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 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 ى بعنايةاألخر  واملستندات املعلومات مذكرة مع الصندوق أحكام و



 المعلومات الرئيسية (أ)
 

 سم الصندوق ونوعها .1

 .مطروح طرحاً عاماً  هو صندوق استثمار مفتوح العوامل متعدد السعودية األسهم ملؤشر أي سي سإ مإ الراجحي صندوق

 األهداف االستثمارية .2

 طويلمتوسط إىل  منو حتقيق إىل يهدف مفتوحعام  استثمار صندوق هو العوامل متعدد السعودية األسهم ملؤشر أي سي سإ مإ الراجحي صندوق
 .للصندوق الشرعية اهليئة ضوابط مع املتوافق العوامل متعدد السعودية لألسهم أي سي إس إم مؤشر أداء تتبع خالل من املال لرأس األجل

أسهم الشركات املكونة للمؤشر يف االستثمار  يتم حيثباستخدام أسلوب اإلدارة الغري نشطة للمؤشر اإلرشادي أداء مطابق يسعى الصندوق لتحقيق  
( من خالل زيارة  مؤشر إم إس سي أي لألسهم السعودية متعدد العوامل شادي )سرت ميكن للمستثمر متابعة أداء املؤشر اإلو أوزاهنا االسرتشادي حسب 

  capital.com-www.alrajhiموقع الشركة  يف  املوقع االلكرتوين ملدير الصندوق

 يف الصندوقاليت يتم حتقيقها  نقديةال توزيعاتالو سوف يقوم الصندوق بإعادة استثمار األرباح 

 سياسات االستثمار وممارساته .3

حسققب مكونققات  السققعودية األسققهم أسققواق يف املدرجققة الشققركات أسققهم يف أساسققي بشققكل االسققتثمار طريققق عققن االسققتثمارية أهدافقق  الصققندوق حيقققق
 .للصندوق الشرعية اهليئة ضوابط مع املتوافقة املؤشر االسرتشادي للصندوق

 المرتبطة باالستثمار في الصندوقالمخاطر  .4
  ن يعترب الصندوق صندوق استثمار عايل املخاطر، وتبعاً لذلك جيب على مالكي الوحدات أن يكونوا على بين  من املخاطر الرئيسة اليت قد يكو

 .هلا أثر سليب على أداء الصندوق
  األداء ن األهققداف االسققتثمارية للصققندوق سققوف تتحقققق وذلققك ألن طققروف السققوق وطققرق التققداول يف تغققري مسققتمر كمققا أن بققلققيه هنققاك ت كيققد 

 ال يعترب ضماناً لألداء املستقبلي.  للصندوق أو املؤشر االسرتشادي للصندوق السابق
 مقارنة باملؤشر االسرتشادي سيتكرر أو  الصندوق أداءخسائر كبرية أو أن أي ب ن األرباح سوف تتحقق أو أن  لن يتم تكبد  ال يوجد ضمان

 مياثل األداء السابق.
 بنكيةالوديعة المبثابة  وديعة بنكية أو ال يعترب االستثمار يف الصندوق جيب أن ي خذ مالكي الوحدات احملتملني يف االعتبار أن. 
  أققل مقن السققعر وققد يكقون مبلقال االسقرتداد ، يف الصقندوق اسقتثمارهمجيقب علقى مقالكي الوحقدات أن يقدركوا أهنقم رمبقا زسقرون جقوءاً مققن أو كامقل

. وقد تنخفض قيمة االستثمارات الرئيسة للصندوق ورمبا ال يستطع مالكي الوحدات اسقرتداد املبلقال القذي اسقتثمرو  الصندوقيف ب   اشرتكواالذي 
 يف الصندوق.

 

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


 :صندوقاللمخاطر الرئيسة المحتملة المرتبطة باالستثمار في اقائمة 

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

 األسهم سوق مخاطر (أ

 يسققتثمر الصققندوق بشققكل أساسققي يف األسققهم القققيت هققي عرضققة ملخققاطر السققوق والتذبققذبات العاليقققة، ويف الوقققا ذاتقق  ال يوجققد أي ت كيققد أو ضققمان بققق ن
جيقب أن باملخاطر اليت ينطوي عليها هذا النوع من االستثمارات. كما أن املستثمر تام الصندوق سيحقق أداًء إجيابيا. وينبغي أن يكون املستثمر على علم 

ممقا يقؤدي إىل  مقن العوامقل الداخليقة واجارجيقة لعوامل النمو لتلك الشركات اليت تتق ثر بالعديقد  ن مجيع األسهم عرضة لالرتفاع واالخنفاض تبعاً ب متاماً  يدرك
 ..اخنفاض سعر الوحدة يف الصندوق 

 القطاع مخاطر (ب

اسققتثمارات ركققو للشققركات املدرجققة يف سققوق األسققهم السققعودية والققيت قققد تققؤدي إىل زيققادة توالفنيققة تققتم هيكلققة املؤشققر بنققاء علققى ملموعققة مققن املعققايري املاليققة 
ممققا ينققته عنقق  اخنفققاض أداء الصققندوق وتقق ثر سققعر  تبعققاً للتغققري يف ذلققك القطققاعبشققكل أكققرب أحققد القطاعققات ممققا جيعققل الصققندوق عرضققة للتغققري  يفالصققندوق 

 الوحدة بشكل أكرب عند اخنفاض أداء القطاع.

 مخاطر االئتمان (ت

فهناك خماطر ائتمانية تتمثل يف إمكانية عدم قدرة أو عدم السيولة املتوفرة يف الصندوق يف أدوات أو صناديق أسواق النقد استثمار قام الصندوق بيف حال 
 مما يؤدي إىل اخنفاض أصقول الصقندوق ر يف سداد املستحقات أو االلتوامات املرتتبة علي  يف الوقا احملدد أو عدم إمكانية السداد هنائياً رغبة الطرف اآلخ

 .وسعر الوحدة

 المخاطر االقتصادية (ث

الصقندوق. وعليق ف فقإن أي  هبقالألسقواق القيت يسقتثمر  للسقوق أو ينطوي االستثمار يف الصندوق على درجقة عاليقة مقن املخقاطر النامجقة عقن التوزيقع ا غقرايف
 . وسعر الوحدة ثمر فيها األموال، يكون ل  أثر سليب على قيمة أصول الصندوقست  تغيريات معاكسة يف الظروف االقتصادية للبلد )أو البلدان( اليت ت  

 بضوابط الهيئة الشرعية االلتزام مخاطر عدم  (ج

 هليئقققة الشقققرعيةا ضقققوابطمر فيهقققا وأصقققبحا غقققري متوافققققة مقققع يف حقققال اسقققتبعاد أحقققد الشقققركات املسقققتث بضقققوابط اهليئقققة الشقققرعيةااللتقققوام تتمثقققل خمقققاطر عقققدم  
، ممقا يقؤدي إىل اضقطرار مقدير الصقندوق لبيقع تلقك األسقهم بسقعر ققد يكقون غقري مالئقم، إضقافة إىل أن اسقتبعاد عقدد مقن الشقركات كنتي قة لعققدم للصقندوق

 .وسعر الوحدة اليت تؤثر سلباً على أداء الصندوق ويد من خماطر تركو االستثماراتأن ي من ش ن  للصندوقددة من اهليئة الشرعية مطابقتها للضوابط احمل

 مخاطر السيولة (ح

الوحقدات املسقرتدة يتعرض الصندوق ملخاطر عدم القدرة على تنفيذ عمليات االسرتداد نتي ة القنقص يف السقيولة يف أسقواق األسقهم أو إذا كانقا قيمقة قد 
 % أو أكثر من القيمة الصافية ألصول الصقندوق إىل ادقد القذي يضقطر معق  مقدير الصقندوق لت جيقل االسقرتداد لتقاري  الحقق10يف أي يوم تعامل تعادل 

 . أو االقرتاض لسداد طلبات االسرتداد مما يؤدي إىل زيادة مصاريف الصندوق اليت تؤثر سلباً على سعر الوحدة

 



 المخاطر القانونية (خ

 يسقتثمرتق   تلقك املخقاطر مقن الشقركات القيت ققد  و ،قد تواج  الشركات بعض املخاطر القانونية نتي ة لعدم االلتوام بتطبيق األنظمة واإلجراءات القانونية 
يؤدي إىل ت ثرهقا باملخالفقات أو التعقويض أو مما ، األفراد أو الشركات ت قام من دعاوى مبوجبا الصندوق واحتمالية تعرضها للمخاطر القانونية واملقاضاة هب

 .وسعر الوحدةتكاليف احملاماة واليت تؤثر على أداء الشركة وأرباحها مما يؤثر على أداء الصندوق 

 الناشئة األسواق مخاطر (د

 وتسق يل السقوق صقفقات تسقوية يف التق خر أو باإلخفقاق مرتبطقة خمقاطر علقى تنطقوي والقيت ناشقئة أسقواق أو سوق يف مالية أوراق يف الصندوق يستثمر قد
 أح قام مقن األكقرب الكم ب ن علما. واملعتاد املتوسط من أعلى خماطرا طيات  بني حيمل األسواق هذ  مثل يف االستثمار أن كما.  املالية األوراق حفظ وأمانة
 وسقيولة األسقعار تقلبقات مقن أكقرب ققدرال  دممقا جيعقل الصقندوق عرضقة  الشقركات مقن حمقدود عقدد يف مرتكقوا يكقون عقادة الناشقئة األسواق يف السوقية القيمة

 .وحدات  وسعر الصندوق أداء على سلبا يؤثر مما تطورا أكثر أسواق يف باالستثمار مقارنةً  أقل

 الصندوق مدير موظفي على االعتماد مخاطر (ذ

ليققل علقى القرغم مققن أن الصقندوق يعتمققد علقى سياسققة االسقتثمار الغققري نشقط والقيت عققدف بشقكل رئيسققي علقى تتبققع أداء املؤشقر االسرتشققادي للصقندوق وتق
 بقديل وجقود وعقدم غيقاهبم أو اسقتقالتهم عنقد سقلبياً  الوحقدة وسقعر الصقندوق أداء تق ثرولكقن ي الصقندوق، مقدير مقوطفي ومهقارات ققدراتاالعتمقاد علقى 

، أو زيادة هامش معامل االحنراف عن املؤشر نتي ة عدم مقدرة مدير الصندوق على تنفيذ صفقات الشقراء والبيقع بالشقكل للقيام بإدارة الصندوق مناسب
 .مما يؤثر على أداء الصندوق وسعر الوحدة األمثل نظراً لظروف السوق املتغرية وتذبذب أسعار الشركات

 المصالح تضارب مخاطر (ر

 يف الصقندوق مقدير ققرارات علقى تقؤثر ققد شخصقية مصقلحة بسقبب الصندوق مدير قرار واستقاللية موضوعية على تؤثر اليت اداالت يف املخاطر هذ  تنش 
 .الوحدة وسعر الصندوق أداء على سلبا يؤثر مما االستثمارية القرارات اختاذ

 الُمصِدر مخاطر (ز

 نققوع علققى سققلبا تققؤثر القيت احملققددة السياسققية أو االقتصققادية الظقروف يف والتغققريات النظققري، /املقابققل الطققرف أو للم صقدر املاليققة الظققروف يف التغيققريات وتشقمل
 وسققعر الصققندوق أداء تقق ثر وبالتققايل أسققهم  قيمققة اخنفققاض إىل يققؤدي ممققا املصققدر بوضققع يتقق ثر األصققل ذلققك إن حيققث املصققدر، أو املاليققة األوراق مققن معققني

 .سلباً  الوحدة

 مخاطر زيادة هامش معامل االنحراف عن المؤشر (س

ت ثري على أداء يهدف الصندوق إىل مطابقة أداؤ  مع أداء املؤشر ب قرب نتائه ممكنة ولكن هنالك ملموعة من العوامل اليت تؤثر على أداء الصندوق دون ال
الرسقوم واملصقاريف القيت يتحملهقا الصقندوق باإلضقافة إىل رسقوم بيقع وشقراء  :ومقن تلقك العوامقلعقن أداء املؤشقر املؤشر مما يويد من هقامش معامقل االحنقراف 

اليت حيتفظ هبا مدير الصندوق الستيفاء أي طلبات اسرتداد، باإلضقافة إىل املققدرة علقى اسقتثمار مبقالال االشقرتاكات وإعقادة تقوازن النقدية األسهم والسيولة 
ممققا يققؤثر سققلباً علققى أداء الصققندوق وسققعر  سققوق وتذبققذب أسققعار الشققركات الققيت تتغققري مققن وقققا ألخققربالشققكل األمثققل وفقققاً لظققروف العنققد اداجققة احملفظققة 
 .الوحدة



 مخاطر حداثة عمل الصندوق (ش

 أداء أي تفسري جيوز وال. للصندوق املستقبلي داءاأل لتقييم علي  االستناد للمستثمرين ميكن سابق أداء س ل ل  وليه الت سيه حديث الصندوق
 .الصندوق يف لالستثمار املستقبلية النتائه على كمؤشرللصناديق املدارة من قبل مدير الصندوق   سابق استثماري

 مخاطر االقتراض (ص

 طلبات استيفاء هبدف حمدودة حاالت يف بذلك يقوم قد أن  إىل االستثمار هبدف متويل على بادصول يقوم لن الصندوق مدير أن من الرغم على
 سداد عن الصندوق يت خر قد أو الصندوق أداء على تؤثر إضافية تكاليف التمويل هذا من ينته وعلي  لذلك، اداجة دعا إن الصندوق يف االسرتداد

 لسداد استثمارات  بعض تسييلإىل  الصندوق مدير يضطر أن الت خري ذلك على يرتتب، مما  ت إراد عن خارج  ألسباب احملدد الوقا يف املتمولة املبالال
 .الوحدات أسعار على سلبا سينعكه والذي وأداؤ  الصندوق أصول على يؤثر مما الديون هذ 

 مخاطر الضريبة  (ض

البلد  يف السارية القوانني مبوجب لوحدت الصندوق االسرتداد أوأو االستثمار  االشرتاكالضريبة اليت قد تفرض على  الرسوم الوحدات مالكييتحمل 
، مما يؤثر على صايف أصوهلم هلم عادية إقامة حمل تعترب أو فيها اإلقامة رخصة أو جنسيتهاحيمل املستثمرون يف الصندوق  اليت البلداناملستثمر ب  أو 

 .املستثمرة

 نشطة الغير اإلدارة مخاطر (ط

للت اوب مع األخبار والتوقعات االقتصادية والسياسية  التدخل يف تعديل أوزان الشركاتمن دير الصندوق م عدم متكن خماطر اإلدارة الغري نشطة  من 
مما  ء الصندوقاليت من املمكن أن تؤثر على أداء الشركات والقطاعات أو استغالل الويادات أو االخنفاضات الرأمسالية اليت ميكن استغالهلا لتحسني أدا

   . يؤثر سلباً على أداء الصندوق وسعر الوحدة

 التداول تعليق مخاطر (ظ

 قيمة على يؤثر الذي األمر املدرجة أسهمها تداول تعليق إىل يؤدي قد العالقة ذات واألحكام التنفيذية واللوائح باألنظمة املدرجة الشركات التوام عدم إن 
 .الوحدة سعر وبالتايل سلبا الصندوق أصول

 البيانات السابقة المرتبطة بأداء الصندوق .5

 .س ل أداء سابق ل الصندوق حديث الت سيه وال يوجد 

 مقابل الخدمات والعموالت واالتعاب  (ب)

 رسوم اإلدارة

يتم خصقمها هذ  األتعاب عند كل يوم تقومي و  أصول الصندوق. وحتتسب صايفمن  سنوياً % 1يستحق مدير الصندوق أتعاب مقابل اإلدارة مقدارها 
 من أصول الصندوق يف هناية كل شهر ميالدي. 

 



 رسوم أمين الحفظ

 ادفظ أمني رسوم الصندوق مدير يتحمل

 الضرائب

  .للصندوق إدارت  مقابل الصندوق مدير على أو الصندوق لصاحل املربمة العقود أو الصندوق على تفرض اليت الضرائبمجيع  الصندوق يتحمل

 رسوم التعامل

املاليقة حسقب العمقوالت السقائدة يف األسقواق والقيت تقدفع يتحمل الصندوق عمقوالت ورسقوم التقداول الناعقة عقن صقفقات وعمليقات شقراء وبيقع األوراق 
 .للوسطاء واألسواق املالية وا هات التنظيمية

 رسوم أخرى

الصندوق املصقاريف الالزمقة والفعليقة إلدارتق ، رسقوم املراجعقة ورسقوم ادفقظ ورسقوم النشقر والرسقوم الرقابيقة ومكافقإت أعضقاء مللقه إدارة مدير سيتحمل 
 ؤشر االسرتشادي، واملصروفات االخرىالصندوق ورسوم امل

 ال يوجد رسوم االشرتاك

 اإلدارة  رسوم
يققققتم و تراكميققققا  بشققققكل يققققوميوحتتسققققب  ،سققققنويبشققققكل الصققققندوق  صققققايف أصققققولمققققن % 1

 .خصمها من أصول الصندوق يف هناية كل شهر ميالدي

 يتم دفعها من قبل مدير الصندوق ملموع مكافإت أعضاء ملله إدارة الصندوق

 أتعاب احملاسب القانوين املستقل
 

 الصندوق مدير قبل من دفعها تمي ي

 رسوم املؤشر االسرتشادي
 

 الصندوق مدير قبل من دفعها تمي 

 الصندوق مدير قبل من دفعها تمي رسوم النشر يف موقع تداول 

 الصندوق مدير قبل من دفعها تمي  الرسوم الرقابية 

 يوجد ال مبكر اسرتداد رسوم

  الصندوق مدير قبل من دفعها تمي رسوم مصاريف ادفظ و خدمات ادفظ

مصاريف يتحملها صندوق االستثمار تتعلق 
 بالتمويل

 ال يوجد

 ال يوجدمصاريف تتعلق بتس يل الوحدات أو اجدمات 



 اإلدارية األخرى
أتعاب مستحقة مقابل تقدمي خدمات تتعلق 

 بس ل مالكي الوحدات
 ال يوجد

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

 الصندوق.

 ال يوجد

 ضريبة القيمة املضافةل*مجيع الرسوم أعال  غري شاملة 
 يوم 365 أساس على السنة أيام عدد احتساب يتم**

 مكان وكيفية الحصول على معلومات إضافية حول الصندوق  (ج)

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

 .920005856ء على الرقم االتصال خبدمة العمال

 :سم وعنوان مدير الصندوق وبيانات االتصال الخاصة بها (د)

 املالية الراجحي شركة
 فهد امللك طريق ، الرئيه املركو
 11432 الرياض 5561 ب.ص

 + 966( 11) 2119292 رقم هاتف
 + 966( 11) 2119299 رقم فاكه
 السعودية العربية اململكة

www.alrajhi-capital.com 

 :وعنوان أمين الحفظ وبيانات االتصال الخاصة بهسم ا (ه)

 شركة البالد لالستثمار
  السعودية العربية اململكة
  الرئيسي املركو املالية، البالد
  11411 الرياض 140 ب ص|  فهد امللك طريق
 0112906299: فاكه 920003636: اجملاين الرقم
 capital.com-clientservices@albilad   اإللكرتوين: الربيد

 capital.com-www.albiladاملوقع االلكرتوين: 
 

 :وعنوان الموزع وبيانات االتصال الخاصة بهسم ا (و)

  ال يوجد
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س سي أي لمؤشر األسهم السعودية متعدد العواملإم إصندوق الراجحي   

AL Rajhi MSCI Saudi Multi Factor Index Fund 

(مفتوح -)صندوق أسهم عام    

 مدير الصندوق ) شركة الراجحي المالية(

ِقبل الشرعية اجملازة من  الضوابطعلى أن  صندوق استثمار متوافق مع   العوامل متعدد السعودية األسهم ملؤشر أي سي إس إم الراجحي صندوقمت اعتماد 
  الشرعية املعينة لصندوق االستثمار اهليئة

 الشروط واألحكام

مبوجقب الققرار رققم  السقعودي هيئة السوق املاليةالصادرة عن ملله  أن شروط وأحكام هذا الصندوق واملستندات األخرى خاضعة لالئحة صناديق االستثمار
وتققاري    2016-61-1رقققم  السقعودي م، واملعدلققة بققرار مللققه هيئققة السقوق املاليققة24/12/2006هققق، املوافقق 3/12/1427وتقاري   1-219-2006

كمقا جيقب علقى املسقتثمرين .  تثمارغقري مضقللة عقن صقندوق االسق، وتتضقمن معلومقات كاملقة وواضقحة وصقحيحة و م23/5/2016هقق املوافقق 16/8/1437
قبققل اختققاذ أي قققرار اسققتثماري يف هققذا الصققندوق. وجيققب علققى املسققتثمر أن  ى بعنايققةقققراءة شققروط و أحكققام الصققندوق مققع مققذكرة املعلومققات واملسققتندات األخققر 

احملتمقل أي شقك يف مالءمقة هقذا االسقتثمار لق ، فإنق  جيقب  ي خذ يف االعتبار وضقع  املقايل وخربتق  يف االسقتثمار وأهدافق  االسقتثمارية. وإذا كقان لقدى املسقتثمر
هبقققذا عليققق  استشقققارة خبقققري مقققايل مسقققتقل. كمقققا أن اشقققرتاك املسقققتثمر يف هقققذا الصقققندوق يكقققون علقققى مسقققؤوليت  الشخصقققية التامقققة وسقققيتحمل أيقققة خمقققاطر تتعلقققق 

 االستثمار.

 .م2018-12-4 الموافق هـ1440-3-26تاريخ إصدار الشروط واألحكام:  

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

 .م2018-12-4 الموافق هـ1440-3-26تاريخ موافقه هيئة السوق المالية: موافقة الهيئة على طرح وحدات الصندوق بتاريخ 
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 ملخص الصندوق

  العوامل متعدد السعودية األسهم ملؤشر أي سي إس إم الراجحي صندوق الصندوق

 شركة الراجحي املالية . مدير الصندوق

 مفتوح.عام  نوع الصندوق

 تاريخ البدء
حىت تاري   م20/01/2019هق املوافق 14/05/1440 بتاري  الصندوق طرح سيبدأ
  .م31/01/2019هق املوافق 25/05/1440

 لاير سعودي العملة

 عالية     درجة المخاطر

 المؤشر اإلرشادي

MSCI Saudi IMI Domestic ex-client defined exclusion Diversified 

Factor Mix index- a diversified factor mix custom index calculated by MSCI based on 

the stock exclusions defined by ARC 

 وسيتم االشارة إلي  بققق )مؤشر إم إس سي أي لألسهم السعودية متعدد العوامل(

 هدف االستثمار
عام  استثمار صندوق هو العوامل متعدد السعودية األسهم ملؤشر أي سي إس إم الراجحي صندوق
مؤشر إم إس سي  أداء تتبع خالل من املال لرأس األجل طويل إىل متوسط منو حتقيق إىل يهدف مفتوح

 للصندوق الشرعية اهليئة ضوابط مع املتوافقة أي لألسهم السعودية متعدد العوامل 

 أنظمة اململكة العربية السعوديةحسب كل شخص طبيعي أو اعتباري مؤهل  المصرح لهم االشتراك في الصندوق

 لاير سعودي 10  سعر الوحدة عند بداية الطرح

 لاير سعودي 2,000   الحد األدنى لالشتراك

 لاير سعودي 1,000   الحد األدنى لالشتراك اإلضافي

 لاير سعودي 1,000   الحد األدنى لالسترداد

 لاير سعودي 2,000 الحد األدنى للرصيد

  أيام قبول طلبات االشتراك واالسترداد
 )مراكو االستثمار )من األحد إىل اجميه 

 )القنوات االلكرتونية )طوال أيام األسبوع 



آخر موعد الستالم طلبات االشتراك واالسترداد
  

 الساعة اجامسة عصرا يف اليوم ما قبل يوم التعامل

 األثنني واألربعاء أيام التعامل

 كل يوم عمل أيام التقويم 

 أيام اإلعالن
 األحد) عمل يوم كل  الشركة وموقع( تداول) السعودية املالية السوق موقع يف الوحدة سعر نشر سيتم
 (اجميه إىل

  موعد دفع قيمة الوحدات المستردة
إقفال العمل يف اليوم اجامه التايل ليوم  موعد يدفع ملالك الوحدات عوائد االسرتداد حبد أقصى قبل

 التعامل الذي مت في  حتديد سعر االسرتداد

 ال يوجد    رسوم االشتراك

  من صايف أصول الصندوقسنوياً % 1 الصندوقرسوم إدارة 

  الصندوق مدير قبل من دفعها يتم رسوم أمين الحفظ

 رسوم التعامل 
يتحمل الصندوق عموالت ورسوم التداول الناعة عن صفقات وعمليات شراء وبيع األوراق املالية 

 وا هات التنظيمية.حسب العموالت السائدة يف األسواق واليت تدفع للوسطاء واألسواق املالية 

 رسوم أخرى
الصندوق املصاريف الالزمة والفعلية إلدارت ، رسوم املراجعة ورسوم ادفظ ورسوم النشر مدير سيتحمل 

والرسوم الرقابية ومكافإت أعضاء ملله إدارة الصندوق ورسوم املؤشر االسرتشادي، واملصروفات 
 االخرى

  



 تعريف المصطلحات

 الصندوق 
 العوامل متعدد السعودية األسهم ملؤشر أي سي إس إم الراجحي صندوق

AL Rajhi MSCI Saudi Multi Factor Index Fund 

 شركة الراجحي املالية  مدير الصندوق/املدير/ الشركة

 ملله إدارة الصندوق  اجملله 

  للعمالءحبفظ األوراق املالية  من قبل اهليئةشخص اعتباري مستقل ومرخص ل   أمني ادفظ

 هيئة السوق املالية يف اململكة العربية السعودية اهليئة

 (تداول) السعودية املالية لسوقالرمسية لمجيع أيام العمل  أيام قبول طلبات االشرتاك واالسرتداد  

 طلب بيع وحدات يف الصندوق طلب االسرتداد 

 طلب شراء وحدات يف الصندوق طلب االشرتاك

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

 اليوم الذي يبدأ في  الصندوق أعمال  يوم تشغيل الصندوق

 كل طرف أو حادثة من ش هنا أن تؤثر سلباً على أداء الصندوق املخاطر

 من خالل  مقارنة أداء الصندوق االستثماريهو املقياس الذي يتم  املؤشر االسرتشادي

 هي ضريبة غري مباشرة ت فرض على مجيع السلع واجدمات اليت يتم شراؤها وبيعها من قبل املنشإت. ضريبة القيمة املضافة

 يف"( السققوق)" املاليققة لققألوراق كسققوق  بالعمققل هلققا املصققرح الوحيققدة ا هققة( تققداول) السققعودية املاليققة السققوق تعققد تداول 
 .وتداوهلا املالية األوراق بإدراج تقوم حيث السعودية، العربية اململكة

 اهليئة الشرعية اجاصة مبدير الصندوق اهليئة الشرعية

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

 قيمة أصول الصندوقاليوم الذي يتم في  حساب صايف  يوم التقومي 



 األيام اليت يتم فيها بيع وحدات صندوق االستثمار واسرتدادها يوم التعامل

 (تداول) السعودية املالية سوقلليوم عمل رمسي  يوم عمل 

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

 إمجايل أصول الصندوق بعد خصم كافة االلتوامات واملصاريف الفعلية احململة على الصندوق. أصول الصندوقصايف قيمة 

حصة املالك يف صندوق االستثمار الذي يتكون من وحدات مبا يف ذلك أجواء الوحدة وت عامل كل وحقدة علقى   وحدة االستثمار )الوحدة(
 أهنا حصة مشاعة يف أصول صندوق االستثمار.

