
 

 

 ملخص المعلومات الرئيسية

 

المتوازن المتعدد األصول الراجحي صندوق  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وعلى الصندوق، وحدات لشراء لهم المتاحة الفرصة دارسة من المستثمرين لتمكين أساسية بصورة المعلومات مخلص إعداد تم

قبل اتخاذ أي قرار استثماري في هذا  األخر والمستندات المعلومات مذكرة مع وأحكام الصندوق شروطقراءة  المحتملين المستثمرين

 .الصندوق



 المعلومات الرئيسية (أ)

 

 أسم الصندوق ونوعه .1

 رأس على المحافظة بين توازن تحقيق إلى يهدفهو صندوق استثماري مفتوح  المتوازن المتعدد االصولصندوق الراجحي 

 الشرعية الضوابط مع تتوافق متنوعة مالية أوراق فئات صناديق في األصول توزيع طريق عن المال رأس وتنمية المال

  للصندوق

 األهداف االستثمارية

صندوق الراجحي المتوازن متعدد األصول هو صندوق استثماري مفتوح يهدف إلى تحقيق توازن بين المحافظة على رأس 

المال وتنمية رأس المال عن طريق توزيع األصول في صناديق فئات أوراق مالية متنوعة تتوافق مع الضوابط الشرعية 

ر الصندوق السيولة النقدية الالزمة للمستثمرين. ويسعى الصندوق للصندوق، لتحقيق نمو طويل األجل لرأس المال. كما يوف

 اآلتية: االسترشاديهلتحقيق نمو مقارب للمؤشرات 

 75(  3% سايبور  )شهور 

 12.5 مؤشر داو جونز ألسواق األسهم اإلسالمية % 

 2.5مؤشر ستاندرز آند بورز ألسواق األسهم الخليجية المتوافقة مع الضوابط الشرعية % 

 10 %مؤشر ستاندرز آند بورز ألسواق األسهم السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية 

 

ولن يقوم الصندوق بتوزيع  ويمكن للمستثمر متابعة أداء المؤشر اإلرشادي من خالل زيارة الموقع االلكتروني لمدير الصندوق.

  األرباح الموزعة في الصندوق.أي أرباح أو توزيعات نقدية على المستثمرين وسيقوم بإعادة استثمار 

 سياسات االستثمار وممارساته .2

صناديق فئات األصول نسبة أقل بو في صناديق أسواق النقد ،نسبة عالية ب يتركز استثمارهالصندوق هو صندوق منخفض المخاطر 

 في الجدول التالي: ما هو مذكور األخرى، حسب

 

 المخاطر المرتبطة باالستثمار في الصندوق .3

  ل لررذلع يجررب علررى مررالكي الوحرردات أن يكونرروا علررى بينرره مررن  مررنخفضيعتبررر الصررندوق صررندوق اسررتثمار المخرراطر، وتبعررا

 المخاطر الرئيسة التي قد يكون لها أثر سلبي على أداء الصندوق

 فئة األصول
الحد  الحد األدنى

 األعلى

 %100 %60 النقد أسواق وصناديق أدواتالنقد، 

 %15 %0 صناديق الدخل الثابت

 %25 %0 األسهم صناديق

صناديق فئات األوراق المالية األخرى التي ال تندرج تحت الفئات السابقة وتشمل الصناديق 

 المتداولة/ والصناديق العقارية المتداولة
0% 25% 



  ليس هناك تأكيد أن األهداف االستثمارية للصندوق سوف تتحقق وذلع ألن ظروف السوق وطرق التداول فري تييرر مسرتمر

ل لألداء المستقبلي.  للصندوق أو المؤشر االسترشادي للصندوق السابق األداءكما أن   ال يعتبر ضمانا

  مقارنة بالمؤشر  الصندوق ئر كبيرة أو أن أداءخساأي بأن األرباح سوف تتحقق أو أنه لن يتم تكبد ال يوجد ضمان

 االسترشادي سيتكرر أو يماثل األداء السابق.

 بنكيةال يعتبر بمثابة وديعة  االستثمار في الصندوق يجب أن يأخذ مالكي الوحدات المحتملين في االعتبار أن. 

 أقرل مرن وقد يكون مبلغ االسرترداد مارهم، يجب على مالكي الوحدات أن يدركوا أنهم ربما يخسرون جزءال من أو كامل استث

. وقد تنخفض قيمة االستثمارات الرئيسة للصرندوق وربمرا ال يسرتمع مرالكي الوحردات الصندوقبه في  اشتركواالسعر الذي 

 استرداد المبلغ الذي استثمروه في الصندوق.

 صندوق االستثماراللمخاطر الرئيسة المحتملة المرتبطة باالستثمار في اقائمة 

ذات المررح العرام التري تنمروي علرى مخراطر معينرة والصركوك يستثمر الصندوق في صناديق أخرى كصناديق البضرائع واألسرهم 

ل ببعضها والتي قد تؤثر على قيمة الوحدة:   ولتوضيح هذه المخاطر نورد فيما يلي بيانا

 مخاطر أسواق السلع

بما أن صفقات الصندوق جميعها تبدأ باستالم وعد غير ملرزم مرن طررف راغرب فري التمويرل، عنردها يقروم مردير الصرندوق بشرراء 

السلع المناسبة من موردين معتمدين في أسواق السلع العالمية، ومن ثم يبيعهرا مردير الصرندوق آجرالل علرى المررف الواعرد بالشرراء 

رة جدال قد ال يوفى المرف الواعد بوعده، عندها يضمر مدير الصندوق إلى إعادة السلع للمورد بربح محدد. إال أنه وفي حاالت ناد

 أو بيعها في السوق بسعرها في حينه والذي يمكن أن يكون أقل مما اشتريت به.  

 مخاطر أسعار الفائدة

فررإن أي تييرررات فرري سرروق أسررعار إن طبيعررة اسررتثمارات الصررندوق )بضررائع، صرركوك( تجعلرره يتررأثر بأسررعار الفائرردة. وعليرره ، 

وكرذلع بشركل غيرر مباشرر نتيجرة للتييرر فري تقيريم   ستؤدى إلى تباينات في عائد الصندوق، بشكل مباشرر مرن عائرد األربراح الفائدة 

 األصول التي يديرها الصندوق . 

 مخاطر سوق األسهم

بذبات العالية، وفي الوقت ذاتره ال يوجرد أي تأكيرد يستثمر الصندوق بشكل أساسي في األسهم التي هي عرضة لمخاطر السوق والتذ

النرو  مرن   أو ضمان بأن الصندوق سيحقق أداءل إيجابيرا. وينبيري أن يكرون المسرتثمر علرى علرم بالمخراطر التري ينمروي عليهرا هرذا

الشرركات التري تترأثر االستثمارات. كما أن المستثمر يدرك أن جميع األسهم عرضة لالرتفرا  واالنخفرات تبعرا لعوامرل النمرو لتلرع 

و مرردير الصرندوق سيسررعى قرردر اإلمكرران للتقليرل مررن مخرراطر هرذه التذبررذبات  مررن خررالل  بالعديرد مررن العوامررل الداخليرة والخارجيررة.

ذات المررح العرام  وصرناديق الصركوك التوزيع النشط ألصرول الصرندوق برين صرناديق األسرهم وصرناديق المضراربة فري البضرائع

 ق المالية.المرخصة من هيئة السو

 

 

 مخاطر العمالت

ينموي االستثمار في الصندوق على بعض المخاطر التري تتعلرق برالعمالت، فرإن انخفرات قيمرة أي مرن العمرالت التري تشركل قروام 

 استثمارات الصندوق من شأنه أن يؤثر سلبا على أداء الصندوق. 

 مخاطر االئتمان

خر )المتمول أو المشترى باألجرل فري عمليرات صرناديق المضراربة( فري سرداد تتمثل في إمكانية عدم قدرة أو عدم رغبة المرف اآل

 المستحقات أو االلتزامات المترتبة عليه في الوقت المحدد أو عدم إمكانية السداد نهائيال.



 المخاطر االقتصادية

ق الترري يسررتثمر فيهررا ينمرروي االسررتثمار فرري الصررندوق علررى درجررة عاليررة مررن المخرراطر الناجمررة عررن التوزيررع الجيرافرري لألسرروا

الصندوق، وعليه فإن أي تيييرات معاكسة في الظروف االقتصادية للبلد )أو البلدان( التري تسرتثمر فيهرا األمروال، قرد يكرون لره أثرر 

 سلبي على قيمة أصول الصندوق. 

 مخاطر عدم الشرعية

غيرر متوافقرة مرع المعرايير الشررعية للهيئرة تتمثل مخاطر عدم الشررعية فري حرال اسرتبعاد أحرد الشرركات المسرتثمر فيهرا وأصربحت 

الشرعية، مما قد يؤدي إلى اضمرار مدير الصندوق لبيع تلع األسهم بسعر قد يكون غيرر مالئرم، إضرافة إلرى أن اسرتبعاد عردد مرن 

مارات الشركات كنتيجرة لعردم ممابقتهرا للضروابط المحرددة مرن الهيئرة الشررعية الخاصرة بمردير الصرندوق مرن شرأنه أن يجعرل اسرتث

 الصندوق أكثر تركيزال مما قد يزيد من التذبذبات.

 مخاطر السيولة

يتعرت الصندوق لمخاطر عدم القدرة على تنفيذ عمليات االسترداد نتيجة النقص في السيولة في أسرواق األسرهم أو إذا كانرت قيمرة 

% أو أكثر من القيمة الصافية ألصول الصرندوق إلرى الحرد الرذي يضرمر معره مردير 10الوحدات المستردة في أي يوم تقويم تعادل 

 خ الحق. الصندوق لتأجيل االسترداد لتاري

 المخاطر القانونية

قد تواجه الشركات بعض المخاطر القانونية نتيجة لعردم االلترزام بتمبيرق األنظمرة واإلجرراءات القانونيرةي وترأتي تلرع المخراطر مرن 

 الشركات التي استثمر فيها الصندوق واحتمالية تعرضها للمخاطر القانونية والمقاضاة من قبل دعاوى األفراد أو الشركات.

 لمخاطر السياسيةا

 أداء الصندوق قد يكون متأثرا بتيير الحكومات أو الحروب أو في حال تييير القوانين في تلع البلدان أو أي مخاطر سياسية أخرى.

 مخاطر االستثمار في الصناديق االستثمارية

تعرررت لهررا ذلررع الصررندوق فرري الصررناديق االسررتثمارية سرروف يعرررت مررالكي الوحرردات للمخرراطر الترري قررد ي اسررتثمارات الصررندوق

 لالسرتثمارات، السروقية القيمرة يخفرض مرن والرذي قرد االساسرية للصرندوق الوحردة سرعر فري تقلبرات عنه ينتج وبالتالي المستثمر به،

 .الوحدة للصندوق والذي سيخفض سعر

 

 

 األخرى االستثمارات مخاطر

صرناديق االسرتثمار العقاريرة المردرة للردخل،  مثرل أخررى اسرتثمارات أصرول فئرة فري الصرندوق يستثمر قد األصول، تنويع ليرت

 األصرول فئرات مرن خمرورة أكثرر االسرتثمارات، عمومرا هرذه وتعتبرر اإلجارة ، وصناديقREITsوالصناديق االستثمارية العقارية 

 .الوحدة الصندوق وسعر أداء من االستثمارات تلع تخفض وقد الثابت والدخل النقد أسوق مثل التقليدية

 مخاطر التمويل

ليررت االسرتثمار قرد يترأخر الصرندوق عرن سرداد المبرالغ فري الوقرت المحردد ألسرباب  على تمويرل مدير الصندوق حصولفي حال 

خارجة عن إرادة مدير الصندوق، مما قد يضمر مدير الصندوق لبيع بعض استثماراته مما قد يؤثر على أصرول الصرندوق والرذي 

 ات.سينعكس سلبا على أسعار الوحد

 الثابت الدخل ألدوات الداخلي التصنيف على االعتماد مخاطر



 بناء فيها الصندوق يستثمر والتي ائتمانيا المصنفة غير الثابت أدوات الدخل في باالستثمار المتعلقة المخاطر الوحدات مالكو يتحمل

 المرالي الوضرع في ضعف أي أن حيث. الصندوق مدير به يقوم الذي االئتماني الداخلي والتصنيف التقويم ثم والتحليل، البحث على

 وأسعار الصندوق أداء على سلبا يؤثر مما الصندوق أصول قيمة صافي قيمة إلى خفض يؤدي ربما الثابت الدخل أدوات لمصدري

 .الوحدات

 الناشئة األسواق مخاطر

 فري الترأخر أو مرتبمرة باإلخفراق مخراطر علرى تنمروي قرد والتري ناشرئة أسرواق أو سروق فري ماليرة أوراق فري الصندوق يستثمر قد

 مخراطرا طياتره برين قرد يحمرل األسرواق هرذه مثل في االستثمار أن كما. المالية األوراق حفظ وأمانة وتسجيل السوق صفقات تسوية

 محردود عدد في متركزا عادة يكون الناشئة األسواق في السوقية القيمة أحجام من األكبر الكم بأن علما. والمعتاد المتوسط من أعلى

 تقلبرات مرن أكبرر قردرا يواجره الصرندوق فقرد الناشرئة األسرواق فري تسرتثمر ماليرة أوراق فري اسرتثمر حرال في ولذلع،. الشركات من

 .وحداته وسعر أداء الصندوق على سلبا يؤثر قد مما تمورا أكثر أسواق في باالستثمار مقارنةل  أقل وسيولة األسعار،

 الصندوق مدير موظفي على االعتماد مخاطر

 وسرعر الصرندوق أداء ترأثر إلرى يرؤدي قرد الصرندوق، ممرا مردير مروظفي ومهرارات قردرات علرى كبيرر بشكل الصندوق أداء يعتمد

 .مناسب بديل وجود وعدم غيابهم أو استقالتهم عند سلبيا الوحدة

 المصالح تضارب مخاطر

 علرى ترؤثر قرد شخصرية مصرلحة بسربب الصرندوق مدير قرار واستقاللية موضوعية على تؤثر التي الحاالت في المخاطر هذه تنشأ

 .الوحدة وسعر الصندوق أداء على سلبا يؤثر قد مما االستثمارية القرارات اتخاذ في الصندوق مدير قرارات

 الُمصِدر مخاطر

 السياسررية أو االقتصررادية الظررروف فرري والتييرررات النظيررر، /المقابررل المرررف أو للُمصرردر الماليررة الظررروف فرري التيييرررات وتشررمل

 يرؤدي قرد ممرا المصردر بوضرع يترأثر األصل ذلع إن حيث المصدر، أو المالية األوراق من معين نو  على سلبا تؤثر التي المحددة

 .سلبا الوحدة وسعر الصندوق أداء تأثر وبالتالي أسهمه قيمة انخفات إلى

 

 

 البيانات السابقة المرتبطة بأداء الصندوق .4

 .) التأسيس( العائد الكلي لسنة واحدة وثالث سنوات وخمس سنوات )أو منذ 1

 م2020ديسمبر  31 - التراكمي %العائد 

 سنة ثالث سنوات خمس سنوات منذ التأسيس

175.05 22.60 15.28 5.60 

 

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

 % العائد السنوي

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

%5.60 7.24%  1.80%  3.58% 2.68% -1.08% %1.54 4.77% 3.76% 0.57% 



 

 صندوق بالمقارنة مع المؤشر االسترشادي على مدار السنوات الخمس الماضية أو منذ التأسيسال( أداء 3

 % السنوي األداء

 السنة 2016 2017 2018 2019 2020

 الصندوق 2.68% 3.58% 1.80% 7.24% 5.60%

 االسترشاديالمؤشر  3.56% 5.00% 2.53% 7.20% 5.99%

 

 

 .( تاريخ توزيع األرباح على مدار السنوات المالية الثالث الماضية4

 الموزعة في الصندوق.لن يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح أو توزيعات نقدية على المستثمرين وسيقوم بإعادة استثمار األرباح 

 ( تقارير الصندوق 5

ل وذلرع مرن خررالمقابل يسرتميع مرالكي الوحردات االسرتثمارية والمسرتثمرين المحتملرين الحصرول علررى نسرخ مرن هرذه القروائم دون 

  capital.com-www.alrajhiموقعنا االلكتروني  

 

 والعموالت واالتعابمقابل الخدمات   (ب)

 رسوم اإلدارة

 .فيها المستثمر للصناديق اإلدارة رسوم الصندوق يتحمل ولكن إدارة رسوم الصندوق مدير يتقاضى ال

 رسوم الحفظ

لالستثمارات في الصرناديق االسرتثمارية وتشرمل الصرناديق  قيمة األصول منسنويال % 0.02يتحمل الصندوق رسوم حفظ تعادل 

ل مرن  %(0.20-%0.03) برين تترراوح حفرظ رسروم ويتحمرل، الصناديق العقارية المتداولرة فري السروق السرعوديةالمتداولة/  سرنويا

لالسرتثمارات فري الصرناديق االسرتثمارية وتشرمل الصرناديق المتداولرة/ الصرناديق العقاريرة المتداولرة فري األسرواق  قيمة األصرول

 األخرى.

 قد تفرضها األسواق ومراكز اإليدا  والتي من الممكن أن تتيير من وقت ألخر.ال تشمل الرسوم النظامية والرسوم التي 

 الضرائب

 أو الصرندوق مرع المبرمرة العقرود أو الصرندوق علرى فرضرها يرتم أخررى ضررائب وأي المضرافة القيمرة ضريبة الصندوق يتحمل

 .الصندوق إدارة مقابل الصندوق مدير أو للصندوق أعمال أو لخدمات تقديمهم نظير أخرى ألطراف تدفع التي الرسوم

 رسوم التعامل

 اسرترداد أو اشرتراك رسروم مرن تشرمله بمرا الماليرة االوراق وبيرع شرراء عمليراتالناتجرة عرن  عمروالت الترداوليتحمل الصرندوق 

 السائدة في األسواق والتي تدفع للوسماء واألسواق المالية والجهات التنظيمية وأمناء الحفظ. األسعارحسب 

 أخرىرسوم 

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


سرريتحمل الصررندوق المصرراريف الالزمررة والفعليررة إلدارترره، رسرروم المراجعررة ورسرروم الحفررظ ورسرروم النشررر والرسرروم الرقابيررة 

ومكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق والمصروفات االخرى، بشرط أال يتجاوز إجمالي نسبة المصروفات األخرى )باسرتثناء 

فري حرال كانرت نسربة  000ي150ن متوسط صافي قيمرة األصرول السرنوية أو )% م0.25مصاريف التعامل والحفظ والضرائب( 

 الرسوم أقل من ذلع( كما يتحمل الصندوق الرسوم الفعلية فقط.

 

 

 اإلدارة  رسوم
 رسوم الصندوق يتحمل ولكن إدارة رسوم الصندوق مدير يتقاضى ال

 .فيها المستثمر للصناديق اإلدارة

مجمو  مكافآت أعضاء مجلس إدارة 

 الصندوق

، يتحمل الصندوق نصيبه منها بقدر سنويال  لاير 000ي60  أقصى بحد

حجم أصوله نسبة إلى إجمالي أصول الصناديق األخرى على اساس 

 السنه نهاية في وتخصم يومي تراكميا بشكل سنوي تحسب

 أتعاب المحاسب القانوني المستقل
، مبلغ ثابت على أساس سنوي   سنويال  لاير 30,000   أقصى بحد

  وتحسب بشكل يومي تراكميا ويدفع كل سته اشهر

 مصاريف التوزيع
تقديري على أساس  بلغتحتسب كم سنويال  لاير 50,000  أقصى بحد

ل  ملتحوسنوي   وتدفع في نهاية العام بشكل يومي تراكميا

 رسوم النشر في موقع تداول 
، مبلغ ثابت على أساس سنوي   سنويال  لاير 000ي5    أقصى بحد

 وتدفع في نهاية العامتراكميا تحسب بشكل يومي 

 الرسوم الرقابية 
تحسب بشكل يومي ، مبلغ ثابت على أساس سنوي  سنويال لاير   7,500

 وتدفع في نهاية العامتراكميا 

 تحتسب كنسبة مئوية على أساس يومي وتخصم في نهاية كل شهر رسوم الحفظ 

 الرسوم أعاله غير شاملة لضريبة القيمة المضافة*جميع 

 يوم 365 أساس على السنة أيام عدد احتساب يتم**

 

 مكان وكيفية الحصول على معلومات إضافية حول الصندوق  (ج)

الصندوق من خالل موقع شركة السوق  معلوماتيستميع مالكي الوحدات االستثمارية والمستثمرين المحتملين الحصول على 

لمدير الصندوق أو عن طريق موقعه االلكتروني   االستثماريةالمراكز أو  www.Tadawul.com.saالمالية تداول  

www.alrajhi-capital.com  920005856أو االتصال بخدمة العمالء على الرقم. 

 وعنوان مدير الصندوق وبيانات االتصال الخاصة بهأسم  (د)

 المالية الراجحي شركة

 فهد الملع طريق ، الرئيس المركز

 11432 الريات 5561 ب.ص

 + 966( 11) 2119292 رقم هاتف

 + 966( 11) 2119299 رقم فاكس

 السعودية العربية المملكة

www.alrajhi-capital.com 

 

 

 

 

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

 شركة البالد لالستثمار

  السعودية العربية المملكة

  الرئيسي المركز المالية، البالد

  11411 الريات 140 ب ص|  فهد الملع طريق

 0112906299: فاكس 920003636: المجاني الرقم

 capital.com-clientservices@albilad   :اإللكتروني البريد

 capital.com-www.albiladالموقع االلكتروني: 

 

 أسم وعنوان الموزع وبيانات االتصال الخاصة به (و)

 الماليةشركة دراية 

 الريات -شار  العليا العام

  الدور الثاني -مركز العليا 

 286546صندوق بريد 

 11323الريات 

 هاتف

9 2002 44 33 

 فاكس

966 299 8071 

support@derayah.com 
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المتعدد األصولالمتوازن صندوق الراجحي   

(مفتوح -قابض )صندوق   

 

 مدير الصندوق ) شركة الراجحي المالية(

قِبل لجنة على أنه صندوق استثمار متوافق مع المعايير الشرعية المجازة من المتعدد األصول المتوازن تم اعتماد صندوق الراجحي 

  الرقابة الشرعية المعينة لصندوق االستثمار

 الشروط واألحكام

، وتتضررمن معلومررات كاملررة وواضررحة والمسررتندات األخرررى خاضررعة لالئحررة صررناديق االسررتثمارأن شررروط وأحكررام هررذا الصررندوق 

كما يجب على المسرتثمرين قرراءة شرروط و أحكرام الصرندوق مرع مرذكرة المعلومرات . غير مضللة عن صندوق االستثماروصحيحة و

ستثمر أن يأخذ في االعتبار وضعه المالي وخبرته والمستندات األخر قبل اتخاذ أي قرار استثماري في هذا الصندوق. ويجب على الم

في االستثمار وأهدافه االستثمارية. وإذا كان لدى المستثمر المحتمل أي شع في مالءمة هرذا االسرتثمار لره، فإنره يجرب عليره استشرارة 

تحمل أية مخاطر تتعلق بهذا خبير مالي مستقل. كما أن اشتراك المستثمر في هذا الصندوق يكون على مسؤوليته الشخصية التامة وسي

 االستثمار.

 م1998 /01/11تاريخ إصدار الشروط واألحكام:  

 . م15/11/2021 الموافق هـ10/04/1443   تاريخ آخر تحديث على الشروط واألحكام:

 م07/02/2009موافقة الهيئة على االستمرار في طرح وحدات الصندوق بتاريخ  تاريخ موافقه هيئة السوق المالية:

  



 المحتويات

 11 ............................................................................................................................................... الصندوق ملخص

 13 ........................................................................................................................................... المصطلحات تعريف

 16 ............................................................................................................................................. :عامة معلومات1 )

 16 .............................................................................................................................................. :المطبق النظام2 )

 17 ...............................................................................................................................:االستثمار صندوق أهداف 3 )

 18 ................................................................................................................................. :االستثمار صندوق مدة  4 )

 18 .................................................................................................................................... :االستثمار حدود/قيود  5 )

 18 ...................................................................................................................................................... :العملة  6 )

 18 ................................................................................................................. :واألتعاب والعموالت الخدمات مقابل 7 )

 20 ......................................................................................................................................... :والتسعير التقويم  8 )

 21 ................................................................................................................................................. :لتعامالتا  9 )

 23 ......................................................................................................................................... :التوزيع سياسة   10)

 23 ................................................................................................................... :الوحدات مالكي إلى التقارير تقديم 11)
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 24 ............................................................................................................................... :الوحدات مالكي اجتماع 13 )

 25 .................................................................................................................................. :الوحدات مالكي حقوق 14)

 25 ............................................................................................................................. :الوحدات مالكي مسؤولية 15 )

 25 .................................................................................................................................... :الوحدات خصائص 16 )

 25 ............................................................................................................. :الصندوق وأحكام شروط في ييراتالتغ 17)

 26 .............................................................................................................................. :االستثمار صندوق إنهاء 18 )

 27 ..........................................................................................................................................:الصندوق مدير 19 )

 28 .............................................................................................................................................. :الحفظ أمين 20 )

 29 ..................................................................................................................................... :القانوني المحاسب  21 )

 30 .........................................................................................................................................:الصندوق أصول22 )

 30 ................................................................................................................................. الوحدات مالك نم إقرار23)

 31 .................................................................................................................................... الشرعية الضوابط ملخص

 

  



 ملخص الصندوق

 صندوق الراجحي المتوازن المتعدد االصول الصندوق

 شركة الراجحي المالية . مدير الصندوق

 مفتوح. نو  الصندوق

 م.1998نوفمبر  28هـ الموافق 1419شعبان 9باشر الصندوق عمله في  تاريخ البدء

 لاير سعودي العملة

 منخفضة  درجة المخاطر

 اإلرشاديالمؤشر 

 75%  (  3سايبور  )شهور 

 12.5% مؤشر داو جونز ألسواق األسهم اإلسالمية 

 %2.5  مؤشر ستاندرز آند بورز ألسواق األسهم الخليجية المتوافقة مع الضوابط

 الشرعية

 %10  مؤشر ستاندرز آند بورز ألسواق األسهم السعودية المتوافقة مع الضوابط

 الشرعية

 هدف االستثمار

السعي لتحقيق نمو في رأس المال متناسب مع مستوى المخاطر المحدد للصندوق عن 

طريق االستثمار في صناديق األسهم وصناديق أسواق النقد و صناديق الدخل الثابت،  

وصناديق فئات األوراق المالية األخرى التي ال تندرج تحت الفئات السابقة وتشمل 

 .قارية المتداولةالصناديق المتداولة/ والصناديق الع

المصرح لهم االشتراك في 

 الصندوق
 كل شخص طبيعي أو اعتباري مؤهل 

 )لاير سعودي 3.75 (دوالر أمريكي والتي تعادل  1  سعر الوحدة عند بداية المرح

 الحد األدنى لالشتراك

  
 لاير سعودي 500ي7

الحد األدنى لالشتراك اإلضافي

   
 لاير سعودي 750ي3

 لالسترداد الحد األدنى

  
 لاير سعودي 750ي3

أيام قبول طلبات االشتراك 

  واالسترداد

 )مراكز االستثمار )من األحد إلى الخميس 

 ) القنوات االلكترونية )طوال أيام األسبو 

آخر موعد الستالم طلبات 

  االشتراك واالسترداد
 الساعة الخامسة عصرا في اليوم ما قبل يوم التعامل



 االثنين  واألربعاء أيام التعامل

 من األحد إلى الخميس أيام التقويم 

 هو يوم العمل التالي ليوم التعامل أيام اإلعالن

موعد دفع قيمة الوحدات المستردة

  

بحد أقصى قبل و التعامل، ليوم التالي العمل يوم فييدفع لمالع الوحدات عوائد االسترداد  

ليوم التعامل الذي تم فيه تحديد سعر االسترداد، أو إقفال العمل في اليوم الخامس التالي 

الوقت الذي تكون فيه جميع الوسائل والتراخيص )إن وجدت( المناسبة لتحويل الوحدات 

 متوافرة لدى مدير الصندوق.

