
 

 

 

 ملخص المعلومات الرئيسية

 

للصكوك الراجحي صندوق  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 المعلومات الرئيسية (أ)
 

 أسم الصندوق ونوعه .1

حتقيق منوو رأ  املواو والودخل علوى املودو املتوسوا  إىل الالويول ل سوتثمار عون  ريوق  صندوق الراجحي للصكوك هو صندوق استثمار مفتوح يهدف إىل
 املتوافقة مع الضوابا الشرعية  املعتمدة لدو الراجحي املالية واليت تتكون من:  االستثمار يف األدوات االستثمارية

 الصكوك 
 املراحبة بالبضائع 
 استثمارات يف حسابات إس مية 
 س ميةاملنتجات املركبة اال 
 صناديق وأدوات أسواق النقد وأدوات الدين ذات الالرح العام 

 

 األهداف االستثمارية
املتوافقوة موع   يهدف الصندوق لتحقيق  منو رأ  املاو والدخل على املودو املتوسوا  إىل الالويول ل سوتثمار عون  ريوق االسوتثمار يف األدوات االسوتثمارية

 الضوابا الشرعية  املعتمدة لدو الراجحي املالية واليت تتكون من:

 الصكوك 
 املراحبة بالبضائع 
 استثمارات يف حسابات إس مية 
 املنتجات املركبة االس مية 
 صناديق وأدوات أسواق النقد وأدوات الدين ذات الالرح العام 

الودخل وأي ييوادة قققهوا الصوندوق يف رأ  املواو تضواف إىل احملفموة ويوتم إعوادة اسوتثمارها لتحقيوق يكون الصندوق موجهاً لتحقيوق النموو وعليوف، فو ن و 
 عائد افضل للصندوق .

نقالووة أسووا . ولكوون للمسووتثمرين متابعووة أداء املؤشوور االساشووادي  للصووندوق موون  75شووهور+    3املؤشوور االساشووادي للصووندوق هووو الليبووور دوالر  
 اإللكاوين ملدير الصندوق.خ و ييارة املوقع 

 سياسات االستثمار وممارساته .2
مار سيستثمر الصندوق بشكل رئيس يف الصكوك املصودرة  يف منالقوة دوو سلوس التعواون ايليجوي، ولكون نموراً حملدوديوة ا واالت الويت لكون االسوتث

واألدوات االسوتثمارية األخورو احملققوة للودخل احملوددة أعو    فيها يف  منالقة دوو سلس التعاون ايليجوي ، لكون للصوندوق أن يسوتثمر يف الصوكوك
% من صايف قيمة أصوو الصندوق. ويوضح اجلدوو التايل سياسوة تركوا االسوتثمارات يف 40خارج منالقة دوو سلس التعاون ايليجي كحد أقصى 

 الصندوق:



 

االستثمار نوع األعلى احلد األدىن احلد   

 %80 %*50 صكوك

 %50* %0 النقد، وصناديق وأدوات أسواق النقد وأدوات الدين ذات الالرح العام 

 %50 %0 استثمارات يف حسابات إس مية

 %30 %0 املنتجات املركبة االس مية

للنقد، وصناديق وأدوات أسواق النقد  % وترتفع نسبة احلد األعلى20*يف حاو عدم وجود اصدارات كافية للصكوك ستخفض نسبة احلد االدىن ل ستثمار يف الصكوك إىل 
 %.80وأدوات الدين ذات الالرح العام إىل 

 المخاطر المرتبطة باالستثمار في الصندوق .3

  املخووا ر، وتبعوواً لووذلل  وول علووى مووالكي الوحوودات أن يكونوووا علووى بينووف موون املخووا ر الرئيسووة الوويت قوود  متوسووايعتووا الصووندوق صووندوق اسووتثمار
 يكون هلا أثر سليب على أداء الصندوق

  األداءلوويس هنوواك ت كيوود أن األهووداف االسووتثمارية للصووندوق سوووف تتحقووق وذلوول ألن تووروف السوووق و وورق التووداوو يف ت وو  مسووتمر كمووا أن 
 ال يعتا ضماناً لألداء املستقبلي.  أو املؤشر االساشادي للصندوق للصندوق السابق

  مقارنووة باملؤشوور االساشووادي سوويتكرر أو  الصووندوق خسووائر كبوو ة أو أن أداءأي بوو ن األربوواح سوووف تتحقووق أو أنووف لوون يووتم تكبوود ال يوجوود ضوومان
 لاثل األداء السابق.

 بنكيةال يعتا مبثابة وديعة  االستثمار يف الصندوق ر أن ل أن ي خذ مالكي الوحدات احملتملني يف االعتبا. 

  ،بوف  اشواكواأقل من السعر الوذي وقد يكون مبلغ االساداد  ل على مالكي الوحدات أن يدركوا أهنم رمبا خيسرون جاءاً من أو كامل استثمارهم
 الكي الوحدات اساداد املبلغ الذي استثمرو  يف الصندوق.. وقد تنخفض قيمة االستثمارات الرئيسة للصندوق ورمبا ال يستالع مالصندوقيف 

 صندوق االستثماراللمخاطر الرئيسة المحتملة المرتبطة باالستثمار في اقائمة 

  ل أن ي خذ مالكي الوحدات احملتملني يف االعتبار قبل االستثمار يف هذا الصندوق عوامل املخا ر واليت تشتمل وال تنحصر على التايل:

 

 

 



 مخاطر عامة

 ليس هناك ت كيد أن األهداف االسوتثمارية للصوندوق سووف تتحقوق وذلول ألن توروف السووق و ورق التوداوو يف ت و  مسوتمر كموا أن النجواح السوابق ال
موالكي الوحودات  يعتا ضماناً لألداء املسوتقبلي. وال لكون إعالواء ضومان بو ن األربواح سووف تتحقوق أو أنوف لون يوتم  تكبود خسوائر كبو ة. و ول أن ي خوذ

 احملتملني يف االعتبار عوامل املخا ر احملددة التالية قبل االستثمار يف هذا الصندوق

 مخاطر االئتمان 

ل إن االستثمار يف الصكوك ينالوي على خما ر احتماو عدم مقدرة مصدري الصكوك على دفع دفعات الربح و/أو تسوديد املبلوغ األصولي عنود حلووو أجو
تثمر الصندوق يف املراحبة بالبضائع  ويف حسابات إس مية و املنتجوات املركبوة االسو مية ويف صوناديق وأدوات أسوواق النقود وأدوات استحقاقف، وسوف يس
عرضة أيضاً ملخوا ر االئتموان اياصوة بواأل راف النمو ة الويت يودخل معهوا الصوندوق يف اسوتثمارات. إن أي ختلو  يف تسوديد  وهي الدين ذات الالرح العام

 ا.دفعات املبلغ األصلي أو األرباح، لكن أن يؤدي إىل خفض قيمة االستثمارات الرئيسة كما أن صايف قيمة أصوو الصندوق لكن أن تنخفض أيض

 مخاطر خفض التصنيف االئتماني

سولباً علوى  الالرف املقابول رمبوا يوؤثر إن أي ت ي  خبفض التصني  االئتماين من قبل وكاالت التصني  االئتماين  يف تصنيفات إصدار/ مصدر الصكوك أو
أيضا نتيجة الخنفاض قيمة تلل األدوات االستثمارية  اململوكة يف الصوندوق الويت  قيمة االستثمارات، كما أن صايف قيمة أصوو الصندوق رمبا يتم خفضها

 مت خفض تصنيفها. 

 مخاطر الصكوك غير المصنفة 

باالستثمار بالصكوك غ  املصنفة اليت يستثمر فيها الصندوق استنادا إىل االعتماد على التحليل والبحث سوف يتحمل مالكي الوحدات املخا ر املتعلقة 
ايف الذي يقوم بف مدير الصندوق وعلى التقييم الداخلي ل ئتمان. حيث إن أي ضع  يف الوضوع املوايل ملصودري الصوكوك رمبوا يوؤدي إىل خفوض قيموة صو

 مالكي الوحدات. قيمة أصوو الصندوق مما يؤثر على 

 مخاطر االعتماد على  التصنيف الداخلي للصكوك

 حيوث إن بعووض الصووكوك تكووون غوو  مصونفة موون قبوول شووركات التصووني  االئتمواين سوويقوم فريووق العموول بدراسووة الصوكوك غوو  املصوونفة ائتمانيووا تنالوووي هووذ 
جلوودارة االئتمانيووة للصووكوك املووراد االسووتثمار  ووا. ال توجوود ضوومانات بوو ن هووذا الدراسووة علووى خمووا ر التقيوويم بنوواء علووى املعلومووات املتاحووة للوصوووو إىل تقيوويم ا

 .التقييم الداخلي يعكس كل عوامل املخا رة املتوقعة مما قد يعرض املشاكني يف الصندوق إىل خما ر اخنفاض قيمة استثماراهتم يف الصندوق

  مخاطر االستثمار في المنتجات االسالمية المركبة

يوجد سوق مالية تسهل عملية تداوو هذ  النوعية من األصوو لذا ف ن تسييل تلل األصوو يف ال الل يعتا أكثر صعوبة من تسييل األصوو حيث قد ال 
 الصندوق.املتداولة يف األسواق املالية  ، مما  يتضمن صعوبات حمتملة عند تقومي وبيع مثل تلل االستثمارات مما قد يكون لف أثر سليب على أداء 

 مخاطر السيولة

. وباإلضوافة إىل ذلول، فو ن أحجوام  OTC ال و  مونمم إن الصكوك معرضة لدرجة أعلى نسبياً من نقص السيولة بسبل عدم وجوود السويولة يف السووق
استثمارات الصندوق التداوو يف الصكوك يف بعض األسواق تكون منخفضة نسبياً كما أهنا تاكا يف عدد حمدود من الصكوك. ونتيجة لذلل، فرمبا تواجف 



بعووض الصووعوبات أثنوواء شووراء أو بيووع الصووكوك إذا كانووا بعووض إصوودارات الصووكوك لوويس هلووا سوووق للتووداوو أو أحجووام تووداوو. وقوود يووؤدي ذلوول إىل ييووادة 
 مستوو التذبذب يف أسعار وحدات الصندوق وخفض قيمة الوحدات.

رمبا تضع  مقدرة الصندوق على االستحواذ علوى أو الوتخلص مون اسوتثماراتف بسوعر ويف وخ و فاات حمدودية السيولة وارتفاع مستوو تذبذب األسعار، 
 وقا يعتامها الصندوق م ئمني بالنسبة لف. 

 السوق / معدل الفائدة مخاطر

جوة ل رتفواع يف عائودات إن االستثمارات يف الصندوق عرضة لت  ات سلبية يف معدالت الفائدة يف األسواق مما سيؤدي إىل خفوض قيموة االسوتثمارات نتي
وق الويت تنشو  األسوواق واالرتفواع يف عو وة املخوا رة. وسووف يمول املسوتثمرون يف الصوندوق عرضوة ملخوا ر الفواة الامنيوة ألدوات االسوتثمار الرئيسوة للصوند

ي األكثور حساسوية بشوكل عوام للتقلبوات من الت  ات اليت حتدث يف معدالت الفائدة. إن الصكوك وأدوات االستثمار ذات فاات االستحقاق األ وو هو
صوايف قيموة  يف معدالت  الفائدة وعادة ما ختضع ملايد من االخنفاض يف القيمة السووقية عنود حودوث ارتفواع يف معودالت الفائودة مموا ينوتف عنوف اخنفواض يف

 األصوو الصندوق.

 مخاطر إعادة االستثمار

استثمار عوائد األصوو املستثمر  ا لتحقيق عوائد بنفس املستويات السابقة اليت مت حتقيقها مما قود يكوون لوف املخا ر اليت تنش  من عدم القدرة على إعادة 
 أثر سليب على أداء الصندوق.

 مخاطر االستدعاء واالسترداد:

ساداد بسعر حمدد من املصودر وفوق حيث قد تتعرض بعض استثمارات الصندوق يف الصكوك او األدوات االستثمارية األخرو  إىل صفة االستدعاء أو اال
و حواالت حمووددة قبوول توواريا اسووتحقاقها، األموور الووذي قود يوودفع موودير الصووندوق إىل اللجوووء إىل أصوووو أخوورو قود تكووون مسووتويات عوائوودها أقوول موون مسووتو 

 عوائد األصل املستدعى مما قد يكون لف أثر سليب على أداء الصندوق.

 مخاطر العملة

ة بعمو ت تشوومل الريواو السووعودي، الودوالر األمريكووي، الريوا املووالياي وبعوض عموو ت دوو سلوس التعوواون ايليجوي األخوورو اسوتثمارات الصوندوق مقوموو
حركوة أسوعار صورف  اليت تمل مربو ة بالدوالر األمريكي، وتشمل الدرهم اإلمارايت والرياو القالري والدينار البحوري  والريواو العمواين. ونتيجوة لوذلل ، فو ن

مقارنوة بعملوة االشوااك يف الصوندوق، رمبوا يكوون هلوا تو ث  كبو  يف قيموة الوحودة املسوتثمر فيهوا يف الصوندوق ويف أدائوف. إن التقلبوات يف  املوذكورة،العمو ت 
 ل مالل وحدة.أسعار صرف الرياو السعودي مقابل العم ت األخرو ال لكن التنبؤ  ا ولكن أن يكون هلا ت ث  كب  على العائد على االستثمار لك

 

 مخاطر التركيز

شركة الراجحي إن ساو الصكوك اليت لكن أن يستثمر فيها الصندوق حمدودة، نمراً ألن الصندوق سيستثمر فقا يف الصكوك اليت أجايهتا اهليئة الشرعية ل
تفاع خما ر تركيا االستثمار، مما من شو نف أن يوؤثر علوى املالية. ووفقاً لذلل، ف ن استثمارات الصندوق تاكا يف عدد حمدود من الصكوك ، مما يؤدي إىل ار 

 صايف قيمة أصوو الصندوق بسبل اخنفاض السيولة الناجتة عن تركيا احملفمة.



 مخاطر األسواق الناشئة 

ة يف السويولة وعودم االسووتقرار إن االسوتثمارات الرئيسوة يف الصوندوق ي لول عليهووا األدوات االسوتثمارية الويت تصودر يف األسوواق الناشووئة ذات املخوا ر العاليو
خموا ر االسوتثمار الويت ينوتف  وارتفواعفيما يتعلق بالبيئة السياسية واالقتصادية، مما سيعرض مالكي الوحدات ملايد من التقلبات يف أسعار وحدات الصوندوق 

 عنها اخنفاض يف قيمة االستثمار  بسبل  بيعة األسواق الناشئة مما قد يكون لف أثر سليب على أداء الصندوق.

 مخاطر سوق المرابحة في البضائع 

ندوق بشوراء البضوائع املناسوبة مون مووردين تبدأ عمليات املراحبة للصندوق باست م تعهد غ  ملام من  رف مقابل آخر يرغول يف التمويول ويقووم مودير الصو
رف املقابول املتعهود يف أسواق البضائع العاملية  ومن مث يقوم ببيعها باآلجل للالورف املقابول املتعهود بالشوراء بوربح حمودد.  ولكون، يف حواالت رمبوا ال يفوي الالو

ما  بيعها يف السوق بالسعر اجلاري الذي رمبا يكون أقل من سعر شرائها،بوعد  ، ويف هذ  احلالة يكون مدير الصندوق مضالرا إلعادة السلع إىل املورد أو 
 سينتف عنف اخنفاض يف صايف قيمة أصوو الصندوق.

 مخاطر عدم توفر اصدارات كافية من الصكوك

سوووي علووووى وجووووود % إال أن االسووووتثمار يف الصووووكوك يعتمووود بشووووكل أسا50يسوووعى موووودير الصوووندوق أن يكووووون احلوووود األدىن ل سوووتثمار يف الصووووكوك هوووو  
قود يضوالر   إصدارات كافية من الصكوك املعتمدة من اهليئة الشرعية لدو الراجحي املالية؛ وبالتايل ف نف يف حاو عدم وجوود إصودارات كافيوة مون الصوكوك

 % كحد أقصى  من صايف أصوو الصندوق .20مدير الصندوق للناوو يف نسبة االستثمار يف الصكوك إىل  

ق األمواو احملددة للصكوك يف هذ  احلالة يف عمليات املراحبة بالبضائع واليت قد يكون عائدها أقل من عائد االستثمار يف الصكوك سيستثمر مدير الصندو 
 ستثمار .مما قد يكون لف أثر سليب على أداء الصندوق وقد تستمر هذ  احلالة إىل أن تتوافر لدو مدير الصندوق إصدارات كافية للصكوك القابلة ل 

 اطر العائدمخ

دات عائودا ا ابيوا إن القيمة السوقية ل ستثمارات الرئيسة يف الصندوق رمبا تنخفض نمرا لتعرضها للعديود مون املخوا ر، وبالتوايل رمبوا ال ققوق ملوالكي الوحو
قيمة أصوو الصوندوق. وقود ال يوتمكن على مبال هم املستثمرة ، نتيجة للتذبذب يف قيمة االستثمارات الرئيسة للصندوق مما يؤدي بدور  إىل خفض صايف 

 املستثمر من استعادة كامل املبلغ الذي استثمر  

 مخاطر االستثمار في صناديق استثمارية أخرى

ينتف عنوف استثمارات الصندوق يف الصناديق االستثمارية سوف يعرض مالكي الوحدات للمخا ر اليت قد يتعرض هلا ذلل الصندوق املستثمر بف، وبالتايل 
 بات يف سعر الوحدة االساسية للصندوق والذي قد خيفض من القيمة السوقية ل ستثمارات، والذي سيخفض سعر الوحدة للصندوق.تقل

 المخاطر االقتصادية 

ج رافيوة خمتلفوة. سوف يسوتثمر الصوندوق يف الصوكوك ويف املراحبوة بالبضوائع واالسوتثمارات يف حسوابات اسو مية واملنتجوات االسو مية املركبوة ، يف منوا ق 
علوى قيموة وحودات وعليف، ف ن أي تروف اقتصادية غ  مواتية يف املنا ق اجل رافية العديدة اليت توجد فيها االستثمارات الرئيسة للصوندوق، لكون أن توؤثر 

 الصندوق وعلى أداء الصندوق.

 



 تضارب المصالح 

 عمو ء / صوناديق لصواح مماثلوة معوام ت / أنشوالة يف مشاكني يكونوا قد الصندوق ملدير التابعة والشركات الصندوق مدير وموتفي ومسؤويل املدراء إن
 مقودمي / النمو ة األ وراف مون عودد مون خودمات يسوتخدم أو/و يتوداوو قود الصوندوق أن كموا. الصندوق مصاح مع مصاحلهم تتضارب قد ممن آخرين

شوركة الراجحوي املاليوة مموا قود لنوع الصوندوق مون حتقيوق أهدافوف  مون جواءا ايودمات مقودمي / النمو ة األ وراف هوؤالء بعوض يكوون أن ولكون .ايودمات
 بالريقة مستقلة وحمايدة.

 مخاطر االعتماد  على موظفي مدير الصندوق

اسوتقالة أو غيواب  إن أداء الصندوق يعتمد إىل حد كب  على قدرات وامكانيات موتفي مدير الصندوق مما قد يؤثر بشكل كبو  علوى أداء الصوندوق عنود
 أحدهم وعدم توفر البديل املناسل .

 المخاطر السياسية

وو أو بو ي حووادث رمبا يت ثر أداء الصندوق بالت   يف احلكومات أو باحلروب أو بناع امللكيات أو بتجميد األصوو أو بت و  القووانني السوائدة يف تلول الود
هوووا الصوووندوق أصوووولف، مموووا قووود يوووؤثر علوووى اسوووتثمارات الصوووندوق وبالتوووايل علوووى صوووايف قيموووة أصووووو أو توووروف سياسوووية سووولبية، يف املنوووا ق الووويت  يسوووتثمر في

 الصندوق.

 مخاطر التسوية

كل عوام عبوارة إن أصوو الصندوق املستثمرة يف الصوكوك و املراحبوة بالبضوائع واالسوتثمارات يف احلسوابات اإلسو مية و املنتجوات املركبوة االسو مية هوي بشو
وتووتم املتوواجرة  ووا عوون  ريووق التفوواوض مووع الالوورف اآلخوور يف الصووفقة. إن أدوات  (OTC)رية يووتم التعاموول  ووا يف السوووق ال وو  موونمم عوون أدوات اسووتثما

تتسم بشوكل عوام بدرجوة أعلوى مون خموا ر التسووية مون أدوات االسوتثمار الويت يوتم توداوهلا يف سووق األسوهم أو  OTC  االستثمار يف السوق ال   منمم
 ا قد يؤثر على استثمارات الصندوق وبالتايل على صايف قيمة أصوو الصندوق.البورصة، مم

 المخاطر القانونية

ألنمموة املعمووو لكن أن تتعرض الصكوك وأدوات االستثمار األخرو يستثمر  ا الصوندوق، لوبعض املخوا ر القانونيوة الويت تورتبا بعودم االلتواام بوالقوانني وا
وعليف، رمبا  عرضة ملخا ر قانونية تشمل املقاضاة نتيجة لدعوو قضائية يتم رفعها بواسالة األفراد أو املصدرين أو الشركات. ا مما  عل هذ  االستثمارات 

 ينتف عن ذلل اخنفاض يف قيمة استثمارات الصندوق ويف صايف قيمة األصوو.

 مخاطر االلتزام بالضوابط الشرعية

اليت يستثمر فيها الصندوق غو  متوافوق موع ضووابا اهليئوة الشورعية وذلول يف مرحلوف الحقوف  خو و فوا   قدث ذلل يف حالة اعتبار أحد أدوات االستثمار
فو ن اسوتبعاد االستثمار+ ما بعد الشراء. ويف هوذ  احلالوة يكوون مودير الصوندوق مضوالراً لبيوع تلول االسوتثمارات ب سوعار غو  م ئموة. وباإلضوافة إىل ذلول، 

  متوافقوة موع الضووابا الشوورعية املعتمودة لودو الراجحوي املاليوة  عول اسوتثمارات الصووندوق ماكواة أكثور مموا قود يكوون لوف أثوور اسوتثمارات معينوة باعتبارهوا غو
 سليب على أداء الصندوق.



 وقووا اسوواداد الوحوودات يف الصووندوق   وول علووى مووالكي الوحوودات أن يوودركوا أهنووم رمبووا خيسوورون جوواءاً موون أو كاموول اسووتثمارهم، إذا كووان عنوود -1
سعر الوحدات أقل من السعر الذي اكتتبووا بوف يف هوذ  الوحودات. وقود تونخفض قيموة االسوتثمارات الرئيسوة للصوندوق ورمبوا ال يسوتالع موالكي 

 الوحدات اساداد املبلغ األصلي الذي استثمرو  يف الصندوق.

بنوول حملووي يسوووق أو يبيووع األوراق املاليووة أو تووابع   وول علووى مووالكي الوحوودات أن يوودركوا أن االسووتثمار يف الصووندوق ال يعتووا إيووداعا لوودو أي -2
 لصندوق االستثمار.

 البيانات السابقة المرتبطة بأداء الصندوق .4

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

 م2018ديسمبر  31 -العائد التراكمي % 

 سنة ثالث سنوات خمس سنوات منذ التأسيس

6.33 - 4.81 1.16 

 

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

 العائد السنوي %
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 
1.16% 1.77% 1.80% 1.16% %1.03 - - - - - 

 

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

 األداء السنوي %
 السنة 2014 2015 2016 2017 2018
 الصندوق %1.03 1.16% 1.80% %1.77 1.16%

3.17%  المؤشر االسترشادي 1.06% 1.08% 1.52% 2.04% 

 

 .( تاريخ توزيع األرباح على مدار السنوات المالية الثالث الماضية4



يف  املاو رأ  يف الصندوق قققها ييادة وأي الدخللن يقوم الصندوق بتوييع أي أرباح أو توييعات نقدية على املستثمرين وسيقوم ب عادة استثمار 
 الصندوق.

 ( تقارير الصندوق 5

موقعنوووا االلكوووواوين  و لووول مووون خووو وذ مقابللوووى نسوووا مووون هوووذ  القووووائم دون يسوووتاليع موووالكي الوحووودات االسوووتثمارية واملسوووتثمرين احملتملوووني احلصووووو ع
capital.com-www.alrajhi  

 

 مقابل الخدمات والعموالت واالتعاب  (ب)

 رسوم اإلدارة

 أصوو الصندوق. صايف قيمة من  سنويا %0.5يستحق مدير الصندوق أتعاب إدارة بنسبة 

 رسوم الحفظ

 الصوندوق يتحمول كموا  أخورو، ماليوة أوراق أي أو الصوكوك يف ل سوتثمارات األصووو قيموة مون سونوياً % 0.02 تعوادو حفو  رسووم الصندوق يتحمل
 .النقد أسواق وأدوات صفقات يف األصوو قيمة من سنوياً % 0.0025 تعادو حف  رسوم

 .ألخر وقا من تت   أن املمكن من واليت اإليداع ومراكا األسواق تفرضها قد اليت والرسوم النمامية الرسوم تشمل ال

 الضرائب

 أل ووراف توودفع الوويت الرسوووم أو الصووندوق مووع املامووة العقووود أو الصووندوق علووى فرضووها يووتم أخوورو ضوورائل وأي املضووافة القيمووة ضووريبة الصووندوق يتحموول
 .الصندوق إدارة مقابل الصندوق مدير أو للصندوق أعماو أو يدمات تقدلهم نم  أخرو

 التعاملرسوم 

 األسوواق يف السوائدة األسوعار حسل املالية األوراق وبيع شراء وعمليات النقد أسواق وأدوات صفقات عن الناجتة والرسوم العموالت الصندوق يتحمل
 .احلف  وأمناء التنميمية واجلهات املالية واألسواق للوسالاء تدفع واليت

 

 

 رسوم أخرى

مكافوووأت أعضووواء سلوووس إدارة والفعليوووة إلدارتوووف، رسووووم املراجعوووة ورسووووم احلفووو  ورسووووم النشووور والرسووووم الرقابيوووة و سووويتحمل الصوووندوق املصووواري  ال يموووة 
موون  %0.25واملصووروفات االخوورو، بشوورط أال يتجوواوي إ ووايل نسووبة املصووروفات األخوورو  باسووتثناء مصوواري  التعاموول واحلفوو  والضوورائل+  الصووندوق

 يف حاو كانا نسبة الرسوم أقل من ذلل+ كما يتحمل الصندوق الرسوم الفعلية فقا. 150,000متوسا صايف قيمة األصوو السنوية أو  

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


 اإلدارة  رسوم
و يتم تراكميا  بشكل يومي حتمل، قيمة أصول الصندوق صافيمن وياً سن%  0.50

 خصمها من أصوو الصندوق يف هناية كل شهر مي دي

 سموع مكافأت أعضاء سلس إدارة الصندوق
يتحمل الصندوق نصيبف منها بقدر حجم أصولف ، سنوياً  لاير 30,000  أقصى حبد

يومي  بشكل اسا  سنوي حتسلنسبة إىل إ ايل أصوو الصناديق األخرو على 
 السنف هناية يف وختصم تراكميا

 أتعاب احملاسل القانوين املستقل
 

مبلغ ثابا على أسا  سنوي  وحتسل بشكل ،  سنوياً  لاير 35,000 أقصى حبد
  يومي تراكميا ويدفع كل ستف اشهر

 رسوم النشر يف موقع تداوو 
حتسل بشكل يومي مبلغ ثابا على أسا  سنوي  ،  سنوياً  لاير 5,000 أقصى حبد

 وتدفع يف هناية العامتراكميا 

 الرسوم الرقابية 
تراكميا حتسل بشكل يومي مبلغ ثابا على أسا  سنوي ،  سنوياً لاير   7,500

 وتدفع يف هناية العام
 شهر كل  هناية يف وختصم يومي أسا  على مئوية كنسبة  حتتسل رسوم احلف  

 ضريبة القيمة املضافةل* يع الرسوم أع   غ  شاملة 
 يوم 365 أسا  على السنة أيام عدد احتساب يتم**

 

 مكان وكيفية الحصول على معلومات إضافية حول الصندوق  (ج)

يستاليع مالكي الوحدات االستثمارية واملستثمرين احملتملني احلصوو على معلومات الصندوق من خ و موقع شركة السوق املالية تداوو  
www.Tadawul.com.sa   أو املراكا االستثمارية ملدير الصندوق أو عن  ريق موقعف االلكاوينwww.alrajhi-capital.com  أو
 .920005856االتصاو خبدمة العم ء على الرقم 

 أسم وعنوان مدير الصندوق وبيانات االتصال الخاصة به (د)
 

 املالية الراجحي شركة
 فهد امللل  ريق ، الرئيس املركا
 11432 الرياض 5561 ب.ص

 + 966+ 11  2119292 رقم هات 
 + 966+ 11  2119299 رقم فاكس
 السعودية العربية اململكة

www.alrajhi-capital.com 
 

 

 

 

 

 

http://www.alrajhi-capital.com/
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 أسم وعنوان أمين الحفظ وبيانات االتصال الخاصة به (ه)
 

 شركة البالد لالستثمار
  السعودية العربية اململكة
  الرئيسي املركا املالية، الب د
  11411 الرياض 140 ب ص|  فهد امللل  ريق
 0112906299: فاكس 920003636: ا اين الرقم
 capital.com-clientservices@albilad   :اإللكاوين الايد

 capital.com-www.albiladاملوقع االلكاوين: 
 

 أسم وعنوان الموزع وبيانات االتصال الخاصة به (و)

 يوجدال 
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صكوكللصندوق الراجحي   

(مفتوح -عام صكوك )صندوق   

 

 مدير الصندوق ) شركة الراجحي المالية(

  الرقابة الشرعية املعينة لصندوق االستثمارِقبل جلنة على أنف صندوق استثمار متوافق مع املعاي  الشرعية ا اية من  للصكوكمت اعتماد صندوق الراجحي 

 الشروط واألحكام

غو  مضووللة عوون ، وتتضوومن معلوموات كاملووة وواضوحة وصووحيحة و أن شوروط وأحكووام هوذا الصووندوق واملسوتندات األخوورو خاضوعة ل ئحووة صووناديق االسوتثمار
مذكرة املعلومات واملستندات األخور قبول اختواذ أي قورار اسوتثماري يف هوذا كما  ل على املستثمرين قراءة شروط و أحكام الصندوق مع .  صندوق االستثمار

تموول أي شوول يف الصووندوق. و وول علووى املسووتثمر أن ي خووذ يف االعتبووار وضووعف املووايل وخاتووف يف االسووتثمار وأهدافووف االسووتثمارية. وإذا كووان لوودو املسووتثمر احمل
 مووايل مسووتقل. كمووا أن اشووااك املسووتثمر يف هووذا الصووندوق يكووون علووى مسووؤوليتف الشخصووية التامووة م ءمووة هووذا االسووتثمار لووف، ف نووف  وول عليووف استشووارة خبوو 

 وسيتحمل أية خما ر تتعلق  ذا االستثمار.