 سعر الوحدة  يف فرتة الطرح األويل القيمة االمسية

 متتلك وحدات يف الصندوقشخص أو شركة أي  مستثمر/عميل/مالك الوحدة

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

وب إدارة يقوم في  مدير الصندوق بتتبع أوزان مكونات مؤشر معني هبدف حماكاة أداء هذا املؤشر، ويقتم هو أسل نشطة الغري اإلدارة
هيكلققة املؤشققر بنققاًء علققى منه يققة مت تطويرهققا مققن قبققل شققركة أم اس سققي أي والققيت تعتمققد علققى اختيققار الشققركات 

ل املقققايل والفققق  لنسقققب ا قققودة والقيمقققة واوزاهنقققا بنقققاء علقققى ملموعقققة مقققن العوامقققل املتنوعقققة القققيت تعتمقققد علقققى التحليققق
 باإلضافة إىل أداء السهم لكل شركة.

هققققي الضققققوابط والنسققققب املاليققققة الققققيت تتبعهققققا اهليئققققة الشققققرعية ملققققدير الصققققندوق لتصققققنيف الشققققركات واالسققققتثمارات   الضوابط الشرعية
 كاستثمارات متوافقة مع الضوابط الشرعية وميكن االستثمار هبا.

هققي أداة ماليققة أو عقققد تشققتق قيمتقق  مققن قيمققة أصققول حقيقيققة أو ماليققة أخققرى )أسققهم وسققندات وعمققالت أجنبيققة  عقود املشتقات
وسلع وذهب( وتكقون لتلقك العققود املاليقة مقدة زمنيقة حمقددة باإلضقافة إىل سقعر وشقروط معينقة يقتم حتديقدها عنقد 

(، Options(، عققود اجيقارات )Futuresحترير العقد بني البائع واملشرتي ومن هذ  العقود ) املستقبليات )
وأي عقققود مشققتقات أخققرى، علققى أن تكققون متوافقققة ( SWAP(، املبققادالت )Forwardsالعقققود اآلجلققة  )

 مع الضوابط الشرعية للصندوق.

 للمؤسسقة مماثلقة رقابيقة هليئقة أو السعودي العريب النقد مؤسسة لتنظيم اجاضعةو قصرية األجل  هي أدوات الدين  أدوات أسواق النقد
واألفققراد وادكومققات مققن أجققل  وتعتققرب الوطيفققة األساسققية هلققذ  األدوات إجيققاد السققيولة للشققركات اململكققة خققارج

العقققود املتوافقققة مققع الضققوابط الشققرعية املراحبققة واملضققاربة  مواجهققة احتياجاعققا النقديققة قصققرية األجققل والققيت تشققمل
 .متوافق مع الضوابط الشرعية للصندوق واملشاركة وأي عقد أخر والوكالة واإلجارة



هي املصرف املركوي للمملكقة العربيقة السقعودية، حيقث تتقوىل احملافظقة علقى االسقتقرار النققدي واملقايل يف اململكقة،  مؤسسة النقد العريب السعودي
 إضافة إىل دعم النمو االقتصادي املتوازن واملستدام.

استثمارية ذات طرح عام واملوافق عليها من قبل هيئة السوق املالية أو هيئات تنظيمية خلي ية و/أو هي صناديق  صناديق أسواق النقد
أجنبية وفقا لتنظيم بلد آخر خاضع لتنظيم مساوي على األقل لذلك املطبق على صناديق االستثمار يف اململكقة 

 الشرعية للصندوق.وتستثمر بشكل رئيسي يف أدوات أسواق النقد وتكون متوافقة مع الضوابط 

  الظروف االستثنائية 

هققي العوامققل االقتصققادية والسياسققية والتنظيميققة كاألزمققات االقتصققادية أو التغيققريات السياسققية احملليققة واجارجيققة أو 
القرارات التنظيمية والتشريعية اليت قد ينته عن حدوثها أثقر مباشقر علقى أداء أو اسقتمرارية الشقركات املسقتثمر هبقا 

 أو أصول الصندوق.  

هي صناديق استثمارية مرخصة وموافق عليها من قبل هيئة السوق املالية أو هيئات تنظيمية خلي ية و/أو أجنبية  رح العامصناديق االستثمار ذات الط
وفققققا لتنظقققيم بلقققد آخقققر خاضقققع لتنظقققيم مسقققاوي علقققى األققققل لقققذلك املطبقققق علقققى صقققناديق االسقققتثمار يف اململكقققة 

 ومتوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق

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

 فرتة املقارنةهي نسبة احنراف أداء الصندوق عن أداء املؤشر االسرتشادي خالل  هامش معامل االحنراف عن املؤشر

هققي القققرارات الققيت تققؤثر بشققكل مباشققر علققى حقققوق املسققاشني يف الشققركة والققيت تشققمل علققى سققبيل املثققال ) توزيققع  إجراءات الشركات
األربققققققاح النقديققققققة، توزيققققققع أوراق ماليققققققة منحققققققة، عوئققققققة األوراق املاليققققققة، زيققققققادة أو ختفققققققيض رأس املققققققال، االنققققققدماج 

 واالستحواذ(

 

 

 

 

 



 :عامة معلومات1 ) 

 .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
 املركو الرئيه، طريق امللك فهد

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

 اململكة العربية السعودية
 ج( عنوان الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق

 شركة الراجحي المالية
captial.com-www.alrajhi 

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

 " 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 املركو املالية، البالد
  11411 الرياض 140 ب ص|  فهد امللك طريق
 0112906299: فاكه 920003636: اجملاين الرقم
 capital.com-clientservices@albilad   اإللكرتوين: الربيد

 capital.com-www.albiladاملوقع االلكرتوين: 
 

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


 :النظام المطبق2 ) 

(، هي شركة مسقاشة سقعودية مقفلقة مقرخص هلقا مقن هيئقة السقوق املاليقة )"اهليئقة أو ا هقة املنظمقة" ملمارسقة أنشقطة اإلدارة "الشركة")ة شركة الراجحي املالي
 (37/07068رقم )وادفظ يف األوراق املالية، مبوجب رخصة هيئة السوق املالية والتعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية والرتتيب وتقدمي املشورة 

ائح الصققندوق عبققارة عققن صققندوق اسققتثماري مفتققوح، زضققع كققال مققن الصقققندوق ومققدير الصققندوق لنظققام السققوق املاليققة ولوائحقق  التنفيذيققة واألنظمققة واللقققو 
 ذات العالقة املطبقة يف اململكة العربية السعودية. ىاألخر 

 :أهداف صندوق االستثمار 3 )
 

 .وصف ألهداف صندوق االستثمار، بما في ذلك نوع الصندوق (أ
 طويلمتوسط إىل  منو حتقيق إىل يهدف مفتوح عام استثمار صندوق هو  العوامل متعدد السعودية األسهم ملؤشر أي سي إس إم الراجحي صندوق
 .للصندوق الشرعية اهليئة ضوابط مع املتوافق مؤشر إم إس سي أي لألسهم السعودية متعدد العوامل  أداء تتبع خالل من املال لرأس األجل

االستثمار أسهم الشركات املكونة للمؤشر  يتم حيثباستخدام أسلوب اإلدارة الغري نشطة للمؤشر اإلرشادي أداء مطابق يسعى الصندوق لتحقيق  
( من خالل زيارة مؤشر إم إس سي أي لألسهم السعودية متعدد العوامل شادي )سرت متابعة أداء املؤشر اإلميكن للمستثمر و االسرتشادي حسب أوزاهنا 

  capital.com-www.alrajhi املوقع االلكرتوين ملدير الصندوق

 اليت يتم حتقيقها يف الصندوق. نقديةال توزيعاتالو سوف يقوم الصندوق بإعادة استثمار األرباح 

 .سياسات االستثمار و ممارساته ، بما في ذلك أنواع األصول التي سيستثمر فيها الصندوق (ب
 .السعودية األسهم أسواق يف املدرجة الشركات أسهم يف أساسي بشكل االستثمار طريق عن االستثمارية أهداف  الصندوق حيقق -1
مؤشقر إم إس سقي أي لألسقهم الشقركات املدرجقة يف أسقواق األسقهم السقعودية واملكونقة ملؤشقر أم أس سقي أي )استثمارات الصندوق يف أسهم  ترتكو -2

% مقن أصققول الصقندوق علققى 5( املتوافقق مقع الضققوابط الشقرعية للصققندوق. كمقا ميكقن للصققندوق االحتفقاز مبققا ال يت قاوز السقعودية متعقدد العوامققل 
 االئتمقققاين للتصقققنيف األدىن ادقققد وسقققيكون .هبقققدف تغطيقققة أي طلبقققات اسقققرتداد حمتملقققة وصقققناديق أسقققواق النققققد النققققد أسقققواقشقققكل نققققد ويف أدوات 

  أدىن حبققد واملصققنفة الدوليققة االئتمققاين التصققنيف وكققاالت مققن ثققال  مققن واحققدة حتققدد  مققا حسققب النقققد أسققواق أدوات السققتثمارات النظققرية لألطققراف
. مصقنفة غقري نظقرية أطقراف مقع و/أو النققد أسقواق أدوات يف االسقتثمار يقتم ولقن -BBBفقتش /Baa3مقوديو /-BBBبقورز آنقد سقتاندرد: كتايل

 املتعلققة واملخقاطر والسقيولة األداء علقى بنقاءً  للصقندوق الشقرعية الضقوابط مقع واملتوافققة العقام الطرح ذات النقد أسواق صناديق يف االستثمار وسيكون
 . عليها تعديل وأي االستثمار صناديق الئحة يف عليها املنصوص القيود حسب نظري طرف أي مع لالستثمار األعلى ادد وسيكون بالصندوق

 طقققل يف% 100حقققىت  النققققد أسقققواق وصقققناديق أدوات يف أو نققققد شقققكل علقققى الصقققندوق أصقققول مقققن أعلقققى بنسقققبة حيقققتفظ أن الصقققندوق ملقققدير وحيقققق
 .االستثنائية الظروف

( مؤشر إم إس سي أي لألسهم السعودية متعدد العوامل الغري نشطة لتحقيق أداء مياثل أداء املؤشر االسرتشادي ) يستخدم الصندوق سياسة اإلدارة -3
قبقققل حسقققم الرسقققوم واملصقققاريف مقققع تقلقققيص نسقققبة االحنقققراف بقققني أداء الصقققندوق وأداء املؤشقققر إىل أدىن حقققد ممكقققن، وذلقققك عقققن طريقققق االسقققتثمار يف 

كات املكونة للمؤشقر االسرتشقادي. كمقا سقيهدف مقدير الصقندوق إىل اسقتثمار مبقالال االشقرتاكات وإعقادة مطابققة الشركات ب وزان تقارب أوزان الشر 

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


صققندوق األوزان أو التغيققريات يف مكونققات املؤشققر االسرتشققادي بشققكل فعققال مققع االخققذ يف االعتبققار تكققاليف التعامققل الققيت قققد تققؤثر سققلباً علققى أداء ال
 ذي ال زضع ملثل هذ  املصاريف. مقارنة باملؤشر االسرتشادي ال

املؤشققر  مكونققات إعققادة تققوازن وقققا نفققه يف األقققل علققى سققنوي نصققف أسققاس علققى الصققندوق الشققركات املسققتثمر هبققا يف أوزان مراجعققة تققتم سققوف
 عمليققات بسققبب أو الصققندوق يف املسققتثمر هبققا الشققركات إجققراءات بسققبب موازنققة الشققركات املسققتثمر بشققكل دوري إعققادة تققتم قققد كمققا.  االسرتشققادي

 اإلجقراءات حسقب التقوازن إعقادة مرحلقة خقالل للوحقدات واالسقرتداد االشقرتاك لعمليقة مؤققا بإيققاف الصقندوق يققوم وجيوز أن. واالسرتداد االشرتاك
 .عليها تعديل وأي االستثمار صناديق الئحة يف عليها املنصوص

 النقد أسواق صناديق يف هبا االحتفاز يتم اليت النقدية املبالال استثمار املمكن من ولكن خرىاألسهم األ صناديق يف لالستثمار الصندوق يهدف ال -4
 .الصندوق أصول صايف من% 5 أقصى وحبد الصندوق لصاحل

 االسققرتداد، طلبققات لتلبيققة كافيققة  غققري املتققوفرة السققيولة كانققا  حققال يف ولكققن االسققرتداد طلبققات لتنفيققذ كافيققة  بسققيولة لالحتفققاز الصققندوق مققدير يهققدف -5
 طلبقققات تغطيقققة لغقققرض الصقققندوق أصقققول قيمقققة صقققايف مقققن٪ 10 يت قققاوز ال مبقققا الشقققرعية الضقققوابط مقققع متوافقققق متويقققل علقققى ادصقققول للصقققندوق فيحقققق

 .االسرتداد

 :مدة صندوق االستثمار  4 )

 .الصندوق عبارة عن صندوق استثماري مفتوح املدة

 :قيود/حدود االستثمار  5 )

وأي تعديل  خالل إدارت  للصندوق بالقيود واددود اليت تفرضها الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلوماتيلتوم مدير الصندوق 
 . عليها

 :العملة  6 )

عمقالت العامليقة الرئيسقية عملة الصندوق هي الريقال السقعودي وهقي القيت سقتقو م هبقا اسقتثمارات  ووحداتق ، وتقبقل اشقرتاكات املسقتثمرين بق ي عملقة أخقرى مقن ال
سققعر علققى أسققاس سققعر الصققرف السققائد يف األسققواق يف ذلققك التققاري ، ويتحمققل الراغبققون يف حتويققل اسققتحقاقاعم بعملققة غققري عملققة الصققندوق خمققاطر تذبققذب 

 الصرف لتلك العمالت عند تاري  التحويل.

 :مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب 7 )

 .أصول صندوق االستثمار، وطريقة احتسابهاتفاصيل لجميع المدفوعات من  .1

 رسوم اإلدارة

يتم خصقمها هذ  األتعاب عند كل يوم تقومي و  أصول الصندوق. وحتتسب صايفسنويا من % 1يستحق مدير الصندوق أتعاب مقابل اإلدارة مقدارها 
 من أصول الصندوق يف هناية كل شهر ميالدي. 

 رسوم أمين الحفظ

 .ادفظ أمني رسوم الصندوق مدير يتحمل



  الضرائب

 مدير الصندوق مقابل إدارت  للصندوق. على اليت تفرض على الصندوق أو العقود املربمة لصاحل الصندوق أو  الضرائبمجيع  الصندوق يتحمل

 رسوم التعامل

العمقوالت السقائدة يف األسقواق والقيت تقدفع يتحمل الصندوق عمقوالت ورسقوم التقداول الناعقة عقن صقفقات وعمليقات شقراء وبيقع األوراق املاليقة حسقب 
 .للوسطاء واألسواق املالية وا هات التنظيمية

 رسوم أخرى

الصندوق املصقاريف الالزمقة والفعليقة إلدارتق ، رسقوم املراجعقة ورسقوم ادفقظ ورسقوم النشقر والرسقوم الرقابيقة ومكافقإت أعضقاء مللقه إدارة مدير سيتحمل 
 االسرتشادي، واملصروفات االخرى.الصندوق ورسوم املؤشر 

 ال يوجد رسوم االشرتاك

 اإلدارة  رسوم
يقتم و تراكميقا  بشقكل يقوميوحتتسقب  ،سنويبشكل الصندوق  صايف أصولمن % 1

 .خصمها من أصول الصندوق يف هناية كل شهر ميالدي

 يتم دفعها من قبل مدير الصندوق ملموع مكافإت أعضاء ملله إدارة الصندوق

 احملاسب القانوين املستقلأتعاب 
 

 يتم دفعها من قبل مدير الصندوق

 رسوم املؤشر االسرتشادي
 

 يتم دفعها من قبل مدير الصندوق

 يتم دفعها من قبل مدير الصندوق رسوم النشر يف موقع تداول 

 يتم دفعها من قبل مدير الصندوق الرسوم الرقابية 

 يوجد ال مبكر اسرتداد رسوم

 يتم دفعها من قبل مدير الصندوق ادفظ و خدمات ادفظرسوم مصاريف 

مصاريف يتحملها صندوق االستثمار تتعلق 
 بالتمويل

 ال يوجد

مصاريف تتعلق بتس يل الوحدات أو اجدمات 
 اإلدارية األخرى

 ال يوجد

أتعاب مستحقة مقابل تقدمي خدمات تتعلق بس ل 
 مالكي الوحدات

 ال يوجد



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

 ال يوجد

 ضريبة القيمة املضافةقبل احتساب  *مجيع الرسوم أعال  
 يوم 365 أساس على السنة أيام عدد احتساب يتم**
 الوحداتفاصيل مقابل الصفقات المفروضة على االشتراك واالسترداد ونقل الملكية التي يدفعها مالكو ت .2

 .ال يوجد رسوم اشرتاك أو اسرتداد لوحدات الصندوق
 ج( أي عمولة خاصة يبرمها مدير الصندوق

 .ال يوجد

 :التقويم والتسعير  8 )

 .الصندوق هأ( كيفية تقويم كل أصل يملك

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

 يوم للسهم اإلغالق سعر يتوفر مل إذا. املستحقة األرباح إليها مضافاً  إغالق سعر هلا يتوفر اليت لألسهم التقومي يوم يف اإلغالق أسعار اعتماد سيتم
 قيمة صايف خالل من تقوميها سيتم العام الطرح ذات النقد أسواق صناديق يف االستثمار حالة ويف متوفر، إغالق سعر اخر اعتماد سيتم التقومي

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

 .ب( عدد نقاط التقويم، وتكرارها

 السققاعة قبققل أعققال  )أ( الفقققرة يف ليقق إ االشققارة مت كمققا  الصققندوق يف أصققل كققل  لقيمققة وفقققا اجمققيه إىل األحققد مققن يوميققا   الصققندوق أصققول تقققومي سقيتم
 .مساءً  اجامسة

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

 بشكل وحدة سعر حساب أو خاطئ بشكل الصندوق أصول من أصل أي تقومي عند املتضررين الوحدات مالكي مجيع وتعويض توثيق سيتم
 يف فوراً  ذلك عن واإلفصاح الوحدة سعر من أكثر أو% 0.5 نسبت  تشكل التسعري أو التقومي يف خط  أي عن فوراً  اهليئة إبالغ سيتم كما.   خاطئ
 .الصندوق تقارير ويف تداول وموقع املالية الراجحي موقع

 .احتساب سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات االشتراك واالستردادد( طريقة 

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

 .التقومي تاري  يف السائدة الصرف ب سعار السعودي الريال بعملة تقوميها إعادة يتم األخرى



 .هـ( مكان ووقت نشر سعر الوحدة، وتكرارها

 مساءً  اجامسة الساعة قبل (اجميه إىل األحد) عمل يوم كلوموقع الشركة   (تداولالسوق املالية السعودية ) موقع يف الوحدة سعر نشر سيتم

 :التعامالت 9 ) 

 .أ( مسؤوليات مدير الصندوق في شأن طلبات االشتراك واالسترداد

 ويف والتحويل واسرتدادها الصندوق وحدات بيع عليها بناءً  يتم اليت األيام وهي (األربعاء ويوم األثنني) يوم تقومي على بناء الصندوق يف التعامل سيتم
 .التايل التعامل يوم يف الصندوق يف التعامل يتم رمسي عمل يوم التعامل يوم يوافق مل حالة

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

 .االسرتداد سعر حتديد فيها مت اليت التعامل ليوم التايل اجامه اليوم يف العمل إقفالموعد  قبل املناسبة االسرتداد عوائد الوحدات ملالك الدفع سيتم

 .ج( أّي قيود على التعامل في وحدات الصندوق

 ال يوجد

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

 االسرتداد: أو االشرتاك رفض أو ت جيل فيها ميكن  اليت واداالت الصندوق مدير صالحية
 .إذا طلبا هيئة السوق املالية ذلك -
 .مدير الصندوق أن التعليق حيقق مصاحل مالكي الوحدات ىأذا رأ -
 أو عام بشكل إما االستثمار صندوق ميلكها اليت األخرى األصول أو املالية األوراق مع التعامل فيها يتم اليت الرئيسة السوق يف التعامل تعليق مت إذا -

جيقوز ملقدير الصقندوق ت جيقل و .الصقندوق أصقول قيمقة صقايف إىل نسبة مهمة أهنا معقول بشكل الصندوق مدير يرى اليت الصندوق أصول إىل بالنسبة
ملقالكي الوحقدات واملطلقوب تلبيتهقا اسرتداد الوحدات كحد أقصى إىل يوم التعامل التايل. وحيد  ذلك، إذا بلال إمجايل نسبة مجيقع طلبقات االسقرتداد 

 %( أو أكثر من صايف قيمة أصول الصندوق.10) يف أي يوم تعامل

مقع مللقه يف حال تعليق تقومي الصندوق، سيتخذ مدير الصندوق االجقراءات الالزمقة مقع االخقذ باالعتبقار املقدة الضقرورية واملقربرات ومراجعقة التعليقق 
تظمقة. كمققا سققيتم إشققعار هيئقة السققوق املاليققة ومققالكي الوحقدات فققورا بقق ي تعليققق مقع توضققيح أسققباب التعليققق، وأمققني ادفققظ بصققورة منالصقندوق إدارة 

 املواققع وإشعار هيئة السوق املالية ومالكي الوحدات فور انتهاء التعليقق بالطريققة نفسقها املسقتخدمة يف اإلشقعار  عقن التعليقق واإلفصقاح عقن ذلقك يف
 ملوقع اإللكرتوين للسوق.اإللكرتوين ملدير الصندوق وا

 السققوق هيئققة للققوائح خمالفققة االشققرتاك هققذا علققى يف حققال رأى مققدير الصققندوق أنقق  يرتتققب الصققندوق يف اشققرتاك طلققب أي رفققض الصققندوق ملققدير وحيققق
 .ل أو إذا كان رفض طلب االشرتاك حيقق مصلحة مالكي الوحدات ادالينياألموا غسل مكافحة نظام أو املالية

 



 . اإلجراءات التي يجري بمقتضاها اختيار طلبات االسترداد التي ستؤجَّلهـ( 

ويقتم معاملقة كقل طلقب علقى حقدة حبيقث أولويقة اسقتالم الطلقب يف حالة مت ت جيل االسرتداد من قبل مدير الصندوق، فسوف يقتم القدفع علقى أسقاس 
% سوف يتم تنفيقذ طلبقات العمقالء القيت مت اسقتالم طلبقاعم قبقل املوعقد النهقائي لتققدمي 10االسرتداد يف يوم التعامل الواحد إذا عاوز إمجايل طلبات 

ادقققد األدىن املطلققققوب لالسققققتمرار  وهققققو سقققعودي لاير 2000قيمقققة الوحققققدات عققققن . فقققإذا اخنفضققققا حبسققققب األسققققبقيةالتعليمقققات اجاصققققة باالسقققرتداد 
 رتداد وحدات املستثمرين بالكامل.سبالصندوق، فعندئذ جيب ا

 .األحكام المنظمة لنقل ملكية الوحدات إلى مستثمرين آخرين و(

أو يف حال طلب ذلك  (اهلل قدر ال)، إال يف حاالت حمدودة جداً  كالوفاة آخرين مستثمرين الصندوق إىل وحدات ملكية بنقل الصندوق يقوم لن
ذات صالحية أو أي حاالت أخرى ال تتعارض مع األنظمة والقوانني املعنية وذلك حسب موافقة مدير حبسب أمر قضائي أو أمر من جهة تنظيمية 

 الصندوق.

