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صندوق الراجحي المرن لألسهم السعودية
)صندوق من فئة األسهم عام - مفتوح(
مدير الصندوق )شركة الراجحي المالية(

الشروط واألحكام

2021م /07 /29 الموافق  1442هـ  /12 /19 واألحكام:  الشروط  إصدار  تاريخ 

2021م /07 /29 المالية:  السوق  هيئة  موافقه  تاريخ 

وأعضاء  الصندوق  مدير  ويتحمل  عليها.  الموافقة  وتمت  الصندوق  إدارة  مجلس  قبل  من  الصندوق  وأحكام  شروط  روجعت 

واألحكام.   الشروط  في  الواردة  المعلومات  واكتمال  دقة  عن  المسؤولية  كامل  ومنفردين  مجتمعين  الصندوق  إدارة  مجلس 

واألحكام،  الشروط  في  الواردة  المعلومات  واكتمال  بصحة  الصندوق  ومدير  الصندوق  إدارة  مجلس  أعضاء  ويؤكد  يقر  كذلك 

مضللة. غير  واألحكام  الشروط  في  الوارد  والبيانات  المعلومات  أن  ويؤكدون   
ً
أيضا ويقرون 

شروط  محتويات  عن  مسؤولية  أّي  الهيئة  تتحمل  ال  االستثمار.  صندوق  وحدات  طرح  على  المالية  السوق  هيئة  وافقت 

جدوى  بشأن  توصية  أّي  المالية  السوق  هيئة  تعطي  وال  اكتمالها،  أو  بدقتها  يتعلق  تأكيد  أّي  تعطي  وال  الصندوق،  وأحكام 

قرار  أن  وتؤكد  فيه،  باالستثمار  توصيتها  الصندوق  وحدات  طرح  على  موافقتها  تعني  وال  عدمه،  من  الصندوق  في  االستثمار 

يمثله. من  أو  للمستثمر  يعود  الصندوق  في  االستثمار 

من  المجازة  الشرعية  المعايير  مع  متوافق  استثمار  صندوق  أنه  على  السعودية  لألسهم  المرن  الراجحي  صندوق  اعتماد  تم 

االستثمار. لصندوق  المعينة  الشرعية  الرقابة  لجنة  ِقبل 

وواضحة  كاملة  معلومات  وتتضمن  االستثمار،  صناديق  لالئحة  خاضعة  األخرى  والمستندات  الصندوق  هذا  وأحكام  شروط  أن 

وأحكام  شروط  قراءة  ضرورة  المستثمرين  على  كما  ومعدلة.  محّدثة  وتكون  االستثمار،  صندوق  عن  مضللة  وغير  وصحيحة 

شروط  على  وقع  قد  الوحدات  مالك  يعد  الصندوق.  هذا  في  استثماري  قرار  أي  اتخاذ  قبل  األخرى  والمستندات  الصندوق 

الصندوق  أداء  على  االطالع  يمكن  أنه  كما  الصندوق.  وحدات  من  مدرجة  وحدة  أي  في  اشتراكه  عند  وقبلها  الصندوق  وأحكام 

تقاريره. ضمن 

باألخذ  ننصح  الصندوق،  وأحكام  شروط  فهم  تعذر  حال  وفي  وفهمها.  الصندوق  وأحكام  شروط  بقراءة  المستثمرين  ننصح 

مهني. مستشار  بمشورة 
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ملخص الصندوق

صندوق الراجحي المرن لألسهم السعودية اسم صندوق االستثمار

صندوق عام مفتوح من فئة األسهم نوع وفئة الصندوق

الراجحي الماليةاسم مدير الصندوق

هدف الصندوق

صندوق الراجحي المرن لألسهم السعودية هو صندوق استثماري مفتوح يهدف إلى تحقيق نمو عالي في رأس المال على 
المدى المتوسط إلى الطويل من خالل االستثمار وإدارة المحفظة بشكل فعال ومركز في مجموعة مختارة من أسهم 
الشركات المدرجة في أسواق األسهم السعودية والطروحات األولية وحقوق األولوية والصناديق العقارية المتداولة بما 

يتوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية للصندوق. 

مرتفعةمستوى المخاطرة

1,000 ريال سعودي الحد األدنى لالشتراك

500 ريال سعودي الحد األدنى لالشتراك اإلضافي

500 ريال سعودي الحد األدنى لالسترداد

بشكل يومي من األحد إلى الخميس ايام التعامل و التقويم

هو يوم العمل التالي ليوم التعاملأيام اإلعالن

موعد دفع قيمة االسترداد
التي تم  التعامل  التالي ليوم  الخامس  اليوم  الوحدات عوائد االسترداد بحد أقصى قبل إقفال العمل في  يدفع لمالك 

فيها تحديد سعر االسترداد 

10 ريال سعوديسعر الوحدة عند الطرح األولي

الريال السعوديعملة الصندوق

مفتوح المدة مدة صندوق االستثمار

8 / 02 / 1443 هـ الموافق 15 / 09 / 2021م.تاريخ بدء الصندوق

تاريخ إصدار الشروط واألحكام، وأخر 

تحديث لها
19 / 12 / 1442 هـ الموافق 29 / 07 / 2021م.

المؤشر االسترشادي
سوف يتم استخدام مؤشر )ستاندرز أند بورز لألسهم السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية( ألغراض مقارنة أداء 

الصندوق.

الراجحي الماليةاسم مشغل الصندوق

البالد الماليةاسم أمين الحفظ

كي بي إم جي لالستشارات المهنيةاسم مراجع الحسابات

رسوم إدارة الصندوق
 
ً
يستحق مدير الصندوق أتعاب إدارة بنسبة 1.75% سنويا من صافي قيمة أصول الصندوق، ويحق لمدير الصندوق وفقا

لتقديره المطلق تخفيض جزء من رسوم اإلدارة على مستوى الصندوق.

بحد أقصى 2.00 % من مبلغ االشتراك تخصم مباشرة عند كل عملية اشتراك بالصندوق.رسوم االشتراك

اليوجدرسوم االسترداد

رسوم أمين الحفظ

السوق  في  حفظها  يتم  التي  المالية  لألوراق  األصول  قيمة  من   
ً
سنويا  %  0.02 تعادل  حفظ  رسوم  الصندوق  يتحمل 

 من قيمة األصول لألوراق المالية التي يتم حفظها 
ً
السعودية، ويتحمل رسوم حفظ تتراوح بين )0.07 % - 0.15%( سنويا

في األسواق الخليجية والعربية األخرى. 
رسوم أمين الحفظ المذكورة ال تشمل الرسوم النظامية والرسوم التي قد تفرضها األسواق ومراكز اإليداع والتي من 

الممكن أن تتغير من وقت ألخر.

مصاريف التعامل 
يتحمل الصندوق عموالت ورسوم التداول الناتجة عن صفقات وعمليات شراء وبيع األوراق المالية حسب العموالت السائدة 

في األسواق والتي تدفع للوسطاء واألسواق المالية والجهات التنظيمية وأمناء الحفظ.

رسوم ومصاريف أخرى

سيتحمل الصندوق المصاريف الالزمة والفعلية إلدارته، وعلى سبيل المثال ال الحصر، رسوم المراجعة 30,000 ريال سعوي 
ريال   26,500 االسترشادي  المؤشر  ورسوم  سعودي  ريال   7,500 الرقابية  والرسوم  سعودي  ريال   5,000 النشر  ورسوم 
سعودي ومكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق المستقلين 60,000 ريال سعودي، وأي من المصروفات األخرى الالزمة 

)باستثناء مصاريف التعامل والحفظ والضرائب(.
األصول  قيمة  صافي  من   )%0.25( أساس  نقطة   25 هي  المصاريف  لهذه  الصندوق  تحمل  لنسبة  األعلى  الحد  ويكون 

 أن الصندوق يتحمل المصاريف الفعلية فقط.
ً
السنوية أو )150,000 ريال(، أيهما أعلى. علما
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تعريف المصطلحات

صندوق الراجحي المرن لألسهم السعودية الصندوق 

شركة الراجحي المالية مدير الصندوق/المدير/ الشركة

مجلس إدارة الصندوق المجلس 

مؤسسة سوق مالية ومرخص له بحفظ األوراق المالية للعمالءأمين الحفظ

هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعوديةالهيئة

جميع أيام العمل الرسمية لشركة الراجحي المالية  أيام قبول طلبات االشتراك واالسترداد  

طلب بيع وحدات في الصندوقطلب االسترداد 

طلب شراء وحدات في الصندوقطلب االشتراك

هي فترة بداية الصندوق التي يتم خاللها طرح وحدات الصندوق بالقيمة االسمية إلى جميع المشتركينفترة الطرح األولي

هو اليوم التالي بعد إقفال الطرح يوم بداية الصندوق

 على أداء الصندوقالمخاطر
ً
كل ظرف أو حادثة من شأنها أن تؤثر سلبا

هو المقياس الذي يتم من خالله مقارنة أداء الصندوق االستثماريالمؤشر االسترشادي

هي الهيئة الشرعية الخاصة بمدير الصندوقالهيئة الشرعية

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

اليوم الذي يتم فيه حساب صافي قيمة أصول الصندوقيوم التقويم 

األيام التي يتم فيها االشتراك في وحدات صندوق االستثمار واستردادهايوم التعامل

يوم عمل رسمي للراجحي المالية  يوم عمل 

قيمة أصول الصندوق باإلضافة للتوزيعات النقدية المستحقة من األوراق المالية المستثمر بها.إجمالي أصول الصندوق

إجمالي أصول الصندوق بعد خصم كافة االلتزامات والمصاريف الفعلية المحملة على الصندوق.صافي قيمة أصول الصندوق

وحدة االستثمار )الوحدة(
عامل كل وحدة على أنها حصة 

ُ
 حصة المالك في صندوق االستثمار الذي يتكون من وحدات بما في ذلك أجزاء الوحدة وت

مشاعة في أصول صندوق االستثمار.

األطراف ذات العالقة

صناديق  الئحة  في  المستخدمة  المصطلحات  قائمة  في  الوارد  التعريف  عليهم  ينطبق  الذين  األشخاص  بهم  ُيقصد 

االستثمار والئحة صناديق االستثمار العقاري، مايلي: 

1. مدير الصندوق ومدير الصندوق من الباطن

2. أمين الحفظ وأمين الحفظ من الباطن

ر والمكتب الهندسي 3. المطّوِ

4. مدير األمالك، حيثما ينطبق

5. المقّيم المعتمد

6. مراجع الحسابات

7. مجلس إدارة الصندوق

8. أعضـاء مجلس اإلدارة أو أّي من المديرين التنفيذيين أو الموظفين لدى أّي من األطراف أعاله

9. أي مالك وحدات تتجاوز ملكيته )5%( من صافي أصول صندوق االستثمار

10. أي شخص تابع أو مسيطر على أّي من األشخاص السابق ذكرهم

هي سعر الوحدة في فترة الطرح األولي والتي تعادل 10 ريال سعودي.القيمة االسمية

أي شخص او شركة تستثمر في وحدات في الصندوقمستثمر/عميل/مالك الوحدة

أي شخص طبيعي/ أشخاص طبيعيون، أو اعتباري/ اعتباريون تقر له/لهم أنظمة المملكة بهذه الصفة.مستثمر مؤهل/ مستثمرون مؤهلون
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الضوابط الشرعية
واالستثمارات  الشركات  لتصنيف  الصندوق  لمدير  الشرعية  الهيئة  تتبعها  التي  المالية  والنسب  الضوابط  هي 

كاستثمارات متوافقة مع الضوابط الشرعية ويمكن االستثمار بها.

 لالكتتاب ألول مرة في السوق األولية.الطروحات األولية
ً
 عاما

ً
االصدارات أو االكتتابات األولية العامة ألسهم للشركات التي يتم طرحها طرحا

حقوق األولوية
هي أوراق مالية قابلة للتداول تعطي لحاملها الحق في االكتتاب في أسهم جديدة مطروحة وقت اعتماد زيادة رأس مال 

الشركة.

عقود المشتقات

وسلع  أجنبية  وعمالت  وسندات  )أسهم  أخرى  مالية  أو  حقيقية  أصول  قيمة  من  قيمته  تشتق  عقد  أو  مالية  أداة  هي 

وذهب( وتكون لتلك العقود المالية مدة زمنية محددة باإلضافة إلى سعر وشروط معينة يتم تحديدها عند تحرير العقد 

 ،)Forwards( العقود اآلجلة ،)Options( عقود الخيارات ،)Futures( بين البائع والمشتري ومن هذه العقود: المستقبليات

المبادالت )SWAP( وأي عقود مشتقات أخرى، على أن تكون متوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق.

أدوات أسواق النقد

هي أدوات الدين قصيرة األجل و تعتبر الوظيفة األساسية لهذه األدوات إيجاد السيولة للشركات واألفراد والحكومات من 

أجل مواجهة احتياجاتها النقدية قصيرة األجل والتي تشمل العقود المتوافقة مع الضوابط الشرعية المرابحة والمضاربة 

والوكالة واإلجارة والمشاركة وأي عقد أخر متوافق مع الضوابط الشرعية للصندوق.

صناديق أسواق النقد

أو هيئات تنظيمية خليجية و/أو أجنبية وفقا لتنظيم بلد  المالية  هي صناديق استثمارية مسجلة لدى هيئة السوق 

آخر خاضع لتنظيم مساوي على األقل لذلك المطبق على صناديق االستثمار في المملكة وتستثمر بشكل رئيسي في 

أدوات أسواق النقد وتكون متوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق.

صناديق االستثمار المتداولة / الصناديق 

العقارية المتداولة

هي صناديق استثمارية مقسمة إلى وحدات متساوية يتم تداولها في سوق األوراق المالية خالل فترات التداول المستمر 

كتداول أسهم الشركات والموافق عليها من قبل هيئة السوق المالية أو هيئات تنظيمية خليجية و/أو أجنبية وفقا 

لتنظيم بلد آخر خاضع لتنظيم مساوي على األقل لذلك المطبق على صناديق االستثمار في المملكة، على أن تكون 

متوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق.

صناديق االستثمار ذات الطرح العام

هي صناديق استثمارية مرخصة وموافق عليها من قبل هيئة السوق المالية أو هيئات تنظيمية خليجية و/أو أجنبية 

وفقا لتنظيم بلد آخر خاضع لتنظيم مساوي على األقل لذلك المطبق على صناديق االستثمار في المملكة ومتوافقة 

مع الضوابط الشرعية للصندوق

أسواق األسهم السعودية
هي جميع األسواق التي يتم تداول األوراق المالية بها في المملكة العربية السعودية وتشمل السوق الرئيسي تداول 

وسوق نمو وجميع األسواق االخرى التي يتم من خاللها تداول األوراق المالية.

فرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت.ضريبة القيمة المضافة
ُ
هي ضريبة غير مباشرة ت

المشتركين المسجلين في الصندوق
هم مالكي الوحدات المسجلين في سجل الصندوق في تاريخ أحقية التوزيعات النقدية من قبل الصندوق والذي يحدد 

من قبل مشغل الصندوق.

البرامج اإلدخارية واالستثمارية

 Systematic( هي االشتراكات الدورية التي يقوم بها العميل من خالل القنوات اإللكترونية لدى شركة الراجحي المالية

Investment Plan( أو تلك التي تقوم بها الشركات أو المؤسسات لمنسوبيها من خالل التعاقد مع مدراء الصناديق 

الستثمار مبالغ اإلدخار الشهرية لمنسوبيها في الصناديق االستثمارية في مجموعة من الصناديق االستثمارية.  ويحق 

لمدير الصندوق  تخفيض الحد األدنى لالشتراك أو االشتراك اإلضافي لهذه الفئة من البرامج.

التوزيعات النقدية
هي التوزيعات النقدية التي يدفعها الصندوق لمالكي الوحدات وتمثل التوزيعات النقدية المدفوعة من قبل الشركات 

أو األوراق المالية وأي أصول أخرى بما يتوافق مع أهداف واستراتيجية الصندوق. 
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1( صندوق االستثمار:

أ( اسم الصندوق، مع ذكر فئته ونوعة

 صندوق الراجحي المرن لألسهم السعودية - Al Rajhi Freestyle Saudi Equity Fund وهو صندوق استثماري مفتوح من فئة األسهم 

ب( تاريخ إصدار شروط وأحكام الصندوق وأخر تحديث )إن وجد(

تم إصدار شروط وأحكام الصندوق بتاريخ 1442/12/19هـ الموافق 2021/07/29م. 

ج( تاريخ موافقة الهيئة على طرح وحدات صندوق االستثمار

تم الحصول على موافقة هيئة السوق المالية في تاريخ 2021/07/29م. 

د( مدة صندوق االستثمار

صندوق الراجحي المرن لألسهم السعودية هو صندوق عام مفتوح غير محدد المدة    

2( النظام المطبق:

شــركة الراجحــي الماليــة )»الشــركة«(، هــي شــركة مســاهمة ســعودية مقفلــة مرخــص لهــا مــن هيئــة الســوق الماليــة )»الهيئــة أو الجهــة 

المنظمــة«( لممارســة أنشــطة اإلدارة والتعامــل بصفــة أصيــل ووكيــل والتعهــد بالتغطيــة والترتيــب وتقديــم المشــورة والحفــظ فــي األوراق 

الماليــة، بموجــب رخصــة هيئــة الســوق الماليــة رقم )07068/37(

الصنــدوق عبــارة عــن صنــدوق اســتثماري مفتــوح، يخضــع كال مــن الصنــدوق ومديــر الصنــدوق لنظــام الســوق الماليــة ولوائحــه التنفيذيــة 

واألنظمــة واللوائــح األخــرى ذات العالقــة المطبقــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

3( سياسات االستثمار وممارساته:

أ( األهداف االستثمارية لصندوق االستثمار

يهــدف صنــدوق الراجحــي المــرن لألســهم الســعودية إلــى تحقيــق نمــو عالــي فــي رأس المــال علــى المــدى المتوســط إلــى الطويــل مــن خــالل 

االســتثمار وإدارة المحفظــة بشــكل فعــال ومركــز فــي مجموعــة مختــارة مــن أســهم الشــركات المدرجــة فــي أســواق األســهم الســعودية 

والطروحــات األوليــة وحقــوق األولويــة والصناديــق العقاريــة المتداولــة بمــا يتوافــق مــع ضوابــط الهيئــة الشــرعية للصنــدوق. ومــن الصفــات 

الرئيســية للصنــدوق الــذي بنــاء عليــه تــم التأســيس هــي المرونــة العاليــة في اتخــاذ القرار االســتثماري والتكيف مــع أوضاع الســوق المختلفة 

التــي قــد تحتــم علــى مديــر الصنــدوق تخفيــض نســب االســتثمار فــي األســهم واالحتفــاظ باالســتثمار كنقــد أو فــي صناديــق أســواق النقــد 

لفتــرات قصيــرة لحمايــة اســتثمارات مالكــي الوحــدات.

ب( األوراق المالية التي يستثمر الصندوق فيها بشكل أساسي

يســتثمر الصنــدوق بشــكل رئيســي فــي أســهم الشــركات المدرجــة فــي أســواق األســهم الســعودية والطروحــات األوليــة وحقــوق األولويــة 

والصناديــق العقاريــة المتداولــة باإلضافــة إلــى أدوات وصناديــق أســواق النقــد وصناديــق االســتثمار األخــرى ذات األهــداف و/أو االســتراتيجيات 

المماثلــة للصنــدوق بمــا يتوافــق مــع ضوابــط الهيئــة الشــرعية للصنــدوق. 