  رسوم االشتراك

  
 % من مبلغ االشتراك 2بحد أقصى 

 رسوم إدارة الصندوق
ولكن يتحمل الصندوق رسوم اإلدارة للصناديق ال يتقاضى مدير الصندوق رسوم إدارة 

 المستثمر فيها.

 رسوم الحفظ

ل من قيمة األصول لالستثمارات في 0.02يتحمل الصندوق رسوم حفظ تعادل  % سنويا

الصناديق االستثمارية وتشمل الصناديق المتداولة/ الصناديق العقارية المتداولة في السوق 

ل من قيمة األصول 0.20-%0.03بين ) السعودية، ويتحمل رسوم حفظ تتراوح %( سنويا

لالستثمارات في الصناديق االستثمارية وتشمل الصناديق المتداولة/ الصناديق العقارية 

 المتداولة في األسواق األخرى.

ال تشمل الرسوم النظامية والرسوم التي قد تفرضها األسواق ومراكز اإليدا  والتي من 

 ألخر.الممكن أن تتيير من وقت 

 رسوم التعامل

يتحمل الصندوق عموالت التداول الناتجة عن عمليات شراء وبيع االوراق المالية بما 

تشمله من رسوم اشتراك أو استرداد حسب األسعار السائدة في األسواق والتي تدفع 

 للوسماء واألسواق المالية والجهات التنظيمية وأمناء الحفظ.

 رسوم أخرى

مصاريف الالزمة والفعلية إلدارته، رسوم المراجعة ورسوم الحفظ سيتحمل الصندوق ال

ورسوم النشر والرسوم الرقابية ومكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق ، والمصروفات 

بشرط أال يتجاوز إجمالي نسبة المصروفات األخرى )باستثناء مصاريف  االخرى،

صول السنوية أو % من متوسط صافي قيمة األ0.25التعامل والحفظ والضرائب( 

في حال كانت نسبة الرسوم أقل من ذلع( كما يتحمل الصندوق الرسوم الفعلية  000ي150)

 .فقط

  



 تعريف المصطلحات

 صندوق الراجحي المتوازن المتعدد االصول الصندوق 

 شركة الراجحي المالية  مدير الصندوق/المدير/ الشركة

 مجلس إدارة الصندوق  المجلس 

 شخص اعتباري مستقل ومرخص له بحفظ األوراق المالية للعمالء أمين الحفظ

 هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية الهيئة

أيررررام قبررررول طلبررررات االشررررتراك 

 واالسترداد  

 جميع أيام العمل الرسمية لشركة الراجحي المالية  

 طلب بيع وحدات في الصندوق طلب االسترداد 

 طلب شراء وحدات في الصندوق طلب االشتراك

هي فترة بداية الصندوق التي يتم خاللها طرح وحدات الصندوق بالقيمة االسمية إلى جميرع  فترة المرح األولي

 المشتركين

 اليوم الذي يبدأ فيه الصندوق أعماله يوم تشييل الصندوق

ل على أداء الصندوق المخاطر  كل ظرف أو حادثة من شأنها أن تؤثر سلبا

 هو المقياس الذي يتم من خالله مقارنة أداء الصندوق االستثماري المؤشر االسترشادي

 الهيئة الشرعية الخاصة بمدير الصندوق الهيئة الشرعية

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

 صافي قيمة أصول الصندوقاليوم الذي يتم فيه حساب  يوم التقويم 

 األيام التي يتم فيها بيع وحدات صندوق االستثمار واستردادها يوم التعامل

 يوم عمل رسمي للراجحي المالية   يوم عمل 

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

إجمرالي أصررول الصرندوق بعررد خصررم كافرة االلتزامررات والمصرراريف الفعليرة المحملررة علررى  وقصافي قيمة أصول الصند

 الصندوق.

حصة المالك في صندوق االستثمار الذي يتكرون مرن وحردات بمرا فري ذلرع أجرزاء الوحردة   وحدة االستثمار )الوحدة(



 وتُعامل كل وحدة على أنها حصة مشاعة في أصول صندوق االستثمار.

 المدراء، المسؤولون ، الموظفون والشركات التابعة أو الزميلة لمدير الصندوق ذات العالقةاألطراف 

 سعر الوحدة  في فترة المرح األولي القيمة االسمية

 أي شخص او شركة تستثمر في وتمتلع وحدات في الصندوق مستثمر/عميل/مالع الوحدة

مسرررررتثمر مؤهرررررل/ مسرررررتثمرون 

 مؤهلون

طبيعيون، أو اعتباري/ اعتباريون تقرر لره/لهم أنظمرة المملكرة  أي شخص طبيعي/ أشخاص

 بهذه الصفة.

هرري الضرروابط والنسررب الماليررة الترري تتبعهررا الهيئررة الشرررعية لمرردير الصررندوق لتصررنيف  الضوابط الشرعية

 الشركات واالستثمارات كاستثمارات متوافقة مع الضوابط الشرعية ويمكن االستثمار بها.

ي أداة مالية أو عقد تشتق قيمته مرن قيمرة أصرول حقيقيرة أو ماليرة أخررى )أسرهم وسرندات ه عقود المشتقات

وعمالت أجنبية وسلع وذهب( وتكون لتلع العقود الماليرة مردة زمنيرة محرددة باإلضرافة إلرى 

سعر وشروط معينة يتم تحديدها عند تحرير العقد بين البائع والمشرتري ومرن هرذه العقرود ) 

(، Forwards(، العقررود اآلجلررة  )Options(، عقررود الخيررارات )Futuresالمسررتقبليات )

( وأي عقررود مشررتقات أخررى، علررى أن تكررون متوافقرة مررع الضرروابط SWAPالمبرادالت   )

 الشرعية للصندوق.

قصريرة األجرل و تعتبرر الوظيفرة األساسرية لهرذه األدوات إيجراد السريولة  هري أدوات الردين  أدوات أسواق النقد

ألفراد والحكومرات مرن أجرل مواجهرة احتياجاتهرا النقديرة قصريرة األجرل والتري وا للشركات

 العقرود المتوافقرة مرع الضروابط الشررعية المرابحرة والمضراربة والوكالرة واإلجرارة تشرمل

 .والمشاركة وأي عقد أخر متوافق مع الضوابط الشرعية للصندوق

الموافررق عليهررا مررن قبررل هيئررة السرروق الماليررة أو هرري صررناديق اسررتثمارية ذات طرررح عررام و صناديق أسواق النقد

هيئات تنظيمية خليجية و/أو أجنبية وفقا لتنظيم بلد آخرر خاضرع لتنظريم مسراوي علرى األقرل 

لذلع الممبق على صناديق االستثمار في المملكة وتستثمر بشكل رئيسي فري أدوات أسرواق 

 النقد وتكون متوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق.

ق االسرررتثمار المتداولرررة / صرررنادي

 الصناديق العقارية المتداولة

هي صناديق استثمارية مقسمة إلى وحدات متسراوية يرتم ترداولها فري سروق األوراق الماليرة 

خالل فترات التداول المستمر كتداول أسهم الشركات والموافق عليها مرن قبرل هيئرة السروق 

وفقرا لتنظريم بلرد آخرر خاضرع لتنظريم مسراوي المالية أو هيئات تنظيمية خليجية و/أو أجنبيرة 

على األقل لذلع الممبق علرى صرناديق االسرتثمار فري المملكرة، علرى أن تكرون متوافقرة مرع 

 الضوابط الشرعية للصندوق.

هي الحاالت التي يعتقد مدير الصندوق أنه من الممكرن أن ترؤثر علرى أصرول الصرندوق أو  الظروف االستثنائية 

نتيجرررة أي مرررن العوامرررل االقتصرررادية و/أو السياسرررية و/أو التنظيميرررة أهدافررره بشررركل سرررلبي 

 المتييرة.

هرري صررناديق اسررتثمارية مرخصررة وموافررق عليهررا مررن قبررل هيئررة السرروق الماليررة أو هيئررات صررناديق االسررتثمار ذات المرررح 

ع تنظيمية خليجية و/أو أجنبية وفقرا لتنظريم بلرد آخرر خاضرع لتنظريم مسراوي علرى األقرل لرذل



 الممبق على صناديق االستثمار في المملكة ومتوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق العام

هي صناديق تهدف إلى توفير دخل منتظم وثابت للمستثمرين. وتستثمر هذه الصناديق  صناديق الدخل الثابت

بوجه عام في األوراق المالية ذات الدخل الثابت كالصكوك واألوراق المالية الحكومية 

 وأدوات السوق المالية، على أن تكون متوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق.

هي ضريبة غير مباشرة تُفرت على جميع السلع والخدمات التري يرتم شررا ها وبيعهرا مرن  ضريبة القيمة المضافة

 قبل المنشآت.

 

 

 

 

 

 

 

  



 :معلومات عامة1 ) 
 .السوق الماليةأ( اسم مدير الصندوق، ورقم ترخيص الصادر عن هيئة 

 شركة الراجحي المالية

 1010241681 -سجل تجاري رقم 

 07068/37  -رقم رخصة هيئة السوق المالية 

 .ب( عنوان المكتب الرئيس لمدير الصندوق

 شركة الراجحي المالية

 المركز الرئيس، طريق الملع فهد

 11432الريات  5561ص.ب 

 + 966( 11) 2119292هاتف رقم 

 + 966( 11) 2119299فاكس رقم 

 المملكة العربية السعودية

 

 ج( عنوان الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق

 شركة الراجحي المالية

captial.com-www.alrajhi 

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

 " المالية البالد" لالستثمار البالد شركة

   (08100-37)   - رقمرخصة هيئة السوق المالية 

 هـ( عنوان الموقع اإللكتروني ألمين الحفظ

 شركة البالد لالستثمار

  السعودية العربية المملكة

  الرئيسي المركز المالية، البالد

  11411 الريات 140 ب ص|  فهد الملع طريق

 0112906299: فاكس 920003636: المجاني الرقم

 capital.com-clientservices@albilad   اإللكتروني: البريد

 capital.com-www.albiladالموقع االلكتروني: 

 :النظام المطبق2 ) 

)الشررركة(، هرري شررركة مسرراهمة سررعودية مقفلررة مرررخص لهررا مررن هيئررة السرروق الماليررة ) الهيئررة أو الجهررة ة الراجحرري الماليرر شررركة

المنظمة  لممارسة أنشمة اإلدارة والتعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتيمية والترتيرب وتقرديم المشرورة والحفرظ فري األوراق 

 (37/07068رقم )المالية المالية، بموجب رخصة هيئة السوق 

الصندوق عبارة عن صندوق استثماري مفتوح، يخضع كال من الصندوق ومدير الصندوق لنظام السوق المالية ولوائحره التنفيذيرة 

 ذات العالقة الممبقة في المملكة العربية السعودية. ىواألنظمة واللوائح األخر

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


 :أهداف صندوق االستثمار 3 )
 .تثمار، بما في ذلك نوع الصندوقوصف ألهداف صندوق االس .1

صندوق الراجحي المتوازن متعدد األصول هو صندوق استثماري مفتوح يهدف إلى تحقيق توازن بين المحافظة على رأس 

تتوافق مع الضوابط الشرعية  المال وتنمية رأس المال عن طريق توزيع األصول في صناديق فئات أوراق مالية متنوعة

نمو طويل األجل لرأس المال. كما يوفر الصندوق السيولة النقدية الالزمة للمستثمرين. و يسعى الصندوق ، لتحقيق  للصندوق

 لتحقيق نمو مقارب للمؤشرات اإلرشادية اآلتية:

 75(  3% سايبور  )شهور 

 12.5 مؤشر داو جونز ألسواق األسهم اإلسالمية % 

 2.5 المتوافقة مع الضوابط الشرعية% مؤشر ستاندرز آند بورز ألسواق األسهم الخليجية 

 10مؤشر ستاندرز آند بورز ألسواق األسهم السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية % 
 

 بتوزيع الصندوق يقوم ولن. الصندوق لمدير االلكتروني الموقع زيارة خالل من اإلرشادي المؤشر أداء متابعة للمستثمر ويمكن 

 .الصندوق في الموزعة األرباح استثمار بإعادة وسيقوم المستثمرين على نقدية توزيعات أو أرباح أي
 

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

يهدف الصندوق لالستثمار بشكل رئيسي في صناديق استثمارية أخرى ذات المرح العام باتبا  استراتيجية استثمارية نشمة  .1

خالل تخصيص األصول في مجموعة مختارة من الصناديق التي تضمن التوزيع االمثل لالستثمار والتي تحقق أقصى من 

العوائد الممكنة بالحد االدنى من المخاطر ، ويتم معظمها وفق المؤشرات القياسية المعتمدة وفي ما يلي موجز ألنوا  

 األصول التي يستثمر بها الصندوق بشكل أساسي:

 ق أدوات أسواق النقدصنادي •

 صناديق الدخل الثابت •

 صناديق األسهم •

التي ال تندرج تحت الفئات السابقة وتشمل الصناديق المتداولة/ والصناديق  صناديق فئات األوراق المالية األخرى •

 العقارية المتداولة

 

 

 

 

أسواق النقد ، وبنسبة أقل صناديق فئات الصندوق هو صندوق منخفض المخاطر يتركز استثماره بنسبة عالية في صناديق  9.1

 األصول األخرى، حسب ما هو مذكور في الجدول التالي:

 

 الحد األعلى الحد األدنى فئة األصول

 %100 %60 النقد، وصناديق أدوات أسواق النقد 

 %15 %0 صناديق الدخل الثابت

 %25 %0 صناديق األسهم

ال تندرج تحت الفئات السابقة صناديق فئات األوراق المالية األخرى التي 

 وتشمل الصناديق المتداولة/ والصناديق العقارية المتداولة

0% 25% 



لتحقيق أفضل العوائد من خالل إدارة نشمة تمبق مجموعة من المعايير المالية والمحاسبية، وذلع بهدف  الصندوقيسعى   9.2

 تحقيق أقصى العوائد الممكنة بالحد المعقول من المخاطر حسب طبيعة وأهداف الصندوق.

 .أعاله (ب -2 )سيقوم الصندوق باالستثمار في فئات أصول التي تم ذكرها في الفقرة   9.3

 الصندوق بالقيود االستثمارية التي تنمبق عليه والواردة في الئحة صناديق االستثمار وأي تعديل عليها. يلتزم  9.4

٪ من صافي قيمة أصول الصندوق ولفترة 10يحق للصندوق الحصول على تمويل متوافق مع الضوابط الشرعية بحد أقصى  9.5

 نسبة االقترات ليرت تيمية طلبات االسترداد.استحقاق ال تزيد عن سنة ألغرات االستثمار، ويستثنى من هذه ال

 ..الصندوق مدير استراتيجية حسب محليا أو/و عالميا الصندوق استثمارات توزيع يتم  9.6

ل تمت الموافقة على طرحها من قبل هيئة السوق المالية.  9.7 ل عاما يمكن للصندوق االستثمار في صناديق استثمارية ممروحة طرحا

االستثمار في صناديق استثمارية خليجية أو عالمية مرخصة من هيئات تنظيمية خليجية و/أو أجنبية وفقا كما يمكن للصندوق 

لتنظيم بلد آخر خاضع لتنظيم مساوي على األقل لذلع الممبق على صناديق االستثمار في المملكة ليرت تحقيق أهداف 

أعاله ويشمل ذلع  (ب -2 ) ة في الفقرة الفرعيةالصندوق على أن يستثمر في أحد و/أو جميع فئات األصول المذكور

 الصناديق المدارة من قبل مدير الصندوق أو تابعيه، على أن تكون متوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق.

لجهة مصدرة خاضعة لقواعد الكفاية المالية الصادرة عن الهيئة أو الصادرة  قد يستثمر الصندوق في مشتقات األوراق المالية 9.8

ليرت اإلدارة الفعالة للمحفظة والتحوط من مخاطر تقلب األسعار على أن تكون متوافقة مع  جهة رقابية مماثلة للهيئةعن 

 ٪ من صافي قيمة أصول الصندوق.10 الضوابط الشرعية، وعلى أال يتجاوز ذلع

 

 

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

 :حدود االستثمار/قيود  5 )
يلتزم مدير الصندوق خالل إدارته للصندوق بالقيود والحدود التي تفرضها الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق 

 . وأي تعديل عليها ومذكرة المعلومات

 :العملة  6 )

اشرتراكات المسرتثمرين برأي عملرة أخررى مرن عملة الصندوق هي الريال السعودي وهي التي ستقّوم بها اسرتثماراته ووحداتره، وتقبرل 

العمالت العالمية الرئيسية على أساس سعر الصرف السائد في األسواق في ذلع التراريخ، ويتحمرل الراغبرون فري تحويرل اسرتحقاقاتهم 

 بعملة غير عملة الصندوق مخاطر تذبذب سعر الصرف لتلع العمالت عند تاريخ التحويل.

 :ت واألتعابمقابل الخدمات والعموال 7 )
 .تفاصيل لجميع المدفوعات من أصول صندوق االستثمار، وطريقة احتسابها .1

 رسوم اإلدارة



 .فيها المستثمر للصناديق اإلدارة رسوم الصندوق يتحمل ولكن إدارة رسوم الصندوق مدير يتقاضى ال

 رسوم الحفظ

لالستثمارات في الصرناديق االسرتثمارية وتشرمل الصرناديق  قيمة األصول منسنويال % 0.02يتحمل الصندوق رسوم حفظ تعادل 

ل مرن  %(0.20-%0.03) برين تترراوح حفرظ رسروم ويتحمرل، المتداولة/ الصناديق العقارية المتداولرة فري السروق السرعودية سرنويا

داولرة فري األسرواق لالسرتثمارات فري الصرناديق االسرتثمارية وتشرمل الصرناديق المتداولرة/ الصرناديق العقاريرة المت قيمة األصرول

 األخرى.

 ال تشمل الرسوم النظامية والرسوم التي قد تفرضها األسواق ومراكز اإليدا  والتي من الممكن أن تتيير من وقت ألخر.

 الضرائب

 أو الصرندوق مرع المبرمرة العقرود أو الصرندوق علرى فرضرها يرتم أخررى ضررائب وأي المضرافة القيمرة ضريبة الصندوق يتحمل

 .الصندوق إدارة مقابل الصندوق مدير أو للصندوق أعمال أو لخدمات تقديمهم نظير أخرى ألطراف تدفع التي الرسوم

 رسوم التعامل

 اسرترداد أو اشرتراك رسروم مرن تشرمله بمرا الماليرة االوراق وبيرع شرراء عمليراتالناتجرة عرن  عمروالت الترداوليتحمل الصرندوق 

 السائدة في األسواق والتي تدفع للوسماء واألسواق المالية والجهات التنظيمية وأمناء الحفظ. األسعارحسب 

 

 رسوم أخرى

سرريتحمل الصررندوق المصرراريف الالزمررة والفعليررة إلدارترره، رسرروم المراجعررة ورسرروم الحفررظ ورسرروم النشررر والرسرروم الرقابيررة 

بشرط أال يتجاوز إجمالي نسبة المصروفات األخرى )باسرتثناء ومكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق والمصروفات االخرى، 

فري حرال كانرت نسربة  000ي150% من متوسط صافي قيمرة األصرول السرنوية أو )0.25مصاريف التعامل والحفظ والضرائب( 

 الرسوم أقل من ذلع( كما يتحمل الصندوق الرسوم الفعلية فقط.

 اإلدارة  رسوم
 اإلدارة رسوم الصندوق يتحمل ولكن إدارة رسوم الصندوق مدير يتقاضى ال

 .فيها المستثمر للصناديق

مجمو  مكافآت أعضاء مجلس إدارة 

 الصندوق

، يتحمل الصندوق نصيبه منها بقدر حجم سنويال  لاير 000ي60  أقصى بحد

 أصوله نسبة إلى إجمالي أصول الصناديق األخرى على اساس سنوي تحسب

 السنه نهاية في وتخصم يومي تراكميا بشكل

 أتعاب المحاسب القانوني المستقل
، مبلغ ثابت على أساس سنوي  وتحسب  سنويال  لاير 30,000   أقصى بحد

  بشكل يومي تراكميا ويدفع كل سته اشهر

 مصاريف التوزيع
تقديري على أساس سنوي  بلغتحتسب كم سنويال  لاير 50,000  أقصى بحد

ل  ملتحو  وتدفع في نهاية العام بشكل يومي تراكميا

 رسوم النشر في موقع تداول 
تحسب ، مبلغ ثابت على أساس سنوي   سنويال  لاير 000ي5    أقصى بحد

 وتدفع في نهاية العامتراكميا بشكل يومي 

 الرسوم الرقابية 
تحسب بشكل يومي ، مبلغ ثابت على أساس سنوي  سنويال لاير   7,500

 وتدفع في نهاية العامتراكميا 

 تحتسب كنسبة مئوية على أساس يومي وتخصم في نهاية كل شهر رسوم الحفظ 

 *جميع الرسوم أعاله غير شاملة لضريبة القيمة المضافة

 يوم 365 أساس على السنة أيام عدد احتساب يتم**

 

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



 رسوم االشتراك

 كحد% 2 بمعدل مستردة غير بالصندوق اشتراك عملية كل عند مباشرة تخصم اشتراك رسوم الصندوق مدير يستحق

ل  الصندوق لمدير ويجوز. اشتراك كل قيمة من أقصى  .النسبة هذه خفض الخاص لتقديره وفقا

 

 ج( بيان أي عمولة خاصة يبرمها مدير الصندوق

 ال يوجد

 

 

 :التقويم والتسعير  8 )
 .الصندوق هأ( كيفية تقويم كل أصل يملك

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

ل  إغالق سعر لها يتوفر التي الصندوق أصول لكافة التقويم يوم في اإلغالق أسعار اعتماد سيتم . المستحقة األرباح إليها مضافا

 صناديق في االستثمار تقويم وسيتم متوفر إغالق سعر اخر اعتماد سيتم التقويم يوم لألصل اإلغالق سعر يتوفر لم إذا

 المستثمر للصندوق بالنسبة التعامل أيام اختالف حال وفي المعلنة وحداتها قيمة صافي خالل من العام المرح ذات االستثمار

 من المنقضية الفترة عائد احتساب فسيتم النقد أسواق أدوات في الصندوق استثمارات أما عنه معلن سعر آخر اعتماد سيتم به،

 ..للصفقة  اإلسمية للقيمة وإضافته الصفقة عمر

 .ب( عدد نقاط التقويم، وتكرارها

 )أ( الفقررة فري ليرهإ االشرارة ترم كمرا الصرندوق فري أصرل كرل لقيمرة وفقرا الخمريس إلى األحد من يوميا   الصندوق أصول تقويم سيتم

، الخامسة الساعة قبل  أعاله  .التعامل ليوم التالي الرسمي العمل يوم في الوحدة سعر إعالن سيتم كما مساءل

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

 سعر حساب أو خاطئ بشكل الصندوق أصول من أصل أي تقويم عند المتضررين الوحدات مالكي جميع وتعويض توثيق سيتم

 الوحدة سعر من أكثر أو% 0.5 نسبته تشكل التسعير أو التقويم في خمأ أي عن فورال  الهيئة إبالغ سيتم كما.  خاطئ بشكل وحدة

 .الصندوق تقارير وفي تداول وموقع المالية الراجحي موقع في فورال  ذلع عن واإلفصاح

 .االشتراك واالستردادد( طريقة احتساب سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات 

ل المصروفات  :التالية المعادلة باستخدام وحدة لكل األصول قيمة صافييتم حساب  ل المستحقات ناقصا )إجمالي األصول ناقصا

 أصول قيمة صافي تقويم ويتم. العالقة ذي التقويم يوم في القائمة الصندوق وحدات عدد إجمالي على مقسومة المتراكمة(

 الصرف بأسعار السعودي الريال بعملة تقويمها إعادة يتم األخرى بالعمالت مقومة استثمارات وأي السعودي بالريال الصندوق

 .التقويم تاريخ في السائدة

 .هـ( مكان ووقت نشر سعر الوحدة، وتكرارها

 في الوحدة سعر نشر ويتم التعامل، يوم يلي الذي العمل يوم في مساءل  الخامسة الساعة قبل تداول موقع في الوحدة سعر نشر سيتم

 .التقويم يوم يلي الذي العمل يوم في الشركة موقع



 :التعامالت  9 )
 .أ( مسؤوليات مدير الصندوق في شأن طلبات االشتراك واالسترداد

الصندوق األيام التي يتم بناءل عليها بيع وحدات  وهي ي )االثنين واالربعاء(يوم تقويم على بناء الصندوق في التعامل سيتم

 .التعامل التاليفي يوم  التعامل في الصندوق وفي حالة لم يوافق يوم التعامل يوم عمل رسمي يتم واستردادها والتحويل

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

 اليوم في العمل إقفال قبل أقصى دوبح التعامل، ليوم التالي العمل يوم في المناسبة االسترداد عوائد الوحدات لمالع الدفع سيتم

( وجدت إن) والتراخيص الوسائل جميع فيه تكون الذي الوقت أو االسترداد، سعر تحديد فيها تم التي التعامل ليوم التالي الخامس

 .الحقا يأتي أيهما الصندوق، مدير لدى متوافرة الوحدات لتحويل المناسبة

 .يوضح أّي قيود على التعامل في وحدات الصندوقج( بيان 

 من أخرى عملة بأي المستثمرين اشتراكات وتقبل ووحداته، استثماراته بها ستقّوم التي وهي السعودي الريال هي الصندوق عملة

 تحويل في الراغبون ويتحمل التاريخ، ذلع في األسواق في السائد الصرف سعر أساس على الرئيسية العالمية العمالت

 .التحويل تاريخ عند العمالت لتلع الصرف سعر تذبذب مخاطر الصندوق عملة غير بعملة استحقاقاتهم

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

 االسترداد: أو االشتراك رفض أو تأجيل فيها يمكنه التي والحاالت الصندوق مدير صالحية

 إذا طلبت هيئة السوق المالية ذلع -

 مدير الصندوق أن التعليق يحقق مصالح مالكي الوحدات ىأذا رأ -

 صرندوق يملكهرا التري األخررى األصرول أو الماليرة األوراق مرع التعامرل فيهرا يتم التي الرئيسة السوق في التعامل تعليق تم إذا -

 صرافي إلرى نسربة مهمرة أنها معقول بشكل الصندوق مدير يرى التي الصندوق أصول إلى بالنسبة أو عام بشكل إما االستثمار

يجوز لمدير الصندوق تأجيل استرداد الوحدات كحد أقصى إلى يروم التعامرل الترالي. ويحردك ذلرع، إذا و.الصندوق أصول قيمة

%( أو أكثرر مرن صرافي 10) مرلبلغ إجمالي نسبة جميع طلبات االسترداد لمرالكي الوحردات والمملروب تلبيتهرا فري أي يروم تعا

 قيمة أصول الصندوق .