 صندوقالمدير الصندوق في  استثمارز( 

ركت  قد يستثمر مدير الصندوق يف الصندوق بصفت  مستثمر وذلك وفقا لتقدير  اجاص. وحيتفظ مدير الصندوق حبق  يف اسرتداد جوء من أو كل مشا
 -والتقارير السنوية  -تقارير الصندوق )التقارير األولية  يف الصندوق يف استثمارات  عنمدير الصندوق  فصحي وسوف ،حسب ما يرا  مناسباً 

 .وإفصاحات مدير الصندوق(

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

  بسقعر الوحقدة  (األثنقني واألربعقاء) باالشرتاك واالسرتداد والتحويل يف الصندوق بعد إمتام الطرح األويل لوحقدات الصقندوق يف كقل يقوم تعامقليسمح
يقوم مسقاًء مقن  السقاعة اجامسقةوالتحويل قبل . وسيكون آخر موعد الستالم طلبات االشرتاك واالسرتداد التعاملاملعلن عن  يف اليوم الذي يلي يوم 

 العمل السابق ليوم التعامل.
 يقققوم  إذا مت تسققديد أمقققوال االشققرتاك قبقققل املوعققد النهقققائي لتقققدمي التعليمقققات اجاصققة بشقققراء الوحققدات واسقققرتدادها، يبققدأ االسقققتثمار يف الصققندوق مقققن

ك بعققد املوعققد النهققائي لتقققدمي التعليمققات التعامققل الققذي يلققي اسققتالم األمققوال الققيت مت مبوجبهققا قبققول طلققب املسققتثمر ويف حالققة اسققتالم أمققوال االشققرتا
ة بشققراء اجاصقة بشقراء الوحقدات واسقرتدادها بالصقندوق يقتم تنفيقذ الطلقب يف يقوم التعامقل الثقاين القذي يلقي املوعقد النهقائي لتققدمي التعليمقات اجاصق

 بعقد جديقد اشقرتاك طلقب تققدمي إعقادة املشقرتك علقى يتوجقب االشقرتاك متطلبقات اسقتيفاء لعقدم االشقرتاك قبقول عقدم حال ويف الوحدات واسرتدادها
 .االشرتاك متطلبات استيفاء

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

علقى أن يقتم تققدمي ل بني الصناديق يومياً عن طريق فروع الشقركة املعتمقدة خقالل سقاعات العمقل الرمسيقة ييتم استالم طلبات االشرتاك واالسرتداد أو التحو 
 بيانات إثبات اهلوية الالزمة، أو عن طريق القنوات اإللكرتونية اليت توفرها شركة الراجحي املالية.

 
 



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

لاير سققعودي وادققد االدىن 1,000لاير سققعودي، وهققو ادققد األدىن للرصققيد  وادققد األدىن لالشققرتاك اإلضققايف 2,000ادققد االدىن لالشققرتاك يف الصققندوق 
 لاير سعودي وجيوز ملدير الصندوق خفض هذ  النسب للربامه االدخارية واالستثمارية 1,000لالسرتداد 

 ندوق جمعهدنى للمبلغ التي ينوي مدير الصاألحد الك( 

 .سعودي لاير مليون 10 هو األويل الطرح فرتة خالل استيفائ  املطلوب األدىن ادد إن

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

 عمل الستمرارصادرة عن هيئة السوق املالية فيما زص املتطلب الالزم يتبع مدير الصندوق األحكام الواردة يف الئحة صناديق االستثمار والتعاميم ال
( ماليني لاير سعودي سوف يسعى مدير الصندوق لتصحيح ذلك حسب اإلجراءات 10الصندوق، ويف حال قل صايف قيمة أصول الصندوق عن )

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

 :سياسة التوزيع   10) 

 .أ( سياسة توزيع الدخل واألرباح

 .ات نقدية على املستثمرين وسيقوم بإعادة استثمار األرباح املوزعة يف الصندوقلن يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح أو توزيع

 :تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات 11) 

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

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

 الفققرة من هناية فرتة التقرير وذلك يف األمقاكن وبالوسقائل احملقددة يف  ( يوماً 70إتاحة التقارير السنوية لل مهور خالل مدة ال تت اوز ) سوف يتم
 ويف املوقع االلكرتوين ملدير الصندوق واملوقع اإللكرتوين للسوق.  )ب( من هذ  املادة،

 ( يومققاً مققن هنايققة فققرتة التقريققر وذلققك يف األمققاكن وبالوسققائل احملققددة يف شققروط 35ر خققالل )إعققداد التقققارير األوليققة وإتاحتهققا لل مهققو  سققوف يققتم
 املوقع االلكرتوين ملدير الصندوق واملوقع اإللكرتوين للسوق. ويفوأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات 

 ية:يقوم مدير الصندوق بإتاحة تقارير املشرتكني يف الصندوق واليت تتضمن املعلومات التال 

 صايف قيمة أصول الصندوق -



 عدد وحدات الصندوق واليت ميلكها املشرتك وصايف قيمتها -

 ( يوماً من كل صفقة.15س ل بالصفقات اليت نفذها املشرتك خالل مخسة عشر ) -

 وحقدات يف صقفقات  يلخص( البيان ش هنا يف املعد السنة خالل الوحدات متلك شخص أي ذلك يف مبا) الوحدات الكمل سنوي بيان -
 وإمجقايل املوزعقة األربقاح البيقان هقذا حيتقوي أن وجيقب املاليقة، السقنة هنايقة مقن يومقاً ( 30) خالل املالية السنة مدار على العام الصندوق

 املعلومقققات، ومقققذكرة الصقققندوق وأحكقققام شقققروط يف والقققواردة الوحقققدات مالقققك مقققن املخصقققومة واألتعقققاب واملصقققاريف اجقققدمات مقابقققل
 مققذكرة أو الصققندوق وأحكققام شققروط يف أو الالئحققة هققذ  يف عليهققا املنصققوص االسققتثمار قيققود خمالفققات  ميققع تفاصققيل إىل باإلضققافة
 .املعلومات

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

 (و/أو الرسائل النصية الربيد اإللكرتوينللمستثمر )العنوان الربيدي و/أو  ةاملس لعن طريق أحدى وسائل التواصل  اجاصة بالصندوق ترسل اإلشعارات
. وجيب إخطار مدير الصندوق يف أو من خالل أي وسيلة تواصل أخرى يتم اعتمادهاتداول  املالية السوق شركة وموقع الصندوق ملدير االلكرتوين واملوقع

األولية  التقارير من تاري  إرسال تلك اإلشعارات أوتقوميياً يوماً  )45) ربعونأمخسة و  خالل فرتةأو اإلشعار وذلك  التقاريرحال اكتشاف أية أخطاء يف 
 ، وبعد ذلك تصبح التقارير الصادرة عن مدير الصندوق هنائية وحامسةوالسنوية

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

موققع شقركة السقوق املاليقة  وذلقك مقن خقاللمقابل دون املاليقة يستطيع مالكي الوحدات االستثمارية واملستثمرين احملتملني ادصول على نس  من الققوائم 
 capital.com-www.alrajhiلكرتوين  أو يف املقر الرئيسي ملدير الصندوق أو عن طريق موقع  اال www.Tadawul.com.saتداول 

 أخرى تواصل وسيلة أي خالل من أو (الربيد اإللكرتوين)العنوان الربيدي و/أو يتم موافاة مجيع املستثمرين بنسخة من القوائم املالية الصندوق ترسل على 
 بدون مقابل بناًء على استالم طلب خطي منهم بذلك.  اعتمادها يتم

 :سجل مالكي الوحدات 12)

ئحة سيقوم مدير الصندوق بإعداد س ل  مبالكي الوحدات باملعلومات املطلوبة وحتديث  بشكل مستمر عند حصول أي تغيريات يف املعلومات حسب الال
 ملانا عند الطلب يظهر في  مجيع املعلومات املرتبطة مبالك الوحدات املع  فقط وحفظ  يف اململكة كما سيتم إتاحة ملخص لس ل مالكي الوحدات

 :اجتماع مالكي الوحدات 13 )

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

 جيوز ملدير الصندوق، بناًء على مبادرة من ، الدعوة لعقد اجتماع ملالكي الوحدات. 
  أيام من تسلم طلب كتايب من أمني ادفظ 10الجتماع مالكي الوحدات خالل يدعو مدير الصندوق 

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


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

 .الدعوة إلى عقد اجتماع لمالكي الوحداتب( إجراءات 

يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات من خالل إعالن الدعوة على املوقع اإللكرتوين اجاص ب  وعلى املوقع اإللكرتوين اجاص  .1
أيام  10ء مهلة ال تقل عن بالسوق املالية السعودية "تداول"، ومن خالل إرسال إخطار خطي  ميع مالكي الوحدات وأمني ادفظ مع إعطا

يوماً من تاري  انعقاد االجتماع. ويتعني أن حيدد اإلعالن واإلخطار تاري  انعقاد االجتماع ومكان  ووقت  وجدول األعمال  21وال تويد عن 
قرت ح. كما يتعني على مدير الصندوق، يف نفه وقا إرسال اإلخطار إىل مالكي الوحدات فيما يتعلق ب ي اجتماع

 
، تقدمي نسخة من هذا امل

 اإلخطار إىل هيئة السوق املالية.

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

% على األقل من قيمة وحدات 25لنصاب الالزم لعقد اجتماع ملالكي الوحدات من عدد مالكي الوحدات الذين ميتلكون ملتمعني يتكون ا .3
 الصندوق.

يف حال عدم الوفاء بشروط النصاب الواردة يف الفقرة السابقة أعال ، يدعو مدير الصندوق الجتماع ثان من خالل اإلعالن على موقع   .4
املوقع اإللكرتوين اجاص بالسوق املالية السعودية "تداول" ومن خالل إرسال إخطار خطي  ميع مالكي الوحدات وأمني اإللكرتوين وعلى 

أيام من تاري  انعقاد االجتماع الثاين. وخالل االجتماع الثاين، يشكل أي عدد من مالكي الوحدات  5ادفظ مع إعطاء مهلة ال تقل عن 
 حدات، اداضرين بصفة شخصية أو من خالل ممثلني، نصاباً قانونياً.الذين ميتلكون أي عدد من الو 

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

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

حيددها  اليت للشروط وفقاً  تقنية وسائل عرب االجتماعات خالل من القرارات على والتصويا ومداوالعا الوحدات مالكي اجتماعات عقد جيوز .1
 .املالية السوق هيئة حتددهامدير الصندوق أو 

 اداضر الوحدات ملموع من%  50 من أكثر ملكيتهميف حال التغيريات األساسية املقرتحة جيب أخذ موافقة مالكي الوحدات الذين متثل نسبة  .2
 الوحدات سواًء أكان حضورهم شخصياً أم وكالة أم بواسطة وسائل التقنية ادديثة. مالكي اجتماع يف مالكها

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

 :حقوق مالكي الوحدات 14)

 ون مقابل.ادصول على نسخة حديثة من شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات باللغة العربية بد 
  دم قيادصول على تقرير يتضمن صايف قيمة أصول وحدات الصندوق، وعدد الوحدات اليت ميتلكها وصايف قيمتها، وس ل جبميع الصفقات

 يوم من كل صفقة. 15خالل 



 ادصول على القوائم املالية املراجعة للصندوق بدون مقابل عند طلبها 
 ومذكرة املعلومات وإرسال ملخص هبذا التغيري قبل سريان  وفقا لنوع التغيري واملدة احملددة يف  اإلشعار ب ي تغيري يف شروط وأحكام الصندوق

 الئحة صناديق االستثمار.
 اإلشعار ب ي تغري يف ملله إدارة الصندوق 
 ات أداء الصندوق عند ادصول على نسخة حمدثة من شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات سنويا تظهر الرسوم واألتعاب الفعلية ومعلوم

 طلبها
  يوما تقومييا، خبالف األحدا  اليت تنص عليها الشروط  21االشعار برغبة مدير الصندوق بإهناء صندوق االستثمار قبل االهناء مبدة ال تقل عن

 واألحكام ومذكرة املعلومات عليها.
 يف حالة مت االتفاق مع مالك الوحدة على أوقات خمتلفة أو تعذر ذلك يف شروط وأحكام الصندوق، إال السرتداد يف األوقات احملددة دفع عوائد ا

 .نظراً لظروف خارجة عن إرادة مدير الصندوق
  اجتماع ادق يف الدعوة إىل عقد 
 طلبها من مدير الصندوق دادصول على اإلجراءات اجاصة مبعا ة الشكاوى عن 

 :مسؤولية مالكي الوحدات 15 ) 

 الصندوق والتوامات ديون عن مسؤوالً  الوحدات مالك يكون ال ، من  جوء أو الصندوق يف الستثمار  الوحدات مالك خسارة عدا فيما

 :خصائص الوحدات 16 )

 شكل على الصندوق يف االشرتاك ويكون. واحدة فئة من مجيعها تكون القيمة متساوية الوحدات من حمدود غري عدداً  ي صدر أن الصندوق ملدير جيوز
 .القيمة متساوية وحدات

 :التغييرات في شروط وأحكام الصندوق 17)

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

وأحكام الصندوق حبسب أنواع التغيري يلتوم مدير الصندوق مبتطلبات الئحة صناديق االستثمار وأي تعديل عليها عند إجراء أي تغيري على شروط 
 التالية:

 األساسية التغييرات: 
ادصول على موافقة مالكي الوحدات يف الصندوق على التغيري األساسي املقرتح من خالل قرار صندوق عادي، ومن مث ادصول على موافقة 

قبل سريان أي تغيري أساسي دون فرض أي رسوم اسرتداد )إن  اهليئة على التغيريات املقرتحة. وحيق ملالكي وحدات الصندوق اسرتداد وحداعم
 وجدت(.

 
 



 المهمة التغييرات: 
( يومًا قبل اليوم احملدد لسريان التغيري. 21إشعار اهليئة ومالكي الوحدات يف الصندوق كتابيًا ب ي تغيريات مقرتحة، وذلك بفرتة ال تقل عن )

 (.وجدت إن) اسرتداد رسوم أي فرض دون أساسي تغيري أي سريان قبل وحداعم اسرتداد الصندوق وحدات ملالكي وحيق
 اإلشعار واجبة التغييرات: 

 ( أيام من سريان التغيري.8إشعار اهليئة ومالكي الوحدات كتابياً ب ي تغيريات واجبة اإلشعار، وذلك قبل )

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

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

 ( أيام 10دها اهليئة وذلك قبل )اإلفصاح عن تفاصيل التغيريات املهمة يف املوقع اإللكرتوين للشركة واملوقع اإللكرتوين للسوق أو بالطريقة اليت حتد
 من سريان التغيري.

 ( يوماً من سريان التغيري.21اإلفصاح عن تفاصيل التغيريات واجبة اإلشعار يف املوقع اإللكرتوين للشركة واملوقع اإللكرتوين للسوق خالل ) 
 صندوق حسب متطلبات الئحة صناديق االستثمار.اإلفصاح عن مجيع التغيريات يف شروط وأحكام الصندوق يف التقارير السنوية اجاصة بال 

 :إنهاء صندوق االستثمار 18 )

دوق يعتققرب هققذا الصققندوق مققن الصققناديق املفتوحققة املققدة ولققيه هنققاك يققوم حمققدد لتصققفيت . ومققع ذلققك، فإنقق  سققيكون ملققدير الصققندوق ادققق يف تصققفية الصققن
مرار يف إدارتققق  بطريققققة عمليقققة ومالئمقققة وملديقققة مقققن الناحيقققة االقتصقققادية أو بسقققبب بالكامقققل، إذا أصقققبح جليقققاً أن ح قققم أصقققول الصقققندوق ال يقققربر االسقققت

ن دون ادد األدىن املسموح ب  الستمرار الصندوق واحملدد محدو  بعض التغيريات يف األنظمة اليت حتكم إدارة الصندوق، أو اخنفض ح م الصندوق 
دير قبققل هيئقققة السقققوق املاليقققة وذلقققك بعقققد اشقققعار هيئقققة السقققوق املاليقققة أو ألي سققبب طقققارا آخقققر. ويف حالقققة مت اختقققاذ ققققرار بتصقققفية الصقققندوق، فسقققيقوم مققق

 الصندوق باختاذ اجطوات التالية:

 ( يوماً تقوميياً من تاري  التصفية.21إرسال إشعار مكتوب هبذ  التصفية إىل هيئة السوق املالية ومالكي الوحدات ، على أن يكون ذلك قبل ) 
   سقداد االلتوامقات املسقتحقة علقى الصققندوق مقن أصقول الصقندوق وتوزيققع املبقالال املتبقيقة )إن وجقدت( علققى مقالكي الوحقدات املسق لني يف تققاري

 التصفية على أساس تناسيب حسب ما ميلك  كل مالك وحدات بالصندوق.
  موقع  اإللكرتوين واملوقع اإللكرتوين للسوق عن انتهاء مدة الصندوق ومدة تصفيت .جيب على مدير الصندوق اإلعالن يف 

 :مدير الصندوق 19 )

 . هومسؤوليات هأ( مهام مدير الصندوق وواجبات

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



 ألشخاص املرخص هلم مبا يف ذلك واجب االمانة عا  يقع على عاتق مدير الصندوق االلتوام جبميع املبادا والوجبات اليت نصا عليها الئحة ا
 مالكي الوحدات، والذي يتضمن العمل مبا حيقق مصادهم وبذل ادرص املعقول.

 : فيما يتعلق بصناديق االستثمار، يكون مدير الصندوق مسؤوال عن القيام باال 
 إدارة الصندوق .1
 عمليات الصندوق مبا يف ذلك اجدمات اإلدارية للصندوق .2
 رح وحدات الصندوقط .3
الت كد من دقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات وذلك فيما يتعلق بالصندوق واكتماهلا وأهنا كاملة وواضحة وصحيحة وغري  .4

 مضللة.
 جية مبوجب أدى مسؤوليات  وواجبات  بشكل مباشر أم كلف هبا جهة خار م بالئحة صناديق االستثمار سواء يعد مدير الصندوق مسؤوال عن التوا

 أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة االشخاص املرخص هلم. 
  احتيال  أو إشال  أو سوء تصرف  أو تقصري  املتعمد.الناعة عن يعد مدير الصندوق مسؤوال عا  مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق 
  ثر يف استثمارات الصندوق، وضمان سرعة التعامل معها. على جيب على مدير الصندوق أن يضع السياسات واإلجراءات لرصد املخاطر اليت تؤ

 أن يتضمن تلك السياسات واإلجراءات القيام بعملية تقومي املخاطر بشكل سنوي على األقل.
  التطبيق عند جيب على مدير الصندوق تطبيق برنامه مراقبة املطابقة وااللتوام لكل صندوق استثمار يدير ، وأن يوود هيئة السوق املالية بنتائه

 طلبها.

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

جيوز ملدير الصندوق تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي تابعي  بالعمل مديرا للصندوق من الباطن ألي صندوق استثمار يدير  مدير صندوق من 
 . تابعة لذلكأتعاب ومصاريف أي يدفع مدير الصندوق سالباطن 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 عول صالحية املالية السوق للهيئة (أ
 :اآلتية اداالت من أي وقوع حال يف مناسبا ترا  آخر تدبري

 .هلم املرخص األشخاص الئحة مبوجب بذلك املالية السوق هيئة إشعار دون اإلدارة نشاط ممارسة عن الصندوق مدير توقف .1
 املالية السوق هيئة قبل من تعليق  أو سحب  أو اإلدارة نشاط ممارسة يف الصندوق مدير ترخيص إلغاء .2
 االدارة نشاط ممارسة يف ترخيص  إللغاء الصندوق مدير من املالية السوق هيئة إىل طلب تقدمي .3
 . التنفيذية لوائح  او النظام بالتوام – جوهريا اهليئة ترا  بشكل – أخل قد الصندوق مدير أن املالية السوق هيئة رأت إذا .4
 مدير لدى مس ل أخر شخص وجود عدم مع استقالت  أو ع و  أو االستثمار صندوق أصول يدر الذي االستثمارية احملفظة مدير وفاة .5

 .الصندوق أصول ادارة على قادر الصندوق
 .جوهرية أشية ذات أهنا – معقولة أسه على بناء – املالية السوق هيئة ترى أخرى حالة أي .6

 )أ( أعال . الفقرة من 5 الفرعية الفقرة يف ذكرها الوارد اداالت من ب ي املالية السوق هيئة إشعار الصندوق مدير على جيب (ب



 على املساعدة أجل من كامل  بشكل التعاون الصندوق مدير على فيتعني أ للفقرة وفقا صالحياعا من أيا املالية السوق هيئة مارسا حال يف (ت
 على وجيب. البديل الصندوق مدير تعيني من األوىل يوما 60 الق خالل وذلك البديل الصندوق مدير إىل للمسؤوليات السله النقل تسهيل
 العقود مجيع البديل الصندوق مدير اىل احملض، املالية السوق هيئة لتقدير ووفقا ومناسبا ضروريا ذلك كان  حيثما ينقل ان  املعوول الصندوق مدير

 .بالصندوق املرتبطة

 :أمين الحفظ 20 )

 . هومسؤوليات هأ( مهام أمين الحفظ وواجبات

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

 تقصري  أو تصرف سوء أو إشال أو احتيال بسبب النامجة الصندوق خسائر عن الوحدات ومالكي الصندوق مدير عا  مسؤوال ادفظ أمني يعد 
 .املتعمد

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

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

وسيدفع أمني ادفظ أي أتعاب ومصاريف . للحفظ من الباطن للصندوق من تابعي  بالعمل أميناً  اي جيوز ألمني ادفظ تكليف طرف ثالث أو أكثر أو
 تابعة لذلك.

 . هج( األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبدال

 واستبداله: الحفظ أمين عزل في الهيئة صالحية .1

 :أي من اداالت اآلتية حال وقوع يف مناسباً ترا   أو اختاذ أي تدبري املعني من مدير الصندوقفظ ادللهيئة عول أمني  (أ

 .الئحة األشخاص املرخص هلمبذلك مبوجب دون إشعار اهليئة  نشاط ادفظأمني ادفظ عن ممارسة  توقف (1

 من قبل اهليئة. تعليق  أويف ممارسة نشاط ادفظ أو سحب   أمني ادفظترخيص  إلغاء (2

 ترخيص  يف ممارسة نشاط ادفظ. أمني ادفظ إللغاء إىل اهليئة منطلب  تقدمي (3

 .التنفيذية بالتوام النظام أو لوائح  -اً ترا  اهليئة جوهريبشكل  -ل إذا رأت اهليئة أن أمني ادفظ قد أخ (4

 أشية جوهرية. ذات اأهن -بناًء على أسه معقولة- ترى اهليئة أي حالة أخرى (5



في ب على مدير الصندوق املع  تعيني أمني حفظ بديل وفقاً لتعليمات  هذ  املادة،إذا مارسا اهليئة أياً من صالحياعا وفقاً للفقرة )أ( من  (ب
تسهيل النقل السله للمسؤوليات إىل  التعاون بشكل كامل من أجل املساعدة على وأمني ادفظ املعوول يتعني على مدير الصندوق اهليئة، كما

عيني أمني ادفظ البديل. وجيب على أمني ادفظ املعوول أن ينقل، حيثما كان ذلك ( يوماً األوىل من ت60)ق أمني ادفظ البديل وذلك خالل ال
 ، إىل أمني ادفظ البديل مجيع العقود املرتبطة بصندوق االستثمار ذي العالقة.ووفقاً لتقدير اهليئة احملض ضرورياً ومناسباً 

 واستبداله: الحفظ أمين عزل في مدير الصندوق صالحية .2

أن عول أمني ادفظ يف مصلحة مالكي  معقول ى بشكلرأإذا  كتايبمبوجب إشعار   املعني من قبل فظ ادأمني عول  دوقالصنجيوز ملدير  (أ
 .الوحدات، وعلى مدير الصندوق إشعار اهليئة ومالكي الوحدات بذلك فوراً وبشكل كتايب

 (أ)لفقرة وفقاً لصادر الكتايب الإلشعار اأمني ادفظ  تسلممن  ( يوماً 30)خالل  تعيني بديل ل  أمني ادفظ عول إذا جيب على مدير الصندوق (ب
تسهيل النقل السله للمسؤوليات إىل أمني ادفظ ل مدير الصندوقالتعاون بشكل كامل مع  املادة. وجيب على أمني ادفظ املعوولمن هذ  

ىل أمني ادفظ البديل مجيع العقود املرتبطة بصندوق البديل. وجيب على أمني ادفظ املعوول أن ينقل، حيثما كان ذلك ضرورياً ومناسباً، إ
 االستثمار ذي العالقة.

