ملخص المعلومات الرئيسية

صندوق الراجحي لألسهم العالمية

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

 .2األهداف االستثمارية
يهدف صندوق الراجحي لألسهم العاملية إىل حتقيق منو طويل األجل لرأس املال وفق أحكام الشريعة اإلسالمية من خالل االستثمار يف
أسهم متوافقة مع املعايري الشرعية املقرة من قبل اهليئة الشرعية لدى الراجحي املالية ختتار بشكل رئيسي من بني األسهم املدرجة يف األسواق
الع املية .كما يسعى الصندوق لتحقيق منو مقارب للمؤشر اإلرشادي (مؤشر داو جونز ألسواق األسهم اإلسالمية) وميكن للمستثمر متابعة
أداء املؤشر اإلرشادي من خالل زيارة املوقع االلكرتوين ملدير الصندوقwww.alrajhi-capital.com .

 .3سياسات االستثمار وممارساته
يستثمر الصندوق بشكل رئيسي يف أسهم الشركات املدرجة يف أسواق األسهم العاملية الرئيسية واملتوفرة بتقييمات جذابة مع احتمال حتقيق
منو طويل األجل يف رأس املال.
وفيما يلي بيان موجز لنطاق توزيع أصول الصندوق:
أ-

جيوز للصندوق االستثمار يف شركة واحدة بنسبة  % 10كحد أقصى من صايف أصول الصندوق وقت االستثمار أو بنسبة
تعادل القيمة السوقية ألسهم هذه الشركة وفق املؤشر اإلرشادي ،حسب أعلى القيمتني.

ب -يف مجيع الظروف ،ال جيوز أن ميتلك الصندوق أكثر من  %5من األوراق املالية الصادرة عن أي مصدر.
ت -جيوز للصندوق استثمار السيولة النقدية املتاحة يف أدوات مالية أخرى ،منها وحدات الصناديق االستثمارية األخرى ،على أن ال
تتجاوز إمجال الوحدات اليت يتم متلكها يف أي صندوق آخر ما نسبية  %10من صايف قيمة أصول الصندوق ،وكذلك أال
تتجاوز االستثمارات ما نسبته  %10من صايف قيمة أصول الصندوق اآلخر املتملك فيه.

 .4المخاطر المرتبطة باالستثمار في الصندوق


يعتربربا الصربربندوق صربربندوق اسربربتثمار عربرباع امللربرباطر ،وتبع رباي لربربذلك جيربربب علربربى مربربالكي الوحربربدات أن يكون ربوا علربربى بينربربه مربربن امللربرباطر
الرئيسة اليت قد يكون هلا أثر سليب على أداء الصندوق



لربربيه هنربرباك ت كيربربد أن األهربربداف االسربربتثمارية للصربربندوق سربربوف تتحقربربق وذلربربك ألن وربربروف السربربوق وطربربرق التربربداول يف ت ربربري مسربربتمر
كما أن األداء السابق للصندوق أو املؤشر االسرتشادي للصندوق ال يعتا ضماناي لألداء املستقبلي.
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ال يوج ربربد ضرب ربربمان ب رب رب ن األربرب ربرباح سرب ربربوف تتحقرب ربربق أو أن ربربه لرب ربربن يرب ربربتم تكب ربربد أي خسرب ربربائر كبرب ربربرية أو أن أداء الص ربربندوق مقارنرب ربربة باملؤشرب ربربر
االسرتشادي سيتكرر أو مياثل األداء السابق.



جيب أن ي خذ مالكي الوحدات احملتملني يف االعتبار أن االستثمار يف الصندوق ال يعتا مبثابة وديعة بنكية.



جيب على مالكي الوحدات أن يدركوا أهنم رمبا خيسرون جزءاي من أو كامل استثمارهم ،وقد يكون مبلغ االسربرتداد أقربل مربن السربعر
الذي اشرتكوا به يف الصندوق  .وقد تنلفض قيمة االستثمارات الرئيسة للصندوق ورمبا ال يستطع مالكي الوحدات اسرتداد املبلغ
الذي استثمروه يف الصندوق.

قائمة المخاطر الرئيسة المحتملة المرتبطة باالستثمار في الصندوق
جيب أن ي خذ مالك ي الوحدات احملتملني يف االعتبار قبل االستثمار يف هذا الصندوق عوامل امللاطر واليت تشتمل وال تنحصر على التاع:
مخاطر سوق األسهم

يستثمر الصندوق بشكل أساسي يف األسهم اليت هي عرضة مللاطر السوق والتذبذبات العالية ،ويف الوقت ذاته ال يوجد أي ت كيد أو ضمان
ب ن الصندوق سيحقق أداءي إجيابيا .وينب ي أن يكون املستثمر على علم بامللاطر اليت ينطوي عليها هذا النوع من االستثمارات .كما أن
املستثمر يدرك أن مجيع األسهم عرضة لالرتفاع واالخنفاض تبعا لعوامل النمو لتلك الشركات اليت تت ثر بالعديد من العوامل الداخلية واخلارجية.
و مدير الصندوق سيسعى قدر اإلمكان للتقليل من خماطر هذه التذبذبات بالتوزيع النشط يف القطاعات ومن خالل ختفيض أو زيادة نسبة
األسهم يف الصندوق تبعا لظروف السوق.
مخاطر القطاع
قد يركز الصندوق يف استثماره على أحد القطاعات مما جيعل الصندوق عرضة للت ري تبعاي للت ري يف ذلك القطاع ،بشكل عام ال يتم الرتكيز على
االستثمار يف أحد القطاعات بعينه إال يف حال توافر فرص منو كبرية لذلك القطاع وباملقابل يكون الصندوق أكثر خماطرة مقارنة بالصناديق
األكثر تنوعا.

مخاطر العمالت
ينطوي االستثمار يف الصندوق على بعض امللاطر اليت تتعلق بالعمالت ،فإن اخنفاض قيمة أي من العمالت اليت تشكل قوام استثمارات
الصندوق من ش نه أن يؤثر سلبا على أداء الصندوق .ولكن التنوع يف جماالت ا الستثمار يف عدد من البلدان امللتلفة سيكون من ش نه أن
يقلل من تلك امللاطر.

مخاطر االئتمان
يف حال استثمار أصول الصندوق يف صناديق البضائع فهناك خماطر ائتمانية تتمثل يف إمكانية عدم قدرة أو عدم رغبة الطرف اآلخر يف سداد
املستحقات أو االلتزامات املرتتبة عليه يف الوقت احملدد أو عدم إمكانية السداد هنائياي.
المخاطر االقتصادية

ينطوي االستثمار يف الصندوق على درجة عالية من امللاطر النامجة عن التوزيع اجل رايف لألسواق اليت يستثمر فيها الصندوق .وعليه؛ فإن أي
ت يريات معاكسة يف الظروف االقتصادية للبلد (أو البلدان) اليت تستثمر فيها األموال ،قد يكون له أثر سليب على قيمة أصول الصندوق.

مخاطر عدم الشرعية

تتمثل خماطر عدم الشرعية يف حال استبعاد أحد الشركات املستثمر فيها وأصبحت غري متوافقة مع املعايري الشرعية للهيئة الشرعية ،مما قد يؤدي
إىل اضطرار مدير الصندوق لبيع تلك األسهم بسعر قد يكون غري مالئم .إضافة إىل أن استبعاد عدد من الشركات كنتيجة لعدم مطابقتها
للضوابط احملددة من اهليئة الشرعية اخلاصة مبدير الصندوق من ش نه أن جيعل استثمارات الصندوق أكثر تركيزاي مما قد يزيد من التذبذبات.
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مخاطر السيولة

يتعرض الصندوق مللاطر 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 معه مدير الصندوق لت جيل
االسرتداد لتاريخ الحق.
المخاطر القانونية
قد تواجه الشركات بعض امللاطر القانونية نتيجة لعدم االلتزام بتطبيق األنظمة واإلجراءات القانونية ,وت يت تلك امللاطر من الشركات اليت
استثمر فيها الصندوق واحتمالية تعرضها للملاطر القانونية واملقاضاة من قبل دعاوى األفراد أو الشركات.
المخاطر السياسية
أداء الصندوق قد يكون مت ثرا بت يري احلكومات أو احلروب أو يف حال ت يري القوانني يف تلك البلدان أو أي خماطر سياسية أخرى.
مخاطر االعتماد على موظفي مدير الصندوق

يعتمد أداء الصندوق بشكل كبري على قدرات ومهارات مووفي مدير الصندوق ،مما قد يؤدي إىل ت ثر أداء الصندوق وسعر الوحدة سلبيا
عند استقالتهم أو غياهبم وعدم وجود بديل مناسب.
مخاطر تضارب المصالح
تنش هذه امللاطر يف احلاالت اليت تؤثر على موضوعية واستقاللية قرار مدير الصندوق بسبب مصلحة شلصية 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 /النظري ،والت ريات يف الظروف االقتصادية أو السياسية احملددة اليت تؤثر سلبا
وتشمل الت يريات يف الظروف املالية ُ
على نوع معني من األوراق املالية أو املصدر ،حيث إن ذلك األصل يت ثر بوضع املصدر مما قد يؤدي إىل اخنفاض قيمة أسهمه وبالتاع ت ثر
أداء الصندوق وسعر الوحدة سلبا.

 .5البيانات 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

-9.63

8.13

11.84

136.10

 )2إجمالي العائدات السنوية لكل من السنوات العشر الماضية )أو منذ التأسيس(.
العائد السنوي %
2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

%-9.63

%19.18

%0.40

%-2.43

%6.00

%19.63

%8.41

%-2.62

%10.09

%37.83
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 )3أداء الصندوق بالمقارنة مع المؤشر االسترشادي على مدار السنوات الخمس الماضية أو منذ التأسيس.
األداء السنوي %
السنة

2018

الصندوق

%-9.63

المؤشر االسترشادي

%-6.77

2017

2016

2015

2014

%19.18

%0.40

%-2.43

%6.00

%27.04

%5.53

%-0.64

%6.21

 )4تاريخ توزيع األرباح على مدار السنوات المالية الثالث الماضية
لن يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح أو توزيعات نقدية على املستثمرين وسيقوم بإعادة استثمار األرباح املوزعة يف الصندوق.
 )5تقارير الصندوق
يستطيع مالكي الوحدات االستثمارية واملستثمرين احملتملني احلصول على نسخ من هذه القوائم دون مقابل وذلك من خالل موقعنا االلكرتوين
www.alrajhi-capital.com

(ب) مقابل الخدمات والعموالت واالتعاب
رسوم اإلدارة
يسربربتحق مربربدير الصربربندوق رسربربوم إدارة بنسربرببة %1.5سربربنوياي (املتضربربمنة رسربربوم اإلدارة ملربربدير الصربربندوق مربربن البربرباطن) مربربن إمجربرباع أصربربول الصربربندوق.
وحتتسب هذه النسبة بعد كل يوم تقومي وتسدد يف هناية كل شهر ميالدي.

رسوم أمين الحفظ
يتحمل الصندوق رسوم حفظ حبد أقصى  %0.40سنوياي من قيمة األصول لألوراق املالية اليت يتم حفظها يف األسواق العاملية.
ال تشمل الرسوم النظامية والرسوم اليت قد تفرضها األسواق ومراكز اإليداع واليت من املمكن أن تت ري من وقت ألخر.
الضرائب
يتحمربل الصربربندوق ضربريبة القيمربربة املضربربافة وأي ضربرائب أخربربرى يربربتم فرضربربها علربى الصربربندوق أو العقربربود املامربربة مربربع الصربربندوق أو الرسربربوم الربربيت تربربدفع
ألطراف أخرى نظري تقدميهم خلدمات أو أعمال للصندوق أو مدير الصندوق مقابل إدارة الصندوق.
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رسوم التعامل
يتحمربربل الصربربندوق عمربربوالت ورسربربوم التربربداول الناجتربربة عربربن صربربفقات وعمليربربات شربراء وبيربربع األوراق املاليربربة حسربربب العمربربوالت السربربائدة يف األسربواق
واليت تدفع للوسطاء واألسواق املالية واجلهات التنظيمية وأمناء احلفظ.
رسوم أخرى
سيتحمل الصندوق املصاريف الالزمة والفعلية إلدارته ،رسوم املراجعة ورسوم احلفظ ورسوم النشر والرسوم الرقابية ومكافآت أعضاء جمله
إدارة الصندوق ورسوم املؤشر االسرتشادي ،واملصروفات االخرى ،بشرط أال يتجاوز إمجاع نسبة املصروفات األخرى (باستثناء مصاريف
التعامل واحلفظ والضرائب)  %0.25من متوسط صايف قيمة األصول السنوية أو ( 150,000يف حال كانت نسبة الرسوم أقل من ذلك)
كما يتحمل الصندوق الرسوم الفعلية فقط.

رسوم اإلدارة

 %1.5من إمجاع أصول الصندوق حتتسب على أساس سنوي وحتمل
بشكل يومي تراكمياُ ويتم خصمها من أصول الصندوق يف هناية كل شهر
ميالدي

أتعاب احملاسب القانوين

حبد أقصى  35,000لاير سنوياي حتتسب كمبلغ ثابت على أساس سنوي
وحتمل بشكل يومي تراكمياي وتدفع كل سته اشهر

رسوم نشر قيمة الوحدات يف موقع تداول
مكاف ة أعضاء جمله إدارة الصندوق

حبد أقصى  5,000لاير سنوياي حتتسب كمبلغ ثابت على أساس سنوي
وحتمل بشكل يومي تراكمياي وتدفع يف هناية العام

حبد أقصى  60,000لاير سنوياي يتحمل الصندوق نصيبه منها بقدر حجم
أصوله نسبة إىل إمجاع أصول الصناديق األخرى على اساس سنوي وحتمل
بشكل يومي تراكمياي وختصم يف هناية السنه

رسوم رقابية (من قبل هيئة السوق املالية)

 7,500لاير سنوياي حتتسب كمبلغ ثابت على أساس سنوي وحتمل بشكل
يومي تراكمياي وتدفع يف هناية العام

تطهري أرباح االسهم

حتسب كنسبة مئوية حسب معايري اهليئة الشرعية

مصاريف التوزيع

حبد أقصى  50,000لاير سنوياي حتتسب كمبلغ تقديري على أساس
سنوي وحتمل بشكل يومي تراكمياي وتدفع يف هناية العام

رسوم مصاريف احلفظ وخدمات احلفظ

حتتسب 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

ال يوجد

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

ال يوجد

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

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

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

(ه) أسم وعنوان أمين الحفظ وبيانات االتصال الخاصة به
شركة البالد لالستثمار
اململكة العربية السعودية
البالد املالية ،املركز الرئيسي
طريق امللك فهد | ص ب  140الرياض 11411
الرقم اجملاين 920003636 :فاكه0112906299 :
الايد اإللكرتوينclientservices@albilad-capital.com :
املوقع االلكرتوينwww.albilad-capital.com :
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(و) أسم وعنوان الموزع وبيانات االتصال الخاصة به
شركة دراية المالية
شارع العليا العام -الرياض
مركز العليا  -الدور الثاين
صندوق بريد 286546
الرياض 11323
هاتف
9 2002 44 33
فاكه
966 299 8071
support@derayah.com

8

صندوق الراجحي لألسهم العالمية
(صندوق أسهم عام  -مفتوح)

مدير الصندوق ( شركة الراجحي المالية)

مت اعتماد صندوق الراجحي لألسهم العاملية على أنه صندوق استثمار متوافق مع املعايري الشرعية اجملازة من قِبل جلنة الرقابة الشرعية املعينة
لصندوق االستثمار
الشروط واألحكام
أن شربربروط وأحكربربام هربربذا الصربربندوق واملسربربتندات األخربربرى خاضربربعة لالئحربربة صربربناديق االسربربتثمار ،وتتضربربمن معلومربربات كاملربربة وواضربربحة وصربربحيحة وغربربري
مضللة عن صندوق االستثمار .كما جيب على املستثمرين قراءة شربروط و أحكربام الصربندوق مربع مربذكرة املعلومربات واملسربتندات األخربر قبربل اخترباذ أي
قرار استثماري يف هذا الصندوق .وجيب على املستثمر أن ي خذ يف االعتبار وضعه املاع وخاته يف االسربتثمار وأهدافربه االسربتثمارية .وإذا كربان لربدى
املسربتث مر احملتمربل أي شربربك يف مالءمربة هربربذا االسربتثمار لربه ،فإنربربه جيربب عليربربه استشربارة خبربربري مرباع مسربتقل .كمربربا أن اشربرتاك املسربربتثمر يف هربذا الصربربندوق
يكون على مسؤوليته الشلصية التامة وسيتحمل أية خماطر تتعلق هبذا االستثمار.
تاريخ إصدار الشروط واألحكام1996/07/01 :م
تاريخ آخر تحديث على الشروط واألحكام1441/10/17 :هـ الموافق 2020/06/09م.
تاريخ موافقه هيئة السوق المالية :تم الحصول على موافقة الهيئة على االستمرار في طرح وحدات الصندوق بتاريخ 2009/02/07م
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ملخص الصندوق
الصندوق

صندوق الراجحي لألسهم العاملية

مدير الصندوق

شركة الراجحي املالية

نوع الصندوق

مفتوح

تاريخ البدء

باشر الصندوق عمله بتاريخ  12ربيع أول 1417هرب ،املوافق  27يوليو 1996م.

العملة

الدوالر األمريكي

درجة المخاطر

عالية

المؤشر االسترشادي

مؤشر داو جونز ألسواق األسهم اإلسالمية

هدف االستثمار

حتقيق منو طويل األجل لرأس املال وفق أحكام الشريعة اإلسالمية من خالل االستثمار يف
أسهم متوافقة مع املعايري الشرعية املقرة من قبل اهليئة الشرعية لدى الراجحي املالية ختتار
بشكل رئيسي من بني األسهم املدرجة يف األسواق العاملية

المصرح لهم االشتراك في

كل شلص طبيعي أو اعتباري مؤهل.

الصندوق
سعر الوحدة عند بداية
الطرح

 100دوالر أمريكي

الحد األدنى لالشتراك

 2,000دوالر أمريكي

الحد األدنى لالشتراك

 1,000دوالر أمريكي

اإلضافي
الحد األدنى لالسترداد

 1,000دوالر أمريكي

أيام قبول طلبات االشتراك



مراكز االستثمار (من األحد إىل اخلميه)

واالسترداد
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آخر موعد الستالم طلبات
االشتراك واالسترداد

القنوات االلكرتونية (طوال أيام األسبوع)

الساعة اخلامسة عصرا يف اليوم ما قبل يوم التعامل.

أيام التعامل

األثنني واألربعاء

أيام التقويم

سيتم تقومي أصول الصندوق يوميا من األحد إىل اخلميه.

أيام اإلعالن

هو يوم العمل التاع ليوم التعامل

موعد دفع قيمة الوحدات
المستردة
رسوم االشتراك

رسوم إدارة الصندوق

سيتم دفع قيمة الوحدات املسرتدة للمستثمرين يف يوم العمل التاع ليوم التقومي ،وقد يت خر
الدفع عن هذا اليوم حبد أقصى (أربعة أيام) ،أو الوقت الذي تكون فيه مجيع الوسائل و
الرتاخيص املناسبة لتحويل الوحدات متوفرة لدى مدير الصندوق ،أيهما ي يت الحقا
حبد أقصى  % 2من مبلغ االشرتاك
 %1.50سنوياي

يتحمربربل الصربربندوق رسربربوم حفربربظ حبربربد أقصربربى  %0.40سربربنوياي مربربن قيمربربة األصربربول لربربألوراق املاليربربة الربربيت يربربتم
حفظها يف األسواق العاملية.