 23/06/2014تاريخ إصدار الشروط واألحكام:  

 .م09/06/2020 املوافق هو17/10/1441  :واألحكام الشروط على تحديث آخر تاريخ

 م23/06/2014 بتاريا الصندوق وحدات  رح على املالية السوق هيئة موافقة على احلصوو متتاريخ موافقه هيئة السوق المالية: 
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 ملخص الصندوق

 للصكوكالراجحي صندوق  الصندوق

 شركة الراجحي املالية . مدير الصندوق

 مفتوح. نوع الصندوق

 .14/09/2014تاريا باشر الصندوق عملف يف  تاريخ البدء

 لاير سعودي العملة

  متوسالة    درجة المخاطر

 أسا نقالة  75شهور ليبور دوالر   3 االسترشاديالمؤشر 

 هدف االستثمار

األدوات  يف املوووووودو املتوسووووووا إىل الالويوووووول عوووووون  ريووووووق االسووووووتثمار يف منووووووو رأ  املوووووواو والوووووودخللتحقيووووووق 
 املعتمدة لدو الراجحي املالية واليت تتكون من: االستثمارية املتوافقة مع الضوابا الشرعية

 الصكوك 
 املراحبة بالبضائع 
 استثمارات يف حسابات إس مية 
  املركبة االس ميةاملنتجات 
 العام الالرح ذات الدين وأدوات النقد أسواق وأدوات صناديق    

 كل شخص  بيعي أو اعتباري مؤهل  المصرح لهم االشتراك في الصندوق

 لاير سعودي 100  سعر الوحدة عند بداية الطرح

 لاير سعودي 100,000   الحد األدنى لالشتراك

 لاير سعودي 25,000   الحد األدنى لالشتراك اإلضافي

 لاير سعودي 25,000   الحد األدنى لالسترداد

  أيام قبول طلبات االشتراك واالسترداد
 +مراكا االستثمار  من األحد إىل ايميس 

 +القنوات االلكاونية   واو أيام األسبوع 

 قبل يوم التعاملالساعة ايامسة عصرا يف اليوم ما آخر موعد الستالم طلبات االشتراك 



  واالسترداد

 يوم ايميس الثاين ويوم ايميس الرابع من كل شهر مي دي أيام التعامل

 . ايميس إىل األحد من يوميا   الصندوق أصوو تقومي سيتم أيام التقويم 

 هو يوم العمل التايل ليوم التعامل أيام اإلعالن

  موعد دفع قيمة الوحدات المستردة
عوائد االساداد املناسبة قبل إقفاو العمل يف اليوم الرابع التايل لنقالة التقومي اليت يدفع ملالل الوحدات  

مت فيها حتديد سعر االساداد، أو الوقا الذي تكون فيف  يع الوسائل والااخيص  إن وجدت+ 
 املناسبة لتحويل الوحدات متوافرة لدو مدير الصندوق، أيهما ي يت الحقا

 بالصندوق اشااكعملية  كلختصم مباشرة عند   % من مبلغ االشااك1أقصى  حبد    رسوم االشتراك

 قيمة أصوو الصندوق. صايفمن  سنويا %0.50 رسوم إدارة الصندوق

 رسوم أمين الحفظ

% سنوياً من قيمة األصوو ل ستثمارات يف الصكوك أو 0.02يتحمل الصندوق رسوم حف  تعادو 
 قيمةمن سنوياً  %0.0025الصندوق رسوم حف  تعادو يتحمل أي أوراق مالية أخرو، كما 

 صفقات وأدوات أسواق النقد. األصوو يف

ال تشمل الرسوم النمامية والرسوم اليت قد تفرضها األسواق ومراكا اإليداع واليت من املمكن أن تت   
 من وقا ألخر.

 رسوم التعامل 
 وبيع شراء وعمليات النقد أسواق واتوأد صفقات عن الناجتة والرسوم العموالت الصندوق يتحمل
 واجلهات املالية واألسواق للوسالاء تدفع واليت األسواق يف السائدة األسعار حسل املالية األوراق
 .احلف  وأمناء التنميمية

 رسوم أخرى

سيتحمل الصندوق املصاري  ال يمة والفعلية إلدارتف، رسوم املراجعة ورسوم احلف  ورسوم النشر 
بشرط أال يتجاوي  الرقابية ومكافأت أعضاء سلس إدارة الصندوق ، واملصروفات االخرو،والرسوم 

من متوسا  %0.25إ ايل نسبة املصروفات األخرو  باستثناء مصاري  التعامل واحلف  والضرائل+ 
يف حاو كانا نسبة الرسوم أقل من ذلل+ كما يتحمل  150,000صايف قيمة األصوو السنوية أو  

 .الرسوم الفعلية فقاالصندوق 

  



 تعريف المصطلحات

 للصكوكصندوق الراجحي  الصندوق 

 شركة الراجحي املالية  مدير الصندوق/املدير/ الشركة

 سلس إدارة الصندوق  ا لس 

 شخص اعتباري مستقل ومرخص لف حبف  األوراق املالية للعم ء أمني احلف 

 العربية السعوديةهيئة السوق املالية يف اململكة  اهليئة

  يع أيام العمل الرمسية لشركة الراجحي املالية   أيام قبوو  لبات االشااك واالساداد  

  لل بيع وحدات يف الصندوق  لل االساداد 

  لل شراء وحدات يف الصندوق  لل االشااك

 دوق بالقيمة االمسية إىل  يع املشاكنيهي فاة بداية الصندوق اليت يتم خ هلا  رح وحدات الصن فاة الالرح األويل

 اليوم الذي يبدأ فيف الصندوق أعمالف يوم تش يل الصندوق

 كل ترف أو حادثة من ش هنا أن تؤثر سلباً على أداء الصندوق املخا ر

 هو املقيا  الذي يتم من خ لف مقارنة أداء الصندوق االستثماري املؤشر االساشادي

 اهليئة الشرعية اياصة مبدير الصندوق اهليئة الشرعية

 هو يوم العمل التايل ليوم التعامل وهو اليوم الذي يتم فيف إع ن سعر الوحدة. يوم اإلع ن

 اليوم الذي يتم فيف حساب صايف قيمة أصوو الصندوق يوم التقومي 

 األيام اليت يتم فيها بيع وحدات صندوق االستثمار واسادادها يوم التعامل

 يوم عمل رمسي للراجحي املالية   يوم عمل 

 قيمة أصوو الصندوق باإلضافة للتوييعات النقدية املستحقة من الشركات املستثمر  ا. إ ايل أصوو الصندوق



 إ ايل أصوو الصندوق بعد خصم كافة االلتاامات واملصاري  الفعلية احململة على الصندوق. صايف قيمة أصوو الصندوق

 االستثمار  الوحدة+وحدة 
حصة امل ك يف صندوق االستثمار الذي يتكون من وحدات مبا يف ذلل أجااء الوحدة وتُعامل كل وحدة  

 على أهنا حصة مشاعة يف أصوو صندوق االستثمار.

 املدراء، املسؤولون ، املوتفون والشركات التابعة أو الاميلة ملدير الصندوق األ راف ذات الع قة

 سعر الوحدة  يف فاة الالرح األويل االمسيةالقيمة 

 أي شخص او شركة تستثمر يف ولتلل وحدات يف الصندوق مستثمر/عميل/مالل الوحدة

 أي شخص  بيعي/ أشخاص  بيعيون، أو اعتباري/ اعتباريون تقر لف/هلم أنممة اململكة  ذ  الصفة. مستثمر مؤهل/ مستثمرون مؤهلون

 الضوابا الشرعية
الضوابا والنسل املالية اليت تتبعها اهليئة الشرعية ملدير الصندوق لتصني  الشركات واالستثمارات  هي 

 كاستثمارات متوافقة مع الضوابا الشرعية ولكن االستثمار  ا.

 الالروحات األولية
ب ألوو مرة يف االصدارات أو االكتتابات األولية العامة ألسهم للشركات اليت يتم  رحها  رحاً عاماً ل كتتا

 السوق األولية.

 حقوق األولوية
هي أوراق مالية قابلة للتداوو تعالي حلاملها احلق يف االكتتاب يف أسهم جديدة مالروحة وقا اعتماد ييادة 

 رأ  ماو الشركة.

 عقود املشتقات

ت أجنبية هي أداة مالية أو عقد تشتق قيمتف من قيمة أصوو حقيقية أو مالية أخرو  أسهم وسندات وعم 
وسلع وذهل+ وتكون لتلل العقود املالية مدة يمنية حمددة باإلضافة إىل سعر وشروط معينة يتم حتديدها عند 

+، عقود اييارات Futuresحترير العقد بني البائع واملشاي ومن هذ  العقود   املستقبليات  
 Options   العقود اآلجلة ،+Forwards    املبادالت ،+SWAPمشتقات أخرو، على  وأي عقود

 أن تكون متوافقة مع الضوابا الشرعية للصندوق.

 أدوات أسواق النقد
واألفراد  قص ة األجل و تعتا الوتيفة األساسية هلذ  األدوات إ اد السيولة للشركات هي أدوات الدين 

افقة مع الضوابا العقود املتو  واحلكومات من أجل مواجهة احتياجاهتا النقدية قص ة األجل واليت تشمل
 .واملشاركة وأي عقد أخر متوافق مع الضوابا الشرعية للصندوق الشرعية املراحبة واملضاربة والوكالة واإلجارة

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

لتنميم بلد آخر خاضع لتنميم مساوي على األقل لذلل املالبق على صناديق االستثمار يف و/أو أجنبية وفقا 
 اململكة وتستثمر بشكل رئيسي يف أدوات أسواق النقد وتكون متوافقة مع الضوابا الشرعية للصندوق.



 املنتجات املركبة اإلس مية

 

 األغراض ذات شركات فيها وتستخدم+ الصندوق  املستثمر  لل حسل معدة تكون س ميةإ منتجات هي
 فيها تكون واليت أخرو مالية شركات أ راف مع املنتجات هذ  يف للدخوو ووسيا كمصدر  اياصة
 ذات الشركات  ريق عن خرواأل اال راف ىلإ االمواو توجيف يتم حيث ، االسواق يف متوفرة غ  املنتجات
 .اياص ال رض ذات الشركة هذ   ريق عن+ الصندوق  للمستثمر تسديدها يتم وكما اياص ال رض

 بالبضائع املراحبة
بثمن مؤجل بنسبة ربح معروفة   -باستثناء الذهل والفضة-عبارة عن الدخوو يف اتفاقية بيع سلعة باألجل  

 حمددة بني البائع واملشاي وتستحق الدفع  بعد مدة معلومة مببلغ اعلى من املبلغ االساسي ب رض الربح .  

 ثمارات يف حسابات إس ميةاست
عبارة عن وديعة إس مية لدو  رف آخر مبوجل عقد حساب استثمار إس مي، ينص فيف على أن يكون 
الشخص الذي ي خذ الوديعة، ملتاما بدفع أصل الوديعة عند استحقاقها، باإلضافة إىل اقتسام األرباح أو 

 .ايسائر حسل أداء عقد االستثمار األساسي املوقع بني الالرفني 

 السيادية وشبف ةالسيادي الصكوك

 

الصكوك السيادية تع  الصكوك املصدرة مباشرة من قبل حكومة الدولة، حيث يكون  للدولة التاام مباشر 
 جتا  مالكي الصكوك لتسديد مبالغ هذ  الصكوك هلم.

الصكوك شبف السيادية تع  الصكوك املصدرة من قبل املؤسسات احلكومية أو الشركة اليت تتملل احلكومة ما 
 % منها. 51يتجاوي 

  االئتمانية القوة
تع  مقدرة مصدر الصكوك على التسديد ، واليت يتم قياسها عن  ريق التصني  االئتماين أو تقييم القوة 

 فة.املالية من خ و مؤشرات خمتل

 بف املرتبالة ملخا را عن كتعويض  مايل صلأ يف االستثمار مقابل االضايف  العائد نسبة هو ع وة املخا ر 

 (OTC) ال   املنمم السوق 
+ ، أي األدوات أو  OTCتش  إىل التداوو خارج ا ار السوق الرمسي  التداوو يف السوق ال   منمم

على عكس  خ و شبكة متعاملني خمتلفني        البنوك/الوسالاء+،املنتجات املالية اليت يتم تداوهلا من 
 تداوهلا يف بورصة أو سوق منمم.

 لسوقا
+ الذي يلتقي أو يتعامل فيف OTCسوق يع  السوق الرمسي أو املكان غ  الرمسي  السوق ال   منمم 

 لشراء وبيع األدوات االستثمارية.املشاون والبائعون من خ و الوسالاء الصانعني للسوق  البنوك/الوسالاء+ ، 

 أدوات الدين
 أو الشركات تصدرها للتداوو، قابلة وتكون مبديونية إقراراً  تشكل أو مديونية مبوجبها تنش  هي أدوات
 .العامة املؤسسات أو العامة، اهليئات أو احلكومة،

هي صناديق استثمارية مقسمة إىل وحدات متساوية يتم تداوهلا يف سوق األوراق املالية خ و فاات التداوو  صناديق االستثمار املتداولة
املستمر كتداوو أسهم الشركات واملوافق عليها من قبل هيئة السوق املالية أو هيئات تنميمية خليجية و/أو 



املالبق على صناديق االستثمار يف أجنبية وفقا لتنميم بلد آخر خاضع لتنميم مساوي على األقل لذلل 
 اململكة، على أن تكون متوافقة مع الضوابا الشرعية للصندوق.

 المروف االستثنائية 
هي احلاالت اليت يعتقد مدير الصندوق أنف من املمكن أن تؤثر على أصوو الصندوق أو أهدافف بشكل سليب 

 نميمية املت  ة.نتيجة أي من العوامل االقتصادية و/أو السياسية و/أو الت

 صناديق االستثمار ذات الالرح العام
هي صناديق استثمارية مرخصة وموافق عليها من قبل هيئة السوق املالية أو هيئات تنميمية خليجية و/أو 
أجنبية وفقا لتنميم بلد آخر خاضع لتنميم مساوي على األقل لذلل املالبق على صناديق االستثمار يف 

 الضوابا الشرعية للصندوقاململكة ومتوافقة مع 

 هي ضريبة غ  مباشرة تُفرض على  يع السلع وايدمات اليت يتم شراؤها وبيعها من قبل املنشأت. ضريبة القيمة املضافة

 

  



 :معلومات عامة1 )

 .أ( اسم مدير الصندوق، ورقم ترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية

 شركة الراجحي المالية
 1010241681 -سجل تجاري رقم 

 07068/37  -رقم رخصة هيئة السوق املالية 
 

 .ب( عنوان المكتب الرئيس لمدير الصندوق

 شركة الراجحي المالية
 املركا الرئيس،  ريق امللل فهد

 11432الرياض  5561ص.ب 
   966+ 11  2119292هات  رقم 
   966+ 11  2119299فاكس رقم 

 اململكة العربية السعودية
 

 الموقع اإللكتروني لمدير الصندوقج( عنوان 

 شركة الراجحي المالية
captial.com-www.alrajhi 

 

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

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

 

 هـ( عنوان الموقع اإللكتروني ألمين الحفظ

 شركة البالد لالستثمار
  السعودية العربية اململكة
  الرئيسي املركا املالية، الب د
  11411 الرياض 140 ب ص|  فهد امللل  ريق
 0112906299: فاكس 920003636: ا اين الرقم
 capital.com-clientservices@albilad   :اإللكاوين الايد

 capital.com-www.albiladاملوقع االلكاوين: 

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


 :النظام المطبق2 ) 

لووة موورخص هلووا موون هيئووة السوووق املاليووة   اهليئووة أو اجلهووة املنممووة  ملمارسووة أنشووالة اإلدارة  الشووركة+، هووي شووركة مسووامهة سووعودية مقفة شووركة الراجحووي املاليوو
 +37/07068رقم  والتعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالت الية والاتيل وتقدمي املشورة واحلف  يف األوراق املالية، مبوجل رخصة هيئة السوق املالية 

مفتوووح، خيضووع كوو  موون الصوووندوق وموودير الصووندوق لنمووام السوووق املاليووة ولوائحووف التنفيذيووة واألنممووة واللووووائح الصووندوق عبووارة عوون صووندوق اسووتثماري 
 ذات الع قة املالبقة يف اململكة العربية السعودية. واألخر 

 :أهداف صندوق االستثمار 3 )

 .وصف ألهداف صندوق االستثمار، بما في ذلك نوع الصندوق .1

حتقيق منوو رأ  املواو والودخل علوى املودو املتوسوا  إىل الالويول ل سوتثمار عون  ريوق  صندوق استثمار مفتوح يهدف إىلصندوق الراجحي للصكوك هو 
 املتوافقة مع الضوابا الشرعية  املعتمدة لدو الراجحي املالية واليت تتكون من:  االستثمار يف األدوات االستثمارية

 الصكوك 
 املراحبة بالبضائع 
  حسابات إس ميةاستثمارات يف 
 املنتجات املركبة االس مية 
 صناديق وأدوات أسواق النقد وأدوات الدين ذات الالرح العام 

 

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

 االستثمارية؛سيستخدم الصندوق االسااتيجيات االستثمارية التالية ليتمكن من حتقيق أهدافف 

ققق الصندوق أهدافف االستثمارية عن  ريق االستثمار بشكل أساسي يف الصكوك السيادية وشبف السيادية وصكوك الشركات سواء احمللية أو  -1
 العاملية و يستثمر الصندوق أيضاً يف بعض األصوو األخرو احملققة للدخل، يف حدود مستوو خما ر الصندوق واليت تتكون من

 بالبضائع املراحبة 
 استثمارات يف حسابات إس مية 
 املنتجات املركبة االس مية 
  صناديق وأدوات أسواق النقد وأدوات الدين ذات الالرح العام 

مار سيستثمر الصندوق بشكل رئيس يف الصكوك املصدرة  يف منالقة دوو سلس التعاون ايليجي، ولكن نمراً حملدودية ا االت اليت لكن االستث -2
 يف  منالقة دوو سلس التعاون ايليجي ، لكن للصندوق أن يستثمر يف الصكوك واألدوات االستثمارية األخرو احملققة للدخل احملددة أع  فيها 

 % من صايف قيمة أصوو الصندوق.40خارج منالقة دوو سلس التعاون ايليجي كحد أقصى 
يمة األصوو  يف الصكوك. إال يف حالة عدم وجود اصدارات كافية من % من صايف ق80وحبد أقصى , %50سيستثمر الصندوق  حبد أدىن  -3

%. ستكون استثمارات الصكوك للصندوق يف الصكوك املصنفة كصكوك استثمارية حسل 20الصكوك للوصوو هلذ  النسبة قد يتم ختفيضها إىل 



 /Baa3موديا /-BBBكالتايل: ستاندرد آند بوري  ما حتدد  واحدة من ث ث من وكاالت التصني  االئتماين الدولية واملصنفة حبد أدىن
  .الصكوك االستثمارية تع  أن املصدر  لديف القدرة الكافية للوفاء بالتااماتف املالية .-BBBفتش

لصكوك نمراً لوجود عدد كب  من سموعات إصدارات الصكوك/املصدرين اليت ليس لديها تصني  ائتماين أو لديها تصني  إئتماين أقل من درجة ا
% من إ ايل قيمة الصكوك يف الصندوق وفقاً 30االستثمارية فسوف يعمل الصندوق على توتي  بعض استثماراتف يف هذ  الصكوك حبد أعلى 

 لضوابا السياسة الداخلية املتبعة للمخا ر  واليت يتم اختيارها على أسا  التقييم الداخلي ملدير الصندوق.

ئتماين لأل راف النم ة الستثمارات املراحبة بالبضائع واالستثمارات يف احلسابات االس مية واملنتجات املركبة سيكون احلد األدىن للتصني  اال
 /-BBBاالس مية حسل ما حتدد  واحدة من ث ث من وكاالت التصني  االئتماين الدولية واملصنفة حبد أدىن كتايل: ستاندرد آند بوري

 وو التايل سياسة تركا االستثمارات يف الصندوق:.. ويوضح اجلد-BBBفتش /Baa3موديا

االستثمار نوع األعلى احلد األدىن احلد   

 %80 %*50 صكوك

 %50* %0 النقد، وصناديق وأدوات أسواق النقد وأدوات الدين ذات الالرح العام 

 %50 %0 استثمارات يف حسابات إس مية

 %30 %0 املنتجات املركبة االس مية

% وترتفع نسبة احلد األعلى للنقد، 20وجود اصدارات كافية للصكوك ستخفض نسبة احلد االدىن ل ستثمار يف الصكوك إىل *يف حاو عدم 
 %.80وصناديق وأدوات أسواق النقد وأدوات الدين ذات الالرح العام إىل 

-Buy الشراء واالحتفاظ  االستثمارية غ  النشالةسيستخدم مدير الصندوق تشكيلف من االسااتيجيات االستثمارية جتمع بني االسااتيجية 
and-hold  واإلدارة النشالة. وتستلام اسااتيجية الشراء واالحتفاظ أن يتم اختيار الصكوك املستثمر  ا  ومراقبتها بناء على عدد من العوامل +

الربح  العائد+ ، اهلامش النسيب، الفاة الامنية حىت  اليت تشمل على سبيل املثاو ال احلصر : اجلدارة االئتمانية للمصدر، التصني  ، معدو
 االستحقاق ، مدة الصل، الرحبية املستمرة للمصدر،...اخل.

 (MYR)وستكون استثمارات الصندوق مقّومة بالعديد من العم ت املختلفة و تشمل الرياو السعودي والدوالر األمريكي والريا املالياي
تشمل الدرهم االمارايت و الدينار البحري  والرياو  :س التعاون ايليجي اليت تمل مربو ة بالدوالر األمريكيوبعض العم ت األخرو لدوو سل

 العماين و الرياو القالري.
و سيتم توتي  اإلدارة النشالة لتعايا األداء يف إ ار حمدودية إصدارات الصكوك و بناء على القيود املفروضة على الصندوق و السيولة ومستو 

 سنوات. 5الي  الصفقات. ولن يتجاوي املتوسا املرجح للفاة الامنية حىت استحقاق استثمارات الصندوق تك
 

 أنواع االوراق املالية اليت ال لكن إدراجها يف حمفمة الصندوق واألوراق املالية اليت لكن إدراجها يف حمفمة الصندوق فقا.  -4



 االستثمار الرئيسة من هذ  الشروط واألحكام باستثناء: تتيجيااسااسيتم االستثمار يف األصوو املذكورة يف  
 الصكوك القابلة للتحويل 
  ملدير الصندوقاالستثمارات اليت ال تتوافق مع الضوابا الشرعية    
 مصنفة ائتمانيا.نم ة غ   مع أ راف استثمارات املراحبة بالبضائع واالستثمارات يف احلسابات االس مية واملنتجات املركبة االس مية 

صندوق أو علماً ب نف لكن للصندوق االستثمار يف األوراق املالية املصدرة من قبل مدير الصندوق أو تابعيف أو الصناديق املدارة من قبل مدير ال
 تابعيف.