ج( سياسة تركيز االستثمار

تتركــز سياســة الصنــدوق علــى االســتثمار بشــكل رئيســي فــي أســهم الشــركات المدرجــة فــي أســواق األســهم الســعودية والطروحــات 

األوليــة وحقــوق األولويــة والصناديــق العقاريــة المتداولــة ويمكــن االســتثمار فــي أي مــن األســواق العربيــة األخــرى فــي حالــة توفــر فرصــة 

اســتثمارية 
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د( جدول نسبة االستثمار 

يوضح الجدول التالي سياسة تركيز االستثمارات في الصندوق في كل مجال استثماري بحده األدنى واألعلى:

الحد األعلى الحد األدنى نوع االستثمار

%100 %0 األسهم والطروحات األولية وحقوق األولوية

%100 %0 النقد وأدوات وصناديق أسواق النقد*

%40 %0
صناديق االستثمار األخرى ذات األهداف و/أو االستراتيجيات المماثلة للصندوق وتشمل 

الصناديق المتداولة في أسواق األسهم السعودية*

 األخرى والصناديق المتداولة وصناديق أسواق النقد مجتمعه ما مقداره 50% من صافي قيمة أصول الصندوق
ً
 عاما

ً
* لن يتجاوز االستثمار في الصناديق المطروحة طرحا

هـ( أسواق األوراق المالية التي يحتمل أن يشتري ويبيع الصندوق فيها استثماراته

بنــاء علــى أهــداف الصنــدوق يتركــز االســتثمار فــي أســهم الشــركات المدرجــة فــي أســواق األســهم الســعودية واألوراق الماليــة المذكــورة 

 فــي الفقــرة )ج( مــع إمكانيــة االســتثمار فــي أي مــن األســواق الماليــة العربيــة المنظمــة األخــرى حســب عملــة الدولــة المســتثمر بهــا 
ً
ســابقا

وبحــد أقصــى 40% مــن صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق حيــث ســيتم تقييــم أســهم الشــركات المســتهدفة والمدرجــة فــي األســواق الماليــة 

العربيــة المنظمــة األخــرى بنفــس مســتوى تقييــم الشــركات المدرجة بأســواق األســهم الســعودية باإلضافة إلى تقييم الســوق المســتهدف 

ــر  ــة والسياســية والنظاميــة، كمــا يمكــن للصنــدوق االســتثمار فــي األوراق الماليــة المصــدرة مــن قبــل مدي مــن حيــث العوامــل االقتصادي

الصنــدوق أو تابعيــه أو الصناديــق المــدارة مــن قبــل مديــر الصنــدوق أو تابعيــه أو صناديــق االســتثمار األخــرى ذات األهــداف المماثلــة وتشــمل 

الصناديــق المتداولــة وأدوات وصناديــق أســواق النقــد. 

و( استثمار مدير الصندوق أو نية االستثمار في وحدات صندوق االستثمار

قــد يســتثمر مديــر الصنــدوق فــي الصنــدوق بصفتــه مســتثمر وذلــك وفقــا لتقديــره الخــاص. ويحتفــظ مديــر الصنــدوق بحقــه فــي اســترداد 

، وســوف يفصــح مديــر الصنــدوق عــن اســتثماراته فــي الصنــدوق فــي تقاريــر الصنــدوق 
ً
جــزء مــن أو كل مشــاركته حســب مــا يــراه مناســبا

)البيــان الربــع ســنوي – القوائــم الماليــة األوليــة – والتقاريــر الســنوية – بمــا فــي ذلــك القوائــم الماليــة الســنوية(.

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

يتــم اختيــار الشــركات المتوقــع لهــا اســتقرار ونمــو فــي القيمــة و/أو العوائــد. ويســعى الصنــدوق لتحقيــق أفضــل العوائــد مــن خــالل إدارة 

نشــطة تطبــق أســاليب االســتثمار المالئمــة بهــدف تحقيــق أقصــى العوائــد الممكنــة.

ــالث مــن  وســيكون الحــد األدنــى للتصنيــف االئتمانــي لألطــراف النظيــرة الســتثمارات أدوات أســواق النقــد حســب مــا تحــدده واحــدة مــن ث

وكاالت التصنيــف االئتمانــي الدوليــة والمصنفــة بحــد أدنــى كالتالــي: ســتاندرد آنــد بــورزBBB-/ موديــزBaa3/ فتــشBBB- ويمكــن االســتثمار 

فــي األوراق الماليــة وأدوات أســواق النقــد الغيــر مصنفــة فــي حــال كان الطــرف النظيــر )الجهــة المصــدرة( مصنفــة. وســيكون االســتثمار فــي 

صناديــق أســواق النقــد ذات الطــرح العــام والمتوافقــة مــع الضوابــط الشــرعية للصنــدوق بنــاًء علــى األداء والســيولة والمخاطــر المتعلقــة 

بالصنــدوق وســيكون الحــد األعلــى لالســتثمار مــع أي طــرف نظيــر حســب القيــود المنصــوص عليهــا فــي الئحــة صناديــق االســتثمار وأي 

تعديــل عليهــا.
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ح( أنواع األوراق المالية التي ال يمكن إدراجها ضمن استثمارات الصندوق

لن يستثمر الصندوق في أوراق مالية غير التي تم ذكرها في شروط وأحكام الصندوق. 

ط( أي قيد آخر على نوع األوراق المالية أو األصول األخر التي يمكن للصندوق االستثمار فيها

ال يوجــد قيــود أخــرى علــى نــوع أو أنــواع األوراق الماليــة أو األصــول التــي يمكــن للصنــدوق االســتثمار بهــا غيــر تلــك المفــروض حســب قيــود 

االســتثمار المذكــورة فــي الئحــة صناديــق االســتثمار والقيــود الشــرعية لمديــر الصنــدوق.

ــدوق أو  ــر الصن ــا مدي ــتثمار يديره ــق اس ــدوق أو صنادي ــدات صن ــي وح ــدوق ف ــول الصن ــتثمار أص ــه اس ــن في ــذي يمك ــد ال ي( الح

ــرون ــق آخ ــرو صنادي مدي

يحــق للصنــدوق االســتثمار فــي الصناديــق ذات الطــرح العــام أو الخــاص والمتوافقــة مــع الضوابــط الشــرعية للصنــدوق وذلــك حســب قيــود 

االســتثمار المحــددة فــي شــروط وأحــكام الصنــدوق والئحــة صناديــق االســتثمار أو أي تعديــل عليهــا، علــى أال يتجــاوز االســتثمار فــي الصناديــق 

 األخــرى والصناديــق المتداولــة وصناديــق أســواق النقــد مجتمعــه مــا مقــداره 50% مــن صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق.
ً
 عامــا

ً
المطروحــة طرحــا

ك( صالحيات الصندوق في االقتراض

ــي  ــن صاف ــاوز 15% م ــا ال يتج ــدوق بم ــول الصن ــز أص ــدف تعزي ــرعية به ــط الش ــع الضواب ــق م ــل متواف ــى تموي ــول عل ــدوق الحص ــق للصن يح

أصــول الصنــدوق، ويمكــن تجــاوز هــذه النســبة لغــرض تغطيــة طلبــات االســترداد.

ل( الحد األعلى للتعامل مع أي طرف نظير

سوف يلتزم مدير الصندوق بمتطلبات الئحة صناديق االستثمار وقيودها من حيث الحد األقصى للتعامل مع أي طرف نظير. 

م( سياسة مدير الصندوق إلدارة مخاطر الصندوق

يســعى مديــر الصنــدوق التخــاذ قــرارات اســتثمارية منســجمة مــع ممارســات االســتثمار الجيــد والحكيــم التــي تحقق أهــداف الصندوق المشــار 

إليهــا فــي شــروط وأحــكام الصنــدوق والمســتندات األخــرى ذات العالقــة، ويشــمل ذلــك بــذل مديــر الصنــدوق الجهــد الــالزم للتأكــد من:

• توفر السيولة الكافية لتلبية أي طلبات استرداد متوقعة

• عــدم تركيــز اســتثمارات الصنــدوق علــى ورقــة ماليــة معينــه أو بلــد أو منطقــة جغرافيــة أو صناعــة أو قطــاع معيــن مــا لــم ينــص علــى ذلــك 

فــي الشــروط واألحــكام.

• عدم تحمل الصندوق أي مخاطر استثمارية غير ضرورية تتعلق بأهدافه االستثمارية

ن( المؤشر االسترشادي

 )S&P Saudi Shariah TR Index - ســوف يتــم اســتخدام مؤشــر )ســتاندرز أنــد بــورز لألســهم الســعودية المتوافقــة مــع الضوابــط الشــرعية

ألغــراض مقارنــة أداء الصنــدوق،  ويمكــن االطــالع علــى معلومــات المؤشــر فــي الموقــع االلكترونــي لمديــر الصنــدوق علــى

 www.alrajhi-capital.com

س( التعامل في مشتقات األوراق المالية

قــد يســتثمر الصنــدوق فــي مشــتقات األوراق الماليــة لجهــة مصــدرة خاضعــة لقواعــد الكفايــة الماليــة الصــادرة عــن الهيئــة أو الصــادرة عــن 

جهــة رقابيــة مماثلــة للهيئــة لغــرض اإلدارة الفعالــة للمحفظــة وتحقيــق األهــداف االســتثمارية ومتطلبــات التحــوط مــن المخاطــر المتعلقــة 

باســتثمارات الصنــدوق علــى أن تكــون متوافقــة مــع الضوابــط الشــرعية، وعلــى أال يتجــاوز ذلــك 15% مــن صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق.
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ع( أي إعفاءات توافق عليها هيئة السوق المالية بشأن أي قيود أو حدود على االستثمار

ال يوجد

4( المخاطر الرئيسة لالستثمار في الصندوق:

 لذلــك يجــب علــى 
ً
أ- يعتبــر الصنــدوق صنــدوق اســتثمار عالــي المخاطــر، ويتعــرض لتقلبــات مرتفعــة بســبب تركيــز اســتثماراته، وتبعــا

مالكــي الوحــدات أن يكونــوا علــى بينــه مــن المخاطــر الرئيســة التــي قــد يكــون لهــا أثــر ســلبي علــى أداء الصنــدوق.

ب- ليــس هنــاك تأكيــد أن األهــداف االســتثمارية للصنــدوق ســوف تتحقــق وذلــك ألن ظــروف الســوق وطــرق التــداول فــي تغيــر مســتمر كمــا 

 لــألداء المســتقبلي. 
ً
أن األداء الســابق للصنــدوق أو المؤشــر االسترشــادي للصنــدوق ال يعتبــر ضمانــا

ج- ال يوجــد ضمــان بــأن األربــاح ســوف تتحقــق أو أنــه لــن يتــم تكبــد أي خســائر كبيــرة أو أن أداء الصنــدوق مقارنــة بالمؤشــر االسترشــادي 

ســيتكرر أو يماثــل األداء الســابق.

د- يجب أن يأخذ مالكي الوحدات المحتملين في االعتبار أن االستثمار في الصندوق ال يعتبر بمثابة وديعة بنكية.

ــن  ــل م ــترداد أق ــغ االس ــون مبل ــد يك ــتثمارهم، وق ــل اس ــن أو كام  م
ً
ــزءا ــرون ج ــا يخس ــم ربم ــوا أنه ــدات أن يدرك ــي الوح ــى مالك ــب عل ه- يج

الســعر الــذي اشــتركوا بــه فــي الصنــدوق. وقــد تنخفــض قيمــة االســتثمارات الرئيســة للصنــدوق وربمــا ال يســتطع مالكــي الوحــدات 

اســترداد المبلــغ الــذي اســتثمروه فــي الصنــدوق.

و- قائمة المخاطر الرئيسة المحتملة المرتبطة باالستثمار في الصندوق 

يجــب أن يأخــذ مالكــي الوحــدات المحتمليــن فــي االعتبــار قبــل االســتثمار فــي هــذا الصنــدوق عوامــل المخاطــر المرتبطــة باالســتثمار والتــي 

تشــتمل وال تنحصــر علــى التالــي:

مخاطر سوق األسهم

يســتثمر الصنــدوق بشــكل أساســي فــي األســهم التــي هــي عرضــة لمخاطــر الســوق والتذبذبــات العاليــة، وفــي الوقــت ذاتــه ال يوجــد أي 

تأكيــد أو ضمــان بــأن الصنــدوق ســيحقق أداًء إيجابيــا. وينبغــي أن يكــون المســتثمر علــى علــم بالمخاطــر التــي ينطــوي عليهــا هــذا النــوع 

مــن االســتثمارات. كمــا أن المســتثمر يــدرك أن جميــع األســهم عرضــة االنخفــاض تبعــا لعوامــل النمــو لتلــك الشــركات التــي تتأثــر بالعديــد مــن 

العوامــل الداخليــة والخارجيــة والتــي قــد ينتــج عنهــا انخفــاض فــي ســعر الوحــدة للصنــدوق. 

مخاطر التركيز

قــد يركــز الصنــدوق اســتثماراته فــي مجموعــة مركــزة مــن األســهم أو فــي عــدد محــدود مــن القطاعــات ممــا يجعــل الصنــدوق عرضــة 

 ممــا يؤثــر بشــكل ســلبي علــى ســعر 
ً
للتذبــذب بشــكل أكبــر، وبالمقابــل يكــون الصنــدوق أكثــر مخاطــرة مقارنــة بالصناديــق األكثــر تنوعــا

ــة االنخفــاض. الوحــدة فــي الصنــدوق فــي حال

مخاطر االستثمار في أدوات أسواق النقد

فــي حــال اســتثمار أصــول الصنــدوق فــي أدوات أســواق النقــد أو صناديــق أســواق النقــد فهنالــك مخاطــر ائتمانيــة تتمثــل فــي إمكانيــة عــدم 

 
ً
قــدرة أو عــدم رغبــة الطــرف اآلخــر فــي ســداد المســتحقات أو االلتزامــات المترتبــة عليــه فــي الوقــت المحــدد أو عــدم إمكانيــة الســداد نهائيــا

ممــا يخفــض مــن ســعر الوحــدة فــي الصنــدوق.

المخاطر االقتصادية

ينطــوي االســتثمار فــي الصنــدوق علــى المخاطــر الناجمــة عــن التوزيــع الجغرافــي لألســواق التــي يســتثمر فيهــا الصنــدوق. وعليــه فــإن أي 

تغييــرات معاكســة وســلبية فــي الظــروف االقتصاديــة للبلــد )أو البلــدان( التــي يســتثمر بهــا الصنــدوق، يكــون لــه أثــر ســلبي علــى قيمــة 

الوحــدة فــي الصنــدوق.
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مخاطر االلتزام بالضوابط الشرعية 

تتمثــل مخاطــر عــدم الشــرعية فــي حــال اســتبعاد أحــد الشــركات أو األوراق الماليــة المســتثمر بهــا وأصبحــت غيــر متوافقــة مــع الضوابــط 

ــركات  ــن الش ــدد م ــتبعاد ع ــى أن اس ــة إل ــم، إضاف ــر مالئ ــون غي ــد يك ــعر ق ــهم بس ــك األس ــع تل ــى بي ــؤدي إل ــد ي ــا ق ــدوق، مم ــرعية للصن الش

كنتيجــة لعــدم مطابقتهــا للضوابــط المحــددة مــن الهيئــة الشــرعية الخاصــة بمديــر الصنــدوق مــن شــأنه أن يجعــل اســتثمارات الصنــدوق 

 ممــا قــد يزيــد مــن التذبذبــات والمخاطــر األخــرى التــي قــد تؤثــر علــى ســعر الوحــدة فــي الصنــدوق.
ً
أكثــر تركيــزا

مخاطر السيولة

يتعــرض الصنــدوق لمخاطــر عــدم القــدرة علــى تنفيــذ عمليــات االســترداد نتيجــة النقــص فــي الســيولة فــي أســواق األســهم أو إذا كانــت 

قيمــة الوحــدات المســتردة فــي أي يــوم تعامــل تعــادل 10% أو أكثــر مــن القيمــة الصافيــة ألصــول الصنــدوق إلــى الحــد الــذي يضطــر معــه 

مديــر الصنــدوق لتأجيــل االســترداد لتاريــخ الحــق ممــا قــد يؤخــر تنفيــذ طلبــات اســترداد العمــالء.

المخاطر القانونية

قــد تواجــه الشــركات بعــض المخاطــر القانونيــة نتيجــة لعــدم االلتــزام بتطبيــق األنظمــة واإلجــراءات القانونيــة، وتأتــي تلــك المخاطــر مــن 

الشــركات التــي اســتثمر فيهــا الصنــدوق واحتماليــة تعرضهــا للمخاطــر القانونيــة والمقاضــاة مــن قبــل دعــاوى األفــراد أو الشــركات. وعليــه، 

ربمــا ينتــج عــن ذلــك انخفــاض فــي قيمــة اســتثمارات الصنــدوق وفــي صافــي قيمــة األصــول ممــا يؤثــر قــد يخفــض قيمــة الوحــدات فــي 

الصنــدوق.

مخاطر العملة

يتركــز اســتثمار الصنــدوق فــي الســوق الماليــة الســعودية ولكــن قــد يســتثمر مديــر الصنــدوق جــزء مــن أصــول الصنــدوق فــي بعــض الــدول 

العربيــة بهــدف تنويــع اســتثمارات الصنــدوق، ممــا يعــرض الصنــدوق إلــى مخاطــر تغيــر أســعار الصــرف مقارنــة بعملــة الصنــدوق والتــي قــد 

تؤثــر علــى ســعر الوحــدة بالصنــدوق.

مخاطر األسواق الناشئة

إن االســتثمارات الرئيســة فــي الصنــدوق يغلــب عليهــا األدوات االســتثمارية التــي تصــدر فــي األســواق الناشــئة ذات المخاطــر العاليــة فــي 

الســيولة وعــدم االســتقرار فيمــا يتعلــق بالبيئــة السياســية واالقتصاديــة، ممــا ســيعرض مالكــي الوحــدات لمزيــد مــن التقلبــات فــي أســعار 

وحــدات الصنــدوق وارتفــاع مخاطــر االســتثمار التــي ينتــج عنهــا انخفــاض فــي قيمــة أصــول الصنــدوق ممــا يــؤدي إلــى انخفــاض ســعر الوحــدة 

فــي الصنــدوق.

مخاطر االستثمار في صناديق استثمارية أخرى

اســتثمارات الصنــدوق فــي الصناديــق االســتثمارية األخــرى قــد يعــرض مالكــي الوحــدات للمخاطــر التــي يمكــن أن يتعــرض لهــا ذلــك 

الصنــدوق المســتثمر بــه والتــي مــن الممكــن أن تكــون مختلفــة عــن المخاطــر المتعلقــة باســتثمارات هــذا الصنــدوق، ممــا قــد يؤثــر ســلبا 

علــى اســتثمارات الصنــدوق وأدائــه وعلــى قيمــة وحــدات الصنــدوق.