رسوم أمين الحفظ

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

رسوم التعامل

يتحمل الصندوق عموالت ورسوم التداول الناجتة عن صفقات وعمليات شراء وبيع األوراق
املالية حسب العموالت السائدة يف األسواق واليت تدفع للوسطاء واألسواق املالية واجلهات
التنظيمية وأمناء احلفظ.
سيتحمل الصندوق املصاريف الالزمة والفعلية إلدارته ،رسوم املراجعة ورسوم احلفظ ورسوم

رسوم أخرى

النشر والرسوم الرقابية ومكافآت أعضاء جمله إدارة الصندوق واملصروفات االخرى ،بشرط أال
يتجاوز إمجاع نسبة املصروفات األخرى (باستثناء مصاريف التعامل واحلفظ والضرائب)
 %0.25من متوسط صايف قيمة األصول السنوية أو ( 150,000يف حال كانت نسبة
الرسوم أقل من ذلك) كما يتحمل الصندوق الرسوم الفعلية فقط
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تعريف المصطلحات
الصندوق

صندوق الراجحي لألسهم العاملية

مدير الصندوق/املدير /الشركة

شركة الراجحي املالية

اجملله

جمله إدارة الصندوق

أمني احلفظ

شلص اعتباري مستقل ومرخص له حبفظ األوراق املالية للعمالء

اهليئة

هيئة السوق املالية يف اململكة العربية السعودية

أيام قبول طلبات االشرتاك واالسرتداد

مجيع أيام العمل الرمسية لشركة الراجحي املالية

طلب االسرتداد

طلب بيع وحدات يف الصندوق

طلب االشرتاك

طلب شراء وحدات يف الصندوق

فرتة الطرح األوع

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

يوم تش يل الصندوق

اليوم الذي يبدأ فيه الصندوق أعماله

امللاطر

كل ورف أو حادثة من ش هنا أن تؤثر سلباي على أداء الصندوق

املؤشر االسرتشادي

هو املقياس الذي يتم من خالله مقارنة أداء الصندوق االستثماري

اهليئة الشرعية

اهليئة الشرعية اخلاصة مبدير الصندوق

يوم اإلعالن

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

يوم التقومي

اليوم الذي يتم فيه حساب صايف قيمة أصول الصندوق

يوم التعامل

األيام اليت يتم فيها بيع وحدات صندوق االستثمار واسرتدادها

يوم عمل

يوم عمل رمسي للراجحي املالية

إمجاع أصول الصندوق

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

وحدة االستثمار (الوحدة)

إمجاع أصول الصندوق بعد خصم كافة االلتزامات واملصاريف الفعلية احململة على
الصندوق.
حصة املالك يف صندوق االستثمار الذي يتكون من وحدات مبا يف ذلك أجزاء الوحدة
وتُعامل كل وحدة على أهنا حصة مشاعة يف أصول صندوق االستثمار.

األطراف ذات العالقة

املدراء ،املسؤولون  ،املووفون والشركات التابعة أو الزميلة ملدير الصندوق

القيمة االمسية

سعر الوحدة يف فرتة الطرح األوع

مستثمر/عميل/مالك الوحدة

أي شلص او شركة تستثمر يف ومتتلك وحدات يف الصندوق

مستثمر مؤهل /مستثمرون مؤهلون

الضوابط الشرعية

أي شلص طبيعي /أشلاص طبيعيون ،أو اعتباري /اعتباريون تقر له/هلم أنظمة اململكة
هبذه الصفة.
هي الضوابط والنسب املالية اليت تتبعها اهليئة الشرعية ملدير الصندوق لتصنيف الشركات
واالستثمارات كاستثمارات متوافقة مع الضوابط الشرعية وميكن االستثمار هبا.
هي أداة مالية أو عقد تشتق قيمته من قيمة أصول حقيقية أو مالية أخرى (أسهم
وسندات وعمالت أجنبية وسلع وذهب) وتكون لتلك العقود املالية مدة زمنية حمددة

عقود املشتقات

باإلضافة إىل سعر وشروط معينة يتم حتديدها عند حترير العقد بني البائع واملشرتي ومن
هذه العقود ( املستقبليات ( ،)Futuresعقود اخليارات ( ،)Optionsالعقود
اآلجلة ( ،)Forwardsاملبادالت ( (SWAPوأي عقود مشتقات أخرى ،على أن
تكون متوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق.

ضريبة القيمة املضافة

هي ضريبة غري مباشرة تُفرض على مجيع السلع واخلدمات اليت يتم شراؤها وبيعها من
قبل املنشآت.
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 )1معلومات عامة:
أ) اسم مدير الصندوق ،ورقم ترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية.
شركة الراجحي المالية
سجﻝ تجاﺭﻱ ﺭقﻡ 1010241681 -
رخصة هيئة السوق املالية ﺭقﻡ 07068/37 -
ب) عنوان المكتب الرئيس لمدير الصندوق.
شركة الراجحي المالية

املركز الرئيه ،طريق امللك فهد
ص.ب  5561الرياض 11432
هاتف رقم + 966 )11( 2119292
فاكه رقم + 966 )11( 2119299
اململكة العربية السعودية
ج) عنوان الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق
شركة الراجحي المالية
www.alrajhi-captial.com
د) اسم أمين الحفظ ،ورقم ترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية.
شركة البالد لالستثمار "البالد المالية"
رخصة هيئة السوق املالية ﺭقﻡ )08100-37( -
هـ) عنوان الموقع اإللكتروني ألمين الحفظ
شركة البالد لالستثمار
اململكة العربية السعودية
البالد املالية ،املركز الرئيسي
طريق امللك فهد | ص ب  140الرياض 11411
الرقم اجملاين 920003636 :فاكه0112906299 :
الايد اإللكرتوينclientservices@albilad-capital.com :
املوقع االلكرتوينwww.albilad-capital.com :
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 (2النظام المطبق:
شركة الراجحي املالية (الشركة) ،هي شركة مسامهة سعودية مقفلة مرخص هلا مربن هيئربة السربوق املاليربة (ئاهليئربة أو اجلهربة املنظمربةئ ملمارسربة أنشربطة
اإلدارة والتعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالت طية والرتتيب وتقدمي املشورة واحلفربظ يف األوراق املاليربة ،مبوجربب رخصربة هيئربة السربوق املاليربة ﺭقﻡ
()07068/37
الصربربندوق عبربربارة عربربن صربربندوق اسربربتثماري مفتربربوح ،خيضربربع كربربال مربربن الصربربندوق ومربربدير الصربربندوق لنظربربام السربربوق املاليربربة ولوائحربربه التنفيذيربربة واألنظمربربة
واللوائح األخرى ذات العالقة املطبقة يف اململكة العربية السعودية.

 ( 3أهداف صندوق االستثمار:
 .1وصف ألهداف صندوق االستثمار ،بما في ذلك نوع الصندوق.
صندوق الراجحي لألسهم العاملية هو صندوق استثمار مفتوح يهدف إىل حتقيق منو طويل األجل لرأس املال من خالل االستثمار بشكل
رئيسي يف أسواق األسهم العاملية واملتوافقة مع ضوابط اهليئة الشرعية للصندوق.
 .2سياسات االستثمار وممارساته ،بما في ذلك أنواع األصول التي سيستثمر فيها الصندوق.
يستثمر الصندوق بشكل رئيسي يف أسهم الشركات املدرجة يف أسواق األسهم العاملية الرئيسية واملتوفرة بتقييمات جذابة مع احتمال حتقيق
منو طويل األجل يف رأس املال.
يتم ختصيص األسهم على مجيع االقتصاديات العاملية من خالل توزيعها على مجيع القطاعات الرئيسية امللتزمة باألحكام الشرعية هبدف
التقليل من خماطر التذبذب يف األسعار .واألسهم امللتارة تعود قدر اإلمكان لشركات حيتمل أن حتقق منواي أعلى من املعدل املتوقع للقطاع
وتتمتع مبزايا تنافسية متميزة وتتحلى مبستويات رفيعة من جوانب القوة املالية ، .باالعتماد على جمموعة من املعايري اليت ميكن أن تشمل
(رحبية السهم ،قيمة األصول ،التدفقات النقدية ،مكرر الرحبية ،القيمة الدفرتية).
وفيما يلي بيان موجز لنطاق توزيع أصول الصندوق:
 .1جيوز للصندوق االستثمار يف شركة واحدة بنسبة  %10كحد أقصى من صايف أصول الصندوق وقت االستثمار أو بنسبة
تعادل القيمة السوقية ألسهم هذه الشركة وفق املؤشر اإلرشادي ،حسب أعلى القيمتني.
 .2يف مجيع الظروف ،ال جيوز أن ميتلك الصندوق أكثر من  %5من األوراق املالية الصادرة عن أي مصدر.
 .3جيوز للصندوق استثمار السيولة النقدية املتاحة يف أدوات مالية أخرى ،منها وحدات الصناديق االستثمارية األخرى ،على أن ال
تتجاوز إمجال الوحدات اليت يتم متلكها يف أي صندوق آخر ما نسبية  %10من صايف قيمة أصول الصندوق ،وكذلك أال
تتجاوز االستثمارات ما نسبته  %10من صايف قيمة أصول الصندوق اآلخر املتملك فيه.
 .4الصندوق ال يقوم باالقرتاض لتعزيز استثماراته ،و يكتفي باستثمار أصوله فقط.
 .5يسعى الصندوق لتحقيق أفضل العوائد من خالل إدارة نشطة تطبق أساليب االستثمار املالئمة هبدف حتقيق أقصى العوائد
املمكنة باحلد املعقول من امللاطر حسب طبيعة جمال االستثمار يف األسهم ويف الوقت ذاته قياس األداء باستلدام املؤشر
اإلرشادي احملدد .مجيع املكاسب املالية املتحققة من املراكز اليت يتلذها الصندوق يعاد استثمارها يف الصندوق بنفه الطريقة.
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 ( 4مدة صندوق االستثمار:
الصندوق عبارة عن صندوق استثماري مفتوح المدة

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

 ( 6العملة:
ربيقوم هبربا اسربتثماراته ووحداتربه .وتقبربل اشربرتاكات املسربتثمرين برب ي عملربة أخربرى مربن العمربالت
عملة الصندوق هي الدوالر األمريكربي وهربي الربيت س هب
العامليربربة الرئيسربربة علربربى أسربرباس سربربعر الصربربرف السربربائد يف األسربواق يف تربرباريخ االشربرتاك .ويتحمربربل الراغبربربون يف حتويربربل اسربربتحقاقا م بعملربربة غربربري عملربربة

الصندوق خماطر تذبذب سعر الصرف لتلك العمالت عند تاريخ التحويل.

 ( 7مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب:
 .1تفاصيل لجميع المدفوعات من أصول صندوق االستثمار ،وطريقة احتسابها.
رسوم اإلدارة
يستحق مدير الصندوق رسوم إدارة بنسبة %1.5سنوياي (املتضمنة رسوم اإلدارة ملدير الصندوق من الباطن) من إمجاع أصول
الصندوق .وحتتسب هذه النسبة بعد كل يوم تقومي وتسدد يف هناية كل شهر ميالدي.
رسوم أمين الحفظ
يتحمل الصندوق رسوم حفظ حبد أقصى  %0.40سنوياي من قيمة األصول لألوراق املالية اليت يتم حفظها يف األسواق العاملية.
ال تشمل الرسوم النظامية والرسوم اليت قد تفرضها األسواق ومراكز اإليداع واليت من املمكن أن تت ري من وقت ألخر.
الضرائب
يتحمل الصندوق ضريبة القيمة املضافة وأي ضرائب أخرى يتم فرضها على الصندوق أو العقود املامة مع الصندوق أو الرسوم اليت
تدفع ألطراف أخرى نظري تقدميهم خلدمات أو أعمال للصندوق أو مدير الصندوق مقابل إدارة الصندوق.
رسوم التعامل
يتحمربربل الصربربندوق عمربربوالت ورسربربوم التربربداول الناجتربربة عربربن صربربفقات وعمليربربات ش ربراء وبيربربع األوراق املاليربربة حسربربب العمربربوالت السربربائدة يف
األسواق واليت تدفع للوسطاء واألسواق املالية واجلهات التنظيمية وأمناء احلفظ.
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رسوم أخرى
سيتحمل الصندوق املصاريف الالزمة والفعلية إلدارته ،رسوم املراجعة ورسوم احلفظ ورسوم النشر والرسوم الرقابية ومكافآت أعضاء
جمله إدارة الصندوق ورسوم املؤشر االسرتشادي ،واملصروفات االخرى ،بشرط أال يتجاوز إمجاع نسبة املصروفات األخرى (باستثناء
مصاريف التعامل واحلفظ والضرائب)  %0.25من متوسط صايف قيمة األصول السنوية أو ( 150,000يف حال كانت نسبة
الرسوم أقل من ذلك) كما يتحمل الصندوق الرسوم الفعلية فقط.
رسوم اإلدارة
أتعاب احملاسب القانوين
رسوم نشر قيمة الوحدات يف موقع تداول
مكاف ة أعضاء جمله إدارة الصندوق

 %1.5من إمجاع أصول الصندوق حتتسب على أساس سنوي وحتمل بشكل يومي
تراكمياُ ويتم خصمها من أصول الصندوق يف هناية كل شهر ميالدي

حبد أقصى  35,000لاير سنوياي حتتسب كمبلغ ثابت على أساس سنوي وحتمل
بشكل يومي تراكمياي وتدفع كل سته اشهر
حبد أقصى  5,000لاير سنوياي حتتسب كمبلغ ثابت على أساس سنوي وحتمل

بشكل يومي تراكمياي وتدفع يف هناية العام
حبد أقصى  60,000لاير سنوياي يتحمل الصندوق نصيبه منها بقدر حجم أصوله
نسبة إىل إمجاع أصول الصناديق األخرى على اساس سنوي وحتمل بشكل يومي
تراكمياي وختصم يف هناية السنه

رسوم رقابية (من قبل هيئة السوق املالية)

 7,500لاير سنوياي حتتسب كمبلغ ثابت على أساس سنوي وحتمل بشكل يومي
تراكمياي وتدفع يف هناية العام

تطهري أرباح االسهم

حتسب كنسبة مئوية حسب معايري اهليئة الشرعية

مصاريف التوزيع

حبد أقصى  50,000لاير سنوياي حتتسب كمبلغ تقديري على أساس سنوي وحتمل
بشكل يومي تراكمياي وتدفع يف هناية العام

رسوم مصاريف احلفظ وخدمات احلفظ

حتتسب 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 أعاله قبل احتساب ضريبة القيمة املضافة
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 .2مقابل الصفقات المفروضة على االشتراك واالسترداد ونقل الملكية التي يدفعها مالكو الوحدات.
رسوم االشتراك
يستحق مدير الصندوق رسم اشرتاك غري مسرتد من قيمة كل اشرتاك بنسبة  %2كحد أقصى من مبلغ االشرتاك .وميكن ختفيض هذه
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 اليت يتوفر هلا سعر إغالق مضافاي إليها األرباح املستحقة .إذا مل
يتوفر سعر اإلغالق لألصل يوم التقومي سيتم اعتماد اخر سعر إغالق متوفر وسيتم تقومي األسهم اليت متت املشاركة هبا يف الطروحات
األولية وحقوق األولوية يف الفرتة ما بني االكتتاب وتداول الورقة املالية بناء على سعر االكتتاب أو سعر احلق املكتتب به ،ويف حالة
االستثمار يف صناديق االستثمار ذات الطرح العام  ،سيتم تقوميها من خالل صايف قيمة وحدا ا املعلنة ويف حال اختالف أيام التعامل
بالنسبة للصندوق املستثمر به ،سيتم اعتماد آخر سعر معلن عنه أما استثمارات الصندوق يف أدوات أسواق النقد فسيتم احتساب
عائد الفرتة املنقضية من عمر الصفقة وإضافته للقيمة اإلمسية للصفقة.
ب) عدد نقاط التقويم ،وتكرارها.
سيتم تقومي أصربول الصربندوق يوميربا مربن األحربد إىل اخلمربيه وفقربا لقيمربة كربل أصربل يف الصربندوق كمربا مت االشربارة إليربه يف الفقربرة (أ) أعرباله
قبل الساعة اخلامسة مساءي ،كما سيتم إعالن سعر الوحدة يف يوم العمل الرمسي التاع 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 فوراي عن أي خط يف التقومي أو التسعري تشكل نسبته  %0.5أو أكثر من سعر الوحدة
واإلفصاح عن ذلك فوراي يف موقع الراجحي املالية وموقع تداول ويف تقارير الصندوق.
د) تفاصيل طريقة احتساب سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد.
يتم حساب صايف قيمة األصول لكل وحدة باستلدام املعادلة التالية( :إمجاع األصول ناقصاي املستحقات ناقصاي املصروفات املرتاكمة)
مقسومة على إمجاع عدد وحدات الصندوق القائمة يف يوم التقومي ذي العالقة .ويتم تقومي صايف قيمة أصول الصندوق بالدوالر
االمريكي وأي استثمارات مقومة بالعمالت األخرى يتم إعادة تقوميها بعملة الدوالر األمريكي ب سعار الصرف السائدة يف تاريخ التقومي.
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هـ) مكان ووقت نشر سعر الوحدة ،وتكرارها.
سيتم نشر سعر الوحدة يف موقع تداول قبل الساعة اخلامسة مساءي يف يوم العمل الذي يلي يوم التعامل ،ويتم نشربر سربعر الوحربدة يف موقربع
الشركة 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 األثنني ويوم األربعاء وهي األيام اليت يتم بناءي عليها بيربع وحربدات الصربندوق واسربرتدادها والتحويربل

ويف حالة مل يوافق يوم التعامل يوم عمل رمسي يتم التعامل يف الصندوق يف يوم التعامل التاع.
ب) أقصى فترة زمنية بين تسلم طلب االسترداد ودفع عوائد االسترداد لمالك الوحدات.