في حال تعليق تقويم الصندوق، سيتخذ مدير الصندوق االجراءات الالزمرة مرع االخرذ باالعتبرار المردة الضررورية والمبرررات 

كي وأمررين الحفررظ بصررورة منتظمررة. كمررا سرريتم إشررعار هيئررة السرروق الماليررة ومررالالصررندوق ومراجعرة التعليررق مررع مجلررس إدارة 

الوحرردات فررورا بررأي تعليررق مررع توضرريح أسررباب التعليررق، وإشررعار هيئررة السرروق الماليررة ومررالكي الوحرردات فررور انتهرراء التعليررق 

بالمريقة نفسها المستخدمة فري اإلشرعار  عرن التعليرق واإلفصراح عرن ذلرع فري المواقرع اإللكترونري لمردير الصرندوق والموقرع 

 اإللكتروني للسوق.

 االشرتراك هرذا علرى فري حرال رأى مردير الصرندوق أنره يترترب الصرندوق فري اشتراك طلب أي رفض الصندوق لمدير ويحق

ل أو إذا كران رفررض طلررب االشرتراك يحقررق مصررلحة مررالكي األمرروا غسررل مكافحرة نظررام أو الماليررة السروق هيئررة للرروائح مخالفرة

 .الوحدات الحاليين

لهـ( اإلجراءات التي يجري بمقتضاها اختيار طلبات   . االسترداد التي ستؤجَّ

ويتم معاملرة كرل طلرب أولوية استالم الملب في حالة تم تأجيل االسترداد من قبل مدير الصندوق، فسوف يتم الدفع على أساس 

% سروف يرتم تنفيرذ طلبرات العمرالء التري ترم 10االسرترداد فري يروم التعامرل الواحرد على حدة بحيث إذا تجاوز إجمرالي طلبرات 

قيمة الوحدات عن الحد . فإذا انخفضت بحسب األسبقيةاستالم طلباتهم قبل الموعد النهائي لتقديم التعليمات الخاصة باالسترداد 

 رين بالكامل.ترداد وحدات المستثماألدنى المملوب لالستمرار بالصندوق، فعندئذ يجب اس



 .األحكام المنظمة لنقل ملكية الوحدات إلى مستثمرين آخرين و(

أو في  (هللا قدر ال)، إال في حاالت محدودة جدال  كالوفاة آخرين مستثمرين الصندوق إلى وحدات ملكية بنقل الصندوق يقوم لن

حاالت أخرى ال تتعارت مع األنظمة والقوانين حال طلب ذلع بحسب أمر قضائي أو أمر من جهة تنظيمية ذات صالحية أو أي 

 المعنية وذلع حسب موافقة مدير الصندوق.

 صندوقالمدير الصندوق في  استثمارز( 

قد يستثمر مدير الصندوق في الصندوق بصفته مستثمر وذلع وفقا لتقديره الخاص. ويحتفظ مدير الصندوق بحقه في استرداد 

تقارير الصندوق  في الصندوق في استثماراته عنمدير الصندوق  فصحي وسوف ،مناسبال جزء من أو كل مشاركته حسب ما يراه 

 .وإفصاحات مدير الصندوق( -والتقارير السنوية  -)التقارير األولية 

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

  يروم  والتحويل في الصرندوق بعرد إتمرام المررح األولري لوحردات الصرندوق فري كرل يروم تعامرليسمح باالشتراك واالسترداد(

. وسرريكون آخررر موعررد السررتالم طلبررات التعامررلبسررعر الوحرردة المعلررن عنرره فرري اليرروم الررذي يلرري يرروم  األثنررين ويرروم األربعرراء(

 ابق ليوم التعامل.االشتراك واالسترداد والتحويل قبل الساعة الخامسة مساءل من يوم العمل الس

  إذا تم تسديد أموال االشتراك قبل الموعد النهائي لتقديم التعليمرات الخاصرة بشرراء الوحردات واسرتردادها، يبردأ االسرتثمار فري

الصندوق من يوم التعامل الذي يلي استالم األموال التي تم بموجبها قبول طلب المستثمر وفري حالرة اسرتالم أمروال االشرتراك 

النهائي لتقديم التعليمات الخاصة بشراء الوحدات واستردادها بالصندوق يتم تنفيرذ الملرب فري يروم التعامرل الثراني بعد الموعد 

 اسرتيفاء لعردم االشرتراك قبرول عردم حرال وفي الذي يلي الموعد النهائي لتقديم التعليمات الخاصة بشراء الوحدات واستردادها

 .االشتراك متملبات استيفاء بعد جديد اشتراك طلب تقديم إعادة المشترك على يتوجب االشتراك متملبات

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

ل بين الصناديق يوميال عن طريق فررو  الشرركة المعتمردة خرالل سراعات العمرل ييتم استالم طلبات االشتراك واالسترداد أو التحو

 يم بيانات إثبات الهوية الالزمة، أو عن طريق القنوات اإللكترونية التي توفرها شركة الراجحي المالية.الرسمية على أن يتم تقد

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

 750ي3 سعودي، وهو الحد األدنرى للرصريد  والحرد األدنرى لالشرتراك اإلضرافي لاير 500ي7الحد االدنى لالشتراك في الصندوق 

سررعودي ويجرروز لمرردير الصررندوق خفررض هررذه النسررب للبرررامج االدخاريررة لاير  750ي3 سررعودي والحررد االدنررى لالسررترداد لاير

 واالستثمارية 

 ندوق جمعهدنى للمبلغ التي ينوي مدير الصاألحد الك( 

 .ال يوجد حد أدنى لبدء عمل الصندوق 

 

 

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

 .الصندوق

يتبع مدير الصندوق األحكام الواردة في الئحة صناديق االستثمار والتعاميم الصادرة عن هيئة السوق المالية فيما يخص 

( ماليين لاير سعودي سوف 10الصندوق، وفي حال قل صافي قيمة أصول الصندوق عن ) عمل الستمرارالمتملب الالزم 



النظامية الممكنة وفي حال تعثر زيادة حجم الصندوق فوق الحد األدنى يسعى مدير الصندوق لتصحيح ذلع حسب اإلجراءات 

المملوب الستمرار عمل الصندوق، سيقوم مدير الصندوق بالبدء بإجراءات إنهاء الصندوق وفقال إلجراءات اإلنهاء المذكورة 

 في الفقرة الفرعية )و( من الفقرة الرابعة من مذكرة المعلومات.

 :سياسة التوزيع   10) 
 .أ( بيان يتعلق بسياسة توزيع الدخل واألرباح

 .لن يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح أو توزيعات نقدية على المستثمرين وسيقوم بإعادة استثمار األرباح الموزعة في الصندوق

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

 السنوية والتقارير( المراجعة السنوية المالية القوائم ذلع في بما) السنوية التقارير إعدادب الصندوق مدير سوف يقوم 

ل  األولية والتقارير الموجزة  وسوف يتم ،الئحة صناديق االستثمار وأي تعديل عليها من( 5) رقم الملحق لمتملبات وفقا

 .مقابل أي دون الملب عند بها الوحدات مالكي تزويد

 بالصناديق الخاصة التقارير إصدار من ( يومال 21السنوية للجمهور خالل مدة ال تتجاوز )األولية وإتاحة التقارير  سوف يتم 

وفي الموقع االلكتروني لمدير الصرندوق  الفقرة )ب( من هذه المادة،وذلع في األماكن وبالوسائل المحددة في  ،بها المستثمر

 والموقع اإللكتروني للسوق. 

 :يقوم مدير الصندوق بإتاحة تقارير المشتركين في الصندوق والتي تتضمن المعلومات التالية 

 صافي قيمة أصول الصندوق -

 عدد وحدات الصندوق والتي يملكها المشترك وصافي قيمتها -

ل من كل صفقة.15خالل خمسة عشر )سجل بالصفقات التي نفذها المشترك  -  ( يوما

 يلخرص( البيران شرأنها فري المعرد السرنة خرالل الوحردات تملرع شخص أي ذلع في بما) الوحدات مالعل سنوي بيان -

ل ( 30) خرالل الماليرة السنة مدار على العام الصندوق وحدات في صفقاته  أن ويجرب الماليرة، السرنة نهايرة مرن يومرا

 مالررع مررن المخصررومة واألتعرراب والمصرراريف الخرردمات مقابررل وإجمررالي الموزعررة األربرراح البيرران هررذا يحترروي

 قيرود مخالفرات لجميرع تفاصريل إلى باإلضافة المعلومات، ومذكرة الصندوق وأحكام شروط في والواردة الوحدات

 .المعلومات مذكرة أو الصندوق وأحكام شروط في أو الالئحة هذه في عليها المنصوص االستثمار

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

أو من خالل أي  (البريد اإللكترونيعنوان المسجل للمستثمر )العنوان البريدي و/أو العلى  الخاصة بالصندوق ترسل اإلشعارات

أو اإلشعار وذلع خالل  التقارير. ويجب إخمار مدير الصندوق في حال اكتشاف أية أخماء في وسيلة تواصل أخرى يتم اعتمادها

ل  )45) ربعونأخمسة و فترة ل يوما التقارير، وبعد ذلع تصبح التقارير الصادرة عن مدير  من تاريخ إرسال تلع اإلشعارات أو تقويميا

 الصندوق نهائية وحاسمة

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

 وذلرع مرن خراللمقابل دون الماليرة يستميع مالكي الوحدات االستثمارية والمستثمرين المحتملين الحصول على نسرخ مرن القروائم 

أو فرري المقررر الرئيسرري لمرردير الصررندوق أو عررن طريررق موقعرره  www.Tadawul.com.saموقررع شررركة السرروق الماليررة تررداول 

 capital.com-www.alrajhiااللكتروني  

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


 مرن أو (البريرد اإللكترونري)العنروان البريردي و/أو يتم موافاة جميع المستثمرين بنسرخة مرن القروائم الماليرة الصرندوق ترسرل علرى 

 بدون مقابل بناءل على استالم طلب خمي منهم بذلع.  اعتمادها يتم أخرى تواصل وسيلة أي خالل

 :سجل مالكي الوحدات 12)
سيقوم مدير الصندوق بإعداد سجل بمالكي الوحدات بالمعلومات المملوبة وتحديثه بشكل مستمر عند حصول أي تيييرات في 

تم إتاحة ملخص لسجل مالكي الوحدات مجانا عند الملب يظهر فيه جميع المعلومات حسب الالئحة وحفظه في المملكة كما سي

 المعلومات المرتبمة بمالع الوحدات المعني فقط

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

   لمالكي الوحداتيجوز لمدير الصندوق، بناءل على مبادرة منه، الدعوة لعقد اجتما. 

  أيام من تسلم طلب كتابي من أمين الحفظ 10يدعو مدير الصندوق الجتما  مالكي الوحدات خالل 

  أيام من تسلم طلب كتابي من مالع أو أكثر من مالكي الوحدات الذين  10يدعو مدير الصندوق الجتما  مالكي الوحدات خالل

 قيمة وحدات الصندوق.% على األقل من 25يملكون مجتمعين أو منفردين 

 .ب( إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات

يدعو مدير الصندوق الجتما  مالكي الوحدات من خالل إعالن الدعوة على الموقع اإللكتروني الخاص به وعلى الموقع  .1

لكي الوحدات وأمين اإللكتروني الخاص بالسوق المالية السعودية  تداول ، ومن خالل إرسال إخمار خمي لجميع ما

ل من تاريخ انعقاد االجتما . ويتعين أن يحدد اإلعالن  21أيام وال تزيد عن  10الحفظ مع إعماء مهلة ال تقل عن  يوما

ح. كما يتعين على مدير الصندوق، في نفس وقت  واإلخمار تاريخ انعقاد االجتما  ومكانه ووقته وجدول األعمال الُمقتر 

 ي الوحدات فيما يتعلق بأي اجتما ، تقديم نسخة من هذا اإلخمار إلى هيئة السوق المالية.إرسال اإلخمار إلى مالك

أيام من استالم طلب خمي من أحد مالكي  10يتعين على مدير الصندوق الدعوة لعقد اجتما  لمالكي الوحدات في غضون  .2

 األقل من وحدات الصندوق.% على 25الوحدات أو أكثر، الذي يمتلع منفردال أو الذين يمتلكون مجتمعين 

% على األقل من 25يتكون النصاب الالزم لعقد اجتما  لمالكي الوحدات من عدد مالكي الوحدات الذين يمتلكون مجتمعين  .3

 قيمة وحدات الصندوق.

عالن في حال عدم الوفاء بشروط النصاب الواردة في الفقرة السابقة أعاله، يدعو مدير الصندوق الجتما  ثان من خالل اإل .4

على موقعه اإللكتروني وعلى الموقع اإللكتروني الخاص بالسوق المالية السعودية  تداول  ومن خالل إرسال إخمار 

أيام من تاريخ انعقاد االجتما  الثاني. وخالل  5خمي لجميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ مع إعماء مهلة ال تقل عن 

دات الذين يمتلكون أي عدد من الوحدات، الحاضرين بصفة شخصية أو من االجتما  الثاني، يشكل أي عدد من مالكي الوح

ل. ل قانونيا  خالل ممثلين، نصابا

 يحق لكل مالع وحدات تعيين وكيل لتمثيله في اجتما  مالكي الوحدات. .5

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

 وفقال  تقنية وسائل عبر االجتماعات خالل من القرارات على والتصويت ومداوالتها الوحدات مالكي اجتماعات عقد يجوز .1

 .المالية السوق هيئة تحددهايحددها مدير الصندوق أو  التي للشروط



 

 من%  50 من أكثر ملكيتهمفي حال التيييرات األساسية المقترحة يجب أخذ موافقة مالكي الوحدات الذين تمثل نسبة   .2

ل أم وكالة أم بواسمة وسائل  مالكي اجتما  في مالكها الحاضر الوحدات مجمو  الوحدات سواءل أكان حضورهم شخصيا

 التقنية الحديثة.

ل واحدال في اجتما  مالكي الوحدات. .3  تمثل كل وحدة يمتلكها مالع الوحدات صوتا

 :حقوق مالكي الوحدات 14)
 مقابل بدون العربية باللية المعلومات ذكرةوم الصندوق وأحكام شروط من حديثة نسخة على الحصول. 

 وسجل قيمتها، وصافي يمتلكها التي الوحدات وعدد الصندوق، وحدات أصول قيمة صافي يتضمن تقرير على الحصول 

 .صفقة كل من يوم 15 خالل يفدم الصفقات بجميع

 طلبها عند مقابل بدون للصندوق المراجعة المالية القوائم على الحصول 

 لنو  وفقا سريانه قبل التييير بهذا ملخص وإرسال المعلومات ومذكرة الصندوق وأحكام شروط في تييير بأي اإلشعار 

 .االستثمار صناديق الئحة في المحددة والمدة التييير

 الصندوق إدارة مجلس في تيير بأي اإلشعار 

 الفعلية واألتعاب الرسوم تظهر سنويا المعلومات ومذكرة الصندوق وأحكام شروط من محدثة نسخة على الحصول 

 طلبها عند الصندوق أداء ومعلومات

 األحداك بخالف تقويميا، يوما 21 عن تقل ال بمدةاالنهاء  قبل االستثمار صندوق بإنهاء الصندوق مدير برغبة االشعار 

 .المعلومات ومذكرة واألحكام الشروط عليها تنص التي

 لذلع المحددة األوقات في االسترداد عوائد دفع. 

 الصندوق مدير من طلبها عن الشكاوى بمعالجة الخاصة اإلجراءات على الحصول 

 :مسؤولية مالكي الوحدات 15 )
 والتزامات ديون عن مسؤوالل  الوحدات مالع يكون ال ، منه جزء أو الصندوق في الستثماره الوحدات مالع خسارة عدا فيما

 الصندوق

 :خصائص الوحدات 16 )
 االشتراك ويكون. واحدة فئة من جميعها تكون القيمة متساوية الوحدات من محدود غير عددال  يُصدر أن الصندوق لمدير يجوز

 .القيمة متساوية وحدات شكل على الصندوق في

 :التغييرات في شروط وأحكام الصندوق 17)
 .موجب الئحة صناديق االستثمارأ( األحكام المنظمة لتغيير شروط وأحكام الصندوق والموافقات واإلشعارات المحددة ب

 المحددة واإلشعارات والموافقات العامة االستثمار صناديق وأحكام شروط لتييير المنظمة األحكام لجميع الصندوق هذا يخضع

 االستثمار وأي تعديل عليها. صناديق الئحة بموجب

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

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



يلتزم مدير الصندوق بمتملبات الئحة صناديق االستثمار وأي تعديل عليها عند إجراء أي تييير على شروط وأحكام الصندوق 

 بحسب أنوا  التييير التالية:

 األساسية التغييرات: 

الحصول على موافقة مالكي الوحدات في الصندوق على التييير األساسي المقترح من خالل قرار صندوق عادي، ومن ثم 

الحصول على موافقة الهيئة على التيييرات المقترحة. ويحق لمالكي وحدات الصندوق استرداد وحداتهم قبل سريان أي 

 وجدت(. تييير أساسي دون فرت أي رسوم استرداد )إن

 

 المهمة التغييرات: 

ل بأي تيييرات مقترحة، وذلع بفترة ال تقل عن ) ل قبل اليوم 21إشعار الهيئة ومالكي الوحدات في الصندوق كتابيا ( يوما

 أي فرت دون أساسي تييير أي سريان قبل وحداتهم استرداد الصندوق وحدات لمالكي ويحقالمحدد لسريان التييير. 

 (.وجدت إن) استرداد رسوم

 

 اإلشعار واجبة التغييرات: 

ل بأي تيييرات واجبة اإلشعار، وذلع قبل )  ( أيام من سريان التييير.8إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا

 

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

  الموقع اإللكتروني للشركة والموقع اإللكتروني إشعار مالكي الوحدات واإلفصاح عن تفاصيل التيييرات األساسية في

 ( أيام من سريان التييير.10للسوق وذلع قبل )

  اإلفصاح عن تفاصيل التيييرات المهمة في الموقع اإللكتروني للشركة والموقع اإللكتروني للسوق أو بالمريقة التي تحددها

 ( أيام من سريان التييير.10الهيئة وذلع قبل )

 ( 21اصيل التيييرات واجبة اإلشعار في الموقع اإللكتروني للشركة والموقع اإللكتروني للسوق خالل )اإلفصاح عن تف

ل من سريان التييير.  يوما

  اإلفصاح عن جميع التيييرات في شروط وأحكام الصندوق في التقارير السنوية الخاصة بالصندوق حسب متملبات الئحة

 صناديق االستثمار.

 :ستثمارإنهاء صندوق اال 18 )

يعتبر هذا الصندوق من الصناديق المفتوحة المدة وليس هناك يوم محدد لتصفيته. ومع ذلع، فإنره سريكون لمردير الصرندوق الحرق 

ل أن حجرم أصرول الصرندوق ال يبررر االسرتمرار فري إدارتره بمريقرة عمليرة ومالئمرة  في تصفية الصندوق بالكامل، إذا أصبح جليا

دية أو بسرربب حرردوك بعررض التيييرررات فرري األنظمررة الترري تحكررم إدارة الصررندوق، أو انخفررض حجررم ومجديررة مررن الناحيررة االقتصررا

ن قبل هيئة السوق الماليرة وذلرع بعرد اشرعار هيئرة السروق دون الحد األدنى المسموح به الستمرار الصندوق والمحدد مالصندوق 

 الصندوق باتخاذ الخموات التالية:وق، فسيقوم مدير المالية أو ألي سبب طارئ آخر. وفي حالة تم اتخاذ قرار بتصفية الصند

 ( ل تقويميرال 21إرسال إشعار مكتوب بهذه التصفية إلى هيئة السوق المالية ومالكي الوحدات ، على أن يكون ذلرع قبرل ( يومرا

 من تاريخ التصفية.

  إن وجدت( علرى مرالكي الوحردات سداد االلتزامات المستحقة على الصندوق من أصول الصندوق وتوزيع المبالغ المتبقية(

 المسجلين في تاريخ التصفية على أساس تناسبي حسب ما يملكه كل مالع وحدات بالصندوق.

  يجب علرى مردير الصرندوق اإلعرالن فري موقعره اإللكترونري والموقرع اإللكترونري للسروق عرن انتهراء مردة الصرندوق ومردة

 تصفيته.



 :مدير الصندوق 19 )
 . هومسؤوليات هوواجباتأ( مهام مدير الصندوق 

 مدير الصندوق لمصلحة مالكي الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة األشخاص المرخص لهم  يعمل

 وذلع فيما يتعلق بالصندوق.وأي تعديل عليها وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات 

  والوجبات التي نصت عليها الئحة األشخاص المرخص لهم بما في يقع على عاتق مدير الصندوق االلتزام بجميع المبادئ

 ذلع واجب االمانة تجاه مالكي الوحدات، والذي يتضمن العمل بما يحقق مصالحهم وبذل الحرص المعقول.

 :فيما يتعلق بصناديق االستثمار، يكون مدير الصندوق مسؤوال عن القيام باالتي 

 إدارة الصندوق .1

 ذلع الخدمات اإلدارية للصندوق عمليات الصندوق بما في .2

 طرح وحدات الصندوق .3

التأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وذلع فيما يتعلق بالصندوق واكتمالها وأنها كاملة وواضحة  .4

 وصحيحة وغير مضللة.

 ه بشكل مباشر أم كلف بها أدى مسؤولياته وواجباتم بالئحة صناديق االستثمار سواء يعد مدير الصندوق مسؤوال عن التزا

 جهة خارجية بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة االشخاص المرخص لهم. 

  احتياله أو إهماله أو سوء تصرفه أو الناتجة عن يعد مدير الصندوق مسؤوال تجاه مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق

 تقصيره المتعمد.

  واإلجراءات لرصد المخاطر التي تؤثر في استثمارات الصندوق، وضمان يجب على مدير الصندوق أن يضع السياسات

 سرعة التعامل معها. على أن يتضمن تلع السياسات واإلجراءات القيام بعملية تقويم المخاطر بشكل سنوي على األقل.

  يزود هيئة السوق يجب على مدير الصندوق تمبيق برنامج مراقبة الممابقة وااللتزام لكل صندوق استثمار يديره، وأن

 المالية بنتائج التمبيق عند طلبها.