 سيتم التقيد بقيود االستثمار املذكورة يف الئحة صناديق االستثمار وأي تعديل عليها. -5
% من صايف قيمة أصولف باستثناء االقااض من مدير  أو أي من تابعية لت الية  لبات االساداد 10اقااض الصندوق ما نسبتف  ل أال يتجاوي  -6

 من الئحة صناديق االستثمار. 49مبوجل املادة 
أسواق اململكة العربية السعودية الصندوق سيقوم باالستثمار يف  يع األسواق املدرجة للصكوك.  يف األسواق املختلفة، اليت تشمل بشكل أساسي  -7

يستثمر أيضا ، أبوتيب، ديب، قالر، البحرين، عمان، ماليايا، سن افورة، لندن، لوكسمبورج، ايرلندا والواليات املتحدة األمريكية. و وي للصندوق أن 
األخرو، ف نف يتم التداوو فيها يف السوق ال   يف األسواق العاملية األخرو املدرجة للصكوك وحسل  بيعة الصكوك واملنتجات املركبة االس مية 

 بواسالة متعاملي السوق. OTC منمم 
قق للصندوق االستثمار يف صناديق أسواق النقد وأدوات الدين ذات الالرح العام واملتوافقة مع الضوابا الشرعية للصندوق وذلل حسل قيود  -8

االستثمار أو أي تعديل عليها ويشمل ذلل الصناديق االستثمارية املتداولة، على أن  االستثمار احملددة يف شروط وأحكام الصندوق والئحة صناديق
 % من صايف قيمة أصوو الصندوق.50ال يتجاوي االستثمار يف هذ  الصناديق ستمعف ما مقدار  

 لن يستثمر مدير الصندوق أصوو الصندوق يف املشتقات املالية. -9

 :مدة صندوق االستثمار  4 )
 المدة رة عن صندوق استثماري مفتوحالصندوق عبا

 :قيود/حدود االستثمار  5 )

وأي تعديل  اتيلتام مدير الصندوق خ و إدارتف للصندوق بالقيود واحلدود اليت تفرضها الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلوم
 . عليها

 :العملة  6 )

الويت سوتقّوم  وا اسوتثماراتف ووحداتوف، وتقبول اشوااكات املسوتثمرين بو ي عملوة أخورو مون العمو ت العامليوة الرئيسوية عملة الصندوق هي الريواو السوعودي وهوي 
سووعر علووى أسووا  سووعر الصوورف السووائد يف األسووواق يف ذلوول التوواريا، ويتحموول الراغبووون يف حتويوول اسووتحقاقاهتم بعملووة غوو  عملووة الصووندوق خمووا ر تذبووذب 

 تاريا التحويل. الصرف لتلل العم ت عند



 :مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب 7 )

 .تفاصيل لجميع المدفوعات من أصول صندوق االستثمار، وطريقة احتسابها .1

 رسوم اإلدارة

 أصوو الصندوق. صايف قيمة من  سنويا %0.5يستحق مدير الصندوق أتعاب إدارة بنسبة 

 رسوم الحفظ

 الصوندوق يتحمول كموا  أخورو، ماليوة أوراق أي أو الصوكوك يف ل سوتثمارات األصووو قيموة مون سونوياً % 0.02 تعوادو حفو  رسووم الصندوق يتحمل
 .النقد أسواق وأدوات صفقات يف األصوو قيمة من سنوياً % 0.0025 تعادو حف  رسوم

 .ألخر وقا من تت   أن املمكن من واليت اإليداع ومراكا األسواق تفرضها قد اليت والرسوم النمامية الرسوم تشمل ال

 الضرائب

 أل ووراف توودفع الوويت الرسوووم أو الصووندوق مووع املامووة العقووود أو الصووندوق علووى فرضووها يووتم أخوورو ضوورائل وأي املضووافة القيمووة ضووريبة الصووندوق يتحموول
 .الصندوق إدارة مقابل الصندوق مدير أو للصندوق أعماو أو يدمات تقدلهم نم  أخرو

 رسوم التعامل

 األسوواق يف السوائدة األسوعار حسل املالية األوراق وبيع شراء وعمليات النقد أسواق وأدوات صفقات عن الناجتة والرسوم العموالت الصندوق يتحمل
 .احلف  وأمناء التنميمية واجلهات املالية واألسواق للوسالاء تدفع واليت

 رسوم أخرى

مكافوووأت أعضووواء سلوووس إدارة املراجعوووة ورسووووم احلفووو  ورسووووم النشووور والرسووووم الرقابيوووة و سووويتحمل الصوووندوق املصووواري  ال يموووة والفعليوووة إلدارتوووف، رسووووم 
موون  %0.25واملصووروفات االخوورو، بشوورط أال يتجوواوي إ ووايل نسووبة املصووروفات األخوورو  باسووتثناء مصوواري  التعاموول واحلفوو  والضوورائل+  الصووندوق

 يف حاو كانا نسبة الرسوم أقل من ذلل+ كما يتحمل الصندوق الرسوم الفعلية فقا. 150,000متوسا صايف قيمة األصوو السنوية أو  

 .صندوقالم والمصاريف، مع كيفية حسب مقابل الخدمات والعموالت واالتعاب، ووقت دفعها من قبل ب( جدول يوضح جميع الرسو 

و يتم تراكميا  بشكل يومي حتمل، قيمة أصول الصندوق صافيمن سنوياً %  0.50 اإلدارة  رسوم
 خصمها من أصوو الصندوق يف هناية كل شهر مي دي

 سموع مكافأت أعضاء سلس إدارة الصندوق
يتحمل الصندوق نصيبف منها بقدر حجم أصولف ، سنوياً  لاير 30,000  أقصى حبد

يومي  بشكل نسبة إىل إ ايل أصوو الصناديق األخرو على اسا  سنوي حتسل
 السنف هناية يف وختصم تراكميا

 أتعاب احملاسل القانوين املستقل
 

وحتسل بشكل مبلغ ثابا على أسا  سنوي  ،  سنوياً  لاير 35,000 أقصى حبد
  يومي تراكميا ويدفع كل ستف اشهر

حتسل بشكل يومي مبلغ ثابا على أسا  سنوي  ،  سنوياً  لاير 5,000 أقصى حبد رسوم النشر يف موقع تداوو 



 وتدفع يف هناية العامتراكميا 

 الرسوم الرقابية 
تراكميا حتسل بشكل يومي مبلغ ثابا على أسا  سنوي ،  سنوياً لاير   7,500

 وتدفع يف هناية العام
 شهر كل  هناية يف وختصم يومي أسا  على مئوية كنسبة  حتتسل رسوم احلف  

 ضريبة القيمة املضافةل* يع الرسوم أع   غ  شاملة 
 يوم 365 أسا  على السنة أيام عدد احتساب يتم**

 
 التي يدفعها مالكو الوحداتفاصيل مقابل الصفقات المفروضة على االشتراك واالسترداد ونقل الملكية ت .2

 رسوم االشتراك
 اشااك كل  قيمة من أقصى كحد%  1 مبعدو مسادة غ  بالصندوق اشااك عملية كل  عند مباشرة ختصم اشااك رسوم الصندوق مدير يستحق

 و وي ملدير الصندوق وفقاً لتقدير  اياص خفض هذ  النسبة. .بالصندوق
 

 مدير الصندوقج( بيان أي عمولة خاصة يبرمها 
 ال يوجد

 :التقويم والتسعير  8 )

 .الصندوق هأ( كيفية تقويم كل أصل يملك

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

 التقومي يوم لألصل اإلغ ق سعر يتوفر مل ذاإ .إغ ق سعر هلا يتوفر اليت الصندوق أصوو لكافة التقومي يوم يف اإلغ ق أسعار اعتماد سيتم .أ
 .متوفر إغ ق سعر اخر اعتماد سيتم

 .املعلنة وحداهتا قيمة صايف خ و من تقولها سيتم ، العام الالرح ذات الدين وأدوات النقد أسواق وأدوات صناديق يف االستثمار حالة يف .ب
 .عنف معلن سعر خرآ اعتماد سيتم بف، املستثمر للصندوق بالنسبة التقومي أيام اخت ف حاو يف

 عمر من املنقضية الفاة عائد احتساب سيتم ،املراحبة بالبضائع، استثمارات يف حسابات إس مية و املنتجات املركبة االس مية حالة يف .ج
 .للصفقة  مسيةاإل للقيمة وإضافتف الصفقة

 .القيمة السوقية للصكوك بناء على القيمة السوقية باإلضافة األرباح املستحقة للصكوك حىت يوم التقومي احتساب سيتم الصكوك، حالة يف .د

 .ب( عدد نقاط التقويم، وتكرارها

 السوواعةقبوول  أعوو    أ+ الفقوورة يف ليووفإ االشووارة مت كمووا  الصووندوق يف أصوول كوول  لقيمووة وفقووا ايموويس إىل األحوود موون يوميووا   الصووندوق أصوووو تقووومي سوويتم
 .التعامل ليوم التايل الرمسي العمل يوم يف الوحدة سعر إع ن سيتم كما  مساًء، ايامسة



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

 بشكل وحدة سعر حساب أو خا ئ بشكل الصندوق أصوو من أصل أي تقومي عند املتضررين الوحدات مالكي  يع وتعويض توثيق سيتم
 فوراً  ذلل عن واإلفصاح الوحدة سعر من أكثر أو% 0.5 نسبتف تشكل التسع  أو التقومي يف خال  أي عن فوراً  اهليئة إب غ سيتم كما.   خا ئ

 .الصندوق تقارير ويف تداوو وموقع املالية الراجحي موقع يف

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

 مقسومة  إ ايل األصوو ناقصاً املستحقات ناقصاً املصروفات املااكمة+ :التالية املعادلة باستخدام وحدة لكل األصوو قيمة صايفيتم حساب 
 استثمارات وأي السعودي بالرياو الصندوق أصوو قيمة صايف تقومي ويتم. الع قة ذي التقومي يوم يف القائمة الصندوق وحدات عدد إ ايل على
 .التقومي تاريا يف السائدة الصرف ب سعار السعودي الرياو بعملة تقولها إعادة يتم األخرو بالعم ت مقومة

 .هـ( مكان ووقت نشر سعر الوحدة، وتكرارها

 .التعامل يوم يلي الذي العمل يوم يف مساءً  ايامسة الساعة قبل الشركة عقومو  تداوو موقع يف الوحدة سعر نشر سيتم

 :التعامالت  9 ) 

 .أ( مسؤوليات مدير الصندوق في شأن طلبات االشتراك واالسترداد

األيام اليت يتم بناًء عليها بيع وحدات الصندوق  وهي +يوم الخميس الثاني ويوم الخميس الرابع من كل شهر ميالدي وتعامل الصندوق سيتم   تقومي
 التايل. التعامليف يوم  التعامل يف الصندوق يوم التعامل يوم عمل رمسي يتمويف حالة مل يوافق  واسادادها والتحويل

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

 الذي الوقا أو االساداد، سعر حتديد فيها مت اليت ليوم التعامل التايل الرابع اليوم يف العمل إقفاو قبل املناسبة االساداد عوائد الوحدات ملالل الدفع سيتم
 .الحقا ي يت أيهما الصندوق، مدير لدو متوافرة الوحدات لتحويل املناسبة+ وجدت إن  والااخيص الوسائل  يع فيف تكون

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

 الرئيسية العاملية العم ت من أخرو عملة ب ي املستثمرين اشااكات وتقبل ووحداتف، استثماراتف  ا ستقّوم اليت وهي السعودي الرياو هي الصندوق عملة
 سعر تذبذب خما ر الصندوق عملة غ  بعملة استحقاقاهتم حتويل يف الراغبون ويتحمل التاريا، ذلل يف األسواق يف السائد الصرف سعر أسا  على

 .التحويل تاريا عند العم ت لتلل الصرف

 

 



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

 االساداد: أو االشااك رفض أو ت جيل فيها لكنف اليت واحلاالت الصندوق مدير ص حية
 إذا  لبا هيئة السوق املالية ذلل -
 مدير الصندوق أن التعليق ققق مصاح مالكي الوحدات وأذا رأ -
 أو عام بشكل إما االستثمار صندوق للكها اليت األخرو األصوو أو املالية األوراق مع التعامل فيها يتم اليت الرئيسة السوق يف التعامل تعليق مت إذا -

 ووي ملودير الصوندوق ت جيول و .الصوندوق أصووو قيموة صوايف إىل نسبة مهمة أهنا معقوو بشكل الصندوق مدير يرو اليت الصندوق أصوو إىل بالنسبة
تلبيتهوا اساداد الوحدات كحد أقصى إىل يوم التعامل التايل. وقدث ذلل، إذا بلغ إ ايل نسبة  يوع  لبوات االسواداد ملوالكي الوحودات واملاللووب 

 %+ أو أكثر من صايف قيمة أصوو الصندوق .10  يف أي يوم تعامل

موع سلوس يف حاو تعليق تقومي الصندوق، سيتخذ مدير الصندوق االجوراءات ال يموة موع االخوذ باالعتبوار املودة الضورورية واملوارات ومراجعوة التعليوق 
ليووق، وأمووني احلفوو  بصووورة منتمموة. كمووا سوويتم إشووعار هيئوة السوووق املاليووة ومووالكي الوحودات فووورا بوو ي تعليووق موع توضوويح أسووباب التعالصوندوق إدارة 

 املواقوع وإشعار هيئة السوق املالية ومالكي الوحدات فور انتهاء التعليوق بالالريقوة نفسوها املسوتخدمة يف اإلشوعار  عون التعليوق واإلفصواح عون ذلول يف
 اإللكاوين ملدير الصندوق واملوقع اإللكاوين للسوق.

 السوووق هيئووة للوووائح خمالفووة االشووااك هووذا علووى لصووندوق أنووف ياتووليف حوواو رأو موودير ا الصووندوق يف اشووااك  لوول أي رفووض الصووندوق ملوودير وقووق
 .و أو إذا كان رفض  لل االشااك ققق مصلحة مالكي الوحدات احلالينياألموا غسل مكافحة نمام أو املالية

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

ويوتم معاملوة كول  لول علوى حودة حبيوث أولويوة اسوت م الاللول يف حالة مت ت جيل االساداد من قبل مدير الصندوق، فسوف يوتم الودفع علوى أسوا  
دمي % سوف يتم تنفيوذ  لبوات العمو ء الويت مت اسوت م  لبواهتم قبول املوعود النهوائي لتقو10االساداد يف يوم التعامل الواحد إذا جتاوي إ ايل  لبات 

اداد قيمة الوحدات عون احلود األدىن املاللووب ل سوتمرار بالصوندوق، فعندئوذ  ول اسو. ف ذا اخنفضا حبسل األسبقيةالتعليمات اياصة باالساداد 
 وحدات املستثمرين بالكامل.

 .األحكام المنظمة لنقل ملكية الوحدات إلى مستثمرين آخرين و(

أو يف حاو  لل ذلل  +اهلل قدر ال ، إال يف حاالت حمدودة جداً  كالوفاة آخرين مستثمرين الصندوق إىل وحدات ملكية بنقل الصندوق يقوم لن
حبسل أمر قضائي أو أمر من جهة تنميمية ذات ص حية أو أي حاالت أخرو ال تتعارض مع األنممة والقوانني املعنية وذلل حسل موافقة مدير 

 الصندوق.

 صندوقالمدير الصندوق في  استثمارز( 

كتف قد يستثمر مدير الصندوق يف الصندوق بصفتف مستثمر وذلل وفقا لتقدير  اياص. وقتف  مدير الصندوق حبقف يف اساداد جاء من أو كل مشار 
وإفصاحات  -والتقارير السنوية  -تقارير الصندوق  التقارير األولية  يف الصندوق يف استثماراتف عنمدير الصندوق  فصحي وسوف ،حسل ما يرا  مناسباً 

 .مدير الصندوق+



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

 يوووم الخموويس الثوواني ويوووم   ل يوووم تعامووليسوومح باالشووااك واالسوواداد والتحويوول يف الصووندوق بعوود إلووام الالوورح األويل لوحوودات الصووندوق يف كوو

. وسويكون آخور موعود السوت م  لبوات االشوااك التعامولبسوعر الوحودة املعلون عنوف يف اليووم الوذي يلوي يووم  +الخميس الرابع من كل شوهر مويالدي
 واالساداد والتحويل قبل الساعة ايامسة مساًء من يوم العمل السابق ليوم التعامل.

  أموووواو االشووااك قبووول املوعوود النهوووائي لتقوودمي التعليموووات اياصووة بشوووراء الوحوودات واسوووادادها، يبوودأ االسوووتثمار يف الصووندوق مووون يووووم إذا مت تسووديد
تعليمووات التعاموول الووذي يلووي اسووت م األمووواو الوويت مت مبوجبهووا قبوووو  لوول املسووتثمر ويف حالووة اسووت م أمووواو االشووااك بعوود املوعوود النهووائي لتقوودمي ال

 بشوراء الوحودات واسوادادها بالصوندوق يوتم تنفيوذ الاللول يف يووم التعامول الثواين الوذي يلوي املوعود النهوائي لتقودمي التعليموات اياصوة بشووراء اياصوة
 بعود جديود اشوااك  لول تقودمي إعوادة املشواك علوى يتوجول االشوااك متاللبوات اسوتيفاء لعودم االشوااك قبووو عودم حاو ويف الوحدات واسادادها

 .االشااك متاللبات استيفاء

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

ل بني الصناديق يومياً عن  ريق فروع الشوركة املعتمودة خو و سواعات العمول الرمسيوة علوى أن يوتم تقودمي ييتم است م  لبات االشااك واالساداد أو التحو 
 ال يمة، أو عن  ريق القنوات اإللكاونية اليت توفرها شركة الراجحي املالية.بيانات إثبات اهلوية 

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

لاير سوووعودي واحلووود 25,000لاير سوووعودي، وهووو احلووود األدىن للرصووويد  واحلووود األدىن ل شووااك اإلضوووايف 100,000احلوود االدىن ل شوووااك يف الصوووندوق 
 لاير سعودي و وي ملدير الصندوق خفض هذ  النسل للاامف االدخارية واالستثمارية 25,000االدىن ل ساداد 

 ندوق جمعهدنى للمبلغ التي ينوي مدير الصاألحد الك( 

 .ىن لبدء عمل الصندوق ال يوجد حد أد

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

 عمل الستمراريتبع مدير الصندوق األحكام الواردة يف الئحة صناديق االستثمار والتعاميم الصادرة عن هيئة السوق املالية فيما خيص املتاللل ال يم 
+ م يني لاير سعودي سوف يسعى مدير الصندوق لتصحيح ذلل حسل اإلجراءات 10الصندوق، ويف حاو قل صايف قيمة أصوو الصندوق عن  

 مامية املمكنة ويف حاو تعثر ييادة حجم الصندوق فوق احلد األدىن املاللوب الستمرار عمل الصندوق، سيقوم مدير الصندوق بالبدء ب جراءاتالن
 إهناء الصندوق وفقاً إلجراءات اإلهناء املذكورة يف الفقرة الفرعية  و+ من الفقرة الرابعة من مذكرة املعلومات.

 :سياسة التوزيع   10) 

 .بيان يتعلق بسياسة توزيع الدخل واألرباح أ(

يف  املاو رأ  يف الصندوق قققها ييادة وأي الدخللن يقوم الصندوق بتوييع أي أرباح أو توييعات نقدية على املستثمرين وسيقوم ب عادة استثمار 
 الصندوق.



 :تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات 11) 

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

 وفقاً  األولية والتقارير املوجاة السنوية والتقارير+ املراجعة السنوية املالية القوائم ذلل يف مبا  السنوية التقارير  عدادب الصندوق مدير سوف يقوم 
 .مقابل أي دون الاللل عند  ا الوحدات مالكي تاويد وسوف يتم ،عليهاالئحة صناديق االستثمار وأي تعديل  من+ 5  رقم امللحق ملتاللبات

 الفقورة من هناية فاة التقرير وذلل يف األمواكن وبالوسوائل احملوددة يف  + يوماً 70إتاحة التقارير السنوية للجمهور خ و مدة ال تتجاوي   سوف يتم
 ويف املوقع االلكاوين ملدير الصندوق واملوقع اإللكاوين للسوق.   ب+ من هذ  املادة،

 يوموواً موون هنايووة فوواة التقريوور وذلوول يف األموواكن وبالوسووائل احملووددة يف شووروط 35إعووداد التقووارير األوليووة وإتاحتهووا للجمهووور خوو و   سوووف يووتم +
 دوق واملوقع اإللكاوين للسوق.املوقع االلكاوين ملدير الصن ويفوأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات 

 :يقوم مدير الصندوق ب تاحة تقارير املشاكني يف الصندوق واليت تتضمن املعلومات التالية 

 صايف قيمة أصوو الصندوق -

 عدد وحدات الصندوق واليت للكها املشاك وصايف قيمتها -

 .+ يوماً من كل صفقة15سجل بالصفقات اليت نفذها املشاك خ و مخسة عشر   -

 وحودات يف صوفقاتف يلخص+ البيان ش هنا يف املعد السنة خ و الوحدات للل شخص أي ذلل يف مبا  الوحدات اللمل سنوي بيان -
 وإ وايل املويعوة األربواح البيوان هوذا قتووي أن و ول املاليوة، السونة هنايوة مون يومواً + 30  خ و املالية السنة مدار على العام الصندوق
 املعلوموووات، وموووذكرة الصوووندوق وأحكوووام شوووروط يف والوووواردة الوحووودات مالووول مووون املخصوووومة واألتعووواب واملصووواري  ايووودمات مقابووول

 مووذكرة أو الصووندوق وأحكووام شووروط يف أو ال ئحووة هووذ  يف عليهووا املنصوووص االسووتثمار قيووود خمالفووات جلميووع تفاصوويل إىل باإلضووافة
 .املعلومات

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

أو من خ و أي وسيلة تواصل أخرو يتم  +الايد اإللكاوينعنوان املسجل للمستثمر  العنوان الايدي و/أو العلى  اياصة بالصندوق ترسل اإلشعارات
من تقولياً يوماً  )45  ربعونأمخسة و  وذلل خ و فاة أو اإلشعار التقارير. و ل إخالار مدير الصندوق يف حاو اكتشاف أية أخالاء يف اعتمادها

 التقارير، وبعد ذلل تصبح التقارير الصادرة عن مدير الصندوق هنائية وحامسة تاريا إرساو تلل اإلشعارات أو 

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

موقوع شوركة السووق املاليوة  وذلول مون خو ومقابل دون املاليوة يستاليع مالكي الوحدات االستثمارية واملستثمرين احملتملني احلصوو على نسا من القووائم 
 capital.com-www.alrajhiأو يف املقر الرئيسي ملدير الصندوق أو عن  ريق موقعف االلكاوين   www.Tadawul.com.saتداوو 

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


 أخرو تواصل وسيلة أي خ و من أو +الايد اإللكاوين العنوان الايدي و/أو يتم موافاة  يع املستثمرين بنسخة من القوائم املالية الصندوق ترسل على 
 بدون مقابل بناًء على است م  لل خالي منهم بذلل.  اعتمادها يتم

 :سجل مالكي الوحدات 12)

سيقوم مدير الصندوق ب عداد سجل  مبالكي الوحدات باملعلومات املاللوبة وحتديثف بشكل مستمر عند حصوو أي ت ي ات يف املعلومات حسل 
يتم إتاحة ملخص لسجل مالكي الوحدات سانا عند الاللل يمهر فيف  يع املعلومات املرتبالة مبالل الوحدات املع  ال ئحة وحفمف يف اململكة كما س

 فقا

 :اجتماع مالكي الوحدات 13 )

 .أ( الظروف التي يُدعى فيها إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات

  ملالكي الوحدات وي ملدير الصندوق، بناًء على مبادرة منف، الدعوة لعقد اجتماع. 
  أيام من تسلم  لل كتايب من أمني احلف  10يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات خ و 
  أيام من تسلم  لل كتايب من مالل أو أكثر من مالكي الوحدات الذين للكون  10يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات خ و

 مة وحدات الصندوق.% على األقل من قي25ستمعني أو منفردين 

 .ب( إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات

يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات من خ و إع ن الدعوة على املوقع اإللكاوين اياص بف وعلى املوقع اإللكاوين اياص  .1
أيام  10ي الوحدات وأمني احلف  مع إعالاء مهلة ال تقل عن بالسوق املالية السعودية  تداوو ، ومن خ و إرساو إخالار خالي جلميع مالك

يوماً من تاريا انعقاد االجتماع. ويتعني أن قدد اإلع ن واإلخالار تاريا انعقاد االجتماع ومكانف ووقتف وجدوو األعماو  21وال تايد عن 
ُقا ح. كما يتعني على مدير الصندوق، يف نفس وقا إرساو اإلخالار إىل مالكي 

الوحدات فيما يتعلق ب ي اجتماع، تقدمي نسخة من هذا امل
 اإلخالار إىل هيئة السوق املالية.

أيام من است م  لل خالي من أحد مالكي الوحدات أو  10يتعني على مدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع ملالكي الوحدات يف غضون  .2
 قل من وحدات الصندوق.% على األ25أكثر، الذي لتلل منفرداً أو الذين لتلكون ستمعني 

% على األقل من قيمة وحدات 25يتكون النصاب ال يم لعقد اجتماع ملالكي الوحدات من عدد مالكي الوحدات الذين لتلكون ستمعني  .3
 الصندوق.

ن على موقعف يف حاو عدم الوفاء بشروط النصاب الواردة يف الفقرة السابقة أع  ، يدعو مدير الصندوق الجتماع ثان من خ و اإلع  .4
اإللكاوين وعلى املوقع اإللكاوين اياص بالسوق املالية السعودية  تداوو  ومن خ و إرساو إخالار خالي جلميع مالكي الوحدات وأمني 

ت أيام من تاريا انعقاد االجتماع الثاين. وخ و االجتماع الثاين، يشكل أي عدد من مالكي الوحدا 5احلف  مع إعالاء مهلة ال تقل عن 
 الذين لتلكون أي عدد من الوحدات، احلاضرين بصفة شخصية أو من خ و ممثلني، نصاباً قانونياً.

 قق لكل مالل وحدات تعيني وكيل لتمثيلف يف اجتماع مالكي الوحدات. .5
 
 



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

قددها  اليت للشروط وفقاً  تقنية وسائل عا االجتماعات خ و من القرارات على والتصويا ومداوالهتا الوحدات مالكي اجتماعات عقد  وي .1
 .املالية السوق هيئة حتددهامدير الصندوق أو 

 
 احلاضر الوحدات سموع من%  50 من أكثر ملكيتهميف حاو الت ي ات األساسية املقاحة  ل أخذ موافقة مالكي الوحدات الذين لثل نسبة   .2

 الوحدات سواًء أكان حضورهم شخصياً أم وكالة أم بواسالة وسائل التقنية احلديثة. مالكي اجتماع يف م كها
 لثل كل وحدة لتلكها مالل الوحدات صوتاً واحداً يف اجتماع مالكي الوحدات. .3

 :حقوق مالكي الوحدات 14)

 مقابل بدون العربية بالل ة املعلومات ومذكرة الصندوق وأحكام شروط من حديثة نسخة على احلصوو. 
 يفدم الصفقات جبميع وسجل قيمتها، وصايف لتلكها اليت الوحدات وعدد الصندوق، وحدات أصوو قيمة صايف يتضمن تقرير على احلصوو 

 .صفقة كل  من يوم 15 خ و
 لبها عند مقابل بدون للصندوق املراجعة املالية القوائم على احلصوو  
 يف احملددة واملدة الت ي  لنوع وفقا سريانف قبل الت ي   ذا ملخص وإرساو املعلومات ومذكرة الصندوق وأحكام شروط يف ت ي  ب ي اإلشعار 

 .االستثمار صناديق الئحة
 الصندوق إدارة سلس يف ت   ب ي اإلشعار 
 عند الصندوق أداء ومعلومات الفعلية واألتعاب الرسوم تمهر سنويا املعلومات ومذكرة الصندوق وأحكام شروط من حمدثة نسخة على احلصوو 

  لبها
 الشروط عليها تنص اليت األحداث خب ف تقوليا، يوما 21 عن تقل ال مبدةاالهناء  قبل االستثمار صندوق ب هناء الصندوق مدير برغبة االشعار 

 .املعلومات ومذكرة واألحكام
 لذلل احملددة األوقات يف االساداد عوائد دفع. 
 الصندوق مدير من  لبها عن الشكاوو مبعاجلة اياصة اإلجراءات على احلصوو 

 :مسؤولية مالكي الوحدات 15 )

 الصندوق والتاامات ديون عن مسؤوالً  الوحدات مالل يكون ال ، منف جاء أو الصندوق يف الستثمار  الوحدات مالل خسارة عدا فيما

 :خصائص الوحدات 16 )

 شكل على الصندوق يف االشااك ويكون. واحدة فئة من  يعها تكون القيمة متساوية الوحدات من حمدود غ  عدداً  ُيصدر أن الصندوق ملدير  وي
 .القيمة متساوية وحدات



 :التغييرات في شروط وأحكام الصندوق 17)

 .المحددة بموجب الئحة صناديق االستثمارأ( األحكام المنظمة لتغيير شروط وأحكام الصندوق والموافقات واإلشعارات 

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

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

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

ي  يلتام مدير الصندوق مبتاللبات الئحة صناديق االستثمار وأي تعديل عليها عند إجراء أي ت ي  على شروط وأحكام الصندوق حبسل أنواع الت 
 التالية:

 األساسية التغييرات: 
احلصوو على موافقة مالكي الوحدات يف الصندوق على الت ي  األساسي املقاح من خ و قرار صندوق عادي، ومن مث احلصوو على موافقة 

اساداد  إن اهليئة على الت ي ات املقاحة. وقق ملالكي وحدات الصندوق اساداد وحداهتم قبل سريان أي ت ي  أساسي دون فرض أي رسوم 
 وجدت+.

 
 المهمة التغييرات: 

+ يومًا قبل اليوم احملدد لسريان الت ي . 21إشعار اهليئة ومالكي الوحدات يف الصندوق كتابيًا ب ي ت ي ات مقاحة، وذلل بفاة ال تقل عن  
 +.وجدت إن  اساداد رسوم أي فرض دون أساسي ت ي  أي سريان قبل وحداهتم اساداد الصندوق وحدات ملالكي وقق
 

 اإلشعار واجبة التغييرات: 
 + أيام من سريان الت ي .8إشعار اهليئة ومالكي الوحدات كتابياً ب ي ت ي ات واجبة اإلشعار، وذلل قبل  

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

  أيام 10األساسية يف املوقع اإللكاوين للشركة واملوقع اإللكاوين للسوق وذلل قبل  إشعار مالكي الوحدات واإلفصاح عن تفاصيل الت ي ات +
 من سريان الت ي .

 أيام 10بل  اإلفصاح عن تفاصيل الت ي ات املهمة يف املوقع اإللكاوين للشركة واملوقع اإللكاوين للسوق أو بالالريقة اليت حتددها اهليئة وذلل ق +
 من سريان الت ي .

   يوماً من سريان الت ي .21اإلفصاح عن تفاصيل الت ي ات واجبة اإلشعار يف املوقع اإللكاوين للشركة واملوقع اإللكاوين للسوق خ و + 
 .اإلفصاح عن  يع الت ي ات يف شروط وأحكام الصندوق يف التقارير السنوية اياصة بالصندوق حسل متاللبات الئحة صناديق االستثمار 
 



 :إنهاء صندوق االستثمار 18 )

دوق يعتووا هووذا الصووندوق موون الصووناديق املفتوحووة املوودة ولوويس هنوواك يوووم حموودد لتصووفيتف. ومووع ذلوول، ف نووف سوويكون ملوودير الصووندوق احلووق يف تصووفية الصوون
لناحيوووة االقتصوووادية أو بسوووبل بالكامووول، إذا أصوووبح جليووواً أن حجوووم أصووووو الصوووندوق ال يوووار االسوووتمرار يف إدارتوووف بالريقوووة عمليوووة وم ئموووة وسديوووة مووون ا

ن دون احلد األدىن املسموح بف الستمرار الصندوق واحملدد محدوث بعض الت ي ات يف األنممة اليت حتكم إدارة الصندوق، أو اخنفض حجم الصندوق 
دير قبوول هيئوووة السووووق املاليوووة وذلووول بعووود اشوووعار هيئوووة السووووق املاليوووة أو ألي سووبل  وووارا آخووور. ويف حالوووة مت اختووواذ قووورار بتصوووفية الصوووندوق، فسووويقوم مووو

 الصندوق باختاذ ايالوات التالية:

   يوماً تقولياً من تاريا التصفية.21إرساو إشعار مكتوب  ذ  التصفية إىل هيئة السوق املالية ومالكي الوحدات ، على أن يكون ذلل قبل + 

  سوداد االلتااموات املسوتحقة علوى الصووندوق مون أصووو الصوندوق وتوييووع املبوالغ املتبقيوة  إن وجودت+ علووى موالكي الوحودات املسوجلني يف توواريا

 التصفية على أسا  تناسيب حسل ما للكف كل مالل وحدات بالصندوق.