سيتم دفع قيمة الوحدات املسرتدة للمسربتثمرين يف يربوم العمربل الترباع ليربوم التقربومي ،وقربد يترب خر الربدفع عربن هربذا اليربوم حبربد أقصربى (أربعربة أيربام) ،أو
الوقت الذي تكون فيه مجيع الوسائل و الرتاخيص املناسبة لتحويل الوحدات متوفرة لدى مدير الصندوق ،أيهما ي يت الحقا.
أي قيود على التعامل في وحدات الصندوق.
ج) ّ
ربتقوم هبربا اسربتثماراته ووحداتربه ،وتقبربل اشربرتاكات املسربتثمرين برب ي عملربة أخربرى مربن العمربالت
عملة الصندوق هي الدوالر األمريكي وهربي الربيت س هب

العامليربربة الرئيسربربية علربربى أسربرباس سربربعر الصربربرف السربربائد يف األس ربواق يف ذلربربك التربرباريخ ،ويتحمربربل الراغبربربون يف حتويربربل اسربربتحقاقا م بعملربربة غربربري عملربربة
الصندوق خماطر تذبذب سعر الصرف لتلك العمالت عند تاريخ التحويل.
يؤجل معها التعامل في الوحدات أو يعلق ،واإلجراءات المتبعة في تلك الحاالت.
د) الحاالت التي َّ
صالحية مدير الصندوق واحلاالت اليت ميكنه فيها ت جيل أو رفض االشرتاك أو االسرتداد:
-

إذا طلبت هيئة السوق املالية ذلك

-

أذا رأى مدير الصندوق أن التعليق حيقق مصاحل مالكي الوحدات

-

إذا مت تعليربق التعامربل يف السربوق الرئيسربة الربيت يربتم فيهربا التعامربل مربع األوراق املاليربة أو األصربول األخربرى الربيت ميلكهربا صربندوق االسربتثمار إمربا
بشربكل عربام أو بالنسرببة إىل أصربول الصربندوق الربيت يربرى مربدير الصربندوق بشربكل معقربول أهنربا مهمربة نسرببة إىل صربايف قيمربة أصربول
الصربندوق.وجيربوز ملربدير الصربندوق ت جيربل اسربرتداد الوحربدات كحربد أقصربربى إىل يربوم التعامربل الترباع .وحيربدا ذلربك ،إذا بلربغ إمجرباع نسرببة مجيربربع
طلبات االسرتداد ملالكي الوحدات واملطلوب تلبيتها يف أي يوم تعامل ( )%10أو أكثر من صايف قيمة أصول الصندوق .
يف حال تعليق تقومي الصربندوق ،سربيتلذ مربدير الصربندوق االجربراءات الالزمربة مربع االخربذ باالعتبربار املربدة الضربرورية واملربارات ومراجعربة التعليربق مربع
جمله إدارة الصندوق وأمني احلفظ بصورة منتظمة .كما سيتم إشعار هيئة السوق املالية ومالكي الوحدات فورا ب ي تعليق مربع توضربيح أسربباب
التعليق ،وإشعار هيئة السربوق املاليربة ومربالكي الوحربدات فربور انتهرباء التعليربق بالطريقربة نفسربها املسربتلدمة يف اإلشربعار عربن التعليربق واإلفصرباح عربن
ذلك يف املواقع اإللكرتوين ملدير الصندوق واملوقع اإللكرتوين للسوق.
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وحيربربق ملربربدير الصربربندوق رفربربض أي طلربربب اش ربرتاك يف الصربربندوق يف حربربال رأى مربربدير الصربربندوق أنربربه يرتتربربب علربربى هربربذا االش ربرتاك خمالفربربة لل ربوائح هيئربربة
السوق املالية أو نظام مكافحة غسل األموال أو إذا كان رفض طلب االشرتاك حيقق مصلحة مالكي الوحدات احلاليني.
ستؤجل.
هـ) اإلجراءات التي يجري بمقتضاها اختيار طلبات االسترداد التي َّ
يف حالة مت ت جيل االسرتداد من قبل مدير الصندوق ،فسربوف يربتم الربدفع علربى أسرباس أولويربة اسربتالم الطلربب ويربتم معاملربة كربل طلربب علربى حربدة
حبيربث إذا جتربرباوز إمجربرباع طلبربربات االسربربرتداد يف يربربوم التعامربربل الواحربربد  %10سربربوف يربربتم تنفيربربذ طلبربربات العمربربالء الربربيت مت اسربربتالم طلبربربا م قبربربل املوعربربد
النهائي لتقدمي التعليمات اخلاصة باالسرتداد حبسب األسرببقية .فربإذا اخنفضربت قيمربة الوحربدات عربن احلربد األدى املطلربوب لالسربتمرار بالصربندوق،
فعندئذ جيب اسرتداد 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 جداي كالوفاة (ال قدر اهلل) أو يف حال طلب
ذلك حبسب أمر قضائي أو أمر من جهة تنظيمية ذات صالحية أو أي حاالت أخرى ال تتعارض مع األنظمة والقوانني املعنية وذلك حسب
موافقة مدير الصندوق.
ز) استثمار مدير الصندوق في الصندوق.
قد يستثمر مدير الصندوق يف الصندوق بصفته مستثمر وذلك وفقا لتقديره اخلاص .وحيتفظ مدير الصندوق حبقه يف اسرتداد جزء من أو كل
مشاركته حسب ما يراه مناسباي ،وسوف يفصح مدير الصندوق عن استثماراته يف الصندوق يف تقارير الصندوق (التقارير األولية  -والتقارير
السنوية  -وإفصاحات مدير الصندوق).
أي يوم تعامل.
ح) التاريخ المحدد والمواعيد النهائية لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد في ّ


يسربربمح باالش ربرتاك واالسربربرتداد والتحويربربل يف الصربربندوق بعربربد إمتربربام الطربربرح األوع لوحربربدات الصربربندوق يف كربربل يربربوم تعامربربل (األثنربربني واألربعربرباء)
بسربربعر الوحربربدة املعلربربن عنربربه يف اليربربوم الربربذي يلربربي يربربوم التعامربربل .وسربربيكون آخربربر موعربربد السربربتالم طلبربربات االش ربرتاك واالس ربرتداد والتحويربربل قبربربل



الساعة اخلامسة مساءي من يوم العمل السابق ليوم التعامل.

إذا مت تسديد أموال االشرتاك قبل املوعد النهائي لتقدمي التعليمات اخلاصة بشراء الوحدات واسرتدادها ،يبدأ االسربتثمار يف الصربندوق مربن

يوم التعامل الذي يلربي اسربتالم األمربوال الربيت مت مبوجبهربا قبربول طلربب املسربتثمر ويف حالربة اسربتالم أمربوال االشربرتاك بعربد املوعربد النهربائي لتقربدمي
التعليمربربات اخلاصربربة بش ربراء الوحربربدات واسربربرتدادها بالصربربندوق يربربتم تنفيربربذ الطلربربب يف يربربوم التعامربربل الثربرباين الربربذي يلربربي املوعربربد النهربربائي لتقربربدمي
التعليمربربات اخلاصربربة بشربراء الوحربربدات واسربربرتدادها ويف حربربال عربربدم قبربربول االشربرتاك لعربربدم اسربربتيفاء متطلبربربات االشربرتاك يتوجربربب علربربى املشربربرتك
إعادة تقدمي طلب اشرتاك جديد بعد استيفاء متطلبات االشرتاك.
ط) إجراءات تقديم الطلبات الخاصة باالشتراك في الوحدات أو استردادها.
يتم استالم طلبات االشرتاك واالسرتداد أو التحويل بني الصناديق يومياي عن طريق فروع الشربركة املعتمربدة خربالل سرباعات العمربل الرمسيربة علربى أن
يتم تقدمي بيانات إثبات اهلوية الالزمة ،أو عن طريق القنوات اإللكرتونية اليت توفرها شركة الراجحي املالية.
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ي) الحد األدنى لعدد أو قيمة الوحدات التي يجب على مالك الوحدات االشتراك فيها أو نقلها أو استردادها.
احل ربربد االدى لالشرب ربرتاك يف الص ربربندوق  2,000دوالر أمريكرب ربربي  ،وه ربربو احل ربربد األدى للرص ربربيد واحل ربربد األدى لالشرب ربرتاك اإلض ربربايف  1,000دوالر
أمريكي واحلد االدى لالسرتداد  1,000دوالر أمريكي وجيوز ملدير الصندوق خفض هذه النسب للاامج االدخارية واالستثمارية
ك) الحد األدنى للمبلغ التي ينوي مدير الصندوق جمعه  ،ومدى تأثير عدم الوصول إلى ذلك الحد األدنى في الصندوق.
ال يوجد حد أدى لبدء عمل الصندوق .
ل) اإلجراءات التصحيحية الالزمة لضمان استيفاء متطلب  10ماليين لاير سعودي أو ما يعادلها كحد أدنى لصافي قيمة أصول
الصندوق.
يتبع مدير الصندوق األحكام الواردة يف الئحة صناديق االستثمار والتعاميم الصادرة عن هيئة السوق املالية فيما خيص املتطلب الالزم
الستمرار عمل الصندوق ،ويف حال قل صايف قيمة أصول الصندوق عن ( )10ماليني لاير سعودي سوف يسعى مدير الصندوق لتصحيح
ذلك حسب اإلجراءات النظامية املمكنة ويف حال تعثر زيادة حجم الصندوق فوق احلد األدى املطلوب الستمرار عمل الصندوق ،سيقوم
مدير الصندوق بالبدء بإجراءات إهناء الصندوق وفقاي 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.


سربربوف يقربربوم مربربدير الصربربندوق بإعربربداد التقربربارير السربربنوية (مبربربا يف ذلربربك الق ربوائم املاليربربة السربربنوية املراجعربربة) والتقربربارير السربربنوية املربربوجزة والتقربربارير
األولية وفقاي ملتطلبات امللحق رقربم ( )5مربن الئحربة صربناديق االسربتثمار وأي تعربديل عليهربا ،وسربوف يربتم تزويربد مربالكي الوحربدات هبربا عنربد
الطلب دون أي مقابل.



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



سربوف يربتم إعربداد التقربربارير األوليربة وإتاحتهربا للجمهربربور خربالل ( )35يومرباي مربن هنايربربة فربرتة التقريربر وذلربربك يف األمرباكن وبالوسربائل احملربربددة يف
شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات ويف املوقع االلكرتوين ملدير الصندوق واملوقع اإللكرتوين للسوق.



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

صايف قيمة أصول الصندوق

-

عدد وحدات الصندوق واليت ميلكها املشرتك وصايف قيمتها
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-

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

-

بيان سنوي ملالك الوحدات (مبا يف ذلك أي شلص متلربك الوحربدات خربالل السربنة املعربد يف شرب هنا البيربان) يللربص صربفقاته
يف وحدات الصندوق العام علربى مربدار السربنة املاليربة خربالل ( )30يومرباي مربن هنايربة السربنة املاليربة ،وجيربب أن حيتربوي هربذا البيربان
األربربرباح املوزعربربة وإمجربرباع مقابربربل اخلربربدمات واملصربرباريف واألتعربرباب امللصربربومة مربربن مالربربك الوحربربدات والربواردة يف شربربروط وأحكربربام
الصندوق ومذكرة املعلومات ،باإلضافة إىل تفاصيل جلميع خمالفات قيود االستثمار املنصوص عليها يف هذه الالئحربة أو يف
شروط وأحكام الصندوق أو مذكرة املعلومات.

ب) معلومات عن أماكن ووسائل إتاحة تقارير الصندوق التي يعد ها مدير الصندوق.
يتم إتاحة تقارير الصندوق السنوية واألولية يف موقع السوق املالية السعودية (تداول) وموقع الشركة .وجيب إخطار مدير الصندوق يف حال
اكتشاف أية أخطاء يف التقارير أو اإلشعار وذلك خالل فرتة مخسة وأربعون ( (45يوماي تقوميياي من تاريخ إرسال تلك اإلشعارات أو التقارير،
وبعد ذلك تصبح التقارير الصادرة عن مدير الصندوق هنائية وحامسة.
ج) معلومات عن وسائل تزويد مالكي الوحدات بالقوائم المالية السنوية.
يسربتطيع مربربالكي الوحربربدات االسربتثمارية واملسربربتثمرين احملتملربربني احلصربربول علربى نسربربخ مربربن القربوائم املاليربة دون مقابل وذلربربك مربربن خربربالل موقربربع شربربركة
السرب رب ربربوق املالي رب ربربة ترب رب ربربداول www.Tadawul.com.sa

أو يف املقرب رب ربربر الرئيسرب رب ربربي مل رب ربربدير الص رب ربربندوق أو ع رب ربربن طري رب ربربق موقع رب ربربه االلك رب ربربرتوين

www.alrajhi-capital.com
يتم موافاة مجيربع املسربتثمرين بنسربلة مربن القربوائم املاليربة الصربندوق ترسربل علربى (العنربوان الايربدي و/أو الايربد اإللكربرتوين) أو مربن خربالل أي وسربيلة
تواصل أخرى يتم اعتمادها بدون مقابل بناءي على استالم طلب خطي منهم بذلك.

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

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



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

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



يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات خالل  10أيام من تسلم طلب كتايب من مالك أو أكثر من مالكي الوحدات الذين
ميلكون جمتمعني أو منفردين  %25على األقل من قيمة وحدات الصندوق.
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ب) إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات.
 .1يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات من خالل إعالن الدعوة على املوقع اإللكرتوين اخلاص به وعلى املوقع اإللكرتوين
اخلاص بالسوق املالية السعودية ئتداولئ ،ومن خالل إرسال إخطار خطي جلميع مالكي الوحدات وأمني احلفظ مع إعطاء مهلة ال
تقل عن  10أيام وال تزيد عن  21يوماي من تاريخ انعقاد االجتماع .ويتعني أن حيدد اإلعالن واإلخطار تاريخ انعقاد االجتماع
ومكانه ووقته وجدول األعمال املقرتح .كما يتعني على مدير الصندوق ،يف نفه وقت إرسال اإلخطار إىل مالكي الوحدات فيما
ُ
يتعلق ب ي اجتماع ،تقدمي نسلة من هذا اإلخطار إىل هيئة السوق املالية.
 .2يتعني على مدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع ملالكي الوحدات يف غضون  10أيام من استالم طلب خطي من أحد مالكي
الوحدات أو أكثر ،الذي ميتلك منفرداي أو الذين ميتلكون جمتمعني  %25على األقل من وحدات الصندوق.
 .3يتكون النصاب الالزم لعقد اجتماع ملالكي الوحدات من عدد مالكي الوحدات الذين ميتلكون جمتمعني  %25على األقل من قيمة
وحدات الصندوق.
 .4يف حال عدم الوفاء بشروط النصاب الواردة يف الفقرة السابقة أعاله ،يدعو مدير الصندوق الجتماع ثان من خالل اإلعالن على
موقعه اإللكرتوين وعلى املوقع اإللكرتوين اخلاص بالسوق املالية السعودية ئتداولئ 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 شلصية أو من خالل ممثلني ،نصاباي قانونياي.
 .5حيق لكل مالك وحدات تعيني وكيل لتمثيله يف اجتماع مالكي الوحدات.
ج طريقة تصويت مالكي الوحدات وحقوق التصويب في اجتماعات مالكي الوحدات.
 .1جيوز عقد اجتماعات مالكي الوحدات ومداوال ا والتصويت على القرارات من خالل االجتماعات عا وسائل تقنية وفقاي للشروط اليت
حيددها مدير الصندوق أو حتددها هيئة السوق املالية.
 .2يف حال الت يريات األساسية املقرتحة جيب أخذ موافقة مالكي الوحدات الذين متثل نسبة ملكيتهم أكثر من  % 50من جمموع
الوحدات احلاضر مالكها يف اجتماع مالكي الوحدات سواءي أكان حضورهم شلصياي أم وكالة أم بواسطة وسائل التقنية احلديثة.
 .3متثل كل وحدة ميتلكها مالك الوحدات صوتاي واحداي يف اجتماع مالكي الوحدات.

 (14حقوق مالكي الوحدات:


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



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



احلصول على القوائم املالية املراجعة للصندوق بدون مقابل عند طلبها

24



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




اإلشعار ب ي ت ري يف جمله إدارة الصندوق
احلصول على نسلة 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 األحداا اليت تنص
عليها الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات.



دفع عوائد االسرتداد يف األوقات احملددة لذلك.



احلصول على اإلجراءات اخلاصة مبعاجلة الشكاوى عن طلبها من مدير الصندوق

 ( 15مسؤولية مالكي الوحدات:

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

 ( 16خصائص الوحدات:
جيوز ملدير الصندوق أن يُصدر عربدداي غربري حمربدود مربن الوحربدات متسرباوية القيمربة تكربون مجيعهربا مربن فئربة واحربدة .ويكربون االشربرتاك يف الصربندوق
على شكل وحدات متساوية القيمة.

 (17التغييرات في شروط وأحكام الصندوق:
أ) األحكام المنظمة لتغيير شروط وأحكام الصندوق والموافقات واإلشعارات المحددة بموجب الئحة صناديق االستثمار.
خيضع هذا الصندوق جلميع األحكام املنظمة لت يري شروط وأحكام صناديق االستثمار العامة واملوافقات واإلشعارات احملددة مبوجب الئحة
صناديق االستثمار وأي تعديل عليها.
ب) اإلجراءات التي ستُتبع لإلشعار عن أي تغييرات في شروط وأحكام الصندوق.

 .1األحكام المنظمة لتغيير شروط وأحكام الصندوق والموافقات واإلشعارات المحددة بموجب الئحة صناديق االستثمار
يلتزم مدير الصندوق مبتطلبات الئحة صناديق االستثمار وأي تعديل عليها عند إجراء أي ت يري على شروط وأحكام الصندوق حبسب أنواع
الت يري التالية:


التغييرات األساسية:
احلصول على موافقة مالكي الوحدات يف الصندوق على الت يري األساسي املقرتح من خالل قرار صندوق عادي ،ومن مث احلصول على
موافقة اهليئة على الت يريات املقرتحة .وحيق ملالكي وحدات الصندوق اسرتداد وحدا م قبل سريان أي ت يري أساسي دون فرض أي
رسوم اسرتداد (إن وجدت).
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التغييرات المهمة:
إشعار اهليئة ومالكي الوحدات يف الصندوق كتابياي ب ي ت يريات مقرتحة ،وذلك بفرتة ال تقل عن ( )21يوماي قبل اليوم احملدد لسريان
الت يري .وحيق ملالكي وحدات الصندوق اسرتداد وحدا م قبل سريان أي ت يري أساسي دون فرض أي رسوم اسرتداد (إن وجدت).



التغييرات واجبة اإلشعار:
إشعار اهليئة ومالكي الوحدات كتابياي ب ي ت يريات واجبة اإلشعار ،وذلك قبل ( )8أيام من سريان الت يري.

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


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



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



اإلفصاح عن تفاصيل الت يريات واجبة اإلشعار يف املوقع اإللكرتوين للشركة واملوقع اإللكرتوين للسوق خالل ( )21يوماي من سريان
الت يري.



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

 ( 18إنهاء صندوق االستثمار:
الحاالت التي تستوجب إنهاء صندوق االستثمار ،واإلجراءات الخاصة بذلك بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار.
يعتربربا هربربذا الصربربندوق مربربن الصربربناديق املفتوحربربة املربربدة ولربربيه هنربرباك يربربوم حمربربدد لتصربربفيته .ومربربع ذلربربك ،فإنربربه سربربيكون ملربربدير الصربربندوق احلربربق يف تصربربفية
الص ربربندوق بالكام ربربل ،إذا أص ربرببح جليرب رباي أن حج ربربم أص ربربول الص ربربندوق ال ي ربربار االس ربربتمرار يف إدارت ربربه بطريق ربربة عملي ربربة ومالئم ربربة وجمدي ربربة م ربربن الناحي ربربة
االقتصادية أو بس بب حدوا بعض الت يريات يف األنظمة الربيت حتكربم إدارة الصربندوق ،أو اخنفربض حجربم الصربندوق دون احلربد األدى املسربموح
به الستمرار الصندوق واحملدد من قبل هيئة السوق املالية وذلك بعد اشربعار هيئربة السربوق املاليربة أو ألي سرببب طربار آخربر .ويف حالربة مت اخترباذ
قرار بتصفية الصندوق ،فسيقوم مدير الصندوق باختاذ اخلطوات التالية:


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



سداد االلتزامات املستحقة على الصندوق مربن أصربول الصربندوق وتوزيربع املبربالغ املتبقيربة (إن وجربدت) علربى مربالكي الوحربدات املسربجلني
يف تاريخ التصفية على أساس تناسيب حسب ما ميلكه كل مالك وحدات بالصندوق.



جيب على مدير الصندوق اإلعالن يف موقعه اإللكرتوين واملوقع اإللكرتوين للسوق عن انتهاء مدة الصندوق ومدة تصفيته.
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 ( 19مدير الصندوق:
أ) مهام مدير الصندوق وواجباته ومسؤولياته.


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



يقع على عاتق مدير الصندوق االلتزام جبميع املباد والوجبات اليت نصت عليها الئحة األشلاص املرخص هلم مبا يف ذلك واجب
االمانة جتاه 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 ذلك اخلدمات اإلدارية للصندوق
 .3طرح وحدات الصندوق
 .4الت كد من دقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات وذلك فيما يتعلق بالصندوق واكتماهلا وأهنا كاملة وواضحة
وصحيحة وغري مضللة.



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



يعد مدير الصندوق مسؤوال جتاه مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجتة عن احتياله أو إمهاله أو سوء تصرفه أو تقصريه
املتعمد.



