
  

 دوالر أمريكي –للمضاربة بالبضائع  الراجحيصندوق 

 (مفتوح -عام  أسواق النقدمن فئة )صندوق 

 مدير الصندوق )شركة الراجحي المالية(

 الشروط واألحكام

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

ويؤكد أعضاء مجلس  المسؤولية عن دقة واكتمال المعلومات الواردة في الشروط واألحكام.  كذلك يقر الصندوق مجتمعين ومنفردين كامل

أيضاً ويؤكدون أن المعلومات والبيانات  واألحكام، ويقرون الواردة في الشروط إدارة الصندوق ومدير الصندوق بصحة واكتمال المعلومات

 .في الشروط واألحكام غير مضللة الوارد

مسؤولية عن محتويات شروط وأحكام الصندوق، وال  وافقت هيئة السوق المالية على طرح وحدات صندوق االستثمار. ال تتحمل الهيئة أي  

من عدمه، وال تعني  تعطي هيئة السوق المالية أي  توصية بشأن جدوى االستثمار في الصندوق اكتمالها، وال تعطي أي  تأكيد يتعلق بدقتها أو

 وتؤكد أن قرار االستثمار في الصندوق يعود للمستثمر أو من يمثله. موافقتها على طرح وحدات الصندوق توصيتها باالستثمار فيه،

قِبل على أنه صندوق استثمار متوافق مع المعايير الشرعية المجازة من  أمريكيدوالر  –للمضاربة بالبضائع  الراجحيتم اعتماد صندوق 

 لجنة الرقابة الشرعية المعينة لصندوق االستثمار

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

قراءة شروط وأحكام الصندوق والمستندات  ضرورة كما على المستثمرين. وتكون محد ثة ومعدلة ،اروغير مضللة عن صندوق االستثم

يعد مالك الوحدات قد وقع على شروط وأحكام الصندوق وقبلها عند اشتراكه في قبل اتخاذ أي قرار استثماري في هذا الصندوق.  ىاألخر

الع على أداء الصندوق ضمن تقاريره. كما أنه يمكن االطأي وحدة مدرجة من وحدات الصندوق.   

.وأحكام الصندوق، ننصح باألخذ بمشورة مستشار مهني وفي حال تعذر فهم شروطءة شروط وأحكام الصندوق وفهمها. ننصح المستثمرين بقرا  

 م01/06/2000تاريخ إصدار الشروط واألحكام: 

  م07/02/2009: على استمرار الطرح تاريخ موافقه هيئة السوق المالية

الئحة التي تعكس التغييرات في  دوالر أمريكي –للمضاربة بالبضائع  صندوق الراجحيهذه هي النسخة المعدلة من شروط وأحكام 

حسب خطابنا المرسل إلى هيئة السوق المالية بتاريخ  م01/03/2021والمعلن عنها بتاريخ  المعدلة صناديق االستثمار

 م15/02/2022
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الصندوق ملخص  

 دوالر أمريكي  –للمضاربة بالبضائع  صندوق الراجحي اسم صندوق االستثمار

 النقدأسواق صندوق عام مفتوح من فئة  وفئة الصندوقنوع 

 الراجحي المالية مدير الصندوقاسم 

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

 عن طريق االستثمار في المضاربة بالبضائع.

  منخفضة ةالمخاطر مستوى

 دوالر أمريكي 2,000 الحد األدنى لالشتراك

 دوالر أمريكي 1,000 الحد األدنى لالشتراك اإلضافي

 دوالر أمريكي 1,000 الحد األدنى لالسترداد

 من األحد إلى الخميسأيام التعامل والتقييم بشكل يومي  و التقييم التعامل ايام

 التعاملهو يوم العمل التالي ليوم  أيام اإلعالن

  يمييوم العمل التالي ليوم التق  االستردادموعد دفع قيمة 

 أمريكي دوالر 1000 األولي الطرح عند الوحدة سعر

 دوالر أمريكي عملة الصندوق

 مفتوح المدة  مدة صندوق االستثمار

 الصندوق بدايةتاريخ 
 14هدددددو الموافدددددق 1411جمددددداد األول  27 بددددددء الصدددددندوق عملددددده فدددددي تددددداري  