 ف اإللكاوين واملوقع اإللكاوين للسوق عن انتهاء مدة الصندوق ومدة تصفيتف. ل على مدير الصندوق اإلع ن يف موقع 

 :مدير الصندوق 19 )

 . هومسؤوليات هأ( مهام مدير الصندوق وواجبات

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

 ألشخاص املرخص هلم مبا يف ذلل واجل االمانة جتا  يقع على عاتق مدير الصندوق االلتاام جبميع املبادا والوجبات اليت نصا عليها الئحة ا
 مالكي الوحدات، والذي يتضمن العمل مبا ققق مصاحلهم وبذو احلرص املعقوو.

 :فيما يتعلق بصناديق االستثمار، يكون مدير الصندوق مسؤوال عن القيام بااليت 
 إدارة الصندوق .1
 عمليات الصندوق مبا يف ذلل ايدمات اإلدارية للصندوق .2
  رح وحدات الصندوق .3
الت كد من دقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات وذلل فيما يتعلق بالصندوق واكتماهلا وأهنا كاملة وواضحة وصحيحة وغ   .4

 مضللة.
 رجية مبوجل أدو مسؤولياتف وواجباتف بشكل مباشر أم كل   ا جهة خام ب ئحة صناديق االستثمار سواء يعد مدير الصندوق مسؤوال عن التاا

 أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة االشخاص املرخص هلم. 
  احتيالف أو إمهالف أو سوء تصرفف أو تقص   املتعمد.الناجتة عن يعد مدير الصندوق مسؤوال جتا  مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق 



 ؤثر يف استثمارات الصندوق، وضمان سرعة التعامل معها. على  ل على مدير الصندوق أن يضع السياسات واإلجراءات لرصد املخا ر اليت ت
 أن يتضمن تلل السياسات واإلجراءات القيام بعملية تقومي املخا ر بشكل سنوي على األقل.

 التالبيق عند   ل على مدير الصندوق تالبيق برنامف مراقبة املالابقة وااللتاام لكل صندوق استثمار يدير ، وأن ياود هيئة السوق املالية بنتائف
  لبها.

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

 وي ملدير الصندوق تكلي   رف ثالث أو أكثر أو أي تابعيف بالعمل مديرا للصندوق من البا ن ألي صندوق استثمار يدير  مدير صندوق من 
 . تابعة لذللأتعاب ومصاري  أي يدفع مدير الصندوق سالبا ن ألي صندوق استثمار يدير  الصندوق. و 

 . هج( األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبدال

 أي اختاذ أو بديل صندوق مدير لتعيني مناسبا ترا  اجراء أي واختاذ  بالصندوق يتعلق فيما الصندوق مدير عاو ص حية املالية السوق للهيئة (أ
 :اآلتية احلاالت من أي وقوع حاو يف مناسبا ترا  آخر تدب 

 .هلم املرخص األشخاص الئحة مبوجل بذلل املالية السوق هيئة إشعار دون اإلدارة نشاط ممارسة عن الصندوق مدير توق  .1
 املالية السوق هيئة قبل من تعليقف أو سحبف أو اإلدارة نشاط ممارسة يف الصندوق مدير ترخيص إل اء .2
 االدارة نشاط ممارسة يف ترخيصف إلل اء الصندوق مدير من املالية السوق هيئة إىل  لل تقدمي .3
 . التنفيذية لوائحف او النمام بالتاام – جوهريا اهليئة ترا  بشكل – أخل قد الصندوق مدير أن املالية السوق هيئة رأت إذا .4
 مدير لدو مسجل أخر شخص وجود عدم مع استقالتف أو عجا  أو االستثمار صندوق أصوو يدر الذي االستثمارية احملفمة مدير وفاة .5

 .الصندوق أصوو ادارة على قادر الصندوق
 .جوهرية أمهية ذات أهنا – معقولة أسس على بناء – املالية السوق هيئة ترو أخرو حالة أي .6

  أ+ أع  . الفقرة من 5 الفرعية الفقرة يف ذكرها الوارد احلاالت من ب ي املالية السوق هيئة إشعار الصندوق مدير على  ل (ب
 على املساعدة أجل من كامل  بشكل التعاون الصندوق مدير على فيتعني أ للفقرة وفقا ص حياهتا من أيا املالية السوق هيئة مارسا حاو يف (ت

 على و ل. البديل الصندوق مدير تعيني من األوىل يوما 60 الو خ و وذلل البديل الصندوق مدير إىل للمسؤوليات السلس النقل تسهيل
 العقود  يع البديل الصندوق مدير اىل احملض، املالية السوق هيئة لتقدير ووفقا ومناسبا ضروريا ذلل كان  حيثما ينقل ان  املعاوو الصندوق مدير
 .بالصندوق املرتبالة

 :أمين الحفظ 20 )

 . هومسؤوليات هأ( مهام أمين الحفظ وواجبات

 مبوجل ثالثا  رفا  ا كل   أم مباشر بشكل مسؤولياتف أدو سواء االستثمار، صناديق الئحة ألحكام وفقا التااماتف عن مسؤوال احلف  أمني يعد 
 .هلم املرخص االشخاص الئحة أو االستثمار صناديق الئحة أحكام



 تقص   أو تصرف سوء أو إمهاو أو احتياو بسبل النا ة الصندوق خسائر عن الوحدات ومالكي الصندوق مدير جتا  مسؤوال احلف  أمني يعد 
 .املتعمد

 اإلدارية اإلجراءات  يع اختاذ عن كذلل  مسؤوو وهو الوحدات، مالكي لصاح ومحايتها الصندوق أصوو حف  عن مسؤوال احلف  أمني يعد 
 .الصندوق أصوو حبف  يتعلق فيما ال يمة

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

وسيدفع أمني احلف  أي أتعاب ومصاري  . للحف  من البا ن للصندوق من تابعيف بالعمل أميناً  اي  وي ألمني احلف  تكلي   رف ثالث أو أكثر أو
 تابعة لذلل.

 . هج( األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبدال

 واستبداله: الحفظ أمين عزل في الهيئة صالحية .1

 :أي من احلاالت اآلتية حاو وقوع يف مناسباً ترا   أو اختاذ أي تدب  املعني من مدير الصندوقف  احلللهيئة عاو أمني  +أ

  الئحة األشخاص املرخص هلمبذلل مبوجل دون إشعار اهليئة  نشاط احلف أمني احلف  عن ممارسة  توق. 

 من قبل اهليئة. تعليقف أويف ممارسة نشاط احلف  أو سحبف  أمني احلف ترخيص  إل اء 

 ترخيصف يف ممارسة نشاط احلف . أمني احلف  إلل اء إىل اهليئة من لل  تقدمي 

 التنفيذية بالتاام النمام أو لوائحف -اً ترا  اهليئة جوهريبشكل  -ل إذا رأت اهليئة أن أمني احلف  قد أخ. 

 أمهية جوهرية. ذات اأهن -بناًء على أسس معقولة- ترو اهليئة أي حالة أخرو 

فيجل على مدير الصندوق املع  تعيني أمني حف  بديل وفقاً لتعليمات  هذ  املادة،إذا مارسا اهليئة أياً من ص حياهتا وفقاً للفقرة  أ+ من  +ب
تسهيل النقل السلس للمسؤوليات إىل  التعاون بشكل كامل من أجل املساعدة على وأمني احلف  املعاوو يتعني على مدير الصندوق اهليئة، كما

عيني أمني احلف  البديل. و ل على أمني احلف  املعاوو أن ينقل، حيثما كان ذلل + يوماً األوىل من ت60 و أمني احلف  البديل وذلل خ و ال
 ، إىل أمني احلف  البديل  يع العقود املرتبالة بصندوق االستثمار ذي الع قة.ووفقاً لتقدير اهليئة احملض ضرورياً ومناسباً 

 واستبداله: الحفظ أمين عزل في مدير الصندوق صالحية .2

أن عاو أمني احلف  يف مصلحة مالكي  معقوو و بشكلرأإذا  كتايبمبوجل إشعار   املعني من قبلفف  احلأمني عاو  دوقالصن وي ملدير  +أ
 .الوحدات، وعلى مدير الصندوق إشعار اهليئة ومالكي الوحدات بذلل فوراً وبشكل كتايب

 +أ لفقرة وفقاً لصادر الكتايب الإلشعار اأمني احلف   تسلممن  + يوماً 30 خ و  تعيني بديل لف أمني احلف  عاو إذا  ل على مدير الصندوق +ب
تسهيل النقل السلس للمسؤوليات إىل أمني احلف  ل مدير الصندوقالتعاون بشكل كامل مع  املادة. و ل على أمني احلف  املعاوومن هذ  



ىل أمني احلف  البديل  يع العقود املرتبالة بصندوق البديل. و ل على أمني احلف  املعاوو أن ينقل، حيثما كان ذلل ضرورياً ومناسباً، إ
 االستثمار ذي الع قة.

عن قيامف بتعيني أمني حف  بديل، و ل على مدير الصندوق العام كذلل  اإللكاوين موقعف اإلفصاح فوراً يف ل على مدير الصندوق  +ج
 لصندوق العام.اإلفصاح يف املوقع اإللكاوين للسوق عن قيامف بتعيني أمني حف  بديل ل

 :المحاسب القانوني  21 )

 للصندوق أ( اسم المحاسب القانوني

 إيرنيست أنديونج، الرياض
 الالابق الساد  ، برج الفيصلية

  ريق امللل فهد
 11464الرياض  2772ص.ب 
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 . هومسؤوليات همهام المحاسب القانوني وواجباتب( 

 عليها املتعارف املراجعة ملعاي  وفقاً  تمت واليت  ا يقوم اليت املراجعة وأعما إىل استناداً  املالية القوائم على الرأي إبداء يف القانوين احملاسل مسؤوليةتتمثل 
 من معقولة درجة على وللحصو  املراجعة وأعما تنفيذو  وختاليا ملهنةا أخ قيات مبتاللبات احملاسل التاام تالللت واليت السعودية العربية اململكة يف

 للمبالغ مؤيدة أدلة على واحلصو  ب جراءات القيام أيضا القانوين احملاسل مسؤوليات تضمنهر. تاجلو  األخالاء من خالية املالية القوائم ب ن الت كد
 إىل باإلضافة املستخدمة احملاسبية التقديرات ومعقولية املتبعة احملاسبية السياسات م ءمة مدو قييمت إىل باإلضافة .املالية القوائم يف الواردة واإليضاحات

 .املالية للقوائم العام العرض قييمت

 صندوقلج( األحكام المنظمة الستبدال المحاسب القانوني ل

مدير الصندوق حبق ت ي  مراجع احلسابات وفقاً ملا يرا  مناسباً بعد أخذ موافقة سيكون أرنسا أند يونف مراجع احلسابات ايارجي للصندوق وقتف  
احلق يف رفض تعيني احملاسل القانوين أو توجيف مدير الصندوق لت ي  احملاسل القانوين  إدارة الصندوقويكون ألعضاء سلس  ،سلس إدارة الصندوق

 املعني، يف أي من احلاالت اآلتية: 

 قائمة ومهمة حوو سوء السلوك امله  للمحاسل القانوين تتعلق بت دية مهامفوجود ادعاءات  -
 إذا مل بعد احملاسل القانوين للصندوق مستق  -
 إذا قرر سلس إدارة الصندوق أن احملاسل القانوين ال للل املؤه ت واياات الكافية لت دية مهام املراجعة بشكل مرض -
 احملض ت ي  احملاسل القانوين املعني فيما يتعلق بالصندوق.إذا  لبا اهليئة وفق لتقديرها  -
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 :أصول الصندوق22 ) 

 .أصوو الصندوق حمفوتة بواسالة أمني احلف  لصاح الصندوق 
 .ل على أمني احلف  فصل أصوو الصندوق عن أصولف وعن أصوو عم ئف اآلخرين  
 من الصندوق مدير أو الصندوق ملدير يكون أن  وي وال مشاعة+،  ملكيف الوحدات ملالكي  اعي بشكل مملوكة الصندوق أصوو تعد 

 بتلل يتعلق فيما مالالبة أو الصندوق أصوو يف مصلحة أيّ  املويع أو املشورة مقدم أو البا ن من احلف  أمني أو احلف  أمني أو البا ن
 مالكاً  املويع أو املشورة مقدم أو البا ن من احلف  أمني أو احلف  أمني أو البا ن من الصندوق مدير أو الصندوق مدير كان  إذا إال األصوو،
 يف عنها وأُفصح االستثمار صناديق الئحة أحكام مبوجل املالالبات  ذ  مسموحاً  كان  أو ملكيتف، حدود يف وذلل الصندوق، لوحدات
 .املعلومات مذكرة أو واألحكام الشروط

 

 

 إقرار من مالك الوحدات23)  

مذكرة املعلومات وملخص املعلومات الرئيسة اياصة بالصندوق، وأقر/أقررنا باملوافقة على خصائص على شروط وأحكام الصندوق و  عنا لقد أ لعا/ا 
 /اشاكنا فيها. االوحدات اليت اشاك

 االسم:

 التوقيع:

 :التاريا 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (1) ملحق

 ملخص الضوابط الشرعية

 
 أواًل: ضوابط صناديق المضاربة بالبضائع

 هي أن يدفع شخص ماالً إىل آخر ليّتجر بف، ويتقامسان الربح بينهما حبسل ما يتفقان عليف. تعريف المضاربة:
 املضارب واملضاربة يف هذا الصندوق من املضاربة املشاكة وهي هنا: عقد بني أرباب املاو  م ك الوحدات+ واملضارب  مدير الصندوق+ على أن يتوىل

اط يرجى منف حتقيق ربح مناسل، على أن يكون الربح مويعًا بينهما حسل ما اتفقا عليف، ويف حاو ايسارة تكون ايسارة املالية استثمار أمواهلم يف نش
 على أرباب املاو وخيسر املضارب جهد  وعملف فقا.

 
 الضوابط الشرعية:

الصندوق الضوابا الشرعية الصادرة من اهليئة الشرعية ملدير الراجحي املالية, حتكم  يف حالة استثمار الصندوق بصناديق أخرو تديرها شركة .1
 الصندوق واليت تشمل ما ي يت:

 يف حاو تعامل الصندوق بشراء السلع  املعادن+ مث بيعها باألجل يلتام مدير الصندوق باآليت: .2

 ا، قبل البيع على املشاي.ومبوجل الوثائق املعينة هل –ب رقامها ومكاهنا  –أن تكون السلع مملوكة للصندوق ومتعينة لف   -

 ال  وي أن يبيع الصندوق أو يشاي سلعا ال  وي فيها الت جيل من الذهل والفضة والعم ت. -

 ال  وي أن يشاي الصندوق من العميل ما قد باعف إيا  باألجل. -

 ق لنفسف.إذا باع الصندوق السلعة على عميل ف   وي لف أن يبيعها وكالة عنف على من اشااها الصندو  -

 ال  وي تداوو وحدات الصندوق إال بعد بدء نشا ف واستمرار مااولتف هلذا النشاط يف موجوداتف االستثمارية. .3

ال  وي تداوو وحدات الصندوق بعد توقفف عن مااولة نشا ف كالتوق  للتصفية إذا كانا يف موجودات الصندوق ديون أو نقود، إذ  ل يف  .4
 رف وشرو ف وأحكام بيع الدين.هذ  احلاو تالبيق أحكام الص

 

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

 :هي ث ثة أنواع أسهمها يف التعامل وضوابا ونشا ها غرضها حيث من املسامهة، الشركات
 .وأحكامف البيع شروط وفق ب سهمها واملتاجرة االستثمار  وي الشركات وهذ  .املباحة واألنشالة األغراض ذات املسامهة الشركات: األوو النوع -أ
 الربوية، والبنوك القمار وشركات ايناير وحلوم والتبغ ايمور شركات مثل احملرمة، واألنشالة األغراض ذات املسامهة الشركات: الثاين النوع -ب

 الشركات وهذ .  ا والتعامل الديون تداوو يف املتخصصة والشركات الربوية، السندات يف االستثمار وصناديق ايليعة، واألف م ا ون وشركات
 .ماللقاً  ب سهمها واملتاجرة االستثمار  وي ال

 أو اقااضا بالربا تعاملها مثل حمرمة، أمور تعام هتا بعض يف يالرأ قد ولكن مباحة، وأنشالتها أغراضها اليت املسامهة الشركات: الثالث النوع -ت
 :ي يت ما املسامهة الشركات من+ الثالث النوع  النوع هذا بش ن اهليئة قررت وقد. إيداعاً 

 :اآلتية الضوابا املسامهة الشركات أنواع من النوع هذا أسهم يف واملتاجرة االستثمار يف يراعى أن  ل: أوالً 



 فيجل احلاجة وتسد بالربا التعامل اجتناب تلتام مسامهة شركات وجدت ف ذا باحلاجة، مقيد الشركات تلل ب سهم التعامل جواي إن -
 .بذلل يلتام ال ممن غ ها عن  ا االكتفاء

 ما السوقية القيمة إ ايل من+ ٪30 -األجل قص  قرضاً  أم األجل  ويل قرضاً  أكان سواء– بالربا املقاض املبلغ إ ايل يتجاوي أال -
 من ربع لكل قيمتها متوسا من السوقية القيمة وتؤخذ مبل ف، كان  مهما حرام بالربا االقااض أن علماً  الدفاية، القيمة عن تقل مل

 .السنة أرباع
 ربوية بفائدة االستثمار عن ناجتاً  اإليراد هذا أكان سواء الشركة إيراد إ ايل من+ ٪5  حمرم عنصر من الناتف اإليراد مقدار يتجاوي أال -

 ويراعى معرفتها، يف فيجتهد اإليرادات بعض عن اإلفصاح يتم مل وإذا. ذلل غ  عن أم حملرم للل عن أم حمرم نشاط ممارسة عن أم
 .االحتياط جانل ذلل يف

 .االقتضاء حسل النمر إلعادة قابل وهو االجتهاد على مب  للنسل حتديد من ورد وما -
 تتجاوي أال على اإلمكان حسل أسهمها ببيع منها التخلص إىل املبادرة وجبا السابقة الضوابا عليها تنالبق ال حبيث الشركات أوضاع ت  ت إذا: ثانياً 
 . بت  ها العلم تاريا من يوماً  تسعني االنتمار مدة
 أو كانا  سنوية لل رض؛ موضحة صادرة مالية قوائم أقرب إىل فيها واملتاجرة االستثمار يف الدخوو جلواي املقررة والنسل الشركة أنشالة معرفة يف يرجع: ثالثاً 
 . مدققة غ  أم مدققة أكانا سواء شهرية، أو سنوية ربع
 .أغراضها أو أنشالتها يف حمرم تعامل على نمامها ينص اليت الشركات ت سيس يف االشااك  وي ال: رابعاً 

: املتاجرة وتع  السنوي، رحبف أي ريعف، بقصد السهم اقتناء: االستثمار ويع - األسهم، يف املتاجرة ويف االستثمار يف املذكورة الضوابا الشركة تالبق: خامساً 
 ل  ها كان  أم لنفسها، الشركة تعامل أكان وسواء   غ ها، بواسالة أم بذلل نفسها الشركة قاما سواء   -السعرين بني الفرق من الربح بقصد والشراء البيع
 مضاربة، أم كانا  إجارة االستثمارية الصناديق يف كما  ال   ألمواو اإلدارة سبيل على أو التداوو، يف الوسا ة حالة يف كما+  السمسرة  التوسا سبيل على
 .االستثمارية احملاف  إدارة يف كما  لل   والتوكيل ال   عن الوكالة سبيل على أو

 الشرعية اهليئة ضوابا حسل األخرو املالية واألوراق األسهم من احملرم العنصر استبعاد الصندوق مدير يتوىل: سادساً 
 

 ثالثاً: ضوابط الصكوك:
روع معني تعري  الصكوك: هي وثائق متساوية القيمة لثل حصصاً شائعة يف ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو حقوق معنوية أو يف ملكية موجودات مش

 االكتتاب وبدء استخدامها فيما أصدرت من أجلف.أو نشاط استثماري خاص، وذلل بعد حتصيل قيمة الصكوك وقفل باب 
 الضوابط الشرعية:

 من أهم الضوابا الشرعية اليت حتكم االستثمار يف الصكوك ما ي يت:  
 أن يكون الصل ساياً من اهليئة الشرعية لشركة الراجحي املالية. .1
أو السلم، أو االستصناع، أو اإلجارة أو البيع وغ ها، وأن تكون أن قكم الصل أحد عقود املعام ت املالية يف الفقف اإلس مي، كاملشاركة،  .2

 مستوفية ألركاهنا وشرو ها.
 أال تشتمل وثائق الصكوك على أي شرط أو تعهد، يؤدي إىل الربا أو ال رر أو الضرر أوغ ها من احملرمات يف الشريعة اإلس مية. .3
 ملصدر ملالل الصل رأ  مالف يف غ  حاالت التعدي أو التفريا.أال تشتمل وثائق الصكوك على أي شرط أو تعهد يضمن بف ا .4
  وي تداوو الصكوك يف سوق األوراق املالية أو غ ها على أن يتم التقيد بالضوابا اآلتية: .5
 إذا كانا أصوو الصكوك ديوناً أو نقوداً ف   وي تداوهلا إال بعد مراعاة أحكام بيع الدين وشروط عقد الصرف. .أ
 صوو الصكوك أعيانا أو خدمات أو منافع أو حقوقاً ف  مانع من تداوهلا.إذا كانا أ .ب
إذا كانا أصوو الصكوك تشتمل على أعيان وديون ونقود فينمر لل رض من إصدار الصكوك ف ن كان ال رض تصكيل الديون أو النقود أو مها  .ت

  ألعيان وحنو  ف  مانع من تداولف.معاً ف   وي تداوهلا إال بعد مراعاة أحكامهما، وإن كان ال رض تصكيل ا



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

 

 

 

لصكوكلصندوق الراجحي   

مفتوح( -عام  صكوك)صندوق   

 مدير الصندوق ) شركة الراجحي المالية(

 (لالستثمارالبالد أمين الحفظ )شركة 

 

 المعلومات مذكرة

 تاريخ إصدار مذكرة المعلومات

 م25/03/2018هـ الموافق 09/07/1439

 

 مذكرة املعلومات وحمتوياهتا خاضعة ألحكام الئحة صناديق االستثمار

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

 

  
  

  



 إقرار

 

املوافقة عليها . ويتحمل مدير الصندوق وأعضاء سلس إدارة الصندوق ولا روجعا مذكرة املعلومات من قبل سلس إدارة الصندوق 
ويؤكد أعضاء سلس إدارة  ستمعني ومنفردين كامل املسؤولية عن دقة واكتماو املعلومات الواردة يف مذكرة املعلومات. كما يقر

الصندوق ومدير الصندوق بصحة و اكتماو املعلومات الواردة يف مذكرة املعلومات، كما يقرون و يؤكدون على أن املعلومات والبيانات 
 الواردة يف مذكرة املعلومات غ  مضللة.

 

اهليئة أّي مسؤولية عن حمتويات مذكرة  وافقا هيئة السوق املالية على ت سيس صندوق االستثمار و رح وحداتف . ال تتحمل
املعلومات، وال تعالي أّي ت كيد يتعلق بدقتها أو اكتماهلا، وختلي نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما كانا ، ومن أّي خسارة تنتف 

 ن جدوو االستثمار يف عما ورد يف مذكرة املعلومات أو عن االعتماد على أّي جاء منها. وال تعالي هيئة السوق املالية أّي توصية بش
أو ت كيد صحة املعلومات الواردة يف الشروط  يف باالستثمارموافقتها على ت سيس الصندوق توصيتها   الصندوق من عدمف وال تع

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

 

الشرعية لشركة  اهليئةمن ِقبل  ةصندوق استثمار متوافق مع املعاي  الشرعية ا اي  ف+ على أنلصكوكل اعتماد  صندوق الراجحيمت 
.الراجحي املالية  
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 ملخص الصندوق 

 للصكوكالراجحي صندوق  الصندوق

 شركة الراجحي املالية . مدير الصندوق

 مفتوح. نوع الصندوق

 .14/09/2014تاريا باشر الصندوق عملف يف  تاريخ البدء

 لاير سعودي العملة

  متوسالة    درجة المخاطر

 نقالة أسا  75شهور ليبور دوالر   3 االسترشاديالمؤشر 

 هدف االستثمار

األدوات  يف املوووووودو املتوسووووووا إىل الالويوووووول عوووووون  ريووووووق االسووووووتثمار يف منووووووو رأ  املوووووواو والوووووودخللتحقيووووووق 
 املعتمدة لدو الراجحي املالية واليت تتكون من: االستثمارية املتوافقة مع الضوابا الشرعية

 الصكوك 
 املراحبة بالبضائع 
 استثمارات يف حسابات إس مية 
 املنتجات املركبة االس مية 
 العام الالرح ذات الدين وأدوات النقد أسواق وأدوات صناديق    

 كل شخص  بيعي أو اعتباري مؤهل  المصرح لهم االشتراك في الصندوق

 لاير سعودي 100  سعر الوحدة عند بداية الطرح

 لاير سعودي 100,000   الحد األدنى لالشتراك

 لاير سعودي 25,000   الحد األدنى لالشتراك اإلضافي

 لاير سعودي 25,000   الحد األدنى لالسترداد

  أيام قبول طلبات االشتراك واالسترداد
 +مراكا االستثمار  من األحد إىل ايميس 

 +القنوات االلكاونية   واو أيام األسبوع 

 الساعة ايامسة عصرا يف اليوم ما قبل يوم التعاملآخر موعد الستالم طلبات االشتراك 



  واالسترداد

 ايميس الرابع من كل شهر مي دي يوم ايميس الثاين ويوم أيام التعامل

 .ايميس إىل األحد من يوميا   الصندوق أصوو تقومي سيتم أيام التقويم 

 هو يوم العمل التايل ليوم التعامل أيام اإلعالن

  موعد دفع قيمة الوحدات المستردة
التايل لنقالة التقومي اليت يدفع ملالل الوحدات عوائد االساداد املناسبة قبل إقفاو العمل يف اليوم الرابع  

مت فيها حتديد سعر االساداد، أو الوقا الذي تكون فيف  يع الوسائل والااخيص  إن وجدت+ 
 املناسبة لتحويل الوحدات متوافرة لدو مدير الصندوق، أيهما ي يت الحقا

 بالصندوق اشااكعملية  كلختصم مباشرة عند   % من مبلغ االشااك1حبد أقصى     رسوم االشتراك

 قيمة أصوو الصندوق. صايفمن  سنويا %0.50 رسوم إدارة الصندوق

 رسوم أمين الحفظ

% سنوياً من قيمة األصوو ل ستثمارات يف الصكوك أو 0.02يتحمل الصندوق رسوم حف  تعادو 
 قيمةمن سنوياً  %0.0025يتحمل الصندوق رسوم حف  تعادو أي أوراق مالية أخرو، كما 

 صفقات وأدوات أسواق النقد. األصوو يف

ال تشمل الرسوم النمامية والرسوم اليت قد تفرضها األسواق ومراكا اإليداع واليت من املمكن أن تت   
 من وقا ألخر.

 رسوم التعامل 
 وبيع شراء وعمليات النقد أسواق وأدوات صفقات عن الناجتة والرسوم العموالت الصندوق يتحمل
 واجلهات املالية واألسواق للوسالاء تدفع واليت األسواق يف السائدة األسعار حسل املالية األوراق
 .احلف  وأمناء التنميمية

 رسوم أخرى

سيتحمل الصندوق املصاري  ال يمة والفعلية إلدارتف، رسوم املراجعة ورسوم احلف  ورسوم النشر 
بشرط أال يتجاوي  االخرو، والرسوم الرقابية ومكافأت أعضاء سلس إدارة الصندوق ، واملصروفات

من متوسا  %0.25إ ايل نسبة املصروفات األخرو  باستثناء مصاري  التعامل واحلف  والضرائل+ 
يف حاو كانا نسبة الرسوم أقل من ذلل+ كما يتحمل  150,000صايف قيمة األصوو السنوية أو  
 .الصندوق الرسوم الفعلية فقا

 

  



 

 تعريف المصطلحات

 لصكوكلصندوق الراجحي  الصندوق 

 شركة الراجحي املالية  مدير الصندوق/املدير/ الشركة

 سلس إدارة الصندوق  ا لس 

 شخص اعتباري مستقل ومرخص لف حبف  األوراق املالية للعم ء أمني احلف 

 هيئة السوق املالية يف اململكة العربية السعودية اهليئة

  يع أيام العمل الرمسية لشركة الراجحي املالية   أيام قبوو  لبات االشااك واالساداد  

  لل بيع وحدات يف الصندوق  لل االساداد 

  لل شراء وحدات يف الصندوق  لل االشااك

 االمسية إىل  يع املشاكنيهي فاة بداية الصندوق اليت يتم خ هلا  رح وحدات الصندوق بالقيمة  فاة الالرح األويل

 اليوم الذي يبدأ فيف الصندوق أعمالف يوم تش يل الصندوق

 كل ترف أو حادثة من ش هنا أن تؤثر سلباً على أداء الصندوق املخا ر

 هو املقيا  الذي يتم من خ لف مقارنة أداء الصندوق االستثماري املؤشر االساشادي

 اياصة مبدير الصندوقاهليئة الشرعية  اهليئة الشرعية

 هو يوم العمل التايل ليوم التعامل وهو اليوم الذي يتم فيف إع ن سعر الوحدة. يوم اإلع ن

 اليوم الذي يتم فيف حساب صايف قيمة أصوو الصندوق يوم التقومي 

 األيام اليت يتم فيها بيع وحدات صندوق االستثمار واسادادها يوم التعامل

 يوم عمل رمسي للراجحي املالية   يوم عمل 

 قيمة أصوو الصندوق باإلضافة للتوييعات النقدية املستحقة من الشركات املستثمر  ا. إ ايل أصوو الصندوق



 إ ايل أصوو الصندوق بعد خصم كافة االلتاامات واملصاري  الفعلية احململة على الصندوق. صايف قيمة أصوو الصندوق

 لوحدة+وحدة االستثمار  ا
حصة امل ك يف صندوق االستثمار الذي يتكون من وحدات مبا يف ذلل أجااء الوحدة وتُعامل كل وحدة  

 على أهنا حصة مشاعة يف أصوو صندوق االستثمار.