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



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

ب) حق مدير الصندوق في تعيين مدير صندوق من الباطن.
جيوز ملدير الصندوق تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي تابعيه بالعمل مديرا للصندوق من الباطن ألي صندوق استثمار يديره مدير
صندوق من الباطن ألي صندوق استثمار يديره الصندوق .وسيدفع مدير الصندوق أي أتعاب ومصاريف تابعة لذلك.
ج) األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله.
أ-

للهيئة السوق املالية صالحية عزل مدير الصندوق فيما يتعلق بالصندوق واختاذ أي اجراء تراه مناسبا لتعيني مدير صندوق بديل أو
اختاذ أي تدبري آخر تراه مناسبا يف حال وقوع أي من احلاالت اآلتية:
 .1توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار هيئة السوق املالية بذلك مبوجب الئحة األشلاص املرخص هلم.
 .2إل اء ترخيص مدير الصندوق يف ممارسة نشاط اإلدارة أو سحبه أو تعليقه من قبل هيئة السوق املالية
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 .3تقدمي طلب إىل هيئة السوق املالية من مدير الصندوق إلل اء ترخيصه يف ممارسة نشاط االدارة
 .4إذا رأت هيئة السوق املالية أن مدير الصندوق قد أخل – بشكل تراه اهليئة جوهريا – بالتزام النظام او لوائحه التنفيذية.
 .5وفاة مدير احملفظة االستثمارية الذي يدر أصول صندوق االستثمار أو عجزه أو استقالته مع عدم وجود شلص أخر مسجل
لدى مدير الصندوق قادر على ادارة أصول الصندوق.
 .6أي حالة أخرى ترى هيئة السوق املالية – بناء على أسه معقولة – أهنا ذات أمهية جوهرية.
ب -جيب على مدير الصندوق إشعار هيئة السوق املالية ب ي من احلاالت الوارد ذكرها يف الفقرة الفرعية  5من الفقرة (أ) أعاله.
ت -يف حال مارست هيئة السوق املالية أيا من صالحيا ا وفقا للفقرة أ فيتعني على مدير الصندوق التعاون بشكل كامل من أجل
املساعدة على تسهيل النقل السله للمسؤوليات إىل مدير الصندوق البديل وذلك خالل الرب  60يوما األوىل من تعيني مدير الصندوق
البديل .وجيب على مدير الصندوق املعزول ان ينقل حيثما كان ذلك ضروريا ومناسبا ووفقا لتقدير هيئة السوق املالية احملض ،اىل
مدير الصندوق البديل مجيع العقود املرتبطة بالصندوق.

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


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



يعد أمني احلفظ مسؤوال جتاه مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق النامجة بسبب احتيال أو إمهال أو سوء تصرف
أو تقصريه املتعمد.



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

ب) حق أمين الحفظ في تعيين أمين حفظ من الباطن.
جيوز ألمني احلفظ تكليف طرف ثالث أو أكثر أو اي من تابعيه بالعمل أميناي للحفظ من الباطن للصندوق .وسيدفع أمني احلفظ أي أتعاب
ومصاريف تابعة لذلك.
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 تدبري تراه مناسباي يف حال وقوع أي من احلاالت اآلتية:
 )1توقف أمني احلفظ عن ممارسة نشاط احلفظ دون إشعار اهليئة بذلك مبوجب الئحة األشلاص املرخص هلم.
 )2إل اء ترخيص أمني احلفظ يف ممارسة نشاط احلفظ أو سحبه أو تعليقه من قبل اهليئة.
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 )3تقدمي طلب إىل اهليئة من أمني احلفظ إلل اء ترخيصه يف ممارسة نشاط احلفظ.
 )4إذا رأت اهليئة أن أمني احلفظ قد أخل  -بشكل تراه اهليئة جوهرياي  -بالتزام النظام أو لوائحه التنفيذية.
 )5أي حالة أخرى ترى اهليئة -بناءي على أسه معقولة -أهنا ذات أمهية جوهرية.
ب) إذا مارست اهليئة أياي من صالحيا ا وفقاي للفقرة (أ) من هذه املادة ،فيجب على مدير الصندوق املعين تعيني أمني حفظ بديل وفقاي
لتعليمات اهليئة ،كما يتعني على مدير الصندوق وأمني احلفظ املعزول التعاون بشكل كامل من أجل املساعدة على تسهيل النقل
السله للمسؤوليات إىل أمني احلفظ البديل وذلك خالل الرب ( )60يوماي األوىل من تعيني أمني احلفظ البديل .وجيب على أمني احلفظ
املعزول أن ينقل ،حيثما كان ذلك ضرورياي ومناسباي ووفقاي لتقدير اهليئة احملض ،إىل أمني احلفظ البديل مجيع العقود املرتبطة بصندوق
االستثمار ذي العالقة.
 .2صالحية مدير الصندوق في عزل أمين الحفظ واستبداله:
أ)

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

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

 ( 21المحاسب القانوني:
أ) اسم المحاسب القانوني للصندوق.
إيرنيست أنديونج ،الرياض
الطابق السادس  ،برج الفيصلية
طريق امللك فهد
ص.ب  2772الرياض 11464
اململكة العربية السعودية
http://www.ey.com/EM/en
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ب) مهام المحاسب القانوني وواجباته ومسؤولياته.
تتمثل مسؤولية احملاسب القانوين يف إبداء الرأي على القوائم املالية استناداي إىل أعمال املراجعة اليت يقوم هبا واليت تتم وفقاي ملعايري املراجعة
املتعارف عليها يف اململكة العربية السعودية واليت تتطلب التزام احملاسب مبتطلبات أخالقيات املهنة وختطيط وتنفيذ أعمال املراجعة للحصول
على درجة معقولة من الت كد ب ن القوائم املالية خالية من األخطاء اجلوهر .تتضمن مسؤوليات احملاسب القانوين أيضا القيام بإجراءات
احلصول على أدلة مؤيدة للمبالغ واإليضاحات الواردة يف القوائم املالية .باإلضافة إىل تقييم مدى مالءمة السياسات احملاسبية املتبعة ومعقولية
التقديرات احملاسبية املستلدمة 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 يري مراجع احلسابات وفقاي ملا يراه مناسباي بعد
أخذ موافقة جمله إدارة الصندوق ،ويكون ألعضاء جمله إدارة الصندوق احلق يف رفض تعيني احملاسب القانوين أو توجيه مدير الصندوق
لت يري احملاسب القانوين املعني ،يف أي من احلاالت اآلتية:
-

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

-

إذا مل بعد احملاسب القانوين للصندوق مستقال

-

إذا قرر جمله إدارة الصندوق أن احملاسب القانوين ال ميلك املؤهالت واخلاات الكافية لت دية مهام املراجعة بشكل مرض

-

إذا طلبت اهليئة وفق لتقديرها احملض ت يري احملاسب القانوين املعني فيما يتعلق بالصندوق.

 ( 22أصول الصندوق:
أ) يتم حفظ أصول الصندوق بواسطة أمني احلفظ لصاحل الصندوق.
ب).جيب على أمني احلفظ فصل أصول الصندوق عن أصوله وعن أصول عمالئه اآلخرين.
ج) تعد أصول الصندوق مملوكة بشكل مجاعي ملالكي الوحدات (ملكيه مشاعة) ،وال جيوز أن يكون ملدير الصندوق أو مدير الصندوق من
أي مصلحة يف أصول الصندوق أو مطالبة فيما يتعلق بتلك
الباطن أو أمني احلفظ أو أمني احلفظ من الباطن أو مقدم املشورة أو املوزع هب
األصول ،إال إذا كان مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أمني احلفظ أو أمني احلفظ من الباطن أو مقدم املشورة أو املوزع مالكاي
لوحدات الصندوق ،وذلك يف حدود ملكيته ،أو كان مسموحاي هبذه املطالبات مبوجب 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 ومللص املعلومات الرئيسة اخلاصة بالصندوق ،وأقر/أقررنا باملوافقة على
خصائص الوحدات اليت اشرتكت /اشرتكنا فيها.
االسم:
التوقيع:
التاريخ:
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ملحق ()1

ملخص الضوابط الشرعية
أوالً :ضوابط صناديق المضاربة بالبضائع

تعريف المضاربة :هي أن يدفع شلص ماالي إىل آخر ليتهبجر به ،ويتقامسان الربح بينهما حبسب ما يتفقان عليه.

واملضاربة يف هذا الصندوق من املضاربة املشرتكة وهي هنا :عقد بني أرباب املال (مالك الوحدات) واملضارب (مدير الصندوق) على أن يتوىل
املضارب استثمار أمواهلم يف نشاط يرجى منه حتقيق ربح مناسب ،على أن يكون الربح موزعاي بينهما حسب ما اتفقا عليه ،ويف حال اخلسارة
تكون اخلسارة املالية على أرباب املال وخيسر املضارب جهده وعمله فقط.
الضوابط الشرعية:
 .1يف حالة استثمار الصندوق بصناديق أخرى تديرها شركة الراجحي املالية ,حتكم الصندوق الضوابط الشرعية الصادرة من اهليئة الشرعية
ملدير الصندوق واليت تشمل ما ي يت:
-

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

ثانيا :ضوابط صناديق األسهم:
حتكم الصندوق ضوابط االستثمار واملتاجرة يف األسهم الصادرة من اهليئة الشرعية ملدير الصندوق ما ي يت:
الشركات املسامهة ،من حيث غرضها ونشاطها وضوابط التعامل يف أسهمها أنواع ثالثة هي:
أ -النوع األول :الشركات املسامهة ذات األغراض واألنشطة املباحة .وهذه الشركات جيوز االستثمار واملتاجرة ب سهمها وفق شروط البيع
وأحكامه.
ب -النوع الثاين :الشركات املسامهة ذات األغراض واألنشطة احملرمة ،مثل شركات اخلمور والتبغ وحلوم اخلنزير وشركات القمار والبنوك
الربوية ،وشركات اجملون واألفالم اخلليعة ،وصناديق االستثمار يف السندات الربوية ،والشركات املتلصصة يف تداول الديون والتعامل هبا.
وهذه الشركات ال جيوز االستثمار واملتاجرة ب سهمها مطلقاي.
ت -النوع الثالث :الشركات املسامهة اليت أغراضها وأنشطتها مباحة ،ولكن قد يطرأ يف بعض تعامال ا أمور حمرمة ،مثل تعاملها بالربا
اقرتاضا أو إيداعاي .وقد قررت اهليئة بش ن هذا النوع (النوع الثالث) من الشركات املسامهة ما ي يت:

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

-

-

إن جواز التعامل ب سهم تلك الشركات مقيد باحلاجة ،فإذا وجدت شركات مسامهة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد
احلاجة فيجب االكتفاء هبا عن غريها ممن ال يلتزم بذلك.
أال يتجاوز إمجاع املبلغ املقرتض بالربا –سواء أكان قرضاي طويل األجل أم قرضاي قصري األجل )30٪(-من إمجاع القيمة
السوقية ما مل تقل عن القيمة الدفرتية ،علماي أن االقرتاض بالربا حرام مهما كان مبل ه ،وتؤخذ القيمة السوقية من متوسط
قيمتها لكل ربع من أرباع السنة.
أال يتجاوز مقدار اإليراد الناتج من عنصر حمرم ( )5٪من إمجاع إيراد الشركة سواء أكان هذا اإليراد ناجتاي عن االستثمار
بفائدة ربوية أم عن ممارسة نشاط حمرم أم عن متلك حملرم أم عن غري ذلك .وإذا مل يتم اإلفصاح عن بعض اإليرادات
فيجتهد يف معرفتها ،ويراعى يف ذلك جانب االحتياط.
وما ورد من حتديد للنسب مبين على االجتهاد وهو قابل إلعادة النظر حسب االقتضاء.

ثانياً :إذا ت ريت أوضاع الشركات حبيث ال تنطبق عليها الضوابط السابقة وجبت املبادرة إىل التللص منها ببيع أسهمها حسب اإلمكان على أال
تتجاوز مدة االنتظار تسعني يوماي من تاريخ العلم بت ريها.

ثالثاً :يرجع يف معرفة أنشطة الشركة والنسب 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 غري مدققة.
رابعاً :ال جيوز االشرتاك يف ت سيه الشركات اليت 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 ريعه ،أي رحبه السنوي،
وتعين املتاجرة :البيع والشراء بقصد الربح من الفرق بني السعرين -سواء قامت الشركة نفسها بذلك أم بواسطة غريها ،وسواء أكان تعامل الشركة
لنفسها ،أم كان ل ريها على سبيل التوسط (السمسرة) كما يف حالة الوساطة يف التداول ،أو على سبيل اإلدارة ألموال ال ري كما يف الصناديق
االستثمارية إجارة كانت أم مضاربة ،أو على سبيل الوكالة عن ال ري والتوكيل لل ري كما يف إدارة احملافظ االستثمارية.
سادساً :يتوىل مدير الصندوق استبعاد العنصر احملرم من األسهم واألوراق املالية األخرى حسب ضوابط اهليئة الشرعية
ثالثاً :ضوابط الصكوك:

تعريف الصكوك :هي وثائق متساوية القيمة متثل حصصاي شائعة يف ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو حقوق معنوية أو يف ملكية موجودات
مشروع معني أو نشاط استثماري خاص ،وذلك بعد حتصيل قيمة الصكوك وقفل باب االكتتاب وبدء استلدامها فيما أصدرت من أجله.
الضوابط الشرعية:
من أهم الضوابط الشرعية اليت حتكم االستثمار يف الصكوك ما ي يت:
 .1أن يكون الصك جمازاي من اهليئة الشرعية لشركة الراجحي املالية.
 .2أن حيكم الصك أحد عقود املعامالت املالية يف الفقه اإلسالمي ،كاملشاركة ،أو السلم ،أو االستصناع ،أو اإلجارة أو البيع وغريها،
وأن تكون مستوفية ألركاهنا وشروطها.
 .3أال تشتمل وثائق الصكوك على أي شرط أو تعهد ،يؤدي إىل الربا أو ال رر أو الضرر أوغريها من احملرمات يف الشريعة اإلسالمية.
 .4أال تشتمل وثائق الصكوك على أي شرط أو تعهد يضمن به املصدر ملالك الصك رأس ماله يف غري حاالت التعدي أو التفريط.
 .5جيوز تداول الصكوك يف سوق األوراق املالية أو غريها على أن يتم التقيد بالضوابط اآلتية:
أ .إذا كانت أصول الصكوك ديوناي أو نقوداي فال جيوز تداوهلا إال بعد مراعاة أحكام بيع الدين وشروط عقد الصرف.
ب .إذا كانت أصول الصكوك أعيانا أو خدمات أو منافع أو حقوقاي فال مانع من تداوهلا.
ت .إذا كانت أصول الصكوك تشتمل على أعيان وديون ونقود فينظر لل رض من إصدار الصكوك فإن كان ال رض تصكيك الديون أو
النقود أو مها معاي فال جيوز تداوهلا إال بعد مراعاة أحكامهما ،وإن كان ال رض تصكيك األعيان وحنوه فال مانع من تداوله.
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(يخضع هذا الصندوق ألحكام الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية -المملكة العربية السعودية)

صندوق الراجحي لألسهم العالمية
(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 وحمتويا ا خاضعة ألحكام الئحة صناديق االستثمار.
" ننصح املستثمرين بقراءة حمتويات مذكرة املعلومات وفهمها .ويف حال تعذر فهم حمتويات مذكرة املعلومات ،ننصح باألخذ مبشورة مستشار
مهين.ئ
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إقرار

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

أي مسؤولية عن حمتويات مذكرة
وافقت هيئة السوق املالية على ت سيه صندوق االستثمار وطرح وحداته  .ال تتحمل اهليئة هب

أي
أي ت كيد يتعلق بدقتها أو اكتماهلا ،وختلي نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما كانت  ،ومن هب
املعلومات ،وال تعطي هب
أي توصية بش ن
أي جزء منها .وال تعطي هيئة السوق املالية هب
خسارة تنتج عما ورد يف مذكرة املعلومات أو عن االعتماد على هب
جدوى االستثمار يف الصندوق من عدمه وال تعين موافقتها على ت سيه الصندوق توصيتها باالستثمار يف أو ت كيد صحة

املعلومات الواردة يف الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات ،وتؤكد على أن قرار االستثمار يف الصندوق يعود للمستثمر أو من
ميثله.

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

صندوق الراجحي لألسهم العاملية

مدير الصندوق

شركة الراجحي املالية

نوع الصندوق

مفتوح

تاريخ البدء

باشر الصندوق عمله بتاريخ  12ربيع أول 1417هرب ،املوافق  27يوليو 1996م.

العملة

الدوالر األمريكي

درجة المخاطر

عالية

المؤشر االسترشادي

مؤشر داو جونز ألسواق األسهم اإلسالمية
حتقيق منو طويل األجل لرأس املال وفق أحكام الشريعة اإلسالمية من خالل االستثمار يف

هدف االستثمار

أسهم متوافقة مع املعايري الشرعية املقرة من قبل اهليئة الشرعية لدى الراجحي املالية ختتار
بشكل رئيسي من بني األسهم املدرجة يف األسواق العاملية

المصرح لهم االشتراك في

كل شلص طبيعي أو اعتباري مؤهل.

الصندوق
سعر الوحدة عند بداية
الطرح

 100دوالر أمريكي

الحد األدنى لالشتراك

 2,000دوالر أمريكي

الحد األدنى لالشتراك

 1,000دوالر أمريكي

اإلضافي
الحد األدنى لالسترداد

 1,000دوالر أمريكي

أيام قبول طلبات االشتراك



مراكز االستثمار (من األحد إىل اخلميه)

واالسترداد
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آخر موعد الستالم طلبات
االشتراك واالسترداد
أيام التعامل
أيام التقويم
أيام اإلعالن
موعد دفع قيمة الوحدات
المستردة
رسوم االشتراك

رسوم إدارة الصندوق

القنوات االلكرتونية (طوال أيام األسبوع)

الساعة اخلامسة عصرا يف اليوم ما قبل يوم التعامل.
األثنني واألربعاء
سيتم تقومي أصول الصندوق يوميا من األحد إىل اخلميه .

هو يوم العمل التاع ليوم التعامل
سيتم دفع قيمة الوحدات املسرتدة للمستثمرين يف يوم العمل التاع ليوم التقومي ،وقد يت خر
الدفع عن هذا اليوم حبد أقصى (أربعة أيام) ،أو الوقت الذي تكون فيه مجيع الوسائل و
الرتاخيص املناسبة لتحويل الوحدات متوفرة لدى مدير الصندوق ،أيهما ي يت الحقا
حبد أقصى  % 2من مبلغ االشرتاك
 %1.50سنوياي

يتحمربربل الصربربندوق رسربربوم حفربربظ حبربربد أقصربربى  %0.40سربربنوياي مربربن قيمربربة األصربربول لربربألوراق املاليربربة الربربيت يربربتم
حفظها يف األسواق العاملية.

رسوم أمين الحفظ

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

رسوم التعامل

يتحمل الصندوق عموالت ورسوم التداول الناجتة عن صفقات وعمليات شراء وبيع األوراق
املالية حسب العموالت السائدة يف األسواق واليت تدفع للوسطاء واألسواق املالية واجلهات
التنظيمية وأمناء احلفظ.
سيتحمل الصندوق املصاريف الالزمة والفعلية إلدارته ،رسوم املراجعة ورسوم احلفظ ورسوم

رسوم أخرى

النشر والرسوم الرقابية ومكافآت أعضاء جمله إدارة الصندوق واملصروفات االخرى ،بشرط أال
يتجاوز إمجاع نسبة املصروفات األخرى (باستثناء مصاريف التعامل واحلفظ والضرائب)
 %0.25من متوسط صايف قيمة األصول السنوية أو ( 150,000يف حال كانت نسبة
الرسوم أقل من ذلك) كما يتحمل الصندوق الرسوم الفعلية فقط
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تعريف المصطلحات
الصندوق

صندوق الراجحي لألسهم العاملية

مدير الصندوق/املدير /الشركة

شركة الراجحي املالية

اجملله

جمله إدارة الصندوق

أمني احلفظ

شلص اعتباري مستقل ومرخص له حبفظ األوراق املالية للعمالء

اهليئة

هيئة السوق املالية يف اململكة العربية السعودية

أيام قبول طلبات االشرتاك واالسرتداد

مجيع أيام العمل الرمسية لشركة الراجحي املالية

طلب االسرتداد

طلب بيع وحدات يف الصندوق

طلب االشرتاك

طلب شراء وحدات يف الصندوق

فرتة الطرح األوع

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

يوم تش يل الصندوق

اليوم الذي يبدأ فيه الصندوق أعماله

امللاطر

كل ورف أو حادثة من ش هنا أن تؤثر سلباي على أداء الصندوق

املؤشر االسرتشادي

هو املقياس الذي يتم من خالله مقارنة أداء الصندوق االستثماري

اهليئة الشرعية

اهليئة الشرعية اخلاصة مبدير الصندوق

يوم اإلعالن

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

يوم التقومي

اليوم الذي يتم فيه حساب صايف قيمة أصول الصندوق

يوم التعامل

األيام اليت يتم فيها بيع وحدات صندوق االستثمار واسرتدادها

يوم عمل

يوم عمل رمسي للراجحي املالية

إمجاع أصول الصندوق

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

وحدة االستثمار (الوحدة)

إمجاع أصول الصندوق بعد خصم كافة االلتزامات واملصاريف الفعلية احململة على
الصندوق.
حصة املالك يف صندوق االستثمار الذي يتكون من وحدات مبا يف ذلك أجزاء الوحدة
وتُعامل كل وحدة على أهنا حصة مشاعة يف أصول صندوق االستثمار.