 م.1990ديسمبر 

وأخر  ،إصدار الشروط واألحكامتاريخ 

 تحديث لها

 تحديث آخر إجراء م. وتم2000 يونيو 1 بتاري  الصندوق وأحكام شروط صدرت

 م15/02/2202بتاري   لها

 االسترشادي المؤشر
سعر الفائدة على القروض بمصارف لندن  هو المؤشر االسترشادي للصندوق

 شهور 3 -بالدوالر

 الراجحي المالية اسم مشغل الصندوق

 البالد المالية اسم أمين الحفظ
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 كي بي إم جي لالستشارات المهنية الحساباتاسم مراجع 

 % من صافي األرباح16 رسوم إدارة الصندوق

 ال يوجد رسوم االشتراك

 اليوجد رسوم االسترداد

 رسوم أمين الحفظ

 األصدددددول في قيمةمن سدددددنوياً  %0.0025يتحمل الصدددددندوق رسدددددوم حف  تعادل 

% 0.02حف  تعادل كما يتحمل الصدددندوق رسدددوم ، صدددفقات وأدوات أسدددواق النقد

 سنوياً من قيمة األصول لالستثمارات في الصكوك أو أي أوراق مالية أخرى.

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

 من الممكن أن تتغير من وقت ألخر.

 التعامل  مصاريف

 أسددددواق وأدوات صددددفقات عددددن الناتجددددة والرسددددوم العمددددوالت الصددددندوق يتحمددددل

 فددددي السددددائدة األسددددعار حسددددب الماليددددة األوراق وبيددددع شددددراء وعمليددددات النقددددد

 وأمنددداء التنظيميدددة والجهدددات الماليدددة واألسدددواق للوسدددطاء تددددفع والتدددي األسدددواق

 .الحف 

 األخرى الرسوم والمصاريف

سددديتحمل الصدددندوق المصددداريو الالزمدددة والفعليدددة إلدارتددده، رسدددوم المراجعددددة 

ورسددددوم النشددددر والرسددددوم الرقابيددددة ومكافدددد ت أعضدددداء مجلددددس ورسددددوم الحفدددد  

بشدددرط أال يتجددداوز إجمدددالي  االخدددرى، اريورسدددوم والمصدددالإدارة الصدددندوق و

نسدددددددبة المصدددددددروفات األخدددددددرى اباسدددددددتثناء مصددددددداريو التعامدددددددل والحفددددددد  

% مددددددن متوسددددددا صددددددافي قيمددددددة األصددددددول السددددددنوية أو 0.25والضددددددرائب  

ن ذلدددددك  كمدددددا يتحمدددددل فدددددي حدددددال كاندددددت نسدددددبة الرسدددددوم أقدددددل مددددد 150,000ا

 .الصندوق الرسوم الفعلية فقا
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 تعريف المصطلحات

 دوالر أمريكي –للمضاربة بالبضائع  صندوق الراجحي  الصندوق

 شركة الراجحي المالية  الشركةالمدير/ /الصندوق مدير

 مجلس إدارة الصندوق   المجلس

 المالية للعمالءومرخص له بحف  األوراق  مؤسسة سوق مالية الحفظ أمين

 هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية الهيئة

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

 طلب بيع وحدات في الصندوق االسترداد  طلب

 طلب شراء وحدات في الصندوق االشتراك طلب

 األولي الطرح فترة
هي فترة بداية الصدددندوق التي يتم خاللها طرح وحدات الصدددندوق بالقيمة االسدددمية 

 إلى جميع المشتركين

 اليوم الذي يبدأ فيه الصندوق أعماله الصندوق بداية يوم

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

 من خالله مقارنة أداء الصندوق االستثماريهو المقياس الذي يتم  االسترشادي المؤشر

 الهيئة الشرعية الخاصة بمدير الصندوقهي  الشرعية الهيئة

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

 اليوم الذي يتم فيه حساب صافي قيمة أصول الصندوق  التقييم يوم

 وحدات صندوق االستثمار واستردادهااالشتراك في األيام التي يتم فيها  التعامل يوم

 يوم عمل رسمي للراجحي المالية   عمل  يوم

 الصندوق أصول إجمالي
األوراق المالية قيمة أصدددول الصدددندوق باإلضدددافة للتوزيعات النقدية المسدددتحقة من 

 المستثمر بها.