تضارب المصالح

ــر الصنــدوق قــد يكونــوا مشــتركين فــي أنشــطة / معامــالت  ــر الصنــدوق والشــركات التابعــة لمدي إن المــدراء ومســؤولي وموظفــي مدي

مماثلــة لصالــح صناديــق / عمــالء آخريــن ممــن قــد تتضــارب مصالحهــم مــع مصالــح الصنــدوق. كمــا أن الصنــدوق قــد يتــداول و/أو يســتخدم 

 
ً
خدمــات مــن عــدد مــن األطــراف النظيــرة / مقدمــي الخدمــات. ويمكــن أن يكــون بعــض هــؤالء األطــراف النظيــرة / مقدمــي الخدمــات جــزءا

مــن شــركة الراجحــي الماليــة ممــا قــد تمنــع الصنــدوق مــن تحقيــق أهدافــه بطريقــة مســتقلة ومحايــدة حيــث يمكــن أن يؤثــر بشــكل ســلبي 

علــى أداء الصنــدوق وســعر الوحــدة أو مالكــي الوحــدات. كمــا أن مديــر الصنــدوق سيســعى لحــل أي تضــارب مصالــح وتقديــم مصلحــة 

مالكــي الوحــدات فــي ذلــك.
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مخاطر تأخر إدراج األسهم المكتتب بها في السوق

قــد يحــدث تأخــر فــي رد فائــض اإلكتتــاب أو إدراج أســهم الشــركات حديثــة الطــرح فــي أســواق األســهم، ممــا قــد يــؤدي ذلــك إلــى تقييــد بعــض 

 علــى أداء الصنــدوق وقيمــة وحداتــه.
ً
مــن أصــول الصنــدوق مــن النقــد فــي هــذه االكتتابــات وبالتالــي مــن الممكــن أن يؤثــر ذلــك ســلبا

مخاطر تضاؤل نسبة التخصيص

حيــث أنــه يتــم دعــوة عــدد مــن الشــركات المرخصــة وصناديــق االســتثمار للمشــاركة فــي الطروحــات األوليــة فإنــه مــن الممكــن تضــاؤل نســبة 

التخصيــص بســبب ازديــاد عــدد الشــركات والصناديــق المشــتركة فــي االكتتــاب ممــا يــؤدي إلــى احتماليــة خســارة الفرصــة االســتثمارية التــي 

 علــى أداء الصنــدوق وســعر الوحــدة.
ً
يمكــن أن تؤثــر ســلبيا

مخاطر التوزيعات النقدية

وهــي المخاطــر الناتجــة عــن تذبــذب األربــاح الموزعــة مــن قبــل الشــركات التــي يســتثمر بهــا الصنــدوق والتــي قــد ينتــج عنهــا تقلــب أربــاح 

الشــركات و/أو التغيــر فــي السياســة التوزيعيــة الخاصــة بــكل شــركة، ممــا قــد يــؤدي إلــى تقلــب أو تذبــذب مقدار العوائــد الموزعــة على حملة 

 علــى أداء الصنــدوق وســعر الوحــدة.
ً
الوحــدات مــن قبــل الصنــدوق وعــدم المقــدرة علــى تحقيــق أهــداف الصنــدوق ممــا قــد يؤثــر ســلبيا

مخاطر االعتماد على موظفي مدير الصندوق

إن أداء الصنــدوق يعتمــد إلــى حــد كبيــر علــى قــدرات وامكانيــات موظفــي مديــر الصنــدوق ممــا قــد يؤثــر بشــكل كبيــر علــى أداء الصنــدوق 

 علــى أداء 
ً
ــر ســلبا ــل المناســب حيــث أن عــدم وجــود أي مــن هــؤالء الموظفيــن قــد يؤث عنــد اســتقالة أو غيــاب أحدهــم وعــدم توفــر البدي

الصنــدوق وعلــى ســعر الوحــدة.

المخاطر السياسية

ربمــا يتأثــر أداء الصنــدوق بالتغيــر فــي الحكومــات أو بالحــروب أو بنــزع الملكيــات أو بتجميــد األصــول أو بتغيــر القوانيــن الســائدة فــي تلــك 

 على اســتثمارات 
ً
الــدول أو بــأي حــوادث أو ظــروف سياســية ســلبية، فــي المناطــق التــي يســتثمر فيهــا الصنــدوق أصولــه، ممــا قــد يؤثر ســلبيا

الصنــدوق وبالتالــي علــى صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق وســعر الوحــدة.

مخاطر خفض التصنيف االئتماني

 فــي قيمــة األوراق الماليــة 
ً
إن أي تغييــر بخفــض التصنيــف االئتمانــي مــن قبــل وكاالت التصنيــف االئتمانــي لألطــراف المقابلــة ربمــا يؤثــر ســلبا

التــي أصدرهــا ذلــك المصــدر ممــا قــد يؤثــر علــى قيمــة أصــول الصنــدوق وســعر الوحــدة فــي الصنــدوق بشــكل ســلبي.

مخاطر تعليق التداول

قــد يــؤدي تعليــق التــداول فــي الســوق ككل أو فــي مجموعــة مــن األوراق الماليــة إلــى عــدم توفر النقد أو فقــدان عدد من الفرص االســتثمارية 

 علــى أداء الصنــدوق وســعر الوحــدة بالصندوق أو التأخــر في تلبية طلبات االســترداد.
ً
ممــا قــد يؤثــر ســلبا

مخاطر عمليات االسترداد الكبيرة

قــد تــؤدي عمليــات االســترداد الكبيــرة إلــى بيــع جــزء مــن أصــول الصنــدوق المســتثمرة فــي أوراق ماليــة بأســعار غيــر مناســبة أو منخفضــة 

لتلبيــة هــذه الطلبــات ممــا قــد ينتــج عنــه انخفــاض فــي ســعر الوحــدة فــي الصنــدوق.

مخاطر سجل األداء المحدود 

 ألن الصنــدوق جديــد وليــس لــه ســجل أداء ســابق، ويعتمــد علــى خبــرة مديــر الصنــدوق فــي إدارة اســتثماراته، فــال يمكــن إعطــاء 
ً
نظــرا

تأكيــدات علــى أن أهــداف الصنــدوق االســتثمارية ســتحقق، ممــا يعتبــر مــن مخاطــر االســتثمار التــي قــد تؤثــر علــى أداء الصنــدوق وســعر 

ــلبي. ــكل س ــدة بش الوح
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مخاطر المشاركة في الطروحات األولية وحقوق األولوية

ــة قــد يتســبب فــي حــدوث  ــة أو امتــالك أســهم فــي الشــركة التــي تطــرح حــق األولوي إن االســتثمار فــي الطروحــات األوليــة وحقــوق األولوي

خســائر جوهريــة للصنــدوق، حيــث أن نســبة التذبــذب المســموح بهــا ألســعار تــداول الطروحــات األوليــة )خــالل أيــام األولــى مــن األدراج( 

 
ً
وحقــوق األولويــة يفــوق النســبة التــي تخضــع لهــا أســعار األســهم المدرجــة فــي األســواق الماليــة الســعودية )الممثلــة بنســبة 10 % صعــودا

 علــى ســعر الوحــدة فــي الصنــدوق.
ً
(. ممــا قــد يؤثــر ســلبيا

ً
ونــزوال

مخاطر االستثمارات األخرى 

لغــرض تنويــع األصــول، قــد يســتثمر الصنــدوق فــي اســتثمارات أخــرى مثــل الصناديق المتداولــة، والصناديــق االســتثمارية العقاريــة المتداولة 

REITs، وتعتبــر هــذه االســتثمارات، عمومــا أكثــر خطــورة مــن فئــات األصــول التقليديــة مثــل أســوق النقــد والدخــل الثابــت وقــد تخفــض تلــك 

االســتثمارات مــن أداء الصنــدوق وســعر الوحــدة.

مخاطر التمويل

فــي حــال حصــول مديــر الصنــدوق علــى تمويــل لغــرض االســتثمار قــد يتأخــر الصنــدوق عــن ســداد المبالــغ فــي الوقــت المحــدد ألســباب خارجــة 

عــن إرادة مديــر الصنــدوق، ممــا قــد يضطــر مديــر الصنــدوق لبيــع بعــض اســتثماراته ممــا قــد يؤثــر علــى أصــول الصنــدوق والــذي ســينعكس 

ســلبا علــى أســعار الوحــدات.

مخاطر المُصِدر

وتشــمل التغييــرات فــي الظــروف الماليــة للمُصــدر أو الطــرف المقابــل/ النظيــر، والتغيــرات فــي الظــروف االقتصاديــة أو السياســية المحــددة 

 علــى نــوع معيــن مــن األوراق الماليــة أو المصدريــن، ممــا قــد يــؤدي إلــى انخفــاض قيمــة األوراق الماليــة المســتثمر بهــا 
ً
التــي تؤثــر ســلبا

 علــى أداء الصنــدوق وأســعار الوحــدات فــي الصنــدوق.
ً
وبالتالــي ينعكــس ســلبا

مخاطر سعر الصرف

عملــة الصنــدوق هــي الريــال الســعودي وهــي التــي ســتقّوم بهــا اســتثماراته ووحداتــه، وتقبــل اشــتراكات المســتثمرين بــأي عملــة أخــرى 

مــن العمــالت العالميــة الرئيســية علــى أســاس ســعر الصــرف الســائد فــي األســواق فــي ذلــك التاريــخ، ويتحمــل الراغبــون فــي تحويــل 

ــل ومــن الممكــن أن قيمــة  ــخ التحوي ــذب ســعر الصــرف لتلــك العمــالت عنــد تاري ــة الصنــدوق بمخاطــر تذب ــة غيــر عمل اســتحقاقاتهم بعمل

الوحــدات المملوكــة قــد تنخفــض حســب ســعر الصــرف أو يخصــم منهــا رســوم صــرف العملــة.

5( ألية تقييم المخاطر:

يتبع مدير الصندوق آلية داخلية لتقويم المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق.

6( الفئة المستهدفة لالستثمار في الصندوق:

يحــق ألي شــخص طبيعــي أو اعتبــاري تقــر لــه أنظمــة المملكــة بهــذه الصفــة االشــتراك بالصنــدوق، مــع مراعــاة أهــداف الصنــدوق االســتثمارية 

والمخاطــر المرتبطــة بهــا. ويســتهدف الصنــدوق المســتثمرين الذيــن يســعون لتحقيــق دخــل مــن خــالل االســتثمار فــي أســواق األســهم 

بشــكل رئيســي.

7( قيود/حدود االستثمار:

يلتــزم مديــر الصنــدوق خــالل إدارتــه للصنــدوق بالقيــود والحــدود التــي تفرضهــا الئحــة صناديــق االســتثمار وشــروط وأحــكام الصنــدوق وأي 

تعديــل عليهــا.
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8( العملة:

عملــة الصنــدوق هــي الريــال الســعودي وهــي التــي ســيقّوم بهــا اســتثماراته ووحداتــه. وتقبــل اشــتراكات المســتثمرين بــأي عملــة أخــرى 

مــن العمــالت العالميــة الرئيســة علــى أســاس ســعر الصــرف الســائد فــي األســواق فــي تاريــخ االشــتراك. ويتحمــل الراغبــون فــي تحويــل 

ــل. ــخ التحوي ــد تاري ــالت عن ــك العم ــرف لتل ــعر الص ــذب س ــر تذب ــدوق بمخاط ــة الصن ــر عمل ــة غي ــتحقاقاتهم بعمل اس

9( مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب:

أ- تفاصيل لجميع المدفوعات من أصول صندوق االستثمار، وطريقة احتسابها

رسوم اإلدارة

ــره  ــر الصنــدوق وفقــا لتقدي ــر الصنــدوق أتعــاب إدارة بنســبة 1.75% ســنويا مــن صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق، ويحــق لمدي يســتحق مدي

المطلــق تخفيــض جــزء مــن رســوم اإلدارة علــى مســتوى الصنــدوق.

رسوم أمين الحفظ

 مــن قيمــة األصــول لــألوراق الماليــة التــي يتــم حفظهــا فــي الســوق الســعودية، 
ً
يتحمــل الصنــدوق رســوم حفــظ تعــادل 0.02% ســنويا

 مــن قيمــة األصــول لــألوراق الماليــة التــي يتــم حفظهــا فــي األســواق الخليجيــة 
ً
ويتحمــل رســوم حفــظ تتــراوح بيــن )0.07% - 0.15%( ســنويا

والعربيــة األخــرى. 

رســوم أميــن الحفــظ المذكــورة ال تشــمل الرســوم النظاميــة والرســوم التــي قــد تفرضهــا األســواق ومراكــز اإليــداع والتــي مــن الممكــن أن 

تتغيــر مــن وقــت ألخــر.

الضرائب

يتحمــل الصنــدوق ضريبــة القيمــة المضافــة وأي ضرائــب أخــرى يتــم فرضهــا علــى الصنــدوق أو العقــود المبرمــة مــع الصنــدوق أو الرســوم 

التــي تدفــع ألطــراف أخــرى نظيــر تقديمهــم لخدمــات أو أعمــال للصنــدوق أو مديــر الصنــدوق مقابــل إدارة الصنــدوق.

رسوم التعامل

يتحمــل الصنــدوق عمــوالت ورســوم التــداول الناتجــة عــن صفقــات وعمليــات شــراء وبيــع األوراق الماليــة حســب العمــوالت الســائدة فــي 

األســواق والتــي تدفــع للوســطاء واألســواق الماليــة والجهــات التنظيميــة وأمنــاء الحفــظ.

الرسوم والمصاريف األخرى

ســيتحمل الصنــدوق المصاريــف الالزمــة والفعليــة إلدارتــه، وعلــى ســبيل المثــال ال الحصــر، رســوم المراجعــة ورســوم النشــر والرســوم الرقابية 

ورســوم المؤشــر االسترشــادي ومكافــآت أعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق المســتقلين، وأي مــن المصروفــات األخــرى الالزمــة )باســتثناء 

مصاريــف التعامــل والحفــظ والضرائــب(. 

ويكــون الحــد األعلــى لنســبة تحمــل الصنــدوق لهــذه المصاريــف هــي 25 نقطــة أســاس )0.25%( مــن متوســط صافــي قيمة األصول الســنوية 

 أن الصنــدوق يتحمــل المصاريــف الفعلية فقط.
ً
أو )150,000 ريــال(، أيهمــا أعلــى. علمــا
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ب- جــدول يوضــح جميــع الرســوم والمصاريــف، مــع كيفيــة حســاب مقابــل الخدمــات والعمــوالت واألتعــاب، ووقــت دفعهــا مــن قبــل 

الصندوق

1.75% سنويا من صافي قيمة أصول الصندوق. وتحتسب هذه النسبة عند كل عملية تقييم ويحق لمدير 
الصندوق استقطاعها من أصول الصندوق بعد نهاية كل شهر ميالدي أو خالل السنة المالية للصندوق، 

ويحق لمدير الصندوق وفقًا لتقديره المطلق تخفيض جزء من رسوم اإلدارة على مستوى الصندوق.
رسوم اإلدارة

مستردة  غير  بالصندوق  اشتراك  عملية  كل  عند  مباشرة  تخصم  اشتراك  رسوم  الصندوق  مدير  يستحق 
بمعدل 2.00% كحد أقصى من قيمة كل اشتراك، ويجوز لمدير الصندوق وفقًا لتقديره الخاص خفض هذه 

النسبة.
رسوم االشتراك

التي يتم حفظها في السوق السعودية و )%0.07  المالية  تعادل 0.02% سنويًا من قيمة األصول لألوراق 
- 0.15%( سنويًا من قيمة األصول لألوراق المالية التي يتم حفظها في األسواق الخليجية والعربية األخرى، 

وتحتسب كنسبة مئوية على أساس يومي ويستحق خصمها في نهاية كل شهر ميالدي 
رسوم الحفظ 

• مجموع مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق المستقلين
تصل إلى “60,000 ريال سعودي” كحد أقصى سنويا )يشمل هذا المبلغ مكافأة حضور االجتماعات والتي 
تعادل 5,000 ريال لكل عضو مستقل عن كل اجتماع( وتحسب على أساس يومي كمصروف مستحق وتدفع 

نهاية السنة المالية

• أتعاب مراجع الحسابات المستقل
30,000 ريال سعودي سنويًا وتحسب على أساس يومي كمصروف مستحق مخصومة من أصول الصندوق 

وتدفع في نصف ونهاية السنة المالية

• رسوم المؤشر االسترشادي
26,500 ريال سعودي كحد أقصى سنويًا وتحسب على أساس يومي كمصروف مستحق تخصم من أصول 

الصندوق وتدفع في نصف ونهاية السنة المالية

• رسوم النشر في موقع تداول 
5000 ريال سعودي سنويًا وتحسب على أساس يومي كمصروف مستحق تخصم وتدفع نهاية السنة المالية

• الرسوم الرقابية لهيئة السوق المالية
7,500 ريال سعودي سنويًا وتحسب على أساس يومي كمصروف مستحق وتدفع نهاية السنة المالية

 الرسوم والمصاريف األخرى

*جميع الرسوم أعاله قبل احتساب ضريبة القيمة المضافة
**يتم احتساب عدد أيام السنة على أساس 366/365 يوم بناًء على عدد أيام السنة 

ج- جــدول افتراضــي يوضــح نســبة تكاليــف الصنــدوق إلــى القيمــة اإلجماليــة ألصــول الصندوق علــى مســتوى الصندوق 
ومالــك الوحــدة خــالل عمــر الصنــدوق، على أن يشــمل نســبة التكاليــف المتكــررة وغيــر المتكررة

مثــال يوضــح نســبة تكاليــف الصنــدوق الموضحــة أعــاله إلــى القيمــة اإلجماليــة ألصــول الصنــدوق بافتــراض أن المبلــغ المســتثمر 
100,000 ريــال ســعودي وحجــم الصنــدوق يعــادل 10 مليــون ريــال ســعودي والعائــد المحقــق فــي نهايــة الســنة الماليــة يعــادل 

10% )غيــر شــامل ضريبــة القيمــة المضافــة(.



16

صندوق الراجحي المرن لألسهم السعودية

نسبة التكاليف أساس االحتسابإجمالي اصول الصندوق
للصندوق 

نسبة التكاليف لمالك 
الوحدة

2.00%--رسوم االشتراك*

رسوم الحفظ 
)على افتراض أن متوسط رسوم الحفظ يعادل 0.035%(

0.0318%0.0318%من إجمالي قيمة األصول

0.5455%0.5455%من إجمالي قيمة األصولمكافاة اعضاء مجلس االدرة المستقلين

0.2727%0.2727%من إجمالي قيمة األصولرسوم  مراجع الحسابات

0.2409%0.2409%من إجمالي قيمة األصولرسوم المؤشر االسترشادي

0.0682%0.0682%من إجمالي قيمة األصولالرسوم الرقابية لهيئة السوق المالية

0.0455%0.0455%من إجمالي قيمة األصولرسوم تداول

1.2045%1.2045%-صافي المصروفات قبل خصم رسوم اإلدارة

1.75%1.75%من صافي قيمة األصولرسوم إدارة الصندوق

2.95%2.95%-إجمالي نسبة التكاليف المتكررة

2.00%--إجمالي نسبة التكاليف الغير متكررة

11,000,000110,000-العائد االفتراضي 10% + رأس المال

صافي االستثمار االفتراضي نهاية السنة 
المالية

-10,677,319106,773

*  تدفع رسوم االشتراك من قبل المستثمر مباشرة وتكون غير متضمنة في مبلغ االستثمار.

د- مقابل الصفقات المفروضة على االشتراك واالسترداد ونقل الملكية التي يدفعها مالكو الوحدات
رسوم االشتراك

يســتحق مديــر الصنــدوق رســوم اشــتراك تخصــم مباشــرة عنــد كل عمليــة اشــتراك بالصنــدوق غيــر مســتردة بمعــدل %2.00 
 لتقديــره الخــاص خفــض هــذه النســبة.

ً
كحــد أقصــى مــن قيمــة كل اشــتراك، ويجــوز لمديــر الصنــدوق وفقــا

ــات  ــأن التخفيض ــدوق بش ــر الصن ــة مدي ــرح سياس ــة وش ــوالت الخاص ــات والعم ــة بالتخفيض ــات المتعلق ه- المعلوم
ــة ــوالت الخاص والعم

يســتحق مديــر الصنــدوق رســوم اشــتراك تخصــم مباشــرة عنــد كل عمليــة اشــتراك بالصنــدوق غيــر مســتردة بمعــدل %2.00 
 لتقديــره الخــاص خفــض هــذه النســبة.

ً
كحــد أقصــى مــن قيمــة كل اشــتراك، ويجــوز لمديــر الصنــدوق وفقــا

و- المعلومات المتعلقة بالزكاة و/أو الضريبة 
ــك  ــزكاة علــى كل مال ــذي تجــب فيــه ال ــد رأس الحــول ال ــك آلخــر فــإن تحدي  الختــالف مــدد االســتثمار فــي الصنــدوق مــن مال

ً
نظــرا

ــدوق؛  ــي الصن ــتركة ف ــوال المش ــى األم ــرعية عل ــزكاة الش ــراج ال ــوم بإخ ــن تق ــدوق ل ــإن إدارة الصن ــه ف ــك، وعلي  لذل
ً
ــا ــف تبع يختل

 ألحــكام زكاة عــروض التجــارة، وهــي 2.5% مــن ســعر 
ً
وإنمــا يتــرك األمــر لــكل مســتثمر ليقــوم باســتخراج زكاة مالــه بنفســه، وفقــا

الوحــدات االســتثمارية التــي يملكهــا فــي اليــوم الــذي تجــب فيــه الــزكاة. 