األطراف ذات العالقة

املدراء ،املسؤولون  ،املووفون والشركات التابعة أو الزميلة ملدير الصندوق

القيمة االمسية

سعر الوحدة يف فرتة الطرح األوع

مستثمر/عميل/مالك الوحدة

أي شلص او شركة تستثمر يف ومتتلك وحدات يف الصندوق

مستثمر مؤهل /مستثمرون مؤهلون

الضوابط الشرعية

أي شلص طبيعي /أشلاص طبيعيون ،أو اعتباري /اعتباريون تقر له/هلم أنظمة اململكة
هبذه الصفة.
هي الضوابط والنسب املالية اليت تتبعها اهليئة الشرعية ملدير الصندوق لتصنيف الشركات
واالستثمارات كاستثمارات متوافقة مع الضوابط الشرعية وميكن االستثمار هبا.
هي أداة مالية أو عقد تشتق قيمته من قيمة أصول حقيقية أو مالية أخرى (أسهم
وسندات وعمالت أجنبية وسلع وذهب) وتكون لتلك العقود املالية مدة زمنية حمددة

عقود املشتقات

باإلضافة إىل سعر وشروط معينة يتم حتديدها عند حترير العقد بني البائع واملشرتي ومن
هذه العقود ( املستقبليات ( ،)Futuresعقود اخليارات ( ،)Optionsالعقود
اآلجلة ( ،)Forwardsاملبادالت ( (SWAPوأي عقود مشتقات أخرى ،على أن
تكون متوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق.

ضريبة القيمة املضافة

هي ضريبة غري مباشرة تُفرض على مجيع السلع واخلدمات اليت يتم شراؤها وبيعها من
قبل املنشآت.
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 )1صندوق االستثمار:
أ) اسم الصندوق
صندوق الراجحي لألسهم العاملية
Al Rajhi Global Equity Fund
ب) تاريخ إصدار شروط وأحكام الصندوق
مت صدرت شروط وأحكام الصندوق بتاريخ  1يوليو 1996م .ومت إجراء آخر حتديث هلا بتاريخ 2020/06/09م.
ج) تاريخ موافقة الهيئة على تأسيس وطرح الصندوق
مت احلصول على موافقة هيئة السوق املالية على االستمرار يف طرح الصندوق بتاريخ 2009/02/07م.
د) مدة الصندوق
صندوق الراجحي لألسهم العاملية هو صندوق عام مفتوح غري حمدد املدة
هـ) عملة الصندوق
ربيقوم هبربا اسربتثماراته ووحداتربه .وتقبربل اشربرتاكات املسربتثمرين برب ي عملربة أخربرى مربن العمربالت
عملة الصندوق هربي الربدوالر األمريكربي وهربي الربيت س هب
العامليربة الرئيسربربة علربربى أسربرباس سربعر الصربربرف السربربائد يف األسربواق يف تربرباريخ االشربرتاك .ويتحمربربل الراغبربربون يف حتويربل اسربربتحقاقا م بعملربربة غربربري عملربربة

الصندوق خماطر تذبذب سعر الصرف لتلك العمالت عند تاريخ التحويل.

 )2سياسات االستثمار وممارساته:
أ) األهداف االستثمارية للصندوق
يهدف صندوق الراجحي لألسهم العاملية إىل حتقيق منو طويل األجل لرأس املال وفق أحكام الشريعة اإلسالمية من خالل االستثمار يف أسهم
متوافقة مع املعايري الشرعية املقرة من قبل اهليئة الشرعية لدى الراجحي املالية ختتار بشكل رئيسي من بني األسهم املدرجة يف األسواق
العاملية .كما يسعى الصندوق لتحقيق منو مقارب للمؤشر اإلرشادي (مؤشر داو جونز ألسواق األسهم اإلسالمية) وميكن للمستثمر متابعة
أداء املؤشر اإلرشادي من خالل زيارة املوقع االلكرتوين ملدير الصندوقwww.alrajhi-capital.com .
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ب) األوراق المالية التي يستثمر الصندوق فيها بشكل أساسي
يستثمر الصندوق بشكل رئيسي يف أسهم الشركات املدرجة يف أسواق األسهم العاملية الرئيسية.
ج) سياسة تركيز االستثمار
يستثمر الصندوق بشكل رئيسي يف أسهم الشركات املدرجة يف أسواق األسهم العاملية الرئيسية واملتوفرة بتقييمات جذابة مع احتمال حتقيق
منو طويل األجل يف رأس املال.
وفيما يلي بيان موجز لنطاق توزيع أصول الصندوق:
ث -جيوز للصندوق االستثمار يف شركة واحدة بنسبة  % 10كحد أقصى من صايف أصول الصندوق وقت االستثمار أو بنسبة
تعادل القيمة السوقية ألسهم هذه الشركة وفق املؤشر اإلرشادي ،حسب أعلى القيمتني.
ج-

يف مجيع الظروف ،ال جيوز أن ميتلك الصندوق أكثر من  %5من األوراق املالية الصادرة عن أي مصدر.

ح-

جيوز للصندوق استثمار السيولة النقدية املتاحة يف أدوات مالية أخرى ،منها وحدات الصناديق االستثمارية األخرى ،على أن ال
تتجاوز إمجال الوحدات اليت يتم متلكها يف أي صندوق آخر ما نسبية  %10من صايف قيمة أصول الصندوق ،وكذلك أال
تتجاوز االستثمارات ما نسبته  %10من صايف قيمة أصول الصندوق اآلخر املتملك فيه.

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 العاملية
هـ) المعامالت واألساليب واألدوات التي يمكن لمدير الصندوق استخدامها بغرض اتخاذ قرارات االستثمارية للصندوق
يتم ختصيص األسهم على مجيع االقتصاديات العاملية من خالل توزيعها على مجيع القطاعات الرئيسية امللتزمة باألحكام الشرعية هبدف
التقليل من خماطر التذبذب يف األسعار .واألسهم امللتارة تعود قدر اإلمكان لشركات حيتمل أن حتقق منواي أعلى من املعدل املتوقع للقطاع
وتتمتع مبزايا تنافسية متميزة وتتحلى مبستويات رفيعة من جوانب القوة املالية باالعتماد على جمموعة من املعايري اليت ميكن أن تشمل (رحبية
السهم ،قيمة األصول ،التدفقات النقدية ،مكرر الرحبية ،القيمة الدفرتية).
كما يسعى الصندوق لتحقيق أفضل العوائد من خالل إدارة نشطة تطبق أساليب االستثمار املالئمة هبدف حتقيق أقصى العوائد املمكنة
باحلد املعقول من امللاطر حسب طبيعة جمال االستثمار يف األسهم ويف الوقت ذاته قياس األداء باستلدام املؤشر اإلرشادي احملدد .مجيع
املكاسب املالية املتحققة من املراكز اليت يتلذها الصندوق يعاد استثمارها يف الصندوق بنفه الطريق
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و) أنواع األوراق المالية التي ال يمكن إدراجها ضمن استثمارات الصندوق
لن يستثمر الصندوق يف أوراق مالية غري اليت مت ذكرها يف شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات
ز) أي قيد آخر على نوع األوراق المالية أو األصول األخر التي يمكن للصندوق االستثمار فيها
ال يوج ربربد قي ربربود أخ ربربرى عل ربربى ن ربربوع أو أن ربواع األوراق املالي ربربة أو األص ربربول ال ربربيت ميك ربربن للص ربربندوق االس ربربتثمار هب ربربا غ ربربري تل ربربك املف ربربروض حس ربربب قي ربربود
االستثمار 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
جيوز للصندوق استثمار السيولة النقدية املتاحة يف أدوات مالية أخرى ،منها وحدات الصناديق االستثمارية األخرى ،على أن ال تتجاوز إمجال
الوحدات اليت يتم متلكها يف أي صندوق آخر ما نسبية  %10من صايف قيمة أصول الصندوق ،وكذلك أال تتجاوز االستثمارات ما نسبته
 %10من صايف قيمة أصول الصندوق اآلخر املتملك فيه.
ط) صالحيات الصندوق في االقتراض
الصندوق ال يقوم باالقرتاض لتعزيز استثماراته ،و يكتفي باستثمار أصوله فقط.
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 نظري.
ك) سياسة مدير الصندوق إلدارة مخاطر الصندوق
يسعى مدير الصندوق الختاذ قرارات استثمارية منسجمة مع ممارسات االستثمار اجليد واحلكيم اليت حتقق أهداف الصندوق املشار إليها يف
شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات واملستندات األخرى ذات العالقة ،ويشمل ذلك بذل مدير الصندوق اجلهد الالزم للت كد من:


توفر السيولة الكافية لتلبية أي طلبات اسرتداد متوقعة



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



عدم حتمل الصندوق أي خماطر استثمارية غري ضرورية تتعلق ب هدافه االستثمارية

دور مجلس إدارة الصندوق وطبيعة الخدمات التي يقدمها المجلس كتالي:


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



اإلشراف ،ومىت كان ذلك مناسبا ،املصادقة على أي تضارب مصاحل يفصح عنه مدير الصندوق وفقا لالئحة صناديق االستثمار
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االجتماع مرتني سنويا على األقل مع مسؤول املطابقة وااللتزام (جلنة املطابقة وااللتزام) لدى مدير الصندوق ومسؤول التبليغ عن
غسيل األموال ومتويل اإلرهاب لديه ،للت كد من التزام مدير الصندوق جبميع اللوائح واألنظمة املتبعة.



إقرار أي توصية يرفعها املصفي يف حالة تعيينه.



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



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



العمل ب مانة وملصلحة صندوق االستثمار ومالكي الوحدات فيه.

ل) المؤشر االسترشادي
املؤشر االسرتشادي للصندوق هو (مؤشر داو جونز ألسواق األسهم اإلسالمية)
وميكن االطالع على معلومات املؤشر يف املوقع التاع www.alrajhi-capital.com
م) التعامل في مشتقات األوراق المالية
ال يوجد
ن) أي إعفاءات توافق عليها هيئة السوق المالية بشأن أي قيود أو حدود على االستثمار
ال يوجد

 )3المخاطر الرئيسة لالستثمار في الصندوق:


يعتا الصندوق صندوق استثمار عاع امللاطر ،وتبعرباي لربذلك جيربب علربى مربالكي الوحربدات أن يكونربوا علربى بينربه مربن امللرباطر الرئيسربة
اليت قد يكون هلا أثر سليب على أداء الصندوق



ليه هناك ت كيد أن األهداف االستثمارية للصندوق سوف تتحقربق وذلربك ألن وربروف السربوق وطربرق التربداول يف ت ربري مسربتمر كمربا
أن األداء السابق للصندوق أو املؤشر االسرتشادي للصندوق ال يعتا ضماناي لألداء املستقبلي.



ال يوجد ضمان ب ن األرباح سوف تتحقربق أو أنربه لربن يربتم تكبربد أي خسربائر كبربرية أو أن أداء الصربندوق مقارنربة باملؤشربر االسرتشربادي
سيتكرر أو مياثل األداء السابق.



جيب أن ي خذ مالكي الوحدات احملتملني يف االعتبار أن االستثمار يف الصندوق ال يعتا مبثابة وديعة بنكية.



جيربب علربى مربالكي الوحربدات أن يربدركوا أهنربم رمبربا خيسربرون جربزءاي مربربن أو كامربل اسربتثمارهم ،وقربد يكربون مبلربغ االسربرتداد أقربل مربن السربربعر
الذي اشرتكوا بربه يف الصربندوق  .وقربد تربنلفض قيمربة االسربتثمارات الرئيسربة للصربندوق ورمبربا ال يسربتطع مربالكي الوحربدات اسربرتداد املبلربغ
الذي استثمروه يف الصندوق.
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قائمة المخاطر الرئيسة المحتملة المرتبطة باالستثمار في الصندوق
جيب أن ي خذ مالكي الوحدات احملتملني يف االعتبار قبل االستثمار يف هذا الصندوق عوامل امللاطر واليت تشتمل وال تنحصر على التاع:
مخاطر سوق األسهم
يستثمر الصندوق بشكل أساسي يف األسهم اليت هي عرضة مللاطر السوق والتذبذبات العالية ،ويف الوقت ذاته ال يوجد أي ت كيد أو ضمان
ب ن الصندوق سيحقق أداءي إجيابيا .وينب ي أن يكون املستثمر على علم بامللاطر اليت ينطوي عليها هذا النوع من االستثمارات .كما أن
املستثمر يدرك أن مجيع األسهم عرضة لالرتفاع واالخنفاض تبعا لعوامل النمو لتلك الشركات اليت تت ثر بالعديد من العوامل الداخلية واخلارجية.
و مدير الصندوق سيسعى قدر اإلمكان للتقليل من خماطر هذه التذبذبات بالتوزيع النشط يف القطاعات ومن خالل ختفيض أو زيادة نسبة
األسهم يف الصندوق تبعا لظروف السوق.
مخاطر القطاع
قد يركز الصندوق يف استثماره على أحد القطاعات مما جيعل الصندوق عرضة للت ري تبعاي للت ري يف ذلك القطاع ،بشكل عام ال يتم الرتكيز على
االستثمار يف أحد القطاعات بعينه إال يف حال توافر فرص منو كبرية لذلك القطاع وباملقابل يكون الصندوق أكثر خماطرة مقارنة بالصناديق
األكثر تنوعا.
مخاطر العمالت
ينطوي االستثمار يف الصندوق على بعض امللاطر اليت تتعلق بالعمالت ،فإن اخنفاض قيمة أي من العمالت اليت تشكل قوام استثمارات
الصندوق من ش نه أن يؤثر سلبا على أداء الصندوق .ولكن التنوع يف جماالت االستثمار يف عدد من البلدان امللتلفة سيكون من ش نه أن
يقلل من تلك امللاطر.
مخاطر االئتمان
يف حال استثمار أصول الصندوق يف صناديق البضائع فهناك خماطر ائتمانية تتمثل يف إمكانية عدم قدرة أو عدم رغبة الطرف اآلخر يف سداد
املستحقات أو االلتزامات املرتتبة عليه يف الوقت احملدد أو عدم إمكانية السداد هنائياي.
المخاطر االقتصادية
ينطوي االستثمار يف الصندوق على درجة عالية من امللاطر النامجة عن التوزيع اجل رايف لألسواق اليت يستثمر فيها الصندوق .وعليه؛ فإن أي
ت يريات معاكسة يف الظروف االقتصادية للبلد (أو البلدان) اليت تستثمر فيها األموال ،قد يكون له أثر سليب على قيمة أصول الصندوق.
مخاطر عدم الشرعية

تتمثل خماطر عدم الشرعية يف حال استبعاد أحد الشركات املستثمر فيها وأصبحت غري متوافقة مع املعايري الشرعية للهيئة الشرعية ،مما قد يؤدي
إىل اضطرار مدير الصندوق لبيع تلك األسهم بسعر قد يكون غري مالئم .إضافة إىل أن استبعاد عدد من الشركات كنتيجة لعدم مطابقتها
للضوابط احملددة من اهليئة الشرعية اخلاصة مبدير الصندوق من ش نه أن جيعل استثمارات الصندوق أكثر تركيزاي مما قد يزيد من التذبذبات.
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مخاطر السيولة

يتعرض الصندوق مللاطر 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 معه مدير الصندوق لت جيل
االسرتداد لتاريخ الحق.

المخاطر القانونية
قد تواجه الشركات بعض امللاطر القانونية نتيجة لعدم االلتزام بتطبيق األنظمة واإلجراءات القانونية ,وت يت تلك امللاطر من الشركات اليت
استثمر فيها الصندوق واحتمالية تعرضها للملاطر القانونية واملقاضاة من قبل دعاوى األفراد أو الشركات.
المخاطر السياسية
أداء الصندوق قد يكون مت ثرا بت يري احلكومات أو احلروب أو يف حال ت يري القوانني يف تلك البلدان أو أي خماطر سياسية أخرى.
مخاطر االعتماد على موظفي مدير الصندوق
يعتمد أداء الصندوق بشكل كبري على قدرات ومهارات مووفي مدير الصندوق ،مما قد يؤدي إىل ت ثر أداء الصندوق وسعر الوحدة سلبيا عند
استقالتهم أو غياهبم وعدم وجود بديل مناسب.
مخاطر تضارب المصالح
تنش هذه امللاطر يف احلاالت اليت تؤثر على موضوعية واستقاللية قرار مدير الصندوق بسبب مصلحة شلصية 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 /النظري ،والت ريات يف الظروف االقتصادية أو السياسية احملددة اليت تؤثر سلبا
وتشمل الت يريات يف الظروف املالية ُ
على نوع معني من األوراق املالية أو املصدر ،حيث إن ذلك األصل يت ثر بوضع املصدر مما قد يؤدي إىل اخنفاض قيمة أسهمه وبالتاع ت ثر
أداء الصندوق وسعر الوحدة سلبا.

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

ثالث سنوات

خمس سنوات

منذ التأسيس

-9.63

8.13

11.84

136.10

 )2إجمالي العائدات السنوية لكل من السنوات العشر الماضية )أو منذ التأسيس(.
العائد السنوي %
2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

%-9.63

%19.18

%0.40

%-2.43

%6.00

%19.63

%8.41

%-2.62

%10.09

%37.83

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

2018

الصندوق

%-9.63

المؤشر االسترشادي

%-6.77

2017

2016

2015

2014

%19.18

%0.40

%-2.43

%6.00

%27.04

%5.53

%-0.64

%6.21

 )4تاريخ توزيع األرباح على مدار السنوات المالية الثالث الماضية
لن يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح أو توزيعات نقدية على املستثمرين وسيقوم بإعادة استثمار األرباح املوزعة يف الصندوق.
 )5تقارير الصندوق
يستطيع مالكي الوحدات االستثمارية واملستثمرين احملتملني احلصول على نسخ من هذه القوائم دون مقابل وذلك من خالل موقعنا االلكرتوين
www.alrajhi-capital.com
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د) قائمة حقوق مالك الوحدات


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



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



احلصول على القوائم املالية املراجعة للصندوق بدون مقابل عند طلبها



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



اإلشعار ب ي ت ري يف جمله إدارة الصندوق



احلصول على نسلة 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 األحداا اليت تنص
عليها الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات عليها.



دفع عوائد االسرتداد يف األوقات احملددة يف شروط وأحكام الصندوق ،إال يف حالة مت االتفاق مع مالك الوحدة على أوقات خمتلفة أو
تعذر ذلك نظراي 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 تلك احلاالت الناجتة عن اإلمهال اجلسيم أو التعدي أو التقصري.