 الصندوق أصول قيمة صافي
الصددندوق بعد خصددم كافة االلتزامات والمصدداريو الفعلية المحملة إجمالي أصددول 

 على الصندوق.
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 )الوحدة( االستثمار وحدة
حصدددة المالك في صدددندوق االسدددتثمار الذي يتكون من وحدات بما في ذلك أجزاء  

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

 عالقةال وذو األطراف

األشدددخال الذين ينطبق عليهم التعريو الوارد في قائمة المصدددطلحات م به قصدددديُ 

الئحة صدددناديق االسدددتثمار والئحة صدددناديق االسدددتثمار العقاري، المسدددتخدمة في 

  مايلي:

 مدير الصندوق ومدير الصندوق من الباطن .1

 من الباطن الحف  وأمين الحف  أمين .2

 الهندسي والمكتبر المطو ِ  .3

 حيثما ينطبق، األمالكمدير  .4

 المقي م المعتمد .5

 الحساباتمراجع  .6

 إدارة الصندوق مجلس .7

لدى أي   الموظفينأو  التنفيذيين المديريندارة أو أي  من اإل مجلسأعضوددددداء  .8

 األطراف أعالهمن 

 االستثمارأصول صندوق  صافيمن %  5اأي مالك وحدات تتجاوز ملكيته  .9

 .السابق ذكرهم األشخالي شخص تابع أو مسيطر على أي  من أ .10

 .دوالر أمريكي 1000والتي تعادل  سعر الوحدة في فترة الطرح األوليهي  االسمية القيمة

 أي شخص او شركة تستثمر في وحدات في الصندوق الوحدةعميل/مالك /مستثمر

 مؤهل عميل

 والوارد" مؤهل عميل" تعريو عليهم ينطبق الذين المسدددتثمرين العمالء بهم يقصدددد

 وأي وقواعدها المالية السددددوق هيئة لوائح في المسددددتخدمة المصددددطلحات قائمة في

 عليها يطرأ تغيير

 مؤسسي عميل

" مؤسدددددسدددددي عميل" تعريو عليهم ينطبق الذين المسدددددتثمرين العمالء بهم يقصدددددد

 وقواعدها المالية السددوق هيئة لوائح في المسددتخدمة المصددطلحات قائمة في والوارد

 عليها يطرأ تغيير وأي

ً  عميالً  أو مؤهالً  عميالً  يكون ال عميل أي تجزئة عميل  .مؤسسيا

 الشرعية الضوابط

هي الضوابا والنسب المالية التي تتبعها الهيئة الشرعية لمدير الصندوق لتصنيو 

الشددددركات واالسددددتثمارات كاسددددتثمارات متوافقة مع الضددددوابا الشددددرعية ويمكن 

 االستثمار بها.

 المشتقات عقود

مالية أو عقد تشددددتق قيمته من قيمة أصددددول حقيقية أو مالية أخرى اأسددددهم هي أداة 

وسندات وعمالت أجنبية وسلع وذهب  وتكون لتلك العقود المالية مدة زمنية محددة 

باإلضدددددددافة إلى سددددددعر وشددددددروط معينة يتم تحديدها عند تحرير العقد بين البائع 

 ، عقود الخيدددارات Futuresالمسددددددتقبليدددات ا :والمشددددددتري ومن هدددذه العقود
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وأي عقود   SWAP ، المبدددادالت اForwards ، العقود اآلجلدددة اOptionsا

 مشتقات أخرى، على أن تكون متوافقة مع الضوابا الشرعية للصندوق.

 النقد أسواق أدوات

قصددددديرة األجل و تعتبر الوظيفة األسددددداسدددددية لهذه األدوات إيجاد  هي أدوات الدين

والحكومات من أجل مواجهة احتياجاتها النقدية قصدديرة واألفراد  السدديولة للشددركات

العقود المتوافقة مع الضدددوابا الشدددرعية المرابحة والمضددداربة  األجل والتي تشدددمل

والمشدددددداركة وأي عقد أخر متوافق مع الضددددددوابا الشددددددرعية  والوكالة واإلجارة

 .للصندوق

 النقد أسواق صناديق

هيئة السددوق المالية أو هيئات تنظيمية خليجية  مسددجلة لدىهي صددناديق اسددتثمارية 

و/أو أجنبية وفقا لتنظيم بلد آخر خاضع لتنظيم مساوي على األقل لذلك المطبق على 

صدددناديق االسدددتثمار في المملكة وتسدددتثمر بشدددكل رئيسدددي في أدوات أسدددواق النقد 

 وتكون متوافقة مع الضوابا الشرعية للصندوق.