عن قيام  بتعيني أمني حفظ بديل، وجيب على مدير الصندوق العام كذلك  اإللكرتوين موقع  اإلفصاح فوراً يفجيب على مدير الصندوق  (ج
 لصندوق العام.اإلفصاح يف املوقع اإللكرتوين للسوق عن قيام  بتعيني أمني حفظ بديل ل

 :المحاسب القانوني  21 )

 للصندوق أ( اسم المحاسب القانوني

 إيرنيست أنديونج، الرياض
 الطابق السادس ، برج الفيصلية

 طريق امللك فهد
 11464الرياض  2772ص.ب 

 اململكة العربية السعودية
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 . هومسؤوليات هالمحاسب القانوني وواجبات ب( مهام

 عليها املتعارف املراجعة ملعايري وفقاً  تمت واليت هبا يقوم اليت املراجعة لأعما إىل استناداً  املالية القوائم على الرأي إبداء يف القانوين احملاسب مسؤوليةتتمثل 
 من معقولة درجة على لللحصو  املراجعة لأعما تنفيذو  وختطيط ملهنةا أخالقيات مبتطلبات احملاسب التوام تطلبت واليت السعودية العربية اململكة يف

 للمبالال مؤيدة أدلة على لادصو  بإجراءات القيام أيضا القانوين احملاسب مسؤوليات تضمنهر. تا و  األخطاء من خالية املالية القوائم ب ن الت كد
 إىل باإلضافة املستخدمة احملاسبية التقديرات ومعقولية املتبعة احملاسبية السياسات مالءمة مدى قييمت إىل باإلضافة .املالية القوائم يف الواردة واإليضاحات

 .املالية للقوائم العام العرض قييمت

http://www.ey.com/EM/en


 صندوقلج( األحكام المنظمة الستبدال المحاسب القانوني ل

مدير الصندوق حبق تغيري مراجع ادسابات وفقاً ملا يرا  مناسباً بعد أخذ موافقة سيكون أرنسا أند يونه مراجع ادسابات اجارجي للصندوق وحيتفظ 
ادق يف رفض تعيني احملاسب القانوين أو توجي  مدير الصندوق لتغيري احملاسب القانوين  إدارة الصندوقويكون ألعضاء ملله  ،ملله إدارة الصندوق

 املعني، يف أي من اداالت اآلتية: 

 قائمة ومهمة حول سوء السلوك امله  للمحاسب القانوين تتعلق بت دية مهام وجود ادعاءات  -
 إذا مل بعد احملاسب القانوين للصندوق مستقال -
 إذا قرر ملله إدارة الصندوق أن احملاسب القانوين ال ميلك املؤهالت واجربات الكافية لت دية مهام املراجعة بشكل مرض -
 احملض تغيري احملاسب القانوين املعني فيما يتعلق بالصندوق.إذا طلبا اهليئة وفق لتقديرها  -

 :أصول الصندوق22 ) 

 .أصول الصندوق حمفوطة بواسطة أمني ادفظ لصاحل الصندوق 
 .جيب على أمني ادفظ فصل أصول الصندوق عن أصول  وعن أصول عمالئ  اآلخرين 
 من الصندوق مدير أو الصندوق ملدير يكون أن جيوز وال مشاعة(، )ملكي  الوحدات ملالكي مجاعي بشكل مملوكة الصندوق أصول تعد 

 بتلك يتعلق فيما مطالبة أو الصندوق أصول يف مصلحة أي   املوزع أو املشورة مقدم أو الباطن من ادفظ أمني أو ادفظ أمني أو الباطن
 مالكاً  املوزع أو املشورة مقدم أو الباطن من ادفظ أمني أو ادفظ أمني أو الباطن من الصندوق مدير أو الصندوق مدير كان  إذا إال األصول،
 يف عنها وأ فصح االستثمار صناديق الئحة أحكام مبوجب املطالبات هبذ  مسموحاً  كان  أو ملكيت ، حدود يف وذلك الصندوق، لوحدات
 .املعلومات مذكرة أو واألحكام الشروط

 إقرار من مالك الوحدات23)  

مذكرة املعلومات وملخص املعلومات الرئيسة اجاصة بالصندوق، وأقر/أقررنا شروط وأحكام الصندوق و وفهما/فهمنا فهماً كافياً العنا لقد أطلعا/اط
 /اشرتكنا فيها. اباملوافقة على خصائص الوحدات اليت اشرتك

 االسم:

 التوقيع:

 :التاري  

 

 

 



 ملخص الضوابط الشرعية: (1)رقم  ملحقال

 
 المضاربة بالبضائع أواًل: ضوابط صناديق

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

رة املالية تثمار أمواهلم يف نشاط يرجى من  حتقيق ربح مناسب، على أن يكون الربح موزعًا بينهما حسب ما اتفقا علي ، ويف حال اجسارة تكون اجسااس
 على أرباب املال وزسر املضارب جهد  وعمل  فقط.

 
 الضوابط الشرعية:

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

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

 وثائق املعينة هلا، قبل البيع على املشرتي.ومبوجب ال –ب رقامها ومكاهنا  –أن تكون السلع مملوكة للصندوق ومتعينة ل    -

 ال جيوز أن يبيع الصندوق أو يشرتي سلعا ال جيوز فيها الت جيل من الذهب والفضة والعمالت. -

 ال جيوز أن يشرتي الصندوق من العميل ما قد باع  إيا  باألجل. -

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

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

ال جيوز تداول وحدات الصندوق بعد توقف  عن مواولة نشاط  كالتوقف للتصفية إذا كانا يف موجودات الصندوق ديون أو نقود، إذ جيب يف  .4
 تطبيق أحكام الصرف وشروط  وأحكام بيع الدين.هذ  ادال 

 

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

 :هي ثالثة أنواع أسهمها يف التعامل وضوابط ونشاطها غرضها حيث من املساشة، الشركات
 .وأحكام  البيع شروط وفق ب سهمها واملتاجرة االستثمار جيوز الشركات وهذ  .املباحة واألنشطة األغراض ذات املساشة الشركات: األول النوع -أ
 الربوية، والبنوك القمار وشركات اجنوير ودوم والتبال اجمور شركات مثل احملرمة، واألنشطة األغراض ذات املساشة الشركات: الثاين النوع -ب

 الشركات وهذ . هبا والتعامل الديون تداول يف املتخصصة والشركات الربوية، السندات يف االستثمار وصناديق اجليعة، واألفالم اجملون وشركات
 .مطلقاً  ب سهمها واملتاجرة االستثمار جيوز ال

 أو اقرتاضا بالربا تعاملها مثل حمرمة، أمور تعامالعا بعض يف يطرأ قد ولكن مباحة، وأنشطتها أغراضها اليت املساشة الشركات: الثالث النوع -ت
 :ي   ما املساشة الشركات من( الثالث النوع) النوع هذا بش ن اهليئة قررت وقد. إيداعاً 

 :اآلتية الضوابط املساشة الشركات أنواع من النوع هذا أسهم يف واملتاجرة االستثمار يف يراعى أن جيب: أوالً 
 في ب اداجة وتسد بالربا التعامل اجتناب تلتوم مساشة شركات وجدت فإذا باداجة، مقيد الشركات تلك ب سهم التعامل جواز إن -

 .بذلك يلتوم ال ممن غريها عن هبا االكتفاء
 ما السوقية القيمة إمجايل من( ٪30)-األجل قصري قرضاً  أم األجل طويل قرضاً  أكان سواء– بالربا املقرتض املبلال إمجايل يت اوز أال -

 من ربع لكل قيمتها متوسط من السوقية القيمة وتؤخذ مبلغ ، كان  مهما حرام بالربا االقرتاض أن علماً  الدفرتية، القيمة عن تقل مل
 .السنة أرباع



 ربوية بفائدة االستثمار عن ناعاً  اإليراد هذا أكان سواء الشركة إيراد إمجايل من( ٪5) حمرم عنصر من الناته اإليراد مقدار يت اوز أال -
 ويراعى معرفتها، يف في تهد اإليرادات بعض عن اإلفصاح يتم مل وإذا. ذلك غري عن أم حملرم متلك عن أم حمرم نشاط ممارسة عن أم
 .االحتياط جانب ذلك يف

 .االقتضاء حسب النظر إلعادة قابل وهو االجتهاد على مب  للنسب حتديد من ورد وما -
 تت اوز أال على اإلمكان حسب أسهمها ببيع منها التخلص إىل املبادرة وجبا السابقة الضوابط عليها تنطبق ال حبيث الشركات أوضاع تغريت إذا: ثانياً 
 . بتغريها العلم تاري  من يوماً  تسعني االنتظار مدة
 أو كانا  سنوية للغرضف موضحة صادرة مالية قوائم أقرب إىل فيها واملتاجرة االستثمار يف الدخول  واز املقررة والنسب الشركة أنشطة معرفة يف يرجع: ثالثاً 
 . مدققة غري أم مدققة أكانا سواء شهرية، أو سنوية ربع
 .أغراضها أو أنشطتها يف حمرم تعامل على نظامها ينص اليت الشركات ت سيه يف االشرتاك جيوز ال: رابعاً 

: املتاجرة وتع  السنوي، رحب  أي ريع ، بقصد السهم اقتناء: االستثمار ويع - األسهم، يف املتاجرة ويف االستثمار يف املذكورة الضوابط الشركة تطبق: خامساً 
 سبيل على أو ، لنفسها، الشركة تعامل أكان وسواء   غريها، بواسطة أم بذلك نفسها الشركة قاما سواء   -السعرين بني الفرق من الربح بقصد والشراء البيع

 .االستثمارية احملافظ إدارة يف كما  للغري والتوكيل الغري عن الوكالة سبيل على أو مضاربة، أم كانا  إجارة االستثمارية الصناديق يف كما  الغري ألموال اإلدارة
 الشرعية اهليئة ضوابط حسب األخرى املالية واألوراق األسهم من احملرم العنصر استبعاد الصندوق مدير يتوىل: سادساً 

 



 (: سياسات وإجراءات ضبط المخاطر2رقم ) ملحق

 إجراءات وألية ضبط المخاطر: .1

التي تحقق أهداف الصندوق وقرارات استثمارية منسجمة مع ممارسات االستثمار الجيد والحكيم  سوف يسعى مدير الصندوق التخاذ 

العالقة، ويشمل ذلك بذل مدير الصندوق الجهد المشار اليها في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات والمستندات األخرى ذات 

 الالزم للتأكد من:

 توفر السيولة الكافية لتلبية أي طلبات استرداد متوقعة 

  عدم تركيز استثمارات الصندوق على ورقة مالية معينه أو بلد أو منطقة جغرافية أو صناعة أو قطاع معين ما لم ينص على

 ت وملخص الصندوق.ذلك الشروط واألحكام ومذكرة المعلوما

 عدم تحمل الصندوق أي مخاطر استثمارية غير ضرورية تتعلق بأهدافه االستثمارية 

 دور مجلس إدارة الصندوق وطبيعة الخدمات التي يقدمها المجلس كتالي:

  الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجهورية التي يكون الصندوق طرفها فيها 

  ذلك مناسبا، المصادقة على أي تضارب مصالح يفصح عنه مدير الصندوق وفقا لالئحة صناديق اإلشراف، ومتى كان

 االستثمار 

  االجتماع مرتين سنويا على األقل مع مسؤول المطابقة وااللتزام )لجنة المطابقة وااللتزام( لدى مدير الصندوق ومسؤول التبليغ

 التزام مدير الصندوق بجميع اللوائح واألنظمة المتبعة.عن غسيل األموال وتمويل اإلرهاب لديه، للتأكد من 

 .إقرار أي توصية يرفعها المصفي في حالة تعيينه 

  التأكد من اكتمال والتزام شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات والمستندات األخرى ذات العالقة بالئحة صناديق

 االستثمار.

  يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا لشروط وأحكام الصندوق  ومذكرة المعلومات التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤوليته بما

 و المستندات ذات العالقة، وأحكام الئحة صناديق االستثمار.

 .العمل بأمانة ولمصلحة صندوق االستثمار ومالكي الوحدات فيه 

 المطابقة وااللتزام: .2

 :التاليسيكون مسؤول المطابقة وااللتزام مسؤوالً عن اإلشراف على 

 

 والمستندات المعلومات ومذكرة الصندوق وأحكام وبشروط العالقة، ذات والقوانين باللوائح الصندوق مدير التزام من التأكد 

 .العالقة ذات األخرى

 المتطلبات وجميع التنفيذية ولوائحه بالنظام االلتزام من الصندوق مدير لتمدين المناسبة واإلجراءات السياسات وضع من التأكد 

 .المفعول السارية األخرى النظامية

 الصندوق مدير سجالت جميع االطالع على وصالحية الموارد المناسبة على الحصول. 

 تطلبها لمراجعة مدى مالئمة ترتيبات المطابقة وااللتزام التي يتبعها مدير الصندوق مستندات بأي الهيئة تزويد. 



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

 

 

 

 صندوق الراجحي إم إس سي أي لمؤشر األسهم السعودية متعدد العوامل

AL Rajhi MSCI Saudi Multi Factor Index Fund 

مفتوح( -عام )صندوق أسهم    

 مدير الصندوق ) شركة الراجحي المالية(

 (شركة البالد الماليةالحفظ ) أمين

 

 المعلومات مذكرة

 تاريخ إصدار مذكرة المعلومات

.م2018-12-4 الموافق هـ26-3-1440  

 مذكرة املعلومات وحمتوياعا خاضعة ألحكام الئحة صناديق االستثمار

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

                         

 

 

 



 إقرار

 

املوافقة عليها . ويتحمل مدير الصندوق وأعضاء ملله إدارة الصندوق ومتا روجعا مذكرة املعلومات من قبل ملله إدارة الصندوق 
الواردة يف مذكرة املعلومات. كما يقر ويؤكد أعضاء ملله إدارة ملتمعني ومنفردين كامل املسؤولية عن دقة واكتمال املعلومات 

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

ق االستثمار وطرح وحدات  . ال تتحمل اهليئة أي  مسؤولية عن حمتويات مذكرة وافقا هيئة السوق املالية على ت سيه صندو 
املعلومات، وال تعطي أي  ت كيد يتعلق بدقتها أو اكتماهلا، وختلي نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما كانا ، ومن أي  خسارة تنته 

طي هيئة السوق املالية أي  توصية بش ن جدوى االستثمار يف عما ورد يف مذكرة املعلومات أو عن االعتماد على أي  جوء منها. وال تع
أو ت كيد صحة املعلومات الواردة يف الشروط  يف باالستثمارموافقتها على ت سيه الصندوق توصيتها   الصندوق من عدم  وال تع

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

 الضوابطصندوق استثمار متوافق مع   ( على أن العوامل متعدد السعودية األسهم ملؤشر أي سي إس إم الراجحي صندوقاعتماد )مت 
.اهليئة الشرعية لشركة الراجحي املاليةمن ِقبل  ةالشرعية اجملاز   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   MSCIتنويه من شركة

 موودي من أي أو هلا، التابعة الشركات من أي أو  .MSCI INC (”MSCI“) شركة قبل من تسويق  أو بيع  ،ت ييد  رعايت ، يتم مل الصندوق إن
 صلة ذات األطرافب إمجاالً  إليهم املشار)  MSCI لقق مؤشر أي خلق أو حوسبة بت ميع، صلة ذو أو يف مشاركآخر  طرف أي أو املعلومات،

 التابعة الشركات من أيأو  MSCIهي عالمة خدمة لقق  MSCI. أمساء مؤشر  MSCIهي امللكية ادصرية لشركة MSCI اتمؤشر (   MSCIقققب
 ضمانات، أو متثيل أي MSCI ب صلة ذات األطراف من أي يعطي لن. معينة ألهداف الستخدامها املالية الراجحي شركة قبل من ترخيصها مت وقد هلا

 هذا يف أو عام بشكل الصناديق يف االستثمار جبدوى يتعلق فيما آخر كيان  أو شخص أي أو/و الصندوق هذا أصحاب أو ملصد ر ضمنية، أو صرحية
 للرتخيص مانح هي هلا التابعة الشركات أو MSCI .الصلة ذات األسهم سوق أداء تتبع على  MSCIققل مؤشر أي قدرة أو خاص بشكل الصندوق

 هذا عن النظر بصرف MSCI شركة وحتسبها عمعها حتددها، اليت MSCI ومؤشرات الت ارية واألمساء اجدمة، وعالمات الت ارية، العالمات لبعض
 االعتبار بعني باألخذ التوام أي MSCI قققققب صلة ذات األطراف من أي لدى ليه. آخر كيان  وأ شخص أي أو أصحاب  أو مصدر  أو الصندوق

 األطراف من أي تكون لن.  MSCIمؤشرات حساب أو تكوين أو حتديد يف آخر كيان  أو شخص أي أو الصندوق هذا أصحاب أو مصد ر احتياجات
 األخذ أو املعادلة احتساب أو حتديد عن أو الصندوق، يف االكتتاب ح م أو السعر أو التوقيا حتديد يف مشاركة أو عن، مسؤولة MSCI قققققب صلة ذات

 ألصحاب أو للمصدر مسؤولية أو التوام أي MSCI قققققب صلة ذات األطراف من ألي ليه ذلك، على عالوة .الصندوق اسرتداد امكانية االعتبار بعني
 .الصندوق هذا عرض أو تسويق أو إدارة، عن مسؤول آخر كيان  أو شخص أي أو الصندوق هذا

 األطراف فإن موثوقة، MSCI تعتربها مصادر من MSCI مؤشرات باحتساب أو بإدراج تتعلق معلومات على ستحصل MSCI أن من الرغم وعلى
 من أي تتعهد لن. املؤشر يف املتضمنة البيانات من أي أو MSCI مؤشر أي اكتمال أو دقة أو أصالة، تضمن أو تتعهد لن MSCI ب صلة ذات

 أو الصندوق، صاحب للصندوق، املصدرة ا هة قبل من عليها ادصول سيتم اليت بالنتائه يتعلق فيما ضمنياً  أو صراحة ، MSCI ققققب صلة ذات األطراف
 MSCI بقققق الصلة ذات األطراف من أي تتحمل لن. املؤشر يف املتضمنة البيانات من أي أو MSCI مؤشر أي استخدام عن آخر كيان  أو شخص أي
 من أي تعطي لن ذلك، على عالوة. املؤشر يف املتضمنة البيانات من أي أو MSCI مؤشر ب ي يتعلق فيما انقطاع أو سهو، أخطاء، أي عن مسؤولية أي

 مؤشر بكل يتعلق فيما تطابقالو  رتويهال عن مسؤولياعا عن صراحة وتتنصل نوع، أي من ضمنية أو صرحية ضمانات أي MSCI قققققب الصلة ذات األطراف
MSCI  ققققب صلة ذات األطراف من أي تتحمل لن األحوال من حال أي يف سبق، مما أي يف ادد بدون. ب  متضمنة بيانات وأي MSCI مسؤولية أي 

 حدو  بإمكانية إخطارها مت لو حىت (األرباح خسارة ذلك يف مبا) أخرى أضرار أي أو تبعية أو عقابية أو خاصة أو مباشرة غري أو مباشرة أضرار أي عن
 الت ارية، العالمات اىل اإلشارة أو استخدام من آخر، كيان  أو شخص أي أو الصندوق يف مكتتب أو بائع، أو مشرتي، أي على حيظر. األضرار هذ  مثل

 كل  يف. املوافقة وأخذ MSCI مراجعة دون الصندوق هذا تسويق أو ت ييد أو رعاية، لغرض MSCI ققققب اجاصة الت ارية واألمساء اجدمة، وعالمات
 .MSCI من مسبق خطي إذن على ادصول دون MSCI مع نتماءا ب ي املطالبة كيان  أو شخص ألي جيوز ال األحوال

 

 

 



 ملخص الصندوق 

 الصندوق
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 شركة الراجحي املالية . مدير الصندوق

 مفتوح.عام  نوع الصندوق

 تاريخ البدء
 تاري  حىت م20/01/2019 املوافق هق14/05/1440 بتاري  الصندوق طرح سيبدأ
 .  م31/01/2019 املوافق هق25/05/1440

 لاير سعودي العملة

 عالية     درجة المخاطر

 المؤشر اإلرشادي

MSCI Saudi IMI Domestic ex-client defined exclusion Diversified 

Factor Mix index- a diversified factor mix custom index calculated by MSCI based on 

the stock exclusions defined by ARC 

 (مؤشر إم إس سي أي لألسهم السعودية متعدد العواملوسيتم االشارة إلي  بققق )

 هدف االستثمار

 عام استثمار صندوق هو العوامل متعدد السعودية األسهم ملؤشر أي سي إس إم الراجحي صندوق
مؤشر إم إس سي  أداء تتبع خالل من املال لرأس األجل طويل إىل متوسط منو حتقيق إىل يهدف مفتوح

 للصندوق الشرعية اهليئة ضوابط مع املتوافقأي لألسهم السعودية متعدد العوامل 

 

 كل شخص طبيعي أو اعتباري مؤهل  المصرح لهم االشتراك في الصندوق

 لاير سعودي 10  سعر الوحدة عند بداية الطرح

 لاير سعودي 2,000   لالشتراكالحد األدنى 

 لاير سعودي 1,000   الحد األدنى لالشتراك اإلضافي

 لاير سعودي 1,000   الحد األدنى لالسترداد

 لاير سعودي 2,000 الحد األدنى للرصيد



  أيام قبول طلبات االشتراك واالسترداد
 )مراكو االستثمار )من األحد إىل اجميه 

  طوال أيام األسبوع(القنوات االلكرتونية( 

آخر موعد الستالم طلبات االشتراك واالسترداد
  

 الساعة اجامسة عصرا يف اليوم ما قبل يوم التعامل

 األثنني واألربعاء أيام التعامل

 كل يوم عمل أيام التقويم 

 أيام اإلعالن
 األحد) عمل يوم كل  الشركة وموقع( تداول) السعودية املالية السوق موقع يف الوحدة سعر نشر سيتم
 (اجميه إىل

  موعد دفع قيمة الوحدات المستردة
إقفال العمل يف اليوم اجامه التايل ليوم موعد يدفع ملالك الوحدات عوائد االسرتداد حبد أقصى قبل 

 . التعامل الذي مت في  حتديد سعر االسرتداد

 ال يوجد    رسوم االشتراك

 أصول الصندوق صايف من سنوياً % 1 رسوم إدارة الصندوق

   الصندوق مدير قبل من دفعها يتم رسوم أمين الحفظ

 رسوم التعامل 
يتحمل الصندوق عموالت ورسوم التداول الناعة عن صفقات وعمليات شراء وبيع األوراق املالية 

 التنظيمية.حسب العموالت السائدة يف األسواق واليت تدفع للوسطاء واألسواق املالية وا هات 

 رسوم أخرى
الصندوق املصاريف الالزمة والفعلية إلدارت ، رسوم املراجعة ورسوم ادفظ ورسوم النشر مدير سيتحمل 

والرسوم الرقابية ومكافإت أعضاء ملله إدارة الصندوق ورسوم املؤشر االسرتشادي، واملصروفات 
 .االخرى

 

  



 تعريف المصطلحات

 العوامل متعدد السعودية األسهم ملؤشر أي سي إس إم الراجحي صندوق الصندوق 
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 شركة الراجحي املالية  مدير الصندوق/املدير/ الشركة

 ملله إدارة الصندوق  اجملله 

 شخص اعتباري مستقل ومرخص ل  حبفظ األوراق املالية للعمالء أمني ادفظ

 املالية يف اململكة العربية السعوديةهيئة السوق  اهليئة

 (تداول) السعودية املالية لسوقالرمسية ل مجيع أيام العمل أيام قبول طلبات االشرتاك واالسرتداد  

 طلب بيع وحدات يف الصندوق طلب االسرتداد 

 طلب شراء وحدات يف الصندوق طلب االشرتاك

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

 اليوم الذي يبدأ في  الصندوق أعمال  يوم تشغيل الصندوق

 كل طرف أو حادثة من ش هنا أن تؤثر سلباً على أداء الصندوق املخاطر

 االستثماريهو املقياس الذي يتم من خالل  مقارنة أداء الصندوق  املؤشر االسرتشادي

 املنشإت قبل من وبيعها شراؤها يتم اليت واجدمات السلع مجيع على ت فرض مباشرة غري ضريبة هي ضريبة القيمة املضافة

 يف"( السققوق)" املاليققة لققألوراق كسققوق  بالعمققل هلققا املصققرح الوحيققدة ا هققة( تققداول) السققعودية املاليققة السققوق تعققد تداول 
 .وتداوهلا املالية األوراق بإدراج تقوم حيث السعودية، العربية اململكة

 اهليئة الشرعية اجاصة مبدير الصندوق اهليئة الشرعية

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

 اليوم الذي يتم في  حساب صايف قيمة أصول الصندوق يوم التقومي 



 األيام اليت يتم فيها بيع وحدات صندوق االستثمار واسرتدادها يوم التعامل

 (تداول) السعودية املالية لسوقليوم عمل رمسي  يوم عمل 

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

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

حصة املالك يف صندوق االستثمار الذي يتكون من وحدات مبا يف ذلك أجواء الوحدة وت عامل كل وحقدة علقى   وحدة االستثمار )الوحدة(
 أهنا حصة مشاعة يف أصول صندوق االستثمار.