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



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



إذا كان مالك الوحدات خاضعاي لقوانني سلطة غري اململكة العربية السعودية فإنه يتعني عليه أن خيضع لتلك القوانني دون أن يكون
هناك أي التزام على الصندوق أو مدير الصندوق.
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و) الحاالت التي تستوجب إنهاء الصندوق واإلجراءات الخاصة باإلنهاء
يعتا هذا الصندوق من الصناديق املفتوحة املدة وليه هناك يوم حمدد لتصفيته .ومع ذلك ،فإنه سيكون ملدير الصندوق احلق يف تصفية
الصندوق بالكامل ،إذا أصبح جلياي أن حجم أصول الصندوق ال يار االستمرار يف إدارته بطريقة عملية ومالئمة وجمدية من الناحية االقتصادية
أو بسبب حدوا بعض الت يريات يف األنظمة اليت حتكم إدارة الصندوق ،أو اخنفض حجم الصندوق دون احلد األدى املسموح به الستمرار
الصندوق واحملدد م ن قبل هيئة السوق املالية وذلك بعد اشعار هيئة السوق املالية أو ألي سبب طار آخر .ويف حالة مت اختاذ قرار بتصفية
الصندوق ،فسيقوم مدير الصندوق باختاذ اخلطوات التالية:


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



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



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

ز) آلية تقويم المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق.
يتبع مدير الصندوق آلية داخلية لتقومي امللاطر املتعلقة ب صول الصندوق

 )5مقابل الخدمات والعموالت واالتعاب:
أ) أنواع المدفوعات من أصول الصندوق
رسوم اإلدارة
يسربربتحق مربربدير الصربربندوق رسربربوم إدارة بنسربرببة %1.5سربربنوياي (املتضربربمنة رسربربوم اإلدارة ملربربدير الصربربندوق مربربن البربرباطن) مربربن إمجربرباع أصربربول الصربربندوق.
وحتتسب هذه النسبة بعد كل يوم تقومي وتسدد يف هناية كل شهر ميالدي.
رسوم أمين الحفظ
يتحمل الصندوق رسوم حفظ حبد أقصى  %0.40سنوياي من قيمة األصول لألوراق املالية اليت يتم حفظها يف األسواق العاملية.
ال تشمل الرسوم النظامية والرسوم اليت قد تفرضها األسواق ومراكز اإليداع واليت من املمكن أن تت ري من وقت ألخر.
الضرائب
يتحمربل الصربربندوق ضربريبة القيمربربة املضربربافة وأي ضربرائب أخربربرى يربربتم فرضربربها علربى الصربربندوق أو العقربربود املامربربة مربربع الصربربندوق أو الرسربربوم الربربيت تربربدفع
ألطراف أخرى نظري تقدميهم خلدمات أو أعمال للصندوق أو مدير الصندوق مقابل إدارة الصندوق.
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رسوم التعامل
يتحمربربل الصربربندوق عمربربوالت ورسربربوم التربربداول الناجتربربة عربربن صربربفقات وعمليربربات شربراء وبيربربع األوراق املاليربربة حسربربب العمربربوالت السربربائدة يف األسربواق
واليت تدفع للوسطاء واألسواق املالية واجلهات التنظيمية وأمناء احلفظ.
رسوم أخرى
سيتحمل الصندوق املصاريف الالزمة والفعلية إلدارته ،رسوم املراجعة ورسوم احلفظ ورسوم النشر والرسوم الرقابية ومكافآت أعضاء جمله
إدارة الصندوق ورسوم املؤشر االسرتشادي ،واملصروفات االخرى ،بشرط أال يتجاوز إمجاع نسبة املصروفات األخرى (باستثناء مصاريف
التعامل واحلفظ والضرائب)  %0.25من متوسط صايف قيمة األصول السنوية أو ( 150,000يف حال كانت نسبة الرسوم أقل من ذلك)
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

 %1.5من إمجاع أصول الصندوق حتتسب على أساس سنوي
وحتمل بشكل يومي تراكمياُ ويتم خصمها من أصول الصندوق يف
هناية كل شهر ميالدي

أتعاب احملاسب القانوين

حبد أقصى  35,000لاير سنوياي حتتسب كمبلغ ثابت على أساس
سنوي وحتمل بشكل يومي تراكمياي وتدفع كل سته اشهر

رسوم نشر قيمة الوحدات يف موقع تداول
مكاف ة أعضاء جمله إدارة الصندوق

حبد أقصى  5,000لاير سنوياي حتتسب كمبلغ ثابت على أساس
سنوي وحتمل بشكل يومي تراكمياي وتدفع يف هناية العام

حبد أقصى  60,000لاير سنوياي يتحمل الصندوق نصيبه منها
بقدر حجم أصوله نسبة إىل إمجاع أصول الصناديق األخرى على
اساس سنوي وحتمل بشكل يومي تراكمياي وختصم يف هناية السنه

رسوم رقابية (من قبل هيئة السوق املالية)

 7,500لاير سنوياي حتتسب كمبلغ ثابت على أساس سنوي
وحتمل بشكل يومي تراكمياي وتدفع يف هناية العام

تطهري أرباح االسهم

حتسب كنسبة مئوية حسب معايري اهليئة الشرعية

مصاريف التوزيع

حبد أقصى  50,000لاير سنوياي حتتسب كمبلغ تقديري على
أساس سنوي وحتمل بشكل يومي تراكمياي وتدفع يف هناية العام

رسوم مصاريف احلفظ وخدمات احلفظ

حتتسب 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

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

ال يوجد

* يتم احتساب عدد أيام السنة على أساس  365يوم.
**مجيع الرسوم أعاله قبل احتساب ضريبة القيمة املضافة
ج) ت فاصيل 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 غري مسرتدة مبعدل  %2كحد أقصى من قيمة كل
اشرتاك .وجيوز ملدير الصندوق وفقاي لتقديره اخلاص خفض هذه النسبة.
د) أي عموالت خاصة يبرمها مدير الصندوق
ال يوجد
هـ) مثال افتراضي يوضح جميع الرسوم والمصاريف ومقابل الصفقات التي ُدفعت من أصول الصندوق أو من قبل مالك الوحدات على
أساس عملة الصندوق.
مثال يوضح آلية احتساب الرسوم املوضحة أعاله بافرتاض أن املبلغ املستثمر  100,000دوالر أمريكي وحجم الصندوق يعادل  10مليون
دوالر أمريكي والعائد احملقق يف هناية السنة املالية يعادل .%10
إجمالي اصول الصندوق
رسوم االشرتاك*

رسوم ومصاريف الصندوق بالدوالر

رسوم ومصاريف المستثمر بالدوالر

األمريكي

األمريكي
-

2,100

42,000.00

420

مكافاة اعضاء جمله االدرة املستقلني

16,000

160

رسوم مراجع احلسابات

9,800

98.13

13,333.33

133.33

الرسوم الرقابية

2,000

20

رسوم تداول

1,400

14.13

رسوم احلفظ

مصاريف التوزيع

50

رسوم ادارة الصندوق

173,250

1,733

جمموع الرسوم واملصاريف السنوية**

257,783

2,579

العائد االفرتاضي  + %10رأس املال

11,000,000

110,000

صايف االستثمار االفرتاضي هناية السنة املالية

10,742,217

107,421

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

 )6التقويم والتسعير:
أ) تفاصيل آلية تقويم أصول الصندوق
يقوم مدير الصندوق بتقويم أصول الصندوق في كل يوم تقويم كما يلي:
سيتم اعتماد أسعار اإلغالق يف يوم التقومي لكافة أصول الصندوق اليت يتوفر هلا سعر إغالق مضافاي إليها األرباح املستحقة .إذا مل يتوفر سعر
اإلغالق لألصل يوم التقومي سيتم اعتماد اخر سعر إغالق متوفر وسيتم تقومي األسهم اليت متت املشاركة هبا يف الطروحات األولية وحقوق
األولوية يف الفرتة ما بني االكتتاب وتداول الورقة املالية بناء على سعر االكتتاب أو سعر احلق املكتتب به ،ويف حالة االستثمار يف صناديق
االستثمار ذات الطرح العام  ،سيتم تقوميها من خالل صايف قيمة وحدا ا املعلنة ويف حال اختالف أيام التعامل بالنسبة للصندوق املستثمر به،
سيتم اعتماد آخر سعر معلن عنه أما استثمارات الصندوق يف أدوات أسواق النقد فسيتم احتساب عائد الفرتة املنقضية من عمر الصفقة
وإضافته للقيمة اإلمسية للصفقة.
ب) عدد نقاط التقويم وتكرارها
سيتم تقومي أصول الصندوق يوميا من األحد إىل اخلميه وفقا لقيمة كل أصل يف الصندوق كما مت االشارة إليه يف الفقرة (أ) أعاله قبل الساعة
اخلامسة مساءي ،كما سيتم إعالن سعر الوحدة يف يوم التعامل التاع.
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 فوراي عن أي خط يف التقومي أو التسعري تشكل نسبته  %0.5أو أكثر من سعر الوحدة واإلفصاح عن ذلك
فوراي يف موقع الراجحي املالية وموقع تداول ويف تقارير الصندوق.
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د) طريقة احتساب سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد.
يتم حساب صايف قيمة األصول لكل وحدة باستلدام املعادلة التالية( :إمجاع األصول ناقصاي املستحقات ناقصاي املصروفات املرتاكمة)
مقسومة على إمجاع عدد وحدات الصندوق القائمة يف يوم التقومي ذي العالقة .ويتم تقومي صايف قيمة أصول الصندوق بالدوالر األمريكي
وأي استثمارات مقومة بالعمالت األخرى يتم إعادة تقوميها بعملة الدوالر األمريكي ب سعار الصرف السائدة يف تاريخ التقومي.
هـ) مكان ووقت نشر سعر الوحدة وتكرارها.
سربربيتم نشربربر سربربعر الوحربربدة يف موقربربع تربربداول قبربربل السربرباعة اخلامسربربة مسربرباءي يف يربربوم العمربربل الربربذي يلربربي يربربوم التعامربربل ،ويربربتم نشربربر سربربعر الوحربربدة يف موقربربع
الشركة يف يوم العمل الذي يلي يوم التقومي.

 )7التعامل:
أ) تفاصيل الطرح األولي
الصندوق يعتا صندوق مفتوح غري حمدد املدة وقد بدأ الصندوق عمله بتاريخ  12ربيع أول 1417هرب ،املوافق  27يوليو 1996م.
سعر الوحدة عند بداية الطرح يساوي  100دوالر أمريكي
ب) التاريخ المحدد والمواعيد النهائية لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد.
يسمح باالشرتاك واالسرتداد والتحويربل يف الصربندوق بعربد إمتربام الطربرح األوع لوحربدات الصربندوق يف كربل يربوم تعامربل ( األثنربني واألربعرباء) بسربعر
الوحدة املعلن عنه يف اليوم الذي يلي يوم التعامل .وسيكون آخر موعد الستالم طلبربات االشربرتاك واالسربرتداد والتحويربل قبربل السرباعة اخلامسربة
مساءي 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
احل ربربد االدى لالشرب ربرتاك يف الص ربربندوق  2,000دوالر أمريك ربربي ،وه ربربو احل ربربد األدى للرص ربربيد واحل ربربد األدى لالشرب ربرتاك اإلض ربربايف  1,000دوالر
أمريكي واحلد االدى لالسرتداد  1,000دوالر أمريكي وجيوز ملدير الصندوق خفض هذه النسب للاامج االدخارية واالستثمارية.
يتم استالم طلبات االشرتاك واالسرتداد أو التحول بني الصناديق يومياي عن طريق فروع الشركة املعتمدة خالل سرباعات العمربل الرمسيربة علربى أن
يتم تقدمي بيانات إثبات اهلوية الالزمة ،أو عن طريق القنوات اإللكرتونية اليت توفرها شركة الراجحي املالية.
سربربيتم الربربدفع ملالربربك الوحربربدات عوائربربد االسربربرتداد املناسربرببة قبربربل إقفربربال العمربربل يف اليربربوم اخلربربامه التربرباع لنقطربربة التعامربربل الربربيت مت فيهربربا حتديربربد سربربعر
االسرتداد ،أو الوقت الذي تكون فيه مجيع الوسائل و الرتاخيص (إن وجدت) املناسبة لتحويل الوحدات متوافرة لدى مدير الصندوق ،أيهمربا
ي يت الحقا.
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د) سجل مالكي الوحدات
سيقوم مدير الصندوق بإعداد سجل مبالكي الوحدات باملعلومات املطلوبة وحتديثه بشكل مستمر عند حصول أي ت يريات يف املعلومات
حسب الالئحة وحفظه يف اململكة كما سيتم إتاحة مللص لسجل مالكي الوحدات جمانا عند الطلب يظهر فيه مجيع املعلومات املرتبطة
مبالك الوحدات املعين فقط.
هـ) استثمار أموال االشتراك األولي قبل بدء عمل الصندوق
أم ربوال االكتت ربرباب املسربربتلمة خ ربربالل فربربرتة الط ربربرح األوىل سربربيتم اس ربربتثمارها يف ص ربربناديق أس ربواق النق ربربد وصربربفقات أس ربواق النقربربد لص ربرباحل املس ربربتثمرين
بالصربندوق ،املامربة مربع طربربرف خاضربع لتنظربيم مؤسسربربة النقربد أو هليئربة رقابيربة مماثلربربة للمؤسسربة خربارج اململكربربة ،إىل حربني الوصربول إىل احلربربد األدى
املطلوب أو الوقت احملدد لبدء عمل الصندوق.
و) الحد األدنى للمبلغ األولي لبدء عمل الصندوق
ال يوجد حد أدى لبدء عمل الصندوق .
ح) اإلجراءات التصحيحية الالزمة لضمان استيفاء متطلب  10ماليين لاير سعودي أو ما يعادلها كحد أدنى لصافي قيمة أصول
الصندوق.
يتبع مدير الصندوق األحكام الواردة يف الئحة صناديق االستثمار والتعاميم الصادرة عن هيئة السوق املالية فيما خيص املتطلب الالزم
الستمرار عمل الصندوق ،ويف حال قل صايف قيمة أصول الصندوق عن ( )10ماليني لاير سعودي سوف يسعى مدير الصندوق لتصحيح
ذلك حسب اإلجراءات النظامية املمكنة ويف حال تعثر زيادة حجم الصندوق فوق احلد األدى املطلوب الستمرار عمل الصندوق ،سيقوم
مدير الصندوق بالبدء بإجراءات إهناء الصندوق وفقاي 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 ذلك

-

أذا رأى مدير الصندوق أن التعليق حيقق مصاحل مالكي الوحدات

-

إذا مت تعليق التعامل يف السوق الرئيسة اليت يتم فيها التعامل مع األوراق املالية أو األصول األخرى الربيت ميلكهربا صربندوق االسربتثمار إمربا

بشربكل عربام أو بالنسرببة إىل أصربول الصربندوق الربيت يربرى مربدير الصربندوق بشربكل معقربول أهنربا مهمربة نسرببة إىل صربايف قيمربة أصربول الصربندوق.جيربوز
ملربربدير الصربربندوق ت جيربربل اسربربرتداد الوحربربدات كحربربد أقصربربى إىل يربربوم التعامربربل التربرباع .وحيربربدا ذلربربك ،إذا بلربربغ إمجربرباع نسربرببة مجيربربع طلبربربات االسربربرتداد
ملالكي الوحدات واملطلوب تلبيتها يف أي يوم تعامل ( )%10أو أكثر من صايف قيمة أصول الصندوق .
يف حال تعليق تقومي الصربندوق ،سربيتلذ مربدير الصربندوق االجربراءات الالزمربة مربع االخربذ باالعتبربار املربدة الضربرورية واملربارات ومراجعربة التعليربق مربع
جمله إدارة وأمني احلفظ بصورة منتظمة .كما سيتم إشعار هيئة السربوق املاليربة ومربالكي الوحربدات فربورا برب ي تعليربق مربع توضربيح أسربباب التعليربق،
وإشعار هيئة السوق املاليربة ومربالكي الوحربدات فربور انتهرباء التعليربق بالطريقربة نفسربها املسربتلدمة يف اإلشربعار عربن التعليربق واإلفصرباح عربن ذلربك يف
املواقع اإللكرتوين ملدير الصندوق واملوقع اإللكرتوين للسوق.
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وحيربربق ملربربدير الصربربندوق رفربربض أي طلربربب اش ربرتاك يف الصربربندوق يف حربربال رأى مربربدير الصربربندوق أنربربه يرتتربربب علربربى هربربذا االش ربرتاك خمالفربربة لل ربوائح هيئربربة
السوق املالية أو نظام مكافحة غسل األموال أو إذا كان رفض طلب االشرتاك حيقق مصلحة مالكي الوحدات احلاليني.
ستؤجل.
ي) اإلجراءات التي يجري بمقتضاها اختيار طلبات االسترداد التي َّ
يف حالة مت ت جيل االسرتداد من قبل مدير الصندوق ،فسوف يتم الدفع على أساس أولوية استالم الطلب ويتم معاملة كل طلب على حدة
حبيث إذا جتاوز إمجاع طلبات االسرتداد يف يوم التعامل الواحد  %10سوف يتم تنفيذ طلبات العمالء اليت مت استالم طلبا م قبل املوعد
النهائي لتقدمي التعليمات اخلاصة باالسرتداد حبسب األسبقية .فإذا اخنفضت قيمة الوحدات عن احلد األدى املطلوب لالستمرار بالصندوق،
فعندئذ جيب اسرتداد وحدات املستثمرين بالكامل.

 )8خصائص الوحدات :
جيوز ملدير الصندوق أن يُصدر عدداي غري حمدود من الوحدات متساوية القيمة تكون مجيعها من فئة واحدة .ويكون االشرتاك يف الصربندوق علربى
شكل وحدات متساوية القيمة.

 )9المحاسبة و تقديم التقارير:
أ) المعلومات ذات الصلة بالتقارير المالية ،بما في ذلك الفترات المالية األولية والسنوية.
سربربيقوم مربربدير الصربربندوق بإعربربداد تقربربارير ماليربربة سربربنوية والربربيت تتضربربمن الق ربوائم املاليربربة السربربنوية املراجعربربة وسربربيتم االنتهربرباء مربربن إعربربداد التقربربارير السربربنوية
وإتاحتهربا للجمهربور خربالل مربدة ال تتجرباوز سرببعني ( )70يومرباي مربن هنايربة السربنة املاليربة للصربندوق ،كمربا يقربوم الصربندوق أيضرباي بإعربداد تقربارير ماليربة
أوليربربة والربربيت تتضربربمن القربوائم املاليربربة األوليربربة بشربربكل نصربربف سربربنوي وسربربيتم االنتهربرباء مربربن إعربربدادها وإتاحتهربربا للجمهربربور خربربالل مربربدة ال تتجربرباوز مخسربربة
وثالثون ( )35يوماي من هناية فرتة التقرير.
ب) أماكن ووسائل إتاحة تقارير الصندوق التي يع ّدها مدير الصندوق.
يتم إتاحة تقارير الصندوق السنوية واألولية يف موقع السوق املالية السعودية (تداول) وموقع الشركة .وجيب إخطار مدير الصندوق يف حال
اكتشاف أية أخطاء يف التقارير أو اإلشعار وذلك خالل فرتة مخسة وأربعون ( (45يوماي تقوميياي من تاريخ إرسال تلك اإلشعارات أو التقارير،
وبعد ذلك تصبح التقارير الصادرة عن مدير الصندوق هنائية وحامسة.
ج) تم إصدار أول قائمة مالية سنوية مدققة في السنة المالية المنتهية .2006-12-31
د) تقديم القوائم المالية السنوية المراجعة للصندوق.
يستطيع مالكي الوحدات االستثمارية واملستثمرين احملتملني احلصول على نسخ من هذه القوائم دون مقابل وذلك من خالل موقع شركة السوق
املالية تداول  www.Tadawul.com.saأو يف املقر الرئيسي ملدير الصندوق أو عن طريق موقعه االلكرتوين www.alrajhi-
capital.com
يتم موافاة مجيع املستثمرين بنسلة من القوائم املالية الصندوق ترسل على (العنوان الايدي و/أو الايد اإللكرتوين) بدون مقابل بناءي على استالم

طلب خطي منهم بذلك.
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 )10مجلس إدارة الصندوق:
أ) أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق ،مع بيان نوع العضوية.
 -1يشربربرف علربربى الصربربندوق جملربربه إدارة مكربربون مربربن اربعربربة أعضربرباء مربربن بيربربنهم عض ربوان مسربربتقالن ينطبربربق علربربيهم التعريربربف ال ربوارد يف قائمربربة
املصطلحات املستلدمة يف لوائح اهليئة ،ويتكون جمله إدارة الصندوق من األعضاء التالية أمسائهم:


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



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



السيد /خالد بن إبراهيم آل الشيخ (عضو مستقل)



السيد /فراس بن صالح السعيد (عضو مستقل)

ب) نبذة عن مؤهالت أعضاء مجلس إدارة الصندوق
السيد /أحمد المحسن ( رئيس المجلس –عضو غير مستقل)
هو املدير املاع لشركة الراجحي املالية, ،ولديه أكثر من  14عاما من اخلاة يف األعمال املصرفية واملالية واملراجعة .قبل انضمامه للراجحي املالية،
كان يش ل منصب املدير املاع يف مصرف الراجحي  -األردن ،كما أنه عمل سابقا يف مصرف الراجحي  -السعودية ،وقبل ذلك كان يعمل يف
شركة  PwCوشركة ديلويت وعمل أيضا يف الصندوق السعودي للتنمية .أمحد حاصل على شهادة ماجستري يف إدارة األعمال من جامعة
ساوا ايست ميسوري ستيت  -الواليات املتحدة األمريكية ،ودرجة البكالوريوس يف احملاسبة من جامعة امللك سعود .أمحد أيضا حماسب عام
معتمد ) (CPAمن جمله كاليفورنيا للمحاسبة ،وقد حضر الانامج التنفيذي للمدراء املاليني يف كلية الدراسات العليا إلدارة األعمال يف جامعة
ستانفورد.
الشيخ /أنس بن عبداهلل العيسى ( -عضو غير مستقل)
أمني اهليئة الشرعية ومدير اإلدارة الشرعية بشركة الراجحي املالية منربذ شربهر سرببتما  ،2010حيمربل شربهادة املاجسربتري مربن املعهربد العرباع
للقضربرباء جبامعربربة اإلمربربام حممربربد بربربن سربربعود اإلسربربالمية ،وحيمربربل بكربربالوريوس الشربريعة مربربن اجلامعربربة نفسربربها ،عمربربل يف الرقابربربة الشربربرعية مبصربربرف
الراجحي ،ك ما عمربل يف جامعربة اإلمربام حممربد بربن سربعود اإلسربالمية ،لربه مسربامهات يف جمربال االستشربارات الشربرعية وهربو عضربو يف اجلمعيربة
الفقهية السعودية ،وشارك يف عدد من الندوات واملؤمترات.
السيد /خالد بن إبراهيم آل الشيخ (عضو مستقل)
السربيد /خالربد آل الشربربيخ يعمربل يف وويفربربة مستشربار اقتصربادي يف وحربربدة االحترباد النقربربدي مبجلربه التعرباون لربربدول اخللربيج العربيربربة منربذ شربربهر
يولي ربربو  ،2008حيم ربربل ش ربربهادة املاجس ربربتري يف االقتص ربرباد وبك ربربالوريوس احملاس ربرببة م ربربن جامع ربربة املل ربربك س ربربعود .ه ربربذا وق ربربد عم ربربل كمستش ربربار
اقتصادي يف كل من مؤسسة النقد العريب واإلدارة العامة لالستثمار وهو عضو يف مجعية االقتصاد السعودية.
السيد /فراس بن صالح السعيد (عضو مستقل)
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السيد /فراس السعيد يش ل منصب نائب املدير العام لالستثمار واخلزينة لدى صندوق التنمية الزراعية منذ عام  .2016وقبل التحاقه
بصندوق التنمية الزراعية عمل السيد فراس كرئيه لللدمات املالية واالستشارية لدى شركة سدرة املالية ولديه خرباة تزيربد عربن  15عربام
يف االدارة املا ليربربة واخل ربربدمات املص ربرفية االس ربربتثمارية .وه ربربو حاص ربربل عل ربربى درج ربربة البك ربربالوريوس يف اآلداب والعل ربربوم االجتماعي ربربة م ربربن جامع ربربة
مارميونت االمريكية.
ج) وصف أدوار ومسؤوليات مجلس إدارة الصندوق.
تتضمن مسؤولياتهم ما يلي:
-

املوافقة على مجيربع العقربود والقربرارات والتقربارير اجلوهريربة الربيت يكربون الصربندوق العربام طرفرباي فيهربا ،ويشربمل ذلربك  -علربى سرببيل املثربال ال احلصربر –
املوافقة على عقود تقدمي خدمات اإلدارة للصندوق ،وعقود تقدمي خدمات احلفظ ،وال يشمل ذلربك العقربود املامربة وفقرباي للقربرارات االسربتثمارية
يف ش ن أي استثمارات قام هبا الصندوق أو سيقوم هبا يف املستقبل.

-

اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق حبقوق التصويت املتعلقة ب صول الصندوق.

-

اإلشراف ،ومىت كان ذلك مناسباي ،املوافقة أو املصادقة على أي تعارض مصاحل يفصح عنه مدير الصندوق.

-

االجتمرباع مربرتني سربنوياي علربى األقربل مربع جلنربة املطابقربة وااللتربزام لربدى مربدير الصربندوق أو مسربؤول املطابقربة وااللتربزام لديربه ملراجعربة التربزام الصربربندوق
مجيع القوانني واألنظمة واللوائح ذات العالقربة ،ويشربمل ذلربك  -علربى سرببيل املثربال ال احلصربر  -املتطلبربات املنصربوص عليهربا يف الئحربة صربناديق
االستثمار.

-

الت كد من اكتمال ودقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات وأي مستند آخر (سواء أكان عقربداي أم غربريه) يتضربمن إفصرباحات تتعلربق
بالصندوق العام ومدير الصندوق وإدارته للصندوق العام ،إضافة إىل الت كد من توافق ما سبق مع أحكام الئحة صناديق االستثمار.

-

الت كربربد مربربن قيربربام مربربدير الصربربندوق مبسربربؤولياته مبربربا حيقربربق مصربربلحة مربربالكي الوحربربدات وفق رباي ألحكربربام الئحربربة صربربناديق االسربربتثمار وشربربروط وأحكربربام
الصندوق ومذكرة املعلومات.

-

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

-

تدوين حماضر االجتماعات اليت تبني مجيع وقائع االجتماعات والقرارات اليت اختذها اجملله.

د) تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق.
املكافآت املتوقع دفعها إىل جمله إدارة الصندوق تصل إىل ئ 60,000لاير سعوديئ كحد أقصى سنويا لألعضاء املستقلني جمتمعني.
هـ) بيان بأي تعارض متحقق أو محتمل بين مصالح عضو مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق.
ميكن ألعضاء جمله إدارة الصندوق أن يكونوا أعضاء يف صناديق استثمارية أخرى ذات أهداف استثمارية مشاهبة ألهداف الصندوق سواءي كانت
تدار من قبل مدير الصندوق أو من قبل أي مدير صندوق أخر .ولذلك فمن املمكن أن جيد أحد أعضاء جمله إدارة الصندوق يف نطاق ممارسته

ألعماله أنه يف موقف ينطوي على تعارض حمتمل يف الواجبات أو املصاحل مع واحد أو أكثر من الصناديق .ويف هذه احلاالت سوف يراعي عضو
جمله اإلدارة التزاماته بالتصرف مبا حيقق مصاحل مالكي الوحدات املعنيني حسب دوره ومسؤوليته كعضو جمله إدارة بالصندوق وذلك بالعمل
ب مانة وحسن نية وحرص إىل درجة ممكنة عملياي دون إغفال التزاماته جتاه عمالء الصناديق األخرى عند االطالع على أي تعارض حمتمل يف
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املصاحل ويف احلاالت اليت تتطلب التصويت سوف ميتنع ذلك العضو عن التصويت إذا رأى أعضاء جمله اإلدارة وجوب ذلك .علما أنه إىل تاريخ
إعداد مذكرة املعلومات وشروط وأحكام الصندوق ال يوجد تعارض متحقق بني مصاحل عضو جمله إدارة الصندوق ومصاحل الصندوق.
و) مجالس إدارة الصناديق التي يشارك فيها عضو مجلس الصندوق.
يدرك املستثمر يف هذا الصندوق أن أعضاء جمله اإلدارة قد يكون هلم عضويات مماثلة يف صناديق استثمارية أخرى ،و جيتهد مدير الصربندوق
لبيان وحتديث – من حني آلخر – مجيع أ مساء الصناديق االستثمارية املدارة من قبل الشركة اليت حيل فيها أحد أو مجيع أعضرباء جملربه اإلدارة.
اجلدول التاع يوضح عضويات أعضاء جمله 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

اسم 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









صربربندوق الراجحربربي لتنميربربة رأس املربربال وتوزيربربع األربربرباح (أسربربهم
منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا)









صندوق الراجحي لقطاع املواد األساسية









صربربندوق الراجحربربي إم إس سربربي أي ملؤشربربر األسربربهم السربربعودية
متعدد العوامل









صندوق الراجحي لألسهم السعودية للدخل









صندوق الراجحي املتنوع للدخل
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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)
حصل الدكتور صاحل على الشهادة اجلامعية وشهادة املاجستري والدكتوراه من جامعة اإلمربام حممربد بربن سربعود اإلسربالمية ،و يعمربل رئيسرباي
للهيئة الشرعية يف شركة تكافل الراجحي للت مني التعاوين ،وهو حمامي وحمكم معتمد يف مركز التحكيم لدول جمله التعرباون اخلليجربي –
البحرين.
فضيلة الشيخ د .سليمان بن عبداهلل اللحيدان (عضواً)
حصل الدكتور سليمان على الشهادة اجلامعية وشهادة املاجستري والدكتوراه من جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،ويعمل حاليرباي
قاضي استئناف يف اجملله األعلى للقضاء.
فضيلة الشيخ د .سعد بن تركي الخثالن (عضواً)
حصل الدكتور سعد على الشهادة اجلامعية واملاجستري والدكتوراه من جامعة اإلمربام حممربد بربن سربعود اإلسربالمية ،ويعمربل حاليرباي (أسربتاذ)
يف قسم الفقه يف كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية -الرياض ،ورئيساي للجمعية الفقهية السعودية ،وهو عضو سربابق
لدى هيئة كبار العلماء باململكة العربية السعودية.
ب) أدوار ومسؤوليات هيئة الرقابة الشرعية.
دور الهيئة الشرعية يتمثل فيما يلي:
.1
.2
.3
.4
.5

دراسربربة ومراجعربربة شربربروط وأحربربكام الصنربربدوق وأهربربدافه وسياسربرباته االسربربتثمارية ،للت كد من تقيدهربربا ب حربربكام الشريعة.
تقدمي الرأي الشرعي إىل مدير الصندوق خبصوص التقيد باألحكام الشرعية.
حتديد الضوابط واألحكام الشرعية اليت جيب على مدير الصندوق التقيد هبا خالل إدارته الستثمارات الصندوق.
وضع آلية الحتساب العنصر الواجب استبعاده من الصندوق –إن وجد -والت كد من استبعاده.
مراقبة استثمارات الصندوق وأعماله وفق الضوابط الشرعية احملددة.

ج) تفاصيل مكافئات أعضاء هيئة الرقابة الشرعية.
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حيمل الصندوق أي تكاليف مقابل االستشارات الشرعية
ال َّ
د) تفاصيل المعايير المطبقة لتحديد شرعية األصول المعدة لالستثمار والمراجعة الدورية لتلك األصول واإلجراءات المتبعة في حال عدم
التوافق مع المعايير الشرعية.
حتكم الصندوق ضوابط االستثمار واملتاجرة يف األسهم والبضائع الصادرة من اهليئة الشرعية ملدير الصندوق واليت تشمل ما ي يت:
أوالً :ضوابط صناديق المضاربة بالبضائع
تعريف المضاربة :هي أن يدفع شلص ماالي إىل آخر ليتهبجر به ،ويتقامسان الربح بينهما حبسب ما يتفقان عليه .واملضاربة يف هذا الصندوق
من املضاربة املشرتكة وهي هنا :عقد بني أرباب املال (مالك الوحدات) واملضارب (مدير الصندوق) على أن يتوىل املضارب استثمار أمواهلم يف
نشاط يرجى منه حتقيق ربح مناسب ،على أن يكون الربح موزعاي بينهما حسب ما اتفقا عليه ،ويف حال اخلسارة تكون اخلسارة املالية على

أرباب املال وخيسر املضارب جهده وعمله فقط.
الضوابط الشرعية:

 .1يف حالة استثمار الصندوق بصناديق أخرى تديرها شركة الراجحي املالية ,حتكم الصندوق الضوابط الشرعية الصادرة من اهليئة الشرعية
ملدير الصندوق واليت تشمل ما ي يت:
 .2يف حال تعامل الصندوق بشراء السلع (املعادن) مث بيعها باألجل يلتزم مدير الصندوق باآليت:
 أن تكون السلع مملوكة للصندوق ومتعينة له – ب رقامها ومكاهنا – ومبوجب الوثائق املعينة هلا ،قبل البيع على املشرتي. ال جيوز أن يبيع الصندوق أو يشرتي سلعا ال جيوز فيها الت جيل من الذهب والفضة والعمالت. ال جيوز أن يشرتي الصندوق من العميل ما قد باعه إياه باألجل.-

إذا باع الصندوق السلعة على عميل فال جيوز له أن يبيعها وكالة عنه على من اشرتاها الصندوق لنفسه.

 .3ال جيوز تداول وحدات الصندوق إال بعد بدء نشاطه واستمرار مزاولته هلذا النشاط يف موجوداته االستثمارية.

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

النوع األول :الشركات املسامهة ذات األغراض واألنشطة املباحة .وهذه الشركات جيوز االستثمار واملتاجرة ب سهمها وفق شروط البيع
وأحكامه.

ب-

النوع الثاين :الشركات املسامهة ذات األغراض واألنشطة احملرمة ،مثل شركات اخلمور والتبغ وحلوم اخلنزير وشركات القمار والبنوك
الربوية ،وشركات اجملون واألفالم اخلليعة  ،وصناديق االستثمار يف السندات الربوية ،والشركات املتلصصة يف تداول الديون والتعامل هبا.
وهذه الشركات ال جيوز االستثمار واملتاجرة ب سهمها مطلقاي.
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ت-

النوع الثالث :الشركات املسامهة اليت أغراضها وأنشطتها مباحة ،ولكن قد يطرأ يف بعض تعامال ا أمور حمرمة ،مثل تعاملها بالربا
اقرتاضا أو إيداعاي .وقد قررت اهليئة بش ن هذا النوع (النوع الثالث) من الشركات املسامهة ما ي يت:

أوالي :جيب أن يراعى يف االستثمار واملتاجرة يف أسهم هذا النوع من أنواع الشركات املسامهة الضوابط اآلتية:
-

إن جواز التعامل ب سهم تلك الشركات مقيد باحلاجة ،فإذا وجدت شركات مسامهة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد
احلاجة فيجب االكتفاء هبا عن غريها ممن ال يلتزم بذلك.

-

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

-

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

-

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

ثانياي :إذا ت ريت أوضاع الشركات حبيث ال تنطبق عليها الضواب ط السابقة وجبت املبادرة إىل التللص منها ببيع أسهمها حسب اإلمكان على أال
تتجاوز مدة االنتظار تسعني يوماي من تاريخ العلم بت ريها.
ثالثاي :يرجع يف معرفة أنشطة الشركة والنسب 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 غري مدققة.
رابعاي :ال جيوز االشرتاك يف ت سيه الشركات اليت ينص نظامها على تعامل حمرم يف أنشطتها أو أغراضها.
خامساي :تطبق الشركة الضوابط املذكورة يف االستثمار ويف املتاجرة يف األسهم- ،ويعين االستثمار :اقتناء السهم بقصد ريعه ،أي رحبه السنوي،
وتعين املتاجرة :البيع والشراء بقصد الربح من الفرق بني السعرين -سواء قامت الشركة نفسها بذلك أم بواسطة غريها ،وسواء أكان تعامل الشركة
لنفسها ،أم كان ل ريها على سبيل التوسط (السمسرة) كما يف حالة الوساطة يف التداول ،أو على سبيل اإلدارة ألموال ال ري كما يف الصناديق
االستثمارية إجارة كانت أم مضاربة ،أو على سبيل الوكالة عن ال ري والتوكيل لل ري كما يف إدارة احملافظ االستثمارية.
سادساي :يتوىل مدير الصندوق استبعاد العنصر احملرم من األسهم واألوراق املالية األخرى حسب ضوابط اهليئة الشرعية
ثالثاً :ضوابط الصكوك:
تعريف الصكوك :هي وثائق متساوية القيمة متثل حصصاي شائعة يف ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو حقوق معنوية أو يف ملكية موجودات
مشروع معني أو نشاط استثماري خاص ،وذلك بعد حتصيل قيمة الصكوك وقفل باب االكتتاب وبدء استلدامها فيما أصدرت من أجله.
الضوابط الشرعية:
من أهم الضوابط الشرعية اليت حتكم االستثمار يف الصكوك ما ي يت:
 .1أن يكون الصك جمازاي من اهليئة الشرعية لشركة الراجحي املالية.
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.2
.3
.4
.5
أ.
ب.
ت.

أن حيكم الصك أحد عقود املعامالت املالية يف الفقه اإلسالمي ،كاملشاركة ،أو السلم ،أو االستصناع ،أو اإلجارة أو البيع وغريها،
وأن تكون مستوفية ألركاهنا وشروطها.
أال تشتمل وثائق الصكوك على أي شرط أو تعهد ،يؤدي إىل الربا أو ال رر أو الضرر أوغريها من احملرمات يف الشريعة اإلسالمية.
أال تشتمل وثائق الصكوك على أي شرط أو تعهد يضمن به املصدر ملالك الصك رأس ماله يف غري حاالت التعدي أو التفريط.
جيوز تداول الصكوك يف سوق األوراق املالية أو غريها على أن يتم التقيد بالضوابط اآلتية:
إذا كانت أصول الصكوك ديوناي أو نقوداي فال جيوز تداوهلا إال بعد مراعاة أحكام بيع الدين وشروط عقد الصرف.
إذا كانت أصول الصكوك أعيانا أو خدمات أو منافع أو حقوقاي فال مانع من تداوهلا.
إذا كانت أصول الصكوك تشتمل على أعيان وديون ونقود فينظر لل رض من إصدار الصكوك فإن كان ال رض تصكيك الديون أو
النقود أو مها معاي فال جيوز تداوهلا إال بعد مراعاة أحكامهما ،وإن كان ال رض تصكيك األعيان وحنوه فال مانع من تداوله.

 )12مدير الصندوق:
أ) اسم مدير الصندوق.
شركة الراجحي المالية
ب) رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية.
شركة الراجحي املالية حتمل الرتخيص رقم ).(07068/37
ج) العنوان المسجل وعنوان العمل لمدير الصندوق.
شركة الراجحي المالية
املركز الرئيه  ،طريق امللك فهد
ص.ب  5561الرياض 11432
هاتف رقم + 966 )11( 2119292
فاكه رقم + 966 )11( 2119299
اململكة العربية السعودية
www.alrajhi-capital.com
د) تاريخ الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية.
شركة الراجحي املالية هي شلص اعتباري مرخص له مبوجب أحكام الئحة األشلاص املصرح هلم الصادرة مبوجب قرار اهليئة رقم (-34-5
 )2007بتاريخ 1428/6/4هرب املوافق 2007/6/19م
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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

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

يتكون مجلس إدارة مدير الصندوق من األعضاء التالية أسمائهم:




عبد اهلل بن سليمان الراجحي  -رئيس مجلس اإلدارة
-

شركة الراجحي املصرفية لالستثمار (مصرف الراجحي) -رئيه جمله اإلدارة/غري تنفيذي.
شركة الراجحي للت مني التعاوين ( تكافل الراجحي)  -رئيه جمله اإلدارة/غري تنفيذي.
شركة جمموعة الراجحي القابضة  -رئيه جمله اإلدارة/غري تنفيذي.
شركة الفارايب للبرتوكيماويات -رئيه جمله اإلدارة/غري تنفيذي.
شركة الفارايب لالستثمار  -رئيه جمله اإلدارة/غري تنفيذي.
شركة الفارايب ينبع للبرتوكيماويات  -رئيه جمله اإلدارة/غري تنفيذي.
شركة الفارايب للصناعات التحويلية  -رئيه جمله اإلدارة/غري تنفيذي.
شركة األجيال القابضة  -رئيه جمله اإلدارة/غري تنفيذي.
شركة فرسان للسفر والسياحة  -رئيه جمله اإلدارة/غري تنفيذي.
الشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد  -غري تنفيذي.
شركة جبيل السعودية حللول أنسجة األرضيات  -غري تنفيذي.