 املدراء، املسؤولون ، املوتفون والشركات التابعة أو الاميلة ملدير الصندوق األ راف ذات الع قة

 الوحدة  يف فاة الالرح األويلسعر  القيمة االمسية

 أي شخص او شركة تستثمر يف ولتلل وحدات يف الصندوق مستثمر/عميل/مالل الوحدة

 أي شخص  بيعي/ أشخاص  بيعيون، أو اعتباري/ اعتباريون تقر لف/هلم أنممة اململكة  ذ  الصفة. مستثمر مؤهل/ مستثمرون مؤهلون

 الضوابا الشرعية
املالية اليت تتبعها اهليئة الشرعية ملدير الصندوق لتصني  الشركات واالستثمارات  هي الضوابا والنسل 

 كاستثمارات متوافقة مع الضوابا الشرعية ولكن االستثمار  ا.

 الالروحات األولية
االصدارات أو االكتتابات األولية العامة ألسهم للشركات اليت يتم  رحها  رحاً عاماً ل كتتاب ألوو مرة يف 

 السوق األولية.

 حقوق األولوية
هي أوراق مالية قابلة للتداوو تعالي حلاملها احلق يف االكتتاب يف أسهم جديدة مالروحة وقا اعتماد ييادة 

 رأ  ماو الشركة.

 عقود املشتقات

هي أداة مالية أو عقد تشتق قيمتف من قيمة أصوو حقيقية أو مالية أخرو  أسهم وسندات وعم ت أجنبية 
وذهل+ وتكون لتلل العقود املالية مدة يمنية حمددة باإلضافة إىل سعر وشروط معينة يتم حتديدها وسلع 

+، عقود اييارات Futuresعند حترير العقد بني البائع واملشاي ومن هذ  العقود   املستقبليات  
 Options   العقود اآلجلة ،+Forwards    املبادالت ،+SWAP ،وأي عقود مشتقات أخرو

 على أن تكون متوافقة مع الضوابا الشرعية للصندوق.

 أدوات أسواق النقد
واألفراد  قص ة األجل و تعتا الوتيفة األساسية هلذ  األدوات إ اد السيولة للشركات هي أدوات الدين 

ا العقود املتوافقة مع الضواب واحلكومات من أجل مواجهة احتياجاهتا النقدية قص ة األجل واليت تشمل
 .واملشاركة وأي عقد أخر متوافق مع الضوابا الشرعية للصندوق الشرعية املراحبة واملضاربة والوكالة واإلجارة

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

ع لتنميم مساوي على األقل لذلل املالبق على صناديق االستثمار و/أو أجنبية وفقا لتنميم بلد آخر خاض
 يف اململكة وتستثمر بشكل رئيسي يف أدوات أسواق النقد وتكون متوافقة مع الضوابا الشرعية للصندوق.



 املنتجات املركبة اإلس مية

 

 ذات شركات فيها وتستخدم+ الصندوق  املستثمر  لل حسل معدة تكون س ميةإ منتجات هي
 تكون واليت أخرو مالية شركات أ راف مع املنتجات هذ  يف للدخوو ووسيا كمصدر  اياصة األغراض

 الشركات  ريق عن خرواأل اال راف ىلإ االمواو توجيف يتم حيث ، االسواق يف متوفرة غ  املنتجات فيها
 .اياص ال رض ذات الشركة هذ   ريق عن+ الصندوق  للمستثمر تسديدها يتم وكما اياص ال رض ذات

 بالبضائع املراحبة
بثمن مؤجل بنسبة ربح معروفة   -باستثناء الذهل والفضة-عبارة عن الدخوو يف اتفاقية بيع سلعة باألجل  

 حمددة بني البائع واملشاي وتستحق الدفع  بعد مدة معلومة مببلغ اعلى من املبلغ االساسي ب رض الربح .  

 إس ميةاستثمارات يف حسابات 
عبارة عن وديعة إس مية لدو  رف آخر مبوجل عقد حساب استثمار إس مي، ينص فيف على أن يكون 
الشخص الذي ي خذ الوديعة، ملتاما بدفع أصل الوديعة عند استحقاقها، باإلضافة إىل اقتسام األرباح أو 

 .ايسائر حسل أداء عقد االستثمار األساسي املوقع بني الالرفني 

 السيادية وشبف السيادية الصكوك

 

الصكوك السيادية تع  الصكوك املصدرة مباشرة من قبل حكومة الدولة، حيث يكون  للدولة التاام مباشر 
 جتا  مالكي الصكوك لتسديد مبالغ هذ  الصكوك هلم.

ومة الصكوك شبف السيادية تع  الصكوك املصدرة من قبل املؤسسات احلكومية أو الشركة اليت تتملل احلك
 % منها. 51ما يتجاوي 

  االئتمانية القوة
تع  مقدرة مصدر الصكوك على التسديد ، واليت يتم قياسها عن  ريق التصني  االئتماين أو تقييم القوة 

 املالية من خ و مؤشرات خمتلفة.

 بف املرتبالة ملخا را عن كتعويض  مايل صلأ يف االستثمار مقابل االضايف  العائد نسبة هو ع وة املخا ر 

 (OTC) ال   املنمم السوق 
+ ، أي األدوات أو  OTCتش  إىل التداوو خارج ا ار السوق الرمسي  التداوو يف السوق ال   منمم

على عكس  املنتجات املالية اليت يتم تداوهلا من خ و شبكة متعاملني خمتلفني        البنوك/الوسالاء+،
 تداوهلا يف بورصة أو سوق منمم.

 لسوقا
+ الذي يلتقي أو يتعامل فيف OTCسوق يع  السوق الرمسي أو املكان غ  الرمسي  السوق ال   منمم 

املشاون والبائعون من خ و الوسالاء الصانعني للسوق  البنوك/الوسالاء+ ، لشراء وبيع األدوات 
 االستثمارية.

 أدوات الدين
 أو الشركات تصدرها للتداوو، قابلة وتكون مبديونية إقراراً  تشكل أو مديونية مبوجبها تنش  هي أدوات
 .العامة املؤسسات أو العامة، اهليئات أو احلكومة،

هي صناديق استثمارية مقسمة إىل وحدات متساوية يتم تداوهلا يف سوق األوراق املالية خ و فاات التداوو  صناديق االستثمار املتداولة



واملوافق عليها من قبل هيئة السوق املالية أو هيئات تنميمية خليجية و/أو املستمر كتداوو أسهم الشركات 
أجنبية وفقا لتنميم بلد آخر خاضع لتنميم مساوي على األقل لذلل املالبق على صناديق االستثمار يف 

 اململكة، على أن تكون متوافقة مع الضوابا الشرعية للصندوق.

 المروف االستثنائية 
يعتقد مدير الصندوق أنف من املمكن أن تؤثر على أصوو الصندوق أو أهدافف بشكل هي احلاالت اليت 

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

 صناديق االستثمار ذات الالرح العام
تنميمية خليجية و/أو هي صناديق استثمارية مرخصة وموافق عليها من قبل هيئة السوق املالية أو هيئات 

أجنبية وفقا لتنميم بلد آخر خاضع لتنميم مساوي على األقل لذلل املالبق على صناديق االستثمار يف 
 اململكة ومتوافقة مع الضوابا الشرعية للصندوق

 املنشأت. هي ضريبة غ  مباشرة تُفرض على  يع السلع وايدمات اليت يتم شراؤها وبيعها من قبل ضريبة القيمة املضافة

 

 

  



 :ستثمارالا صندوق+ 1
 الصندوقاسم  (أ

   لصكوك  صندوق الراجحي 

Al Rajhi Sukuk Fund   

 الصندوقتاريخ إصدار شروط  (ب

 م.09/06/2020 ومت إجراء آخر حتديث هلا بتاريا . هو 23/06/2014صدرت شروط وأحكام الصندوق بتاريا 

 

 . الصندوقتأسيس وطرح  ىيئة علالهتاريخ موافقة  (ج

 م23/06/2014 رح وحدات الصندوق بتاريا  مت احلصوو على موافقة هيئة السوق املالية على

 صندوق المدة  (د

 غ  حمدد املدة هو صندوق عام مفتوح صكوكللصندوق الراجحي 

 صندوقالعملة  ـ(ه

اشااكات املستثمرين ب ي عملة أخرو من العم ت العاملية الرئيسية عملة الصندوق هي الرياو السعودي وهي اليت ستقّوم  ا استثماراتف ووحداتف، وتقبل 
سعر على أسا  سعر الصرف السائد يف األسواق يف ذلل التاريا، ويتحمل الراغبون يف حتويل استحقاقاهتم بعملة غ  عملة الصندوق خما ر تذبذب 

 الصرف لتلل العم ت عند تاريا التحويل.

 :هاتوممارسستثمار االسياسات ( 2

  لصندوقلستثمارية االهداف األ (أ

املتوافقوة موع   األدوات االسوتثمارية ل سوتثمار عون  ريوق االسوتثمار يف الويولالإىل  املتوسوا و على املود منو رأ  املاو والدخل يهدف الصندوق لتحقيق 
 املعتمدة لدو الراجحي املالية واليت تتكون من:  الضوابا الشرعية

 الصكوك 
  بالبضائعاملراحبة 
 استثمارات يف حسابات إس مية 
 املنتجات املركبة االس مية 
 العام الالرح ذات الدين وأدوات النقد أسواق وأدوات صناديق 



 

لتحقيوق ، فو ن الودخل وأي ييوادة قققهوا الصوندوق يف رأ  املواو تضواف إىل احملفموة ويوتم إعوادة اسوتثمارها فالنموو وعليويكون الصندوق موجهاً لتحقيوق و 
 .د افضل للصندوق عائ

للصندوق من  االساشادي نقالة أسا . ولكن للمستثمرين متابعة أداء املؤشر  75شهور+    3ساشادي للصندوق هو الليبور دوالر  املؤشر اال
 .خ و ييارة املوقع اإللكاوين ملدير الصندوق

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

املتوافقوة موع   األدوات االسوتثمارية ل سوتثمار عون  ريوق االسوتثمار يف الويولالإىل  املتوسوا و على املود منو رأ  املاو والدخل يهدف الصندوق لتحقيق 
 من:بشكل رئيسي الضوابا الشرعية املعتمدة لدو الراجحي املالية واليت تتكون 

 الصكوك 
 املراحبة بالبضائع 
  إس ميةاستثمارات يف حسابات 
 املنتجات املركبة االس مية 
 العام الالرح ذات الدين وأدوات النقد أسواق وأدوات صناديق 

 تثمار االسز تركية سياس (ج

 يوضح اجلدوو التايل سياسة تركا االستثمارات يف الصندوق:

االستثمار نوع األعلى احلد األدىن احلد   

 %80 %*50 صكوك

 %50* %0 النقد، وصناديق وأدوات أسواق النقد وأدوات الدين ذات الالرح العام 

 %50 %0 استثمارات يف حسابات إس مية

 %30 %0 املنتجات املركبة االس مية

للنقد،  % وترتفع نسبة احلد األعلى20كافية للصكوك ستخفض نسبة احلد االدىن ل ستثمار يف الصكوك إىل   *يف حاو عدم وجود اصدارات
 %.80وصناديق وأدوات أسواق النقد وأدوات الدين ذات الالرح العام إىل 

 



 

 . هي ويبيع الصندوق فيها استثماراتيشتر تمل أن يح التيالية لموراق ااألأسواق  (د

 منالقة دوو سلس التعاون ايليجي، ولكن نمراً حملدودية ا االت اليت لكن االستثمار فيها يف سيستثمر الصندوق بشكل رئيس يف الصكوك املصدرة 
خارج  احملددة أع   أن يستثمر يف الصكوك واألدوات االستثمارية األخرو احملققة للدخللكن للصندوق ،  دوو سلس التعاون ايليجييف  منالقة 

 .% من صايف قيمة أصوو الصندوق40ى كحد أقص  منالقة دوو سلس التعاون ايليجي

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

. إال يف حالوووة عووودم وجوووود اصووودارات كافيوووة مووون يف الصوووكوك األصووووو  % مووون صوووايف قيموووة80وحبووود أقصووى , %50حبووود أدىن  سيسووتثمر الصوووندوق 
حسل ما  املصنفة كصكوك استثمارية %. ستكون استثمارات الصكوك للصندوق يف الصكوك20الصكوك للوصوو هلذ  النسبة قد يتم ختفيضها إىل 

 .-BBBفتش /Baa3موديا /-BBBستاندرد آند بوري واملصنفة حبد أدىن كالتايل:وكاالت التصني  االئتماين الدولية ث ث من حتدد  واحدة من 
  .املالية بالتااماتف للوفاء الكافية القدرة املصدر  لديف أن ستثمارية تع الصكوك اال

ائتمواين أو لوديها تصوني  ائتمواين أقول مون درجوة الصوكوك الويت لويس لوديها تصوني   املصودرين/نمراً لوجود عدد كب  مون سموعوات إصودارات الصكوك
وفقوواً % موون إ ووايل قيمووة الصووكوك يف الصووندوق 30هووذ  الصووكوك حبوود أعلووى يف فسوووف يعموول الصووندوق علووى توتيوو  بعووض اسووتثماراتف  االسووتثمارية

 التقييم الداخلي ملدير الصندوق.املتبعة للمخا ر  واليت يتم اختيارها على أسا   السياسة الداخلية ضوابال

 املركبووووة واملنتجووووات االسوووو مية احلسووووابات يف واالسووووتثمارات بالبضووووائع املراحبووووة السووووتثمارات النموووو ة لأل ووووراف االئتموووواين للتصووووني  األدىن احلوووود سوووويكون
 /-BBBبوووووري آنوووود سووووتاندرد: كتووووايل  أدىن حبوووود واملصوووونفة الدوليووووة االئتموووواين التصووووني  وكوووواالت موووون ثوووو ث موووون واحوووودة حتوووودد  مووووا حسوووول االسوووو مية

 .-BBBفتش /Baa3موديا
-Buy-and الشوراء واالحتفواظ  بني االسااتيجية االستثمارية غ  النشالةسيستخدم مدير الصندوق تشكيلف من االسااتيجيات االستثمارية جتمع 

hold لويت تشومل + واإلدارة النشالة. وتستلام اسااتيجية الشراء واالحتفاظ أن يتم اختيار الصكوك املستثمر  ا  ومراقبتها بناء على عدد من العوامل ا
ر، التصووني  ، معوودو الووربح  العائوود+ ، اهلووامش النسوويب، الفوواة الامنيووة حووىت االسووتحقاق ، موودة علووى سووبيل املثوواو ال احلصوور : اجلوودارة االئتمانيووة للمصوود

 الصل، الرحبية املستمرة للمصدر،...اخل.
وبعوض  (MYR)وستكون استثمارات الصندوق مقّومة بالعديد من العم ت املختلفة و تشمل الريواو السوعودي والودوالر األمريكوي والريوا املوالياي

تشوومل الوودرهم االمووارايت و الوودينار البحووري  والريوواو العموواين و  :العموو ت األخوورو لوودوو سلووس التعوواون ايليجووي الوويت تموول مربو ووة بالوودوالر األمريكووي
 الرياو القالري.

على الصندوق و السيولة ومستوو تكالي  سيتم توتي  اإلدارة النشالة لتعايا األداء يف إ ار حمدودية إصدارات الصكوك و بناء على القيود املفروضة 
 .سنوات 5الصفقات. ولن يتجاوي املتوسا املرجح للفاة الامنية حىت استحقاق استثمارات الصندوق 

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

 باستثناء:، وأحكام الصندوق ومذكرة املعلوماتلن يستثمر الصندوق يف أوراق مالية غ  اليت مت ذكرها يف شروط 
 الصكوك القابلة للتحويل 



  ملدير الصندوقاالستثمارات اليت ال تتوافق مع الضوابا الشرعية    
 .استثمارات املراحبة بالبضائع واالستثمارات يف احلسابات االس مية واملنتجات املركبة االس مية مع أ راف نم ة غ  مصنفة ائتمانيا 

 ندوق أو تابعيف.لماً ب نف لكن للصندوق االستثمار يف األوراق املالية املصدرة من قبل مدير الصندوق أو تابعيف أو الصناديق املدارة من قبل مدير الصع

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

قيود االستثمار املذكورة يف تلل املفروض حسل ال يوجد قيود أخرو على نوع أو أنواع األوراق املالية أو األصوو اليت لكن للصندوق االستثمار  ا غ  
 الئحة صناديق االستثمار والقيود الشرعية ملدير الصندوق.

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

 قيوووود حسووول وذلووول للصوووندوق الشووورعية الضووووابا موووع واملتوافقوووة العوووام الالووورح ذاتأسوووواق النقووود وأدوات الووودين  صوووناديق يف االسوووتثمار للصوووندوق قوووق
 ال أن علوى ،ويشومل ذلول الصوناديق االسوتثمارية املتداولوة عليهوا تعوديل أي أو االستثمار صناديق والئحة الصندوق وأحكام شروط يف احملددة االستثمار
 .الصندوق أصوو قيمة صايف من% 50 مقدار  ما ستمعفيف هذ  الصناديق  االستثمار يتجاوي

 ضاالقترا فيندوق صالحيات صال (ط

  % من صايف قيمة أصولف باستثناء االقااض من مدير  أو أي من تابعية لت الية  لبات االساداد.10يتجاوي اقااض الصندوق ما نسبتف  لن

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

 سوف يلتام مدير الصندوق مبتاللبات الئحة صناديق االستثمار وقيودها من حيث احلد األقصى للتعامل مع أي  رف نم . 

 .اطر الصندوقمخدارة إلسياسة مدير الصندوق  (ك

الصندوق املشار اليها يف شروط وأحكام مدير الصندوق اختاذ قرارات استثمارية منسجمة مع ممارسات االستثمار اجليد واحلكيم  اليت حتقق أهداف  على
 الصندوق ومذكرة املعلومات واملستندات األخرو ذات الع قة، ويشمل ذلل بذو مدير الصندوق اجلهد ال يم للت كد من:

 توفر السيولة الكافية لتلبية أي  لبات اساداد متوقعة 
 القة ج رافية أو صناعة أو قالاع معني ما مل ينص على ذلل الشروط عدم تركيا استثمارات الصندوق على ورقة مالية معينف أو بلد أو من

 واألحكام ومذكرة املعلومات وملخص الصندوق.
 عدم حتمل الصندوق أي خما ر استثمارية غ  ضرورية تتعلق ب هدافف االستثمارية 

 دور مجلس إدارة الصندوق وطبيعة الخدمات التي يقدمها المجلس كتالي:

  املوافقة على  يع العقود والقرارات والتقارير اجلهورية اليت يكون الصندوق  رفها فيها 
  اإلشراف، ومىت كان ذلل مناسبا، املصادقة على أي تضارب مصاح يفصح عنف مدير الصندوق وفقا ل ئحة صناديق االستثمار 



  األمواو االجتماع مرتني سنويا على األقل مع مسؤوو املالابقة وااللتاام  جلنة املالابقة وااللتاام+ لدو مدير الصندوق ومسؤوو التبليغ عن غسيل
 التاام مدير الصندوق جبميع اللوائح واألنممة املتبعة. اإلرهاب لديف، للت كد منولويل 

 ينف.إقرار أي توصية يرفعها املصفي يف حالة تعي 
 اكتماو والتاام شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات واملستندات األخرو ذات الع قة ب ئحة صناديق االستثمار. الت كد من 
  الت كد من قيام مدير الصندوق مبسؤوليتف مبا ققق مصلحة مالكي الوحدات وفقا لشروط وأحكام الصندوق  ومذكرة املعلومات و املستندات

 الئحة صناديق االستثمار.، وأحكام ذات الع قة
 .العمل ب مانة وملصلحة صندوق االستثمار ومالكي الوحدات فيف 

 اديالسترشر المؤشا (ل

 نقطة أساس 75شهور ليبور دوالر + 3املؤشر االساشادي للصندوق هو مؤشر 

   capital.com-www.alrajhi ولكن اال  ع على معلومات املؤشر يف املوقع التايل

 التعامل في مشتقات األوراق المالية (م

 .املالية املشتقاتأصوو الصندوق يف  الصندوق يستثمر مدير لن

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

الصندوق  وحدات واساداد اشااك خ هلا يتم اليت التقومي أيام وهي مي دي شهر كل  من الرابع ايميس ويوم الثاين ايميس يوم الصندوق تقومي سيتم
 من الئحة صناديق االستثمار 60السابقة   الفقرة  أ+ من املادة رقم  االستثمار صناديق الئحة من 46 رقم املادة+ ب  الفقرة من استثناءً  وذلل
 . املعدلة+

 :الصندوق فيستثمار لالخاطر الرئيسة ( الم 3

  املخووا ر، وتبعوواً لووذلل  وول علووى مووالكي الوحوودات أن يكونوووا علووى بينووف موون املخووا ر الرئيسووة الوويت قوود  متوسووايعتووا الصووندوق صووندوق اسووتثمار
 يكون هلا أثر سليب على أداء الصندوق

  األداءلوويس هنوواك ت كيوود أن األهووداف االسووتثمارية للصووندوق سوووف تتحقووق وذلوول ألن تووروف السوووق و وورق التووداوو يف ت وو  مسووتمر كمووا أن 
 ال يعتا ضماناً لألداء املستقبلي.  للصندوق أو املؤشر االساشادي للصندوق السابق

  مقارنة باملؤشر االساشادي سيتكرر أو  الصندوق أو أن أداء ئر كب ةخساأي تكبد  األرباح سوف تتحقق أو أنف لن يتمب ن ال يوجد ضمان
 .لاثل األداء السابق

  بنكيةال يعتا مبثابة وديعة  االستثمار يف الصندوق أن ل أن ي خذ مالكي الوحدات احملتملني يف االعتبار. 
  ،بوف  اشواكواأقل من السعر الوذي وقد يكون مبلغ االساداد  ل على مالكي الوحدات أن يدركوا أهنم رمبا خيسرون جاءاً من أو كامل استثمارهم

 . وقد تنخفض قيمة االستثمارات الرئيسة للصندوق ورمبا ال يستالع مالكي الوحدات اساداد املبلغ الذي استثمرو  يف الصندوق.الصندوقيف 
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 االستثمار صندوقال في االستثمارب المرتبطة المحتملةة الرئيس لمخاطراقائمة  (و

  ل أن ي خذ مالكي الوحدات احملتملني يف االعتبار قبل االستثمار يف هذا الصندوق عوامل املخا ر واليت تشتمل وال تنحصر على التايل:
 مخاطر عامة

للصوندوق سووف تتحقوق وذلول ألن توروف السووق و ورق التوداوو يف ت و  مسوتمر كموا أن النجواح السوابق ال ليس هناك ت كيد أن األهداف االسوتثمارية 
الوحودات يعتا ضماناً لألداء املسوتقبلي. وال لكون إعالواء ضومان بو ن األربواح سووف تتحقوق أو أنوف لون يوتم  تكبود خسوائر كبو ة. و ول أن ي خوذ موالكي 

 ر احملددة التالية قبل االستثمار يف هذا الصندوقاحملتملني يف االعتبار عوامل املخا 
 مخاطر االئتمان    

ل إن االستثمار يف الصكوك ينالوي على خما ر احتماو عدم مقدرة مصدري الصكوك على دفع دفعات الربح و/أو تسوديد املبلوغ األصولي عنود حلووو أجو
إس مية و املنتجوات املركبوة االسو مية ويف صوناديق وأدوات أسوواق النقود وأدوات استحقاقف، وسوف يستثمر الصندوق يف املراحبة بالبضائع  ويف حسابات 

عرضة أيضاً ملخوا ر االئتموان اياصوة بواأل راف النمو ة الويت يودخل معهوا الصوندوق يف اسوتثمارات. إن أي ختلو  يف تسوديد  وهي الدين ذات الالرح العام
 خفض قيمة االستثمارات الرئيسة كما أن صايف قيمة أصوو الصندوق لكن أن تنخفض أيضا. دفعات املبلغ األصلي أو األرباح، لكن أن يؤدي إىل

 مخاطر خفض التصنيف االئتماني

سولباً علوى  إن أي ت ي  خبفض التصني  االئتماين من قبل وكاالت التصني  االئتماين  يف تصنيفات إصدار/ مصدر الصكوك أو الالرف املقابول رمبوا يوؤثر
أيضا نتيجة الخنفاض قيمة تلل األدوات االستثمارية  اململوكة يف الصوندوق الويت  االستثمارات، كما أن صايف قيمة أصوو الصندوق رمبا يتم خفضهاقيمة 

 مت خفض تصنيفها. 
 مخاطر الصكوك غير المصنفة 

مر فيها الصندوق استنادا إىل االعتماد على التحليل والبحث سوف يتحمل مالكي الوحدات املخا ر املتعلقة باالستثمار بالصكوك غ  املصنفة اليت يستث
ايف الذي يقوم بف مدير الصندوق وعلى التقييم الداخلي ل ئتمان. حيث إن أي ضع  يف الوضوع املوايل ملصودري الصوكوك رمبوا يوؤدي إىل خفوض قيموة صو

 قيمة أصوو الصندوق مما يؤثر على مالكي الوحدات. 
 نيف الداخلي للصكوكمخاطر االعتماد على  التص

 حيث إن بعض الصكوك تكون غ  مصنفة من قبل شركات التصني  االئتماين سيقوم فريق العمل بدراسة الصكوك غ  املصنفة ائتمانيا تنالوي هذ 
ر  ا. ال توجد ضمانات ب ن هذا الدراسة على خما ر التقييم بناء على املعلومات املتاحة للوصوو إىل تقييم اجلدارة االئتمانية للصكوك املراد االستثما

 .التقييم الداخلي يعكس كل عوامل املخا رة املتوقعة مما قد يعرض املشاكني يف الصندوق إىل خما ر اخنفاض قيمة استثماراهتم يف الصندوق
  مخاطر االستثمار في المنتجات االسالمية المركبة

النوعية من األصوو لذا ف ن تسييل تلل األصوو يف ال الل يعتا أكثر صعوبة من تسييل األصوو حيث قد ال يوجد سوق مالية تسهل عملية تداوو هذ  
 الصندوق.املتداولة يف األسواق املالية  ، مما  يتضمن صعوبات حمتملة عند تقومي وبيع مثل تلل االستثمارات مما قد يكون لف أثر سليب على أداء 

 مخاطر السيولة



. وباإلضوافة إىل ذلول، فو ن أحجوام  OTC ال و  مونمم أعلى نسبياً من نقص السيولة بسبل عدم وجوود السويولة يف السووقإن الصكوك معرضة لدرجة 
الصندوق  التداوو يف الصكوك يف بعض األسواق تكون منخفضة نسبياً كما أهنا تاكا يف عدد حمدود من الصكوك. ونتيجة لذلل، فرمبا تواجف استثمارات

شووراء أو بيووع الصووكوك إذا كانووا بعووض إصوودارات الصووكوك لوويس هلووا سوووق للتووداوو أو أحجووام تووداوو. وقوود يووؤدي ذلوول إىل ييووادة  بعووض الصووعوبات أثنوواء
 مستوو التذبذب يف أسعار وحدات الصندوق وخفض قيمة الوحدات.

ذ علوى أو الوتخلص مون اسوتثماراتف بسوعر ويف وخ و فاات حمدودية السيولة وارتفاع مستوو تذبذب األسعار، رمبا تضع  مقدرة الصندوق على االستحوا
 وقا يعتامها الصندوق م ئمني بالنسبة لف. 

 السوق / معدل الفائدة مخاطر
 عائودات إن االستثمارات يف الصندوق عرضة لت  ات سلبية يف معدالت الفائدة يف األسواق مما سيؤدي إىل خفوض قيموة االسوتثمارات نتيجوة ل رتفواع يف

فواع يف عو وة املخوا رة. وسووف يمول املسوتثمرون يف الصوندوق عرضوة ملخوا ر الفواة الامنيوة ألدوات االسوتثمار الرئيسوة للصوندوق الويت تنشو  األسوواق واالرت
لبوات من الت  ات اليت حتدث يف معدالت الفائدة. إن الصكوك وأدوات االستثمار ذات فاات االستحقاق األ وو هوي األكثور حساسوية بشوكل عوام للتق

يف قيموة معدالت  الفائدة وعادة ما ختضع ملايد من االخنفاض يف القيمة السووقية عنود حودوث ارتفواع يف معودالت الفائودة مموا ينوتف عنوف اخنفواض يف صوا يف
 األصوو الصندوق.