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

يجوز لمدير الصندوق تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي تابعيه بالعمل مديرا للصندوق من الباطن ألي صندوق استثمار يديره 

 . تابعة لذلعأتعاب ومصاريف أي يدفع مدير الصندوق سالصندوق. ومدير صندوق من الباطن ألي صندوق استثمار يديره 

 . هج( األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبدال

 مدير لتعيين مناسبا تراه اجراء أي واتخاذ  بالصندوق يتعلق فيما الصندوق مدير عزل صالحية المالية السوق للهيئة (أ

 :اآلتية الحاالت من أي وقو  حال في مناسبا تراه آخر تدبير أي اتخاذ أو بديل صندوق

 األشخاص الئحة بموجب بذلع المالية السوق هيئة إشعار دون اإلدارة نشاط ممارسة عن الصندوق مدير توقف .1

 .لهم المرخص

 المالية السوق هيئة قبل من تعليقه أو سحبه أو اإلدارة نشاط ممارسة في الصندوق مدير ترخيص إلياء .2

 االدارة نشاط ممارسة في ترخيصه إللياء الصندوق مدير من المالية السوق هيئة إلى طلب تقديم .3

 لوائحه او النظام بالتزام – جوهريا الهيئة تراه بشكل – أخل قد الصندوق مدير أن المالية السوق هيئة رأت إذا .4

 . التنفيذية

 أخر شخص وجود عدم مع استقالته أو عجزه أو االستثمار صندوق أصول يدر الذي االستثمارية المحفظة مدير وفاة .5

 .الصندوق أصول ادارة على قادر الصندوق مدير لدى مسجل

 .جوهرية أهمية ذات أنها – معقولة أسس على بناء – المالية السوق هيئة ترى أخرى حالة أي .6

)أ(  الفقرة من 5 الفرعية الفقرة في ذكرها الوارد الحاالت من بأي المالية السوق هيئة إشعار الصندوق مدير على يجب (ب

 أعاله.



 من كامل بشكل التعاون الصندوق مدير على فيتعين أ للفقرة وفقا صالحياتها من أيا المالية السوق هيئة مارست حال في (ت

 تعيين من األولى يوما 60 الـ خالل وذلع البديل الصندوق مدير إلى للمسؤوليات السلس النقل تسهيل على المساعدة أجل

 هيئة لتقدير ووفقا ومناسبا ضروريا ذلع كان حيثما ينقل ان  المعزول الصندوق مدير على ويجب. البديل الصندوق مدير

 .بالصندوق المرتبمة العقود جميع البديل الصندوق مدير الى المحض، المالية السوق

 :أمين الحفظ 20 )
 . هومسؤوليات هأ( مهام أمين الحفظ وواجبات

 بها كلف أم مباشر بشكل مسؤولياته أدى سواء االستثمار، صناديق الئحة ألحكام وفقا التزاماته عن مسؤوال الحفظ أمين يعد 

 .لهم المرخص االشخاص الئحة أو االستثمار صناديق الئحة أحكام بموجب ثالثا طرفا

 أو إهمال أو احتيال بسبب الناجمة الصندوق خسائر عن الوحدات ومالكي الصندوق مدير تجاه مسؤوال الحفظ أمين يعد 

 .المتعمد تقصيره أو تصرف سوء

 جميع اتخاذ عن كذلع مسؤول وهو الوحدات، مالكي لصالح وحمايتها الصندوق أصول حفظ عن مسؤوال الحفظ أمين يعد 

 .الصندوق أصول بحفظ يتعلق فيما الالزمة اإلدارية اإلجراءات

 

 

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

ل  يجوز ألمين الحفظ تكليف طرف ثالث أو أكثر أو اي وسيدفع أمين الحفظ أي . للحفظ من الباطن للصندوق من تابعيه بالعمل أمينا

 أتعاب ومصاريف تابعة لذلع.

 . هج( األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبدال

 واستبداله: الحفظ أمين عزل في الهيئة صالحية .1

ل تراه  أو اتخاذ أي تدبير المعين من مدير الصندوقحفظ الللهيئة عزل أمين  (أ  :أي من الحاالت اآلتية حال وقو  في مناسبا

 الئحة األشخاص المرخص لهمبذلع بموجب دون إشعار الهيئة  نشاط الحفظأمين الحفظ عن ممارسة  توقف. 

 من قبل الهيئة. تعليقه أوفي ممارسة نشاط الحفظ أو سحبه  أمين الحفظترخيص  إلياء 

 ترخيصه في ممارسة نشاط الحفظ.أمين الحفظ إللياء  إلى الهيئة منطلب  تقديم 

 ل تراه الهيئة جوهريبشكل  -ل إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قد أخ  .التنفيذية بالتزام النظام أو لوائحه -ا

 أهمية جوهرية. ذات اأنه -بناءل على أسس معقولة- ترى الهيئة أي حالة أخرى 

ل للفقرة )أ( من هذه المادة،إذا مارست  (ب فيجب على مدير الصندوق المعني تعيين أمين حفظ  الهيئة أيال من صالحياتها وفقا

ل لتعليمات الهيئة، كما التعاون بشكل كامل من أجل المساعدة  وأمين الحفظ المعزول يتعين على مدير الصندوق بديل وفقا

ل األولى من تعيين أمين الحفظ 60)ـ ظ البديل وذلع خالل التسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى أمين الحف على ( يوما

ل  ل ومناسبا ل لتقدير الهيئة المحض البديل. ويجب على أمين الحفظ المعزول أن ينقل، حيثما كان ذلع ضروريا ، إلى أمين ووفقا

 الحفظ البديل جميع العقود المرتبمة بصندوق االستثمار ذي العالقة.



 

 واستبداله: الحفظ أمين عزل في قمدير الصندو صالحية .2

  أن عزل أمين الحفظ  معقول ى بشكلرأإذا  كتابيبموجب إشعار  المعين من قبلهحفظ الأمين عزل  الصندوقيجوز لمدير

 .في مصلحة مالكي الوحدات، وعلى مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات بذلع فورال وبشكل كتابي

 الكتابي إلشعار اأمين الحفظ  من تسلم ( يومال 30)خالل  تعيين بديل له أمين الحفظ عزل إذا يجب على مدير الصندوق

ل لصادر ال تسهيل ل مدير الصندوقالتعاون بشكل كامل مع  المادة. ويجب على أمين الحفظ المعزولمن هذه  (أ)لفقرة وفقا

ل النقل السلس للمسؤوليات إلى أمين الحفظ البديل. ويجب على أمين الحفظ ال معزول أن ينقل، حيثما كان ذلع ضروريا

ل، إلى أمين الحفظ البديل جميع العقود المرتبمة بصندوق االستثمار ذي العالقة.  ومناسبا

  عن قيامه بتعيين أمين حفظ بديل، ويجب على مدير  اإللكتروني موقعه اإلفصاح فورال فييجب على مدير الصندوق

 اإللكتروني للسوق عن قيامه بتعيين أمين حفظ بديل للصندوق العام.الصندوق العام كذلع اإلفصاح في الموقع 

 :المحاسب القانوني  21 )
 للصندوق أ( اسم المحاسب القانوني

 لالستشارات المهنية كي بي إم جي

 منمقة األعمال –واجهة الريات 

 11663الريات  92876ص.ب 

 المملكة العربية السعودية

 8500 874 11 966+هاتف: 

 8600 874 11 966+فاكس: 

http://www.home.kpmg/sa  

 

 . هومسؤوليات هب( مهام المحاسب القانوني وواجبات

ل  تمت والتي بها يقوم التي المراجعة لأعما إلى استنادال  المالية القوائم على الرأي إبداء في القانوني المحاسب مسؤوليةتتمثل   وفقا

 لمهنةا أخالقيات بمتملبات المحاسب التزام تملبت والتي السعودية العربية المملكة في عليها المتعارف المراجعة لمعايير

 تضمنهر. تالجو األخماء من خالية المالية القوائم بأن التأكد من معقولة درجة على لللحصو المراجعة لأعما تنفيذو وتخميط

 .المالية القوائم في الواردة واإليضاحات للمبالغ مؤيدة أدلة على لالحصو بإجراءات القيام أيضا القانوني المحاسب مسؤوليات

 قييمت إلى باإلضافة المستخدمة المحاسبية التقديرات ومعقولية المتبعة المحاسبية السياسات مالءمة مدى قييمت إلى باإلضافة

 .المالية للقوائم العام العرت

 صندوقلج( األحكام المنظمة الستبدال المحاسب القانوني ل

مدير الصندوق بحق تييير مراجع مراجع الحسابات الخارجي للصندوق ويحتفظ  إم جي لالستشارات المهنيةكي بي ستكون 

ل بعد أخذ موافقة  ل لما يراه مناسبا الحق في رفض  إدارة الصندوقويكون ألعضاء مجلس  ،مجلس إدارة الصندوقالحسابات وفقا

 تعيين المحاسب القانوني أو توجيه مدير الصندوق لتييير المحاسب القانوني المعين، في أي من الحاالت اآلتية: 

 وجود ادعاءات قائمة ومهمة حول سوء السلوك المهني للمحاسب القانوني تتعلق بتأدية مهامه -



 إذا لم بعد المحاسب القانوني للصندوق مستقال -

دارة الصندوق أن المحاسب القانوني ال يملع المؤهالت والخبرات الكافية لتأدية مهام المراجعة بشكل إذا قرر مجلس إ -

 مرت

 إذا طلبت الهيئة وفق لتقديرها المحض تييير المحاسب القانوني المعين فيما يتعلق بالصندوق. -

 :أصول الصندوق22 ) 
 .أصول الصندوق محفوظة بواسمة أمين الحفظ لصالح الصندوق 

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

 أو الصندوق لمدير يكون أن يجوز وال مشاعة(، )ملكيه الوحدات لمالكي جماعي بشكل مملوكة الصندوق أصول تعد 

 أصول في مصلحة أيّ  الموز  أو المشورة مقدم أو الباطن من الحفظ أمين أو الحفظ أمين أو الباطن من الصندوق مدير

 الحفظ أمين أو الباطن من الصندوق مدير أو الصندوق مدير كان إذا إال األصول، بتلع يتعلق فيما ممالبة أو الصندوق

ل  الموز  أو المشورة مقدم أو الباطن من الحفظ أمين أو ل  كان أو ملكيته، حدود في وذلع الصندوق، لوحدات مالكا  مسموحا

 .المعلومات مذكرة أو واألحكام الشروط في عنها وأُفصح االستثمار صناديق الئحة أحكام بموجب الممالبات بهذه

 

 إقرار من مالك الوحدات23)  
مذكرة المعلومات وملخص المعلومات الرئيسة الخاصة بالصندوق، وأقر/أقررنا العنا على شروط وأحكام الصندوق ولقد أطلعت/اط

 /اشتركنا فيها. تاشتركبالموافقة على خصائص الوحدات التي 

 االسم:

 التوقيع:

 :التاريخ 

  



 (1) ملحق

 ملخص الضوابط الشرعية

 

 أوالً: ضوابط صناديق المضاربة بالبضائع

 هي أن يدفع شخص ماالل إلى آخر ليتّجر به، ويتقاسمان الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه. تعريف المضاربة:

المشتركة وهي هنا: عقد بين أرباب المال )مالك الوحدات( والمضارب )مدير والمضاربة في هذا الصندوق من المضاربة 

ل بينهما  الصندوق( على أن يتولى المضارب استثمار أموالهم في نشاط يرجى منه تحقيق ربح مناسب، على أن يكون الربح موزعا

 ر المضارب جهده وعمله فقط.حسب ما اتفقا عليه، وفي حال الخسارة تكون الخسارة المالية على أرباب المال ويخس

 

 الضوابط الشرعية:

الراجحي الماليةي تحكم الصندوق الضوابط الشرعية الصادرة  في حالة استثمار الصندوق بصناديق أخرى تديرها شركة .1

 من الهيئة الشرعية لمدير الصندوق والتي تشمل ما يأتي:

 باألجل يلتزم مدير الصندوق باآلتي:في حال تعامل الصندوق بشراء السلع )المعادن( ثم بيعها  .2

 وبموجب الوثائق المعينة لها، قبل البيع على المشتري. –بأرقامها ومكانها  –أن تكون السلع مملوكة للصندوق ومتعينة له   -

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

 من العميل ما قد باعه إياه باألجل. ال يجوز أن يشتري الصندوق -

 إذا با  الصندوق السلعة على عميل فال يجوز له أن يبيعها وكالة عنه على من اشتراها الصندوق لنفسه. -

 ال يجوز تداول وحدات الصندوق إال بعد بدء نشاطه واستمرار مزاولته لهذا النشاط في موجوداته االستثمارية. .3

بعد توقفه عن مزاولة نشاطه كالتوقف للتصفية إذا كانت في موجودات الصندوق ديون أو  ال يجوز تداول وحدات الصندوق .4

 نقود، إذ يجب في هذه الحال تمبيق أحكام الصرف وشروطه وأحكام بيع الدين.

 

 ثانيا: ضوابط صناديق األسهم:

 :يأتي ما  الصندوق لمدير الشرعية الهيئة من الصادرة األسهم في والمتاجرة االستثمار ضوابط الصندوق تحكم

 :هي ثالثة أنوا  أسهمها في التعامل وضوابط ونشاطها غرضها حيث من المساهمة، الشركات

 بأسهمها والمتاجرة االستثمار يجوز الشركات وهذه .المباحة واألنشمة األغرات ذات المساهمة الشركات: األول النو  -أ

 .وأحكامه البيع شروط وفق

 الخنزير ولحوم والتبغ الخمور شركات مثل المحرمة، واألنشمة األغرات ذات المساهمة الشركات: الثاني النو  -ب

 والشركات الربوية، السندات في االستثمار وصناديق الخليعة، واألفالم المجون وشركات الربوية، والبنوك القمار وشركات

ل  بأسهمها والمتاجرة االستثمار يجوز ال الشركات وهذه. بها والتعامل الديون تداول في المتخصصة  .مملقا

 مثل محرمة، أمور تعامالتها بعض في يمرأ قد ولكن مباحة، وأنشمتها أغراضها التي المساهمة الشركات: الثالث النو  -ت

ل  أو اقتراضا بالربا تعاملها  :يأتي ما المساهمة الشركات من( الثالث النو ) النو  هذا بشأن الهيئة قررت وقد. إيداعا

 :اآلتية الضوابط المساهمة الشركات أنوا  من النو  هذا أسهم في والمتاجرة االستثمار في يراعى أن يجب: أوالل 

 بالربا التعامل اجتناب تلتزم مساهمة شركات وجدت فإذا بالحاجة، مقيد الشركات تلع بأسهم التعامل جواز إن -

 .بذلع يلتزم ال ممن غيرها عن بها االكتفاء فيجب الحاجة وتسد

ل  أكان سواء– بالربا المقترت المبلغ إجمالي يتجاوز أال - ل  أم األجل طويل قرضا  من( ٪30)-األجل قصير قرضا

ل  الدفترية، القيمة عن تقل لم ما السوقية القيمة إجمالي  وتؤخذ مبليه، كان مهما حرام بالربا االقترات أن علما

 .السنة أربا  من ربع لكل قيمتها متوسط من السوقية القيمة

ل  اإليراد هذا أكان سواء الشركة إيراد إجمالي من( ٪5) محرم عنصر من الناتج اإليراد مقدار يتجاوز أال -  ناتجا

 اإلفصاح يتم لم وإذا. ذلع غير عن أم لمحرم تملع عن أم محرم نشاط ممارسة عن أم ربوية بفائدة االستثمار عن

 .االحتياط جانب ذلع في ويراعى معرفتها، في فيجتهد اإليرادات بعض عن

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

ل   حسب أسهمها ببيع منها التخلص إلى المبادرة وجبت السابقة الضوابط عليها تنمبق ال بحيث الشركات أوضا  تييرت إذا: ثانيا

ل  تسعين االنتظار مدة تتجاوز أال على اإلمكان  . بتييرها العلم تاريخ من يوما



ل   صادرة مالية قوائم أقرب إلى فيها والمتاجرة االستثمار في الدخول لجواز المقررة والنسب الشركة أنشمة معرفة في يرجع: ثالثا

 . مدققة غير أم مدققة أكانت سواء شهرية، أو سنوية ربع أو كانت سنوية لليرت؛ موضحة

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

ل   أي ريعه، بقصد السهم اقتناء: االستثمار ويعني- األسهم، في المتاجرة وفي االستثمار في المذكورة الضوابط الشركة تمبق: خامسا

 بواسمة أم بذلع نفسها الشركة قامت سواء   -السعرين بين الفرق من الربح بقصد والشراء البيع: المتاجرة وتعني السنوي، ربحه

 على أو التداول، في الوساطة حالة في كما( السمسرة) التوسط سبيل على لييرها كان أم لنفسها، الشركة تعامل أكان وسواء   غيرها،

 لليير والتوكيل اليير عن الوكالة سبيل على أو مضاربة، أم كانت إجارة االستثمارية الصناديق في كما اليير ألموال اإلدارة سبيل

 .االستثمارية المحافظ إدارة في كما

ل   الشرعية الهيئة ضوابط حسب األخرى المالية واألوراق األسهم من المحرم العنصر استبعاد الصندوق مدير يتولى: سادسا

 

 ثالثاً: ضوابط الصكوك:

ل شائعة في ملكية  أعيان أو منافع أو خدمات أو حقوق معنوية أو في ملكية تعريف الصكوك: هي وثائق متساوية القيمة تمثل حصصا

موجودات مشرو  معين أو نشاط استثماري خاص، وذلع بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب االكتتاب وبدء استخدامها فيما 

 أصدرت من أجله.

 الضوابط الشرعية:

 من أهم الضوابط الشرعية التي تحكم االستثمار في الصكوك ما يأتي:  

 يكون الصع مجازال من الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المالية.أن  .1

أن يحكم الصع أحد عقود المعامالت المالية في الفقه اإلسالمي، كالمشاركة، أو السلم، أو االستصنا ، أو اإلجارة أو البيع  .2

 وغيرها، وأن تكون مستوفية ألركانها وشروطها.

، يؤدي إلى الربا أو اليرر أو الضرر أوغيرها من المحرمات في الشريعة أال تشتمل وثائق الصكوك على أي شرط أو تعهد .3

 اإلسالمية.

أال تشتمل وثائق الصكوك على أي شرط أو تعهد يضمن به المصدر لمالع الصع رأس ماله في غير حاالت التعدي أو  .4

 التفريط.

 لضوابط اآلتية:يجوز تداول الصكوك في سوق األوراق المالية أو غيرها على أن يتم التقيد با .5

ل أو نقودال فال يجوز تداولها إال بعد مراعاة أحكام بيع الدين وشروط عقد الصرف. .أ  إذا كانت أصول الصكوك ديونا

ل فال مانع من تداولها. .ب  إذا كانت أصول الصكوك أعيانا أو خدمات أو منافع أو حقوقا

من إصدار الصكوك فإن كان اليرت تصكيع إذا كانت أصول الصكوك تشتمل على أعيان وديون ونقود فينظر لليرت  .ت

ل فال يجوز تداولها إال بعد مراعاة أحكامهما، وإن كان اليرت تصكيع األعيان ونحوه فال مانع  الديون أو النقود أو هما معا

  من تداوله.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 العربية السعودية(

 

 

 

  المتعدد االصول المتوازنصندوق الراجحي 

مفتوح( - قابض)صندوق   

 مدير الصندوق ) شركة الراجحي المالية(

 (شركة البالد لالستثمارأمين الحفظ )

 

 المعلومات مذكرة

 تاريخ إصدار مذكرة المعلومات

 م 25/03/2018هـ الموافق 09/07/1439

 

 المعلومات ومحتوياتها خاضعة ألحكام الئحة صناديق االستثمار مذكرة

ننصح المستثمرين بقراءة محتويات مذكرة المعلومات وفهمها. وفي حال تعذر فهم محتويات مذكرة المعلومات، ننصح باألخذ "

 ." بمشورة مستشار مهني

 

 

  



 إقرار

 

الموافقة عليها . ويتحمل مدير الصندوق وتمت روجعت مذكرة المعلومات من قبل مجلس إدارة الصندوق 

وأعضاء مجلس إدارة الصندوق مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة واكتمال المعلومات الواردة في 

مذكرة المعلومات. كما يقر ويؤكد أعضاء مجلس إدارة الصندوق ومدير الصندوق بصحة و اكتمال المعلومات 

يقرون و يؤكدون على أن المعلومات والبيانات الواردة في مذكرة المعلومات  الواردة في مذكرة المعلومات، كما

 غير مضللة.

 

وافقت هيئة السوق المالية على تأسيس صندوق االستثمار وطرح وحداته . ال تتحمل الهيئة أّي مسؤولية عن 

سها صراحة من أي مسؤولية محتويات مذكرة المعلومات، وال تعمي أّي تأكيد يتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخلي نف

مهما كانت ، ومن أّي خسارة تنتج عما ورد في مذكرة المعلومات أو عن االعتماد على أّي جزء منها. وال تعمي 

موافقتها على تأسيس  نيهيئة السوق المالية أّي توصية بشأن جدوى االستثمار في الصندوق من عدمه وال تع

يد صحة المعلومات الواردة في الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات، أو تأك في باالستثمارالصندوق توصيتها 

 وتؤكد على أن قرار االستثمار في الصندوق يعود للمستثمر أو من يمثله.

 

صندوق استثمار متوافق مع المعايير الشرعية  ه( على أنالمتوازن المتعدد االصولاعتماد )صندوق الراجحي تم 

.لشرعي لشركة الراجحي الماليةالهيئة امن قِبل  ةالمجاز  
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 ملخص الصندوق 

 المتوازن المتعدد االصولصندوق الراجحي  الصندوق

 شركة الراجحي المالية . مدير الصندوق

 مفتوح. نو  الصندوق

 م.1998نوفمبر  28هـ الموافق 1419شعبان 9باشر الصندوق عمله في  تاريخ البدء

 لاير سعودي العملة

 منخفضة    درجة المخاطر

 المؤشر اإلرشادي

 75%  (  3سايبور  )شهور 

 12.5% مؤشر داو جونز ألسواق األسهم اإلسالمية 

 %2.5  مؤشر ستاندرز آند بورز ألسواق األسهم الخليجية المتوافقة مع

 الضوابط الشرعية

 %10  مؤشر ستاندرز آند بورز ألسواق األسهم السعودية المتوافقة مع

 الضوابط الشرعية

 هدف االستثمار

السعي لتحقيق نمو في رأس المال متناسب مع مستوى المخاطر المحدد للصندوق 

عن طريق االستثمار في صناديق األسهم وصناديق أسواق النقد و صناديق الدخل 

اق المالية األخرى التي ال تندرج تحت الفئات السابقة وصناديق فئات األورالثابت،  

 .وتشمل الصناديق المتداولة/ والصناديق العقارية المتداولة

 كل شخص طبيعي أو اعتباري مؤهل  المصرح لهم االشتراك في الصندوق

 )لاير سعودي 3.75 (دوالر أمريكي والتي تعادل  1  سعر الوحدة عند بداية المرح

 لاير سعودي 500ي7   لالشتراك الحد األدنى

 لاير سعودي 750ي3   الحد األدنى لالشتراك اإلضافي

 لاير سعودي 750ي3   الحد األدنى لالسترداد

  أيام قبول طلبات االشتراك واالسترداد
 )مراكز االستثمار )من األحد إلى الخميس 

 ) القنوات االلكترونية )طوال أيام األسبو 

طلبات االشتراك آخر موعد الستالم 

  واالسترداد
 الساعة الخامسة عصرا في اليوم ما قبل يوم التعامل

 االثنين  واألربعاء أيام التعامل

 من األحد إلى الخميس أيام التقويم 

 هو يوم العمل التالي ليوم التعامل أيام اإلعالن



  موعد دفع قيمة الوحدات المستردة

بحد و التعامل، ليوم التالي العمل يوم فييدفع لمالع الوحدات عوائد االسترداد  

أقصى قبل إقفال العمل في اليوم الخامس التالي ليوم التعامل الذي تم فيه تحديد سعر 

االسترداد، أو الوقت الذي تكون فيه جميع الوسائل والتراخيص )إن وجدت( 

 مدير الصندوق. المناسبة لتحويل الوحدات متوافرة لدى

 % من مبلغ االشتراك 2بحد أقصى     رسوم االشتراك

ال يتقاضى مدير الصندوق رسوم إدارة ولكن يتحمل الصندوق رسوم اإلدارة  رسوم إدارة الصندوق

 للصناديق المستثمر فيها.

 رسوم الحفظ

ل من قيمة األصول لالستثمارات 0.02يتحمل الصندوق رسوم حفظ تعادل  % سنويا

الصناديق االستثمارية وتشمل الصناديق المتداولة/ الصناديق العقارية المتداولة  في

%( سنويال 0.20-%0.03في السوق السعودية، ويتحمل رسوم حفظ تتراوح بين )

من قيمة األصول لالستثمارات في الصناديق االستثمارية وتشمل الصناديق 

 اق األخرى.المتداولة/ الصناديق العقارية المتداولة في األسو

ال تشمل الرسوم النظامية والرسوم التي قد تفرضها األسواق ومراكز اإليدا  والتي 

 من الممكن أن تتيير من وقت ألخر.

 رسوم التعامل

يتحمل الصندوق عموالت التداول الناتجة عن عمليات شراء وبيع االوراق المالية 

سائدة في األسواق والتي بما تشمله من رسوم اشتراك أو استرداد حسب األسعار ال

 تدفع للوسماء واألسواق المالية والجهات التنظيمية وأمناء الحفظ.