 المضافة القيمة ضريبة
ريبة غير مباشددددرة تُفرض على جميع السددددلع والخدمات التي يتم شددددرا ها هي ضدددد

 وبيعها من قبل المنش ت.

 البرامج اإلدخارية واالستثمارية

االشددددددتراكات الدورية التي يقوم بها العميل من خالل القنوات اإللكترونية لدى هي 

تقوم بها التي   أو تلك Systematic Investment Planشركة الراجحي المالية ا

من خالل التعاقد مع مدراء الصناديق الستثمار  الشركات أو المؤسسات لمنسوبيها

في مجموعة من  في الصدددددناديق االسدددددتثماريةلمنسدددددوبيها مبالغ اإلدخار الشدددددهرية 

صناديق االستثمارية.  صندوق  ال تخفيض الحد األدنى لالشتراك أو  ويحق لمدير ال

 لبرامج.االشتراك اإلضافي لهذه الفئة من ا
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 :صندوق االستثمار( 

 الصندوق، مع ذكر فئته ونوعة أ( اسم 

 دوالر أمريكي –صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع 

Al Rajhi Commodity Fund - USD 

 النقد أسواقفئة  مناستثماري مفتوح  صندوق وهو

 وأخر تحديث )إن وجد( الصندوقب( تاريخ إصدار شروط وأحكام 

 .م15/02/2202بتاري   لها تحديث آخر إجراء . وتمم1990ديسمبر  14 بتاري  الصندوق وأحكام شروط صدرت

 االستثمار صندوقوحدات  طرح ىج( تاريخ موافقة الهيئة عل

 م.07/02/2009الحصول على موافقة الهيئة على االستمرار في طرح وحدات الصندوق بتاري  تم 

 االستثمارد( مدة صندوق 

 غير محدد المدة. هو صندوق عام مفتوح دوالر أمريكي –مضاربة بالبضائع للصندوق الراجحي 

 :النظام المطبق 2) 

 ، هددي شددركة مسدداهمة سددعودية مقفلددة مددرخص لهددا مددن هيئددة السددوق الماليددة ا"الهيئددة "الشددركة"اة شددركة الراجحددي الماليدد

لممارسددددة أنشددددطة اإلدارة والتعامددددل بصددددفة أصدددديل ووكيددددل والتعهددددد بالتغطيددددة والترتيددددب وتقددددديم   أو الجهددددة المنظمددددة"

  37/07068رقم االمشورة والحف  في األوراق المالية، بموجب رخصة هيئة السوق المالية 

الصدددندوق عبدددارة عدددن صدددندوق اسدددتثماري مفتدددوح، يخضدددع كدددال مدددن الصدددندوق ومددددير الصدددندوق لنظدددام السدددوق الماليدددة 

 ذات العالقة المطبقة في المملكة العربية السعودية. ىوائحه التنفيذية واألنظمة واللوائح األخرول

 :وممارساته سياسات االستثمار 3)

 االستثمار صندوقلأ( األهداف االستثمارية 

 فدددي زيدددادة تحقيدددقهدددو صدددندوق اسدددتثمار مفتدددوح يهددددف إلدددى  دوالر أمريكدددي –لمضددداربة بالبضدددائع صدددندوق الراجحدددي ل

 فدددي مسدددتمر نمدددو لتحقيدددق المخددداطر، منخفضدددة متددداجرة عمليدددات فدددي األصدددول توظيدددو طريدددق عدددن والسددديولة المدددال رأس

 تقدددي م األجدددل قصددديرة تجاريدددة اسدددتثمارات مدددن المتحققدددة والسددديولة العائدددد مدددن معقدددول قددددر تدددوفير خدددالل مدددن المدددال رأس

 .الماليةللراجحي  الشرعية الهيئة من المقرة الشرعية المعايير وفق وتنفذبالدوالر األمريكي 

يسددددعى الصددددندوق تحقيددددق نمددددو مقددددارب للمؤشددددر اإلرشددددادي اآلتددددي: اسددددعر الفائدددددة علددددى القددددروض بمصددددارف لندددددن  