ز- أي عمولة خاصة يبرمها مدير الصندوق 
ال يوجد 
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ح- مثــال افتراضــي يوضــح جميــع الرســوم والمصاريــف ومقابــل الصفقــات التــي ُدفعــت مــن أصــول الصنــدوق أو مــن قبــل مــالك 
الوحــدات علــى أســاس عملــة الصنــدوق

مثال يوضح آلية احتساب الرسوم الموضحة أعاله بافتراض أن المبلغ المستثمر 100,000 ريال سعودي وحجم الصندوق يعادل 
10 مليون ريال سعودي والعائد المحقق في نهاية السنة المالية يعادل 10% )غير شامل ضريبة القيمة المضافة(.

رسوم ومصاريف الصندوق بالريال إجمالي اصول الصندوق

السعودي**

رسوم ومصاريف المستثمر بالريال 

السعودي**

2,000-رسوم االشتراك*

رسوم الحفظ 
)على افتراض أن متوسط رسوم الحفظ يعادل %0.035(

3,50035

60,000600مكافاة اعضاء مجلس اإلدارة المستقلين

30,000300رسوم  مراجع الحسابات

26,500265رسوم المؤشر االسترشادي

7,50075الرسوم الرقابية لهيئة السوق المالية

5,00050رسوم تداول

132,5001,325صافي المصروفات قبل خصم رسوم اإلدارة

190,1811,901.8رسوم ادارة الصندوق

322,6813,227مجموع الرسوم والمصاريف السنوية 

11,000,000110,000العائد االفتراضي 10% + رأس المال

صافي االستثمار االفتراضي نهاية السنة 
المالية

10,677,319106,773

نسبة صافي عائد االستثمار االفتراضي نهاية 
السنة المالية

%6.77%6.77

*  تدفع رسوم االشتراك من قبل المستثمر مباشرة وتكون غير متضمنة في مبلغ االستثمار.

** جميع الرسوم أعاله غير شاملة لضريبة القيمة المضافة.

10( التقويم والتسعير:
أ( كيفية تقويم كل أصل يملكه الصندوق

يقوم مدير الصندوق بتقييم أصول الصندوق في كل يوم تقييم كما يلي:
ــم الصنــدوق فــي كل يــوم تقييــم، ويتــم التقييــم علــى أســاس العملــة، ويكــون تحديــد التقييــم بنــاًء علــى جميــع األصــول  أ- يقيَّ

 منهــا المســتحقات الخاصــة بالصنــدوق فــي ذلــك الوقــت. 
ً
التــي تضمهــا المحفظــة مخصومــا

ب- تعتمــد طريقــة التقييــم علــى نــوع األصــل، وقــد يعتمــد مديــر الصندوق/مشــغل الصنــدوق علــى نظــم موثــوق بهــا فيمــا 
يتعلــق بتحديــد القيــم واألســعار وأســعار الصــرف.
ج- يتم إتباع المبادئ األتية لتقييم أصول الصندوق:

 ماليــة مدرجــة أو متداولــة فــي أي ســوق أوراق ماليــة منظمــة أو علــى نظــام تســعير آلــي، فيســتخدم 
ً
1. إذا كانــت األصــول أوراقــا

ســعر اإلغــالق فــي ذلــك الســوق أو النظام. 
 آلخــر ســعر قبــل التعليــق، إال إذا كان هنــاك دليــل قاطــع علــى أن 

ً
2. إذا كانــت األوراق الماليــة معلقــة، فينبغــي تقييمهــا وفقــا

قيمــة هــذه األوراق الماليــة قــد انخفضــت عــن الســعر المعلــق.
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3. وســيتم تقييــم األســهم التــي تمــت المشــاركة بهــا فــي الطروحــات األوليــة والحقــوق األولويــة فــي الفتــرة مــا بيــن االكتتــاب 
وتــداول الورقــة الماليــة بنــاء علــى ســعر االكتتــاب أو ســعر الحــق المكتتــب بــه
4. بالنسبة إلى صناديق االستثمار، آخر صافي قيمة أصول منشور لكل وحدة.
5. بالنسبة إلى الودائع، القيمة االسمية باإلضافة إلى الفوائد/األرباح المتراكمة.

6. بالنســبة إلــى أي اســتثمار آخــر، القيمــة العادلــة التــي يحددهــا مديــر الصنــدوق بنــاًء علــى الطــرق والقواعــد المفَصــح عنهــا 
فــي شــروط وأحــكام الصنــدوق، وبعــد التحقــق منهــا مــن قبــل مراجــع الحســابات للصنــدوق.

د- يتــم احتســاب صافــي قيمــة األصــول لــكل وحــدة بالمعادلــة التاليــة: )إجمالــي األصــول – المســتحقات – المصروفــات المتراكمــة( 
/ عــدد الوحــدات القائمــة وقــت التقييــم.

ب( عدد نقاط التقويم، وتكرارها
 مــن األحــد إلــى الخميــس وفقــا لقيمــة كل أصــل فــي الصنــدوق كمــا تــم االشــارة إليــه فــي 

َ
ســيتم تقييــم أصــول الصنــدوق يوميــا

الفقــرة )أ( أعــاله قبــل الســاعة الخامســة مســاًء، كمــا ســيتم إعــالن ســعر الوحــدة فــي يــوم العمــل الرســمي التالــي ليــوم التعامــل.

تخذ في حالة الخطأ في التقييم أو الخطأ في التسعير
ُ

ج( اإلجراءات التي ست
ســيتم توثيــق وتعويــض جميــع مالكــي الوحــدات المتضرريــن )بمــا فــي ذلــك مالكــي الوحــدات الســابقين( عنــد تقييــم أي أصــل 
 عــن أي خطــأ فــي 

ً
مــن أصــول الصنــدوق بشــكل خاطــئ أو حســاب ســعر وحــدة بشــكل خاطــئ. كمــا ســيتم إبــالغ الهيئــة فــورا

 فــي موقــع الراجحــي الماليــة 
ً
التقييــم أو التســعير تشــكل نســبته )0.5%( أو أكثــر مــن ســعر الوحــدة واإلفصــاح عــن ذلــك فــورا

وفــي أي موقــع أخــر متــاح للجمهــور بحســب الضوابــط التــي تحددهــا الهيئــة وفــي تقاريــر الصنــدوق التــي ُيِعّدهــا مديــر الصندوق 
 بجميــع أخطــاء التقييــم والتســعير 

ً
 للمــادة 76 مــن الئحــة صناديــق االســتثمار. كمــا أن مديــر الصنــدوق ســوف يقــدم ملخصــا

ً
وفقــا

 للمــادة 77 مــن نفــس الالئحــة.
ً
للهيئــة وفقــا

د( طريقة احتساب سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد
 
ً
 المســتحقات ناقصــا

ً
يتــم حســاب صافــي قيمــة األصــول لــكل وحــدة باســتخدام المعادلــة التاليــة: )إجمالــي األصــول ناقصــا

المصروفــات المتراكمــة( مقســومة علــى إجمالــي عــدد وحــدات الصنــدوق القائمــة فــي يــوم التقييــم ذي العالقــة. ويتــم تقييــم 
صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق بالريــال الســعودي وأي اســتثمارات مقومــة بالعمــالت األخــرى يتــم إعــادة تقييمهــا بعملــة الريــال 

الســعودي بأســعار الصــرف الســائدة فــي تاريــخ التقييــم.

هـ( مكان ووقت نشر سعر الوحدة، وتكرارها
ســيتم نشــر ســعر الوحــدة فــي موقــع تــداول وموقــع الشــركة قبــل الســاعة الخامســة مســاًء فــي يــوم العمــل الــذي يلــي يــوم 

التعامــل.

11( التعامالت:
أ( تفاصيل الطرح األولي

ســيتم الطــرح األولــي للعمــوم فــي تاريــخ 24 / 01 / 1443 هـــ الموافــق 01 / 09 / 2021م، لمــدة 10 أيــام عمــل وذلــك بســعر طــرح 
ــو 10  ــي ه ــرح األول ــرة الط ــالل فت ــتيفائه خ ــوب اس ــى المطل ــد األدن ــة. إن الح ــدة مطروح ــكل وح ــعودي ل ــال س ــة 10 ري ــي بقيم أول
مليــون ريــال ســعودي، ويمكــن لمديــر الصنــدوق إنهــاء فتــرة الطــرح األولــي وبــدء عمليــات الصنــدوق قبــل نهايــة فتــرة الطــرح 
ــر الصنــدوق تمديــد فتــرة الطــرح  األولــي فــي حــال تــم اســتيفاء الحــد األدنــى المطلــوب لبــدء عمــل الصنــدوق. كمــا يحــق لمدي

األولــي للصنــدوق لمــدة 21 يــوم عمــل إضافيــة.
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ب( مسؤوليات مدير الصندوق في شأن طلبات االشتراك واالسترداد
ســيتم التعامــل فــي الصنــدوق بنــاء علــى تقييــم يومــي مــن األحــد الــى الخميــس وهــي األيــام التــي يتــم بنــاًء عليهــا االشــتراك 
فــي الصنــدوق واســترداد وحداتــه والتحويــل بيــن الصناديــق وفــي حالــة لــم يوافــق يــوم التعامــل يــوم عمــل رســمي يتــم التعامل 
فــي الصنــدوق فــي يــوم التعامــل التالــي ويكــون آخــر موعــد الســتالم طلبــات االشــتراك واالســترداد قبــل الســاعة الخامســة عصــرا 

فــي اليــوم مــا قبــل يــوم التعامــل.

ج( إجــراءات االشــتراك واالســترداد, بمــا فــي ذلــك مــكان تقديــم الطلبــات والمدة بيــن طلب االســترداد ودفــع متحصالت 
االســترداد لمالــك الوحدات أو نقــل الملكية

 عــن طريــق فــروع الشــركة المعتمــدة خــالل ســاعات 
ً
يتــم اســتالم طلبــات االشــتراك واالســترداد أو التحويــل بيــن الصناديــق يوميــا

ــق القنــوات اإللكترونيــة التــي توفرهــا شــركة  ــة الالزمــة، أو عــن طري ــات إثبــات الهوي ــم بيان العمــل الرســمية علــى أن يتــم تقدي
الراجحــي الماليــة. وســيتم الدفــع لمالــك الوحــدات عوائــد االســترداد المناســبة قبــل إقفــال العمــل فــي اليــوم الخامــس التالــي 

ليــوم التعامــل التــي تــم فيهــا تحديــد ســعر االســترداد بحــد أقصــى.

د( أّي قيود على التعامل في وحدات الصندوق

ل معها التعامل في الوحدات أو يعلق، واإلجراءات المتبعة في تلك الحاالت هـ( الحاالت التي يؤجَّ
صالحية مدير الصندوق والحاالت التي يمكنه فيها تأجيل أو رفض االشتراك أو االسترداد:

- إذا طلبت هيئة السوق المالية ذلك
- إذا رأى مدير الصندوق أن التعليق أو رفض األشتراك أو االسترداد يحقق مصالح مالكي الوحدات الحاليين.

ــم تعليــق التعامــل فــي الســوق الرئيســة التــي يتــم فيهــا التعامــل مــع األوراق الماليــة أو األصــول األخــرى التــي يملكهــا  - إذا ت
صنــدوق االســتثمار إمــا بشــكل عــام أو بالنســبة إلــى أصــول الصنــدوق التــي يــرى مديــر الصنــدوق بشــكل معقــول أنهــا مهمــة 
نســبة إلــى صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق. ويجــوز لمديــر الصنــدوق تأجيــل اســترداد الوحــدات كحــد أقصــى إلــى يــوم التعامــل 
ــوم  ــي أي ي ــا ف ــوب تلبيته ــدات والمطل ــي الوح ــترداد لمالك ــات االس ــع طلب ــبة جمي ــي نس ــغ إجمال ــك، إذا بل ــدث ذل ــي. ويح التال

تعامــل )10%( أو أكثــر مــن صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق. 
- يحــق لمديــر الصنــدوق رفــض أي طلــب اشــتراك أو اســترداد فــي الصنــدوق فــي حــال رأى مديــر الصنــدوق أنــه يترتــب علــى هــذا 

االشتراك/االســترداد مخالفــة للوائــح هيئــة الســوق الماليــة أو نظــام مكافحــة غســل األمــوال. 

في حال تعليق تقييم الصندوق أو االشتراك أو االسترداد، سيتخذ مدير الصندوق االجراءات التالية: 
1. التأكد من عدم استمرار أي تعليق إال للمدة الضرورية والمبررة مع مراعاة مصالح مالكي الوحدات.

2. مراجعــة التعليــق بصــورة منتظمــة والتشــاور مــع مجلــس إدارة الصنــدوق وأميــن الحفــظ ومشــغل الصنــدوق حــول ذلــك 
بصــورة منتظمــة.

 بــأي تعليــق مــع توضيــح أســباب التعليــق، وإشــعار الهيئــة ومالكــي الوحــدات فــور 
ً
3. إشــعار الهيئــة ومالكــي الوحــدات فــورا

انتهــاء التعليــق بالطريقــة نفســها المســتخدمة فــي اإلشــعار بالتعليــق، واإلفصــاح عــن ذلــك فــي الموقــع اإللكترونــي لمديــر 
الصنــدوق وأّي موقــع آخــر متــاح للجمهــور بحســب الضوابــط التــي تحددهــا الهيئــة.

ل و( اإلجراءات التي يجري بمقتضاها اختيار طلبات االسترداد التي ستؤجَّ
فــي حالــة تــم تأجيــل االســترداد مــن قبــل مديــر الصنــدوق، فســوف يتــم الدفــع علــى أســاس أولويــة اســتالم الطلــب ويتــم معاملــة 
كل طلــب علــى حــدة بحيــث إذا تجــاوز إجمالــي طلبــات االســترداد فــي يــوم التعامــل الواحــد 10% مــن صافــي قيمــة أصــول 
الصنــدوق ســوف يتــم تنفيــذ طلبــات العمــالء التــي تــم اســتالم طلباتهــم قبــل الموعــد النهائــي لتقديــم التعليمــات الخاصــة 
باالســترداد بحســب األســبقية. فــإذا انخفضــت قيمــة الوحــدات عــن الحــد األدنــى المطلــوب لالســتمرار بالصنــدوق، فعندئــذ يجــب 

اســترداد وحــدات المســتثمرين بالكامــل.
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ز( األحكام المنظمة لنقل ملكية الوحدات إلى مستثمرين آخرين
 كالوفــاة )ال قــدر اهلل( 

ً
لــن يقــوم الصنــدوق بنقــل ملكيــة وحــدات الصنــدوق إلــى مســتثمرين آخريــن، إال فــي حــاالت محــدودة جــدا

أو فــي حــال طلــب ذلــك بحســب أمــر قضائــي أو أمــر مــن جهــة تنظيميــة ذات صالحيــة أو أي حــاالت أخــرى ال تتعــارض مــع األنظمــة 
والقوانيــن المعنيــة وذلــك حســب موافقــة مديــر الصنــدوق.

ح( الحد األدنى لعدد أو قيمة الوحدات التي يجب على مالك الوحدات االشتراك فيها أو نقلها أو استردادها
الحــد االدنــى لالشــتراك فــي الصنــدوق 1,000 ريــال ســعودي، وهــو الحــد األدنــى للرصيــد والحــد األدنــى لالشــتراك اإلضافــي 500 
ريــال ســعودي والحــد االدنــى لالســترداد 500 ريــال ســعودي ويجــوز لمديــر الصنــدوق خفــض هــذه الحــدود للبرامــج االدخاريــة 

واالســتثمارية.

ط( الحــد األدنــى للمبلــغ التــي ينــوي مديــر الصنــدوق جمعــه واإلجــراءات المتخــذة فــي حــال عــدم الوصــول إلــى ذلــك 
الحــد األدنــى فــي الصنــدوق

ســيكون الحــد األدنــى الــذي ينــوي جمعــه الصنــدوق خــالل فتــرة الطــرح األوليــة هــو 10 مليــون ريــال ســعودي، كمــا يحــق لمديــر 
الصنــدوق البــدء بعمــل الصنــدوق قبــل انتهــاء الفتــرة المحــددة للطــرح األولــي فــي حــال تــم جمــع مبلــغ الحــد األدنــى المذكــور، 
ويحــق لمديــر الصنــدوق تمديــد فتــرة الطــرح األولــي للصنــدوق لمــدة 21 يــوم عمــل إضافيــة. وفــي حــال لــم يتــم جمــع مبلــغ الحــد 
األدنــى المطلــوب لبــدء عمــل الصنــدوق خــالل فتــرة الطــرح األولــي ســيقوم مديــر الصنــدوق بإعــادة مبالــغ االشــتراك وأي عوائــد 

ناتجــة عــن اســتثمارها إلــى مالكــي الوحــدات دون أي حســم. 

12( سياسة التوزيع:
أ( سياسة توزيع الدخل واألرباح

لــن يقــوم الصنــدوق بتوزيــع أي أربــاح أو توزيعــات نقديــة علــى المســتثمرين وســيقوم بإعــادة اســتثمار األربــاح الموزعــة فــي 
الصنــدوق لتعزيــز أداء الصنــدوق. 

ب( التاريخ التقريبي لالستحقاق والتوزيع 
ال يوجد

ج( كيفية دفع التوزيعات
سيتم أعادة استثمارها في الصندوق لتعزيز أداء الصندوق.

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

ســوف يقــوم مديــر الصنــدوق بإعــداد البيــان الربــع ســنوي والقوائــم الماليــة األوليــة والتقاريــر الســنوية )بمــا فــي ذلــك القوائــم   •
 لمتطلبــات الملحــق رقــم )4( مــن الئحــة صناديــق االســتثمار وأي تعديــل عليهــا، 

ً
الماليــة الســنوية( والتقاريــر الموجــزة وفقــا

ــل. ــد مالكــي الوحــدات بهــا عنــد الطلــب دون أي مقاب وســوف يتــم تزوي

ســوف يتــم إتاحــة التقاريــر الســنوية للجمهــور خــالل مــدة ال تتجــاوز )3( أشــهر مــن نهايــة فتــرة التقريــر وذلــك فــي األماكــن   •
وبالوســائل المحــددة فــي الفقــرة )ب( مــن المــادة 76، وفــي الموقــع االلكترونــي لمديــر الصنــدوق والموقــع اإللكترونــي للســوق 

وأي موقــع آخــر متــاح للجمهــور حســب الضوابــط التــي تحددهــا الهيئــة. 
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ــن  ــي األماك ــك ف ــر وذل ــرة التقري ــة فت ــن نهاي  م
ً
ــا ــالل )30( يوم ــور خ ــا للجمه ــة وإتاحته ــة األولي ــم المالي ــداد القوائ ــم إع ــوف يت س  •

وبالوســائل المحــددة فــي شــروط وأحــكام الصنــدوق وفــي الموقــع االلكترونــي لمديــر الصنــدوق والموقــع اإللكترونــي للســوق 
وأي موقــع آخــر متــاح للجمهــور حســب الضوابــط التــي تحددهــا الهيئــة.

ســوف يتــم إعــداد التقاريــر الربــع ســنوية وإتاحتهــا للجمهــور خــالل )10( أيــام مــن نهايــة فتــرة الربع وذلــك في األماكن وبالوســائل   •
المحــددة فــي شــروط وأحــكام الصنــدوق وفــي الموقــع االلكترونــي لمديــر الصنــدوق والموقــع اإللكترونــي للســوق وأي موقــع 

آخــر متــاح للجمهــور حســب الضوابــط التــي تحددهــا الهيئــة.