 رسوم أخرى

سيتحمل الصندوق المصاريف الالزمة والفعلية إلدارته، رسوم المراجعة ورسوم 

الحفظ ورسوم النشر والرسوم الرقابية ومكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق ، 

شرط أال يتجاوز إجمالي نسبة المصروفات األخرى ب والمصروفات االخرى،

% من متوسط صافي قيمة 0.25)باستثناء مصاريف التعامل والحفظ والضرائب( 

في حال كانت نسبة الرسوم أقل من ذلع( كما  000ي150األصول السنوية أو )

 .يتحمل الصندوق الرسوم الفعلية فقط

 

  



 

 تعريف المصطلحات

 المتوازن المتعدد االصولصندوق الراجحي  الصندوق 

 شركة الراجحي المالية  مدير الصندوق/المدير/ الشركة

 مجلس إدارة الصندوق  المجلس 

 شخص اعتباري مستقل ومرخص له بحفظ األوراق المالية للعمالء أمين الحفظ

 هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية الهيئة

أيررررام قبررررول طلبررررات االشررررتراك 

 واالسترداد  

 جميع أيام العمل الرسمية لشركة الراجحي المالية  

 طلب بيع وحدات في الصندوق طلب االسترداد 

 طلب شراء وحدات في الصندوق طلب االشتراك

االسمية إلى جميرع هي فترة بداية الصندوق التي يتم خاللها طرح وحدات الصندوق بالقيمة  فترة المرح األولي

 المشتركين

 اليوم الذي يبدأ فيه الصندوق أعماله يوم تشييل الصندوق

ل على أداء الصندوق المخاطر  كل ظرف أو حادثة من شأنها أن تؤثر سلبا

 هو المقياس الذي يتم من خالله مقارنة أداء الصندوق االستثماري المؤشر االسترشادي

 الخاصة بمدير الصندوقالهيئة الشرعية  الهيئة 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 الصندوق يوم التقويم 

 األيام التي يتم فيها بيع وحدات صندوق االستثمار واستردادها يوم التعامل

 يوم عمل رسمي للراجحي المالية   يوم عمل 

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

إجمرالي أصررول الصرندوق بعررد خصررم كافرة االلتزامررات والمصرراريف الفعليرة المحملررة علررى  صافي قيمة أصول الصندوق

 الصندوق.



حصة المالك في صندوق االستثمار الذي يتكرون مرن وحردات بمرا فري ذلرع أجرزاء الوحردة   )الوحدة(وحدة االستثمار 

 وتُعامل كل وحدة على أنها حصة مشاعة في أصول صندوق االستثمار.

 المدراء، المسؤولون ، الموظفون والشركات التابعة أو الزميلة لمدير الصندوق األطراف ذات العالقة

 الوحدة  في فترة المرح األولي سعر القيمة االسمية

 أي شخص او شركة تستثمر في وتمتلع وحدات في الصندوق مستثمر/عميل/مالع الوحدة

مسرررررتثمر مؤهرررررل/ مسرررررتثمرون 

 مؤهلون

أي شخص طبيعي/ أشخاص طبيعيون، أو اعتباري/ اعتباريون تقرر لره/لهم أنظمرة المملكرة 

 بهذه الصفة.

الماليررة الترري تتبعهررا الهيئررة الشرررعية لمرردير الصررندوق لتصررنيف  هرري الضرروابط والنسررب الضوابط الشرعية

 الشركات واالستثمارات كاستثمارات متوافقة مع الضوابط الشرعية ويمكن االستثمار بها.

هي أداة مالية أو عقد تشتق قيمته مرن قيمرة أصرول حقيقيرة أو ماليرة أخررى )أسرهم وسرندات  عقود المشتقات

وتكون لتلع العقود الماليرة مردة زمنيرة محرددة باإلضرافة إلرى وعمالت أجنبية وسلع وذهب( 

سعر وشروط معينة يتم تحديدها عند تحرير العقد بين البائع والمشرتري ومرن هرذه العقرود ) 

(، Forwards(، العقررود اآلجلررة  )Options(، عقررود الخيررارات )Futuresالمسررتقبليات )

أن تكررون متوافقرة مررع الضرروابط وأي عقررود مشررتقات أخررى، علررى ( SWAP)   المبرادالت

 الشرعية للصندوق.

قصريرة األجرل و تعتبرر الوظيفرة األساسرية لهرذه األدوات إيجراد السريولة  هري أدوات الردين  أدوات أسواق النقد

واألفراد والحكومرات مرن أجرل مواجهرة احتياجاتهرا النقديرة قصريرة األجرل والتري  للشركات

 شررعية المرابحرة والمضراربة والوكالرة واإلجرارةالعقرود المتوافقرة مرع الضروابط ال تشرمل

 .والمشاركة وأي عقد أخر متوافق مع الضوابط الشرعية للصندوق

هرري صررناديق اسررتثمارية ذات طرررح عررام والموافررق عليهررا مررن قبررل هيئررة السرروق الماليررة أو  صناديق أسواق النقد

لتنظريم مسراوي علرى األقرل هيئات تنظيمية خليجية و/أو أجنبية وفقا لتنظيم بلد آخرر خاضرع 

لذلع الممبق على صناديق االستثمار في المملكة وتستثمر بشكل رئيسي فري أدوات أسرواق 

 النقد وتكون متوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق.

صرررناديق االسرررتثمار المتداولرررة / 

 الصناديق العقارية المتداولة

داولها فري سروق األوراق الماليرة هي صناديق استثمارية مقسمة إلى وحدات متسراوية يرتم تر

خالل فترات التداول المستمر كتداول أسهم الشركات والموافق عليها مرن قبرل هيئرة السروق 

المالية أو هيئات تنظيمية خليجية و/أو أجنبيرة وفقرا لتنظريم بلرد آخرر خاضرع لتنظريم مسراوي 

ون متوافقرة مرع على األقل لذلع الممبق علرى صرناديق االسرتثمار فري المملكرة، علرى أن تكر

 الضوابط الشرعية للصندوق.

هي الحاالت التي يعتقد مدير الصندوق أنه من الممكرن أن ترؤثر علرى أصرول الصرندوق أو  الظروف االستثنائية 

أهدافررره بشررركل سرررلبي نتيجرررة أي مرررن العوامرررل االقتصرررادية و/أو السياسرررية و/أو التنظيميرررة 

 المتييرة.



صررناديق االسررتثمار ذات المرررح 

 مالعا

هرري صررناديق اسررتثمارية مرخصررة وموافررق عليهررا مررن قبررل هيئررة السرروق الماليررة أو هيئررات 

تنظيمية خليجية و/أو أجنبية وفقرا لتنظريم بلرد آخرر خاضرع لتنظريم مسراوي علرى األقرل لرذلع 

 الممبق على صناديق االستثمار في المملكة ومتوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق

صناديق تهدف إلى توفير دخل منتظم وثابت للمستثمرين. وتستثمر هذه الصناديق هي  صناديق الدخل الثابت

بوجه عام في األوراق المالية ذات الدخل الثابت كالصكوك واألوراق المالية الحكومية 

 وأدوات السوق المالية، على أن تكون متوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق.

باشرة تُفرت على جميع السلع والخدمات التري يرتم شررا ها وبيعهرا مرن هي ضريبة غير م ضريبة القيمة المضافة

 قبل المنشآت.

 

 

  



 :ستثمارالا صندوق( 1

 الصندوقاسم  (أ

 " المتوازن المتعدد االصول" صندوق الراجحي 

Al Rajhi Multi Asset Balanced Fund  

 الصندوقتاريخ إصدار شروط  (ب

 .م15/11/2021 وتم إجراء آخر تحديث لها بتاريخ  م .1998نوفمبر  1صدرت شروط وأحكام الصندوق بتاريخ 

 . الصندوقيئة عل تأسيس وطرح الهتاريخ موافقة  (ج

 م07/02/2009تم الحصول على موافقة الهيئة على االستمرار في طرح وحدات الصندوق بتاريخ 

 صندوق المدة  (د

 غير محدد المدة مفتوحهو صندوق عام  األصول متعدد المتوازن الراجحي صندوق

 صندوقالعملة  ـ(ه

عملة الصندوق هي الريال السعودي وهي التي ستقّوم بها استثماراته ووحداته، وتقبل اشتراكات المستثمرين بأي عملة أخرى من 

استحقاقاتهم العمالت العالمية الرئيسية على أساس سعر الصرف السائد في األسواق في ذلع التاريخ، ويتحمل الراغبون في تحويل 

 بعملة غير عملة الصندوق مخاطر تذبذب سعر الصرف لتلع العمالت عند تاريخ التحويل.

 : هستثمار وممارساتاالسياسات ( 2

 لصندوق لستثمارية االهداف األ (أ

صندوق الراجحي المتوازن متعدد األصول هو صندوق استثماري مفتوح يهدف إلى تحقيق توازن بين المحافظة على رأس 

المال وتنمية رأس المال عن طريق توزيع األصول في صناديق فئات أوراق مالية متنوعة تتوافق مع الضوابط الشرعية 

يسعى الصندوق ة النقدية الالزمة للمستثمرين. وللصندوق، لتحقيق نمو طويل األجل لرأس المال. كما يوفر الصندوق السيول

 ية:اآلت االسترشاديهلتحقيق نمو مقارب للمؤشرات 

 75(  3% سايبور  )شهور 

 12.5 مؤشر داو جونز ألسواق األسهم اإلسالمية % 

 2.5مؤشر ستاندرز آند بورز ألسواق األسهم الخليجية المتوافقة مع الضوابط الشرعية % 

 10مؤشر ستاندرز آند بورز ألسواق األسهم السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية % 

 

ولن يقوم الصندوق بتوزيع  المؤشر اإلرشادي من خالل زيارة الموقع االلكتروني لمدير الصندوق.ويمكن للمستثمر متابعة أداء 

 أي أرباح أو توزيعات نقدية على المستثمرين وسيقوم بإعادة استثمار األرباح الموزعة في الصندوق.

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

باتبا  استراتيجية استثمارية نشمة من ذات المرح العام  لالستثمار بشكل رئيسي في صناديق استثمارية أخرىيهدف الصندوق 

 العوائد أقصى تحقق والتي لالستثمار االمثل التوزيع تضمن التي الصناديق من مختارة مجموعة فيخالل تخصيص األصول 

وفي ما يلي موجز ألنوا  األصول التي يستثمر  ، ويتم معظمها وفق المؤشرات القياسية المعتمدة المخاطر من االدنى بالحد الممكنة

 بها الصندوق بشكل أساسي:



 صناديق أدوات أسواق النقد •

 صناديق الدخل الثابت •

 صناديق األسهم •

ناديق المتداولة/ والصناديق العقارية التي ال تندرج تحت الفئات السابقة وتشمل الص صناديق فئات األوراق المالية األخرى •

 المتداولة

 

 تثمار االسز تركية سياس (ج

صناديق فئات األصول نسبة أقل بو في صناديق أسواق النقد ،نسبة عالية ب يتركز استثمارهالصندوق هو صندوق منخفض المخاطر 

 في الجدول التالي: ما هو مذكور األخرى، حسب

 

 

 

 

 

 

 

 . هي ويبيع الصندوق فيها استثماراتيشترتمل أن يح التيالية لماوراق األأسواق  (د

 .استراتيجية مدير الصندوق حسب محليا أو/و عالميا الصندوق استثمارات يتم توزيع

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

 وذلع بهدف تحقيق والمحاسبية، المالية المعايير من مجموعة تمبق نشمة إدارة خالل من العوائد أفضل لتحقيق صندوقال يسعى

 استثمارية صناديق في من خالل االستثمارحسب طبيعة وأهداف الصندوق  المخاطر من المعقول بالحد الممكنة العوائد أقصى

ل  ممروحة ل  طرحا  صناديق في االستثمار للصندوق يمكن كما. هيئة السوق المالية على طرحها من قبل الموافقة تمت عاما

 على مساوي لتنظيم خاضع آخر بلد لتنظيم وفقا أجنبية أو/و خليجية تنظيمية هيئات من مرخصة عالمية أو خليجية استثمارية

 األعلىالحد  الحد األدنى فئة األصول

 %100 %60 النقد أسواق النقد، وصناديق أدوات

 %15 %0 صناديق الدخل الثابت

 %25 %0 األسهم صناديق

صناديق فئات األوراق المالية األخرى التي ال تندرج تحت الفئات السابقة وتشمل 

 الصناديق المتداولة/ والصناديق العقارية المتداولة
0% 25% 



 فئات جميع أو/و أحد في يستثمر أن على الصندوق أهداف تحقيق ليرت المملكة في االستثمار صناديق على الممبق لذلع األقل

تابعيه، على أن  أو الصندوق مدير قبل من المدارة الصناديق ذلع ويشمل أعاله( ب  -2) الفرعية الفقرة في المذكورة األصول

 .تكون متوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق

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

 أعاله( ب  -2) الفرعية الفقرة في سيقوم الصندوق باالستثمار في فئات األصول التي تم ذكرها

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

 المعلوماتلن يستثمر الصندوق في أوراق مالية غير التي تم ذكرها في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة 

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

 .صناديق آخرون

قيود ب دون اإلخاللصناديق استثمار اخرى يعتبر الصندوق صندوق قابض هدفه االستثماري الرئيس استثمار اصوله في  

   .الئحة صناديق االستثمار وأي تعديل عليهااالستثمار المذكورة في 

 ضاالقترا فيندوق صالحيات صال (ط

 ولفترة الصندوق أصول قيمة صافي من٪ 10 أقصى بحد الشرعية الضوابط مع متوافق تمويل على الحصول للصندوق يحق

 االسترداد طلبات تيمية ليرت االقترات النسبة هذه من ويستثنى االستثمار، ألغرات سنة عن تزيد ال استحقاق

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

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

 .اطر الصندوقمخدارة إلسياسة مدير الصندوق  (ك

التي تحقق أهداف الصندوق مارسات االستثمار الجيد والحكيم استثمارية منسجمة مع متخاذ قرارات المدير الصندوق  يسعى

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

 الجهد الالزم للتأكد من:

  متوقعةتوفر السيولة الكافية لتلبية أي طلبات استرداد 

  عدم تركيز استثمارات الصندوق على ورقة مالية معينه أو بلد أو منمقة جيرافية أو صناعة أو قما  معين ما لم ينص

 على ذلع الشروط واألحكام ومذكرة المعلومات وملخص الصندوق.

 عدم تحمل الصندوق أي مخاطر استثمارية غير ضرورية تتعلق بأهدافه االستثمارية 

 الصندوق وطبيعة الخدمات التي يقدمها المجلس كتالي:دور مجلس إدارة 

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

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

 االستثمار 

  االجتما  مرتين سنويا على األقل مع مسؤول الممابقة وااللتزام )لجنة الممابقة وااللتزام( لدى مدير الصندوق ومسؤول

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

 ينه.إقرار أي توصية يرفعها المصفي في حالة تعي 



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

 االستثمار.

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

 الئحة صناديق االستثمار.، وأحكام المعلومات و المستندات ذات العالقة

 .العمل بأمانة ولمصلحة صندوق االستثمار ومالكي الوحدات فيه 

 اديالسترشر المؤشا (ل

 75%   شهور(  3) سايبور 

 12.5% مؤشر داو جونز ألسواق األسهم اإلسالمية 

 %2.5 مؤشر ستاندرز آند بورز ألسواق األسهم الخليجية المتوافقة مع الضوابط الشرعية 

 %10 مؤشر ستاندرز آند بورز ألسواق األسهم السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية 
 

   capital.com-www.alrajhi ويمكن االطال  على معلومات المؤشر في الموقع التالي

 التعامل في مشتقات األوراق المالية (م

لجهة مصدرة خاضعة لقواعد الكفاية المالية الصادرة عن الهيئة أو الصادرة عن  المالية األوراق مشتقات في الصندوق يستثمر قد

 الضوابط مع متوافقة تكون أن على اإلدارة الفعالة للمحفظة والتحوط من مخاطر تقلب األسعار ليرت للهيئةجهة رقابية مماثلة 

 .الصندوق أصول قيمة صافي من٪  10 ذلع أال يتجاوز وعلى الشرعية،

 

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

 ال يوجد

 :الصندوق فيستثمار لالخاطر الرئيسة ( الم 3

  ل لررذلع يجررب علررى مررالكي الوحرردات أن يكونرروا علررى بينرره مررن  مررنخفضيعتبررر الصررندوق صررندوق اسررتثمار المخرراطر، وتبعررا

 المخاطر الرئيسة التي قد يكون لها أثر سلبي على أداء الصندوق

  ليس هناك تأكيد أن األهداف االستثمارية للصندوق سوف تتحقق وذلع ألن ظروف السوق وطرق التداول فري تييرر مسرتمر

ل لألداء المستقبلي.  أو المؤشر االسترشادي للصندوق للصندوق السابق األداءكما أن   ال يعتبر ضمانا

  مقارنة بالمؤشر  الصندوق أو أن أداء خسائر كبيرةأي تكبد  األرباح سوف تتحقق أو أنه لن يتمبأن ال يوجد ضمان

 .االسترشادي سيتكرر أو يماثل األداء السابق

  بنكيةال يعتبر بمثابة وديعة  االستثمار في الصندوق أنيجب أن يأخذ مالكي الوحدات المحتملين في االعتبار. 

  ،أقرل مرن وقد يكون مبلغ االسرترداد يجب على مالكي الوحدات أن يدركوا أنهم ربما يخسرون جزءال من أو كامل استثمارهم

قيمة االستثمارات الرئيسة للصرندوق وربمرا ال يسرتمع مرالكي الوحردات . وقد تنخفض الصندوقفي به  اشتركواالسعر الذي 

 استرداد المبلغ الذي استثمروه في الصندوق.

 االستثمار صندوقال في االستثمارب المرتبطة المحتملةة الرئيس لمخاطراقائمة  (و

ذات المررح العرام التري تنمروي علرى مخراطر معينرة والصركوك يستثمر الصندوق في صناديق أخرى كصناديق البضرائع واألسرهم 

ل ببعضها والتي قد تؤثر على قيمة الوحدة:   ولتوضيح هذه المخاطر نورد فيما يلي بيانا

 مخاطر أسواق السلع

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


بما أن صفقات الصندوق جميعها تبدأ باستالم وعد غير ملرزم مرن طررف راغرب فري التمويرل، عنردها يقروم مردير الصرندوق بشرراء 

لمناسبة من موردين معتمدين في أسواق السلع العالمية، ومن ثم يبيعهرا مردير الصرندوق آجرالل علرى المررف الواعرد بالشرراء السلع ا

بربح محدد. إال أنه وفي حاالت نادرة جدال قد ال يوفى المرف الواعد بوعده، عندها يضمر مدير الصندوق إلى إعادة السلع للمورد 

 ينه والذي يمكن أن يكون أقل مما اشتريت به.  أو بيعها في السوق بسعرها في ح

 مخاطر أسعار الفائدة

إن طبيعررة اسررتثمارات الصررندوق )بضررائع، صرركوك( تجعلرره يتررأثر بأسررعار الفائرردة. وعليرره ، فررإن أي تييرررات فرري سرروق أسررعار 

باشرر نتيجرة للتييرر فري تقيريم وكرذلع بشركل غيرر م  ستؤدى إلى تباينات في عائد الصندوق، بشكل مباشرر مرن عائرد األربراح الفائدة 

 األصول التي يديرها الصندوق . 

 مخاطر سوق األسهم

يستثمر الصندوق بشكل أساسي في األسهم التي هي عرضة لمخاطر السوق والتذبذبات العالية، وفي الوقت ذاتره ال يوجرد أي تأكيرد 

النرو  مرن   علرم بالمخراطر التري ينمروي عليهرا هرذا أو ضمان بأن الصندوق سيحقق أداءل إيجابيرا. وينبيري أن يكرون المسرتثمر علرى

االستثمارات. كما أن المستثمر يدرك أن جميع األسهم عرضة لالرتفرا  واالنخفرات تبعرا لعوامرل النمرو لتلرع الشرركات التري تترأثر 

ذبررذبات  مررن خررالل و مرردير الصرندوق سيسررعى قرردر اإلمكرران للتقليرل مررن مخرراطر هرذه الت بالعديرد مررن العوامررل الداخليرة والخارجيررة.

ذات المررح العرام  وصرناديق الصركوك التوزيع النشط ألصرول الصرندوق برين صرناديق األسرهم وصرناديق المضراربة فري البضرائع

 المرخصة من هيئة السوق المالية.

 مخاطر العمالت

الت التري تشركل قروام ينموي االستثمار في الصندوق على بعض المخاطر التري تتعلرق برالعمالت، فرإن انخفرات قيمرة أي مرن العمر

 استثمارات الصندوق من شأنه أن يؤثر سلبا على أداء الصندوق. 

 

 مخاطر االئتمان

تتمثل في إمكانية عدم قدرة أو عدم رغبة المرف اآلخر )المتمول أو المشترى باألجرل فري عمليرات صرناديق المضراربة( فري سرداد 

ل.المستحقات أو االلتزامات المترتبة عليه في الوقت المح  دد أو عدم إمكانية السداد نهائيا

 المخاطر االقتصادية

ينمرروي االسررتثمار فرري الصررندوق علررى درجررة عاليررة مررن المخرراطر الناجمررة عررن التوزيررع الجيرافرري لألسررواق الترري يسررتثمر فيهررا 

الصندوق، وعليه فإن أي تيييرات معاكسة في الظروف االقتصادية للبلد )أو البلدان( التري تسرتثمر فيهرا األمروال، قرد يكرون لره أثرر 

 سلبي على قيمة أصول الصندوق. 

 طر عدم الشرعيةمخا

تتمثل مخاطر عدم الشررعية فري حرال اسرتبعاد أحرد الشرركات المسرتثمر فيهرا وأصربحت غيرر متوافقرة مرع المعرايير الشررعية للهيئرة 

الشرعية، مما قد يؤدي إلى اضمرار مدير الصندوق لبيع تلع األسهم بسعر قد يكون غيرر مالئرم، إضرافة إلرى أن اسرتبعاد عردد مرن 

دم ممابقتهرا للضروابط المحرددة مرن الهيئرة الشررعية الخاصرة بمردير الصرندوق مرن شرأنه أن يجعرل اسرتثمارات الشركات كنتيجرة لعر

 الصندوق أكثر تركيزال مما قد يزيد من التذبذبات.

 مخاطر السيولة

ذا كانرت قيمرة يتعرت الصندوق لمخاطر عدم القدرة على تنفيذ عمليات االسترداد نتيجة النقص في السيولة في أسرواق األسرهم أو إ

% أو أكثر من القيمة الصافية ألصول الصرندوق إلرى الحرد الرذي يضرمر معره مردير 10الوحدات المستردة في أي يوم تقويم تعادل 

 الصندوق لتأجيل االسترداد لتاريخ الحق. 



 المخاطر القانونية

واإلجرراءات القانونيرةي وترأتي تلرع المخراطر مرن قد تواجه الشركات بعض المخاطر القانونية نتيجة لعردم االلترزام بتمبيرق األنظمرة 

 الشركات التي استثمر فيها الصندوق واحتمالية تعرضها للمخاطر القانونية والمقاضاة من قبل دعاوى األفراد أو الشركات.

 المخاطر السياسية

 البلدان أو أي مخاطر سياسية أخرى.أداء الصندوق قد يكون متأثرا بتيير الحكومات أو الحروب أو في حال تييير القوانين في تلع 

 

 

 مخاطر االستثمار في الصناديق االستثمارية

فرري الصررناديق االسررتثمارية سرروف يعرررت مررالكي الوحرردات للمخرراطر الترري قررد يتعرررت لهررا ذلررع الصررندوق  اسررتثمارات الصررندوق

 لالسرتثمارات، السروقية القيمرة يخفرض مرن والرذي قرد االساسرية للصرندوق الوحردة سرعر فري تقلبرات عنه ينتج وبالتالي المستثمر به،

 الوحدة للصندوق والذي سيخفض سعر

 األخرى االستثمارات مخاطر

صرناديق االسرتثمار العقاريرة المردرة للردخل،  مثرل أخررى اسرتثمارات أصرول فئرة فري الصرندوق يستثمر قد األصول، تنويع ليرت

 األصرول فئرات مرن خمرورة أكثرر االسرتثمارات، عمومرا هرذه وتعتبرر اإلجارة ، وصناديقREITsوالصناديق االستثمارية العقارية 

 .الوحدة الصندوق وسعر أداء من االستثمارات تلع تخفض وقد الثابت والدخل النقد أسوق مثل التقليدية

 مخاطر التمويل

ليررت االسرتثمار قرد يترأخر الصرندوق عرن سرداد المبرالغ فري الوقرت المحردد ألسرباب  على تمويرل مدير الصندوق حصولفي حال 

خارجة عن إرادة مدير الصندوق، مما قد يضمر مدير الصندوق لبيع بعض استثماراته مما قد يؤثر على أصرول الصرندوق والرذي 

 سينعكس سلبا على أسعار الوحدات.

