بناء
الوحدات الحاليون أو المحتملون أو مستشاروهم المهنيون ،أو من المتوقع أن تتضمنها مذكرة المعلومات التي سيُتخذ قرار االستثمار ً
عليها.
ال يوجد
ك) إعفاءات من قيود الئحة صناديق االستثمار وافقت عليها هيئة السوق المالية ما عدا التي ذُكرت في سياسات االستثمار وممارساته.
ال يوجد

ل) سياسة مدير الصندوق فيما يتعلق حقوق التصويت المرتبطة بأي أصول للصندوق العام الذي يديره.
بعد التشنناور مع مسننؤول االلتزام ،يوافق جملس إدارة الصننندوق ،على السننياسننات العامة املرتبطة مبمارسننة حقوق التصننويت املمنوحة للصننندوق على أسنناس
األوراق املالية ال تشكل جزءا من أصول الصندوق ،وسوف يقرر مدير الصندوق ،بناء على تقدير اخلاص ،ممارسة أو عدم ممارسة أي حقوق تصويت،
بعد التشاور مع مسؤول االلتزام .وسيتم تزويد مالكي الوحدات هبذ السياسة عند طلبهم .
م) معايير تحديد مجال االستثمار.
اجملال االستثماري للصندوق هو مجيع شركات قطاع املواد األساسية يف األسواق السعودية املتوافقة مع الضوابط الشرعية وحيق ملدير الصندوق االستثمار
خارج املؤشر االسرتشادي للصندوق مبا يتوافق مع االسرتاتيجية االستثمارية للصندوق.

ملحق رقم ()1
ملخص الرسوم والمصاريف الفعلية للعام 2019م :
524,125.10
36,750.00
5,250.00
0
7,500..00
14,766.27
29,925.79
47,638.23
5,116.04
671,071.43
%2.36
9,639.98

*الرسوم أعاله تشمل رسوم القيمة المضافة.