 مخاطر إعادة االستثمار

وائد بنفس املستويات السابقة اليت مت حتقيقها مما قود يكوون لوف املخا ر اليت تنش  من عدم القدرة على إعادة استثمار عوائد األصوو املستثمر  ا لتحقيق ع
 أثر سليب على أداء الصندوق.

 مخاطر االستدعاء واالسترداد:
ر وفوق حيث قد تتعرض بعض استثمارات الصندوق يف الصكوك او األدوات االستثمارية األخرو  إىل صفة االستدعاء أو االساداد بسعر حمدد من املصود

قبوول توواريا اسووتحقاقها، األموور الووذي قود يوودفع موودير الصووندوق إىل اللجوووء إىل أصوووو أخوورو قود تكووون مسووتويات عوائوودها أقوول موون مسووتوو  حواالت حمووددة
 عوائد األصل املستدعى مما قد يكون لف أثر سليب على أداء الصندوق.

 مخاطر العملة
األمريكووي، الريوا املووالياي وبعوض عموو ت دوو سلوس التعوواون ايليجوي األخوورو اسوتثمارات الصوندوق مقومووة بعمو ت تشوومل الريواو السووعودي، الودوالر 

حركوة أسوعار صورف  اليت تمل مربو ة بالدوالر األمريكي، وتشمل الدرهم اإلمارايت والرياو القالري والدينار البحوري  والريواو العمواين. ونتيجوة لوذلل ، فو ن
ندوق، رمبوا يكوون هلوا تو ث  كبو  يف قيموة الوحودة املسوتثمر فيهوا يف الصوندوق ويف أدائوف. إن التقلبوات يف مقارنوة بعملوة االشوااك يف الصو العمو ت املوذكورة،

 لل وحدة.أسعار صرف الرياو السعودي مقابل العم ت األخرو ال لكن التنبؤ  ا ولكن أن يكون هلا ت ث  كب  على العائد على االستثمار لكل ما
 مخاطر التركيز

اجحي الصكوك اليت لكن أن يستثمر فيها الصندوق حمدودة، نمراً ألن الصندوق سيستثمر فقا يف الصكوك اليت أجايهتا اهليئة الشرعية لشركة الر إن ساو 
 نف أن يوؤثر علوى شواملالية. ووفقاً لذلل، ف ن استثمارات الصندوق تاكا يف عدد حمدود من الصكوك ، مما يؤدي إىل ارتفاع خما ر تركيا االستثمار، مما من 

 صايف قيمة أصوو الصندوق بسبل اخنفاض السيولة الناجتة عن تركيا احملفمة.
 مخاطر األسواق الناشئة 



وعودم االسووتقرار إن االسوتثمارات الرئيسوة يف الصوندوق ي لول عليهووا األدوات االسوتثمارية الويت تصودر يف األسوواق الناشووئة ذات املخوا ر العاليوة يف السويولة 
 ينوتف لق بالبيئة السياسية واالقتصادية، مما سيعرض مالكي الوحدات ملايد من التقلبات يف أسعار وحدات الصوندوق وأرتفواع خموا ر االسوتثمار الويتفيما يتع

 عنها اخنفاض يف قيمة االستثمار  بسبل  بيعة األسواق الناشئة مما قد يكون لف أثر سليب على أداء الصندوق.
 

 لبضائع مخاطر سوق المرابحة في ا

مون مووردين  تبدأ عمليات املراحبة للصندوق باست م تعهد غ  ملام من  رف مقابل آخر يرغول يف التمويول ويقووم مودير الصوندوق بشوراء البضوائع املناسوبة
ا ال يفوي الالورف املقابول املتعهود يف أسواق البضائع العاملية  ومن مث يقوم ببيعها باآلجل للالورف املقابول املتعهود بالشوراء بوربح حمودد.  ولكون، يف حواالت رمبو

ما  سعر شرائها،بوعد  ، ويف هذ  احلالة يكون مدير الصندوق مضالرا إلعادة السلع إىل املورد أو بيعها يف السوق بالسعر اجلاري الذي رمبا يكون أقل من 
 سينتف عنف اخنفاض يف صايف قيمة أصوو الصندوق.

 مخاطر عدم توفر اصدارات كافية من الصكوك

% إال أن االسووووتثمار يف الصووووكوك يعتمووود بشووووكل أساسوووي علووووى وجووووود 50سوووعى موووودير الصوووندوق أن يكووووون احلوووود األدىن ل سوووتثمار يف الصووووكوك هوووو  ي
قود يضوالر   إصدارات كافية من الصكوك املعتمدة من اهليئة الشرعية لدو الراجحي املالية؛ وبالتايل ف نف يف حاو عدم وجوود إصودارات كافيوة مون الصوكوك

 % كحد أقصى  من صايف أصوو الصندوق .20ر الصندوق للناوو يف نسبة االستثمار يف الصكوك إىل  مدي
مار يف الصكوك سيستثمر مدير الصندوق األمواو احملددة للصكوك يف هذ  احلالة يف عمليات املراحبة بالبضائع واليت قد يكون عائدها أقل من عائد االستث

 اء الصندوق وقد تستمر هذ  احلالة إىل أن تتوافر لدو مدير الصندوق إصدارات كافية للصكوك القابلة ل ستثمار .مما قد يكون لف أثر سليب على أد
 مخاطر العائد

بيا دات عائدا ا اإن القيمة السوقية ل ستثمارات الرئيسة يف الصندوق رمبا تنخفض نمرا لتعرضها للعديد من املخا ر، وبالتايل رمبا ال ققق ملالكي الوح
ال يتمكن على مبال هم املستثمرة ، نتيجة للتذبذب يف قيمة االستثمارات الرئيسة للصندوق مما يؤدي بدور  إىل خفض صايف قيمة أصوو الصندوق. وقد 

 املستثمر من استعادة كامل املبلغ الذي استثمر  
 مخاطر االستثمار في صناديق استثمارية أخرى

االستثمارية سوف يعرض مالكي الوحدات للمخا ر اليت قد يتعرض هلا ذلل الصندوق املستثمر بف، وبالتايل ينتف عنف استثمارات الصندوق يف الصناديق 
 .تقلبات يف سعر الوحدة االساسية للصندوق والذي قد خيفض من القيمة السوقية ل ستثمارات، والذي سيخفض سعر الوحدة للصندوق

 المخاطر االقتصادية 
ق يف الصوكوك ويف املراحبوة بالبضوائع واالسوتثمارات يف حسوابات اسو مية واملنتجوات االسو مية املركبوة ، يف منوا ق ج رافيوة خمتلفوة. سوف يسوتثمر الصوندو 

دات علوى قيموة وحووعليف، ف ن أي تروف اقتصادية غ  مواتية يف املنا ق اجل رافية العديدة اليت توجد فيها االستثمارات الرئيسة للصوندوق، لكون أن توؤثر 
 الصندوق وعلى أداء الصندوق.

 تضارب المصالح 
 عم ء / صناديق لصاح مماثلة معام ت / أنشالة يف مشاكني يكونوا قد الصندوق ملدير التابعة والشركات الصندوق مدير وموتفي ومسؤويل املدراء إن

 مقدمي / النم ة األ راف من عدد من خدمات يستخدم أو/و يتداوو قد الصندوق أن كما. الصندوق مصاح مع مصاحلهم تتضارب قد ممن آخرين



شركة الراجحي املالية مما قد لنع الصندوق من حتقيق أهدافف  من جاءا ايدمات مقدمي / النم ة األ راف هؤالء بعض يكون أن ولكن .ايدمات
 بالريقة مستقلة وحمايدة.

 مخاطر االعتماد  على موظفي مدير الصندوق
يعتمد إىل حد كب  على قدرات وامكانيات موتفي مدير الصندوق مما قد يؤثر بشكل كبو  علوى أداء الصوندوق عنود اسوتقالة أو غيواب إن أداء الصندوق 

 أحدهم وعدم توفر البديل املناسل .
 المخاطر السياسية

و بت و  القووانني السوائدة يف تلول الودوو أو بو ي حووادث رمبا يت ثر أداء الصندوق بالت   يف احلكومات أو باحلروب أو بناع امللكيات أو بتجميد األصوو أ
وو أو توووروف سياسوووية سووولبية، يف املنوووا ق الووويت  يسوووتثمر فيهوووا الصوووندوق أصوووولف، مموووا قووود يوووؤثر علوووى اسوووتثمارات الصوووندوق وبالتوووايل علوووى صوووايف قيموووة أصووو

 الصندوق.
 مخاطر التسوية

ع واالسوتثمارات يف احلسوابات اإلسو مية و املنتجوات املركبوة االسو مية هوي بشوكل عوام عبوارة إن أصوو الصندوق املسوتثمرة يف الصوكوك و املراحبوة بالبضوائ
وتووتم املتوواجرة  ووا عوون  ريووق التفوواوض مووع الالوورف اآلخوور يف الصووفقة. إن أدوات  (OTC)عوون أدوات اسووتثمارية يووتم التعاموول  ووا يف السوووق ال وو  موونمم 

كل عوام بدرجوة أعلوى مون خموا ر التسووية مون أدوات االسوتثمار الويت يوتم توداوهلا يف سووق األسوهم أو تتسوم بشو OTC  االستثمار يف السوق ال   منمم
 البورصة، مما قد يؤثر على استثمارات الصندوق وبالتايل على صايف قيمة أصوو الصندوق.

 المخاطر القانونية
املخوا ر القانونيوة الويت تورتبا بعودم االلتواام بوالقوانني واألنمموة املعمووو لكن أن تتعرض الصكوك وأدوات االستثمار األخرو يستثمر  ا الصوندوق، لوبعض 

وعليف، رمبا  ركات. ا مما  عل هذ  االستثمارات عرضة ملخا ر قانونية تشمل املقاضاة نتيجة لدعوو قضائية يتم رفعها بواسالة األفراد أو املصدرين أو الش
 ق ويف صايف قيمة األصوو.ينتف عن ذلل اخنفاض يف قيمة استثمارات الصندو 

 مخاطر االلتزام بالضوابط الشرعية
خو و فوا  قدث ذلل يف حالة اعتبار أحد أدوات االستثمار اليت يستثمر فيها الصندوق غو  متوافوق موع ضووابا اهليئوة الشورعية وذلول يف مرحلوف الحقوف  

لبيوع تلول االسوتثمارات ب سوعار غو  م ئموة. وباإلضوافة إىل ذلول، فو ن اسوتبعاد  االستثمار+ ما بعد الشراء. ويف هوذ  احلالوة يكوون مودير الصوندوق مضوالراً 
قود يكوون لوف أثوور اسوتثمارات معينوة باعتبارهوا غو  متوافقوة موع الضووابا الشوورعية املعتمودة لودو الراجحوي املاليوة  عول اسوتثمارات الصووندوق ماكواة أكثور مموا 

 سليب على أداء الصندوق.
وقووا اسوواداد الوحوودات يف الصووندوق   أن يوودركوا أهنووم رمبووا خيسوورون جوواءاً موون أو كاموول اسووتثمارهم، إذا كووان عنوود  وول علووى مووالكي الوحوودات -3

سعر الوحدات أقل من السعر الذي اكتتبووا بوف يف هوذ  الوحودات. وقود تونخفض قيموة االسوتثمارات الرئيسوة للصوندوق ورمبوا ال يسوتالع موالكي 
 استثمرو  يف الصندوق.الوحدات اساداد املبلغ األصلي الذي 

 
 وول علووى مووالكي الوحوودات أن يوودركوا أن االسووتثمار يف الصووندوق ال يعتووا إيووداعا لوودو أي بنوول حملووي يسوووق أو يبيووع األوراق املاليووة أو تووابع  -4

 لصندوق االستثمار.



 :معلومات عامة( 4

  صندوقال في لالستثمار المستهدفة لفئةا (أ

أهداف الصندوق االستثمارية واملخا ر  مراعاةمع  االشااك بالصندوق، الصفة  ذ  اململكة أنممة لف تقرمؤهل  اعتباري أو  بيعي شخص يقق أل
 ل ستثمار الالويل إىل  املتوسا املدو على والدخل املاو رأ  منو  لتحقيق الصندوق يهدف يستهدف الصندوق املستثمرين الذين يسعون  املرتبالة  ا

  .الصكوك يف أساسي بشكل االستثمار  ريقعن 

 األرباح توزيع سياسة (ب

يف  املاو رأ  يف الصندوق قققها ييادة وأي الدخللن يقوم الصندوق بتوييع أي أرباح أو توييعات نقدية على املستثمرين وسيقوم ب عادة استثمار 
 الصندوق.

  االستثمارالسابق لصندوق  األداء (ج

 .)أو منذ التأسيس)س سنوات خمسنوات و ث الالعائد الكلي لسنة واحدة وث( 1

 م2018ديسمبر  31 -العائد التراكمي % 

 سنة ثالث سنوات خمس سنوات منذ التأسيس

6.33 - 4.81 1.16 

 

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

 العائد السنوي %
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 
1.16% %1.77 1.80% 1.16% %1.03 - - - - - 

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

 األداء السنوي %
 السنة 2014 2015 2016 2017 2018
 الصندوق %1.03 1.16% 1.80% 1.77% 1.16%

 المؤشر االسترشادي 1.06% 1.08% 1.52% 2.04% 3.17%



 .الماضيةالثالث  الماليةمدار السنوات  ىعل األرباحتاريخ توزيع ( 4

يف  املاو رأ  يف الصندوق قققها ييادة وأي الدخللن يقوم الصندوق بتوييع أي أرباح أو توييعات نقدية على املستثمرين وسيقوم ب عادة استثمار 
 الصندوق.

  لصندوقا تقارير( 5

موقعنوووا االلكوووواوين  و لووول مووون خووو وذ مقابللوووى نسوووا مووون هوووذ  القووووائم دون يسوووتاليع موووالكي الوحووودات االسوووتثمارية واملسوووتثمرين احملتملوووني احلصووووو ع
capital.com-www.alrajhi  

 

 .الوحدات مالك حقوققائمة  (د

  شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات بالل ة العربية بدون مقابل.احلصوو على نسخة حديثة من 
  احلصوو على تقرير يتضمن صايف قيمة أصوو وحدات الصندوق، وعدد الوحدات اليت لتلكها وصايف قيمتها، وسجل جبميع الصفقات يفدم

 يوم من كل صفقة. 15خ و 
 ابل عند  لبهااحلصوو على القوائم املالية املراجعة للصندوق بدون مق 
 ة يف اإلشعار ب ي ت ي  يف شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات وإرساو ملخص  ذا الت ي  قبل سريانف وفقا لنوع الت ي  واملدة احملدد

 الئحة صناديق االستثمار.
 اإلشعار ب ي ت   يف سلس إدارة الصندوق 
 رة املعلومات سنويا تمهر الرسوم واألتعاب الفعلية ومعلومات أداء الصندوق عند احلصوو على نسخة حمدثة من شروط وأحكام الصندوق ومذك

  لبها
  يوما تقوليا، خب ف األحداث اليت تنص عليها الشروط  21االشعار برغبة مدير الصندوق ب هناء صندوق االستثمار قبل االهناء مبدة ال تقل عن

 املعلومات عليها. ومذكرةواألحكام 
 يف شروط وأحكام الصندوق، إال يف حالة مت االتفاق مع مالل الوحدة على أوقات خمتلفة أو تعذر ذلل الساداد يف األوقات احملددة دفع عوائد ا

 .نمراً لمروف خارجة عن إرادة مدير الصندوق
 لبها من مدير الصندوق داحلصوو على اإلجراءات اياصة مبعاجلة الشكاوو عن  

 .الوحدات مالك مسؤوليات ـ(ه

 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
ستثمارات املدارة أو اخنفاض يف أصوو الصندوق الصندوق ولن يكون على مدير الصندوق أي مسؤولية قانونية أو تبعية ألي اخنفاض يف قيمة اال

 باستثناء تلل احلاالت الناجتة عن اإلمهاو اجلسيم أو التعدي أو التقص .

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


 فيما عدا خسارة مالل الوحدات الستثمار  يف الصندوق أو جاء منف ، ال يكون مالل الوحدات مسؤوالً عن ديون والتاامات الصندوق. 
 شعارات يقر مالكي الوحدات بااللتاام بتاويد مدير الصندوق بالعنوان الايدي و/أو االلكاوين وبيانات االتصاو األخرو الصحيحة، مبا فيها اإل

ى يتم إعفائف من أي مسؤولية ويتنايو مالل الوحدات عن أي حقوق أو مالالبات علوكشوفات احلساب املتعلقة باستثماراهتم وأن مدير الصندوق 
مالل الوحدات بكش  احلساب واإلشعارات أو أي معلومات أخرو تتعلق مدير الصندوق ناشئة بشكل مباشر أو غ  مباشر عن عدم تاويد 

باالستثمارات أو تلل اليت تنش  عن عدم قدرة مالل الوحدة على الرد أو الت كد من صحة املعلومات أو تصحيح أية أخالاء ماعومة يف كش  
 عارات أو أية معلومات أخرو.احلساب أو اإلش

  أي التاام إذا كان مالل الوحدات خاضعاً لقوانني سلالة غ  اململكة العربية السعودية ف نف يتعني عليف أن خيضع لتلل القوانني دون أن يكون هناك
 على الصندوق أو مدير الصندوق.

 باإلنهاء الخاصة اإلجراءاتو  صندوقال إنهاء تستوجب التي الحاالت (و

دوق بالكامل، يعتا هذا الصندوق من الصناديق املفتوحة املدة وليس هناك يوم حمدد لتصفيتف. ومع ذلل، ف نف سيكون ملدير الصندوق احلق يف تصفية الصن
بل حدوث بعض إذا أصبح جلياً أن حجم أصوو الصندوق ال يار االستمرار يف إدارتف بالريقة عملية وم ئمة وسدية من الناحية االقتصادية أو بس

ن قبل هيئة السوق دون احلد األدىن املسموح بف الستمرار الصندوق واحملدد مالت ي ات يف األنممة اليت حتكم إدارة الصندوق، أو اخنفض حجم الصندوق 
فسيقوم مدير الصندوق باختاذ ايالوات املالية وذلل بعد اشعار هيئة السوق املالية أو ألي سبل  ارا آخر. ويف حالة مت اختاذ قرار بتصفية الصندوق، 

 التالية:

   يوماً تقولياً من تاريا 21إرساو إشعار مكتوب  ذ  التصفية إىل هيئة السوق املالية ومالكي الوحدات ، على أن يكون ذلل قبل +
 التصفية.

 دت+ على مالكي الوحدات املسجلني يف سداد االلتاامات املستحقة على الصندوق من أصوو الصندوق وتوييع املبالغ املتبقية  إن وج
 تاريا التصفية على أسا  تناسيب حسل ما للكف كل مالل وحدات بالصندوق.

 .ل على مدير الصندوق اإلع ن يف موقعف اإللكاوين واملوقع اإللكاوين للسوق عن انتهاء مدة الصندوق ومدة تصفيتف  

 .بأصول الصندوق المتعلقة المخاطر تقويم آلية (ز

 الصندوق ب صوو املتعلقة املخا ر لتقومي داخلية مدير الصندوق آلية يتبع

 :االتعابو العموالتو الخدماتمقابل ( 5

 .صندوقالمن أصول  المدفوعاتأنواع  (أ

 رسوم اإلدارة

 أصوو الصندوق. صايف قيمة من  سنويا %0.5يستحق مدير الصندوق أتعاب إدارة بنسبة 

 



 رسوم الحفظ

 الصوندوق يتحمول كموا  أخورو، ماليوة أوراق أي أو الصوكوك يف ل سوتثمارات األصووو قيموة مون سونوياً % 0.02 تعوادو حفو  رسووم الصندوق يتحمل
 .النقد أسواق وأدوات صفقات يف األصوو قيمة من سنوياً % 0.0025 تعادو حف  رسوم

 .ألخر وقا من تت   أن املمكن من واليت اإليداع ومراكا األسواق تفرضها قد اليت والرسوم النمامية الرسوم تشمل ال

 الضرائب

 أل ووراف توودفع الوويت الرسوووم أو الصووندوق مووع املامووة العقووود أو الصووندوق علووى فرضووها يووتم أخوورو ضوورائل وأي املضووافة القيمووة ضووريبة الصووندوق يتحموول
 .الصندوق إدارة مقابل الصندوق مدير أو للصندوق أعماو أو يدمات تقدلهم نم  أخرو

 التعاملرسوم 

 األسوواق يف السوائدة األسوعار حسل املالية األوراق وبيع شراء وعمليات النقد أسواق وأدوات صفقات عن الناجتة والرسوم العموالت الصندوق يتحمل
 .احلف  وأمناء التنميمية واجلهات املالية واألسواق للوسالاء تدفع واليت

 رسوم أخرى

مكافوووأت أعضووواء سلوووس إدارة والفعليوووة إلدارتوووف، رسووووم املراجعوووة ورسووووم احلفووو  ورسووووم النشووور والرسووووم الرقابيوووة و سووويتحمل الصوووندوق املصووواري  ال يموووة 
موون  %0.25واملصووروفات االخوورو، بشوورط أال يتجوواوي إ ووايل نسووبة املصووروفات األخوورو  باسووتثناء مصوواري  التعاموول واحلفوو  والضوورائل+  الصووندوق

 يف حاو كانا نسبة الرسوم أقل من ذلل+ كما يتحمل الصندوق الرسوم الفعلية فقا. 150,000متوسا صايف قيمة األصوو السنوية أو  

 .صندوقالدفعها من قبل  وقت، و االتعابو  العموالتو  الخدماتل مقابب حسة كيفيع  م، المصاريفو  الرسوم جميعح يوض جدول (ب

و يتم تراكميا  يومي بشكل حتمل، قيمة أصول الصندوق صافيمن سنوياً %  0.50 اإلدارة  رسوم
 خصمها من أصوو الصندوق يف هناية كل شهر مي دي

 سموع مكافأت أعضاء سلس إدارة الصندوق
يتحمل الصندوق نصيبف منها بقدر حجم أصولف ، سنوياً  لاير 30,000  أقصى حبد

يومي  بشكل نسبة إىل إ ايل أصوو الصناديق األخرو على اسا  سنوي حتسل
 السنف هناية يف وختصم تراكميا

 أتعاب احملاسل القانوين املستقل
 

مبلغ ثابا على أسا  سنوي  وحتسل بشكل ،  سنوياً  لاير 35,000 أقصى حبد
  يومي تراكميا ويدفع كل ستف اشهر

 رسوم النشر يف موقع تداوو 
حتسل بشكل يومي مبلغ ثابا على أسا  سنوي  ،  سنوياً  لاير 5,000 أقصى حبد

 هناية العام وتدفع يفتراكميا 

 الرسوم الرقابية 
تراكميا حتسل بشكل يومي مبلغ ثابا على أسا  سنوي ،  سنوياً لاير   7,500

 وتدفع يف هناية العام
 شهر كل  هناية يف وختصم يومي أسا  على مئوية كنسبة  حتتسل رسوم احلف  

 ضريبة القيمة املضافةل* يع الرسوم أع   غ  شاملة 
 يوم 365 أسا  على السنة أيام عدد احتساب يتم**



 
 

يدفعها مالكو الوحدات، وطريقة  التي الملكيةونقل  االستردادو  االشتراك رسومب يتعلقا فيم فرضها يجوز التي الصفقات مقابل تفاصيل (ج
 .المقابل ذلكاحتساب 

 اشااك كل  قيمة من أقصى كحد%  1 مبعدو مسادة غ  بالصندوق اشااك عملية كل  عند مباشرة ختصم اشااك رسوم الصندوق مدير يستحق
 و وي ملدير الصندوق وفقاً لتقدير  اياص خفض هذ  النسبة. .بالصندوق

 مدير الصندوق يبرمهاخاصة ت أي عموال (د

 ال يوجد

أساس عملة  ىالوحدات عل مالكالصندوق أو من قبل  أصول من ُدفعت التي الصفقات مقابلو  المصاريفو  رسومال جميع يوضح افتراضي مثال ـ(ه
 .الصندوق

 سعودي لاير مليون 10 يعادو الصندوق وحجم سعودي لاير 100,000 املستثمر املبلغ أن بافااض أع   املوضحة الرسوم احتساب آلية يوضح مثاو
 %.10 يعادو املالية السنة هناية يف احملقق والعائد

بالريال رسوم ومصاريف الصندوق  إجمالي اصول الصندوق
 السعودي

رسوم ومصاريف المستثمر بالريال 
 السعودي 

االشااك رسوم *  1,050 
احلف  رسوم  21,000 210 
املستقلني االدرة سلس اعضاء مكافاة  30,000 300 
احلسابات مراجع  رسوم  36,750 367.50 
الرقابية الرسوم  7,500 75 
تداوو رسوم  5,250 52.50 
الصندوق ادارة رسوم  57,238.13 572.38 
السنوية واملصاري  الرسوم سموع   157,738 1,577.38 

املاو رأ %   10 االفااضي العائد ** 11,000,000 110,000 
املالية السنة هناية االفااضي االستثمار صايف  10,842,262 108,422.62 

 مبلغ االستثمار.*  تدفع رسوم االشااك من قبل املستثمر مباشرة وتكون غ  متضمنة يف 
 .ما عدا الرسوم املعفاة أو اليت ال ينالبق عليها رسوم الضريبةفيأع   شاملة ضريبة القيمة املضافة يف املثاو ** يع الرسوم 
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 صندوقالل و تقويم أصآلية تفاصيل  (أ

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

 سيتم التقومي يوم لألصل اإلغ ق سعر يتوفر مل ذاإ .إغ ق سعر هلا يتوفر اليت الصندوق أصوو لكافة التقومي يوم يف اإلغ ق أسعار اعتماد سيتم .ه
 .متوفر إغ ق سعر اخر اعتماد

 حاو يف .املعلنة وحداهتا قيمة صايف خ و من تقولها سيتم ، العام الالرح ذات الدين وأدوات النقد أسواق وأدوات صناديق يف االستثمار حالة يف .و
 .عنف معلن سعر خرآ اعتماد سيتم بف، املستثمر للصندوق بالنسبة التقومي أيام اخت ف

 الصفقة عمر من املنقضية الفاة عائد احتساب سيتم ،املراحبة بالبضائع، استثمارات يف حسابات إس مية و املنتجات املركبة االس مية حالة يف .ي
 .للصفقة  مسيةاإل للقيمة فوإضافت

 .القيمة السوقية للصكوك بناء على القيمة السوقية باإلضافة األرباح املستحقة للصكوك حىت يوم التقومي احتساب سيتم الصكوك، حالة يف .ح
 

 .عدد نقاط التقويم وتكرارها (ب

 السوواعةقبوول  أعوو    أ+ الفقوورة يف ليووفإ االشووارة مت كمووا  الصووندوق يف أصوول كوول  لقيمووة وفقووا ايموويس إىل األحوود موون يوميووا   الصووندوق أصوووو تقووومي سوويتم
 .التعامل ليوم التايل الرمسي العمل يوم يف الوحدة سعر إع ن سيتم كما  مساًء، ايامسة

 .الخاطئ التسعيرحالة التقويم أو  فيستُتخذ  التي اإلجراءات (ج

تقومي أي أصل من أصوو الصندوق بشكل خا ئ أو حساب سعر وحدة بشكل خا ئ .   سيتم توثيق وتعويض  يع مالكي الوحدات املتضررين عند 
% أو أكثر من سعر الوحدة واإلفصاح عن ذلل فوراً يف موقع الراجحي 0.5كما سيتم إب غ اهليئة فوراً عن أي خال  يف التقومي أو التسع  تشكل نسبتف 

 املالية وموقع تداوو ويف تقارير الصندوق.