 الثابت الدخل ألدوات الداخلي التصنيف على االعتماد مخاطر

 بناء فيها الصندوق يستثمر والتي ائتمانيا المصنفة غير الثابت أدوات الدخل في باالستثمار المتعلقة المخاطر الوحدات مالكو يتحمل

 المرالي الوضرع في ضعف أي أن حيث. الصندوق مدير به يقوم الذي االئتماني الداخلي والتصنيف التقويم ثم والتحليل، البحث على

 وأسعار الصندوق أداء على سلبا يؤثر مما الصندوق أصول قيمة صافي قيمة إلى خفض يؤدي ربما الثابت الدخل أدوات لمصدري

 .الوحدات

 الناشئة األسواق مخاطر

 فري الترأخر أو مرتبمرة باإلخفراق مخراطر علرى تنمروي قرد والتري ناشرئة أسرواق أو سروق فري ماليرة أوراق فري الصندوق يستثمر قد

 مخراطرا طياتره برين قرد يحمرل األسرواق هرذه مثل في االستثمار أن كما. المالية األوراق حفظ وأمانة وتسجيل السوق صفقات تسوية

 محردود عدد في متركزا عادة يكون الناشئة األسواق في السوقية القيمة أحجام من األكبر الكم بأن علما. والمعتاد المتوسط من أعلى

 تقلبرات مرن أكبرر قردرا يواجره الصرندوق فقرد الناشرئة األسرواق فري تسرتثمر ماليرة أوراق فري اسرتثمر حرال في ولذلع،. الشركات من

 .وحداته وسعر أداء الصندوق على سلبا يؤثر قد مما تمورا أكثر أسواق في باالستثمار مقارنةل  أقل وسيولة األسعار،

 الصندوق مدير موظفي على االعتماد مخاطر

 وسرعر الصرندوق أداء ترأثر إلرى يرؤدي قرد الصرندوق، ممرا مردير مروظفي ومهرارات قردرات علرى كبيرر بشكل الصندوق أداء يعتمد

 .مناسب بديل وجود وعدم غيابهم أو استقالتهم عند سلبيا الوحدة

 المصالح تضارب مخاطر



 علرى ترؤثر قرد شخصرية مصرلحة بسربب الصرندوق مدير قرار واستقاللية موضوعية على تؤثر التي الحاالت في المخاطر هذه تنشأ

 .الوحدة وسعر الصندوق أداء على سلبا يؤثر قد مما االستثمارية القرارات اتخاذ في الصندوق مدير قرارات

 

 الُمصِدر مخاطر

 السياسررية أو االقتصررادية الظررروف فرري والتييرررات النظيررر، /المقابررل المرررف أو للُمصرردر الماليررة الظررروف فرري التيييرررات وتشررمل

 يرؤدي قرد ممرا المصردر بوضرع يترأثر األصل ذلع إن حيث المصدر، أو المالية األوراق من معين نو  على سلبا تؤثر التي المحددة

 .سلبا الوحدة وسعر الصندوق أداء تأثر وبالتالي أسهمه قيمة انخفات إلى

 

 :معلومات عامة( 4

  صندوقال في لالستثمار المستهدفة لفئةا (أ

أهداف الصندوق  مراعاةمع  االشتراك بالصندوق، الصفة بهذه المملكة أنظمة له تقرمؤهل  اعتباري أو طبيعي شخص ييحق أل

 بين توازن تحقيقمن خالل  لتنمية رأس المال يستهدف الصندوق المستثمرين الذين يسعون  االستثمارية والمخاطر المرتبمة بها

 مع تتوافق متنوعة مالية أوراق فئات صناديق في األصول توزيع طريق عن المال رأس وتنمية المال رأس على المحافظة

  .للصندوق الشرعية الضوابط

 األرباح توزيع سياسة (ب

 لن يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح أو توزيعات نقدية على المستثمرين وسيقوم بإعادة استثمار األرباح الموزعة في الصندوق.

  االستثمارالسابق لصندوق  األداء (ج

 .)أو منذ التأسيس)س سنوات خمث سنوات والواحدة وثالعائد الكلي لسنة ( 1

 م2020ديسمبر  31 - التراكمي %العائد 

 سنة ثالث سنوات خمس سنوات منذ التأسيس

175.05 22.60 15.28 5.60 

 

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

 % العائد السنوي

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

%5.60 7.24%  1.80%  3.58% 2.68% -1.08% %1.54 4.77% 3.76% 0.57% 

 

 

 



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

 % السنوي األداء

 السنة 2016 2017 2018 2019 2020

 الصندوق 2.68% 3.58% 1.80% 7.24% 5.60%

 االسترشاديالمؤشر  3.56% 5.00% 2.53% 7.20% 5.99%

 

 

 .الماضيةالثالث  الماليةمدار السنوات  ىعل األرباحتاريخ توزيع ( 4

 لن يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح أو توزيعات نقدية على المستثمرين وسيقوم بإعادة استثمار األرباح الموزعة في الصندوق.

  لصندوقا تقارير( 5

ل لرع مرن خررالوذ مقابللررى نسرخ مرن هرذه القروائم دون يسرتميع مرالكي الوحردات االسرتثمارية والمسرتثمرين المحتملرين الحصرول ع

  capital.com-www.alrajhiموقعنا االلكتروني  
 

 .الوحدات مالك حقوققائمة  (د

  على نسخة حديثة من شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات باللية العربية بدون مقابل.الحصول 

  الحصول على تقرير يتضمن صافي قيمة أصول وحدات الصندوق، وعدد الوحدات التي يمتلكها وصافي قيمتها، وسجل

 يوم من كل صفقة. 15بجميع الصفقات يفدم خالل 

 عة للصندوق بدون مقابل عند طلبهاالحصول على القوائم المالية المراج 

   اإلشعار بأي تييير في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وإرسال ملخص بهذا التييير قبل سريانه وفقا لنو

 التييير والمدة المحددة في الئحة صناديق االستثمار.

 اإلشعار بأي تيير في مجلس إدارة الصندوق 

 أحكام الصندوق ومذكرة المعلومات سنويا تظهر الرسوم واألتعاب الفعلية الحصول على نسخة محدثة من شروط و

 ومعلومات أداء الصندوق عند طلبها

  يوما تقويميا، بخالف األحداك  21االشعار برغبة مدير الصندوق بإنهاء صندوق االستثمار قبل االنهاء بمدة ال تقل عن

 يها.المعلومات عل ومذكرةالتي تنص عليها الشروط واألحكام 

 في شروط وأحكام الصندوق، إال في حالة تم االتفاق مع مالع الوحدة على أوقات السترداد في األوقات المحددة دفع عوائد ا

 .مختلفة أو تعذر ذلع نظرال لظروف خارجة عن إرادة مدير الصندوق

 طلبها من مدير الصندوق دالحصول على اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى عن 

 .الوحدات مالك مسؤوليات ـ(ه

 يقر ويوافق مالكي الوحدات في الصندوق على اآلتي:

  االستثمار في الصندوق على مسؤولية المستثمر بشكل كامل وال يقدم مدير الصندوق أي تعهد أو ضمان ألداء أو ربحية ألي

ألي انخفات في قيمة االستثمارات  استثمار مدار في الصندوق ولن يكون على مدير الصندوق أي مسؤولية قانونية أو تبعية

 المدارة أو انخفات في أصول الصندوق باستثناء تلع الحاالت الناتجة عن اإلهمال الجسيم أو التعدي أو التقصير.

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


  فيما عدا خسارة مالع الوحدات الستثماره في الصندوق أو جزء منه ، ال يكون مالع الوحدات مسؤوالل عن ديون والتزامات

 .الصندوق

  يقر مالكي الوحدات بااللتزام بتزويد مدير الصندوق بالعنوان البريدي و/أو االلكتروني وبيانات االتصال األخرى

يتم إعفائه من أي مسؤولية الصحيحة، بما فيها اإلشعارات وكشوفات الحساب المتعلقة باستثماراتهم وأن مدير الصندوق 

ى مدير الصندوق ناشئة بشكل مباشر أو غير مباشر عن عدم تزويد ويتنازل مالع الوحدات عن أي حقوق أو ممالبات عل

مالع الوحدات بكشف الحساب واإلشعارات أو أي معلومات أخرى تتعلق باالستثمارات أو تلع التي تنشأ عن عدم قدرة مالع 

عارات أو أية الوحدة على الرد أو التأكد من صحة المعلومات أو تصحيح أية أخماء مزعومة في كشف الحساب أو اإلش

 معلومات أخرى.

  ل لقوانين سلمة غير المملكة العربية السعودية فإنه يتعين عليه أن يخضع لتلع القوانين دون أن إذا كان مالع الوحدات خاضعا

 يكون هناك أي التزام على الصندوق أو مدير الصندوق.

 باإلنهاء الخاصة اإلجراءاتو صندوقال إنهاء تستوجب التي الحاالت (و

يعتبر هذا الصندوق من الصناديق المفتوحة المدة وليس هناك يوم محدد لتصفيته. ومع ذلع، فإنه سيكون لمدير الصندوق الحق في 

ل أن حجم أصول الصندوق ال يبرر االستمرار في إدارته بمريقة عملية ومالئمة ومجدية من  تصفية الصندوق بالكامل، إذا أصبح جليا

دون الحد بب حدوك بعض التيييرات في األنظمة التي تحكم إدارة الصندوق، أو انخفض حجم الصندوق الناحية االقتصادية أو بس

ن قبل هيئة السوق المالية وذلع بعد اشعار هيئة السوق المالية أو ألي سبب طارئ األدنى المسموح به الستمرار الصندوق والمحدد م

 م مدير الصندوق باتخاذ الخموات التالية:آخر. وفي حالة تم اتخاذ قرار بتصفية الصندوق، فسيقو

 ( يومال 21إرسال إشعار مكتوب بهذه التصفية إلى هيئة السوق المالية ومالكي الوحدات ، على أن يكون ذلع قبل )

ل من تاريخ التصفية.  تقويميا

 لى مالكي سداد االلتزامات المستحقة على الصندوق من أصول الصندوق وتوزيع المبالغ المتبقية )إن وجدت( ع

 الوحدات المسجلين في تاريخ التصفية على أساس تناسبي حسب ما يملكه كل مالع وحدات بالصندوق.

  يجب على مدير الصندوق اإلعالن في موقعه اإللكتروني والموقع اإللكتروني للسوق عن انتهاء مدة الصندوق ومدة

 تصفيته.

 .بأصول الصندوق المتعلقة المخاطر تقويم آلية (ز

 الصندوق بأصول المتعلقة المخاطر لتقويم داخلية مدير الصندوق آلية يتبع

 :االتعابو العموالتو الخدماتمقابل ( 5

 .صندوقالمن أصول  المدفوعاتأنواع  (أ

 رسوم اإلدارة

 .فيها المستثمر للصناديق اإلدارة رسوم الصندوق يتحمل ولكن إدارة رسوم الصندوق مدير يتقاضى ال

 رسوم الحفظ

لالستثمارات في الصرناديق االسرتثمارية وتشرمل الصرناديق  قيمة األصول منسنويال % 0.02يتحمل الصندوق رسوم حفظ تعادل 

ل مرن  %(0.20-%0.03) برين تترراوح حفرظ رسروم ويتحمرل، المتداولة/ الصناديق العقارية المتداولرة فري السروق السرعودية سرنويا

االسرتثمارية وتشرمل الصرناديق المتداولرة/ الصرناديق العقاريرة المتداولرة فري األسرواق لالسرتثمارات فري الصرناديق  قيمة األصرول

 األخرى.



 ال تشمل الرسوم النظامية والرسوم التي قد تفرضها األسواق ومراكز اإليدا  والتي من الممكن أن تتيير من وقت ألخر.

 الضرائب

 أو الصرندوق مرع المبرمرة العقرود أو الصرندوق علرى فرضرها يرتم أخررى ضررائب وأي المضرافة القيمرة ضريبة الصندوق يتحمل

 .الصندوق إدارة مقابل الصندوق مدير أو للصندوق أعمال أو لخدمات تقديمهم نظير أخرى ألطراف تدفع التي الرسوم

 رسوم التعامل

 اسرترداد أو اشرتراك رسروم مرن تشرمله بمرا الماليرة االوراق وبيرع شرراء عمليراتالناتجرة عرن  عمروالت الترداوليتحمل الصرندوق 

 السائدة في األسواق والتي تدفع للوسماء واألسواق المالية والجهات التنظيمية وأمناء الحفظ. األسعارحسب 

 رسوم أخرى

سرريتحمل الصررندوق المصرراريف الالزمررة والفعليررة إلدارترره، رسرروم المراجعررة ورسرروم الحفررظ ورسرروم النشررر والرسرروم الرقابيررة 

والمصروفات االخرى، بشرط أال يتجاوز إجمالي نسبة المصروفات األخرى )باسرتثناء  إدارة الصندوقمكافآت أعضاء مجلس و

فري حرال كانرت نسربة  000ي150% من متوسط صافي قيمرة األصرول السرنوية أو )0.25مصاريف التعامل والحفظ والضرائب( 

 الرسوم أقل من ذلع( كما يتحمل الصندوق الرسوم الفعلية فقط.

دفعها من قبل  وقت، واالتعابو العموالتو الخدماتل مقابب حسة كيفيع م،  المصاريفو الرسوم جميعح ضيو جدول (ب

 .صندوقال

 اإلدارة  رسوم
 رسوم الصندوق يتحمل ولكن إدارة رسوم الصندوق مدير يتقاضى ال

 .فيها المستثمر للصناديق اإلدارة

مجمو  مكافآت أعضاء مجلس إدارة 

 الصندوق

يتحمل الصندوق نصيبه منها بقدر ، سنويال  لاير 000ي60  أقصى بحد

حجم أصوله نسبة إلى إجمالي أصول الصناديق األخرى على اساس 

 السنه نهاية في وتخصم يومي تراكميا بشكل سنوي تحسب

 أتعاب المحاسب القانوني المستقل
مبلغ ثابت على أساس سنوي  ،  سنويال  لاير 30,000   أقصى بحد

  يومي تراكميا ويدفع كل سته اشهروتحسب بشكل 

 مصاريف التوزيع
تقديري على أساس  بلغتحتسب كم سنويال  لاير 50,000  أقصى بحد

ل  ملتحوسنوي   وتدفع في نهاية العام بشكل يومي تراكميا

 رسوم النشر في موقع تداول 
، مبلغ ثابت على أساس سنوي   سنويال  لاير 000ي5    أقصى بحد

 وتدفع في نهاية العامتراكميا تحسب بشكل يومي 

 الرسوم الرقابية 
تحسب بشكل يومي ، مبلغ ثابت على أساس سنوي  سنويال لاير   7,500

 وتدفع في نهاية العامتراكميا 

 تحتسب كنسبة مئوية على أساس يومي وتخصم في نهاية كل شهر رسوم الحفظ 

 *جميع الرسوم أعاله غير شاملة لضريبة القيمة المضافة

 يوم 365 أساس على السنة أيام عدد احتساب يتم**

 

 

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

 .المقابل ذلكوطريقة احتساب 

 من أقصى كحد% 2 بمعدل مستردة غير بالصندوق اشتراك عملية كل عند مباشرة تخصم اشتراك رسوم الصندوق مدير يستحق

ل  الصندوق لمدير ويجوز. اشتراك كل قيمة  .النسبة هذه خفض الخاص لتقديره وفقا

 مدير الصندوق يبرمهاخاصة ت أي عموال (د



 ال يوجد

الوحدات  مالكالصندوق أو من قبل  أصول من ُدفعت التي الصفقات مقابلو المصاريفو رسومال جميع يوضح افتراضي مثال ـ(ه

 .أساس عملة الصندوق ىعل

 يعادل الصندوق وحجم سعودي لاير 000ي100 المستثمر المبلغ أن بافترات أعاله الموضحة الرسوم احتساب آلية يوضح مثال

 %.10 يعادل المالية السنة نهاية في المحقق والعائد سعودي لاير مليون 10

 إجمالي اصول الصندوق
رسوم ومصاريف الصندوق 

 بالريال السعودي

رسوم ومصاريف المستثمر 

 بالريال السعودي 

االشتراك* رسوم  - 2,100 

الحفظ رسوم  21,000 210 

المستقلين االدرة مجلس اعضاء مكافاة  60,000 600 

الحسابات مراجع  رسوم  31,500 315 

التوزيع مصاريف  50,000 500 

الرقابية الرسوم  7,500 75 

تداول رسوم  5,250 53 

  1,837.50   183,750   اإلدارة*** رسوم

** السنوية والمصاريف الرسوم مجمو    359,000   3,590  

المال رأس% + 10 االفتراضي العائد  11,000,000 110,000 

المالية السنة نهاية االفتراضي االستثمار صافي   10,641,000   106,410  

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

في ما عدا الرسوم المعفاة أو التي ال ينمبق عليها رسوم أعاله شاملة ضريبة القيمة المضافة في المثال **جميع الرسوم 

 الضريبة.

 %(1.75مثالنا هذا )اإلدارية والتي تعادل في  الرسوم حيث من الصناديق أعلى في األقصى بالحد االستثمار *** بافترات

 :التسعيرالتقويم و( 6

 صندوقالل وتقويم أصآلية تفاصيل  (أ

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

ل إليها األرباح المستحقة إغالق سعر لها يتوفر التي الصندوق أصول لكافة التقويم يوم في اإلغالق أسعار اعتماد سيتم  لم ذاإ .مضافا

ذات االستثمار  صناديق في االستثمار تقويم وسيتم متوفر إغالق سعر اخر اعتماد سيتم التقويم يوم لألصل اإلغالق سعر يتوفر

 خرآ اعتماد سيتم به، المستثمر للصندوق بالنسبة التعامل أيام اختالف حال فيو المعلنة وحداتها قيمة صافي خالل من المرح العام

 وإضافته الصفقة عمر من المنقضية الفترة عائد احتسابأما استثمارات الصندوق في أدوات أسواق النقد فسيتم  عنه معلن سعر

 .للصفقة  اإلسمية للقيمة

 .عدد نقاط التقويم وتكرارها (ب

 )أ( الفقرة في إليه االشارة تم كما الصندوق في أصل كل لقيمة وفقا الخميس إلى األحد من يوميا   الصندوق أصول تقويم سيتم

، الخامسة الساعة قبل أعاله  التعامل. ليوم التالي الرسمي العمل يوم في الوحدة سعر إعالن سيتم كما مساءل

 .الخاطئ التسعيرحالة التقويم أو  فيستُتخذ  التي اإلجراءات (ج



خاطئ أو حساب سعر سيتم توثيق وتعويض جميع مالكي الوحدات المتضررين عند تقويم أي أصل من أصول الصندوق بشكل 

% أو أكثر من سعر الوحدة 0.5وحدة بشكل خاطئ .  كما سيتم إبالغ الهيئة فورال عن أي خمأ في التقويم أو التسعير تشكل نسبته 

 واإلفصاح عن ذلع فورال في موقع الراجحي المالية وموقع تداول وفي تقارير الصندوق.

 .االستردادو االشتراك تنفيذ طلبات ألغراضطريقة احتساب سعر الوحدة  (د

ل  األصول إجمالي): التالية المعادلة باستخدام وحدة لكل األصول قيمة صافييتم حساب  ل  المستحقات ناقصا  المصروفات ناقصا

 الصندوق أصول قيمة صافي تقويم ويتم. العالقة ذي التقويم يوم في القائمة الصندوق وحدات عدد إجمالي على مقسومة (المتراكمة

 في السائدة الصرف بأسعار السعودي الريال بعملة تقويمها إعادة يتم األخرى بالعمالت مقومة استثمارات وأي السعودي بالريال

 .التقويم تاريخ

 

 .نشر سعر الوحدة وتكرارها تمكان ووق ـ(ه

 فري الوحردة سرعر نشرر ويتم التعامل، يوم يلي الذي العمل يوم في مساءل  الخامسة الساعة قبل تداول موقع في الوحدة سعر نشر سيتم

 التقويم. يوم يلي الذي العمل يوم في الشركة موقع

 :التعامل( 7

 األوليتفاصيل الطرح  (أ

 م.1998نوفمبر  28هـ الموافق 1419شعبان 9عمله في الصندوق بدأ وقد المدة محدد غير مفتوح صندوق يعتبر الصندوق

 .ال يوجد حد أدنى لبدء عمل الصندوق 

 )سعودي لاير 3.75 (والتي تعادل دوالر أمريكي  1 عند بداية المرح  يساويسعر الوحدة 

 .االستردادو االشتراكالنهائية لتقديم طلبات  المواعيدو المحددالتاريخ  يحتويأن  يجب (ب

االثنين  )يومتعامل في الصندوق بعد إتمام المرح األولي لوحدات الصندوق في كل يوم والتحويل يسمح باالشتراك واالسترداد 

. وسيكون آخر موعد الستالم طلبات االشتراك واالسترداد التعاملبسعر الوحدة المعلن عنه في اليوم الذي يلي يوم (  واألربعاء

 .عاملالسابق ليوم التيوم العمل من  الساعة الخامسة مساءل  والتحويل قبل

 مكانو للملكية األدنى الحدو االستردادو لالشتراك االدنىد لحا كذل فيا بمداد، الستروا االشتراك إجراءات تحتويأن  يجب (ج

 .)حيثما ينطبق) الملكيةأو نقل  االسترداد متحصالت عودف االستردادب طل بين المدةو الطلبات تقديم

للرصيد  والحد األدنى لالشتراك اإلضافي ، وهو الحد األدنى االف لاير سعودي 500ي7الحد االدنى لالشتراك في الصندوق 

للبرامج االدخارية  النسب هذه خفض الصندوق لمدير ويجوزلاير سعودي  750ي3لاير سعودي والحد االدنى لالسترداد  750ي3

 واالستثمارية.

خالل ساعات العمل  يوميال عن طريق فرو  الشركة المعتمدة التحول بين الصناديق يتم استالم طلبات االشتراك واالسترداد أو

 الرسمية على أن يتم تقديم بيانات إثبات الهوية الالزمة، أو عن طريق القنوات اإللكترونية التي توفرها شركة الراجحي المالية.

قبرل إقفرال العمرل فري اليروم وبحرد أقصرى  التعامرل، ليوم التالي العمل يوم فيسيتم الدفع لمالع الوحدات عوائد االسترداد المناسبة 

التري ترم فيهرا تحديرد سرعر االسرترداد، أو الوقرت الرذي تكرون فيره جميرع الوسرائل و الترراخيص )إن  عامرلالخامس التالي لنقمرة الت

 وجدت( المناسبة لتحويل الوحدات متوافرة لدى مدير الصندوق، أيهما يأتي الحقا.



 الوحدات مالكي سجل (د

بالمعلومات المملوبة وتحديثه بشكل مستمر عند حصول أي تيييرات في سيقوم مدير الصندوق بإعداد سجل  بمالكي الوحدات 

المعلومات حسب الالئحة وحفظه في المملكة كما سيتم إتاحة ملخص لسجل مالكي الوحدات مجانا عند الملب يظهر فيه جميع 

 المعلومات المرتبمة بمالع الوحدات المعني فقط.

 عمل الصندوق استثمار أموال االشتراك األولي قبل بدء ـ(ه

لصررالح  ق النقررداسرروأ صررفقاتو أمروال االكتترراب المسررتلمة خررالل فتررة المرررح األولررى سرريتم اسرتثمارها فرري صررناديق أسررواق النقرد

، إلرى حرين خارج المملكة ة، المبرمة مع طرف خاضع لتنظيم مؤسسة النقد أو لهيئة رقابية مماثلة للمؤسسالمستثمرين بالصندوق

 .األدنى المملوب أو الوقت المحدد لبدء عمل الصندوقإلى الحد الوصول 

 الحد األدنى للمبلغ األولي لبدء عمل الصندوق (و

 .ال يوجد حد أدنى لبدء عمل الصندوق 

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

 .الصندوق

يتبع مدير الصندوق األحكام الواردة في الئحة صناديق االستثمار والتعاميم الصادرة عن هيئة السوق المالية فيما يخص 

( ماليين لاير سعودي سوف 10الصندوق، وفي حال قل صافي قيمة أصول الصندوق عن ) عمل الستمرارالمتملب الالزم 

النظامية الممكنة وفي حال تعثر زيادة حجم الصندوق فوق الحد األدنى يسعى مدير الصندوق لتصحيح ذلع حسب اإلجراءات 

المملوب الستمرار عمل الصندوق، سيقوم مدير الصندوق بالبدء بإجراءات إنهاء الصندوق وفقال إلجراءات اإلنهاء المذكورة 

 في الفقرة الفرعية )و( من الفقرة الرابعة من مذكرة المعلومات.

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

 االسترداد: أو االشتراك رفض أو تأجيل فيها يمكنه التي والحاالت الصندوق مدير صالحية

 إذا طلبت هيئة السوق المالية ذلع -

 مدير الصندوق أن التعليق يحقق مصالح مالكي الوحدات ىأذا رأ -

 صرندوق يملكهرا التري األخرى األصول أو المالية األوراق مع التعامل فيها يتم التي الرئيسة السوق في التعامل تعليق تم إذا -

 قيمرة صافي إلى نسبة مهمة أنها معقول بشكل الصندوق مدير يرى التي الصندوق أصول إلى بالنسبة أو عام بشكل إما االستثمار

استرداد الوحدات كحد أقصى إلى يوم التعامل التالي. ويحدك ذلع، إذا بلغ إجمرالي يجوز لمدير الصندوق تأجيل .الصندوق أصول

%( أو أكثرر مرن صرافي قيمرة أصرول 10) نسربة جميرع طلبرات االسرترداد لمرالكي الوحردات والمملروب تلبيتهرا فري أي يروم تعامرل

 الصندوق .

مرع االخرذ باالعتبرار المردة الضررورية والمبرررات في حرال تعليرق تقرويم الصرندوق، سريتخذ مردير الصرندوق االجرراءات الالزمرة 

ومراجعة التعليق مع مجلس إدارة وأمين الحفظ بصورة منتظمة. كما سيتم إشعار هيئة السوق المالية ومرالكي الوحردات فرورا برأي 

نفسها المسرتخدمة فري  تعليق مع توضيح أسباب التعليق، وإشعار هيئة السوق المالية ومالكي الوحدات فور انتهاء التعليق بالمريقة

 اإلشعار  عن التعليق واإلفصاح عن ذلع في المواقع اإللكتروني لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني للسوق.