-

شركة الرؤية اخلضراء لألجنيلة الصناعية – غري تنفيذي .

سليمان بن صالح الراجحي  -عضو مجلس إدارة (رئيس لجنة التدقيق)
-

شركة الراجحي واملسفر الزراعية ذ.م.م -عضو جمله إدارة/غري تنفيذي.
شركة هاشم للمقاوالت والتجارة -عضو جمله إدارة/غري تنفيذي.
شركة صاحل عبدالعزيز الراجحي وشركاه احملدودة -عضو جمله إدارة/غري تنفيذي.
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خالد بن حمد اليحيى  -عضو مجلس إدارة
-

شركة ميتاليف ايه آي جي العريب – عضو جمله إدارة/غري تنفيذي.



فيصل بن سعود بن محمد الصالح  -عضو مجلس إدارة
 الشركة العربية لصناعة البالستيك احملدودة -عضو جمله إدارة /تنفيذي. -شركة منتجات البالستيك السعودية احملدودة -عضو جمله إدارة /تنفيذي.



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



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

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


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



االلتزام بالضوابط الشرعية املنصوص عليها يف هذه املذكرة والت كد بشكل دوري من التزام مدير الصندوق بالضوابط الشرعية وتبليغ
جمله إدارة الصندوق ب ي خمالفات جوهرية



مراقبة السيولة للوفاء ب ي طلبات اسرتداد حمتملة



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

ط) المهام التي ُكلف بها طرف ثالث من جانب مدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق االستثمار.
يدير الصندوق من الباطن شركةCredit Suisse Group AG,
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العنوان
Credit Suisse Group AG,
CH-8070, Zurich
Switzerland
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.
أ-

للهيئة السوق املالية صالحية عزل مدير الصندوق فيما يتعلق بالصندوق واختاذ أي اجراء تراه مناسبا لتعيني مدير صندوق بديل أو
اختاذ أي تدبري آخر تراه مناسبا يف حال وقوع أي من احلاالت اآلتية:
 .1توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار هيئة السوق املالية بذلك مبوجب الئحة األشلاص املرخص هلم.
 .2إل اء ترخيص مدير الصندوق يف ممارسة نشاط اإلدارة أو سحبه أو تعليقه من قبل هيئة السوق املالية
 .3تقدمي طلب إىل هيئة السوق املالية من مدير الصندوق إلل اء ترخيصه يف ممارسة نشاط االدارة
 .4إذا رأت هيئة السوق املالية أن مدير الصندوق قد أخل – بشكل تراه اهليئة جوهريا – بالتزام النظام او لوائحه التنفيذية.
 .5وفاة مدير احملفظة االستثمارية الذي يدر أصول صندوق االستثمار أو عجزه أو استقالته مع عدم وجود شلص أخر مسجل
لدى مدير الصندوق قادر على ادارة أصول الصندوق.
 .6أي حالة أخرى ترى هيئة السوق املالية – بناء على أسه معقولة – أهنا ذات أمهية جوهرية.

ب -جيب على مدير الصندوق إشعار هيئة السوق املالية ب ي من احلاالت الوارد ذكرها يف الفقرة الفرعية  5من الفقرة (أ) أعاله.
ت -يف حال مارست هيئة السوق املالية أيا من صالحيا ا وفقا للفقرة أ فيتعني على مدير الصندوق التعاون بشكل كامل من أجل
املساعدة على تسهيل النقل السله للمسؤوليات إىل مدير الصندوق البديل وذلك خالل الرب  60يوما األوىل من تعيني مدير الصندوق
البديل .وجيب على مدير الصندوق املعزول ان ينقل حيثما كان ذلك ضروريا ومناسبا ووفقا لتقدير هيئة السوق املالية احملض ،اىل
مدير الصندوق البديل مجيع العقود املرتبطة بالصندوق.

 )13أمين الحفظ:
أ) اسم أمين الحفظ.
شركة البالد لالستثمار ئالبالد املاليةئ
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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 امللك فهد | ص ب  140الرياض 11411
الرقم اجملاين 920003636 :فاكه0112906299 :
الايد اإللكرتوينclientservices@albilad-capital.com :
املوقع االلكرتوينwww.albilad-capital.com :
د) تاريخ الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية.
شركة البالد املالية هي شلص اعتباري مرخص له مبوجب أحكام الئحة األشلاص املصرح هلم الصادرة مبوجب الرتخيص رقم (-37
 )08100بتاريخ 1428/08/01هرب 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 التدابري 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 عنه يف األسواق احمللية أو اخلارجية.
ز) 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 تدبري تراه مناسباي يف حال وقوع أي من احلاالت اآلتية:
 )1توقف أمني احلفظ عن ممارسة نشاط احلفظ دون إشعار اهليئة بذلك مبوجب الئحة األشلاص املرخص هلم.
 )2إل اء ترخيص أمني احلفظ يف ممارسة نشاط احلفظ أو سحبه أو تعليقه من قبل اهليئة.
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 )3تقدمي طلب إىل اهليئة من أمني احلفظ إلل اء ترخيصه يف ممارسة نشاط احلفظ.
 )4إذا رأت اهليئة أن أمني احلفظ قد أخل  -بشكل تراه اهليئة جوهرياي  -بالتزام النظام أو لوائحه التنفيذية.
 )5أي حالة أخرى ترى اهليئة -بناءي على أسه معقولة -أهنا ذات أمهية جوهرية.
ب) إذا مارست اهليئة أياي من صالحيا ا وفقاي للفقرة (أ) من هذه املربادة ،فيجربب علربى مربدير الصربندوق املعربين تعيربني أمربني حفربظ بربديل وفقرباي
لتعليمربات اهليئربربة ،كمربا يتعربربني علربربى مربدير الصربربندوق وأمربربني احلفربظ املعربربزول التعرباون بشربربكل كامربربل مربن أجربربل املسربرباعدة علربى تسربربهيل النقربربل
السربربله للمسربربؤوليات إىل أمربربني احلفربربظ البربربديل وذلربربك خربربالل ال رب ( )60يوم رباي األوىل مربربن تعيربربني أمربربني احلفربربظ البربربديل .وجيربربب علربربى أمربربني
احلفربربظ املعربربزول أن ينقربربل ،حيثمربربا كربربان ذلربربك ضربربرورياي ومناسربربباي ووفقرباي لتقربربدير اهليئربربة احملربربض ،إىل أمربربني احلفربربظ البربربديل مجيربربع العقربربود املرتبطربربة
بصندوق االستثمار ذي العالقة.
 .2صالحية مدير الصندوق في عزل أمين الحفظ واستبداله:
أ)

جيربربوز ملربربدير الصربربندوق عربربزل أمربربني احلفربربظ املعربربني مربربن قبلربربه مبوجربربب إشربربعار كتربربايب إذا رأى بشربربكل معقربربول أن عربربزل أمربربني احلفربربظ يف مصربربلحة
مالكي الوحدات ،وعلى مدير الصندوق إشعار اهليئة ومالكي الوحدات بذلك فوراي وبشكل كتايب.

ب) جيب على مدير الصندوق إذا عزل أمني احلفظ تعيني بديل له خالل ( )30يوماي مربن تسربلم أمربني احلفربظ اإلشربعار الكتربايب الصربادر وفقرباي
للفقرة (أ) من هذه املادة .وجيب على أمني احلفظ املعزول التعاون بشكل كامل مع مدير الصندوق لتسهيل النقل السله للمسؤوليات
إىل أمربربني احلفربربظ البربربديل .وجيربربب علربربى أمربربني احلفربربظ املعربربزول أن ينقربربل ،حيثمربربا كربربان ذلربربك ضربربرورياي ومناسربربباي ،إىل أمربربني احلفربربظ البربربديل مجيربربع
العقود املرتبطة بصندوق االستثمار ذي العالقة.
ج) جيربربب علربربى مربربدير الصربربندوق اإلفصربرباح فربربوراي يف موقعربربه اإللكربربرتوين عربربن قيامربربه بتعيربربني أمربربني حفربربظ بربربديل ،وجيربربب علربربى مربربدير الصربربندوق العربربام
كذلك اإلفصاح يف املوقع اإللكرتوين للسوق عن قيامه بتعيني أمني حفظ بديل للصندوق العام.
 )14مستشار االستثمار.
اليوجد

 )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
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هاتف 9 2002 44 33
فاكه 966 299 8071
support@derayah.com
ج) الترخيص الصادر عن الهيئة للموزع.
ترخيص رقم 08109 – 27
د) وصف األدوار األساسية ومسؤوليات الموزع فيما يتعلق بصندوق االستثمار.
تقوم شركة دراية المالية بمهام التوزيع من عرض وبيع وحدات الصندوق ،وتشتمل مسؤوليات الموزع على التالي:
 )1عرض وبيع وحدات الصندوق حتت مسمى مدير الصندوق للمستثمرين ب فضل 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 واليت تشتمل على منوذج اعرف عمليك ومنوذج مكافحة غسل األموال ومتويل
اإلرهاب ومتطلبات مالءمة االستثمار للعميل وفقاي للوائح واألنظمة السعودية.
 )4مسؤولية التواصل مع ا لعمالء وتقدمي التقارير اخلاصة بالصندوق مبا تشمله من تقارير دورية وتقارير ت كيد إمتام الصفقات ،والرد على مجيع
استفسارات وطلبات املستثمرين ،وتقدمي التقارير واملتطلبات اخلاصة مبدير الصندوق.
 )5حتمل مجيع الرسوم واملصاريف املتعلقة بتسويق وعرض الصندوق للمستثمرين.
 )6ا لت كد من اكتمال ودقة الشروط واألحكام اليت تقدم للعمالء وأي حتديثات وت يريات عليها.

 )16المحاسب القانوني:
أ) اسم المحاسب القانوني.
إيرنيست أند يونج
ب) العنوان المسجل وعنوان العمل للمحاسب القانوني.
الطابق السادس  ،برج الفيصلية
طريق امللك فهد
ص.ب  2732الرياض 11464
اململكة العربية السعودية
http://www.ey.com/EM/en
ج) األدوار األساسية ومسؤوليات المحاسب القانوني فيما يتعلق بالصندوق.
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تتمثربل مسربؤولية احملاسربب القربانوين يف إبربداء الربرأي علربى القربوائم املاليربة اسربتناداي إىل أعمربال املراجعربة الربيت يقربوم هبربا والربيت تربتم وفقرباي ملعربايري املراجعربة
املتعارف عليها يف اململكة العربية السعودية واليت تتطلب التزام احملاسب مبتطلبات أخالقيات املهنة وختطيط وتنفيربذ أعمربال املراجعربة للحصربول
علربى درجربة معقولربة مربن الت كربد برب ن القربوائم املاليربة خاليربة مربن األخطرباء اجلوهريربة .تتضربمن مسربؤوليات احملاسربب القربانوين أيضربا القيربام بربإجراءات
احلصول على أدلة مؤيدة للمبالغ واإليضاحات الواردة يف القوائم املالية .باإلضافة إىل تقييم مدى مالءمة السياسات احملاسبية املتبعة ومعقولية
التقديرات احملاسبية املستلدمة باإلضافة 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 غري مسرتدة مبعدل  %2كحد أقصى من قيمة كل
اشرتاك .وجيوز ملدير الصندوق وفقاي لتقديره اخلاص خفض هذه النسبة.
ج) المعلومات المتعلقة بالزكاة و/أو الضريبة
يتوىل املستثمر استلراج زكاة ماله بنفسه وفقاي ألحكام زكاة عروض التجارة ،وهي  %2.5من سعر الوحدات االستثمارية يف اليوم الذي جتب
فيه الزكاة .إن الرسوم واملصاريف والعموالت املذكورة يف شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات ال تشمل ضريبة القيمة املضافة وسيتم
حتميل الضريبة بشكل منفصل وفقاي للنسب املنصوص عليها يف نظام الضرائب والئحته التنفيذية.
د) معلومات وتفاصيل اجتماع مالكي الوحدات.
 .1يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات من خالل إعالن الدعوة على املوقع اإللكرتوين اخلاص به وعلى املوقع اإللكرتوين
اخلاص بالسوق املالية السعودية ئتداولئ ،ومن خالل إرسال إخطار خطي جلميع مالكي الوحدات وأمني احلفظ مع إعطاء مهلة ال
تقل عن  10أيام وال تزيد عن  21يوماي من تاريخ انعقاد االجتماع .ويتعني أن حيدد اإلعالن واإلخطار تاريخ انعقاد االجتماع
ومكانه ووقته وجدول األعمال املقرتح .كما يتعني على مدير الصندوق ،يف نفه وقت إرسال اإلخطار إىل مالكي الوحدات فيما
ُ
يتعلق ب ي اجتماع ،تقدمي نسلة من هذا اإلخطار إىل هيئة السوق املالية.
 .2يتعني على مدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع ملالكي الوحدات يف غضون  10أيام من استالم طلب خطي من أحد مالكي
الوحدات أو أكثر ،الذي ميتلك منفرداي أو الذين ميتلكون جمتمعني  %25على األقل من وحدات الصندوق.
 .3يتكون النصاب الالزم لعقد اجتماع ملالكي الوحدات من عدد مالكي الوحدات الذين ميتلكون جمتمعني  %25على األقل من قيمة
وحدات الصندوق.
 .4يف حال عدم الوفاء بشروط النصاب الواردة يف الفقرة السابقة أعاله ،يدعو مدير الصندوق الجتماع ثان من خالل اإلعالن على
موقعه اإللكرتوين وعلى املوقع اإللكرتوين اخلاص بالسوق املالية السعودية ئتداولئ 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 شلصية أو من خالل ممثلني ،نصاباي قانونياي.
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 .5حيق لكل مالك وحدات تعيني وكيل لتمثيله يف اجتماع مالكي الوحدات.

هـ) معلومات عن اإلجراءات المتبعة إلنهاء وتصفية الصندوق.
يعتربربا هربربذا الصربربندوق مربربن الصربربناديق املفتوحربربة املربربدة ولربربيه هنربرباك يربربوم حمربربدد لتصربربفيته .ومربربع ذلربربك ،فإنربربه سربربيكون ملربربدير الصربربندوق احلربربق يف تصربربفية
الص ربربندوق بالكام ربربل ،إذا أص ربرببح جليرب رباي أن حج ربربم أص ربربول الص ربربندوق ال ي ربربار االس ربربتمرار يف إدارت ربربه بطريق ربربة عملي ربربة ومالئم ربربة وجمدي ربربة م ربربن الناحي ربربة
االقتصادية أو بس بب حدوا بعض الت يريات يف األنظمة اليت حتكم إدارة الصندوق ،أو اخنفض حجم الصندوق دون احلد األدى املسموح به
الستمرار الصندوق واحملدد من قبل هيئة السوق املالية وذلك بعد اشعار هيئة السوق املاليربة أو ألي سرببب طربار آخربر .ويف حالربة مت اخترباذ قربرار
بتصفية الصندوق ،فسيقوم مدير الصندوق باختاذ اخلطوات التالية:


إرسال إشعار مكتوب هبذه التصفية إىل هيئة السوق املالية ومالكي الوحدات  ،على أن يكون ذلربك قبربل ( )21يومرباي تقومييرباي مربن ترباريخ
التصفية.



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



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

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


يف حالة طلب اجلهات القضائية امللتصربة أو هيئربة السربوق املاليربة نتربائج أي شربكوى صربادرة عربن أي مسربتثمر مربن املسربتثمرين يف
الصندوق ،فعلى مدير الصندوق تزويدها جبميع املستندات املرتبطة باملوضوع.



يزود مدير الصندوق املستثمرين باإلجراءات اخلاصة مبعاجلة الشكاوى حال طلبها.



ويف حالة تعذر الوصول إىل تسوية أو مل يتم الرد خالل  15يوم عمل ،حيق للمشرتك إيداع شكواه لربدى هيئربة السربوق املاليربة-
إدارة شكاوى املستثمرين ،كما حيق للمشرتك إيداع شكواه لدى جلنة الفصل يف منازعات األوراق املالية بعد مضي مدة ()90
يوم تقوميي من تاريخ إيداع الشكوى لدى اهليئة ،إال إذا اخطرت اهليئة مقدم الشكوى جبواز إيداعها لربدى اللجنربة قبربل انقضرباء
املدة.

ز) الجهة القضائية المختصة بالنظر في أي نزاع ناشئ من أو عن االستثمار في الصناديق.
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ختضع مذكرة املعلومات وشروط وأحكام الصندوق ألنظمة اململكة العربية السعودية السارية املفعول وألي تعديالت الحقة يف املستقبل لتلك
األنظمة مبا ال خيالف الضوابط الشرعية املعتمدة لدى الراجحي املالية .وحيال أي نزاع ينشا بني مدير الصندوق واملسربتثمرين إىل جلنربة الفصربل
يف منازعات األوراق املالية.
ح) قائمة للمستندات المتاحة لمالكي الوحدات.
ملالكي الوحدات احلق يف االطالع على شروط وأحكام الصندوق ،ومللص املعلومات الرئيسة وكل عقد مذكور يف مذكرة املعلومات،
والقوائم املالية ملدير الصندوق.
ط) ملكية أصول الصندوق.
تعد أصول الصندوق مملوكة بشكل مجاعي ملالكي الوحدات (ملكيه مشاعة) ،وال جيوز أن يكون ملدير الصندوق أو مدير الصندوق من
أي مصلحة يف أصول الصندوق أو مطالبة فيما يتعلق بتلك
الباطن أو أمني احلفظ أو أمني احلفظ من الباطن أو مقدم املشورة أو املوزع هب

األصول ،إال إذا كان مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أمني احلفظ أو أمني احلفظ من الباطن أو مقدم املشورة أو املوزع مالكاي
لوحدات الصندوق ،وذلك يف حدود ملكيته ،أو كان مسموحاي هبذه املطالبات مبوجب 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 الوحدات الحاليون أو المحتملون أو مستشاروهم المهنيون ،أو من المتوقع أن تتضمنها مذكرة المعلومات التي سيُتخذ
بناء عليها.
قرار االستثمار ً
ال يوجد

ك) أي إعفاءات من قيود الئحة صناديق االستثمار وافقت عليها هيئة السوق المالية ما عدا التي ذُكرت في سياسات االستثمار
وممارساته.
ال يوجد
ل) سياسة مدير الصندوق فيما يتعلق حقوق التصويت المرتبطة بأي أصول للصندوق العام الذي يديره.
بعربد التشرباور مربع مسربؤول االلتربزام ،يوافربق جملربه إدارة الصربندوق ،علربربى السياسربات العامربة املرتبطربة مبمارسربربة حقربوق التصربويت املمنوحربة للصربربندوق
علربربى أسربرباس األوراق املاليربربة الربربيت تشربربكل جربربزءاي مربربن أصربربول الصربربندوق ،وسربربوف يقربربرر مربربدير الصربربندوق ،بنربرباءي علربربى تقربربديره اخلربرباص ،ممارسربربة أو عربربدم
ممارسة أي حقوق تصويت ،بعد التشاور مع مسؤول االلتزام .وسيتم تزويد مالكي الوحدات هبذه السياسة عند طلبهم .
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م) معايير تحديد مجال االستثمار.
اجملال االستثماري للصندوق هو مجيع األوراق املالية اليت تتوافق مع الضوابط الشرعية ملدير الصندوق يف أسواق األسهم العاملية
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الملحق رقم()1
ملخص الرسوم والمصاريف الفعلية للعام2019م:
225,526.88
9,800.00
1,400.00
2,000.00
25,862.38
0
58,040.97
322,630.23
2.26%
51,888.60

*الرسوم أعاله تشمل رسوم القيمة المضافة.
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