 .االستردادو  االشتراكتنفيذ طلبات  ألغراضطريقة احتساب سعر الوحدة  (د

 على مقسومة +املااكمة املصروفات ناقصاً  املستحقات ناقصاً  األصوو إ ايل : التالية املعادلة باستخدام وحدة لكل األصوو قيمة صايفيتم حساب 
 مقومة استثمارات وأي السعودي بالرياو الصندوق أصوو قيمة صايف تقومي ويتم. الع قة ذي التقومي يوم يف القائمة الصندوق وحدات عدد إ ايل

 .التقومي تاريا يف السائدة الصرف ب سعار السعودي الرياو بعملة تقولها إعادة يتم األخرو بالعم ت

 .نشر سعر الوحدة وتكرارها تمكان ووق ـ(ه

 .التعامل يوم يلي الذي العمل يوم يف مساءً  ايامسة الساعة قبل الشركة عقومو  تداوو موقع يف الوحدة سعر نشر سيتم
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 األوليتفاصيل الطرح  (أ

 .م14/09/2014 عملف يف  الصندوق بدأ وقد املدة حمدد غ  مفتوح صندوق يعتا الصندوق

 .ال يوجد حد أدىن لبدء عمل الصندوق

 لاير سعودي 100ساوي تسعر الوحدة عند بداية الالرح  

 .االستردادو  االشتراكالنهائية لتقديم طلبات  المواعيدو  المحددالتاريخ  يحتويأن  يجب (ب

يوم ايميس الثاين ويوم ايميس الرابع   تعامل يف الصندوق بعد إلام الالرح األويل لوحدات الصندوق يف كل يوم والتحويل يسمح باالشااك واالساداد 
والتحويل . وسيكون آخر موعد الست م  لبات االشااك واالساداد لالتعامبسعر الوحدة املعلن عنف يف اليوم الذي يلي يوم + من كل شهر مي دي

 .عاملالسابق ليوم التيوم العمل من  الساعة ايامسة مساءً  قبل

 الطلبات تقديم مكانو  للملكية األدنى الحدو  االستردادو  لالشتراك االدنىد لحا كذل فيا بمداد، الستر وا االشتراك إجراءات تحتويأن  يجب (ج
 .)حيثما ينطبق) الملكيةأو نقل  االسترداد متحصالت عودف االستردادب طل بين المدةو 

سعودي لاير  25,000للرصيد  واحلد األدىن ل شااك اإلضايف ، وهو احلد األدىن االف لاير سعودي 100,000احلد االدىن ل شااك يف الصندوق 
 للاامف االدخارية واالستثمارية. النسل هذ  خفض الصندوق ملدير و ويلاير سعودي  25,000واحلد االدىن ل ساداد 

يومياً عن  ريق فروع الشركة املعتمدة خ و ساعات العمل الرمسية على أن يتم تقدمي  التحوو بني الصناديق يتم است م  لبات االشااك واالساداد أو
 بيانات إثبات اهلوية ال يمة، أو عن  ريق القنوات اإللكاونية اليت توفرها شركة الراجحي املالية.

قوا الويت مت فيهوا حتديود سوعر االسواداد، أو الو  عامولالت ليوومالتوايل  الرابوعسيتم الدفع ملالل الوحدات عوائد االساداد املناسبة قبل إقفواو العمول يف اليووم 
 الااخيص  إن وجدت+ املناسبة لتحويل الوحدات متوافرة لدو مدير الصندوق، أيهما ي يت الحقا. يع الوسائل و الذي تكون فيف 

 الوحدات مالكي سجل (د

سيقوم مدير الصندوق ب عداد سجل  مبالكي الوحدات باملعلومات املاللوبة وحتديثف بشكل مستمر عند حصوو أي ت ي ات يف املعلومات حسل 
وحفمف يف اململكة كما سيتم إتاحة ملخص لسجل مالكي الوحدات سانا عند الاللل يمهر فيف  يع املعلومات املرتبالة مبالل الوحدات ال ئحة 

 املع  فقا.

 استثمار أموال االشتراك األولي قبل بدء عمل الصندوق ـ(ه

، املاموة لصاح املستثمرين بالصوندوق ق النقداسو أ صفقاتو  أسواق النقد أمواو االكتتاب املستلمة خ و فاة الالرح األوىل سيتم استثمارها يف صناديق
إىل احلود األدىن املاللووب أو الوقوا احملودد لبودء ، إىل حوني الوصووو خوارج اململكوة ةمع  رف خاضع لتنميم مؤسسة النقد أو هليئة رقابية مماثلوة للمؤسسو

 .عمل الصندوق



 الصندوقالحد األدنى للمبلغ األولي لبدء عمل  (و

 .ال يوجد حد أدىن لبدء عمل الصندوق 

 

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

 عمل الستمراريتبع مدير الصندوق األحكام الواردة يف الئحة صناديق االستثمار والتعاميم الصادرة عن هيئة السوق املالية فيما خيص املتاللل ال يم 
+ م يني لاير سعودي سوف يسعى مدير الصندوق لتصحيح ذلل حسل اإلجراءات 10الصندوق، ويف حاو قل صايف قيمة أصوو الصندوق عن  

ءات النمامية املمكنة ويف حاو تعثر ييادة حجم الصندوق فوق احلد األدىن املاللوب الستمرار عمل الصندوق، سيقوم مدير الصندوق بالبدء ب جرا
 إهناء الصندوق وفقاً إلجراءات اإلهناء املذكورة يف الفقرة الفرعية  و+ من الفقرة الرابعة من مذكرة املعلومات.

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

 االسترداد: أو االشتراك رفض أو تأجيل فيها يمكنه التي والحاالت الصندوق مدير صالحية
 إذا  لبا هيئة السوق املالية ذلل -
 مدير الصندوق أن التعليق ققق مصاح مالكي الوحدات وأذا رأ -
 عام بشكل إما االستثمار صندوق للكها اليت األخرو األصوو أو املالية األوراق مع التعامل فيها يتم اليت الرئيسة السوق يف التعامل تعليق مت إذا -
 ووي ملودير الصوندوق ت جيول .الصوندوق أصووو قيموة صوايف إىل نسوبة مهموة أهنوا معقووو بشوكل الصوندوق مودير يورو الويت الصوندوق أصووو إىل بالنسوبة أو

تلبيتهوا يف اساداد الوحدات كحد أقصى إىل يوم التعامل التوايل. وقودث ذلول، إذا بلوغ إ وايل نسوبة  يوع  لبوات االسواداد ملوالكي الوحودات واملاللووب 
 %+ أو أكثر من صايف قيمة أصوو الصندوق .10  أي يوم تعامل

مع االخذ باالعتبوار املودة الضورورية واملوارات ومراجعوة التعليوق موع سلوس إدارة يف حاو تعليق تقومي الصندوق، سيتخذ مدير الصندوق االجراءات ال يمة 
السووق  وأمني احلف  بصورة منتمموة. كموا سويتم إشوعار هيئوة السووق املاليوة وموالكي الوحودات فوورا بو ي تعليوق موع توضويح أسوباب التعليوق، وإشوعار هيئوة

نفسها املستخدمة يف اإلشعار  عن التعليق واإلفصاح عن ذلول يف املواقوع اإللكواوين ملودير الصوندوق  املالية ومالكي الوحدات فور انتهاء التعليق بالالريقة
 واملوقع اإللكاوين للسوق.

 أو املاليوة السووق هيئة للوائح خمالفة االشااك هذا على ياتل أنف الصندوق مدير رأو حاو يف الصندوق يف اشااك  لل أي رفض الصندوق ملدير وقق
 .احلاليني الوحدات مالكي مصلحة ققق االشااك  لل رفض كان  إذا أو األمواو غسل مكافحة نمام

 .ستؤجَّل تيال االسترداداختيار طلبات  بمقتضاها يجري التي اإلجراءات (ي

ويتم معاملة كل  لل على حدة حبيث إذا  الاللل است م أولويةيف حالة مت ت جيل االساداد من قبل مدير الصندوق، فسوف يتم الدفع على أسا  
% سوف يتم تنفيذ  لبات العم ء اليت مت است م  لباهتم قبل املوعد النهائي لتقدمي 10جتاوي إ ايل  لبات االساداد يف يوم التعامل الواحد 

صندوق، فعندئذ  ل اساداد بال ل ستمرارلوب . ف ذا اخنفضا قيمة الوحدات عن احلد األدىن املال األسبقية حبسلالتعليمات اياصة باالساداد 
 وحدات املستثمرين بالكامل



  :خصائص الوحدات( 8

شوكل   وي ملدير الصندوق أن ُيصدر عدداً غ  حمدود مون الوحودات متسواوية القيموة تكوون  يعهوا مون فئوة واحودة. ويكوون االشوااك يف الصوندوق علوى
 وحدات متساوية القيمة. 

 :تقديم التقاريرو المحاسبة( 9

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

ور ب عداد تقارير مالية سنوية واليت تتضمن القوائم املالية السنوية الراجعة وسيتم االنتهاء من إعداد التقارير السنوية وإتاحتهوا للجمهو الصندوق مدير سيقوم
ن القووائم املاليوة كما يقوم الصوندوق أيضواً ب عوداد تقوارير ماليوة أوليوة والويت تتضوم  ن هناية السنة املالية للصندوق،م يوماً + 70  سبعني خ و مدة ال تتجاوي

  يوماً من هناية فاة التقرير. +35  مخسة وث ثون من إعدادها وإتاحتها للجمهور خ و مدة ال تتجاوي نتهاءاالي وسيتم األولية بشكل نص  سنو 

 .يعّدها مدير الصندوق التيأماكن ووسائل إتاحة تقارير الصندوق  (ب

 يتم أخرو تواصل وسيلة أي خ و من أو+ اإللكاوين الايد أو/و الايدي العنوان  للمستثمر املسجل العنوان على بالصندوق اياصة اإلشعارات ترسل
 من تقولياً  يوماً  +45  وأربعون مخسة فاة خ و وذلل اإلشعار أو التقارير يف أخالاء أية اكتشاف حاو يف الصندوق مدير إخالار و ل. اعتمادها
 .وحامسة هنائية الصندوق مدير عن الصادرة التقارير تصبح ذلل وبعد التقارير، أو اإلشعارات تلل إرساو تاريا

 .م2015-12-31تم إصدار أول قائمة مالية سنوية مدققة في السنة المالية المنتهية  (ج

 للصندوق المراجعةالسنوية  الماليةالقوائم  (د

 موقع شركة السوق املالية تداوو  وذلل من خ ومقابل على نسا من هذ  القوائم دون  يستاليع مالكي الوحدات االستثمارية واملستثمرين احملتملني احلصوو
www.Tadawul.com.sa   أو يف املقر الرئيسي ملدير الصندوق أو عن  ريق موقعف االلكاوينcapital.com-ajhiwww.alr 

بدون مقابل بناًء على است م  لل خالي  +الايد اإللكاوينيتم موافاة  يع املستثمرين بنسخة من القوائم املالية الصندوق ترسل على  العنوان الايدي و/أو 
 منهم بذلل. 

 

 

 

 

 

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


 :إدارة الصندوق مجلس( 10

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

أعضوواء موون بيوونهم عضوووان مسووتق ن ينالبووق علوويهم التعريوو  الوووارد يف قائمووة املصوواللحات سووتة  يشورف علووى الصووندوق سلووس إدارة مكووون موون -1
 املستخدمة يف لوائح اهليئة، ويتكون سلس إدارة الصندوق من األعضاء التالية أمسائهم:

 عضو غير مستقل( –يس المجلس السيد / احمد المحسن )رئ 
 )السيد / عبداهلل المسلم ) عضو غير مستقل 
 (مستقل غير عضو) -خان سعيد أسعد /السيد 
  عضو غير مستقل( -الشيخ/ أنس بن عبداهلل العيسى( 
 )السيد/ خالد بن إبراهيم آل الشيخ )عضو مستقل 
 )السيد/ فراس بن صالح السعيد )عضو مستقل 

 

 إدارة الصندوق مجلسأعضاء  مؤهالتنبذة عن  (ب

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

قبل انضمامف للراجحي املالية، كان يش ل   .عاما من اياة يف األعماو املصرفية واملالية واملراجعة 14هو املدير املايل لشركة الراجحي املالية، ,ولديف أكثر من 
وشركة  PwC السعودية، وقبل ذلل كان يعمل يف شركة -األردن، كما أنف عمل سابقا يف مصرف الراجحي  -الراجحي منصل املدير املايل يف مصرف 

 - ستيا ميسوري ايسا ساوث جامعة من األعماو إدارة يف ماجست  شهادة على حاصل أمحد .ديلويا وعمل أيضا يف الصندوق السعودي للتنمية
من سلس كاليفورنيا  (CPA) معتمد عام حماسل أيضا أمحد. سعود امللل جامعة من احملاسبة يف البكالوريو  ودرجة األمريكية، املتحدة الواليات

 للمحاسبة، وقد حضر الانامف التنفيذي للمدراء املاليني يف كلية الدراسات العليا إلدارة األعماو يف جامعة ستانفورد.

 )عضو غير مستقل( -السيد/ عبداهلل بن خالد المسلم

لتلل خاة مالية ومصرفية تتجاوي  .، ويقوم حالياً بوتيفة مدير تنفيذي ب دارة أسواق املاو2016يعمل يف سموعة اياينة يف مصرف الراجحي منذ عام 
لل فهد للباوو عشر سنوات تنوعا ما بني مصرف الراجحي وبنل الب د وسموعة سامبا املالية، حصل على شهادة البكالوريو  يف املالية من جامعة امل

 .2016، وعلى شهادة ماجست  إدارة األعماو من جامعة األم  سلالان عام 2010واملعادن عام 

 

 )عضو غير مستقل( -خان سعيد السيد/ أسعد
العمل املصريف عاماً يف  15اة قوامها لدو إدارة االصوو. السيد أسعد خان يتمتع خب رئيس احللوو االستثمارية يش ل منصل السيد/ اسعد خان

 SAIB BNPم ، وقبول ذلول كوان يعمول بشوركة 2011خوان بشوركة الراجحوي املاليوة يف ديسوما  أسوعد وإدارة األصووو. وقود التحوق السويد/
Paribas  يف وتيفووة كبوو  موودراء احملفمووة ورئوويس لقسووم الوودخل الثابووا وصووناديق األصوووو املتعووددة واحملوواف  الوويت تووتم إدارهتووا وفقوواً لتقوودير مووودير



احملفموووة. وقووود عمووول السووويد/خان أيضووواً كمووودير حمفموووة السوووتثمار عقووواري لووودو إدارة اياينوووة ببنووول ايلووويف الووودويل يب إ  سوووي، البحووورين. وقمووول 
،  السوووويد/خان، درجووووة املاجسووووت  يف إدارة األعموووواو ودرجووووة البكووووالوريو  يف إدارة األعموووواو  مرتبووووة الشوووورف+ يف املاليووووة،من معهوووود إدارة األعموووواو 

م. وقود عمول أيضواً كعضوو سلوس إدارة لودو 2002يف عوام  CFAالباكستان. وقد مت منح السيد/ خان ترخيص حملول موايل مورخص  -كراتشي
 م.2009-2007 عية املهنيني االستثماريني البحرينية خ و الفاة 

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

، قمول شوهادة املاجسوت  مون املعهود العوايل للقضواء 2010منوذ شوهر سوبتما  الشورعية بشوركة الراجحوي املاليوةأموني اهليئوة الشورعية ومودير اإلدارة 
عمل يف الرقابة الشرعية مبصرف الراجحي، كما عمل يف  جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلس مية، وقمل بكالوريو  الشريعة من اجلامعة نفسها،

مية، لوف مسوامهات يف سواو االستشوارات الشورعية وهوو عضوو يف اجلمعيوة الفقهيوة السوعودية، وشوارك يف عودد جامعة اإلمام حممد بون سوعود اإلسو 
 من الندوات واملؤلرات.

 السيد/ خالد بن إبراهيم آل الشيخ )عضو مستقل(

يعمووول يف وتيفوووة مستشوووار اقتصوووادي يف وحووودة االحتووواد النقووودي مبجلوووس التعووواون لووودوو ايلووويف العربيوووة منوووذ شوووهر يوليوووو    السووويد/ خالووود آو الشووويا
، قموول شووهادة املاجسووت  يف االقتصوواد وبكووالوريو  احملاسووبة موون جامعووة امللوول سووعود. هووذا وقوود عموول كمستشووار اقتصووادي يف كوول موون 2008

  ستثمار وهو عضو يف  عية االقتصاد السعودية.مؤسسة النقد العريب واإلدارة العامة ل

 

 السيد/ فراس بن صالح السعيد )عضو مستقل(

. وقبول التحاقوف بصوندوق 2016السيد/ فرا  السعيد يش ل منصل نائل املدير العام ل ستثمار واياينة لدو صندوق التنمية الاراعية منذ عام 
ليووة عووام يف االدارة املا 15التنميووة الاراعيووة عموول السوويد فوورا  كوورئيس للخوودمات املاليووة واالستشووارية لوودو شووركة سوودرة املاليووة ولديووف خوواة تايوود عوون 

 وايدمات املصرفية االستثمارية. وهو حاصل على درجة البكالوريو  يف اآلداب والعلوم االجتماعية من جامعة مارلونا االمريكية. 

 .إدارة الصندوق مجلسوصف أدوار ومسؤوليات  (ج

 تتضمن مسؤولياتهم ما يلي:.
 املوافقة – على سبيل املثاو ال احلصر -ويشمل ذلل  اجلوهرية اليت يكون الصندوق العام  رفاً فيها، والقرارات والتقارير على  يع العقود املوافقة -

 ش ن أي يف لقرارات االستثماريةل اً العقود املامة وفقوال يشمل ذلل  ،للصندوق، وعقود تقدمي خدمات احلف  على عقود تقدمي خدمات اإلدارة
 . ا يف املستقبل استثمارات قام  ا الصندوق أو سيقوم

 اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق حبقوق التصويا املتعلقة ب صوو الصندوق. -
 .الصندوقمدير يفصح عنف مصاح  عارضت املصادقة على أياملوافقة أو  ومىت كان ذلل مناسباً، اإلشراف، -
  يعالصندوق ملراجعة التاام لديف  املالابقة وااللتااموااللتاام لدو مدير الصندوق أو مسؤوو  مرتني سنوياً على األقل مع جلنة املالابقة االجتماع -

 .عليها يف الئحة صناديق االستثماراملتاللبات املنصوص  - املثاو ال احلصر على سبيل -، ويشمل ذلل القوانني واألنممة واللوائح ذات الع قة



إفصاحات تتعلق  يتضمن أم غ  +كان عقداً أسواء   الصندوق ومذكرة املعلومات وأي مستند آخرمن اكتماو ودقة شروط وأحكام  الت كد -
 .الئحة صناديق االستثمار أحكام الت كد من توافق ما سبق معإضافة إىل  ،بالصندوق العام ومدير الصندوق وإدارتف للصندوق العام

 وأحكام الصندوق وشروط الئحة صناديق االستثمارألحكام  مالكي الوحدات وفقاً  ققق مصلحة من قيام مدير الصندوق مبسؤولياتف مبا الت كد -
 .ومذكرة املعلومات

 الوحدات. مالكي مصلحة ققق ومبا ومهارة وعناية وحرص واهتمام نية وحسن ب مانة العمل -
 تدوين حماضر االجتماعات اليت تبني  يع وقائع االجتماعات والقرارات اليت اختذها ا لس. -

 .إدارة الصندوق مجلسأعضاء ت آمكافتفاصيل  (د

 لاير سعودي  كحد أقصى سنويا لألعضاء املستقلني ستمعني. 30,000املكافأت املتوقع دفعها إىل سلس إدارة الصندوق تصل إىل  

 .الصندوق ومصالح صندوقس إدارة المجلو عض لحامص ينل بمحتمق أو متحق تعارض بأي بيان هـ(

مشا ة ألهداف الصندوق سواًء كانا تدار من  استثمارية أهداف ذات أخرواستثمارية  صناديقء يف أعضا يكونوا أن الصندوق إدارة سلس ألعضاء لكن
 يف أنف ألعمالف ممارستف نالاق يف الصندوق إدارة سلس أعضاء أحد  د أن املمكن فمن ولذللقبل مدير الصندوق أو من قبل أي مدير صندوق أخر. 

 لتااماتفا اإلدارة سلس عضو يراعي سوف احلاالت هذ  ويف .الصناديق من أكثر أو واحد مع املصاح أو الواجبات يف حمتمل عارضت على ينالوي موق 
 درجة إىل وحرص نية وحسن ب مانةبالعمل  ومسؤوليتف كعضو سلس إدارة بالصندوق وذلل ر دو حسل  املعنيني الوحدات مالكي مصاح ققق مبا بالتصرف
 سوف التصويا تالللت اليت احلاالت ويف املصاح يف حمتمل ارضتع ى أيعل اال  ع عند ء الصناديق األخروعم  جتا  التااماتف وإغفا دون عملياً  ممكنة
 يوجد ال وشروط وأحكام الصندوق املعلومات مذكرة إعداد اريات إىل أنف علما أعضاء سلس اإلدارة وجوب ذلل.التصويا إذا رأو  عن العضو ذلل لتنع

 بني مصاح عضو سلس إدارة الصندوق ومصاح الصندوق.  قمتحق تعارض

 صندوقس المجلو عضها فيرك يشا التيناديق الصالس إدارة مج (و

 تهوود موودير الصووندوق لبيووان يوودرك املسووتثمر يف هووذا الصووندوق أن أعضوواء سلووس اإلدارة قوود يكووون هلووم عضووويات مماثلووة يف صووناديق اسووتثمارية أخوورو، و 
 يع أمساء الصناديق االستثمارية املودارة مون قبول الشوركة الويت قول فيهوا أحود أو  يوع أعضواء سلوس اإلدارة. اجلودوو التوايل  –من حني آلخر  –وحتديث 

 ربية السعودية.يوضح عضويات أعضاء سلس اإلدارة احلالية يف الصناديق االستثمارية املرخصة والعاملة يف اململكة الع
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 الرقابة الشرعية هيئة( 11

 .هممؤهالتالرقابة الشرعية، و  هيئةأعضاء  أسماء (أ

 + أعضاء هم:3تتكون اهليئة الشرعية للصندوق من ث ثة  

 فضيلة الشيخ د. صالح بن منصور الجربوع )رئيساً(

سووعود اإلسوو مية، ويعموول رئيسوواً للهيئووة حصوول الوودكتور صوواح علووى الشووهادة اجلامعيووة وشووهادة املاجسووت  والوودكتورا  موون جامعووة اإلمووام حمموود بوون  
 البحرين –الشرعية يف شركة تكافل الراجحي للت مني التعاوين، وهو حمامي وحمكم معتمد يف مركا التحكيم لدوو سلس التعاون ايليجي 

  فضيلة الشيخ د. سليمان بن عبداهلل اللحيدان )عضوًا(

املاجسوت  والودكتورا  موون جامعوة اإلموام حممود بون سوعود اإلسو مية، ويعمول حاليواً قاضووي حصول الودكتور سوليمان علوى الشوهادة اجلامعيوة وشوهادة 
 .استئناف يف ا لس األعلى للقضاء



  فضيلة الشيخ د. سعد بن تركي الخثالن )عضوًا(

يعمول حاليواً  أسوتاذ+ يف قسوم حصل الودكتور سوعد علوى الشوهادة اجلامعيوة واملاجسوت  والودكتورا  مون جامعوة اإلموام حممود بون سوعود اإلسو مية، و 
هيئووة كبووار  سووابق لوودو ، وهووو عضوووالسووعودية الفقهيووة جمعيووةلل ورئيسوواً  الريوواض -الفقووف يف كليووة الشووريعة جبامعووة اإلمووام حمموود بوون سووعود اإلسوو مية

  .العلماء باململكة العربية السعودية

 .الرقابة الشرعية هيئةأدوار ومسؤوليات  (ب

 فيما يلي: دور الهيئة الشرعية يتمثل

 .يعةالشوور دراسووة ومراجعووة شووروط وأحووكام الصنوودوق وأهوودافف وسياسوواتف االسووتثمارية، للت كد من تقيدهووا ب حووكام  .1
 تقدمي الرأي الشرعي إىل مدير الصندوق خبصوص التقيد باألحكام الشرعية. .2
 التقيد  ا خ و إدارتف الستثمارات الصندوق.على مدير الصندوق   لحتديد الضوابا واألحكام الشرعية اليت  .3
 والت كد من استبعاد . -إن وجد–وضع آلية الحتساب العنصر الواجل استبعاد  من الصندوق  .4
 مراقبة استثمارات الصندوق وأعمالف وفق الضوابا الشرعية احملددة. .5

 
 .الرقابة الشرعية هيئةأعضاء  مكافئاتتفاصيل  (ج

 تكالي  مقابل االستشارات الشرعيةال قمَّل الصندوق أي 

حال عدم التوافق  فيتبعة الم اإلجراءاتصول و األ لتلكة الدورية والمراجعتثمار لالسدة المعول األصرعية شد لتحدي المطبقة المعايير تفاصيل (د
 .الشرعية يرعايالممع 

 الصادرة من اهليئة الشرعية ملدير الصندوق واليت تشمل ما ي يت: والبضائع حتكم الصندوق ضوابا االستثمار واملتاجرة يف األسهم

 أواًل: ضوابط صناديق المضاربة بالبضائع
 هي أن يدفع شخص ماالً إىل آخر ليّتجر بف، ويتقامسان الربح بينهما حبسل ما يتفقان عليف. تعريف المضاربة:

عقد بني أرباب املاو  م ك الوحدات+ واملضارب  مدير الصندوق+ على أن يتوىل املضارب واملضاربة يف هذا الصندوق من املضاربة املشاكة وهي هنا: 
سارة املالية استثمار أمواهلم يف نشاط يرجى منف حتقيق ربح مناسل، على أن يكون الربح مويعًا بينهما حسل ما اتفقا عليف، ويف حاو ايسارة تكون اي

 لف فقا.على أرباب املاو وخيسر املضارب جهد  وعم
 

 الضوابط الشرعية:
ر يف حالة استثمار الصندوق بصناديق أخرو تديرها شركة الراجحي املالية, حتكم الصندوق الضوابا الشرعية الصادرة من اهليئة الشرعية ملدي .1

 الصندوق واليت تشمل ما ي يت:
 الصندوق باآليت:يف حاو تعامل الصندوق بشراء السلع  املعادن+ مث بيعها باألجل يلتام مدير  .2

 ومبوجل الوثائق املعينة هلا، قبل البيع على املشاي. –ب رقامها ومكاهنا  –أن تكون السلع مملوكة للصندوق ومتعينة لف   -
 ال  وي أن يبيع الصندوق أو يشاي سلعا ال  وي فيها الت جيل من الذهل والفضة والعم ت. -
 اعف إيا  باألجل.ال  وي أن يشاي الصندوق من العميل ما قد ب -



 إذا باع الصندوق السلعة على عميل ف   وي لف أن يبيعها وكالة عنف على من اشااها الصندوق لنفسف. -
 ال  وي تداوو وحدات الصندوق إال بعد بدء نشا ف واستمرار مااولتف هلذا النشاط يف موجوداتف االستثمارية. .3
لة نشا ف كالتوق  للتصفية إذا كانا يف موجودات الصندوق ديون أو نقود، إذ  ل يف ال  وي تداوو وحدات الصندوق بعد توقفف عن مااو  .4

 هذ  احلاو تالبيق أحكام الصرف وشرو ف وأحكام بيع الدين.
 

 ثانيا: ضوابط صناديق األسهم:

 ي يت:حتكم الصندوق ضوابا االستثمار واملتاجرة يف األسهم الصادرة من اهليئة الشرعية ملدير الصندوق  ما 
 

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

 امف.النوع األوو: الشركات املسامهة ذات األغراض واألنشالة املباحة. وهذ  الشركات  وي االستثمار واملتاجرة ب سهمها وفق شروط البيع وأحك -ث
األغراض واألنشالة احملرمة، مثل شركات ايمور والتبغ وحلوم ايناير وشركات القمار والبنوك الربوية، النوع الثاين: الشركات املسامهة ذات  -ج

شركات وشركات ا ون واألف م ايليعة، وصناديق االستثمار يف السندات الربوية، والشركات املتخصصة يف تداوو الديون والتعامل  ا. وهذ  ال
 سهمها ماللقاً.ال  وي االستثمار واملتاجرة ب 

اضا أو النوع الثالث: الشركات املسامهة اليت أغراضها وأنشالتها مباحة، ولكن قد يالرأ يف بعض تعام هتا أمور حمرمة، مثل تعاملها بالربا اقا  -ح
 إيداعاً. وقد قررت اهليئة بش ن هذا النوع  النوع الثالث+ من الشركات املسامهة ما ي يت:

 ستثمار واملتاجرة يف أسهم هذا النوع من أنواع الشركات املسامهة الضوابا اآلتية:أواًل:  ل أن يراعى يف اال

إن جواي التعامل ب سهم تلل الشركات مقيد باحلاجة، ف ذا وجدت شركات مسامهة تلتام اجتناب التعامل بالربا وتسد احلاجة فيجل  -
 االكتفاء  ا عن غ ها ممن ال يلتام بذلل.

+ من إ ايل القيمة السوقية ما ٪30 -سواء أكان قرضاً  ويل األجل أم قرضًا قص  األجل–لغ املقاض بالربا أال يتجاوي إ ايل املب -
مل تقل عن القيمة الدفاية، علمًا أن االقااض بالربا حرام مهما كان مبل ف، وتؤخذ القيمة السوقية من متوسا قيمتها لكل ربع من 

 أرباع السنة.
+ من إ ايل إيراد الشركة سواء أكان هذا اإليراد ناجتاً عن االستثمار بفائدة ربوية ٪5اد الناتف من عنصر حمرم  أال يتجاوي مقدار اإلير  -

أم عن ممارسة نشاط حمرم أم عن للل حملرم أم عن غ  ذلل. وإذا مل يتم اإلفصاح عن بعض اإليرادات فيجتهد يف معرفتها، ويراعى 
 يف ذلل جانل االحتياط.

 حتديد للنسل مب  على االجتهاد وهو قابل إلعادة النمر حسل االقتضاء. وما ورد من -

أال تتجاوي  ثانياً: إذا ت  ت أوضاع الشركات حبيث ال تنالبق عليها الضوابا السابقة وجبا املبادرة إىل التخلص منها ببيع أسهمها حسل اإلمكان على
 مدة االنتمار تسعني يوماً من تاريا العلم بت  ها.