يقوم مدير الصندوق بإتاحة تقارير المشتركين في الصندوق والتي تتضمن المعلومات التالية:  •
صافي قيمة أصول الصندوق.  -

عدد وحدات الصندوق والتي يملكها المشترك وصافي قيمتها.  -
 من كل صفقة.

ً
سجل بالصفقات التي نفذها المشترك خالل خمسة عشر )15( يوما  -

ــص  ــان( يلخ ــأنها البي ــي ش ــد ف ــنة المع ــالل الس ــدات خ ــك الوح ــخص تمل ــك أي ش ــي ذل ــا ف ــدات )بم ــك الوح ــنوي لمال ــان س بي  -
 مــن نهايــة الســنة الماليــة، ويجــب أن يحتــوي 

ً
صفقاتــه فــي وحــدات الصنــدوق العــام علــى مــدار الســنة الماليــة خــالل )30( يومــا

هــذا البيــان األربــاح الموزعــة وإجمالــي مقابــل الخدمــات والمصاريــف واألتعــاب المخصومــة مــن مالــك الوحــدات والــواردة فــي 
شــروط وأحــكام الصنــدوق، باإلضافــة إلــى تفاصيــل لجميــع مخالفــات قيــود االســتثمار المنصــوص عليهــا فــي هــذه الالئحــة أو 

فــي شــروط وأحــكام الصنــدوق.

ب( معلومات عن أماكن ووسائل إتاحة تقارير الصندوق التي يعدها مدير الصندوق
ــن  ــي( أو م ــد اإللكترون ــدي و/أو البري ــوان البري ــتثمر )العن ــجل للمس ــوان المس ــى العن ــدوق عل ــة بالصن ــعارات الخاص ــل اإلش ترس
خــالل أي وســيلة تواصــل أخــرى يتــم اعتمادهــا. ويجــب إخطــار مديــر الصنــدوق فــي حــال اكتشــاف أيــة أخطــاء فــي التقاريــر أو 
 مــن تاريــخ إرســال تلــك اإلشــعارات أو التقاريــر، وبعــد ذلــك تصبــح 

ً
 تقويميــا

ً
اإلشــعار وذلــك خــالل فتــرة خمســة وأربعــون )45( يومــا

ــر الصنــدوق نهائيــة وحاســمة. ــر الصــادرة عــن مدي التقاري

ج( معلومات عن وسائل تزويد مالكي الوحدات بالقوائم المالية السنوية
يســتطيع مالكــي الوحــدات االســتثمارية والمســتثمرين المحتمليــن الحصــول علــى نســخ مــن القوائــم الماليــة الســنوية دون 
ــي  ــر الرئيس ــي المق ــعودية  www.saudiexchange.sa أو ف ــداول الس ــة ت ــوق المالي ــركة الس ــع ش ــالل موق ــن خ ــك م مقابل وذل

www.alrajhi-capital.com  لمديــر الصنــدوق أو عــن طريــق موقعــه االلكترونــي

يتــم موافــاة جميــع المســتثمرين بنســخة مــن القوائــم المالية للصندوق وترســل على )العنــوان البريدي و/أو البريــد اإللكتروني( 
أو مــن خــالل أي وســيلة تواصــل أخــرى يتــم اعتمادهــا بــدون مقابــل بنــاًء علــى اســتالم طلب خطي منهــم بذلك. 

د( تاريخ أول قائمة مالية سنوية مراجعة  
سيتم إصدار أول قائمة مالية سنوية مدققة في السنة المالية المنتهية 2022-12-31 

هـ( تقديم القوائم المالية السنوية المراجعة للصندوق
يســتطيع مالكــي الوحــدات االســتثمارية والمســتثمرين المحتمليــن الحصــول علــى نســخ مــن هــذه القوائــم دون مقابل وذلــك 
مــن خــالل موقــع شــركة الســوق الماليــة تــداول الســعودية  www.saudiexchange.sa أو فــي المقــر الرئيســي لمديــر الصنــدوق 

www.alrajhi-capital.com  أو عــن طريــق موقعــه االلكترونــي
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يتــم موافــاة جميــع المســتثمرين بنســخة مــن القوائــم الماليــة الصنــدوق ترســل علــى )العنــوان البريــدي و/أو البريــد اإللكترونــي( 
بــدون مقابــل بنــاًء علــى اســتالم طلــب خطــي منهــم بذلــك. 

14( سجل مالكي الوحدات:
أ( ســيقوم مشــغل الصنــدوق )شــركة الراجحــي الماليــة( بإعــداد ســجل بمالكــي الوحــدات بالمعلومــات المطلوبــة فــي الفقــرة )ج( 
مــن المــادة )12( وتحديثــه بشــكل مســتمر عنــد حصــول أي تغييــرات فــي المعلومــات حســب الالئحــة وحفظــه فــي المملكــة 

العربيــة الســعودية.
 على ملكية الوحدات المثبتة فيه.

ً
 قاطعا

ً
ب( ُيَعّد سجل مالكي الوحدات دليال

ج( ســيتم إتاحــة ملخــص لســجل مالكــي الوحــدات يظهــر فيــه جميــع المعلومــات المرتبطــة بمالــك الوحــدات المعنــي فقــط 
بــدون مقابــل عنــد الطلــب عــن طريــق مشــغل الصنــدوق )شــركة الراجحــي الماليــة( مــن خــالل وســائل التواصــل الموضحــة 

فــي الشــروط واألحــكام. 

15( اجتماع مالكي الوحدات:
أ( الظروف التي ُيدعى فيها إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات

يجوز لمدير الصندوق، بناًء على مبادرة منه، الدعوة لعقد اجتماع لمالكي الوحدات.  •
يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات خالل 10 أيام من تسلم طلب كتابي من أمين الحفظ  •

يدعــو مديــر الصنــدوق الجتمــاع مالكــي الوحــدات خــالل 10 أيــام مــن تســلم طلــب كتابــي مــن مالــك أو أكثــر مــن مالكــي الوحــدات   •
الذيــن يملكــون مجتمعيــن أو منفرديــن 25% علــى األقــل مــن قيمــة وحــدات الصنــدوق.

ب( إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات
1. يدعــو مديــر الصنــدوق الجتمــاع مالكــي الوحــدات مــن خــالل إعــالن الدعــوة علــى الموقــع اإللكترونــي الخــاص بــه وعلــى الموقــع 
اإللكترونــي الخــاص بالســوق الماليــة الســعودية »تــداول«، ومــن خــالل إرســال إخطــار خطــي لجميــع مالكــي الوحــدات وأميــن 
 مــن تاريــخ انعقــاد االجتمــاع. ويتعيــن أن يحــدد اإلعــالن واإلخطــار 

ً
الحفــظ مــع إعطــاء مهلــة ال تقــل عــن 10 أيــام وال تزيــد عــن 21 يومــا

ــر الصنــدوق، فــي نفــس وقــت إرســال  تاريــخ انعقــاد االجتمــاع ومكانــه ووقتــه وجــدول األعمــال المُقتــَرح. كمــا يتعيــن علــى مدي
اإلخطــار إلــى مالكــي الوحــدات فيمــا يتعلــق بــأي اجتمــاع، تقديــم نســخة مــن هــذا اإلخطــار إلــى هيئــة الســوق الماليــة.

2. يتعيــن علــى مديــر الصنــدوق الدعــوة لعقــد اجتمــاع لمالكــي الوحــدات فــي غضــون 10 أيــام مــن اســتالم طلــب خطــي مــن أحــد 
 أو الذيــن يمتلكــون مجتمعيــن 25% علــى األقــل مــن وحــدات الصنــدوق.

ً
مالكــي الوحــدات أو أكثــر، الــذي يمتلــك منفــردا

3. يتكــون النصــاب الــالزم لعقــد اجتمــاع لمالكــي الوحــدات مــن عــدد مالكــي الوحــدات الذيــن يمتلكــون مجتمعيــن 25% علــى 
األقــل مــن قيمــة وحــدات الصنــدوق.

4. فــي حــال عــدم الوفــاء بشــروط النصــاب الــواردة فــي الفقــرة الســابقة أعــاله، يدعــو مديــر الصنــدوق الجتمــاع ثــان من خــالل اإلعالن 
ــداول« ومــن خــالل إرســال إخطــار  ــي الخــاص بالســوق الماليــة الســعودية »ت ــي وعلــى الموقــع اإللكترون علــى موقعــه اإللكترون
خطــي لجميــع مالكــي الوحــدات وأميــن الحفــظ مــع إعطــاء مهلــة ال تقــل عــن 5 أيــام مــن تاريــخ انعقــاد االجتمــاع الثانــي. وخــالل 
االجتمــاع الثانــي، يشــكل أي عــدد مــن مالكــي الوحــدات الذيــن يمتلكــون أي عــدد مــن الوحــدات، الحاضريــن بصفــة شــخصية أو 

.
ً
 قانونيــا

ً
مــن خــالل ممثليــن، نصابــا

5. يحق لكل مالك وحدات تعيين وكيل لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات.
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ج( طريقة تصويت مالكي الوحدات وحقوق التصويب في اجتماعات مالكي الوحدات
 
ً
1. يجــوز عقــد اجتماعــات مالكــي الوحــدات ومداوالتهــا والتصويــت علــى القــرارات مــن خــالل االجتماعــات عبــر وســائل تقنيــة وفقــا

للشــروط التــي يحددهــا مديــر الصنــدوق أو تحددهــا هيئــة الســوق الماليــة.

2.  فــي حــال التغييــرات األساســية المقترحــة يجــب أخــذ موافقــة مالكــي الوحــدات الذيــن تمثــل نســبة ملكيتهــم أكثــر مــن %50 
ــة أم بواســطة   أم وكال

ً
مــن مجمــوع الوحــدات الحاضــر مالكهــا فــي اجتمــاع مالكــي الوحــدات ســواًء أكان حضورهــم شــخصيا

وســائل التقنيــة الحديثــة.

 في اجتماع مالكي الوحدات.
ً
 واحدا

ً
3. تمثل كل وحدة يمتلكها مالك الوحدات صوتا

16( حقوق مالكي الوحدات: 
أ - قائمة بحقوق مالكي الوحدات.

الحصول على نسخة حديثة من شروط وأحكام الصندوق وسجل مالك الوحدة الخاص به باللغة العربية بدون مقابل.  •
الحصــول علــى تقريــر يتضمــن صافــي قيمــة أصــول وحــدات الصنــدوق، وعــدد الوحــدات التــي يمتلكهــا وصافــي قيمتهــا،   •

وســجل بجميــع الصفقــات يقــدم خــالل 15 يــوم مــن كل صفقــة.
الحصول على القوائم المالية المراجعة للصندوق بدون مقابل عند طلبها.  •

اإلشــعار بــأي تغييــر فــي شــروط وأحــكام الصنــدوق وإرســال ملخــص بهــذا التغييــر قبــل ســريانه وفقــا لنــوع التغييــر والمــدة   •
المحــددة فــي الئحــة صناديــق االســتثمار.

اإلشعار بأي تغير في مجلس إدارة الصندوق.  •
الحصــول علــى نســخة محدثــة مــن شــروط وأحــكام الصنــدوق ســنويا تظهــر الرســوم واألتعــاب الفعليــة ومعلومــات أداء   •

الصنــدوق عنــد طلبهــا.
االشــعار برغبــة مديــر الصنــدوق بإنهــاء صنــدوق االســتثمار قبــل االنهــاء بمــدة ال تقــل عــن 21 يومــا تقويميــا، بخــالف األحــداث التــي   •

تنــص عليهــا الشــروط واألحــكام.
دفع عوائد االسترداد في األوقات المحددة لذلك.  •

الحصول على اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى عن طلبها من مدير الصندوق.  •
يقــوم مديــر الصنــدوق بالدعــوة الجتمــاع مالكــي الوحــدات خــالل 10 أيــام مــن تســلم طلــب كتابــي مــن مالــك أو أكثــر مــن مالكــي   •

الوحــدات الذيــن يملكــون مجتمعيــن أو منفرديــن 25% علــى األقــل مــن قيمــة وحــدات الصنــدوق.

ب - سياسة مدير الصندوق فيما يتعلق حقوق التصويت المرتبطة بأي أصول للصندوق العام الذي يديره
بعــد التشــاور مــع مســؤول االلتــزام، يوافــق مجلــس إدارة الصنــدوق، علــى السياســات العامــة المرتبطــة بممارســة حقــوق 
 مــن أصــول الصنــدوق، وســوف يقــرر مديــر 

ً
التصويــت الممنوحــة للصنــدوق علــى أســاس األوراق الماليــة التــي تشــكل جــزءا

الصنــدوق، بنــاًء علــى تقديــره الخــاص، ممارســة أو عــدم ممارســة أي حقــوق تصويــت، بعــد التشــاور مــع مســؤول االلتــزام. وســيتم 
ــد مالكــي الوحــدات بهــذه السياســة عنــد طلبهــم. تزوي

17( مسؤولية مالكي الوحدات:
 عــن ديــون والتزامــات 

ً
فيمــا عــدا خســارة مالــك الوحــدات الســتثماره فــي الصنــدوق أو جــزء منــه، ال يكــون مالــك الوحــدات مســؤوال

الصنــدوق.
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18( خصائص الوحدات:
 غيــر محــدود مــن الوحــدات متســاوية القيمــة تكــون جميعهــا مــن فئــة واحــدة. ويكــون 

ً
يجــوز لمديــر الصنــدوق أن ُيصــدر عــددا

االشــتراك فــي الصنــدوق علــى شــكل وحــدات متســاوية القيمــة. 

19( التغييرات في شروط وأحكام الصندوق:
أ( األحــكام المنظمــة لتغييــر شــروط وأحــكام الصنــدوق والموافقــات واإلشــعارات المحــددة بموجــب الئحــة صناديــق 

ــتثمار  االس
يخضــع هــذا الصنــدوق لجميــع األحــكام المنظمــة لتغييــر شــروط وأحــكام صناديــق االســتثمار العامــة والموافقــات واإلشــعارات 

المحــددة بموجــب الئحــة صناديــق االســتثمار وأي تعديــل عليهــا.

تبع لإلشعار عن أي تغييرات في شروط وأحكام الصندوق
ُ

ب( اإلجراءات التي ست
1. األحــكام المنظمــة لتغييــر شــروط وأحــكام الصنــدوق والموافقــات واإلشــعارات المحــددة بموجــب الئحــة صناديــق 

االســتثمار
ــكام  ــروط وأح ــى ش ــر عل ــراء أي تغيي ــد إج ــا عن ــل عليه ــتثمار وأي تعدي ــق االس ــة صنادي ــات الئح ــدوق بمتطلب ــر الصن ــزم مدي يلت

ــة: ــر التالي ــواع التغيي ــب أن ــدوق بحس الصن

• التغييرات األساسية:
أ( يجــب علــى مديــر الصنــدوق الحصــول علــى موافقــة مالكــي الوحــدات فــي الصنــدوق المعنــي علــى التغييــر األساســي المقتــرح 

مــن خــالل قــرار صنــدوق عــادي.

ــر الصنــدوق بعــد الحصــول علــى موافقــة مالكــي الوحــدات، الحصــول علــى موافقــة الهيئــة علــى التغييــر  ب( يجــب علــى مدي
ــام. ــدوق الع ــرح للصن ــي المقت األساس

ج( ُيقصد بمصطلح »التغيير األساسي« أي من الحاالت اآلتية:
1. التغيير المهم في أهداف الصندوق العام أو طبيعته أو فئته.

2. التغيير الذي يكون له تأثير في درجة المخاطر للصندوق العام.
3. االنسحاب الطوعي لمدير الصندوق من منصب مدير للصندوق. 

4. أي حاالت أخرى تقررها الهيئة من حين آلخر وتبلغ بها مدير الصندوق.

د(  يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق قبل إجراء أي تغيير أساسي.

ه(  يجــب علــى مديــر الصنــدوق إشــعار مالكــي الوحــدات واإلفصــاح عــن تفاصيــل التغييــرات األساســية فــي موقعــه اإللكترونــي 
وأّي موقــع آخــر متــاح للجمهــور بحســب الضوابــط التــي تحددهــا الهيئــة قبــل )10( أيــام مــن ســريان التغييــر.

و(  يجب بيان تفاصيل التغييرات األساسية في تقارير الصندوق العام التي ُيِعّدها مدير الصندوق.

ز(  يحــق لمالكــي وحــدات صنــدوق عــام مفتــوح اســترداد وحداتهــم قبــل ســريان أي تغييــر أساســي دون فــرض أي رســوم اســترداد 
)إن ُوجدت.(
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• التغييرات الغير أساسية:
أ( يجــب علــى مديــر الصنــدوق إشــعار الهيئــة ومالكــي الوحــدات واإلفصــاح فــي الموقــع اإللكترونــي لمديــر الصنــدوق وأّي موقــع 
آخــر متــاح للجمهــور بحســب الضوابــط التــي تحددهــا الهيئــة عــن أي تغييــرات غيــر أساســية فــي الصنــدوق العــام الــذي يديــره 
قبــل )10( أيــام مــن ســريان التغييــر، ويحــق لمالكــي وحــدات الصنــدوق العــام المفتــوح اســترداد وحداتهــم قبــل ســريان 

التغييــر غيــر األساســي دون فــرض أي رســوم اســترداد )إن ُوجــدت(.

ب( يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق قبل إجراء أي تغيير غير أساسي.

ج( ُيقصد بـ “التغيير غير األساسي” أي تغيير ال يقع ضمن التغييرات األساسية الموضحة في الفقرة السابقة.

د( يجب بيان تفاصيل التغييرات غير األساسية في تقارير الصندوق العام التي ُيِعّدها مدير الصندوق.

20( إنهاء وتصفية صندوق االستثمار:
ــق  ــة صنادي ــكام الئح ــب أح ــك بموج ــة بذل ــراءات الخاص ــتثمار، واإلج ــدوق االس ــاء صن ــتوجب إنه ــي تس ــاالت الت أ - الح

االســتثمار
يعتبــر هــذا الصنــدوق مــن الصناديــق المفتوحــة المــدة وليــس هنــاك يــوم محــدد إلنهــاء الصنــدوق. ومــع ذلــك، فإنــه ســيكون 
 أن حجــم أصــول الصنــدوق ال يبــرر االســتمرار فــي إدارتــه 

ً
لمديــر الصنــدوق الحــق فــي تصفيــة الصنــدوق بالكامــل، إذا أصبــح جليــا

بطريقــة عمليــة ومالئمــة ومجديــة مــن الناحيــة االقتصاديــة أو بســبب حــدوث بعــض التغييــرات فــي األنظمــة التــي تحكــم إدارة 
ــكام  ــروط وأح ــي ش ــددة ف ــدوق والمح ــتمرار الصن ــه الس ــموح ب ــى المس ــد األدن ــدوق دون الح ــم الصن ــض حج ــدوق، أو انخف الصن

الصنــدوق وذلــك بعــد اشــعار هيئــة الســوق الماليــة أو ألي ســبب طــارئ آخــر. 

ب - اإلجراءات المتبعة لتصفية صندوق االستثمار 
في حالة تم اتخاذ قرار بتصفية الصندوق، فسيقوم مدير الصندوق باتخاذ الخطوات التالية:

أ( إتباع أحكام إنهاء وتصفية الصندوق المذكورة في شروط وأحكام الصندوق. 

ب( يقــوم مديــر الصنــدوق بإتمــام مرحلــة بيــع أصــول الصنــدوق وتوزيــع مســتحقات مالكــي الوحــدات عليهــم قبــل انتهــاء مــدة 
الصنــدوق. 

ج( لغــرض إنهــاء الصنــدوق، يقــوم مديــر الصنــدوق بإعــداد خطــة وإجــراءات إنهــاء الصنــدوق بما يحقــق مصلحة مالكــي الوحدات، 
ويجــب عليــه الحصــول علــى موافقــة مجلــس إدارة الصنــدوق )حيثمــا ينطبــق( علــى هــذه الخطــة قبــل القيــام بــأي إجــراء فــي 

هــذا الشــأن. 