 فرتة الطرح األويلسعر الوحدة  يف  القيمة االمسية

 متتلك وحدات يف الصندوقشخص أو شركة أي  مستثمر/عميل/مالك الوحدة

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

عني هبدف حماكاة أداء هذا املؤشر، ويقتم بتتبع أوزان مكونات مؤشر مهو أسلوب إدارة يقوم في  مدير الصندوق  اإلدارة الغري نشطة
هيكلققة املؤشققر بنققاًء علققى منه يققة مت تطويرهققا مققن قبققل شققركة أم اس سققي أي والققيت تعتمققد علققى اختيققار الشققركات 

قيمقققة واوزاهنقققا بنقققاء علقققى ملموعقققة مقققن العوامقققل املتنوعقققة القققيت تعتمقققد علقققى التحليقققل املقققايل والفققق  لنسقققب ا قققودة وال
 باإلضافة إىل أداء السهم لكل شركة.

هققققي الضققققوابط والنسققققب املاليققققة الققققيت تتبعهققققا اهليئققققة الشققققرعية ملققققدير الصققققندوق لتصققققنيف الشققققركات واالسققققتثمارات   الضوابط الشرعية
 كاستثمارات متوافقة مع الضوابط الشرعية وميكن االستثمار هبا.

مققن قيمققة أصققول حقيقيققة أو ماليققة أخققرى )أسققهم وسققندات وعمققالت أجنبيققة  هققي أداة ماليققة أو عقققد تشققتق قيمتقق  عقود املشتقات
وسلع وذهب( وتكقون لتلقك العققود املاليقة مقدة زمنيقة حمقددة باإلضقافة إىل سقعر وشقروط معينقة يقتم حتديقدها عنقد 

 (،Options(، عققود اجيقارات )Futuresحترير العقد بني البائع واملشرتي ومن هذ  العقود ) املستقبليات )
وأي عققود مشقتقات أخقرى، علقى أن تكقون متوافققة (  SWAP(، املبقادالت )Forwardsالعققود اآلجلقة  )

 مع الضوابط الشرعية للصندوق.

 للمؤسسقة مماثلقة رقابيقة هليئقة أو السعودي العريب النقد مؤسسة لتنظيم واجاضعةقصرية األجل  هي أدوات الدين  أدوات أسواق النقد
واألفققراد وادكومققات مققن أجققل  الوطيفققة األساسققية هلققذ  األدوات إجيققاد السققيولة للشققركات وتعتققرباململكققة  خققارج

العقققود املتوافقققة مققع الضققوابط الشققرعية املراحبققة واملضققاربة  مواجهققة احتياجاعققا النقديققة قصققرية األجققل والققيت تشققمل
 .واملشاركة وأي عقد أخر متوافق مع الضوابط الشرعية للصندوق والوكالة واإلجارة



 اململكقة، يف واملقايل النققدي االسقتقرار علقى احملافظقة تتقوىل حيقث السقعودية، العربيقة للمملكقة املركوي املصرف هي السعودي العريب النقد مؤسسة
 .واملستدام املتوازن االقتصادي النمو دعم إىل إضافة

قبل هيئة السوق املالية أو هيئات تنظيمية خلي ية و/أو هي صناديق استثمارية ذات طرح عام واملوافق عليها من  صناديق أسواق النقد
أجنبية وفقا لتنظيم بلد آخر خاضع لتنظيم مساوي على األقل لذلك املطبق على صناديق االستثمار يف اململكقة 

 وتستثمر بشكل رئيسي يف أدوات أسواق النقد وتكون متوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق.

 أو واجارجيققة احملليققة السياسققية التغيققريات أو االقتصققادية كاألزمققات  والتنظيميققة والسياسققية االقتصققادية العوامققل هققي الظروف االستثنائية 
 هبقا املسقتثمر الشقركات اسقتمرارية أو أداء علقى مباشقر أثقر حدوثها عن ينته قد اليت والتشريعية التنظيمية القرارات

 .الصندوق أصول أو

 

هي صناديق استثمارية مرخصة وموافق عليها من قبل هيئة السوق املالية أو هيئات تنظيمية خلي ية و/أو أجنبية  العامصناديق االستثمار ذات الطرح 
وفققققا لتنظقققيم بلقققد آخقققر خاضقققع لتنظقققيم مسقققاوي علقققى األققققل لقققذلك املطبقققق علقققى صقققناديق االسقققتثمار يف اململكقققة 

 ومتوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق

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

 املقارنةهي نسبة احنراف أداء الصندوق عن أداء املؤشر االسرتشادي خالل فرتة  هامش معامل االحنراف عن املؤشر

هققي القققرارات الققيت تققؤثر بشققكل مباشققر علققى حقققوق املسققاشني يف الشققركة والققيت تشققمل علققى سققبيل املثققال ) توزيققع  إجراءات الشركات
األربققققققاح النقديققققققة، توزيققققققع أوراق ماليققققققة منحققققققة، عوئققققققة األوراق املاليققققققة، زيققققققادة أو ختفققققققيض رأس املققققققال، االنققققققدماج 

 واالستحواذ(

 

 

  



 :ستثمارالا صندوق( 1

 الصندوقاسم  (أ
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 الصندوقتاريخ إصدار شروط  (ب

 املوافق هق17/10/1441واخر حتديث بتاري   م2018-12-4هق املوافق 1440-3-26 صدرت شروط وأحكام الصندوق بتاري 
 م09/06/2020

 . الصندوقتأسيس وطرح  ىيئة علالهتاريخ موافقة  (ج

 م.2018-12-4هق املوافق 1440-3-26 على طرح وحدات الصندوق بتاري السوق املالية ئة هيادصول على موافقة مت 

 صندوق المدة  (د

 .غري حمدد املدة عام مفتوحهو صندوق  العوامل متعدد السعودية األسهم ملؤشر أي سي إس إم الراجحي صندوق

 صندوقالعملة  ـ(ه

املية الرئيسية عملة الصندوق هي الريال السعودي وهي اليت ستقو م هبا استثمارات  ووحدات ، وتقبل اشرتاكات املستثمرين ب ي عملة أخرى من العمالت الع
حتويل استحقاقاعم بعملة غري عملة الصندوق خماطر تذبذب سعر على أساس سعر الصرف السائد يف األسواق يف ذلك التاري ، ويتحمل الراغبون يف 

 الصرف لتلك العمالت عند تاري  التحويل.

 : ستثمار وممارساتاالسياسات ( 2

  لصندوقلستثمارية االهداف األ (أ

 طويلمتوسط إىل  منو حتقيق إىل يهدف مفتوحعام  استثمار صندوق هو  العوامل متعدد السعودية األسهم ملؤشر أي سي إس إم الراجحي صندوق
 .للصندوق الشرعية اهليئة ضوابط مع املتوافق مؤشر إم إس سي أي لألسهم السعودية متعدد العوامل  أداء تتبع خالل من املال لرأس األجل

االستثمار أسهم الشركات املكونة للمؤشر  يتم حيثباستخدام أسلوب اإلدارة الغري نشطة للمؤشر اإلرشادي أداء مطابق يسعى الصندوق لتحقيق  
( من خالل زيارة مؤشر إم إس سي أي لألسهم السعودية متعدد العوامل شادي )سرت ميكن للمستثمر متابعة أداء املؤشر اإلو االسرتشادي حسب أوزاهنا 
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 اليت يتم حتقيقها يف الصندوق نقديةال توزيعاتالو سوف يقوم الصندوق بإعادة استثمار األرباح 
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 .يستثمر الصندوق فيها بشكل أساسي تيلية اللماوراق ااأل نوع (ب

 

 

  تثماراالسز تركية سياس (ج

مؤشققر إم إس سققي أي لألسققهم السققعودية متعققدد اسققتثمارات الصققندوق يف أسققهم الشققركات املدرجققة يف أسققواق األسققهم السققعودية واملكونققة ملؤشققر ) ترتكققو
% مقن أصقول الصقندوق علقى شقكل نققد ويف 5. كمقا ميكقن للصقندوق االحتفقاز مبقا ال يت قاوز ملقدير الصقندوقضوابط الشرعية مع ال( املتوافق العوامل 
 النظقققرية لألطقققراف االئتمقققاين للتصقققنيف األدىن ادقققد وسقققيكون. حمتملقققة اسقققرتداد طلبقققات أي تغطيقققة هبقققدف النققققد أسقققواق وصقققناديق النققققد أسقققواقأدوات 

 آنققد سققتاندرد: كتققايل  أدىن حبققد واملصققنفة الدوليققة االئتمققاين التصققنيف وكققاالت مققن ثققال  مققن واحققدة حتققدد  مققا حسققب النقققد أسققواق أدوات السققتثمارات
 يف االسققتثمار وسققيكون. مصققنفة غققري نظققرية أطققراف مققع و/أو النقققد أسققواق أدوات يف االسققتثمار يققتم ولققن -BBBفققتش /Baa3مققوديو /-BBBبققورز

 ادقد وسقيكون بالصقندوق املتعلققة واملخقاطر والسقيولة األداء علقى بنقاءً  للصقندوق الشقرعية الضقوابط مقع واملتوافققة العام الطرح ذات النقد أسواق صناديق
 .. عليها تعديل وأي االستثمار صناديق الئحة يف عليها املنصوص القيود حسب نظري طرف أي مع لالستثمار األعلى

 الظقروف طقل يف %100حقىت  النققد أسقواق وصقناديق أدوات يف أو نققد شقكل علقى الصقندوق أصقول مقن أعلى بنسبة حيتفظ أن الصندوق ملدير وحيق
 .االستثنائية

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

 يستثمر الصندوق بشكل أساسي يف أسهم الشركات املدرجة يف سوق األسهم السعودية واملكونة للمؤشر االسرتشادي للصندوق. 

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

( مؤشر إم إس سي أي لألسهم السعودية متعدد العوامل لتحقيق أداء مياثل أداء املؤشر االسرتشادي )يستخدم الصندوق سياسة اإلدارة الغري نشطة 
أوزان  حبسب بني أداء الصندوق وأداء املؤشر إىل أدىن حد ممكن، وذلك عن طريق االستثمار  االحنرافقبل حسم الرسوم واملصاريف مع تقليص نسبة 

كما سيهدف مدير الصندوق إىل استثمار مبالال االشرتاكات وإعادة مطابقة األوزان أو التغيريات يف مكونات   الشركات املكونة للمؤشر االسرتشادي.
تؤثر سلباً على أداء الصندوق مقارنة باملؤشر االسرتشادي الذي ال قد مع االخذ يف االعتبار تكاليف التعامل اليت بشكل فعال املؤشر االسرتشادي 

  .زضع ملثل هذ  املصاريف

 ادد األعلى ادد األدىن فئة األصول

السعودية متعدد العوامل ( املتوافق مع الضوابط املكونة ملؤشر )مؤشر إم إس سي أي لألسهم  األسهم
 الشرعية ملدير الصندوق

95% 100% 

 %5 %0 النقد وصناديق أسواق النقد، أدوات



 املؤشر مكونات توازن إعادة وقا نفه يف األقل على سنوي نصف أساس على الصندوق الشركات املستثمر هبا يف أوزان مراجعة تتم سوف
 عمليات بسبب أو الصندوق يف املستثمر هبا الشركات إجراءات بسبب موازنة الشركات املستثمر بشكل دوري إعادة تتم قد كما.  االسرتشادي

 اإلجراءات حسب التوازن إعادة مرحلة خالل وحداتلل سرتداداالو  االشرتاك لعملية مؤقا بإيقاف الصندوق يقوم أن وجيوز. واالسرتداد االشرتاك
 .عليها تعديل وأي االستثمار صناديق الئحة يف عليها املنصوص

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

 الصندوق يف أوراق مالية غري اليت مت ذكرها يف شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلوماتلن يستثمر 

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

قيقود االسقتثمار املقذكورة تلقك املفقروض حسقب ال يوجد قيود أخرى على نوع أو أنواع األوراق املالية أو األصول اليت ميكن للصندوق االستثمار هبقا غقري 
 الشرعية ملدير الصندوق. والضوابطيف الئحة صناديق االستثمار 

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

خرى ولكن من املمكن استثمار املبالال النقدية اليت يتم االحتفاز هبا يف صناديق أسواق النقد األسهم األال يهدف الصندوق لالستثمار يف صناديق 
 .% من صايف أصول الصندوق 5لصاحل الصندوق وحبد أقصى 

 ضاالقترا فيندوق صالحيات صال (ط

 يحقف لتلبية طلبات االسرتداد، غري كافية لتنفيذ طلبات االسرتداد ولكن يف حال كانا السيولة املتوفرةبسيولة كافية يهدف مدير الصندوق لالحتفاز 
 .االسرتداد طلبات تغطية لغرض الصندوق أصول قيمة صايف من٪ 10 مبا ال يت اوز الشرعية الضوابط مع متوافق متويل على ادصول للصندوق

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

 سوف يلتوم مدير الصندوق مبتطلبات الئحة صناديق االستثمار وقيودها من حيث ادد األقصى للتعامل مع أي طرف نظري. 

 .اطر الصندوقمخدارة إلسياسة مدير الصندوق  (ك

اليت حتقق أهداف الصندوق املشار اليها يف و قرارات استثمارية منس مة مع ممارسات االستثمار ا يد وادكيم  سوف يسعى مدير الصندوق الختاذ 
 شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات واملستندات األخرى ذات العالقة، ويشمل ذلك بذل مدير الصندوق ا هد الالزم للت كد من:

 اسرتداد متوقعة توفر السيولة الكافية لتلبية أي طلبات 
  عدم تركيو استثمارات الصندوق على ورقة مالية معين  أو بلد أو منطقة جغرافية أو صناعة أو قطاع معني ما مل ينص على ذلك الشروط

 واألحكام ومذكرة املعلومات وملخص الصندوق.
 عدم حتمل الصندوق أي خماطر استثمارية غري ضرورية تتعلق ب هداف  االستثمارية 



 اديالسترشر اؤشلما (ل

  املتوافق مع ضوابط اهليئة الشرعية للصندوق. متعدد العوامل( السعودية لألسهم أي سي إس إم مؤشر) 

امل على منه ية مت تطويرها من قبل شركة أم اس سي أي واليت تعتمد على اختيار الشركات واوزاهنا بناء على ملموعة من العو بناًء املؤشر  يتم هيكلة
 لنسب ا ودة والقيمة باإلضافة إىل أداء السهم لكل شركة.املايل والف  تحليل الاملتنوعة اليت تعتمد على 
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 الماليةالتعامل في مشتقات األوراق  (م

 .ال يستثمر الصندوق يف املشتقات املالية

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

 ال يوجد

 :الصندوق فيستثمار لالخاطر الرئيسة ( الم 3

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

  األداء ن األهققداف االسققتثمارية للصققندوق سققوف تتحقققق وذلققك ألن طققروف السققوق وطققرق التققداول يف تغققري مسققتمر كمققا أن بققلققيه هنققاك ت كيققد 
  لألداء املستقبلي. ال يعترب ضماناً  للصندوق أو املؤشر االسرتشادي للصندوق السابق

 مقارنة باملؤشر االسرتشادي سيتكرر أو  الصندوق خسائر كبرية أو أن أداءأي ب ن األرباح سوف تتحقق أو أن  لن يتم تكبد  ال يوجد ضمان
 مياثل األداء السابق.

 البنكيةوديعة المبثابة  ية أووديعة بنك ال يعترب االستثمار يف الصندوق جيب أن ي خذ مالكي الوحدات احملتملني يف االعتبار أن. 
 أققل مقن السققعر وققد يكقون مبلقال االسقرتداد ، يف الصقندوق جيقب علقى مقالكي الوحقدات أن يقدركوا أهنقم رمبقا زسقرون جقوءاً مققن أو كامقل اسقتثمارهم

سقرتداد املبلقال القذي اسقتثمرو  . وقد تنخفض قيمة االستثمارات الرئيسة للصندوق ورمبا ال يستطع مالكي الوحدات االصندوقب  يف  اشرتكواالذي 
 يف الصندوق.

 :صندوقاللمخاطر الرئيسة المحتملة المرتبطة باالستثمار في اقائمة 

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

 األسهم سوق مخاطر (أ
 يسققتثمر الصققندوق بشققكل أساسققي يف األسققهم الققيت هققي عرضققة ملخققاطر السققوق والتذبققذبات العاليققة، ويف الوقققا ذاتقق  ال يوجققد أي ت كيققد أو ضققمان بقق ن

جيقب مر باملخاطر اليت ينطوي عليها هذا النوع من االستثمارات. كمقا أن املسقتثتام الصندوق سيحقق أداًء إجيابيا. وينبغي أن يكون املستثمر على علم 
ممققا  لعوامقل النمققو لتلقك الشققركات القيت تتق ثر بالعديققد مقن العوامققل الداخليقة واجارجيققة  ن مجيقع األسققهم عرضقة لالرتفققاع واالخنفقاض تبعققاً بقق متامقاً  يقدركأن 

  .يؤدي إىل اخنفاض سعر الوحدة يف الصندوق

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


 القطاع مخاطر (ب
اسققتثمارات ركققو والفنيققة للشققركات املدرجققة يف سققوق األسققهم السقعودية والققيت قققد تققؤدي إىل زيققادة تتقتم هيكلققة املؤشققر بنققاء علققى ملموعققة مققن املعقايري املاليققة 

ممقا ينقته عنق  اخنفقاض أداء الصقندوق وتق ثر سقعر  تبعقاً للتغقري يف ذلقك القطقاعبشكل أكرب أحد القطاعات مما جيعل الصندوق عرضة للتغري  يفالصندوق 
 .القطاعالوحدة بشكل أكرب عند اخنفاض أداء 

 مخاطر االئتمان (ت
فهنقاك خمقاطر ائتمانيقة تتمثقل يف إمكانيقة عقدم ققدرة أو السيولة املتوفرة يف الصقندوق يف أدوات أو صقناديق أسقواق النققد استثمار قام الصندوق بيف حال 

ممقا يقؤدي إىل اخنفقاض أصقول  ة السقداد هنائيقاً عدم رغبة الطرف اآلخقر يف سقداد املسقتحقات أو االلتوامقات املرتتبقة عليق  يف الوققا احملقدد أو عقدم إمكانيق
 .وسعر الوحدة الصندوق

 المخاطر االقتصادية (ث
الصندوق. وعلي ف فقإن أي  هبالألسواق اليت يستثمر  للسوق أو ينطوي االستثمار يف الصندوق على درجة عالية من املخاطر النامجة عن التوزيع ا غرايف

 . وسعر الوحدة ثمر فيها األموال، يكون ل  أثر سليب على قيمة أصول الصندوقست  تغيريات معاكسة يف الظروف االقتصادية للبلد )أو البلدان( اليت ت  

  بضوابط الهيئة الشرعية االلتزام مخاطر عدم  (ج
 هليئققة الشققرعيةا ضققوابطيف حققال اسققتبعاد أحققد الشققركات املسققتثمر فيهققا وأصققبحا غققري متوافقققة مققع  بضققوابط اهليئققة الشققرعيةااللتققوام تتمثققل خمققاطر عققدم  

، مما يؤدي إىل اضطرار مدير الصندوق لبيع تلك األسهم بسعر قد يكون غري مالئم، إضافة إىل أن اسقتبعاد عقدد مقن الشقركات كنتي قة لعقدم للصندوق
 .اليت تؤثر سلباً على أداء الصندوق وسعر الوحدة ويد من خماطر تركو االستثماراتمن ش ن  أن ي للصندوق مطابقتها للضوابط احملددة من اهليئة الشرعية

 مخاطر السيولة (ح
يتعققرض الصققندوق ملخققاطر عققدم القققدرة علققى تنفيققذ عمليققات االسققرتداد نتي ققة الققنقص يف السققيولة يف أسققواق األسققهم أو إذا كانققا قيمققة الوحققدات قققد 

% أو أكثققر مققن القيمققة الصققافية ألصققول الصققندوق إىل ادققد الققذي يضققطر معقق  مققدير الصققندوق لت جيققل االسققرتداد 10تعامققل تعققادل املسققرتدة يف أي يققوم 
 . أو االقرتاض لسداد طلبات االسرتداد مما يؤدي إىل زيادة مصاريف الصندوق اليت تؤثر سلباً على سعر الوحدة لتاري  الحق

 المخاطر القانونية (خ
تقق   تلققك املخققاطر مققن الشققركات الققيت قققد  و ،ت بعققض املخققاطر القانونيققة نتي ققة لعققدم االلتققوام بتطبيققق األنظمققة واإلجققراءات القانونيققةقققد تواجقق  الشققركا 

و ، ممقا يقؤدي إىل ت ثرهقا باملخالفقات أاألفقراد أو الشقركات ت ققام مقن دعقاوى مبوجقبا الصندوق واحتمالية تعرضها للمخاطر القانونية واملقاضاة هب يستثمر
 .التعويض أو تكاليف احملاماة واليت تؤثر على أداء الشركة وأرباحها مما يؤثر على أداء الصندوق تباعاً 

 الناشئة األسواق مخاطر (د
 وتس يل السوق صفقات تسوية يف الت خر أو باإلخفاق مرتبطة خماطر على تنطوي واليت ناشئة أسواق أو سوق يف مالية أوراق يف الصندوق يستثمر قد

 مققن األكققرب الكققم بقق ن علمققا. واملعتققاد املتوسققط مققن أعلققى خمققاطرا طياتقق  بققني حيمققل األسققواق هققذ  مثققل يف االسققتثمار أن كمققا.  املاليققة األوراق حفققظ وأمانققة
 األسقعار، تقلبقات مقن أكقرب ققدرال مما جيعقل الصقندوق عرضقة  الشركات من حمدود عدد يف مرتكوا يكون عادة الناشئة األسواق يف السوقية القيمة أح ام
 .وحدات  وسعر الصندوق أداء على سلبا يؤثر قد مما تطورا أكثر أسواق يف باالستثمار مقارنةً  أقل وسيولة

 



 الصندوق مدير موظفي على االعتماد مخاطر (ذ
ليقل على الرغم من أن الصندوق يعتمد على سياسة االستثمار الغري نشط واليت عدف بشكل رئيسي علقى تتبقع أداء املؤشقر االسرتشقادي للصقندوق وتق

 بقديل وجقود وعقدم غيقاهبم أو اسقتقالتهم عنقد سقلبياً  الوحقدة وسقعر الصقندوق أداء تق ثرولكن ي الصندوق، مدير موطفي ومهارات قدراتاالعتماد على 
للقيققام بققإدارة الصققندوق، أو زيققادة هققامش معامققل االحنققراف عققن املؤشققر نتي ققة عققدم مقققدرة مققدير الصققندوق علققى تنفيققذ صققفقات الشققراء والبيققع  مناسققب

 . مما يؤثر على أداء الصندوق وسعر الوحدة بالشكل األمثل نظراً لظروف السوق املتغرية وتذبذب أسعار الشركات

 المصالح تضارب مخاطر (ر
 الصقندوق مقدير ققرارات علقى تقؤثر ققد شخصقية مصقلحة بسقبب الصندوق مدير قرار واستقاللية موضوعية على تؤثر اليت اداالت يف املخاطر هذ  تنش 

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

 الُمصِدر مخاطر (ز
 نقوع علقى سقلبا تقؤثر القيت احملددة السياسية أو االقتصادية الظروف يف والتغريات النظري، /املقابل الطرف أو للم صدر املالية الظروف يف التغيريات وتشمل

 وسقعر الصقندوق أداء تق ثر وبالتقايل أسقهم  قيمقة اخنفقاض إىل يقؤدي ممقا املصقدر بوضقع يتق ثر األصقل ذلقك إن حيقث املصقدر، أو املالية األوراق من معني
 .سلباً  الوحدة

 مخاطر زيادة هامش معامل االنحراف عن المؤشر (س
تق ثري علقى يهدف الصندوق إىل مطابقة أداؤ  مع أداء املؤشر ب قرب نتائه ممكنة ولكن هنالك ملموعة مقن العوامقل القيت تقؤثر علقى أداء الصقندوق دون ال