ض؛ سنوية كانا أو ثاً: يرجع يف معرفة أنشالة الشركة والنسل املقررة جلواي الدخوو يف االستثمار واملتاجرة فيها إىل أقرب قوائم مالية صادرة موضحة لل ر ثال
 ربع سنوية أو شهرية، سواء أكانا مدققة أم غ  مدققة.



 عامل حمرم يف أنشالتها أو أغراضها.رابعاً: ال  وي االشااك يف ت سيس الشركات اليت ينص نمامها على ت

ويع  االستثمار: اقتناء السهم بقصد ريعف، أي رحبف السنوي، وتع  املتاجرة: -خامساً: تالبق الشركة الضوابا املذكورة يف االستثمار ويف املتاجرة يف األسهم، 
أم بواسالة غ ها، وسواء  أكان تعامل الشركة لنفسها، أم كان ل  ها  سواء  قاما الشركة نفسها بذلل -البيع والشراء بقصد الربح من الفرق بني السعرين

كانا أم مضاربة، على سبيل التوسا  السمسرة+ كما يف حالة الوسا ة يف التداوو، أو على سبيل اإلدارة ألمواو ال   كما يف الصناديق االستثمارية إجارة  
 إدارة احملاف  االستثمارية. أو على سبيل الوكالة عن ال   والتوكيل لل   كما يف

 الشرعية اهليئة ضوابا حسل األخرو املالية واألوراق األسهم من احملرم العنصر استبعاد الصندوق مدير يتوىلسادساً: 

 ثالثاً: ضوابط الصكوك:

معنوية أو يف ملكية موجودات مشروع معني تعري  الصكوك: هي وثائق متساوية القيمة لثل حصصاً شائعة يف ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو حقوق 
 أو نشاط استثماري خاص، وذلل بعد حتصيل قيمة الصكوك وقفل باب االكتتاب وبدء استخدامها فيما أصدرت من أجلف.

 الضوابط الشرعية:
 من أهم الضوابا الشرعية اليت حتكم االستثمار يف الصكوك ما ي يت:  

 ية لشركة الراجحي املالية.أن يكون الصل ساياً من اهليئة الشرع .1
تكون  أن قكم الصل أحد عقود املعام ت املالية يف الفقف اإلس مي، كاملشاركة، أو السلم، أو االستصناع، أو اإلجارة أو البيع وغ ها، وأن .2

 مستوفية ألركاهنا وشرو ها.
 رر أوغ ها من احملرمات يف الشريعة اإلس مية.أال تشتمل وثائق الصكوك على أي شرط أو تعهد، يؤدي إىل الربا أو ال رر أو الض .3
 أال تشتمل وثائق الصكوك على أي شرط أو تعهد يضمن بف املصدر ملالل الصل رأ  مالف يف غ  حاالت التعدي أو التفريا. .4
  وي تداوو الصكوك يف سوق األوراق املالية أو غ ها على أن يتم التقيد بالضوابا اآلتية: .5
 كوك ديوناً أو نقوداً ف   وي تداوهلا إال بعد مراعاة أحكام بيع الدين وشروط عقد الصرف.إذا كانا أصوو الص .أ
 إذا كانا أصوو الصكوك أعيانا أو خدمات أو منافع أو حقوقاً ف  مانع من تداوهلا. .ب
تصكيل الديون أو النقود أو مها إذا كانا أصوو الصكوك تشتمل على أعيان وديون ونقود فينمر لل رض من إصدار الصكوك ف ن كان ال رض  .ت

  معاً ف   وي تداوهلا إال بعد مراعاة أحكامهما، وإن كان ال رض تصكيل األعيان وحنو  ف  مانع من تداولف.

 :مدير الصندوق( 12

 .اسم مدير الصندوق (أ

 شركة الراجحي المالية

 .الماليةالصادر عن هيئة السوق  الترخيصرقم  (ب

 .(07068/37)شركة الراجحي املالية حتمل الاخيص رقم 

 .الصندوق لمديروعنوان العمل  المسجلالعنوان  (ج

 شركة الراجحي المالية



 املركا الرئيس ،  ريق امللل فهد
 11432الرياض  5561ص.ب 

   966+ 11  2119292هات  رقم 
   966+ 11  2119299فاكس رقم 

 اململكة العربية السعودية
capital.com-www.alrajhi 

 

 .الماليةالصادر عن هيئة السوق  الترخيصتاريخ  (د

+ 2007-34-5شركة الراجحي املالية هي شخص اعتباري مرخص لف مبوجل أحكام الئحة األشخاص املصرح هلم الصادرة مبوجل قرار اهليئة رقم  
 .م19/6/2007هو املوافق 4/6/1428بتاريا 

 الصندوق لمدير المدفوعل المابيان رأس  ـ(ه

 لاير سعودي. 500,000,000يعادو دفوع املاو املرأ  

 

 .السابقة الماليةللسنة  األرباحو  اإليراداتالصندوق مع توضيح  لمدير المالية المعلوماتملخص ب (و

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

 167,406,918 املصاري 
 10,556,714 الاكاة

 378,737,840 صايف الدخل
 

  (لصندوقا مديربأعمال  المرتبطة األنشطة تلك )بخالفو عضّل لك الرئيسةإدارة مدير الصندوق وأنشطة العمل  مجلسأعضاء  أسماء (ز

 دوق من األعضاء التالية أسمائهم:الصنمدير يتكون مجلس إدارة 
 رئيس مجلس اإلدارة - عبد اهلل بن سليمان الراجحي 

 .رئيس سلس اإلدارة/غ  تنفيذي -شركة الراجحي املصرفية ل ستثمار  مصرف الراجحي+ -
 .تنفيذي غ /اإلدارة سلس رئيس - شركة الراجحي للت مني التعاوين   تكافل الراجحي+ -
 .تنفيذي غ /اإلدارة سلس رئيس -شركة سموعة الراجحي القابضة  -
 .رئيس سلس اإلدارة/غ  تنفيذي -للباوكيماويات شركة الفارايب -
 .رئيس سلس اإلدارة/غ  تنفيذي -شركة الفارايب ل ستثمار  -

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


 .رئيس سلس اإلدارة/غ  تنفيذي - للباوكيماوياتينبع  شركة الفارايب -
 .رئيس سلس اإلدارة/غ  تنفيذي -للصناعات التحويلية  شركة الفارايب -
 .رئيس سلس اإلدارة/غ  تنفيذي -األجياو القابضة شركة  -
 .رئيس سلس اإلدارة/غ  تنفيذي - شركة فرسان للسفر والسياحة -
 .غ  تنفيذي -السعودية لصناعة مستلامات السجاد شركة ال -
 .غ  تنفيذي -جبيل السعودية حللوو أنسجة األرضيات شركة  -
 غ  تنفيذي . –شركة الرؤية ايضراء لألييلة الصناعية  -

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

 .سلس إدارة/غ  تنفيذي عضو -شركة الراجحي واملسفر الاراعية ذ.م.م -
 .سلس إدارة/غ  تنفيذي عضو -شركة هاشم للمقاوالت والتجارة -
 .إدارة/غ  تنفيذيسلس  عضو -شركة صاح عبدالعايا الراجحي وشركا  احملدودة -

 
 عضو مجلس إدارة - خالد بن حمد اليحيى 

 .تنفيذي غ /إدارة سلس عضو – ايف آي جي العريبشركة ميت ي   -
 

 عضو مجلس إدارة - الصالحبن محمد  فيصل بن سعود 
 .تنفيذي /إدارة سلس عضو -الشركة العربية لصناعة الب ستيل احملدودة -
 .تنفيذي /إدارة سلس عضو -السعودية احملدودةشركة منتجات الب ستيل  -

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

 .تنفيذي غ /إدارة سلس عضو –+ الراجحي مصرف  ل ستثمار املصرفية الراجحي شركة -
 .تنفيذي غ /دارةإلا سلسرئيس  -البيالرة الو نيةالشركة  -

 
  عضو مجلس إدارة -الغفيلي عبدالعزيز بن خالد 

 تنفيذي غ /إدارة سلس عضو –+ الراجحي مصرف  ل ستثمار املصرفية الراجحي شركة. 
 تنفيذي غ /إدارة سلس عضو - صافوال سموعة. 
 تنفيذي غ /إدارة سلس عضو -شركة بندة للتجائة. 

 .االستثمار دوقبصنق لا يتعفيمندوق الصدير لمة الرئيسات والواجبؤوليات والمسدوار ألا (ح

  مدير الصندوق يعد مسؤوال عن إدارة الصندوق والسعي لتحقيق أهدافف االستثمارية ويراعي كذلل مصاح حاملي الوحدات يف ا ار مذكرة
الئحة صناديق من  41وقيود االستثمار املنصوص عليها يف املادة وممارساتف  استثمار الصندوقاملعلومات والشروط واالحكام االلتاام بسياسات 

 االستثمار



  إدارة االلتاام بالضوابا الشرعية املنصوص عليها يف هذ  املذكرة والت كد بشكل دوري من التاام مدير الصندوق بالضوابا الشرعية وتبليغ سلس
 الصندوق ب ي خمالفات جوهرية

  مراقبة السيولة للوفاء ب ي  لبات اساداد حمتملة 
 حاجة لذلل. ورأصندوق من البا ن إذا ر قق ملدير الصندوق تعيني مدي 

 

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

 يوجدال 

 .االستثمارتتعارض مع أنشطة صندوق  أن الممكن من، أو  جوهريةة أهمي تمثل لصندوقدير الم ىر أخ مصالحل أو عمطة أنشأي  (ي

 يوجد ال

 . هلعزل مدير الصندوق أو استبدال المنظمة األحكام (ك

 أي اختاذ أو بديل صندوق مدير لتعيني مناسبا ترا  اجراء أي واختاذ  بالصندوق يتعلق فيما الصندوق مدير عاو ص حية املالية السوق للهيئة (ث
 :اآلتية احلاالت من أي وقوع حاو يف مناسبا ترا  آخر تدب 

 .هلم املرخص األشخاص الئحة مبوجل بذلل املالية السوق هيئة إشعار دون اإلدارة نشاط ممارسة عن الصندوق مدير توق  .7
 املالية السوق هيئة قبل من تعليقف أو سحبف أو اإلدارة نشاط ممارسة يف الصندوق مدير ترخيص إل اء .8
 االدارة نشاط ممارسة يف ترخيصف إلل اء الصندوق مدير من املالية السوق هيئة إىل  لل تقدمي .9

 . التنفيذية لوائحف او النمام بالتاام – جوهريا اهليئة ترا  بشكل – أخل قد الصندوق مدير أن املالية السوق هيئة رأت إذا .10
 مدير لدو مسجل أخر شخص وجود عدم مع استقالتف أو عجا  أو االستثمار صندوق أصوو يدر الذي االستثمارية احملفمة مدير وفاة .11

 .الصندوق أصوو ادارة على قادر الصندوق
 .جوهرية أمهية ذات أهنا – معقولة أسس على بناء – املالية السوق هيئة ترو أخرو حالة أي .12

  أ+ أع  . الفقرة من 5 الفرعية الفقرة يف ذكرها الوارد احلاالت من ب ي املالية السوق هيئة إشعار الصندوق مدير على  ل (ج
 على املساعدة أجل من كامل  بشكل التعاون الصندوق مدير على فيتعني أ للفقرة وفقا ص حياهتا من أيا املالية السوق هيئة مارسا حاو يف (ح

 على و ل. البديل الصندوق مدير تعيني من األوىل يوما 60 الو خ و وذلل البديل الصندوق مدير إىل للمسؤوليات السلس النقل تسهيل
 العقود  يع البديل الصندوق مدير اىل احملض، املالية السوق هيئة لتقدير ووفقا ومناسبا ضروريا ذلل كان  حيثما ينقل ان  املعاوو الصندوق مدير
 .بالصندوق املرتبالة

 :الحفظ أمين( 13

 .الحفظ أميناسم  (أ

   الب د املاليةشركة الب د ل ستثمار  



 .الماليةالصادر عن هيئة السوق  الترخيصرقم  (ب

    +08100-37  رقم ترخيص  السعودية املالية السوق هيئة قبل من ومصرحة الرياض، يف الرئيسي مقرها املالية الب د

 .الحفظن يمألوعنوان العمل  المسجلالعنوان  (ج

 شركة البالد لالستثمار
  السعودية العربية اململكة
  الرئيسي املركا املالية، الب د
  11411 الرياض 140 ب ص|  فهد امللل  ريق
 0112906299: فاكس 920003636: ا اين الرقم
 capital.com-clientservices@albilad   :اإللكاوين الايد

 capital.com-www.albiladاملوقع االلكاوين: 
 
 
 
 

 .الماليةالصادر عن هيئة السوق  الترخيصتاريخ  (د

+ بتاريا 08100-37الاخيص رقم  هي شخص اعتباري مرخص لف مبوجل أحكام الئحة األشخاص املصرح هلم الصادرة مبوجل  الب د املاليةشركة 
 .م14/08/2007هو املوافق 01/08/1428

 صندوقالفيما يتعلق ب الحفظ أمينومسؤوليات  األساسية األدوار ـ(ه

 أصوو حف  خيص ما يف اإلدارية التداب   يع واختاذ الوحدات مالكي  يع عن نيابة الصندوق أصوو ومحاية حف  عن املسؤوو هو احلف  أمني
 الصندوق.

 طرفاً ثالثاً  الحفظ أمينكلف بها   التي المهام (و

 . يعها نيابة عنف يف األسواق احمللية أو ايارجيةقق ألمني احلف  تكلي  أي  رف ثالث للقيام جباء من مهام أمني احلف  أو 

 . هأو استبدال الحفظ أمينلعزل  المنظمة األحكام (ز

 واستبداله: الحفظ أمين عزل في الهيئة صالحية .3

 :أي من احلاالت اآلتية حاو وقوع يف مناسباً ترا   أو اختاذ أي تدب  املعني من مدير الصندوقف  احلللهيئة عاو أمني  +ج

mailto:clientservices@albilad-capital.com
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  الئحة األشخاص املرخص هلمبذلل مبوجل دون إشعار اهليئة  نشاط احلف أمني احلف  عن ممارسة  توق. 

 من قبل اهليئة. تعليقف أويف ممارسة نشاط احلف  أو سحبف  أمني احلف ترخيص  إل اء 

 ترخيصف يف ممارسة نشاط احلف .أمني احلف  إلل اء  إىل اهليئة من لل  تقدمي 

 التنفيذية بالتاام النمام أو لوائحف -اً ترا  اهليئة جوهريبشكل  -ل  احلف  قد أخإذا رأت اهليئة أن أمني. 

 أمهية جوهرية. ذات اأهن -بناًء على أسس معقولة- ترو اهليئة أي حالة أخرو 

حفو  بوديل وفقواً لتعليموات  فيجول علوى مودير الصوندوق املعو  تعيوني أموني إذا مارسا اهليئة أياً من ص حياهتا وفقاً للفقرة  أ+ من هذ  املوادة، +د
تسهيل النقل السلس للمسؤوليات إىل  التعاون بشكل كامل من أجل املساعدة على وأمني احلف  املعاوو يتعني على مدير الصندوق اهليئة، كما

أن ينقل، حيثما كان ذلول  + يوماً األوىل من تعيني أمني احلف  البديل. و ل على أمني احلف  املعاوو60 و أمني احلف  البديل وذلل خ و ال
 ، إىل أمني احلف  البديل  يع العقود املرتبالة بصندوق االستثمار ذي الع قة.ووفقاً لتقدير اهليئة احملض ضرورياً ومناسباً 

 واستبداله: الحفظ أمين عزل في مدير الصندوق صالحية .4

أن عووواو أموووني احلفووو  يف مصووولحة موووالكي  معقووووو و بشوووكلرأإذا  كتوووايبمبوجووول إشوووعار   املعوووني مووون قبلوووففووو  احلأموووني عووواو  الصوووندوق ووووي ملووودير  +د
 .الوحدات، وعلى مدير الصندوق إشعار اهليئة ومالكي الوحدات بذلل فوراً وبشكل كتايب

 +أ لفقورة وفقواً لصوادر الكتوايب الإلشوعار اأموني احلفو   من تسولم + يوماً 30 خ و  تعيني بديل لف أمني احلف  عاو إذا  ل على مدير الصندوق +ه
تسووهيل النقوول السوولس للمسووؤوليات إىل أمووني احلفوو  ل موودير الصووندوقالتعوواون بشووكل كاموول مووع  املووادة. و وول علووى أمووني احلفوو  املعوواووموون هووذ  

وق البووديل. و وول علووى أمووني احلفوو  املعوواوو أن ينقووول، حيثمووا كووان ذلوول ضوورورياً ومناسووباً، إىل أموووني احلفوو  البووديل  يووع العقووود املرتبالووة بصوووند
 االستثمار ذي الع قة.

عووون قياموووف بتعيووني أموووني حفوو  بوووديل، و ووول علووى مووودير الصووندوق العوووام كوووذلل  اإللكوواوين موقعوووف اإلفصووواح فوووراً يف وول علوووى موودير الصوووندوق  +و
 اإلفصاح يف املوقع اإللكاوين للسوق عن قيامف بتعيني أمني حف  بديل للصندوق العام.

 االستثمارمستشار ( 14

 ال يوجد

 ع الموز( 15

 ال يوجد

 :القانوني المحاسب( 16

 .القانوني المحاسباسم  (أ



 يونف إيرنيسا أند

 .وعنوان العمل للمحاسب القانوني المسجلالعنوان  (ب

 الالابق الساد  ، برج الفيصلية
  ريق امللل فهد

 11464الرياض  2732ص.ب 
 اململكة العربية السعودية
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 صندوقالالقانوني فيما يتعلق ب المحاسبومسؤوليات  األساسية األدوار (ج

 عليها املتعارف املراجعة ملعاي  وفقاً  تمت واليت  ا يقوم اليت املراجعة وأعما إىل استناداً  املالية القوائم على الرأي إبداء يف القانوين احملاسل مسؤوليةتتمثل 
 مون معقولوة درجوة علوى وللحصوو  املراجعوة وأعموا تنفيوذو  وختالويا ملهنوةا أخ قيوات مبتاللبوات احملاسول التواام تاللولت والويت السوعودية العربيوة اململكوة يف

 للمبوالغ مؤيودة أدلوة علوى واحلصوو  بو جراءات القيوام أيضوا القوانوين احملاسول مسوؤوليات تضومن. تيوةهر اجلو  األخالواء مون خاليوة املاليوة القووائم بو ن الت كود
 إىل باإلضافة املستخدمة احملاسبية التقديرات ومعقولية املتبعة احملاسبية السياسات م ءمة مدو قييمت إىل باإلضافة .املالية القوائم يف الواردة واإليضاحات

 .املالية للقوائم العام العرض قييمت

 : ىمعلومات أخر( 17

 لمصالح عند طلبها بدون أي مقابل.معالجة تضارب االمتعلقة باإلجراءات السياسات و سيتم تقديم  (أ

 .الخاصة العموالتالصندوق بشأن التخفيضات و  ديرمة سياسرح وش الخاصة العموالتات و بالتخفيض المتعلقةات المعلوم (ب

% كحد أقصى من قيمة كل اشااك. و وي 2بالصندوق غ  مسادة مبعدو  يستحق مدير الصندوق رسوم اشااك ختصم مباشرة عند كل عملية اشااك
 اياص خفض هذ  النسبة. ملدير الصندوق وفقاً لتقدير 

 بالزكاة و/أو الضريبة المتعلقة المعلومات (ج

إن الرسوم واملصاري  والعموالت املذكورة يف شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات ال تشمل ضريبة  .بنفسف مالف يكاة استخراج املستثمر يتوىل
  .لنسل املنصوص عليها يف نمام الضرائل والئحتف التنفيذيةالقيمة املضافة وسيتم حتميل الضريبة بشكل منفصل وفقاً ل

 .معلومات وتفاصيل اجتماع مالكي الوحدات (د

يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات من خ و إع ن الدعوة على املوقع اإللكاوين اياص بف وعلى املوقع اإللكاوين اياص  .6
أيام  10بالسوق املالية السعودية  تداوو ، ومن خ و إرساو إخالار خالي جلميع مالكي الوحدات وأمني احلف  مع إعالاء مهلة ال تقل عن 

يومًا من تاريا انعقاد االجتماع. ويتعني أن قدد اإلع ن واإلخالار تاريا انعقاد االجتماع ومكانف ووقتف وجدوو األعماو  21وال تايد عن 
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ُقا ح. كما يتعني على مدير الصندوق، يف نفس وقا إرساو اإلخالار إىل مالكي الوحدات فيما يتعلق ب ي اجتماع، تقدمي نسخة من هذا 
امل

 لسوق املالية.اإلخالار إىل هيئة ا
أيام من است م  لل خالي من أحد مالكي الوحدات أو  10يتعني على مدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع ملالكي الوحدات يف غضون  .7

 % على األقل من وحدات الصندوق.25أكثر، الذي لتلل منفرداً أو الذين لتلكون ستمعني 
% على األقل من قيمة وحدات 25الوحدات من عدد مالكي الوحدات الذين لتلكون ستمعني يتكون النصاب ال يم لعقد اجتماع ملالكي  .8

 الصندوق.
يف حاو عدم الوفاء بشروط النصاب الواردة يف الفقرة السابقة أع  ، يدعو مدير الصندوق الجتماع ثان من خ و اإلع ن على موقعف  .9

ملالية السعودية  تداوو  ومن خ و إرساو إخالار خالي جلميع مالكي الوحدات وأمني اإللكاوين وعلى املوقع اإللكاوين اياص بالسوق ا
أيام من تاريا انعقاد االجتماع الثاين. وخ و االجتماع الثاين، يشكل أي عدد من مالكي الوحدات  5احلف  مع إعالاء مهلة ال تقل عن 

 خ و ممثلني، نصاباً قانونياً.الذين لتلكون أي عدد من الوحدات، احلاضرين بصفة شخصية أو من 
 قق لكل مالل وحدات تعيني وكيل لتمثيلف يف اجتماع مالكي الوحدات. .10

 صندوقالنهاء وتصفية إل المتبعة اإلجراءاتمعلومات عن  ـ(ه

دوق يعتووا هووذا الصووندوق موون الصووناديق املفتوحووة املوودة ولوويس هنوواك يوووم حموودد لتصووفيتف. ومووع ذلوول، ف نووف سوويكون ملوودير الصووندوق احلووق يف تصووفية الصوون
بل حودوث بسوبالكامل، إذا أصبح جلياً أن حجم أصوو الصندوق ال يار االستمرار يف إدارتف بالريقة عملية وم ئمة وسدية من الناحية االقتصوادية أو 

ن قبل هيئوة دون احلد األدىن املسموح بف الستمرار الصندوق واحملدد مبعض الت ي ات يف األنممة اليت حتكم إدارة الصندوق، أو اخنفض حجم الصندوق 
الصوندوق باختواذ م مودير السوق املالية وذلل بعد اشعار هيئة السوق املاليوة أو ألي سوبل  وارا آخور. ويف حالوة مت اختواذ قورار بتصوفية الصوندوق، فسويقو 

 ايالوات التالية:

   يوماً تقولياً من تاريا التصفية.21إرساو إشعار مكتوب  ذ  التصفية إىل هيئة السوق املالية ومالكي الوحدات ، على أن يكون ذلل قبل + 
 لووى مووالكي الوحوودات املسووجلني يف توواريا سووداد االلتاامووات املسووتحقة علووى الصووندوق موون أصوووو الصووندوق وتوييووع املبووالغ املتبقيووة  إن وجوودت+ ع

 التصفية على أسا  تناسيب حسل ما للكف كل مالل وحدات بالصندوق.
 .ل على مدير الصندوق اإلع ن يف موقعف اإللكاوين واملوقع اإللكاوين للسوق عن انتهاء مدة الصندوق ومدة تصفيتف  

 
  الشكاوى بمعالجة الخاصة اإلجراءات (و

  أو عن  ريق  8001245858يستقبل مدير الصندوق شكاوو املستثمرين يف الصندوق عن  ريق وحدة خدمات العم ء على الرقم ا اين
 أو عن  ريق املراكا االستثمارية. 011/ 4600625الفاكس رقم 

  مسوتثمر مون املسوتثمرين يف الصوندوق، فعلوى مودير يف حالة  لل اجلهات القضائية املختصة أو هيئة السوق املالية نتائف أي شكوو صوادرة عون أي
 الصندوق تاويدها جبميع املستندات املرتبالة باملوضوع.

 .ياود مدير الصندوق املستثمرين باإلجراءات اياصة مبعاجلة الشكاوو حاو  لبها 
  إدارة شوووكاوو  -دو هيئوووة السووووق املاليوووةيووووم عمووول، قوووق للمشووواك إيوووداع شوووكوا  لووو 15ويف حالوووة تعوووذر الوصووووو إىل تسووووية أو مل يوووتم الووورد خووو و

+ يووووم تقوووولي مووون تووواريا إيوووداع 90املسوووتثمرين، كموووا قوووق للمشووواك إيوووداع شوووكوا  لووودو جلنوووة الفصووول يف منايعوووات األوراق املاليوووة بعووود مضوووي مووودة  
 الشكوو لدو اهليئة، إال إذا اخالرت اهليئة مقدم الشكوو جبواي إيداعها لدو اللجنة قبل انقضاء املدة.



 صناديقال في االستثمار عنأو  منئ ناشأي نزاع  فيبالنظر  المختصةالقضائية  الجهة (ز

تعودي ت الحقوة يف املسوتقبل لتلول األنمموة  ة السوعودية السوارية املفعووو وأليشروط وأحكام الصندوق ألنممة اململكة العربيومذكرة املعلومات و ختضع 
فصوول يف منايعووات مبووا ال خيووال  الضوووابا الشوورعية  املعتموودة لوودو الراجحووي املاليووة. وقوواو أي نووااع ينشووا بووني موودير الصووندوق واملسووتثمرين إىل جلنووة ال

 األوراق املالية.
 داتالوحالكي لمة لمتاحتندات اللمسة قائم (ح

اال  ع على شروط وأحكام الصندوق، وملخص املعلومات الرئيسة وكل عقد مذكور يف مذكرة املعلومات، والقوائم املالية ملالكي الوحدات احلق يف 
 .ملدير الصندوق

 ملكية أصول الصندوق (ط

 أمني أو البا ن من الصندوق مدير أو الصندوق ملدير يكون أن  وي وال +،مشاعة ملكيف  الوحدات ملالكي  اعي بشكل مملوكة الصندوق أصوو تعد
 مدير كان  إذا إال األصوو، بتلل يتعلق فيما مالالبة أو الصندوق أصوو يف مصلحة أيّ  املويع أو املشورة مقدم أو البا ن من احلف  أمني أو احلف 

 حدود يف وذلل الصندوق، لوحدات اً مالك املويع أو املشورة مقدم أو البا ن من احلف  أمني أو احلف  أمني أو البا ن من الصندوق مدير أو الصندوق
 .املعلومات مذكرة أو واألحكام الشروط يف عنها وأُفصح االستثمار صناديق الئحة أحكام مبوجل املالالبات  ذ  مسموحاً  كان  أو ،فملكيت

الكو م –ول معقكل بش –ها يطلبد وقول ، معقكل بش لصندوقا إدارة مجلسأو  لصندوقمعروفة، أو ينبغي أن يعرفها مدير ا ىأي معلومة أخر  (ي
 .بناًء عليها االستثمارقرار  سيُتخذ التي المعلوماتأن تتضمنها مذكرة  المتوقع، أو من المهنيونأو مستشاروهم  المحتملون أو الحاليون الوحدات

 ال يوجد

 . هوممارسات االستثمارسياسات  فيذُكرت  التيدا عا م الماليةوق السة هيئها علي وافقت االستثمارناديق صة الئحود قيأي إعفاءات من  (ك

 ال يوجد

 

 يديره الذيام الع لصندوقل أصولأي ب المرتبطة التصويت حقوقسياسة مدير الصندوق فيما يتعلق  (ل

لوى أسوا  بعد التشاور مع مسؤوو االلتاام، يوافق سلس إدارة الصندوق، على السياسات العاموة املرتبالوة مبمارسوة حقووق التصوويا املمنوحوة للصوندوق ع
أو عوودم تشووكل جواءاً موون أصووو الصووندوق، وسووف يقوورر مودير الصووندوق، بنواًء علووى تقودير  ايوواص، ممارسوة الوويت لتلول حقوووق تصوويا و األوراق املاليوة 

 .الوحدات  ذ  السياسة عند  لبهم وسيتم تاويد مالكي ممارسة أي حقوق تصويا، بعد التشاور مع مسؤوو االلتاام.

 

  االستثمارال مجديد تح معايير (ز

  ال ينالبق



 (1المحلق رقم )

 م:2019ملخص الرسوم والمصاريف الفعلية للعام 

  

   439,003.63  

 0 

 36,750.00 

 5,250.00 

 0 

 7,500.00 

0 

17,842.80 

2,371.35 

0 

0 

508,717.46 

0.61 

79,266.21 

 

 *الرسوم أعاله تشمل رسوم القيمة المضافة.

 

 

 

 