 مخالفرة االشرتراك هرذا على يترتب أنه الصندوق مدير رأى حال في الصندوق في اشتراك طلب أي رفض الصندوق لمدير ويحق

 الوحرردات مررالكي مصررلحة يحقررق االشررتراك طلررب رفررض كرران إذا أو األمرروال غسررل مكافحررة نظررام أو الماليررة السرروق هيئررة للرروائح

 .الحاليين

 



 

ل تيال االسترداداختيار طلبات  بمقتضاها يجري التي اإلجراءات (ي  .ستؤجَّ

ويتم معاملة كل طلب  الملب استالم أولويةفي حالة تم تأجيل االسترداد من قبل مدير الصندوق، فسوف يتم الدفع على أساس 

% سوف يتم تنفيذ طلبات العمالء التي تم استالم 10على حدة بحيث إذا تجاوز إجمالي طلبات االسترداد في يوم التعامل الواحد 

. فإذا انخفضت قيمة الوحدات عن الحد األدنى األسبقية  بحسبطلباتهم قبل الموعد النهائي لتقديم التعليمات الخاصة باالسترداد 

 صندوق، فعندئذ يجب استرداد وحدات المستثمرين بالكاملبال لالستمرارلوب المم

  :خصائص الوحدات( 8

يجوز لمدير الصندوق أن يُصدر عددال غير محدود من الوحدات متساوية القيمة تكرون جميعهرا مرن فئرة واحردة. ويكرون االشرتراك فري 

 الصندوق على شكل وحدات متساوية القيمة. 

 :تقديم التقاريرو المحاسبة( 9

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

 مرن االنتهاء وسيتم المراجعة والسنوية األولية المالية القوائم تتضمن والتي وسنوية أولية مالية تقارير بإعداد الصندوق مدير سيقوم

ل ( 21) تتجاوز ال مدة خالل للجمهور وإتاحتها التقارير إعداد   .بها المستثمر بالصناديق الخاصة التقارير إصدار من يوما

 .يعّدها مدير الصندوق التيأماكن ووسائل إتاحة تقارير الصندوق  (ب

 أي خالل من أو( اإللكتروني البريد أو/و البريدي العنوان) للمستثمر المسجل العنوان على بالصندوق الخاصة اإلشعارات ترسل

 خالل وذلع اإلشعار أو التقارير في أخماء أية اكتشاف حال في الصندوق مدير إخمار ويجب. اعتمادها يتم أخرى تواصل وسيلة

ل  (45) وأربعون خمسة فترة ل  يوما  مدير عن الصادرة التقارير تصبح ذلع وبعد التقارير، أو اإلشعارات تلع إرسال تاريخ من تقويميا

 .وحاسمة نهائية الصندوق

 .1999-12-31تم إصدار أول قائمة مالية سنوية مدققة في السنة المالية المنتهية  (ج

 للصندوق المراجعةالسنوية  الماليةالقوائم  (د

موقع  وذلع من خاللمقابل يستميع مالكي الوحدات االستثمارية والمستثمرين المحتملين الحصول على نسخ من هذه القوائم دون 

أو في المقر الرئيسي لمدير الصندوق أو عن طريق موقعه االلكتروني    www.Tadawul.com.saشركة السوق المالية تداول 

capital.com-www.alrajhi 

بدون مقابل  (البريد اإللكترونيخة من القوائم المالية الصندوق ترسل على )العنوان البريدي و/أو يتم موافاة جميع المستثمرين بنس

 بناءل على استالم طلب خمي منهم بذلع. 

 

 

 :إدارة الصندوق مجلس( 10

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

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


ينمبرق علريهم التعريرف الروارد  ينمسرتقل ينعضرو أعضاء من بينهم أربعة  يشرف على الصندوق مجلس إدارة مكون من -1

 في قائمة المصملحات المستخدمة في لوائح الهيئة، ويتكون مجلس إدارة الصندوق من األعضاء التالية أسمائهم:

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

 عضو غير مستقل( -العيسى أنس بن عبدهللا  /الدكتور الشيخ( 

 /عضو مستقل(طارق بن عبدهللا الرميم  السيد( 

 )السيد/ عبدالعزيز بن صالح العمير ) عضو مستقل 

 

 إدارة الصندوق مجلسأعضاء  مؤهالتنبذة عن  (ب

 عضو غير مستقل(–) رئيس المجلس   المحسنبن عبدالرحمن السيد/ أحمد 

قبل   .عاما من الخبرة في األعمال المصرفية والمالية والمراجعة 14المالية، ولديه أكثر من هو المدير المالي لشركة الراجحي 

األردن، كما أنه عمل سابقا في مصرف  -انضمامه للراجحي المالية، كان يشيل منصب المدير المالي في مصرف الراجحي 

 أحمد .مل أيضا في الصندوق السعودي للتنميةوشركة ديلويت وع PwC السعودية، وقبل ذلع كان يعمل في شركة -الراجحي 

 ودرجة األمريكية، المتحدة الواليات - ستيت ميسوري ايست ساوك جامعة من األعمال إدارة في ماجستير شهادة على حاصل

وقد من مجلس كاليفورنيا للمحاسبة،  (CPA) معتمد عام محاسب أيضا أحمد. سعود الملع جامعة من المحاسبة في البكالوريوس

 حضر البرنامج التنفيذي للمدراء الماليين في كلية الدراسات العليا إلدارة األعمال في جامعة ستانفورد.

 

 )عضو غير مستقل( -أنس بن عبدهللا العيسى  /الدكتور الشيخ

من المعهد الدكتورة ، يحمل شهادة 2010منذ شهر سبتمبر  أمين الهيئة الشرعية ومدير اإلدارة الشرعية بشركة الراجحي المالية

عمل في  بكالوريوس الشريعة من الجامعة نفسها،الماجستير و العالي للقضاء بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، ويحمل

الرقابة الشرعية بمصرف الراجحي، كما عمل في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، له مساهمات في مجال االستشارات 

 .في الجمعية الفقهية السعوديةالشرعية وهو عضو 

 )عضو مستقل(طارق بن عبدهللا الرميم  السيد/

 طارق مؤسس وشريع تنفيذي لشركة شركاء وتر األعمال التجارية، وهري شرركة اسرتثمارية خاصرة لهرا مكاترب فري الريرات ودبري.

الماليرة، وهري شرركة مرخصرة مرن هيئرة  رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لألسماك وصندوق تالل الملقا السركني، وشرركة ترأثير

وهو نائب رئيس مجلس إدارة وعضرو لجنرة االسرتثمار للمجموعرة المتحردة للترأمين التعراوني )أسريج(، وعضرو مجلرس  السوق المالية.

ل  بردأ مسريرته العمليرة مرع صرندوق التنميرة الصرناعية السرعودي، وقرد شريل إدارة وعضو اللجنة التنفيذية لشركة األمثرل للتمويرل. سرابقا

 BNP Paribasوأيضرا منصرب كبيرر المصررفيين فري   AG  Deutsche Bankمنصب رئيس قسرم إدارة األصرول الثرروات فري 

Corporate& Investment Banking.  حاصررل علررى شررهادة الماجسررتير فرري إدارة األعمررال مررن كليررة لنرردن لألعمررال، وشررهادة

ة بورتالنررد، كمررا يعررد طررارق مستشررار مررالي مرررخص مررن وزارة التجررارة البكررالوريوس فرري الهندسررة الميكانيكيررة مررن جامعررة واليرر

 واالستثمار.

 (عضو مستقل )بن صالح العمير  زعبد العزيالسيد/ 

ل منصب رئيس تنفيذي في شركة وصل لالستثمار التجارية منذ عام  العزيز عبد بن صالح بن العزيز عبد االستاذ يشيل العمير حاليا

ل إلدارة المبيعات وكبار المستثمرين في شركة الراجحي المالية، ولديه خبرة تزيد 2012 م وقبل انضمامه لشركة وصل، عمل رئيسا

شيل منصب عضو مجلس ادارة في صندوق سنه في مجال تمويل الشركات والخدمات االستثمارية والتسويقية. كما ي 15عن 

الراجحي ريت وشركة التامين العربية التعاونية وشركة بداية لتمويل المنازل وعدد من الشركات التجارية والصناعية، حاصل على 

 .شهادة البكالوريوس في ادارة األعمال من جامعة وبستر في مدينة جنيف، سويسرا



 

 .إدارة الصندوق مجلسوصف أدوار ومسؤوليات  (ج

 تتضمن مسؤولياتهم ما يلي:.

ل فيها، والقرارات والتقارير على جميع العقود الموافقة - على سبيل  -ويشمل ذلع  الجوهرية التي يكون الصندوق العام طرفا

العقود وال يشمل ذلع  ،للصندوق، وعقود تقديم خدمات الحفظ على عقود تقديم خدمات اإلدارة الموافقة – المثال ال الحصر

ل المبرمة وفق  .استثمارات قام بها الصندوق أو سيقوم بها في المستقبل شأن أي في لقرارات االستثماريةل ا

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

ل، اإلشراف، -  .الصندوقمدير يفصح عنه مصالح  عارتت المصادقة على أيالموافقة أو  ومتى كان ذلع مناسبا

ل على األقل مع لجنة الممابقة االجتما  - لديه  الممابقة وااللتزاموااللتزام لدى مدير الصندوق أو مسؤول  مرتين سنويا

 - المثال ال الحصر على سبيل -، ويشمل ذلع جميع القوانين واألنظمة واللوائح ذات العالقةالصندوق لمراجعة التزام 

 الئحة صناديق االستثمار. عليها فيالمتملبات المنصوص 

 يتضمن أم غيره(كان عقدال أسواء ) من اكتمال ودقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وأي مستند آخر التأكد -

 أحكام التأكد من توافق ما سبق معإضافة إلى  ،إفصاحات تتعلق بالصندوق العام ومدير الصندوق وإدارته للصندوق العام

 االستثمار.الئحة صناديق 

ل  من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما التأكد -  وشروط ألحكام الئحة صناديق االستثمار يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا

 .ومذكرة المعلومات وأحكام الصندوق

 الوحدات. مالكي مصلحة يحقق وبما ومهارة وعناية وحرص واهتمام نية وحسن بأمانة العمل -

 التي تبين جميع وقائع االجتماعات والقرارات التي اتخذها المجلس تدوين محاضر االجتماعات -

 .إدارة الصندوق مجلسأعضاء ت آمكافتفاصيل  (د

لاير سعودي  كحد أقصى سنويا لألعضاء المستقلين  000ي60المكافآت المتوقع دفعها إلى مجلس إدارة الصندوق تصل إلى  

 مجتمعين.

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

مشابهة ألهداف  استثمارية أهداف ذات أخرىاستثمارية  صناديقء في أعضا يكونوا أن الصندوق إدارة مجلس ألعضاء يمكن

 مجلس أعضاء أحد يجد أن الممكن فمن ولذلعالصندوق سواءل كانت تدار من قبل مدير الصندوق أو من قبل أي مدير صندوق أخر. 

 أكثر أو واحد مع المصالح أو الواجبات في محتمل عارتت على ينموي موقف في أنه ألعماله ممارسته نماق في الصندوق إدارة

 المعنيين الوحدات مالكي مصالح يحقق بما بالتصرف التزاماته اإلدارة مجلس عضو يراعي سوف الحاالت هذه وفي .الصناديق من

ل  ممكنة درجة إلى وحرص نية وحسن بالعمل بأمانة ومسؤوليته كعضو مجلس إدارة بالصندوق وذلع رهدوحسب   لإغفا دون عمليا

 التصويت تملبت التي الحاالت وفي المصالح في محتمل ارتتع ى أيعل االطال  عند ء الصناديق األخرىعمال تجاه التزاماته

 المعلومات مذكرة إعداد اريخت إلى أنه علما مجلس اإلدارة وجوب ذلع.أعضاء التصويت إذا رأى  عن العضو ذلع يمتنع سوف

 بين مصالح عضو مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق. قمتحق تعارت يوجد ال وشروط وأحكام الصندوق

 صندوقس المجلو عضها فيرك يشا التيناديق الصالس إدارة مج (و 

اإلدارة قرد يكرون لهرم عضرويات مماثلرة فري صرناديق اسرتثمارية أخررى، و يدرك المستثمر فري هرذا الصرندوق أن أعضراء مجلرس 

جميع أسرماء الصرناديق االسرتثمارية المردارة مرن قبرل الشرركة التري يحرل  –من حين آلخر  –يجتهد مدير الصندوق لبيان وتحديث 

لحاليررة فرري الصررناديق فيهررا أحررد أو جميررع أعضرراء مجلررس اإلدارة. الجرردول التررالي يوضررح عضررويات أعضرراء مجلررس اإلدارة ا

 االستثمارية المرخصة والعاملة في المملكة العربية السعودية.



 سم الصندوقا
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     )الريال السعودي(صندوق الراجحي  للمضاربة بالبضائع 

     صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع )دوالر أمريكي(

     صندوق الراجحي للصكوك

     صندوق الراجحي  المتوازن المتعدد األصول

     صندوق الراجحي للنمو المتعدد األصول

     صندوق الراجحي المحافظ متعدد األصول

     السعوديةصندوق الراجحي لألسهم 

     صندوق الراجحي لألسهم الخليجية

     صندوق الراجحي لألسهم العالمية

صرررندوق الراجحررري لتنميرررة رأس المرررال وتوزيرررع األربررراح 

 )أسهم منمقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا(
    

     لقما  المواد األساسيةصندوق الراجحي 

صندوق الراجحي إم إس سي أي لمؤشرر األسرهم السرعودية 

 متعدد العوامل
    

     للدخل السعوديةصندوق الراجحي لألسهم 

 صندوق الراجحي المتنو  للدخل
    

 صندوق الراجحي الممور للمرابحات
    

 صندوق الراجحي ريت
    

 صندوق مجمع تالل الملقا السكني
    

 

 الرقابة الشرعية هيئة( 11

 .هممؤهالتالرقابة الشرعية، و هيئةأعضاء  أسماء (أ

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

 فضيلة الشيخ د. صالح بن منصور الجربوع )رئيساً(

محمرد برن سرعود اإلسرالمية، مرام حصل الدكتور صالح على الشهادة الجامعية وشرهادة الماجسرتير والردكتوراه مرن جامعرة اإل 

ل للهيئة الشرعية في شرركة تكافرل الراجحري للترأمين التعراوني، وهرو محرامي ومحكرم معتمرد فري مركرز التحكريم و يعمل رئيسا

 البحرين –لدول مجلس التعاون الخليجي 



  فضيلة الشيخ د. سليمان بن عبدهللا اللحيدان )عضواً(

وشهادة الماجستير والدكتوراه مرن جامعرة اإلمرام محمرد برن سرعود اإلسرالمية،  حصل الدكتور سليمان على الشهادة الجامعية

ل قاضي استئناف في المجلس األعلى للقضاء  .ويعمل حاليا

  فضيلة الشيخ د. سعد بن تركي الخثالن )عضواً(

المية، ويعمرل حصل الدكتور سعد على الشهادة الجامعيرة والماجسرتير والردكتوراه مرن جامعرة اإلمرام محمرد برن سرعود اإلسر

ل )أستاذ( في قسم الفقه في كليرة الشرريعة بجامعرة اإلمرام محمرد برن سرعود اإلسرالمية ل  الريرات -حاليا  الفقهيرة للجمعيرة ورئيسرا

  .هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية سابق لدى ، وهو عضوالسعودية

 .الرقابة الشرعية هيئةأدوار ومسؤوليات  (ب

 الشرعية يتمثل فيما يلي:دور الهيئة 

دراســة ومراجعــة شــروط وأحــكام الصنــدوق وأهــدافه وسياســاته االســتثمارية، للتأكد من تقيدهــا بأحــكام  .1

 .يعةالشــر

 تقديم الرأي الشرعي إلى مدير الصندوق بخصوص التقيد باألحكام الشرعية. .2

 مدير الصندوق التقيد بها خالل إدارته الستثمارات الصندوق.على  يجبتحديد الضوابط واألحكام الشرعية التي  .3

 والتأكد من استبعاده. -إن وجد–وضع آلية الحتساب العنصر الواجب استبعاده من الصندوق  .4

 مراقبة استثمارات الصندوق وأعماله وفق الضوابط الشرعية المحددة. .5

 

 .الرقابة الشرعية هيئةأعضاء  مكافئاتتفاصيل  (ج

ل   الصندوق أي تكاليف مقابل االستشارات الشرعيةال يحمَّ

 فيتبعة الم اإلجراءاتصول واأل لتلكة الدورية والمراجعتثمار لالسدة المعول األصرعية شد لتحدي المطبقة المعايير تفاصيل (د

 .الشرعية يرعايالمحال عدم التوافق مع 

 الصادرة من الهيئة الشرعية لمدير الصندوق والتي تشمل ما يأتي: والبضائع تحكم الصندوق ضوابط االستثمار والمتاجرة في األسهم

 أوالً: ضوابط صناديق المضاربة بالبضائع

 هي أن يدفع شخص ماالل إلى آخر ليتّجر به، ويتقاسمان الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه. تعريف المضاربة:

د بين أرباب المال )مالك الوحدات( والمضارب )مدير والمضاربة في هذا الصندوق من المضاربة المشتركة وهي هنا: عق

ل بينهما  الصندوق( على أن يتولى المضارب استثمار أموالهم في نشاط يرجى منه تحقيق ربح مناسب، على أن يكون الربح موزعا

 فقط. حسب ما اتفقا عليه، وفي حال الخسارة تكون الخسارة المالية على أرباب المال ويخسر المضارب جهده وعمله

 

 الضوابط الشرعية:

في حالة استثمار الصندوق بصناديق أخرى تديرها شركة الراجحي الماليةي تحكم الصندوق الضوابط الشرعية الصادرة  .1

 من الهيئة الشرعية لمدير الصندوق والتي تشمل ما يأتي:

 باآلتي: في حال تعامل الصندوق بشراء السلع )المعادن( ثم بيعها باألجل يلتزم مدير الصندوق .2

وبموجب الوثائق المعينة لها، قبل البيع على  –بأرقامها ومكانها  –أن تكون السلع مملوكة للصندوق ومتعينة له   -

 المشتري.

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

 ه باألجل.ال يجوز أن يشتري الصندوق من العميل ما قد باعه إيا -

 إذا با  الصندوق السلعة على عميل فال يجوز له أن يبيعها وكالة عنه على من اشتراها الصندوق لنفسه. -

 ال يجوز تداول وحدات الصندوق إال بعد بدء نشاطه واستمرار مزاولته لهذا النشاط في موجوداته االستثمارية. .3



ه كالتوقف للتصفية إذا كانت في موجودات الصندوق ديون أو ال يجوز تداول وحدات الصندوق بعد توقفه عن مزاولة نشاط .4

 نقود، إذ يجب في هذه الحال تمبيق أحكام الصرف وشروطه وأحكام بيع الدين.

 

 ثانيا: ضوابط صناديق األسهم:

 تحكم الصندوق ضوابط االستثمار والمتاجرة في األسهم الصادرة من الهيئة الشرعية لمدير الصندوق  ما يأتي:

 

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

النو  األول: الشركات المساهمة ذات األغرات واألنشمة المباحة. وهذه الشركات يجوز االستثمار والمتاجرة بأسهمها  -ك

 وفق شروط البيع وأحكامه.

واألنشمة المحرمة، مثل شركات الخمور والتبغ ولحوم الخنزير النو  الثاني: الشركات المساهمة ذات األغرات  -ج

وشركات القمار والبنوك الربوية، وشركات المجون واألفالم الخليعة، وصناديق االستثمار في السندات الربوية، والشركات 

ل.المتخصصة في تداول الديون والتعامل بها. وهذه الشركات ال يجوز االستثمار والمتاجرة بأسهمها مم  لقا

النو  الثالث: الشركات المساهمة التي أغراضها وأنشمتها مباحة، ولكن قد يمرأ في بعض تعامالتها أمور محرمة، مثل  -ح

ل. وقد قررت الهيئة بشأن هذا النو  )النو  الثالث( من الشركات المساهمة ما يأتي:  تعاملها بالربا اقتراضا أو إيداعا

 المتاجرة في أسهم هذا النو  من أنوا  الشركات المساهمة الضوابط اآلتية:أوالل: يجب أن يراعى في االستثمار و

إن جواز التعامل بأسهم تلع الشركات مقيد بالحاجة، فإذا وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعامل بالربا  -

 وتسد الحاجة فيجب االكتفاء بها عن غيرها ممن ال يلتزم بذلع.

ل قصير األجل–رت بالربا أال يتجاوز إجمالي المبلغ المقت - ل طويل األجل أم قرضا ٪( من 30)-سواء أكان قرضا

ل أن االقترات بالربا حرام مهما كان مبليه، وتؤخذ  إجمالي القيمة السوقية ما لم تقل عن القيمة الدفترية، علما

 القيمة السوقية من متوسط قيمتها لكل ربع من أربا  السنة.

ل 5ج من عنصر محرم )أال يتجاوز مقدار اإليراد النات - ٪( من إجمالي إيراد الشركة سواء أكان هذا اإليراد ناتجا

عن االستثمار بفائدة ربوية أم عن ممارسة نشاط محرم أم عن تملع لمحرم أم عن غير ذلع. وإذا لم يتم اإلفصاح 

 عن بعض اإليرادات فيجتهد في معرفتها، ويراعى في ذلع جانب االحتياط.

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

ل: إذا تييرت أوضا  الشركات بحيث ال تنمبق عليها الضوابط السابقة وجبت المبادرة إلى التخلص منها ببيع أسهمها حسب  ثانيا

ل من تاريخ العلم بتييرها.  اإلمكان على أال تتجاوز مدة االنتظار تسعين يوما

ل:  يرجع في معرفة أنشمة الشركة والنسب المقررة لجواز الدخول في االستثمار والمتاجرة فيها إلى أقرب قوائم مالية صادرة ثالثا

 موضحة لليرت؛ سنوية كانت أو ربع سنوية أو شهرية، سواء أكانت مدققة أم غير مدققة.

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

ل: تمبق الشركة الضوابط المذكورة في االستثمار وفي المتاجرة في األسهم،  ويعني االستثمار: اقتناء السهم بقصد ريعه، أي -خامسا

واسمة سواء  قامت الشركة نفسها بذلع أم ب -ربحه السنوي، وتعني المتاجرة: البيع والشراء بقصد الربح من الفرق بين السعرين

غيرها، وسواء  أكان تعامل الشركة لنفسها، أم كان لييرها على سبيل التوسط )السمسرة( كما في حالة الوساطة في التداول، أو على 

سبيل اإلدارة ألموال اليير كما في الصناديق االستثمارية إجارة كانت أم مضاربة، أو على سبيل الوكالة عن اليير والتوكيل لليير 

 ة المحافظ االستثمارية.كما في إدار

ل:   الشرعية الهيئة ضوابط حسب األخرى المالية واألوراق األسهم من المحرم العنصر استبعاد الصندوق مدير يتولىسادسا



 ثالثاً: ضوابط الصكوك:

ل شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو حقوق معنوية  أو في ملكية تعريف الصكوك: هي وثائق متساوية القيمة تمثل حصصا

موجودات مشرو  معين أو نشاط استثماري خاص، وذلع بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب االكتتاب وبدء استخدامها فيما 

 أصدرت من أجله.

 الضوابط الشرعية:

 من أهم الضوابط الشرعية التي تحكم االستثمار في الصكوك ما يأتي:  

 ة الراجحي المالية.أن يكون الصع مجازال من الهيئة الشرعية لشرك .1

أن يحكم الصع أحد عقود المعامالت المالية في الفقه اإلسالمي، كالمشاركة، أو السلم، أو االستصنا ، أو اإلجارة أو البيع  .2

 وغيرها، وأن تكون مستوفية ألركانها وشروطها.

رها من المحرمات في الشريعة أال تشتمل وثائق الصكوك على أي شرط أو تعهد، يؤدي إلى الربا أو اليرر أو الضرر أوغي .3

 اإلسالمية.

أال تشتمل وثائق الصكوك على أي شرط أو تعهد يضمن به المصدر لمالع الصع رأس ماله في غير حاالت التعدي أو  .4

 التفريط.

 يجوز تداول الصكوك في سوق األوراق المالية أو غيرها على أن يتم التقيد بالضوابط اآلتية: .5

ل أو نقودال فال يجوز تداولها إال بعد مراعاة أحكام بيع الدين وشروط عقد الصرف.إذا كانت أصول الصكوك  .أ  ديونا

ل فال مانع من تداولها. .ب  إذا كانت أصول الصكوك أعيانا أو خدمات أو منافع أو حقوقا

إذا كانت أصول الصكوك تشتمل على أعيان وديون ونقود فينظر لليرت من إصدار الصكوك فإن كان اليرت تصكيع  .ت

ل فال يجوز تداولها إال بعد مراعاة أحكامهما، وإن كان اليرت تصكيع األعيان ونحوه فال مانع  الديون أو النقود أو هما معا

  من تداوله.