سقوم واملصقاريف القيت يتحملهقا الصقندوق باإلضقافة إىل رسقوم بيقع أداء املؤشر مما يويد من هامش معامل االحنراف عن أداء املؤشر ومقن تلقك العوامقل: الر 
الشققرتاكات وشققراء األسققهم والسققيولة النقديققة الققيت حيققتفظ هبققا مققدير الصققندوق السققتيفاء أي طلبققات اسققرتداد، باإلضققافة إىل املقققدرة علققى اسققتثمار مبققالال ا

ممققا يققؤثر سققلباً علققى أداء  وتذبققذب أسققعار الشققركات الققيت تتغققري مققن وقققا ألخققروإعققادة تققوازن احملفظققة عنققد اداجققة بالشققكل األمثققل وفقققاً لظققروف السققوق 
 .الصندوق وسعر الوحدة

 مخاطر حداثة عمل الصندوق (ش
 أداء أي تفسري جيوز وال. للصندوق املستقبلي األداء علي  لتقييم االستناد للمستثمرين ميكن سابق أداء س ل ل  وليه الت سيه حديث الصندوق
 .الصندوق يف لالستثمار املستقبلية النتائه على للصناديق املدارة من قبل مدير الصندوق كمؤشر سابق استثماري

 مخاطر االقتراض (ص
 طلبات استيفاء هبدف حمدودة حاالت يف بذلك يقوم قد أن  إىل االستثمار هبدف متويل على بادصول يقوم لن الصندوق مدير أن من الرغم على

 عن الصندوق يت خر قد أو الصندوق أداء على تؤثر إضافية تكاليف التمويل هذا من ينته وعلي  لذلك، اداجة دعا إن الصندوق يف االسرتداد
 استثمارات  بعض تسييلإىل  الصندوق مدير يضطر أن الت خري ذلك على يرتتب وقد إرادت  عن خارج  ألسباب احملدد الوقا يف املتمولة املبالال سداد
 .الوحدات أسعار على سلبا سينعكه والذي وأداؤ  الصندوق أصول على يؤثر قد مما الديون هذ  لسداد

 

 

 



 مخاطر الضريبة  (ض
البلد  يف السارية القوانني مبوجب لوحدت الصندوق الضريبة اليت قد تفرض على االشرتاك أو االستثمار أو االسرتداد الرسوم الوحدات يتحمل مالكي

، مما يؤثر على صايف أصوهلم هلم عادية إقامة حمل تعترب أو اإلقامة فيها رخصة أو املستثمرون يف الصندوق جنسيتهاحيمل  اليت املستثمر ب  أو البلدان
 .املستثمرة

 نشطة الغير اإلدارة مخاطر (ط
االقتصادية والسياسية  متكن مدير الصندوق من التدخل يف تعديل أوزان الشركات للت اوب مع األخبار والتوقعات عدم من خماطر اإلدارة الغري نشطة 

مما  اء الصندوقواليت من املمكن أن تؤثر على أداء الشركات والقطاعات أو استغالل الويادات أو االخنفاضات الرأمسالية اليت ميكن استغالهلا لتحسني أد
 .   يؤثر سلباً على أداء الصندوق وسعر الوحدة

 التداول تعليق مخاطر (ظ
 على يؤثر الذي األمر املدرجة أسهمها تداول تعليق إىل يؤدي قد العالقة ذات واألحكام التنفيذية واللوائح باألنظمة املدرجة الشركات التوام عدم إن 

 .الوحدة سعر وبالتايل سلبا الصندوق أصول قيمة

 :معلومات عامة( 4

  صندوقال في لالستثمار المستهدفة لفئةا (أ

أهداف الصندوق االستثمارية واملخاطر  مراعاةمع  االشرتاك بالصندوق، الصفة هبذ  اململكة أنظمة ل  تقرمؤهل  اعتباري أو طبيعي شخص يحيق أل
السعودية عن طريق االستثمار الغري  أسواق األسهممن خالل االستثمار يف  لتنمية رأس املاليستهدف الصندوق املستثمرين الذين يسعون  املرتبطة هبا

 .(العوامل متعدد السعودية لألسهم أي سي إس إم مؤشرنشط وذلك بتتبع أداء املؤشر االسرتشادي للصندوق )

 األرباح توزيع سياسة (ب

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

  االستثمارالسابق لصندوق  األداء (ج

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

 الصندوق حديث الت سيه وال يوجد لدية س ل أداء سابق

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

 الت سيه وال يوجد لدية س ل أداء سابقالصندوق حديث 

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

 الصندوق حديث الت سيه وال يوجد لدية س ل أداء سابق



 .الماضيةالثالث  الماليةمدار السنوات  ىعل األرباحتاريخ توزيع ( 4

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

  لصندوقا تقارير( 5

موقعنقققا االلكققققرتوين  ل لقققك مقققن خقققالوذ مقابللقققى نسققق  مقققن هقققذ  الققققوائم دون يسقققتطيع مقققالكي الوحقققدات االسقققتثمارية واملسقققتثمرين احملتملقققني ادصقققول ع
capital.com-www.alrajhi  

 .الوحدات مالك حقوققائمة  (د

 .ادصول على نسخة حديثة من شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات باللغة العربية بدون مقابل 
  دم قيادصول على تقرير يتضمن صايف قيمة أصول وحدات الصندوق، وعدد الوحدات اليت ميتلكها وصايف قيمتها، وس ل جبميع الصفقات

 يوم من كل صفقة. 15خالل 
 ادصول على القوائم املالية املراجعة للصندوق بدون مقابل عند طلبها 
 علومات وإرسال ملخص هبذا التغيري قبل سريان  وفقا لنوع التغيري واملدة احملددة يف اإلشعار ب ي تغيري يف شروط وأحكام الصندوق ومذكرة امل

 الئحة صناديق االستثمار.
 اإلشعار ب ي تغري يف ملله إدارة الصندوق 
  الصندوق عند ادصول على نسخة حمدثة من شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات سنويا تظهر الرسوم واألتعاب الفعلية ومعلومات أداء

 طلبها
  يوما تقومييا، خبالف األحدا  اليت تنص عليها الشروط  21االشعار برغبة مدير الصندوق بإهناء صندوق االستثمار قبل االهناء مبدة ال تقل عن

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

 .نظراً لظروف خارجة عن إرادة مدير الصندوق
 ادق يف الدعوة إىل عقد اجتماع 
 طلبها من مدير الصندوق دادصول على اإلجراءات اجاصة مبعا ة الشكاوى عن 

 .الوحدات مالك مسؤوليات ـ(ه

 الصندوق على اآلتي:يقر ويوافق مالكي الوحدات في 

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

 باستثناء تلك اداالت الناعة عن اإلشال ا سيم أو التعدي أو التقصري.
 فيما عدا خسارة مالك الوحدات الستثمار  يف الصندوق أو جوء من  ، ال يكون مالك الوحدات مسؤوالً عن ديون والتوامات الصندوق. 

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


   ذلك. يلوم حيثما وحتديثها، الصحيحة االتصال وبيانات االلكرتوين أو/و الربيدي بالعنوان الصندوق مدير بتوويد بااللتوام الوحدات مالكي يقر 
 ذلك عن ينته وما حتديثها عدم أو خاطئة اتصال مبعلومات الشركة توويد حالة يف مسؤولية أي الصندوق مدير حتميل الوحدات ملالكي حيق وال
 .قانونية أو مالية لتواماتا من

  الوحدات خاضعاً لقوانني سلطة غري اململكة العربية السعودية فإن  يتعني علي  أن زضع لتلك القوانني دون أن يكون هناك أي التوام إذا كان مالك
 على الصندوق أو مدير الصندوق.

 باإلنهاء الخاصة اإلجراءاتو  صندوقال إنهاء تستوجب التي الحاالت (و

دوق بالكامل، يعترب هذا الصندوق من الصناديق املفتوحة املدة وليه هناك يوم حمدد لتصفيت . ومع ذلك، فإن  سيكون ملدير الصندوق ادق يف تصفية الصن
بب حدو  بعض إذا أصبح جلياً أن ح م أصول الصندوق ال يربر االستمرار يف إدارت  بطريقة عملية ومالئمة وملدية من الناحية االقتصادية أو بس

ن قبل هيئة السوق دون ادد األدىن املسموح ب  الستمرار الصندوق واحملدد مالتغيريات يف األنظمة اليت حتكم إدارة الصندوق، أو اخنفض ح م الصندوق 
م مدير الصندوق باختاذ اجطوات املالية وذلك بعد اشعار هيئة السوق املالية أو ألي سبب طارا آخر. ويف حالة مت اختاذ قرار بتصفية الصندوق، فسيقو 

 التالية:

 ( يوماً تقوميياً من تاري  21إرسال إشعار مكتوب هبذ  التصفية إىل هيئة السوق املالية ومالكي الوحدات ، على أن يكون ذلك قبل )
 التصفية.

 لى مالكي الوحدات املس لني يف سداد االلتوامات املستحقة على الصندوق من أصول الصندوق وتوزيع املبالال املتبقية )إن وجدت( ع
 تاري  التصفية على أساس تناسيب حسب ما ميلك  كل مالك وحدات بالصندوق.

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

 .بأصول الصندوق المتعلقة المخاطر تقويم آلية (ز
 الصندوق ب صول املتعلقة املخاطر لتقومي داخلية مدير الصندوق آلية يتبع

 :االتعابو العموالتو الخدماتمقابل ( 5

 .صندوقالمن أصول  المدفوعاتأنواع  (أ

 رسوم اإلدارة

يتم خصقمها هذ  األتعاب عند كل يوم تقومي و  أصول الصندوق. وحتتسب صايفسنويا من % 1يستحق مدير الصندوق أتعاب مقابل اإلدارة مقدارها 
 من أصول الصندوق يف هناية كل شهر ميالدي. 

 رسوم أمين الحفظ

 ادفظ أمني رسوم الصندوق مدير يتحمل

 الضرائب

 .للصندوقاليت تفرض على الصندوق أو العقود املربمة لصاحل الصندوق أو على مدير الصندوق مقابل إدارت  الضرائب مجيع  الصندوق يتحمل



 رسوم التعامل

دفع يتحمل الصندوق عمقوالت ورسقوم التقداول الناعقة عقن صقفقات وعمليقات شقراء وبيقع األوراق املاليقة حسقب العمقوالت السقائدة يف األسقواق والقيت تق
 .للوسطاء واألسواق املالية وا هات التنظيمية

 رسوم أخرى

إلدارتق ، رسقوم املراجعقة ورسقوم ادفقظ ورسقوم النشقر والرسقوم الرقابيقة ومكافقإت أعضقاء مللقه إدارة الصندوق املصقاريف الالزمقة والفعليقة مدير سيتحمل 
 الصندوق ورسوم املؤشر االسرتشادي، واملصروفات االخرى.

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

 ال يوجد االشرتاك رسوم

 اإلدارة  رسوم
يققتم و تراكميققا  بشققكل يققوميوحتتسققب  ،سققنويبشققكل الصققندوق  صققايف أصققولمققن  1%

 .خصمها من أصول الصندوق يف هناية كل شهر ميالدي

 يتم دفعها من قبل مدير الصندوق  ملموع مكافإت أعضاء ملله إدارة الصندوق

 أتعاب احملاسب القانوين املستقل
 

  من قبل مدير الصندوق يتم دفعها

 رسوم املؤشر االسرتشادي
 

  يتم دفعها من قبل مدير الصندوق

 يتم دفعها من قبل مدير الصندوق  رسوم النشر يف موقع تداول 

 يتم دفعها من قبل مدير الصندوق  الرسوم الرقابية 

 يوجد ال مبكر اسرتداد رسوم

 يتم دفعها من قبل مدير الصندوق  رسوم مصاريف ادفظ و خدمات ادفظ

مصاريف يتحملها صندوق االستثمار تتعلق 
 بالتمويل

 ال يوجد

مصاريف تتعلق بتس يل الوحدات أو اجدمات 
 اإلدارية األخرى

 ال يوجد

أتعاب مستحقة مقابل تقدمي خدمات تتعلق 
 بس ل مالكي الوحدات

 ال يوجد

 ال يوجدرسوم أو مصاريف أخرى يتم حتميلها على 



مالكي الوحدات أو يتم دفعها من أصول 
 الصندوق.

 ضريبة القيمة املضافةل*مجيع الرسوم أعال  غري شاملة 
 يوم 365 أساس 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 

 .ال يوجد رسوم اشرتاك أو اسرتداد لوحدات الصندوق

 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 يعادل الصندوق وح م سعودي لاير 100,000 املستثمر املبلال أن بافرتاض أعال  املوضحة الرسوم احتساب آلية يوضح مثال
 %.10 يعادل املالية السنة هناية يف احملقق والعائد

رسوم ومصاريف الصندوق بالريال  إجمالي اصول الصندوق
 السعودي

رسوم ومصاريف المستثمر بالريال 
 السعودي 

االشرتاك رسوم  - ال يوجد 
ادفظ رسوم  - يتحملها مدير الصندوق 

املستقلني االدرة ملله اعضاء مكافاة  - يتحملها مدير الصندوق 
ادسابات مراجع  رسوم  - يتحملها مدير الصندوق 

الرقابية الرسوم  - يتحملها مدير الصندوق 
تداول رسوم  - يتحملها مدير الصندوق 
االسرتشادي املؤشر رسوم  - يتحملها مدير الصندوق 
الصندوق ادارة رسوم   100,000 1,000 

السنوية واملصاريف الرسوم ملموع*   100,000  1,000   
املال رأس% + 10 االفرتاضي العائد  11,000,000 110,000 
املالية السنة هناية االفرتاضي االستثمار صايف  10,900,000 

 
109,000 

 
 .شاملة ضريبة القيمة املضافةغري أعال  يف املثال مجيع الرسوم *



 :التسعيرالتقويم و( 6

 صندوقالل و تقويم أصآلية تفاصيل  (أ

 :يلي كما تقويم يوم كل في الصندوق أصول بتقويم الصندوق مدير يقوم
 يوم للسهم اإلغالق سعر يتوفر مل ذاإ .مضافاً إليها األرباح املستحقة إغالق سعر هلا يتوفر اليتلألسهم  التقومي يوم يف اإلغالق أسعار اعتماد سيتم
 قيمة صايف خالل من تقوميها سيتم ذات الطرح العام أسواق النقد صناديق يف االستثمار حالة يف، و متوفر إغالق سعر اخر اعتماد سيتم التقومي

أما استثمارات الصندوق يف أدوات  عن  معلن سعر خرآ اعتماد سيتم ب ، املستثمر للصندوق بالنسبة التعامل أيام اختالف حال يفو  املعلنة وحداعا
 .للصفقة اإلمسية للقيمة وإضافت  الصفقة عمر من املنقضية الفرتة عائد احتسابأسواق النقد فسيتم 

 .عدد نقاط التقويم وتكرارها (ب

 الساعة قبل أعال  )أ( الفقرة يف إلي  االشارة مت كما  الصندوق يف أصل كل  لقيمة وفقا اجميه إىل األحد من يوميا   الصندوق أصول تقومي سيتم
 .مساءً  اجامسة

 .الخاطئ التسعيرحالة التقويم أو  فيستُتخذ  التي اإلجراءات (ج

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

 الراجحي املالية وموقع تداول ويف تقارير الصندوق.

 .االستردادو  االشتراكتنفيذ طلبات  ألغراضطريقة احتساب سعر الوحدة  (د

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

 .التقومي تاري  يف السائدة الصرف ب سعار السعودي الريال بعملة تقوميها إعادة يتم

 .نشر سعر الوحدة وتكرارها تمكان ووق ـ(ه

  .(اجميه إىل األحد) عمل يوم كلوموقع الشركة   (تداولالسوق املالية السعودية ) موقع يف الوحدة سعر نشر سيتم

 :التعامل( 7

 األوليتفاصيل الطرح  (أ

وسوف  ،م31/01/2019 املوافق هق25/05/1440 تاري  حىت م20/01/2019 املوافق هق14/05/1440 بتاري  الصندوق طرح سيبدأ -
مليون لاير سعودي، وميكن ملدير الصندوق بدء عمل  10أيام. إن ادد األدىن املطلوب استيفائ  خالل فرتة الطرح األويل هو  10مدة الطرح  تكون

ح األويل كما حيق ملدير الصندوق متديد فرتة الطر الصندوق قبل هناية فرتة الطرح األويل يف حال مت استيفاء ادد األدىن املطلوب لبدء عمل الصندوق.  
 يوم عمل إضافية. 21للصندوق ملدة 



 النقد أسواق صناديق يف األويل الطرح فرتة خالل احملصلة األموال مجيع استثمار يتم وقد. سعودي لاير 10 هو الت سيه دعن الوحدة سعر سيكون -
 الضوابط مع متوافقة تكون أن على املالية السوق هيئة قبل من ومرخصة عاما طرحا وحدعا واملطروحة املخاطر واملنخفضة السعودي بالريال املقيمة

 احمللية البنوك لدى( أشهر 3 من أقل) األجل قصريةأو يف أدوات أسواق النقد  الصناديق املدارة من قبل شركة الراجحي املالية ذلك يف مبا الشرعية
 /Baa3موديو /-BBBبورز آند ستاندرد: تايلالك  أدىن حبد الدولية االئتماين التصنيف وكاالت من ثال  من واحدة حتدد  ما حسب واملصنفة

 .مصنفة غري نظرية أطراف مع و/أو النقد أسواق أدوات يف االستثمار يتم ولن -BBBفتش

 .االستردادو  االشتراكالنهائية لتقديم طلبات  المواعيدو  المحددالتاريخ  (ب

بسعر الوحدة ( يومي األثنني واألربعاء)تعامل يف الصندوق بعد إمتام الطرح األويل لوحدات الصندوق يف كل يوم والتحويل يسمح باالشرتاك واالسرتداد 
 يوممن  الساعة اجامسة مساءً  والتحويل قبل. وسيكون آخر موعد الستالم طلبات االشرتاك واالسرتداد التعاملاملعلن عن  يف اليوم الذي يلي يوم 

 .عاملالسابق ليوم التالعمل 

 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 

لاير سعودي وادد  1000وادد األدىن لالشرتاك اإلضايف  .للرصيد، وهو ادد األدىن لاير سعودياالف  2000ادد االدىن لالشرتاك يف الصندوق 
 للربامه االدخارية واالستثمارية. النسب هذ  خفض الصندوق ملدير وجيوزلاير سعودي  1000االدىن لالسرتداد 

طريق فروع الشركة املعتمدة خالل ساعات العمل الرمسية على أن يتم تقدمي  يومياً عن التحول بني الصناديق يتم استالم طلبات االشرتاك واالسرتداد أو
 بيانات إثبات اهلوية الالزمة، أو عن طريق القنوات اإللكرتونية اليت توفرها شركة الراجحي املالية.

 اليت مت فيها حتديد سعر االسرتداد. عاملإقفال العمل يف اليوم اجامه التايل لنقطة الت موعد سيتم الدفع ملالك الوحدات عوائد االسرتداد املناسبة قبل

 الوحدات مالكي سجل (د
سيقوم مدير الصندوق بإعداد س ل  مبالكي الوحدات باملعلومات املطلوبة وحتديث  بشكل مستمر عند حصول أي تغيريات يف املعلومات حسب 

سيتم إتاحة ملخص لس ل مالكي الوحدات ملانا عند الطلب يظهر في  مجيع املعلومات املرتبطة مبالك الوحدات الالئحة وحفظ  يف اململكة كما 
 املع  فقط.

 استثمار أموال االشتراك األولي قبل بدء عمل الصندوق ـ(ه

، املربمقة لصقاحل املسقتثمرين بالصقندوق ق النققداسقو أ وأدوات أموال االكتتاب املستلمة خالل فقرتة الطقرح األوىل سقيتم اسقتثمارها يف صقناديق أسقواق النققد
إىل ادقد األدىن املطلقوب أو الوققا احملقدد لبقدء ، إىل حقني الوصقول خقارج اململكقة ةمع طرف خاضع لتنظيم مؤسسة النقد أو هليئة رقابية مماثلقة للمؤسسق

 .عمل الصندوق

 الحد األدنى للمبلغ األولي لبدء عمل الصندوق (و
 .سعودي لاير مليون 10 هو األويل الطرح فرتة خالل استيفائ  املطلوب األدىن ادد إن

 .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 زص املتطلب الالزم 
( ماليني لاير سعودي سوف يسعى مدير الصندوق لتصحيح ذلك حسب اإلجراءات 10الصندوق، ويف حال قل صايف قيمة أصول الصندوق عن )

ءات النظامية املمكنة ويف حال تعثر زيادة ح م الصندوق فوق ادد األدىن املطلوب الستمرار عمل الصندوق، سيقوم مدير الصندوق بالبدء بإجرا
 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 طلبا هيئة السوق املالية ذلك -
 مدير الصندوق أن التعليق حيقق مصاحل مالكي الوحدات ىأذا رأ -
 عام بشكل إما االستثمار صندوق ميلكها اليت األخرى األصول أو املالية األوراق مع التعامل فيها يتم اليت الرئيسة السوق يف التعامل تعليق مت إذا -
جيقوز ملقدير الصقندوق ت جيقل .الصقندوق أصقول قيمقة صقايف إىل نسقبة مهمقة أهنقا معققول بشقكل الصقندوق مقدير يقرى القيت الصقندوق أصقول إىل بالنسقبة أو

تلبيتهقا يف اسرتداد الوحدات كحد أقصى إىل يوم التعامل التقايل. وحيقد  ذلقك، إذا بلقال إمجقايل نسقبة مجيقع طلبقات االسقرتداد ملقالكي الوحقدات واملطلقوب 
 %( أو أكثر من صايف قيمة أصول الصندوق .10) أي يوم تعامل

مع االخذ باالعتبقار املقدة الضقرورية واملقربرات ومراجعقة التعليقق مقع مللقه إدارة يف حال تعليق تقومي الصندوق، سيتخذ مدير الصندوق االجراءات الالزمة 
السقوق  وأمني ادفظ بصورة منتظمقة. كمقا سقيتم إشقعار هيئقة السقوق املاليقة ومقالكي الوحقدات فقورا بق ي تعليقق مقع توضقيح أسقباب التعليقق، وإشقعار هيئقة

نفسها املستخدمة يف اإلشعار  عن التعليق واإلفصاح عن ذلقك يف املواققع اإللكقرتوين ملقدير الصقندوق  املالية ومالكي الوحدات فور انتهاء التعليق بالطريقة
 واملوقع اإللكرتوين للسوق.

 أو املاليقة السقوق هيئة للوائح خمالفة االشرتاك هذا على يرتتب أن  الصندوق مدير رأى حال يف الصندوق يف اشرتاك طلب أي رفض الصندوق ملدير وحيق
 .اداليني الوحدات مالكي مصلحة حيقق االشرتاك طلب رفض كان  إذا أو األموال غسل مكافحة نظام

 .ستؤجَّل تيال االسترداداختيار طلبات  بمقتضاها يجري التي اإلجراءات (ي

ويتم معاملة كل طلب على حدة حبيث إذا  الطلب استالم أولويةيف حالة مت ت جيل االسرتداد من قبل مدير الصندوق، فسوف يتم الدفع على أساس 
% سوف يتم تنفيذ طلبات العمالء اليت مت استالم طلباعم قبل املوعد النهائي لتقدمي 10عاوز إمجايل طلبات االسرتداد يف يوم التعامل الواحد 

صندوق، بال لالستمرارادد األدىن املطلوب لاير سعودي وهو  2000. فإذا اخنفضا قيمة الوحدات عن  األسبقية حبسبالتعليمات اجاصة باالسرتداد 
 فعندئذ جيب اسرتداد وحدات املستثمرين بالكامل

  :خصائص الوحدات( 8

شققكل  جيققوز ملققدير الصققندوق أن ي صققدر عققدداً غققري حمققدود مققن الوحققدات متسققاوية القيمققة تكققون مجيعهققا مققن فئققة واحققدة. ويكققون االشققرتاك يف الصققندوق علققى
 وحدات متساوية القيمة. 