 بتفاصيــل خطــة وإجــراءات إنهــاء الصنــدوق قبــل مــدة ال تقــل 
ً
د( يقــوم مديــر الصنــدوق بإشــعار الهيئــة ومالكــي الوحــدات كتابيــا

 مــن التاريــخ المزمــع إنهــاء الصنــدوق فيــه، ودون اإلخــالل بشــروط وأحــكام الصنــدوق.
ً
عــن )21( يومــا

ا للفقرة )د( من هذه المادة. 
ً

ه( يقوم مدير الصندوق بااللتزام بخطة وإجراءات إنهاء الصندوق الموافق عليها وفق

 بانتهــاء الصنــدوق خــالل )10( أيــام مــن انتهاء مــدة الصندوق 
ً
و( يقــوم مديــر الصنــدوق بإشــعار الهيئــة ومالكــي الوحــدات كتابيــا

 للمتطلبــات الــواردة فــي الفقــرة )د( مــن الملحــق )10( مــن هــذه الالئحة. 
ً
وفقــا
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ز( يجب على مدير الصندوق أن يعامل بالمساواة جميع مالكي الوحدات أثناء عملية إنهاء الصندوق أو تصفيته. 

ح( يقــوم مديــر الصنــدوق بتوزيــع مســتحقات مالكــي الوحــدات عليهــم فــور انتهــاء مــدة الصنــدوق أو تصفيتــه دون تأخيــر وبمــا 
ال يتعــارض مــع مصلحــة مالكــي الوحــدات وشــروط وأحــكام الصنــدوق.

ط( يقــوم مديــر الصنــدوق العــام باإلعــالن فــي موقعــه اإللكترونــي، والموقــع اإللكترونــي للســوق أو أّي موقــع آخــر متــاح للجمهــور 
بحســب الضوابــط التــي تحددهــا الهيئــة )حيثمــا ينطبــق(، عــن انتهــاء مــدة الصنــدوق أو مــدة تصفيتــه، ويجــب كذلــك علــى 

مديــر الصنــدوق الخــاص إشــعار مالكــي الوحــدات بذلــك فــي األماكــن والوســائل المحــددة فــي شــروط وأحــكام الصنــدوق.

 لمتطلبــات الملحــق )14( مــن هــذه الالئحــة خالل 
ً
ي( يقــوم مديــر الصنــدوق بتزويــد مالكــي الوحــدات بتقريــر إنهــاء الصنــدوق وفقــا

ــم الماليــة النهائيــة المراجعــة  ــا القوائ
ً

ــخ اكتمــال إنهــاء الصنــدوق أو تصفيتــه، متضمن ــا مــن تاري ــد علــى )70( يومً مــدة ال تزي
للصنــدوق عــن الفتــرة الالحقــة آلخــر قوائــم ماليــة ســنوية مراجعــة.

ج - في حال انتهاء مدة الصندوق، ال يتقاضى مدير الصندوق أي أتعاب تخصم من أصول الصندوق
الينطبق

21( مدير الصندوق:
أ( اسم مدير الصندوق وواجباته ومسؤولياته

شركة الراجحي المالية

يعمــل مديــر الصنــدوق لمصلحــة مالكــي الوحــدات بموجــب أحــكام الئحــة صناديــق االســتثمار والئحــة مؤسســات الســوق الماليــة   •
لهــم وشــروط وأحــكام الصنــدوق وأي تعديــل عليهــا وذلــك فيمــا يتعلــق بالصنــدوق.

يقــع علــى عاتــق مديــر الصنــدوق االلتــزام بجميــع المبــادئ والوجبــات التــي نصــت عليهــا الئحــة مؤسســات الســوق الماليــة بمــا   •
فــي ذلــك واجــب االمانــة تجــاه مالكــي الوحــدات، والــذي يتضمــن العمــل بمــا يحقــق مصالحهــم وبــذل الحــرص المعقــول.

فيما يتعلق بصناديق االستثمار، يكون مدير الصندوق مسؤوال عن القيام باآلتي:  •
1. إدارة الصندوق.

2. عمليات الصندوق بما في ذلك الخدمات اإلدارية للصندوق.
3. طرح وحدات الصندوق.

ــك فيمــا يتعلــق بالصنــدوق واكتمالهــا وأنهــا كاملــة وواضحــة وصحيحــة  4. التأكــد مــن دقــة شــروط وأحــكام الصنــدوق وذل
وغيــر مضللــة.

يعــد مديــر الصنــدوق مســؤوال عــن التــزام بالئحــة صناديــق االســتثمار ســواء أدى مســؤولياته وواجباتــه بشــكل مباشــر أم كلــف   •
بهــا جهــة خارجيــة بموجــب أحــكام الئحــة صناديــق االســتثمار والئحــة مؤسســات الســوق الماليــة.

يعــد مديــر الصنــدوق مســؤوال تجــاه مالكــي الوحــدات عــن خســائر الصنــدوق الناتجــة عــن احتيالــه أو إهمالــه أو ســوء تصرفــه أو   •
تقصيــره المتعمــد.

ــر فــي اســتثمارات الصنــدوق، وضمــان  ــر الصنــدوق أن يضــع السياســات واإلجــراءات لرصــد المخاطــر التــي تؤث يجــب علــى مدي  •
ســرعة التعامــل معهــا. علــى أن يتضمــن تلــك السياســات واإلجــراءات القيــام بعمليــة تقويــم المخاطــر بشــكل ســنوي علــى 

األقــل.
يجــب علــى مديــر الصنــدوق تطبيــق برنامــج مراقبــة المطابقــة وااللتــزام لــكل صنــدوق اســتثمار يديــره، وأن يــزود هيئــة الســوق   •

الماليــة بنتائــج التطبيــق عنــد طلبهــا.
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ب( رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية وتاريخه
شــركة الراجحــي الماليــة تحمــل ترخيــص رقــم )07068/37( الصــادر بتاريــخ 1429/3/10هـــ الموافــق 2008/3/18م. وهــي مؤسســة 
ســوق ماليــة مرخــص لــه بموجــب أحــكام الئحــة األشــخاص المصــرح لهــم الصــادرة بموجــب قــرار الهيئــة رقــم )5-34-2007( بتاريــخ 

1428/6/4هـــ الموافــق 2007/6/19م

ج( العنوان المسجل وعنوان المكتب الرئيس لمدير الصندوق
شركة الراجحي المالية، اإلدارة العامة

8467 طريق الملك فهد – حي المروج
صندوق البريد 2743 الرمز البريدي 12263

هاتف: 8001245858 966+
فاكس: 114600625 966+

المملكة العربية السعودية

د( عنوان الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق
www.alrajhi-capital.com

هـ( بيان رأس المال المدفوع لمدير الصندوق
رأس المال المدفوع يعادل 500,000,000 ريال سعودي.

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

السنة المنتهي في 2020/12/31 مالبند

849,703,552الدخل

205,504,671المصاريف

66,761,565الزكاة

587,665,113صافي الدخل

ز( األدوار والمسؤوليات والواجبات الرئيسة لمدير الصندوق فيما يتعلق بالصندوق
ــح حاملــي  ــك مصال ــر الصنــدوق يعــد مســؤوال عــن إدارة الصنــدوق والســعي لتحقيــق أهدافــه االســتثمارية ويراعــي كذل • مدي
الوحــدات فــي إطــار الشــروط واالحــكام وااللتــزام بسياســات اســتثمار الصنــدوق وممارســاته وقيــود االســتثمار المنصــوص 

ــق االســتثمار عليهــا فــي المــادة 41 مــن الئحــة صنادي
ــر الصنــدوق  • االلتــزام بالضوابــط الشــرعية المنصــوص عليهــا فــي الشــروط واألحــكام والتأكــد بشــكل دوري مــن التــزام مدي

ــة ــأي مخالفــات جوهري ــط الشــرعية وتبليــغ مجلــس إدارة الصنــدوق ب بالضواب
• مراقبة السيولة للوفاء بأي طلبات استرداد محتملة 

• يحق لمدير الصندوق تعيين مدير صندوق من الباطن إذا رأى حاجة لذلك.

ح( أي أنشــطة عمــل أو مصالــح أخــرى لمديــر الصنــدوق تمثــل أهميــة جوهريــة، أو مــن الممكــن أن تتعــارض مــع أنشــطة 
صنــدوق االســتثمار

ال يوجد
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ط( حق مدير الصندوق في تعيين مدير صندوق من الباطن
ــرا للصنــدوق مــن الباطــن ألي صنــدوق اســتثمار  ــر الصنــدوق تكليــف طــرف ثالــث أو أكثــر أو أي تابعيــه بالعمــل مدي يجــوز لمدي
يديــره مديــر صنــدوق مــن الباطــن ألي صنــدوق اســتثمار يديــره الصنــدوق. وســيدفع مديــر الصنــدوق أي أتعــاب ومصاريــف تابعــة 

لذلــك. 

ي( األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله

أ. للهيئــة الســوق الماليــة صالحيــة عــزل مديــر الصنــدوق فيمــا يتعلــق بالصنــدوق واتخــاذ أي اجــراء تــراه مناســبا لتعييــن مديــر 
صنــدوق بديــل أو اتخــاذ أي تدبيــر آخــر تــراه مناســبا فــي حــال وقــوع أي مــن الحــاالت اآلتيــة:

1( توقــف مديــر الصنــدوق عــن ممارســة نشــاط إدارة االســتثمارات وتشــغيل الصناديــق أو نشــاط إدارة االســتثمارات دون إشــعار 
الهيئــة بذلــك بموجــب الئحــة مؤسســات الســوق الماليــة.

2( إلغــاء ترخيــص مديــر الصنــدوق فــي ممارســة نشــاط إدارة االســتثمارات وتشــغيل الصناديــق أو نشــاط إدارة االســتثمارات، أو 
ســحبه، أو تعليقــه مــن قبــل الهيئــة.

3(  تقديــم طلــب إلــى الهيئــة مــن مديــر الصنــدوق إللغــاء ترخيصــه فــي ممارســة نشــاط إدارة االســتثمارات وتشــغيل الصناديــق 
أو نشــاط إدارة االســتثمارات.

 - بااللتزام بالنظام أو لوائحه التنفيذية.
ً
4( إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل - بشكل تراه الهيئة جوهريا

5(  وفــاة مديــر المحفظــة االســتثمارية الــذي يديــر أصــول صنــدوق االســتثمار أو عجــزه أو اســتقالته مــع عــدم وجــود شــخص آخــر 
مســجل لــدى مديــر الصنــدوق قــادر علــى إدارة أصــول صنــدوق االســتثمار أو أصــول الصناديــق التــي يديرهــا مديــر المحفظــة 

االســتثمارية.

6( أي حالة أخرى ترى الهيئة - بناًء على أسس معقولة - أنها ذات أهمية جوهرية.

ب( يجــب علــى مديــر الصنــدوق إشــعار الهيئــة بــأي مــن الحــاالت الــوارد ذكرهــا فــي الفقــرة الفرعيــة )5( مــن الفقــرة )أ( مــن هــذه 
المــادة خــالل يوميــن مــن تاريــخ حدوثهــا.

 للحــاالت المنصــوص عليهــا فــي الفقــرات الفرعيــة )1( و)2( و)3( و)4( و)5( و)6( مــن الفقــرة )أ( 
ً
ج( عنــد عــزل مديــر الصنــدوق وفقــا

 مــن تاريــخ صــدور 
ً
مــن هــذه المــادة، توّجــه الهيئــة مديــر الصنــدوق المعــزول للدعــوة الجتمــاع مالكــي الوحــدات خــالل )15( يومــا

قــرار الهيئــة بالعــزل؛ وذلــك لتعييــن أميــن الحفــظ أو جهــة أخــرى، مــن خــالل قــرار صنــدوق عــادي، للبحــث والتفــاوض مــع مديــر 
صنــدوق بديــل وتحديــد المــدة المحــددة للبحــث والتفــاوض.

د( عنــد تحقــق الحالــة المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة )ج( مــن هــذه المــادة، يجــب علــى مديــر الصنــدوق أن ُيشــِعر الهيئــة بنتائــج 
اجتمــاع مالكــي الوحــدات خــالل يوميــن مــن تاريــخ انعقــاده. 
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ه( يجــب علــى مديــر الصنــدوق التعــاون وتزويــد أميــن الحفــظ أو الجهــة المعّينــة المخولــة بالبحــث والتفــاوض بــأي مســتندات 
طلــب منــه لغــرض تعييــن مديــر صنــدوق بديــل وذلــك خــالل )10( أيــام مــن تاريــخ الطلــب، ويجــب علــى كال الطرفيــن الحفــاظ 

ُ
ت

علــى ســرية المعلومــات.

ــل إدارة الصنــدوق إليــه، أن  ــل علــى إدارة الصنــدوق وتحوي ــر الصنــدوق البدي ــر الصنــدوق، عنــد موافقــة مدي و( يجــب علــى مدي
ــى الهيئــة فــور تســلمها. ــر الصنــدوق البديــل الكتابيــة إل يرســل موافقــة مدي

ــكل  ــاون بش ــدوق التع ــر الصن ــى مدي ــن عل ــادة، فيتعي ــذه الم ــن ه ــرة )أ( م  للفق
ً
ــا ــا وفق ــن صالحياته  م

ً
ــا ــة أي ــت الهيئ إذا مارس ز( 

ــر الصنــدوق البديــل وذلــك خــالل الـــ )60(  كامــل مــن أجــل المســاعدة علــى تســهيل النقــل الســلس للمســؤوليات إلــى مدي
 
ً
 األولــى مــن تعييــن مديــر الصنــدوق البديــل. ويجــب علــى مديــر الصنــدوق المعــزول أن ينقــل، حيثمــا كان ذلــك ضروريــا

ً
يومــا

 لتقديــر الهيئــة المحــض، إلــى مديــر الصنــدوق البديــل جميــع العقــود المرتبطــة بصنــدوق االســتثمار ذي 
ً
 ووفقــا

ً
ومناســبا
العالقــة.

ــن مديــر صنــدوق بديــل خــالل المــدة المحــددة للبحــث والتفــاوض مــع مديــر صنــدوق بديــل المشــار إليهــا فــي  ح( فــي حــال لــم يعيَّ
الفقــرة )ج( مــن هــذه المــادة، فإنــه يحــق لمالكــي الوحــدات طلــب تصفيــة الصنــدوق مــن خــالل قــرار خــاص للصنــدوق.

22( مشغل الصندوق:
أ( اسم مشغل الصندوق

شركة الراجحي المالية

ب( رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية وتاريخه
شــركة الراجحــي الماليــة تحمــل ترخيــص رقــم )07068/37( الصــادر بتاريــخ 1429/3/10هـــ الموافــق 2008/3/18م. وهــي مؤسســة 
ســوق ماليــة مرخــص لــه بموجــب أحــكام الئحــة األشــخاص المصــرح لهــم الصــادرة بموجــب قــرار الهيئــة رقــم )5-34-2007( بتاريــخ 

1428/6/4هـــ الموافــق 2007/6/19م.

ج( العنوان المسجل وعنوان العمل لمشغل الصندوق
شركة الراجحي المالية، اإلدارة العامة

8467 طريق الملك فهد – حي المروج
صندوق البريد 2743 الرمز البريدي 12263

هاتف: 8001245858 966+
فاكس: 114600625 966+

المملكة العربية السعودية

د( بيان األدوار األساسية لمشغل الصندوق ومسؤولياته فيما يتعلق بصندوق االستثمار
• تسجيل جميع المبالغ الخاصة باستثمارات الصندوق والمصاريف واالتعاب بحساب الصندوق، اجراء التسويات الالزمة.

 لشروط واحكام الصندوق والئحة صناديق االستثمار.
ً
• التأكد من أن جميع استثمارات الصندوق وفقا

• تقييم أصول الصندوق لتسعير وحدات الصندوق في الوقت المحدد بشروط واحكام الصندوق.
 لشروط وأحكام الصندوق )إن وجدت(

ً
• توزيع األرباح على مالكي الوحدات وفقا
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• نشر صافي قيمة أصول الصندوق في يوم العمل التالي ليوم التعامل في الموقع االلكتروني وموقع تداول. 
• تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد وفقا لشروط واحكام الصندوق.

• التأكد من دقة تطبيق واحكام شروط الصندوق.
• االحتفاظ بالدفاتر والسجالت لجميع الوحدات الصادرة والملغاة وبسجل محدث لكل مشترك بالصندوق.

• أعداد القوائم المالية للصندوق حسب الئحة صناديق االستثمار.
• تقديم التقارير لمالكي الوحدات حسب ما نصت عليه الئحة صناديق االستثمار.

• تقديم التقارير الخاصة بهيئة السوق المالية.

هـ( حق مدير الصندوق في تعيين مدير صندوق من الباطن
 للصنــدوق مــن الباطــن ألي صنــدوق اســتثمار 

ً
يجــوز لمشــغل الصنــدوق تكليــف طــرف ثالــث أو أكثــر أو أي تابعيــه بالعمــل مشــغال

يديــره مشــغل صنــدوق مــن الباطــن ألي صنــدوق اســتثمار يديــره الصنــدوق. وســيدفع مشــغل الصنــدوق أي أتعــاب ومصاريــف 
تابعــة لذلــك. 

 فيما يتعلق بصندوق االستثمار
ً
 ثالثا

ً
و( المهام التي كلف بها مشغل الصندوق طرفا

يحــق لمشــغل الصنــدوق تكليــف أي طــرف ثالــث للقيــام بجــزء مــن مهــام مشــغل الصنــدوق أو جميعهــا نيابــة عنــه فــي األســواق 
المحليــة أو الخارجيــة.  

23( أمين الحفظ:
أ( اسم أمين الحفظ

شركة البالد لالستثمار البالد المالية

ب( رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية، وتاريخه
شركة البالد المالية مقرها الرئيسي في الرياض تحمل ترخيص رقم )37-08100( بتاريخ 1429/05/20هـ الموافق 2008/05/25م 

ج( العنوان المسجل وعنوان العمل ألمين الحفظ
شركة البالد لالستثمار

المملكة العربية السعودية 
البالد المالية، المركز الرئيسي 

طريق الملك فهد | ص ب 140 الرياض 11411 
الرقم المجاني: 920003636 فاكس: 0112906299

clientservices@albilad-capital.com   :البريد اإللكتروني
www.albilad-capital.com :الموقع االلكتروني

د( األدوار األساسية ومسؤوليات أمين الحفظ فيما يتعلق بالصندوق
ــر  ــع التدابي ــاذ جمي ــدات واتخ ــي الوح ــع مالك ــن جمي ــة ع ــدوق نياب ــول الصن ــة أص ــظ وحماي ــن حف ــؤول ع ــو المس ــظ ه ــن الحف أمي

ــدوق. ــول الصن ــظ أص ــص حف ــا يخ ــة فيم اإلداري
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هـ( حق أمين الحفظ في تعيين أمين حفظ من الباطن
 للحفــظ مــن الباطــن للصنــدوق. وســيدفع أميــن 

ً
يجــوز ألميــن الحفــظ تكليــف طــرف ثالــث أو أكثــر أو اي مــن تابعيــه بالعمــل أمينــا

الحفــظ أي أتعــاب ومصاريــف تابعــة لذلــك.

ً
 ثالثا

ً
و( المهام التي كلف بها أمين الحفظ طرفا

يحــق ألميــن الحفــظ تكليــف أي طــرف ثالــث للقيــام بجــزء مــن مهــام أميــن الحفــظ أو جميعهــا نيابــة عنــه فــي األســواق المحليــة 
أو الخارجيــة.  

  
ز( األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله

1. صالحية الهيئة في عزل أمين الحفظ واستبداله:
 في حال وقوع أي من الحاالت اآلتية:

ً
للهيئة عزل أمين الحفظ المعين من مدير الصندوق أو اتخاذ أي تدبير تراه مناسبا

1. توقف أمين الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار الهيئة بذلك بموجب مؤسسات السوق المالية.
2. إلغاء ترخيص أمين الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة.