 :مدير الصندوق( 12

 .اسم مدير الصندوق (أ

 شركة الراجحي المالية

 .الماليةالصادر عن هيئة السوق  الترخيصرقم  (ب

 .(07068/37)شركة الراجحي المالية تحمل الترخيص رقم 

 .الصندوق لمديروعنوان العمل  المسجلالعنوان  (ج

 شركة الراجحي المالية

 المركز الرئيس ، طريق الملع فهد

 11432الريات  5561ص.ب 

 + 966( 11) 2119292هاتف رقم 

 + 966( 11) 2119299فاكس رقم 

 المملكة العربية السعودية

capital.com-www.alrajhi 

 

 .الماليةالصادر عن هيئة السوق  الترخيصتاريخ  (د

شركة الراجحي المالية هي شخص اعتباري مرخص له بموجب أحكام الئحة األشخاص المصرح لهم الصادرة بموجب قرار 

 م19/6/2007هـ الموافق 4/6/1428( بتاريخ 2007-34-5الهيئة رقم )

 الصندوق لمدير المدفوعل المابيان رأس  ـ(ه

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


 لاير سعودي. 000ي000ي500يعادل مدفو  المال الرأس 

 

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

 م31/12/2020السنة المنتهي في  البند

 849,703,552 الدخل

 205,504,671 المصاريف

 66,761,565 الزكاة

 587,665,113 صافي الدخل

 

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

  (لصندوقا

 تالية أسمائهم:الصندوق من األعضاء المدير يتكون مجلس إدارة 

 رئيس مجلس اإلدارة - عبد هللا بن سليمان الراجحي 

 .رئيس مجلس اإلدارة/غير تنفيذي -شركة الراجحي المصرفية لالستثمار )مصرف الراجحي( -

 .تنفيذي غير/اإلدارة مجلس رئيس - شركة الراجحي للتأمين التعاوني ) تكافل الراجحي( -

 .تنفيذي غير/اإلدارة مجلس رئيس -شركة مجموعة الراجحي القابضة  -

 .رئيس مجلس اإلدارة/غير تنفيذي -للبتروكيماويات شركة الفارابي -

 .رئيس مجلس اإلدارة/غير تنفيذي -شركة الفارابي لالستثمار  -

 .رئيس مجلس اإلدارة/غير تنفيذي - للبتروكيماوياتينبع  شركة الفارابي -

 .رئيس مجلس اإلدارة/غير تنفيذي -للصناعات التحويلية  شركة الفارابي -

 .رئيس مجلس اإلدارة/غير تنفيذي -األجيال القابضة شركة  -

 .رئيس مجلس اإلدارة/غير تنفيذي - شركة فرسان للسفر والسياحة -

 .غير تنفيذي -السعودية لصناعة مستلزمات السجاد شركة ال -

 .غير تنفيذي -جبيل السعودية لحلول أنسجة األرضيات شركة  -

 غير تنفيذي . –شركة الر ية الخضراء لألنجيلة الصناعية  -

 

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

 .مجلس إدارة/غير تنفيذي عضو -شركة الراجحي والمسفر الزراعية ذ.م.م -

 .مجلس إدارة/غير تنفيذي عضو -شركة هاشم للمقاوالت والتجارة -

 .إدارة/غير تنفيذيمجلس  عضو -شركة صالح عبدالعزيز الراجحي وشركاه المحدودة -

 

 عضو مجلس إدارة - خالد بن حمد اليحيى 

 .تنفيذي غير/إدارة مجلس عضو – ايه آي جي العربيشركة ميتاليف  -

 

 عضو مجلس إدارة - الصالحبن محمد  فيصل بن سعود 

 .تنفيذي /إدارة مجلس عضو -الشركة العربية لصناعة البالستيع المحدودة -

 .تنفيذي /إدارة مجلس عضو -السعودية المحدودةشركة منتجات البالستيع  -

 

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

 .تنفيذي غير/إدارة مجلس عضو –( الراجحي مصرف) لالستثمار المصرفية الراجحي شركة -

 .تنفيذي غير/دارةإلا مجلسرئيس  -البيمرة الوطنيةالشركة  -



 

  عضو مجلس إدارة -الغفيلي عبدالعزيز بن خالد 

 تنفيذي غير/إدارة مجلس عضو –( الراجحي مصرف) لالستثمار المصرفية الراجحي شركة. 

 تنفيذي غير/إدارة مجلس عضو - صافوال مجموعة. 

 تنفيذي غير/إدارة مجلس عضو -شركة بندة للتجزئة. 

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

  مدير الصندوق يعد مسؤوال عن إدارة الصندوق والسعي لتحقيق أهدافه االستثمارية ويراعي كذلع مصالح حاملي الوحدات

وقيود االستثمار وممارساته  استثمار الصندوقفي اطار مذكرة المعلومات والشروط واالحكام االلتزام بسياسات 

 الئحة صناديق االستثمارمن  41المنصوص عليها في المادة 

  االلتزام بالضوابط الشرعية المنصوص عليها في هذه المذكرة والتأكد بشكل دوري من التزام مدير الصندوق بالضوابط

 الشرعية وتبليغ مجلس إدارة الصندوق بأي مخالفات جوهرية

  مراقبة السيولة للوفاء بأي طلبات استرداد محتملة 

 حاجة لذلع. ىرأصندوق من الباطن إذا ر يحق لمدير الصندوق تعيين مدي 

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

 يوجدال 

تتعارض مع أنشطة صندوق  أن الممكن من، أو  جوهريةة أهمي تمثل لصندوقدير الم ىرأخ مصالحل أو عمطة أنشأي  (ي

 .االستثمار

 يوجد ال

 . هلعزل مدير الصندوق أو استبدال المنظمة األحكام (ك

 مدير لتعيين مناسبا تراه اجراء أي واتخاذ  بالصندوق يتعلق فيما الصندوق مدير عزل صالحية المالية السوق للهيئة (ث

 :اآلتية الحاالت من أي وقو  حال في مناسبا تراه آخر تدبير أي اتخاذ أو بديل صندوق

 األشخاص الئحة بموجب بذلع المالية السوق هيئة إشعار دون اإلدارة نشاط ممارسة عن الصندوق مدير توقف .7

 .لهم المرخص

 المالية السوق هيئة قبل من تعليقه أو سحبه أو اإلدارة نشاط ممارسة في الصندوق مدير ترخيص إلياء .8

 االدارة نشاط ممارسة في ترخيصه إللياء الصندوق مدير من المالية السوق هيئة إلى طلب تقديم .9

 لوائحه او النظام بالتزام – جوهريا الهيئة تراه بشكل – أخل قد الصندوق مدير أن المالية السوق هيئة رأت إذا .10

 . التنفيذية

 أخر شخص وجود عدم مع استقالته أو عجزه أو االستثمار صندوق أصول يدر الذي االستثمارية المحفظة مدير وفاة .11

 .الصندوق أصول ادارة على قادر الصندوق مدير لدى مسجل

 .جوهرية أهمية ذات أنها – معقولة أسس على بناء – المالية السوق هيئة ترى أخرى حالة أي .12

)أ(  الفقرة من 5 الفرعية الفقرة في ذكرها الوارد الحاالت من بأي المالية السوق هيئة إشعار الصندوق مدير على يجب (ج

 أعاله.

 من كامل بشكل التعاون الصندوق مدير على فيتعين أ للفقرة وفقا صالحياتها من أيا المالية السوق هيئة مارست حال في (ح

 تعيين من األولى يوما 60 الـ خالل وذلع البديل الصندوق مدير إلى للمسؤوليات السلس النقل تسهيل على المساعدة أجل



 هيئة لتقدير ووفقا ومناسبا ضروريا ذلع كان حيثما ينقل ان  المعزول الصندوق مدير على ويجب. البديل الصندوق مدير

 .بالصندوق المرتبمة العقود جميع البديل الصندوق مدير الى المحض، المالية السوق

 :الحفظ أمين( 13

 .الحفظ أميناسم  (أ

   البالد الماليةشركة البالد لالستثمار  

 .الماليةالصادر عن هيئة السوق  الترخيصرقم  (ب

    (08100-37) رقم ترخيص  السعودية المالية السوق هيئة قبل من ومصرحة الريات، في الرئيسي مقرها المالية البالد

 .الحفظن يمألوعنوان العمل  المسجلالعنوان  (ج

 شركة البالد لالستثمار

  السعودية العربية المملكة

  الرئيسي المركز المالية، البالد

  11411 الريات 140 ب ص|  فهد الملع طريق

 0112906299: فاكس 920003636: المجاني الرقم

 capital.com-clientservices@albilad   اإللكتروني: البريد

 capital.com-www.albiladالموقع االلكتروني: 

 

 .الماليةالصادر عن هيئة السوق  الترخيصتاريخ  (د

الترخيص هي شخص اعتباري مرخص له بموجب أحكام الئحة األشخاص المصرح لهم الصادرة بموجب  البالد الماليةشركة 

 م14/08/2007هـ الموافق 01/08/1428( بتاريخ 08100-37رقم )

 صندوقالفيما يتعلق ب الحفظ أمينومسؤوليات  األساسية األدوار ـ(ه

 ما في اإلدارية التدابير جميع واتخاذ الوحدات مالكي جميع عن نيابة الصندوق أصول وحماية حفظ عن المسؤول هو الحفظ أمين

 الصندوق. أصول حفظ يخص

 طرفاً ثالثاً  الحفظ أمينكلف بها  التي المهام (و

 .جميعها نيابة عنه في األسواق المحلية أو الخارجيةيحق ألمين الحفظ تكليف أي طرف ثالث للقيام بجزء من مهام أمين الحفظ أو 

 . هأو استبدال الحفظ أمينلعزل  المنظمة األحكام (ز

 واستبداله: الحفظ أمين عزل في الهيئة صالحية .3

ل تراه  أو اتخاذ أي تدبير المعين من مدير الصندوقحفظ الللهيئة عزل أمين  (ج  :أي من الحاالت اآلتية حال وقو  في مناسبا

 الئحة األشخاص المرخص لهمبذلع بموجب دون إشعار الهيئة  نشاط الحفظأمين الحفظ عن ممارسة  توقف. 

 من قبل الهيئة. تعليقه أوفي ممارسة نشاط الحفظ أو سحبه  أمين الحفظترخيص  إلياء 

 ترخيصه في ممارسة نشاط الحفظ.أمين الحفظ إللياء  إلى الهيئة منطلب  تقديم 

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


 ل تراه الهيئة جوهريبشكل  -ل ن الحفظ قد أخإذا رأت الهيئة أن أمي  .التنفيذية بالتزام النظام أو لوائحه -ا

 أهمية جوهرية. ذات اأنه -بناءل على أسس معقولة- ترى الهيئة أي حالة أخرى 

ل للفقرة )أ( من هذه المادة، (د حفرظ  فيجرب علرى مردير الصرندوق المعنري تعيرين أمرين إذا مارست الهيئة أيال من صالحياتها وفقا

ل لتعليمات الهيئة، كما التعراون بشركل كامرل مرن أجرل المسراعدة  وأمين الحفظ المعزول يتعين على مدير الصندوق بديل وفقا

ل األولرى مرن تعيرين أمرين الحفرظ 60)ـ تسهيل النقل السرلس للمسرؤوليات إلرى أمرين الحفرظ البرديل وذلرع خرالل الر على ( يومرا

ل  البديل. ويجب على أمين الحفظ المعزول ل ومناسبا ل لتقدير الهيئة المحض أن ينقل، حيثما كان ذلع ضروريا ، إلى أمين ووفقا

 الحفظ البديل جميع العقود المرتبمة بصندوق االستثمار ذي العالقة.

 واستبداله: الحفظ أمين عزل في مدير الصندوق صالحية .4

  أن عرزل أمرين الحفرظ  معقرول ى بشركلرأإذا  كترابيبموجب إشعار  المعين من قبلهحفظ الأمين عزل  الصندوقيجوز لمدير

 .في مصلحة مالكي الوحدات، وعلى مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات بذلع فورال وبشكل كتابي

 الكترابي إلشرعار اأمرين الحفرظ  مرن تسرلم ( يومرال 30)خرالل  تعيرين برديل لره أمرين الحفرظ عرزل إذا يجب على مردير الصرندوق

ل لصادر ال تسرهيل ل مردير الصرندوقالتعراون بشركل كامرل مرع  المادة. ويجب على أمين الحفرظ المعرزولمن هذه  (أ) لفقرةوفقا

ل  النقل السلس للمسرؤوليات إلرى أمرين الحفرظ البرديل. ويجرب علرى أمرين الحفرظ المعرزول أن ينقرل، حيثمرا كران ذلرع ضرروريا

ل، إلى أمين الحفظ البديل جميع العقود المرتبمة بصندوق   االستثمار ذي العالقة.ومناسبا

  عرن قيامرره بتعيررين أمرين حفررظ بررديل، ويجرب علررى مرردير  اإللكترونرري موقعرره اإلفصرراح فررورال فرييجرب علررى مرردير الصرندوق

 الصندوق العام كذلع اإلفصاح في الموقع اإللكتروني للسوق عن قيامه بتعيين أمين حفظ بديل للصندوق العام.

 االستثمارمستشار ( 14

 ال يوجد

 ع الموز( 15

 .الموزعاسم أ(  

 شركة دراية المالية

 .للموزعالمسجل وعنوان العمل  العنوانب(  

 

 الريات -شار  العليا العام

  الدور الثاني -مركز العليا 

 286546صندوق بريد 

 11323الريات 

 هاتف

9 2002 44 33 

 فاكس

966 299 8071 

support@derayah.com 

 

 ج(  الترخيص الصادر عن الهيئة للموزع.
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 08109 – 27 ترخيص رقم

 .فيما يتعلق بصندوق االستثمار الموزع اتومسؤولي ةاألساسي رادووصف األد( 

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

وبيع وحدات الصندوق تحت مسمى مدير الصندوق للمستثمرين بأفضل جهد وعناية ممكنة من خالل قنوات التوزيع عرت  (1

 الخاصة بالموز 

 تنفيذ االشتراكات واالستردادات في الصناديق المستثمر بها بشكل تجميعي تحت مسمى الموز  المستثمرين. (2

مستثمرين والتي تشتمل على نموذج اعرف عمليع ونموذج مكافحة غسل القيام بجميع متملبات العناية والحرص الالزم على ال (3

 األموال وتمويل اإلرهاب ومتملبات مالءمة االستثمار للعميل وفقال للوائح واألنظمة السعودية.

فقات، مسؤولية التواصل مع العمالء وتقديم التقارير الخاصة بالصندوق بما تشمله من تقارير دورية وتقارير تأكيد إتمام الص (4

 والرد على جميع استفسارات وطلبات المستثمرين، وتقديم التقارير والمتملبات الخاصة بمدير الصندوق.

 تحمل جميع الرسوم والمصاريف المتعلقة بتسويق وعرت الصندوق للمستثمرين. (5

 التأكد من اكتمال ودقة الشروط واألحكام التي تقدم للعمالء وأي تحديثات وتيييرات عليها. (6

 :القانوني المحاسب( 16

 .القانوني المحاسباسم  (أ

  كي بي إم جي لالستشارات المهنية

 .وعنوان العمل للمحاسب القانوني المسجلالعنوان  (ب

 منمقة األعمال –واجهة الريات 

 11663الريات  92876ص.ب 

 المملكة العربية السعودية

 8500 874 11 966+هاتف: 

 8600 874 11 966+فاكس: 

http://www.home.kpmg/sa  

 صندوقالالقانوني فيما يتعلق ب المحاسبومسؤوليات  األساسية األدوار (ج

ل  تمتر والتري بهرا يقروم التي المراجعة لأعما إلى استنادال  المالية القوائم على الرأي إبداء في القانوني المحاسب مسؤوليةتتمثل   وفقرا

 لمهنرةا أخالقيرات بمتملبرات المحاسرب الترزام تملربت والتري السرعودية العربيرة المملكرة فري عليهرا المتعرارف المراجعرة لمعرايير

 تضمن. تيةهرالجو األخماء من خالية المالية القوائم بأن التأكد من معقولة درجة على لللحصو المراجعة لأعما تنفيذو وتخميط

 .الماليرة القروائم فري الرواردة واإليضراحات للمبالغ مؤيدة أدلة على لالحصو بإجراءات القيام أيضا القانوني المحاسب مسؤوليات

 قيريمت إلرى باإلضرافة المسرتخدمة المحاسربية التقرديرات ومعقوليرة المتبعرة المحاسربية السياسرات مالءمرة مردى قيريمت إلرى باإلضافة

 .المالية للقوائم العام العرت

 : ىمعلومات أخر( 17

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

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



كحد أقصى من % 2يستحق مدير الصندوق رسوم اشتراك تخصم مباشرة عند كل عملية اشتراك بالصندوق غير مستردة بمعدل 

ل لتقديره  الخاص خفض هذه النسبة. قيمة كل اشتراك. ويجوز لمدير الصندوق وفقا

 بالزكاة و/أو الضريبة المتعلقة المعلومات (ج

ل  بنفسه ماله زكاة استخراج المستثمر يتولى  في االستثمارية الوحدات سعر من% 2.5 وهي التجارة، عروت زكاة ألحكام وفقا

إن الرسوم والمصاريف والعموالت المذكورة في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات ال  .الزكاة فيه تجب الذي اليوم

ل ل لنسب المنصوص عليها في نظام الضرائب والئحته تشمل ضريبة القيمة المضافة وسيتم تحميل الضريبة بشكل منفصل وفقا

  .التنفيذية

 

 .معلومات وتفاصيل اجتماع مالكي الوحدات (د

مدير الصندوق الجتما  مالكي الوحدات من خالل إعالن الدعوة على الموقع اإللكتروني الخاص به وعلى الموقع يدعو  .6

اإللكتروني الخاص بالسوق المالية السعودية  تداول ، ومن خالل إرسال إخمار خمي لجميع مالكي الوحدات وأمين 

ل من تاريخ انعقاد االجتما . ويتعين أن يحدد اإلعالن يوم 21أيام وال تزيد عن  10الحفظ مع إعماء مهلة ال تقل عن  ا

ح. كما يتعين على مدير الصندوق، في نفس وقت  واإلخمار تاريخ انعقاد االجتما  ومكانه ووقته وجدول األعمال الُمقتر 

 المالية.إرسال اإلخمار إلى مالكي الوحدات فيما يتعلق بأي اجتما ، تقديم نسخة من هذا اإلخمار إلى هيئة السوق 

أيام من استالم طلب خمي من أحد مالكي  10يتعين على مدير الصندوق الدعوة لعقد اجتما  لمالكي الوحدات في غضون  .7

 % على األقل من وحدات الصندوق.25الوحدات أو أكثر، الذي يمتلع منفردال أو الذين يمتلكون مجتمعين 

% على األقل من 25عدد مالكي الوحدات الذين يمتلكون مجتمعين يتكون النصاب الالزم لعقد اجتما  لمالكي الوحدات من  .8

 قيمة وحدات الصندوق.

في حال عدم الوفاء بشروط النصاب الواردة في الفقرة السابقة أعاله، يدعو مدير الصندوق الجتما  ثان من خالل اإلعالن  .9

ودية  تداول  ومن خالل إرسال إخمار على موقعه اإللكتروني وعلى الموقع اإللكتروني الخاص بالسوق المالية السع

أيام من تاريخ انعقاد االجتما  الثاني. وخالل  5خمي لجميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ مع إعماء مهلة ال تقل عن 

االجتما  الثاني، يشكل أي عدد من مالكي الوحدات الذين يمتلكون أي عدد من الوحدات، الحاضرين بصفة شخصية أو من 

ل قانونيال.خالل ممثلين  ، نصابا

 يحق لكل مالع وحدات تعيين وكيل لتمثيله في اجتما  مالكي الوحدات. .10

 صندوقالنهاء وتصفية إل المتبعة اإلجراءاتمعلومات عن  ـ(ه

يعتبر هذا الصندوق من الصناديق المفتوحة المدة وليس هناك يوم محدد لتصفيته. ومرع ذلرع، فإنره سريكون لمردير الصرندوق الحرق 

ل أن حجرم أصرول الصرندوق ال يبررر االسرتمرار فري إدارتره بمريقرة عمليرة ومالئمرة  في تصفية الصندوق بالكامل، إذا أصربح جليرا

بب حرردوك بعررض التيييرررات فرري األنظمررة الترري تحكررم إدارة الصررندوق، أو انخفررض حجررم ومجديررة مررن الناحيررة االقتصررادية أو بسرر

ن قبرل هيئرة السروق الماليرة وذلرع بعرد اشرعار هيئرة السروق دون الحد األدنى المسموح به الستمرار الصندوق والمحدد مالصندوق 

 م مدير الصندوق باتخاذ الخموات التالية:المالية أو ألي سبب طارئ آخر. وفي حالة تم اتخاذ قرار بتصفية الصندوق، فسيقو

 ( ل تقويميرال 21إرسال إشعار مكتوب بهذه التصفية إلى هيئة السوق المالية ومالكي الوحردات ، علرى أن يكرون ذلرع قبرل ( يومرا

 من تاريخ التصفية.

 لرى مرالكي الوحردات سداد االلتزامات المستحقة على الصندوق من أصول الصندوق وتوزيع المبرالغ المتبقيرة )إن وجردت( ع

 المسجلين في تاريخ التصفية على أساس تناسبي حسب ما يملكه كل مالع وحدات بالصندوق.

  يجررب علررى مرردير الصررندوق اإلعررالن فرري موقعرره اإللكترونرري والموقررع اإللكترونرري للسرروق عررن انتهرراء مرردة الصررندوق ومرردة

 تصفيته.

 

 



  الشكاوى بمعالجة الخاصة اإلجراءات (و

  يستقبل مدير الصندوق شكاوى المستثمرين في الصندوق عن طريق وحدة خدمات العمالء على الرقم المجاني

 أو عن طريق المراكز االستثمارية. 011/ 4600625أو عن طريق الفاكس رقم  8001245858

 ستثمر من المسرتثمرين فري في حالة طلب الجهات القضائية المختصة أو هيئة السوق المالية نتائج أي شكوى صادرة عن أي م

 الصندوق، فعلى مدير الصندوق تزويدها بجميع المستندات المرتبمة بالموضو .

 .يزود مدير الصندوق المستثمرين باإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى حال طلبها 

  لردى هيئرة السروق الماليرةيوم عمل، يحق للمشترك إيدا  شركواه  15وفي حالة تعذر الوصول إلى تسوية أو لم يتم الرد خالل- 

إدارة شكاوى المستثمرين، كما يحق للمشرترك إيردا  شركواه لردى لجنرة الفصرل فري منازعرات األوراق الماليرة بعرد مضري مردة 

( يوم تقويمي من تاريخ إيدا  الشكوى لدى الهيئرة، إال إذا اخمررت الهيئرة مقردم الشركوى بجرواز إيرداعها لردى اللجنرة قبرل 90)

 انقضاء المدة.

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

تعديالت الحقة فري  السعودية السارية المفعول وألي شروط وأحكام الصندوق ألنظمة المملكة العربيةمذكرة المعلومات وتخضع 

الراجحي المالية. ويحال أي نزا  ينشا بين مدير الصندوق  المستقبل لتلع األنظمة بما ال يخالف الضوابط الشرعية  المعتمدة لدى

 فصل في منازعات األوراق المالية.والمستثمرين إلى لجنة ال

 داتالوحالكي لمة لمتاحتندات اللمسة قائم (ح

لمالكي الوحدات الحق في االطال  على شروط وأحكام الصندوق، وملخص المعلومات الرئيسة وكل عقد مذكور في مذكرة 

 .المعلومات، والقوائم المالية لمدير الصندوق

 ملكية أصول الصندوق (ط

 مدير أو الصندوق لمدير يكون أن يجوز وال (،مشاعة ملكيه) الوحدات لمالكي جماعي بشكل مملوكة الصندوق أصول تعد

 أو الصندوق أصول في مصلحة أيّ  الموز  أو المشورة مقدم أو الباطن من الحفظ أمين أو الحفظ أمين أو الباطن من الصندوق

 من الحفظ أمين أو الحفظ أمين أو الباطن من الصندوق مدير أو الصندوق مدير كان إذا إال األصول، بتلع يتعلق فيما ممالبة

ل مالك الموز  أو المشورة مقدم أو الباطن ل  كان أو ،هملكيت حدود في وذلع الصندوق، لوحدات ا  بموجب الممالبات بهذه مسموحا

 .المعلومات مذكرة أو واألحكام الشروط في عنها وأُفصح االستثمار صناديق الئحة أحكام

كل بش –ها يطلبد وقول ، معقكل بش لصندوقا إدارة مجلسأو  لصندوقمعروفة، أو ينبغي أن يعرفها مدير ا ىأي معلومة أخر (ي

 التي المعلوماتأن تتضمنها مذكرة  المتوقع، أو من المهنيونأو مستشاروهم  المحتملون أو الحاليون الوحداتالكو م –ول معق

 .بناًء عليها االستثمارقرار  سيُتخذ

 ال يوجد

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

 .وممارساته

 ال يوجد

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

بعررد التشرراور مررع مسررؤول االلتررزام، يوافررق مجلررس إدارة الصررندوق، علررى السياسررات العامررة المرتبمررة بممارسررة حقرروق التصررويت 

الممنوحة للصندوق على أساس األوراق المالية التي تشكل جزءال من أصول الصندوق، وسوف يقرر مردير الصرندوق، بنراءل علرى 



وسيتم تزويد مالكي الوحدات بهرذه  وق تصويت، بعد التشاور مع مسؤول االلتزام.تقديره الخاص، ممارسة أو عدم ممارسة أي حق

 السياسة عند طلبهم .

 

  2020 المستثمر فيهاا خاالل عاام الصناديقنسبة مصروفات  ، أدناهأخرىالمستثمر فيها خاضعة لرسوم أن الصناديق الرئيسة و( 

 م :

 نسبة المصروفات الصندوق

 %0.31 بالبضائع باللاير السعوديصندوق الراجحي للمضاربة 

 صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع بالدوالر األمريكي
0.26% 

 صندق الراجحي لألسهم السعودية
2.40% 

 صندوق الراجحي لألسهم العالمية
2.14% 

 صندوق الراجحي لألسهم الخليجية
2.46% 

االوسةط وشةمال  صندوق الراجحي لتنميةة را  المةال وتوزيةع االربةاح منطقةة الشةرق

 إفريقيا
2.67% 

 صندوق الراجحي للصكوك
0.62% 

 صندوق الراجحي لالسهم السعودية للدخل
%2.44 

 صندوق الراجحي لمؤشر ام ا  سي اي لألسهم السعودية
%1.37 

 1.60% الراجحي ريت

 0.77% جدوى ريت السعودية

 2.55% دراية ريت

 3.87% مشاركة ريت

 سيدكو ريت
%5.57 

 ريت بنيان
%3.24 

 المتوسط المرجح لنسبة المصروفات للصناديق المستثمر فيها
%1.23 

 

  االستثمارال مجديد تح معايير (ز

  ال ينمبق



             

(1الملحق رقم )  

:م2020للعام ملخص الرسوم والمصاريف الفعلية   

  

 668,838.82 

 34,500.00 

 5,250.00 

 23,578.84 

 7,500.00 

29,398.47 

3,342.15 

0 

0 

772,408.28 

0.62% 

97,051.26 

 

 *الرسوم أعاله تشمل رسوم القيمة المضافة.

 

 