 :تقديم التقاريرو المحاسبة( 9

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



 وفقققاً  األوليققة والتقققارير املققوجوة السققنوية والتقققارير( املراجعققة السققنوية املاليققة القققوائم ذلققك يف مبققا) السققنوية التقققارير بإعققداد الصققندوق مققدير سققوف يقققوم 
 .مقابل أي دون الطلب عند هبا الوحدات مالكي توويد وسوف يتم الئحة صناديق االستثمار وأي تعديل عليها، من( 5) رقم امللحق ملتطلبات

 الفققرة من هناية فرتة التقرير وذلك يف األمقاكن وبالوسقائل احملقددة يف  ( يوماً 70إتاحة التقارير السنوية لل مهور خالل مدة ال تت اوز ) سوف يتم
 ويف املوقع االلكرتوين ملدير الصندوق واملوقع اإللكرتوين للسوق.  )ب( من هذ  املادة،

 ( يومققاً مققن هنايققة فققرتة التقريققر وذلققك يف األمققاكن وبالوسققائل احملققددة يف شققروط 35إعققداد التقققارير األوليققة وإتاحتهققا لل مهققور خققالل ) سققوف يققتم
  املوقع االلكرتوين ملدير الصندوق واملوقع اإللكرتوين للسوق. ويفوأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات 

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

 صايف قيمة أصول الصندوق -

 عدد وحدات الصندوق واليت ميلكها املشرتك وصايف قيمتها -

 ( يوماً من كل صفقة.15س ل بالصفقات اليت نفذها املشرتك خالل مخسة عشر ) -

 وحقدات يف صقفقات  يلخص( البيان ش هنا يف املعد السنة خالل الوحدات متلك شخص أي ذلك يف مبا) الوحدات ملالك سنوي بيان -
 وإمجقايل املوزعقة األربقاح البيقان هقذا حيتقوي أن وجيقب املاليقة، السقنة هنايقة مقن يومقاً ( 30) خالل املالية السنة مدار على العام الصندوق

 املعلومقققات، ومقققذكرة الصقققندوق وأحكقققام شقققروط يف والقققواردة الوحقققدات مالقققك مقققن املخصقققومة واألتعقققاب واملصقققاريف اجقققدمات مقابقققل
 مققذكرة أو الصققندوق وأحكققام شققروط يف أو الالئحققة هققذ  يف عليهققا املنصققوص االسققتثمار قيققود خمالفققات  ميققع تفاصققيل إىل باإلضققافة
 .املعلومات

 .يعّدها مدير الصندوق التيأماكن ووسائل إتاحة تقارير الصندوق  (ب

 (و/أو الرسائل النصية اإللكرتوين الربيد أو/و الربيدي العنوان) للمستثمر ةاملس ل التواصل وسائل أحدى طريق عن بالصندوق اجاصة اإلشعارات ترسل
 يف الصندوق مدير إخطار وجيب. اعتمادها يتم أخرى تواصل وسيلة أي خالل من أو واملوقع االلكرتوين ملدير الصندوق وموقع شركة السوق املالية تداول

األولية  التقارير أو اإلشعارات تلك إرسال تاري  من تقوميياً  يوماً  (45) وأربعون مخسة فرتة خالل وذلك اإلشعار أو التقارير يف أخطاء أية اكتشاف حال
 .وحامسة هنائية الصندوق مدير عن الصادرة التقارير تصبح ذلك وبعد ،والسنوية

 .2019-12-31المنتهية تم إصدار أول قائمة مالية سنوية مدققة في السنة المالية سوف ي (ج

 للصندوق المراجعةالسنوية  الماليةالقوائم  (د

 موقع شركة السوق املالية تداول  وذلك من خاللمقابل يستطيع مالكي الوحدات االستثمارية واملستثمرين احملتملني ادصول على نس  من هذ  القوائم دون 
www.Tadawul.com.sa   أو يف املقر الرئيسي ملدير الصندوق أو عن طريق موقع  االلكرتوينcapital.com-www.alrajhi 

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


بدون مقابل بناًء على استالم طلب خطي  (اإللكرتوينالربيد يتم موافاة مجيع املستثمرين بنسخة من القوائم املالية الصندوق ترسل على )العنوان الربيدي و/أو 
 منهم بذلك. 

 :إدارة الصندوق مجلس( 10

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

 مقن بيقنهم عضققوان مسقتقالن ينطبقق علقيهم التعريقف القوارد يف قائمقة املصققطلحاتأعضقاء اربعقة  يشقرف علقى الصقندوق مللقه إدارة مكقون مقن -1
 املستخدمة يف لوائح اهليئة، ويتكون ملله إدارة الصندوق من األعضاء التالية أمسائهم:

  عضو غير مستقل( –السيد / احمد المحسن )رئيس المجلس 
 عضو غير مستقل( -العيسى  بن عيسى الشيخ/ أنس بن عبداهلل( 
 آل الشيخ )عضو مستقل( بن محمد السيد/ خالد بن إبراهيم 
  السعيد )عضو مستقل( بن عبدالعزيز صالحالسيد/ فراس بن 

 إدارة الصندوق مجلسأعضاء  مؤهالتنبذة عن  (ب

 

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

للراجحي املالية، كان يشغل  قبل انضمام   .عاما من اجربة يف األعمال املصرفية واملالية واملراجعة 14هو املدير املايل لشركة الراجحي املالية، ,ولدي  أكثر من 
وشركة  PwC السعودية، وقبل ذلك كان يعمل يف شركة -األردن، كما أن  عمل سابقا يف مصرف الراجحي  -منصب املدير املايل يف مصرف الراجحي 

 -ساو  ايسا ميسوري ستيا أمحد حاصل على شهادة ماجستري يف إدارة األعمال من جامعة  .ديلويا وعمل أيضا يف الصندوق السعودي للتنمية
من ملله كاليفورنيا  (CPA) الواليات املتحدة األمريكية، ودرجة البكالوريوس يف احملاسبة من جامعة امللك سعود. أمحد أيضا حماسب عام معتمد

 .تانفوردللمحاسبة، وقد حضر الربنامه التنفيذي للمدراء املاليني يف كلية الدراسات العليا إلدارة األعمال يف جامعة س

 

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

، حيمقل شقهادة املاجسقتري مقن املعهقد العقايل للقضقاء 2010منقذ شقهر سقبتمرب  أمقني اهليئقة الشقرعية ومقدير اإلدارة الشقرعية بشقركة الراجحقي املاليقة
عمل يف الرقابة الشرعية مبصرف الراجحي، كما عمل يف  من ا امعة نفسها، جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، وحيمل بكالوريوس الشريعة

جامعة اإلمام حممد بقن سقعود اإلسقالمية، لق  مسقاشات يف ملقال االستشقارات الشقرعية وهقو عضقو يف ا معيقة الفقهيقة السقعودية، وشقارك يف عقدد 
 من الندوات واملؤمترات.

 )عضو مستقل(آل الشيخ بن محمد السيد/ خالد بن إبراهيم 



يعمقققل يف وطيفقققة مستشقققار اقتصقققادي يف وحقققدة االحتقققاد النققققدي مب لقققه التعقققاون لقققدول اجلقققيه العربيقققة منقققذ شقققهر يوليقققو    السقققيد/ خالقققد آل الشقققي 
، حيمققل شققهادة املاجسققتري يف االقتصققاد وبكققالوريوس احملاسققبة مققن جامعققة امللققك سققعود. هققذا وقققد عمققل كمستشققار اقتصققادي يف كققل مققن 2008
 ة النقد العريب واإلدارة العامة لالستثمار وهو عضو يف مجعية االقتصاد السعودية.مؤسس

 

 السعيد )عضو مستقل( بن عبدالعزيز السيد/ فراس بن صالح

. وقبقل التحاقق  بصقندوق 2016السيد/ فراس السعيد يشغل منصب نائب املدير العام لالستثمار واجوينة لدى صندوق التنمية الوراعية منذ عام 
ليققة عققام يف االدارة املا 15التنميققة الوراعيققة عمققل السققيد فققراس كققرئيه للخققدمات املاليققة واالستشققارية لققدى شققركة سققدرة املاليققة ولديقق  خققربة تويققد عققن 

 واجدمات املصرفية االستثمارية. وهو حاصل على درجة البكالوريوس يف اآلداب والعلوم االجتماعية من جامعة مارميونا االمريكية. 

 .إدارة الصندوق مجلسوصف أدوار ومسؤوليات  (ج

 تتضمن مسؤولياتهم ما يلي:.
 املوافقة – على سبيل املثال ال ادصر -ويشمل ذلك  ا وهرية اليت يكون الصندوق العام طرفاً فيها، والقرارات والتقارير على مجيع العقود املوافقة -

 ش ن أي يف لقرارات االستثماريةل اً العقود املربمة وفقوال يشمل ذلك  ،للصندوق، وعقود تقدمي خدمات ادفظ على عقود تقدمي خدمات اإلدارة
 .هبا يف املستقبل استثمارات قام هبا الصندوق أو سيقوم

 اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق حبقوق التصويا املتعلقة ب صول الصندوق. -
 .الصندوقمدير يفصح عن  مصاحل  عارضت املصادقة على أياملوافقة أو  ومىت كان ذلك مناسباً، اإلشراف، -
 مجيعالصندوق ملراجعة التوام لدي   املطابقة وااللتواموااللتوام لدى مدير الصندوق أو مسؤول  مرتني سنوياً على األقل مع  نة املطابقة االجتماع -

 .عليها يف الئحة صناديق االستثماراملتطلبات املنصوص  - املثال ال ادصر على سبيل -، ويشمل ذلك القوانني واألنظمة واللوائح ذات العالقة
إفصاحات تتعلق  يتضمن أم غري (كان عقداً أسواء ) الصندوق ومذكرة املعلومات وأي مستند آخرمن اكتمال ودقة شروط وأحكام  الت كد -

 .الئحة صناديق االستثمار أحكام الت كد من توافق ما سبق معإضافة إىل  ،بالصندوق العام ومدير الصندوق وإدارت  للصندوق العام
 وأحكام الصندوق وشروط الئحة صناديق االستثمارألحكام  مالكي الوحدات وفقاً  حيقق مصلحة من قيام مدير الصندوق مبسؤوليات  مبا الت كد -

 .ومذكرة املعلومات
 الوحدات. مالكي مصلحة حيقق ومبا ومهارة وعناية وحرص واهتمام نية وحسن ب مانة العمل -
 تدوين حماضر االجتماعات اليت تبني مجيع وقائع االجتماعات والقرارات اليت اختذها اجملله. -

 .إدارة الصندوق مجلسأعضاء ت آمكافتفاصيل  (د

 .سيتحمل مدير الصندوق مكافإت ملله إدارة الصندوق

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



مشاهبة ألهداف الصندوق سواًء كانا تدار من  استثمارية أهداف ذات أخرىاستثمارية  صناديقء يف أعضا يكونوا أن الصندوق إدارة ملله ألعضاء ميكن
 يف أن  ألعمال  ممارست  نطاق يف الصندوق إدارة ملله أعضاء أحد جيد أن املمكن فمن ولذلكقبل مدير الصندوق أو من قبل أي مدير صندوق أخر. 

 لتوامات ا اإلدارة ملله عضو يراعي سوف اداالت هذ  ويف .الصناديق من أكثر أو واحد مع املصاحل أو الواجبات يف حمتمل عارضت على ينطوي موقف
 درجة إىل وحرص نية وحسن ب مانةبالعمل  ومسؤوليت  كعضو ملله إدارة بالصندوق وذلك ر دو حسب  املعنيني الوحدات مالكي مصاحل حيقق مبا بالتصرف

 سوف التصويا تطلبت اليت اداالت ويف املصاحل يف حمتمل ارضتع ى أيعل االطالع عند ء الصناديق األخرىعمال عا  التوامات  لإغفا دون عملياً  ممكنة
 يوجد ال وشروط وأحكام الصندوق املعلومات مذكرة إعداد اري ت إىل أن  علما أعضاء ملله اإلدارة وجوب ذلك.التصويا إذا رأى  عن العضو ذلك ميتنع

 بني مصاحل عضو ملله إدارة الصندوق ومصاحل الصندوق. قمتحق تعارض

 صندوقس المجلو عضها فيرك يشا التيناديق الصالس إدارة مج (و 

بيققان يققدرك املسققتثمر يف هققذا الصققندوق أن أعضققاء مللققه اإلدارة قققد يكققون هلققم عضققويات مماثلققة يف صققناديق اسققتثمارية أخققرى، و جيتهققد مققدير الصققندوق ل
مجيع أمساء الصناديق االستثمارية املقدارة مقن قبقل الشقركة القيت حيقل فيهقا أحقد أو مجيقع أعضقاء مللقه اإلدارة. ا قدول التقايل  –آلخر من حني  –وحتديث 

 يوضح عضويات أعضاء ملله اإلدارة ادالية يف الصناديق االستثمارية املرخصة والعاملة يف اململكة العربية السعودية.
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     صندوق الراجحي  للمضاربة بالبضائع )الريال السعودي(

     صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع )دوالر أمريكي(

     الراجحي للصكوكصندوق 

     صندوق الراجحي  املتوازن املتعدد األصول

     صندوق الراجحي للنمو املتعدد األصول

     صندوق الراجحي احملافظ متعدد األصول

     السعوديةصندوق الراجحي لألسهم 

     صندوق الراجحي لألسهم اجلي ية

     لألسهم العامليةصندوق الراجحي 

صندوق الراجحي لتنمية رأس املال وتوزيع األربقاح )أسقهم منطققة الشقرق 
 األوسط ومشال أفريقيا(

    

     لقطاع املواد األساسيةصندوق الراجحي 



صققققققندوق الراجحققققققي إم إس سققققققي أي ملؤشققققققر األسققققققهم السققققققعودية متعققققققدد 
 العوامل

    

     للدخل السعوديةصندوق الراجحي لألسهم 

  صندوق الراجحي املتنوع للدخل
   

     صندوق الراجحي ريا

     صندوق شعاع وادي اهلدا
 

 الشرعية هيئةال( 11

 .هممؤهالتالشرعية، و  هيئةالأعضاء  أسماء (أ

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

 الشيخ د. صالح بن منصور الجربوع )رئيساً(فضيلة 

يعمققل رئيسققاً للهيئققة و حصققل الققدكتور صققاحل علققى الشققهادة ا امعيققة وشققهادة املاجسققتري والققدكتورا  مققن جامعققة اإلمققام حممققد بققن سققعود اإلسققالمية،  
 البحرين –ل ملله التعاون اجلي ي الشرعية يف شركة تكافل الراجحي للت مني التعاوين، وهو حمامي وحمكم معتمد يف مركو التحكيم لدو 

  فضيلة الشيخ د. سليمان بن عبداهلل اللحيدان )عضوًا(

 حصقل القدكتور سقليمان علقى الشقهادة ا امعيقة وشقهادة املاجسقتري والقدكتورا  مققن جامعقة اإلمقام حممقد بقن سقعود اإلسقالمية، ويعمقل حاليقاً قاضققي
 .ستئناف يف اجملله األعلى للقضاءا

  د. سعد بن تركي الخثالن )عضوًا(فضيلة الشيخ 

ويعمقل حاليقاً )أسقتاذ( يف قسقم حصل القدكتور سقعد علقى الشقهادة ا امعيقة واملاجسقتري والقدكتورا  مقن جامعقة اإلمقام حممقد بقن سقعود اإلسقالمية، 
السقعودية، وهقو عضقو سقابق لقدى هيئقة كبقار الريقاض، ورئيسقاً لل معيقة الفقهيقة  -الفق  يف كلية الشقريعة جبامعقة اإلمقام حممقد بقن سقعود اإلسقالمية

 العلماء باململكة العربية السعودية.

 .الشرعية هيئةالأدوار ومسؤوليات  (ب

 دور الهيئة الشرعية يتمثل فيما يلي:

 .يعةالشققر ، للت كد من تقيدهققا ب حققكام للصندوق سياسققات االسققتثماريةالهققداف و األو مستندات الطرح دراسققة ومراجعققة  .1
 على مدير الصندوق التقيد هبا خالل إدارت  الستثمارات الصندوق. جيبحتديد الضوابط واألحكام الشرعية اليت  .2
 والت كد من استبعاد . -إن وجد–وضع آلية الحتساب العنصر الواجب استبعاد  من الصندوق  .3
 مراقبة استثمارات الصندوق وأعمال  وفق الضوابط الشرعية احملددة. .4

 
 .الشرعية هيئةالأعضاء  تآمكافتفاصيل  (ج



 والتدقيق الشرعيال حيمَّل الصندوق أي تكاليف مقابل االستشارات 

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

 الصادرة من اهليئة الشرعية ملدير الصندوق واليت تشمل ما ي  : والبضائع الصندوق ضوابط االستثمار واملتاجرة يف األسهمحتكم 

 أواًل: ضوابط صناديق المضاربة بالبضائع
 هي أن يدفع شخص ماالً إىل آخر ليت  ر ب ، ويتقامسان الربح بينهما حبسب ما يتفقان علي . تعريف المضاربة:

 املضارب واملضاربة يف هذا الصندوق من املضاربة املشرتكة وهي هنا: عقد بني أرباب املال )مالك الوحدات( واملضارب )مدير الصندوق( على أن يتوىل
اجسارة املالية  استثمار أمواهلم يف نشاط يرجى من  حتقيق ربح مناسب، على أن يكون الربح موزعًا بينهما حسب ما اتفقا علي ، ويف حال اجسارة تكون

 على أرباب املال وزسر املضارب جهد  وعمل  فقط.
 

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

 الصندوق واليت تشمل ما ي  :
 بشراء السلع )املعادن( مث بيعها باألجل يلتوم مدير الصندوق باآل : يف حال تعامل الصندوق .2

 ومبوجب الوثائق املعينة هلا، قبل البيع على املشرتي. –ب رقامها ومكاهنا  –أن تكون السلع مملوكة للصندوق ومتعينة ل    -
 لعمالت.ال جيوز أن يبيع الصندوق أو يشرتي سلعا ال جيوز فيها الت جيل من الذهب والفضة وا -
 ال جيوز أن يشرتي الصندوق من العميل ما قد باع  إيا  باألجل. -
 إذا باع الصندوق السلعة على عميل فال جيوز ل  أن يبيعها وكالة عن  على من اشرتاها الصندوق لنفس . -

 االستثمارية.ال جيوز تداول وحدات الصندوق إال بعد بدء نشاط  واستمرار مواولت  هلذا النشاط يف موجودات   .3
ال جيوز تداول وحدات الصندوق بعد توقف  عن مواولة نشاط  كالتوقف للتصفية إذا كانا يف موجودات الصندوق ديون أو نقود، إذ جيب يف  .4

 هذ  ادال تطبيق أحكام الصرف وشروط  وأحكام بيع الدين.
 

 ثانيا: ضوابط صناديق األسهم:

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

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

 البيع وأحكام .النوع األول: الشركات املساشة ذات األغراض واألنشطة املباحة. وهذ  الشركات جيوز االستثمار واملتاجرة ب سهمها وفق شروط  -أ
وية، النوع الثاين: الشركات املساشة ذات األغراض واألنشطة احملرمة، مثل شركات اجمور والتبال ودوم اجنوير وشركات القمار والبنوك الرب -ب

والتعامل هبا. وهذ  الشركات وشركات اجملون واألفالم اجليعة، وصناديق االستثمار يف السندات الربوية، والشركات املتخصصة يف تداول الديون 
 ال جيوز االستثمار واملتاجرة ب سهمها مطلقاً.

اضا أو النوع الثالث: الشركات املساشة اليت أغراضها وأنشطتها مباحة، ولكن قد يطرأ يف بعض تعامالعا أمور حمرمة، مثل تعاملها بالربا اقرت  -ت
 ( من الشركات املساشة ما ي  :إيداعاً. وقد قررت اهليئة بش ن هذا النوع )النوع الثالث



 أواًل: جيب أن يراعى يف االستثمار واملتاجرة يف أسهم هذا النوع من أنواع الشركات املساشة الضوابط اآلتية:

إن جواز التعامل ب سهم تلك الشركات مقيد باداجة، فإذا وجدت شركات مساشة تلتوم اجتناب التعامل بالربا وتسد اداجة في ب  -
 اء هبا عن غريها ممن ال يلتوم بذلك.االكتف

( من إمجايل القيمة السوقية ما ٪30)-سواء أكان قرضاً طويل األجل أم قرضًا قصري األجل–أال يت اوز إمجايل املبلال املقرتض بالربا  -
وسط قيمتها لكل ربع من مل تقل عن القيمة الدفرتية، علمًا أن االقرتاض بالربا حرام مهما كان مبلغ ، وتؤخذ القيمة السوقية من مت

 أرباع السنة.
( من إمجايل إيراد الشركة سواء أكان هذا اإليراد ناعاً عن االستثمار بفائدة ربوية ٪5أال يت اوز مقدار اإليراد الناته من عنصر حمرم ) -

ي تهد يف معرفتها، ويراعى أم عن ممارسة نشاط حمرم أم عن متلك حملرم أم عن غري ذلك. وإذا مل يتم اإلفصاح عن بعض اإليرادات ف
 يف ذلك جانب االحتياط.

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

 اوز أال تت ثانياً: إذا تغريت أوضاع الشركات حبيث ال تنطبق عليها الضوابط السابقة وجبا املبادرة إىل التخلص منها ببيع أسهمها حسب اإلمكان على
 مدة االنتظار تسعني يوماً من تاري  العلم بتغريها.

لغرضف سنوية كانا أو ثالثاً: يرجع يف معرفة أنشطة الشركة والنسب املقررة  واز الدخول يف االستثمار واملتاجرة فيها إىل أقرب قوائم مالية صادرة موضحة ل
 ربع سنوية أو شهرية، سواء أكانا مدققة أم غري مدققة.

 : ال جيوز االشرتاك يف ت سيه الشركات اليت ينص نظامها على تعامل حمرم يف أنشطتها أو أغراضها.رابعاً 

ويع  االستثمار: اقتناء السهم بقصد ريع ، أي رحب  السنوي، وتع  املتاجرة: -خامساً: تطبق الشركة الضوابط املذكورة يف االستثمار ويف املتاجرة يف األسهم، 
سواء  قاما الشركة نفسها بذلك أم بواسطة غريها، وسواء  أكان تعامل الشركة لنفسها،  أو على سبيل  -الربح من الفرق بني السعرين البيع والشراء بقصد

 االستثمارية. رة احملافظاإلدارة ألموال الغري كما يف الصناديق االستثمارية إجارة كانا أم مضاربة، أو على سبيل الوكالة عن الغري والتوكيل للغري كما يف إدا

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

 :مدير الصندوق( 12

 .اسم مدير الصندوق (أ

 شركة الراجحي المالية

 .الماليةالصادر عن هيئة السوق  الترخيصرقم  (ب

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

 .الصندوق لمديروعنوان العمل  المسجلالعنوان  (ج

 شركة الراجحي المالية



 املركو الرئيه ، طريق امللك فهد
 11432الرياض  5561ص.ب 

 + 966( 11) 2119292هاتف رقم 
 + 966( 11) 2119299فاكه رقم 

 اململكة العربية السعودية
capital.com-www.alrajhi 

 .الماليةالصادر عن هيئة السوق  الترخيصتاريخ  (د

( 2007-34-5شركة الراجحي املالية هي شخص اعتباري مرخص ل  مبوجب أحكام الئحة األشخاص املصرح هلم الصادرة مبوجب قرار اهليئة رقم )
 م19/6/2007املوافق  هق4/6/1428بتاري  

 الصندوق لمدير المدفوعل المابيان رأس  ـ(ه

 لاير سعودي. 500,000,000يعادل دفوع املال املرأس 

 .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 املصاريف
 10,556,714 الوكاة

 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 - سليمان الراجحيعبد اهلل بن 

 .رئيه ملله اإلدارة/غري تنفيذي -شركة الراجحي املصرفية لالستثمار )مصرف الراجحي( -
 .تنفيذي غري/اإلدارة ملله رئيه - شركة الراجحي للت مني التعاوين ) تكافل الراجحي( -
 .تنفيذي غري/اإلدارة ملله رئيه -شركة ملموعة الراجحي القابضة  -
 .رئيه ملله اإلدارة/غري تنفيذي -للبرتوكيماويات شركة الفارايب -
 .رئيه ملله اإلدارة/غري تنفيذي -شركة الفارايب لالستثمار  -
 .رئيه ملله اإلدارة/غري تنفيذي - للبرتوكيماوياتينبع  شركة الفارايب -
 .رئيه ملله اإلدارة/غري تنفيذي -للصناعات التحويلية  شركة الفارايب -
 .رئيه ملله اإلدارة/غري تنفيذي -يال القابضة األجشركة  -

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


 .رئيه ملله اإلدارة/غري تنفيذي - شركة فرسان للسفر والسياحة -
 .غري تنفيذي -السعودية لصناعة مستلومات الس اد شركة ال -
 .غري تنفيذي -جبيل السعودية دلول أنس ة األرضيات شركة  -
 غري تنفيذي . –شركة الرؤية اجضراء لألجنيلة الصناعية  -

 

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

 .ملله إدارة/غري تنفيذي عضو -شركة الراجحي واملسفر الوراعية ذ.م.م -
 .ملله إدارة/غري تنفيذي عضو -شركة هاشم للمقاوالت والت ارة -
 .إدارة/غري تنفيذيملله  عضو -شركة صاحل عبدالعويو الراجحي وشركا  احملدودة -

 
 عضو مجلس إدارة - خالد بن حمد اليحيى 

 .تنفيذي غري/إدارة ملله عضو – اي  آي جي العريبشركة ميتاليف  -
 

 عضو مجلس إدارة - الصالحبن محمد  فيصل بن سعود 
 .تنفيذي /إدارة ملله عضو -الشركة العربية لصناعة البالستيك احملدودة -
 .تنفيذي /إدارة ملله عضو -السعودية احملدودةشركة منت ات البالستيك  -

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

 .تنفيذي غري/إدارة ملله عضو –( الراجحي مصرف) لالستثمار املصرفية الراجحي شركة -
 .تنفيذي غري/دارةإلا مللهرئيه  -البيطرة الوطنيةالشركة  -

 
  عضو مجلس إدارة -الغفيلي عبدالعزيز بن خالد 

 تنفيذي غري/إدارة ملله عضو –( الراجحي مصرف) لالستثمار املصرفية الراجحي شركة. 
 تنفيذي غري/إدارة ملله عضو - صافوال ملموعة. 
 تنفيذي غري/إدارة ملله عضو -شركة بندة للت وئة. 