3. تقديم طلب إلى الهيئة من أمين الحفظ إللغاء ترخيصه في ممارسة نشاط الحفظ.
 - بالتزام النظام أو لوائحه التنفيذية.

ً
4. إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قد أخل - بشكل تراه الهيئة جوهريا

أي حالة أخرى ترى الهيئة - بناًء على أسس معقولة - أنها ذات أهمية جوهرية.

 للفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة، فيجــب علــى مديــر الصنــدوق المعنــي تعييــن أميــن 
ً
 مــن صالحياتهــا وفقــا

ً
إذا مارســت الهيئــة أيــا

 لتعليمــات الهيئــة، كمــا يتعيــن علــى مديــر الصنــدوق وأميــن الحفــظ المعــزول التعــاون بشــكل كامــل مــن 
ً
حفــظ بديــل وفقــا

 األولــى مــن 
ً
أجــل المســاعدة علــى تســهيل النقــل الســلس للمســؤوليات إلــى أميــن الحفــظ البديــل وذلــك خــالل الـــ )60( يومــا

 لتقديــر 
ً
 ووفقــا

ً
 ومناســبا

ً
تعييــن أميــن الحفــظ البديــل. ويجــب علــى أميــن الحفــظ المعــزول أن ينقــل، حيثمــا كان ذلــك ضروريــا

الهيئــة المحــض، إلــى أميــن الحفــظ البديــل جميــع العقــود المرتبطــة بصنــدوق االســتثمار ذي العالقــة.

2. صالحية مدير الصندوق في عزل أمين الحفظ واستبداله:
ــر الصنــدوق عــزل أميــن الحفــظ المعيــن مــن قبلــه بموجــب إشــعار كتابــي إذا رأى بشــكل معقــول أن عــزل أميــن  أ. يجــوز لمدي
 وبشــكل كتابــي.

ً
الحفــظ فــي مصلحــة مالكــي الوحــدات، وعلــى مديــر الصنــدوق إشــعار الهيئــة ومالكــي الوحــدات بذلــك فــورا

 مــن تســلم أميــن الحفــظ اإلشــعار الكتابــي 
ً
ب. يجــب علــى مديــر الصنــدوق إذا عــزل أميــن الحفــظ تعييــن بديــل لــه خــالل )30( يومــا

ــر الصنــدوق   للفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة. ويجــب علــى أميــن الحفــظ المعــزول التعــاون بشــكل كامــل مــع مدي
ً
الصــادر وفقــا

لتســهيل النقــل الســلس للمســؤوليات إلــى أميــن الحفــظ البديــل. ويجــب علــى أميــن الحفــظ المعــزول أن ينقــل، حيثمــا كان 
، إلــى أميــن الحفــظ البديــل جميــع العقــود المرتبطــة بصنــدوق االســتثمار ذي العالقــة.

ً
 ومناســبا

ً
ذلــك ضروريــا

 فــي موقعــه اإللكترونــي عــن قيامــه بتعييــن أميــن حفــظ بديــل، ويجــب علــى مديــر 
ً
ج. يجــب علــى مديــر الصنــدوق اإلفصــاح فــورا

الصنــدوق العــام كذلــك اإلفصــاح فــي أي موقــع آخــر متــاح للجمهــور بحســب الضوابــط التــي تحددهــا الهيئــة عــن قيامــه 
بتعييــن أميــن حفــظ بديــل للصنــدوق العــام.
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24( مجلس إدارة الصندوق:
أ. أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق، مع بيان نوع العضوية

يشــرف علــى الصنــدوق مجلــس إدارة مكــون مــن أربعــة أعضــاء مــن بينهــم عضويــن مســتقلين ينطبــق عليهــم التعريــف الــوارد 
فــي قائمــة المصطلحــات المســتخدمة فــي لوائــح الهيئــة، ويتكــون مجلــس إدارة الصنــدوق مــن األعضــاء التالية أســمائهم:

• السيد / أحمد بن عبدالرحمن المحسن )رئيس المجلس – عضو غير مستقل(
• الشيخ الدكتور/ أنس بن عبداهلل العيسى )عضو غير مستقل(

• السيد/ طارق بن عبداهلل الرميم )عضو مستقل(
• السيد/ عبدالعزيز بن صالح العمير )عضو مستقل(

ب. نبذة عن مؤهالت أعضاء مجلس إدارة الصندوق
السيد/ أحمد بن عبد الرحمن المحسن )رئيس المجلس – عضو غير مستقل(

يشــغل الســيد أحمــد المحســن منصــب الرئيــس التنفيــذي للشــؤون الماليــة فــي شــركة الراجحــي الماليــة منــذ العــام 2016، 
ولديــه أكثــر مــن 16 عامــا مــن الخبــرة فــي األعمــال المصرفيــة والماليــة والتدقيق. وهــو عضــو مجلــس اإلدارة في صنــدوق الراجحي 
ــام  ــذ الع ــا من ــة فيه ــة المراجع ــس لجن ــة ورئي ــع األهلي ــاز والتصني ــركة الغ ــي ش ــس اإلدارة ف ــو مجل ــام 2018 وعض ــذ الع ــت من ري
2019، وهــو كذلــك عضــو لجنــة المراجعــة فــي شــركة االتحــاد للتأميــن التعاونــي منــذ العــام 2017. شــغل الســيد أحمــد منصــب 
الرئيــس التنفيــذي للشــؤون الماليــة فــي مصــرف الراجحي فــروع األردن، كمــا عمــل ســابقا فــي مصــرف الراجحــي - الســعودية، 
وقبــل ذلــك كان يعمــل فــي شــركة PwC وشــركة ديلويــت، وعمــل أيضــا فــي الصنــدوق الســعودي للتنميــة. الســيد أحمــد حاصــل 
علــى شــهادة ماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة ســاوث ايســت ميســوري ســتيت - الواليــات المتحــدة األمريكيــة، ودرجــة 
البكالوريــوس فــي المحاســبة مــن جامعــة الملــك ســعود. باإلضافــة الــى برامــج تنفيذيــة فــي كليــة الدراســات العليــا إلدارة األعمــال 
فــي جامعــة ســتانفورد وكذلــك فــي كليــة لنــدن لألعمــال. الســيد أحمــد المحســن حاصــل علــى شــهادة الزمالــة األمريكيــة فــي 

.)SOCPA( باإلضافــة الــى الزمالــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن ،)CPA( المحاســبة

الشيخ الدكتور/ أنس بن عبداهلل العيسى )عضو غير مستقل(
أميــن الهيئــة الشــرعية ومديــر اإلدارة الشــرعية بشــركة الراجحــي الماليــة منــذ شــهر ســبتمبر 2010، يحمــل شــهادة الدكتــوراه 
ــن ســعود اإلســالمية، ويحمــل الماجســتير وبكالوريــوس الشــريعة مــن  ــي للقضــاء بجامعــة اإلمــام محمــد ب مــن المعهــد العال
الجامعــة نفســها، عمــل فــي الرقابــة الشــرعية بمصــرف الراجحــي، كمــا عمــل فــي جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية، لــه 

مســاهمات فــي مجــال االستشــارات الشــرعية وهــو عضــو فــي الجمعيــة الفقهيــة الســعودية.

السيد/ طارق بن عبداهلل الرميم )عضو مستقل(
الســيد طــارق مؤســس وشــريك تنفيــذي لشــركة شــركاء وتــر األعمــال التجاريــة، وهــي شــركة اســتثمارية خاصــة لهــا مكاتــب فــي 
ــالل الملقــا الســكني، وشــركة تأثيــر الماليــة، وهــي شــركة مرخصــة مــن هيئــة  ــاض ودبــي. رئيــس مجلــس إدارة صنــدوق ت الري
الســوق الماليــة. وقــد شــغل الســيد طــارق عــدة مناصــب ســابقة كرئيــس مجلــس اإلدارة  للشــركة الســعودية لألســماك، ونائــب 
ــو  ــس إدارة وعض ــيج(، وعضــو مجل ــي )أس ــن التعاون ــدة للتأمي ــة المتح ــتثمار للمجموع ــة االس ــو لجن ــس اإلدارة وعض ــس مجل رئي
اللجنــة التنفيذيــة لشــركة األمثــل للتمويــل. بــدأ مســيرته العمليــة مــع صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي، كمــا عمــل 
 BNP وأيضــا عمــل فــي منصــب كبيــر المصرفييــن فــي AG Deutsche Bank كرئيــس قســم إدارة األصــول والثــروات فــي 

ً
ســابقا

Paribas Corporate& Investment Banking. الســيد طــارق حاصــل علــى شــهادة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن كليــة 
لنــدن لألعمــال، وشــهادة البكالوريــوس فــي الهندســة الميكانيكيــة مــن جامعــة واليــة بورتالنــد، كمــا يعــد طــارق مستشــار مالــي 

مرخــص مــن وزارة التجــارة واالســتثمار.
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السيد/ عبد العزيز بن صالح العمير )عضو مستقل(
 منصــب رئيــس تنفيــذي فــي شــركة وصــل لالســتثمار 

ً
يشــغل االســتاذ عبــد العزيــز بــن صالــح بــن عبــد العزيــز العميــر حاليــا

 إلدارة المبيعــات وكبــار المســتثمرين فــي شــركة الراجحــي 
ً
التجاريــة منــذ عــام 2012م وقبــل انضمامــه لشــركة وصــل، عمــل رئيســا

الماليــة، ولديــه خبــرة تزيــد عــن 15 ســنه فــي مجــال تمويــل الشــركات والخدمــات االســتثمارية والتســويقية. كمــا يشــغل منصــب 
عضــو مجلــس ادارة فــي صنــدوق الراجحــي ريــت وشــركة التاميــن العربيــة التعاونيــة وشــركة بدايــة لتمويــل المنــازل وعــدد مــن 
الشــركات التجاريــة والصناعيــة، حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي ادارة األعمــال مــن جامعــة وبســتر فــي مدينــة جنيــف، 

سويســرا.

ج. وصف أدوار ومسؤوليات مجلس إدارة الصندوق
دور مجلس إدارة الصندوق وطبيعة الخدمات التي يقدمها المجلس كالتالي:

تشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق اآلتي:
 فيهــا، ويشــمل ذلــك - علــى 

ً
الموافقــة علــى جميــع العقــود والقــرارات والتقاريــر الجوهريــة التــي يكــون الصنــدوق العــام طرفــا  .1

ســبيل المثــال ال الحصــر - الموافقــة علــى عقــود تقديــم خدمــات اإلدارة للصنــدوق، وعقــود تقديــم خدمــات الحفــظ، وال يشــمل 
 للقــرارات االســتثمارية فــي شــأن أي اســتثمارات قــام بهــا الصنــدوق أو ســيقوم بهــا فــي المســتقبل.

ً
ذلــك العقــود المبرمــة وفقــا

2. اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت المتعلقة بأصول الصندوق.

 - الموافقة أو المصادقة على أي تعارض مصالح يفصح عنه مدير الصندوق.
ً
3. اإلشراف، و - متى كان ذلك مناسبا

 علــى األقــل مــع لجنــة المطابقــة وااللتــزام لــدى مديــر الصنــدوق أو مســؤول المطابقــة وااللتــزام لديــه 
ً
4.  االجتمــاع مرتيــن ســنويا

لمراجعــة التــزام الصنــدوق بجميــع القوانيــن واألنظمــة واللوائــح ذات العالقــة، ويشــمل ذلــك - علــى ســبيل المثــال ال الحصــر - 
المتطلبــات المنصــوص عليهــا فــي هــذه الالئحــة.

5. الموافقــة علــى جميــع التغييــرات المنصــوص عليهــا فــي المادتيــن الثانيــة والســتين والثالثــة والســتين مــن هــذه الالئحــة 
ــق(. ــا ينطب ــعارهم )حيثم ــة أو إش ــدات والهيئ ــي الوح ــة مالك ــى موافق ــدوق عل ــر الصن ــول مدي ــل حص ــك قب وذل

 أم غيــره( يتضمــن إفصاحــات تتعلــق 
ً
6. التأكــد مــن اكتمــال ودقــة شــروط وأحــكام الصنــدوق وأي مســتند آخــر )ســواء أكان عقــدا

بالصنــدوق العــام ومديــر الصنــدوق وإدارتــه للصنــدوق العــام، إضافــة إلــى التأكــد مــن توافــق مــا ســبق مــع أحــكام هــذه الالئحــة.

ــروط  ــة وش ــذه الالئح ــكام ه  ألح
ً
ــا ــدات وفق ــي الوح ــة مالك ــق مصلح ــا يحق ــؤولياته بم ــدوق بمس ــر الصن ــام مدي ــن قي ــد م التأك  .7

وأحــكام الصنــدوق.

ــر المتضمــن تقييــم أداء وجــودة الخدمــات المقدمــة مــن األطــراف المعنيــة بتقديــم الخدمــات الجوهريــة  8. االطــالع علــى التقري
للصنــدوق المشــار إليــه فــي الفقــرة )ل( مــن المــادة التاســعة مــن هــذه الالئحــة؛ وذلــك للتأكــد مــن قيــام مديــر الصنــدوق 

ــة.  ــذه الالئح ــي ه ــا ورد ف ــدوق وم ــكام الصن ــروط وأح  لش
ً
ــا ــدات وفق ــي الوح ــة مالك ــق مصلح ــا يحق ــؤولياته بم بمس

ــا لسياســات وإجــراءات مديــر الصنــدوق 
ً

9. تقييــم آليــة تعامــل مديــر الصنــدوق مــع المخاطــر المتعلقــة بأصــول الصنــدوق وفق
حيــال رصــد المخاطــر المتعلقــة بالصنــدوق وكيفيــة التعامــل معهــا.
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10. العمل بأمانة وحسن نية واهتمام ومهارة وعناية وحرص وبما يحقق مصلحة مالكي الوحدات.

11. تدوين محاضر االجتماعات التي تشتمل على جميع وقائع االجتماعات والقرارات التي اتخذها مجلس إدارة الصندوق.

12. االطــالع علــى التقريــر المتضمــن جميــع الشــكاوى واإلجــراءات المتخــذة حيالهــا المشــار إليــه فــي الفقــرة )م( مــن المــادة 
 
ً
التاســعة مــن هــذه الالئحــة؛ وذلــك للتأكــد مــن قيــام مديــر الصنــدوق بمســؤولياته بمــا يحقــق مصلحــة مالكــي الوحــدات وفقــا

لشــروط وأحــكام الصنــدوق ومــا ورد فــي هــذه الالئحــة. 

د. تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق
المكافــآت المتوقــع دفعهــا إلــى مجلــس إدارة الصنــدوق تصــل إلــى »60,000 ريــال ســعودي« كحــد أقصــى ســنويا لألعضــاء 
المســتقلين مجتمعيــن )يشــمل هــذا المبلــغ مكافــأة حضــور االجتماعــات والتــي تعــادل 5,000 ريــال لــكل عضــو مســتقل عــن 

كل اجتمــاع(.

ه. بيان بأي تعارض متحقق أو محتمل بين مصالح عضو مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق
يمكــن ألعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق أن يكونــوا أعضــاء فــي صناديــق اســتثمارية أخــرى ذات أهــداف اســتثمارية مشــابهة 
ألهــداف الصنــدوق ســواًء كانــت تــدار مــن قبــل مديــر الصنــدوق أو مــن قبــل أي مديــر صنــدوق أخــر. ولذلــك فمــن الممكــن أن يجــد 
أحــد أعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق فــي نطــاق ممارســته ألعمالــه أنــه فــي موقــف ينطــوي علــى تعــارض محتمــل فــي الواجبــات 
ــا  ــرف بم ــه بالتص ــس اإلدارة التزامات ــو مجل ــي عض ــوف يراع ــاالت س ــذه الح ــي ه ــق. وف ــن الصنادي ــر م ــد أو أكث ــع واح ــح م أو المصال
يحقــق مصالــح مالكــي الوحــدات المعنييــن حســب دوره ومســؤوليته كعضــو مجلــس إدارة بالصنــدوق وذلــك بالعمــل بأمانــة 
 دون إغفــال التزاماتــه تجــاه عمــالء الصناديــق األخــرى عنــد االطــالع علــى أي تعــارض 

ً
وحســن نيــة وحــرص إلــى درجــة ممكنــة عمليــا

محتمــل فــي المصالــح وفــي الحــاالت التــي تتطلــب التصويــت ســوف يمتنــع ذلــك العضــو عــن التصويــت إذا رأى أعضــاء مجلــس 
اإلدارة وجــوب ذلــك. علمــا أنــه إلــى تاريــخ إعــداد شــروط وأحــكام الصنــدوق ال يوجــد تعــارض متحقــق بيــن مصالــح عضــو مجلــس 

إدارة الصنــدوق ومصالــح الصنــدوق. 

و. مجالس إدارة الصناديق التي يشارك فيها عضو مجلس الصندوق
يــدرك المســتثمر فــي هــذا الصنــدوق أن أعضــاء مجلــس اإلدارة قــد يكــون لهــم عضويــات مماثلــة فــي صناديــق اســتثمارية أخــرى، 
ويجتهــد مديــر الصنــدوق لبيــان وتحديــث – مــن حيــن آلخــر – جميــع أســماء الصناديــق االســتثمارية المــدارة مــن قبــل الشــركة 
التــي يحــل فيهــا أحــد أو جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة. الجــدول التالــي يوضــح عضويــات أعضــاء مجلــس اإلدارة الحاليــة فــي 

الصناديــق االســتثمارية المرخصــة والعاملــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
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أعضاء مستقلينأعضاء غير مستقلين

اسم الصندوق
  السيد/أحمد المحسن 

)رئيس المجلس(
  السيد/ طارق الرميم  السيد /عبدالعزيز العمير  الشيخ/ أنس العيسى

صندوق الراجحي  للمضاربة بالبضائع )الريال السعودي(

صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع )دوالر أمريكي(

صندوق الراجحي للصكوك

صندوق الراجحي  المتوازن المتعدد األصول

صندوق الراجحي للنمو المتعدد األصول

صندوق الراجحي المحافظ متعدد األصول

صندوق الراجحي لألسهم السعودية

صندوق الراجحي لألسهم الخليجية

صندوق الراجحي لألسهم العالمية

صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع األرباح 
)أسهم منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا(



صندوق الراجحي لقطاع المواد األساسية

صندوق الراجحي إم إس سي أي لمؤشر األسهم 
السعودية متعدد العوامل



صندوق الراجحي لألسهم السعودية للدخل

صندوق الراجحي المتنوع للدخل

صندوق الراجحي المطور للمرابحات

صندوق الراجحي ريت

صندوق مجمع تالل الملقا السكني

25( الهيئة الشرعية:
أ( أسماء أعضاء الهيئة الشرعية، ومؤهالتهم

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

)
ً
فضيلة الشيخ د. صالح بن منصور الجربوع )رئيسا

حصــل الدكتــور صالــح علــى الشــهادة الجامعيــة وشــهادة الماجســتير والدكتــوراه مــن جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود 
 للهيئــة الشــرعية فــي شــركة تكافــل الراجحــي للتأميــن التعاونــي، وهــو محامــي ومحكــم معتمــد 

ً
اإلســالمية، ويعمــل رئيســا

فــي مركــز التحكيــم لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي – البحريــن

 )
ً
فضيلة الشيخ د. سليمان بن عبداهلل اللحيدان )عضوا

حصــل الدكتــور ســليمان علــى الشــهادة الجامعيــة وشــهادة الماجســتير والدكتــوراه مــن جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود 
.