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

  مدير الصندوق يعد مسؤوال عن إدارة الصندوق والسعي لتحقيق أهداف  االستثمارية ويراعي كذلك مصاحل حاملي الوحدات يف اطار مذكرة
الئحة صناديق من  41وقيود االستثمار املنصوص عليها يف املادة وممارسات   استثمار الصندوقاملعلومات والشروط واالحكام االلتوام بسياسات 

 االستثمار
 جوهرية شرعية االلتوام بالضوابط الشرعية املنصوص عليها يف هذ  املذكرة وتبليال ملله إدارة الصندوق ب ي خمالفات 



  مراقبة السيولة للوفاء ب ي طلبات اسرتداد حمتملة 
  حاجة لذلك. ىرأصندوق من الباطن إذا حيق ملدير الصندوق تعيني مدير 

 .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

 تدبري أي اختاذ أو بديل صندوق مدير لتعيني مناسبا ترا  اجراء أي واختاذ بالصندوق يتعلق فيما الصندوق مدير عول صالحية املالية السوق هليئة (أ
 :اآلتية اداالت من أي وقوع حال يف مناسبا ترا  آخر

 .هلم املرخص األشخاص الئحة مبوجب بذلك املالية السوق هيئة إشعار دون اإلدارة نشاط ممارسة عن الصندوق مدير توقف .1
 املالية السوق هيئة قبل من تعليق  أو سحب  أو اإلدارة نشاط ممارسة يف الصندوق مدير ترخيص إلغاء .2
 االدارة نشاط ممارسة يف ترخيص  إللغاء الصندوق مدير من املالية السوق هيئة إىل طلب تقدمي .3
 . التنفيذية لوائح  او النظام بالتوام – جوهريا اهليئة ترا  بشكل – أخل قد الصندوق مدير أن املالية السوق هيئة رأت إذا .4
 مدير لدى مس ل أخر شخص وجود عدم مع استقالت  أو ع و  أو االستثمار صندوق أصول يدر الذي االستثمارية احملفظة مدير وفاة .5

 .الصندوق أصول ادارة على قادر الصندوق
 .جوهرية أشية ذات أهنا – معقولة أسه على بناء – املالية السوق هيئة ترى أخرى حالة أي .6

 )أ( أعال . الفقرة من 5 الفرعية الفقرة يف ذكرها الوارد اداالت من ب ي املالية السوق هيئة إشعار الصندوق مدير على جيب (ب
 على املساعدة أجل من كامل  بشكل التعاون الصندوق مدير على فيتعني أ للفقرة وفقا صالحياعا من أيا املالية السوق هيئة مارسا حال يف (ت

 على وجيب. البديل الصندوق مدير تعيني من األوىل يوما 60 الق خالل وذلك البديل الصندوق مدير إىل للمسؤوليات السله النقل تسهيل
 العقود مجيع البديل الصندوق مدير اىل احملض، املالية السوق هيئة لتقدير ووفقا ومناسبا ضروريا ذلك كان  حيثما ينقل ان  املعوول الصندوق مدير

 .بالصندوق املرتبطة

 :الحفظ أمين( 13

 .الحفظ أميناسم  (أ

  "املالية البالدشركة البالد لالستثمار "

 .الماليةالصادر عن هيئة السوق  الترخيصرقم  (ب

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



 .الحفظن يمألوعنوان العمل  المسجلالعنوان  (ج

 شركة البالد لالستثمار
  السعودية العربية اململكة
  الرئيسي املركو املالية، البالد
  11411 الرياض 140 ب ص|  فهد امللك طريق
 0112906299: فاكه 920003636: اجملاين الرقم
 capital.com-clientservices@albilad   اإللكرتوين: الربيد

 capital.com-www.albiladاملوقع االلكرتوين: 
 

 .الماليةالصادر عن هيئة السوق  الترخيصتاريخ  (د

( بتاري  08100-37الرتخيص رقم )هي شخص اعتباري مرخص ل  مبوجب أحكام الئحة األشخاص املصرح هلم الصادرة مبوجب  البالد املاليةشركة 
 .م14/08/2007هق املوافق 01/08/1428

 صندوقالفيما يتعلق ب الحفظ أمينومسؤوليات  األساسية األدوار ـ(ه

 أصول حفظ زص ما يف اإلدارية التدابري مجيع واختاذ الوحدات مالكي مجيع عن نيابة الصندوق أصول ومحاية حفظ عن املسؤول هو ادفظ أمني
 الصندوق.

 طرفاً ثالثاً  الحفظ أمينكلف بها   التي المهام (و

نيابقة عنق  حيق ألمني ادفظ تكليف أي طرف ثالث للقيام جبوء من مهام أمني ادفظ أو مجيعهقا مل يقم أمني ادفظ بتكليف طرف ثالث للقيام مبهام ، و 
 .يف األسواق احمللية أو اجارجية

 . هأو استبدال الحفظ أمينلعزل  المنظمة األحكام (ز

 واستبداله: الحفظ أمين عزل في الهيئة صالحية .1

 :أي من اداالت اآلتية حال وقوع يف مناسباً ترا   أو اختاذ أي تدبري املعني من مدير الصندوقفظ ادللهيئة عول أمني  (أ

 .الئحة األشخاص املرخص هلمبذلك مبوجب دون إشعار اهليئة  نشاط ادفظأمني ادفظ عن ممارسة  توقف (1

 من قبل اهليئة. تعليق  أويف ممارسة نشاط ادفظ أو سحب   أمني ادفظترخيص  إلغاء (2

 ترخيص  يف ممارسة نشاط ادفظ.أمني ادفظ إللغاء  إىل اهليئة منطلب  تقدمي (3

 .التنفيذية بالتوام النظام أو لوائح  -اً ترا  اهليئة جوهريبشكل  -ل  ادفظ قد أخإذا رأت اهليئة أن أمني (4
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 أشية جوهرية. ذات اأهن -بناًء على أسه معقولة- ترى اهليئة أي حالة أخرى (5

في قب علقى مقدير الصقندوق املعق  تعيقني أمقني حفقظ بقديل وفققاً لتعليمقات  إذا مارسا اهليئة أياً من صالحياعا وفقاً للفقرة )أ( من هذ  املقادة، (ب
تسهيل النقل السله للمسؤوليات إىل  التعاون بشكل كامل من أجل املساعدة على وأمني ادفظ املعوول يتعني على مدير الصندوق اهليئة، كما

دفظ البديل. وجيب على أمني ادفظ املعوول أن ينقل، حيثما كان ذلقك ( يوماً األوىل من تعيني أمني ا60)ق أمني ادفظ البديل وذلك خالل ال
 ، إىل أمني ادفظ البديل مجيع العقود املرتبطة بصندوق االستثمار ذي العالقة.ووفقاً لتقدير اهليئة احملض ضرورياً ومناسباً 

 واستبداله: الحفظ أمين عزل في مدير الصندوق صالحية .2

أن عقققول أمقققني ادفقققظ يف مصقققلحة مقققالكي  معققققول ى بشقققكلرأإذا  كتقققايبمبوجقققب إشقققعار   املعقققني مقققن قبلققق فقققظ ادأمقققني عقققول  الصقققندوقجيقققوز ملقققدير  (أ
 .الوحدات، وعلى مدير الصندوق إشعار اهليئة ومالكي الوحدات بذلك فوراً وبشكل كتايب

 (أ)لفققرة وفققاً لصقادر الكتقايب الإلشقعار اأمقني ادفقظ  من تسقلم ( يوماً 30)خالل  تعيني بديل ل  أمني ادفظ عول إذا جيب على مدير الصندوق (ب
تسققهيل النقققل السققله للمسققؤوليات إىل أمققني ادفققظ ل مققدير الصققندوقالتعققاون بشققكل كامققل مققع  املققادة. وجيققب علققى أمققني ادفققظ املعققوولمققن هققذ  

مقققني ادفققظ البققديل مجيققع العقققود املرتبطققة بصقققندوق البققديل. وجيققب علققى أمققني ادفققظ املعققوول أن ينققققل، حيثمققا كققان ذلققك ضققرورياً ومناسققباً، إىل أ
 االستثمار ذي العالقة.

عقققن قيامققق  بتعيققني أمقققني حفققظ بقققديل، وجيقققب علققى مقققدير الصققندوق العقققام كقققذلك  اإللكققرتوين موقعققق  اإلفصقققاح فققوراً يفجيققب علقققى مققدير الصقققندوق  (ج
 وق العام.اإلفصاح يف املوقع اإللكرتوين للسوق عن قيام  بتعيني أمني حفظ بديل للصند
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 عليها املتعارف املراجعة ملعايري وفقاً  تمت واليت هبا يقوم اليت املراجعة لأعما إىل استناداً  املالية القوائم على الرأي إبداء يف القانوين احملاسب مسؤوليةتتمثل 
 مقن معقولقة درجقة علقى لللحصقو  املراجعقة لأعمقا تنفيقذو  وختطقيط ملهنقةا أخالقيقات مبتطلبقات احملاسقب التقوام تطلقبت والقيت السقعودية العربيقة اململكقة يف

 للمبقالال مؤيقدة أدلقة علقى لادصقو  بقإجراءات القيقام أيضقا الققانوين احملاسقب مسقؤوليات تضقمن. تيقةهر ا و  األخطقاء مقن خاليقة املاليقة الققوائم بق ن الت كقد
 إىل باإلضافة املستخدمة احملاسبية التقديرات ومعقولية املتبعة احملاسبية السياسات مالءمة مدى قييمت إىل باإلضافة .املالية القوائم يف الواردة واإليضاحات

 .املالية للقوائم العام العرض قييمت

 :أخرىمعلومات ( 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

 .ال يوجد

 بالزكاة و/أو الضريبة المتعلقة المعلومات (ج

 :الزكاة -1

 الصندوق هذا زكاة حكم زتلفو  بنفس ، مال  زكاة واستخراج احتساب ستثمرم كل  وعلى املستثمرين، عن نيابة الشرعية الوكاة دفع الصندوق يتوىل ال
 – املضاربة املستثمر قصد كان  وإن للوكاة، العامة للهيئة زكاة من الشركات تدفع  ما فيكفي  اقتناءها الوحدات بشراء يقصد كان  فإن املستثمر نية حبسب

 وهي الت ارة، عروض زكاة ألحكام وفقاً  بنفس  مال  زكاة استخراج علي  وجب -السعرين بني الفرق من الربح بقصد وشراؤها الوحدات بيع وهي
 .الوكاة في  عب الذي اليوم يف االستثمارية الوحدات سعر من% 2.5

 :الضريبة -2

على ة ن الرسوم واملصاريف والعموالت املذكورة يف شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات ال تشمل ضريبة القيمة املضافة وسيتم حتميل الضريبأ
  .لنسب املنصوص عليها يف نظام الضرائب والئحت  التنفيذيةبشكل منفصل وفقاً لالصندوق 

 .معلومات وتفاصيل اجتماع مالكي الوحدات (د

يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات من خالل إعالن الدعوة على املوقع اإللكرتوين اجاص ب  وعلى املوقع اإللكرتوين اجاص  .1
أيام  10بالسوق املالية السعودية "تداول"، ومن خالل إرسال إخطار خطي  ميع مالكي الوحدات وأمني ادفظ مع إعطاء مهلة ال تقل عن 

يومًا من تاري  انعقاد االجتماع. ويتعني أن حيدد اإلعالن واإلخطار تاري  انعقاد االجتماع ومكان  ووقت  وجدول األعمال  21وال تويد عن 
قرت ح. كما يتعني على مدير الصندوق، يف نفه وقا إرسال اإلخطار إىل مالكي الوحدات فيما يتعلق ب ي اجتماع، تقدمي نسخة من هذا 

 
امل

 لسوق املالية.اإلخطار إىل هيئة ا
أيام من استالم طلب خطي من أحد مالكي الوحدات أو  10يتعني على مدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع ملالكي الوحدات يف غضون  .2

 % على األقل من وحدات الصندوق.25أكثر، الذي ميتلك منفرداً أو الذين ميتلكون ملتمعني 



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

يف حال عدم الوفاء بشروط النصاب الواردة يف الفقرة السابقة أعال ، يدعو مدير الصندوق الجتماع ثان من خالل اإلعالن على موقع   .4
السعودية "تداول" ومن خالل إرسال إخطار خطي  ميع مالكي الوحدات وأمني  اإللكرتوين وعلى املوقع اإللكرتوين اجاص بالسوق املالية

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

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

 صندوقالنهاء وتصفية إل المتبعة اإلجراءاتمعلومات عن  ـ(ه

دوق يعتققرب هققذا الصققندوق مققن الصققناديق املفتوحققة املققدة ولققيه هنققاك يققوم حمققدد لتصققفيت . ومققع ذلققك، فإنقق  سققيكون ملققدير الصققندوق ادققق يف تصققفية الصققن
بب حقدو  بسقبالكامل، إذا أصبح جلياً أن ح م أصول الصندوق ال يربر االستمرار يف إدارت  بطريقة عملية ومالئمة وملدية من الناحية االقتصقادية أو 

ن قبل هيئقة دون ادد األدىن املسموح ب  الستمرار الصندوق واحملدد مبعض التغيريات يف األنظمة اليت حتكم إدارة الصندوق، أو اخنفض ح م الصندوق 
الصقندوق باختقاذ م مقدير السوق املالية وذلك بعد اشعار هيئة السوق املاليقة أو ألي سقبب طقارا آخقر. ويف حالقة مت اختقاذ ققرار بتصقفية الصقندوق، فسقيقو 

 اجطوات التالية:

 ( يوماً تقوميياً من تاري  التصفية.21إرسال إشعار مكتوب هبذ  التصفية إىل هيئة السوق املالية ومالكي الوحدات ، على أن يكون ذلك قبل ) 
 لققى مققالكي الوحققدات املسقق لني يف تققاري  سققداد االلتوامققات املسققتحقة علققى الصققندوق مققن أصققول الصققندوق وتوزيققع املبققالال املتبقيققة )إن وجققدت( ع

 التصفية على أساس تناسيب حسب ما ميلك  كل مالك وحدات بالصندوق.
 . جيب على مدير الصندوق اإلعالن يف موقع  اإللكرتوين واملوقع اإللكرتوين للسوق عن انتهاء مدة الصندوق ومدة تصفيت 

  الشكاوى بمعالجة الخاصة اإلجراءات (و

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

  مسقتثمر مقن املسقتثمرين يف الصقندوق، فعلقى مقدير يف حالة طلب ا هات القضائية املختصة أو هيئة السوق املالية نتائه أي شكوى صقادرة عقن أي
 الصندوق توويدها جبميع املستندات املرتبطة باملوضوع.

 دون مقابل يوود مدير الصندوق املستثمرين باإلجراءات اجاصة مبعا ة الشكاوى حال طلبها. 
  محايقة املسقتثمرإدارة  -اع شقكوا  لقدى هيئقة السقوق املاليقةيوم عمل، حيق للمشرتك إيقد 15ويف حالة تعذر الوصول إىل تسوية أو مل يتم الرد خالل  ،

( يققوم تقققوميي مققن تققاري  إيققداع الشققكوى لققدى 90كمققا حيققق للمشققرتك إيققداع شققكوا  لققدى  نققة الفصققل يف منازعققات األوراق املاليققة بعققد مضققي مققدة )
 املدة.اهليئة، إال إذا اخطرت اهليئة مقدم الشكوى جبواز إيداعها لدى الل نة قبل انقضاء 

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



مقة تعقديالت الحققة يف املسقتقبل لتلقك األنظ ة السقعودية السقارية املفعقول وأليشروط وأحكام الصندوق ألنظمة اململكة العربيقمذكرة املعلومات و ختضع 
فصل يف منازعات األوراق بني مدير الصندوق واملستثمرين إىل  نة ال  املعتمدة لدى الراجحي املالية. وحيال أي نواع ينش مبا ال زالف الضوابط الشرعية

 املالية.

 داتالوحالكي لمة لمتاحتندات اللمسة قائم (ح

مذكور يف مذكرة املعلومات، والقوائم املالية ملالكي الوحدات ادق يف االطالع على شروط وأحكام الصندوق، وملخص املعلومات الرئيسة وكل عقد 
 .ملدير الصندوق

 

 ملكية أصول الصندوق (ط

 أمني أو الباطن من الصندوق مدير أو الصندوق ملدير يكون أن جيوز وال (،مشاعة ملكي ) الوحدات ملالكي مجاعي بشكل مملوكة الصندوق أصول تعد
 مدير كان  إذا إال األصول، بتلك يتعلق فيما مطالبة أو الصندوق أصول يف مصلحة أي   املوزع أو املشورة مقدم أو الباطن من ادفظ أمني أو ادفظ

 حدود يف وذلك الصندوق، لوحدات اً مالك املوزع أو املشورة مقدم أو الباطن من ادفظ أمني أو ادفظ أمني أو الباطن من الصندوق مدير أو الصندوق
 .املعلومات مذكرة أو واألحكام الشروط يف عنها وأ فصح االستثمار صناديق الئحة أحكام مبوجب املطالبات هبذ  مسموحاً  كان  أو ، ملكيت

الكو م –ول معقكل بش –ها يطلبد وقول ، معقكل بش لصندوقا إدارة مجلسأو  لصندوقمعروفة، أو ينبغي أن يعرفها مدير ا ىمعلومة 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

لقى أسقاس بعد التشاور مع مسؤول االلتوام، يوافق ملله إدارة الصندوق، على السياسات العامقة املرتبطقة مبمارسقة حققوق التصقويا املمنوحقة للصقندوق ع
أصول الصندوق، وسوف يقرر مدير الصندوق، بناًء على تقدير  اجاص، ممارسة أو عدم ممارسة أي حقوق تصويا، األوراق املالية اليت تشكل جوءاً من 

 وسيتم توويد مالكي الوحدات هبذ  السياسة عند طلبهم . بعد التشاور مع مسؤول االلتوام.

 ( معلومات إضافية:18

 .السابق األداء يماثل أو يتكرر سوف بالمؤشر مقارنة أداءه أو االستثمار صندوق أداء أن الوحدات لمالكي ضمان يوجد ال -أ
 المؤشر تتبع في أخطاء إلى تؤدي قد التي الظروف -ب

 مما املؤشر أداء على الت ثري دون الصندوق أداء على تؤثر قد اليت العوامل من ملموعة لوجود نظراً  املؤشر لعائد مطابقاً  عائداً  الصندوق حيقق ال قد
 وشراء بيع رسوم إىل باإلضافة الصندوق يتحملها اليت واملصاريف الرسوم: العوامل تلك ومن املؤشر أداء عن االحنراف معامل هامش من يويد قد



 االشرتاكات مبالال استثمار على املقدرة إىل باإلضافة اسرتداد، طلبات أي الستيفاء الصندوق مدير هبا حيتفظ اليت النقدية والسيولة األسهم
 مدير وسيسعى. ألخر وقا من تتغري اليت الشركات أسعار وتذبذب السوق لظروف وفقاً  األمثل بالشكل اداجة عند احملفظة توازن وإعادة

 .املؤشر أداء تتبع خماطر من التقليل إىل الصندوق
 االسترشادي المؤشر -ت

 ( العوامل متعدد السعودية لألسهم أي سي إس إم مؤشر)

MSCI Saudi IMI Domestic ex-client defined exclusion Diversified Factor Mix index- a diversified factor mix 

custom index calculated by MSCI based on the stock exclusions defined by ARC 

 

 

 مكونات المؤشر:
مؤشرات فرعية ذات عوامل  3رئيسي ومؤشر مؤشر مركب حيتوي على إن مؤشر إم إس سي أي لألسهم السعودية متعدد العوامل هو عبارة عن 

 خمتلفة.
 المؤشر الرئيسي: MSCI Saudi Arabia Domestic IMI Index  
 :المؤشرات الفرعية  

الوزن املستخدم 
 أسم املؤشر الفرعي )%( لبناء املؤشر

33.34 MSCI Saudi Arabia Domestic IMI Enhanced Value ex-Select Securities Index  
33.33 MSCI Saudi Arabia Domestic IMI Custom Momentum ex-Select Securities Index 
33.33 MSCI Saudi Arabia Domestic IMI Quality ex-Select Securities Index 

 

 منهجية المؤشر: 

.  أعال  املوضحة األوزان حسب الفرعية املؤشرات وزن يتم سنوي النصف التوازن إعادة وعند للصندوق االسرتشادي املؤشر ت سيه عند -
 بنيما  الفرتات ويف ،للصندوق االسرتشادي لمؤشرل املكونة الفرعية ؤشراتامل يف املدرجة الشركات أوزان يف التغيريات عكه سيتم كما

 .السوق دركة وفقاً  الشركات أوزان تتذبذب املؤشر توازن أعادة أوقات
بناء  للتقيد هبا عندالشرعية للصندوق بشكل دوري الضوابط بقائمة الشركات الغري متوافقة مع  MSCIتقوم شركة الراجحي املالية بتوويد  -

 وإعادة توازن احملفظة.
 % من ح م املؤشر.20سيتم تقييد الوزن األقصى ألي شركة يف املؤشر إىل  -
: MSCIوملويد من املعلومات حول منه ية وآلية احتساب املؤشر يرجى زيارة موقع شركة  -

methodology-https://www.msci.com/index 
 

https://www.msci.com/index-methodology


 المؤشر حساب واكتمال دقة على تؤثر قد التي الظروف -ث
 أو بإدراج تتعلق معلومات على سيحصل املؤشر موود أن من الرغم على :البيانات موودي قبل من دقيقة غري أو مكتملة غري بيانات ارسال 

 . املؤشر يف املتضمنة البيانات من أي أو مؤشر أي اكتمال أو دقة أو أصالة، يضمن أو يتعهد لن موثوقة، يعتربها مصادر من املؤشر باحتساب
 موود يرسل سوف أيضا، .املؤشر موود إىل إلكرتونيا املؤشر الحتساب أو يف إلدراجها املستخدمة البيانات توفري يتم :االتصال وسائل يف مشاكل 

 قد االتصال وسائل يف حتد  مشكلة أي . الصندوق ملدير )اجدمة مقدمي خالل من أو مباشر بشكل سواء( إلكرتونيا املؤشر بيانات املؤشر
 . املؤشر ودقة استكمال على يؤثر

 املؤشر موود قبل من مستحيل املؤشر احتساب سي عل املؤشر ملقدم املالية األوراق سوق معلومات توريد إهناء أو تعليق . 
 اإلرادة عن خارجة أسباب 
 اإلرادة عن خارجة أفعال عن الناته املؤشر أداء احتساب يف أو خطاء فشل أو ت خري أي عن مسؤوال الصندوق مدير أو املؤشر موو د يكون لن، 

  ادرب بسبب أو نظام، أو الكمبيوتر يف عطل ،تنظيمية أو حكومية سلطة من عمل ،الطبيعية الكوار  ادصر، ال املثال سبيل على ذلك يف مبا
 .العمل وصعوبة العصيان املدنية، واالضطرابات ،ادراق أو ،الشغب وأ

 
 الخدمة مزود قبل من المؤشر إيقاف -ج
 شركة اعتوما حال يف MSCI شركة تقوم الظروف مسحا واذا مكو نات ، من أي أو املؤشر احتساب وقف  MSCI خطي اشعار بإرسال 

 ةالاد هذ  ويف ادايل، للمؤشر كبديل  استخدام  ميكن بديل مؤشر تقدمي املمكن من كان  اذا ما اإلشعار وسيتضمن ،الصندوق ملدير مسبق
 . رفضة أو البديل املؤشر ذاه الستعمال الصندوق ملدير  متاحاً  اجيار فسيكون

  شركة أوقفا حال يفو MSCI الصندوق ملدير التالية اجيارات فستتاح بديالً  مؤشراً  تقدمي دون املؤشر احتساب : 
 قبلها من احتساب  مت اليت ذاعا الطريقة يف املؤشر احتساب من لتمكين  الالزمة املعلومات ل  تقدم أن MSCI شركة من الطلب -
 . االستثمار صناديق الئحة متطلبات حسب لذلك املطلوبة املوافقات على ادصول بعد خمتلف مؤشر موود حتديد -
 .الصندوق إهناء -
 المؤشر عن االنحراف معامل هامش بيان -ح

 .املستطاع قدر االحنراف معامل هامش تقليص إىل الصندوق مدير يسعى سوف

  االستثمارال مجديد تح معايير (ز

ملدير الصندوق يف أسواق اليت تتوافق مع الضوابط الشرعية األسهم املكونة للمؤشر االسرتشادي للصندوق و للصندوق هو مجيع  االستثماري اجملال
  ةاألسهم السعودي
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:م2019ملخص الرسوم والمصاريف الفعلية للعام   

  

 475,381.55 
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 0 
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115,693.57 
0 

18,515.97 
609,591.09 

1.27% 

0 

 *الرسوم أعاله تشمل رسوم القيمة المضافة.

 

 

 