ً
اإلســالمية، وهــو قاضــي اســتئناف فــي المجلــس األعلــى للقضــاء ســابقا

 )
ً
فضيلة الشيخ د. سعد بن تركي الخثالن )عضوا

حصــل الدكتــور ســعد علــى الشــهادة الجامعيــة والماجســتير والدكتــوراه مــن جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية، 
 
ً
ــا ــاض، ورئيس ــالمية- الري ــعود اإلس ــن س ــد ب ــام محم ــة اإلم ــريعة بجامع ــة الش ــي كلي ــه ف ــم الفق ــي قس ــتاذ( ف  )أس

ً
ــا ــل حالي ويعم

للجمعيــة الفقهيــة الســعودية، وهــو عضــو ســابق لــدى هيئــة كبــار العلمــاء بالمملكــة العربيــة الســعودية.
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ب( أدوار ومسؤوليات الهيئة الشرعية
دور الهيئة الشرعية يتمثل فيما يلي:

1. دراســة ومراجعــة شــروط وأحــكام الصنــدوق وأهــدافه وسياســاته االســتثمارية، للتأكد من تقيدهــا بأحــكام الشريعة.
2. تقديم الرأي الشرعي إلى مدير الصندوق بخصوص التقيد باألحكام الشرعية.

3. تحديد الضوابط واألحكام الشرعية التي يجب على مدير الصندوق التقيد بها خالل إدارته الستثمارات الصندوق.
4. وضع آلية الحتساب العنصر الواجب استبعاده من الصندوق – إن وجد – والتأكد من استبعاده.

5. مراقبة استثمارات الصندوق وأعماله وفق الضوابط الشرعية المحددة.

ج( تفاصيل مكافئات أعضاء الهيئة الشرعية
ال يحمَّل الصندوق أي تكاليف مقابل االستشارات الشرعية.

د( تفاصيــل المعاييــر المطبقــة لتحديــد شــرعية األصــول المعــدة لالســتثمار والمراجعــة الدوريــة لتلــك األصــول 
واإلجــراءات المتبعــة فــي حــال عــدم التوافــق مــع المعاييــر الشــرعية

تحكــم الصنــدوق ضوابــط االســتثمار والمتاجــرة فــي األســهم والبضائــع الصــادرة مــن الهيئــة الشــرعية لمديــر الصنــدوق والتــي 
تشــمل مــا يأتــي:

: ضوابط صناديق المضاربة بالبضائع
ً
أوال

جــر بــه، ويتقاســمان الربــح بينهما بحســب ما يتفقــان عليــه. والمضاربة 
ّ

 إلــى آخــر ليت
ً
تعريــف المضاربــة: هــي أن يدفــع شــخص مــاال

فــي هــذا الصنــدوق مــن المضاربــة المشــتركة وهــي هنــا: عقــد بيــن أربــاب المــال )مــالك الوحــدات( والمضــارب )مديــر الصنــدوق( 
 بينهمــا 

ً
علــى أن يتولــى المضــارب اســتثمار أموالهــم فــي نشــاط يرجــى منــه تحقيــق ربــح مناســب، علــى أن يكــون الربــح موزعــا

حســب مــا اتفقــا عليــه، وفــي حــال الخســارة تكــون الخســارة الماليــة علــى أربــاب المــال ويخســر المضــارب جهــده وعملــه فقــط.

الضوابط الشرعية:
أ. فــي حالــة اســتثمار الصنــدوق بصناديــق أخــرى تديرهــا شــركة الراجحــي الماليــة، تحكــم الصنــدوق الضوابــط الشــرعية الصــادرة 

مــن الهيئــة الشــرعية لمديــر الصنــدوق والتــي تشــمل مــا يأتــي:

ب. في حال تعامل الصندوق بشراء السلع )المعادن( ثم بيعها باألجل يلتزم مدير الصندوق باآلتي:
-  أن تكــون الســلع مملوكــة للصنــدوق ومتعينــة لــه – بأرقامهــا ومكانهــا – وبموجــب الوثائــق المعينــة لهــا، قبــل البيــع علــى 

المشتري.
ال يجوز أن يبيع الصندوق أو يشتري سلعا ال يجوز فيها التأجيل من الذهب والفضة والعمالت.  -

ال يجوز أن يشتري الصندوق من العميل ما قد باعه إياه باألجل.  -
إذا باع الصندوق السلعة على عميل فال يجوز له أن يبيعها وكالة عنه على من اشتراها الصندوق لنفسه.  -

ج. ال يجوز تداول وحدات الصندوق إال بعد بدء نشاطه واستمرار مزاولته لهذا النشاط في موجوداته االستثمارية.

د. ال يجــوز تــداول وحــدات الصنــدوق بعــد توقفــه عــن مزاولــة نشــاطه كالتوقــف للتصفيــة إذا كانــت فــي موجــودات الصنــدوق 
ديــون أو نقــود، إذ يجــب فــي هــذه الحــال تطبيــق أحــكام الصــرف وشــروطه وأحــكام بيــع الديــن.
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ثانيا: ضوابط صناديق األسهم:
تحكم الصندوق ضوابط االستثمار والمتاجرة في األسهم الصادرة من الهيئة الشرعية لمدير الصندوق ما يأتي:

الشركات المساهمة، من حيث غرضها ونشاطها وضوابط التعامل في أسهمها أنواع ثالثة هي:
ــوع األول: الشــركات المســاهمة ذات األغــراض واألنشــطة المباحــة. وهــذه الشــركات يجــوز االســتثمار والمتاجــرة بأســهمها  الن

وفــق شــروط البيــع وأحكامــه.

النــوع الثانــي: الشــركات المســاهمة ذات األغــراض واألنشــطة المحرمــة، مثــل شــركات الخمــور والتبــغ ولحــوم الخنزيــر وشــركات 
القمــار والبنــوك الربويــة، وشــركات المجــون واألفــالم الخليعــة، وصناديق االســتثمار في الســندات الربوية، والشــركات المتخصصة 

.
ً
فــي تــداول الديــون والتعامــل بهــا. وهــذه الشــركات ال يجــوز االســتثمار والمتاجــرة بأســهمها مطلقــا

النــوع الثالــث: الشــركات المســاهمة التــي أغراضهــا وأنشــطتها مباحــة، ولكــن قــد يطــرأ فــي بعــض تعامالتهــا أمــور محرمــة، 
. وقــد قــررت الهيئــة بشــأن هــذا النــوع )النــوع الثالــث( مــن الشــركات المســاهمة مــا يأتــي:

ً
مثــل تعاملهــا بالربــا اقتراضــا أو إيداعــا

: يجب أن يراعى في االستثمار والمتاجرة في أسهم هذا النوع من أنواع الشركات المساهمة الضوابط اآلتية:
ً
أوال

إن جــواز التعامــل بأســهم تلــك الشــركات مقيــد بالحاجــة، فــإذا وجــدت شــركات مســاهمة تلتــزم اجتنــاب التعامــل بالربــا وتســد   -
الحاجــة فيجــب االكتفــاء بهــا عــن غيرهــا ممــن ال يلتــزم بذلــك.

 قصيــر األجــل – )30%( مــن إجمالــي القيمــة 
ً
 طويــل األجــل أم قرضــا

ً
أال يتجــاوز إجمالــي المبلــغ المقتــرض بالربــا – ســواء أكان قرضــا  -

 أن االقتــراض بالربــا حــرام مهمــا كان مبلغــه، وتؤخــذ القيمــة الســوقية مــن 
ً
الســوقية مــا لــم تقــل عــن القيمــة الدفتريــة، علمــا

متوســط قيمتهــا لــكل ربــع مــن أربــاع الســنة.
 عــن االســتثمار 

ً
أال يتجــاوز مقــدار اإليــراد الناتــج مــن عنصــر محــرم )5%( مــن إجمالــي إيــراد الشــركة ســواء أكان هــذا اإليــراد ناتجــا  -

بفائــدة ربويــة أم عــن ممارســة نشــاط محــرم أم عــن تملــك لمحــرم أم عــن غيــر ذلــك. وإذا لــم يتــم اإلفصــاح عــن بعــض اإليــرادات 
فيجتهــد فــي معرفتهــا، ويراعــى فــي ذلــك جانــب االحتيــاط.

وما ورد من تحديد للنسب مبني على االجتهاد وهو قابل إلعادة النظر حسب االقتضاء.  -

: إذا تغيــرت أوضــاع الشــركات بحيــث ال تنطبــق عليهــا الضوابــط الســابقة وجبــت المبــادرة إلــى التخلــص منهــا ببيــع 
ً
ثانيــا

 مــن تاريــخ العلــم بتغيرهــا.
ً
أســهمها حســب اإلمــكان علــى أال تتجــاوز مــدة االنتظــار تســعين يومــا

: يرجــع فــي معرفــة أنشــطة الشــركة والنســب المقــررة لجــواز الدخــول فــي االســتثمار والمتاجــرة فيهــا إلــى أقــرب قوائــم 
ً
ــا ثالث

ماليــة صــادرة موضحــة للغــرض؛ ســنوية كانــت أو ربــع ســنوية أو شــهرية، ســواء أكانــت مدققــة أم غيــر مدققــة.

: ال يجوز االشتراك في تأسيس الشركات التي ينص نظامها على تعامل محرم في أنشطتها أو أغراضها.
ً
رابعا

: يتولــى مديــر الصنــدوق اســتبعاد العنصــر المحــرم مــن األســهم واألوراق الماليــة األخــرى حســب ضوابــط الهيئــة 
ً
خامســا

الشــرعية 
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: ضوابط االشتراك في الصندوق واسترداد وحداته:
ً
ثالثا

أن يكون االشتراك في الصندوق واالسترداد منه وفق الضوابط الشرعية اآلتية:
 )كاألســهم وحقــوق األولويــة ووحــدات الصناديــق العقاريــة 

ً
 أو منافــع أو خدمــات أو حقوقــا

ً
أ.  إذا كانــت موجــودات الصنــدوق أعيانــا

المتداولــة واالســتثمارية ونحوهــا( فــال مانــع مــن إتاحــة االشــتراك واالســترداد فــي الصنــدوق فــي حــال اكتمــال الطلــب.

ــة االكتتــاب فــي الصنــدوق وقبــل بــدء نشــاطه( فــال   )كالفتــرة التــي تكــون بعــد نهاي
ً
ب. إذا كانــت موجــودات الصنــدوق نقــودا

يجــوز االشــتراك أو االســترداد فــي الصنــدوق إال بعــد مراعــاة ضوابــط الصــرف، وهــي كمــا يأتــي:
1. إذا كان مبلغ االشتراك واالسترداد بنفس عملة الصندوق، فيشترط لذلك شرطان:

 في حال اكتمال الطلب.
ً
- التقابض: بأن تكون أحقية االشتراك أو االسترداد فوريا

- التماثل: بأن يكون المبلغ المدفوع من العميل أو المدفوع له مساٍو لما تمثله الوحدة من نقد.

 فــي حــال اكتمــال 
ً
2. إذا كان مبلــغ االشــتراك واالســترداد بعملــة أخــرى، فيشــرط لذلــك التقابــض بــأن تكــون أحقيــة البيــع فوريــا

الطلب.

ــة )كالديــون الناشــئة عــن عقــود المرابحــة( فــال يجــوز االشــتراك أو االســترداد فــي   نقدي
ً
ــا ج. إذا كانــت موجــودات الصنــدوق ديون

.
ً
الصنــدوق بالنقــد مطلقــا

 مــن األعيــان والمنافــع والحقــوق والنقــود والديــون، فــال مانــع مــن إتاحــة االشــتراك 
ً
د. إذا كانــت موجــودات الصنــدوق خليطــا

واالســترداد علــى أن تكــون األعيــان والمنافــع والحقــوق غالــب موجــودات الصنــدوق.

26( مستشار االستثمار:
ال يوجد

27( الموزع:
ال يوجد

28( مراجع الحسابات:
أ( اسم مراجع الحسابات

كي بي إم جي الفوزان وشركاه
KPMG Saudi Arabia

ب( العنوان المسجل وعنوان العمل لمراجع الحسابات
برج كي بي إم جي 

واجهة الرياض – طريق المطار
ص.ب 92876 الرياض 11663
المملكة العربية السعودية

هاتف: 8748500 11 966+
فاكس: 8748600 11 966+

http://www.home.kpmg/sa



39

صندوق الراجحي المرن لألسهم السعودية

ج( األدوار األساسية ومسؤوليات مراجع الحسابات فيما يتعلق بالصندوق
 إلــى أعمــال المراجعــة التــي يقــوم بهــا والتــي 

ً
تتمثــل مســؤولية مراجــع الحســابات فــي إبــداء الــرأي علــى القوائــم الماليــة اســتنادا

 لمعاييــر المراجعــة المتعــارف عليهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية والتــي تتطلــب التــزام المحاســب بمتطلبــات 
ً
تتــم وفقــا

ــم الماليــة خاليــة  ــأن القوائ ــة مــن التأكــد ب أخالقيــات المهنــة وتخطيــط وتنفيــذ أعمــال المراجعــة للحصــول علــى درجــة معقول
مــن األخطــاء الجوهريــة. تتضمــن مســؤوليات مراجــع الحســابات أيضــا القيــام بإجــراءات الحصــول علــى أدلــة مؤيــدة للمبالــغ 
واإليضاحــات الــواردة فــي القوائــم الماليــة. باإلضافــة إلــى تقييــم مــدى مالءمــة السياســات المحاســبية المتبعــة ومعقوليــة 

ــم الماليــة. ــى تقييــم العــرض العــام للقوائ ــرات المحاســبية المســتخدمة باإلضافــة إل التقدي

د( األحكام المنظمة الستبدال مراجع حسابات الصندوق
ســتكون كــي بــي إم جــي الفــوزان وشــركاه مراجــع الحســابات الخارجــي للصنــدوق ويحتفــظ مديــر الصنــدوق بحــق تغييــر مراجــع 
 بعــد أخــذ موافقــة مجلــس إدارة الصنــدوق، ويكــون ألعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق الحــق فــي 

ً
 لمــا يــراه مناســبا

ً
الحســابات وفقــا

رفــض تعييــن مراجــع الحســابات أو توجيــه مديــر الصنــدوق لتغييــر مراجــع الحســابات المعيــن، فــي أي مــن الحــاالت اآلتيــة: 
• وجود ادعاءات قائمة ومهمة حول سوء السلوك المهني لمراجع الحسابات تتعلق بتأدية مهامه

• إذا لم يعد مراجع الحسابات للصندوق مستقال
 لدى الهيئة

ً
• إذا لم يعد مراجع الحسابات للصندوق العام مسجال

• إذا قــرر مجلــس إدارة الصنــدوق أن مراجــع الحســابات ال يملــك المؤهــالت والخبــرات الكافيــة لتأديــة مهــام المراجعــة بشــكل 
مــرض

• إذا طلبت الهيئة وفق لتقديرها المحض تغيير مراجع الحسابات المعين فيما يتعلق بالصندوق

29( أصول الصندوق:
أ. أصول الصندوق محفوظة بواسطة أمين الحفظ لصالح الصندوق.

ب. يجب على أمين الحفظ فصل أصول الصندوق عن أصوله وعن أصول عمالئه اآلخرين.

َعــّد أصــول صنــدوق االســتثمار مملوكــة لمالكــي الوحــدات فــي ذلــك الصندوق مجتمعيــن، وال يجوز أن يكــون لمدير الصندوق 
ُ
ج. ت

أو مديــر الصنــدوق مــن الباطــن أو مشــغل الصنــدوق أو أميــن الحفــظ أو أميــن الحفــظ مــن الباطــن أو مقــدم المشــورة أو الموزع 
أي مصلحــة فــي أصــول الصنــدوق أو أي مطالبــة فيهــا، إال إذا كان مديــر الصنــدوق أو مديــر الصنــدوق مــن الباطــن أو مشــغل 
 لوحــدات فــي الصنــدوق، وذلــك 

ً
الصنــدوق أو أميــن الحفــظ أو أميــن الحفــظ مــن الباطــن أو مقــدم المشــورة أو المــوزع مالــكا

ــكام  ــروط وأح ــي ش ــا ف ــح عنه ــة وأفص ــذه الالئح ــكام ه ــب أح ــات بموج ــذه المطالب  به
ً
ــموحا ــه، أو كان مس ــدود ملكيت ــي ح ف

الصنــدوق. 

30(  اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى:
يســتقبل مديــر الصنــدوق شــكاوى المســتثمرين فــي الصنــدوق عــن طريــق وحــدة خدمــات العمــالء علــى الرقــم المجانــي 

المراكــز االســتثمارية. 011/4600625 أو عــن طريــق  الفاكــس رقــم  8001245858 أو عــن طريــق 

• في حالة طلب الجهات القضائية المختصة أو هيئة الســوق المالية نتائج أي شــكوى صادرة عن أي مســتثمر من المســتثمرين 
فــي الصنــدوق، فعلــى مدير الصندوق تزويدها بجميع المســتندات المرتبطة بالموضوع.

• يزود مدير الصندوق المستثمرين باإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى حال طلبها.
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وفــي حالــة تعــذر الوصــول إلــى تســوية أو لــم يتــم الــرد خــالل 15 يــوم عمــل، يحــق للمشــترك إيــداع شــكواه لــدى هيئــة الســوق 
الماليــة- إدارة شــكاوى المســتثمرين، كمــا يحــق للمشــترك إيــداع شــكواه لــدى لجنــة الفصــل فــي منازعــات األوراق الماليــة بعــد 
مضــي مــدة )90( يــوم تقويمــي مــن تاريــخ إيــداع الشــكوى لــدى الهيئــة، إال إذا اخطــرت الهيئــة مقــدم الشــكوى بجــواز إيداعهــا 

لــدى اللجنــة قبــل انقضــاء المــدة.

31( معلومات أخرى:
أ. سياسات تعارض المصالح 

سيتم تقديم السياسات واإلجراءات المتعلقة بمعالجة تضارب المصالح عند طلبها بدون أي مقابل

ب. الجهة القضائية المختصة بالنظر في أي نزاع ناشئ من أو عن االستثمار في الصناديق
تخضــع شــروط وأحــكام الصنــدوق ألنظمــة المملكــة العربيــة الســعودية الســارية المفعــول وألي تعديــالت الحقــة فــي المســتقبل 
لتلــك األنظمــة بمــا يتوافــق مــع الضوابــط الشــرعية المعتمــدة لــدى الراجحــي الماليــة. ويحــال أي نــزاع ينشــا بيــن مديــر الصنــدوق 

والمســتثمرين إلــى لجنــة الفصــل فــي منازعــات األوراق الماليــة.

ج. قائمة للمستندات المتاحة لمالكي الوحدات
لمالكــي الوحــدات الحــق فــي االطــالع علــى شــروط وأحــكام الصنــدوق وكل عقــد مذكــور فــي شــروط وأحــكام الصنــدوق، 

الصنــدوق. لمديــر  الماليــة  والقوائــم 

د. أي معلومــة أخــرى معروفــة، أو ينبغــي أن يعرفهــا مديــر الصنــدوق أو مجلــس إدارة الصنــدوق بشــكل معقــول، وقــد 
يطلبهــا – بشــكل معقــول – مالكــو الوحــدات الحاليــون أو المحتملــون أو مستشــاروهم المهنيــون، أو مــن المتوقــع 

أن تتضمنهــا شــروط وأحــكام الصنــدوق التــي ســُيتخذ قــرار االســتثمار بنــاًء عليهــا
ال يوجد

كــرت فــي 
ُ

ه. أي إعفــاءات مــن قيــود الئحــة صناديــق االســتثمار وافقــت عليهــا هيئــة الســوق الماليــة مــا عــدا التــي ذ
سياســات االســتثمار وممارســاته

ال يوجد

32( متطلبات المعلومات اإلضافية:
ال يوجد

33( إقرار من مالك الوحدات:
لقــد أطلعت/اطالعنــا علــى شــروط وأحــكام الصنــدوق، وأقــر / أقررنــا بالموافقــة علــى خصائــص الوحــدات التــي اشــتركت / 

اشــتركنا فيهــا.

االسم:

التوقيع:

التاريخ:
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