  ويمكدددن للمسدددتثمر متابعددددة أداء المؤشدددر اإلرشددددادي مدددن خددددالل USD LIBOR 3 MONTHSشدددهور /  3 -بالددددوالر

  capital.com-www.alrajhi  موقع الشركةزيارة الموقع االلكتروني لمدير الصندوق في 

ولدددن يقدددوم الصدددندوق بتوزيدددع أي أربددداح أو توزيعدددات نقديدددة علدددى المسدددتثمرين وسددديقوم ب عدددادة اسدددتثمار األربددداح الموزعدددة 

 في الصندوق.

http://www.alrajhi-capital.com/
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 ب( األوراق المالية التي يستثمر الصندوق فيها بشكل أساسي

صددفقات تجارية تتم في البضددائع بطريقة موافقة للمعايير الشددرعية  في االسددتثمار طريق عن االسددتثمارية أهدافه الصددندوق يحقق

الخاصة بمدير الصندوق بأسلوب المضاربة الشرعية. والصفقة التي تعقد لشراء مجموعة منوعة من السلع االتي تضم بضائع 

البيع بسددعر أعلى على أسدداس الدفع المؤجل على مدد قصدديرة ومتوسددطة  ومواد خام باسددتثناء الذهب والفضددة  يقصددد منها إعادة

 حسب الحاجة.

 سياسة تركيز االستثمار ج(

 بمدير الخاصدددة الشدددرعية موافقة للمعايير بطريقة البضدددائع في تتم تجارية صدددفقات خالل من أصدددوله الصدددندوق يسدددتثمر

 خام ومواد بضائع تضم التيا السلع من منوعة مجموعة لشراء تعقد التي والصفقة. الشرعية المضاربة بأسلوب الصندوق

 حسددب ومتوسددطة قصدديرة مدد على المؤجل الدفع أسدداس على أعلى بسددعر البيع إعادة منها يقصددد  والفضددة الذهب باسددتثناء

 .الحاجة

 الناحية من مالءة وذات السدددمعة حسدددنة أطراف مع المخاطر منخفضدددة تجارية مرابحات وصدددفقات في الصدددندوق يسدددتثمر 

 .المالية

 الصندوق أصول من% 10 عن يزيد ال بما أخرى بضائع صناديق في االستثمار للصندوق يمكن. 

 الصددندوق  اصددول من% 30 يتجاوز ال بما  الصددكوكا مثل األجل قصدديرة المالية األدوات في االسددتثمار للصددندوق يمكن 

 . الصندوق لمدير الشرعية الهيئة من المعتمدة للضوابا مطابقتها بشرط

 ة االستثمار نسب جدول( د

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

 االستثمار نوع األدنى الحد األعلى الحد

 النقد وصناديق أسواق النقد، أدوات 60% 100%

30% 0% 
المتوافقة مع الضوابا الشرعية لمدير األدوات المالية قصيرة األجل مثل االصكوك  

 الصندوق

10% 0% 
ً  المطروحدددددددددة األخدددددددددرى االسدددددددددتثمار صدددددددددناديق ً  طرحدددددددددا  األهدددددددددداف ذات عامدددددددددا

 المتداولة الصناديق وتشمل المماثلة واالستراتيجيات

 

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

 االستثمار في األوراق المالية المحلية والعالمية حسب استراتيجية الصندوق.يمكن للصندوق 

 الستثمار في وحدات صندوق االستثمارأو نية امدير الصندوق  استثمار( و 

قدددد يسدددتثمر مددددير الصدددندوق فدددي الصدددندوق بصدددفته مسدددتثمر وذلدددك وفقدددا لتقدددديره الخدددال. ويحدددتف  مددددير الصدددندوق بحقددده 

ً فدددي اسدددترداد جدددزء مدددن أو   فدددي اسدددتثماراته عدددن الصدددندوق مددددير يفصدددح وسدددوف ،كدددل مشددداركته حسدددب مدددا يدددراه مناسدددبا
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بمدددا فدددي ذلدددك  – السدددنوية والتقدددارير –القدددوائم الماليدددة األوليدددة  –البيدددان الربدددع سدددنوي ا الصدددندوق تقدددارير فدددي الصدددندوق

  .القوائم المالية السنوية

( المعاااااامالت واألسااااااليب واألدوات التاااااي يمكااااان لمااااادير الصاااااندوق اساااااتخدامها بغااااار  اتخااااااذ قااااارارات االساااااتثمارية ز

 صندوقلل

. المالية الناحية من مالءة وذات السمعة حسنة أطراف مع المخاطر منخفضة تجارية صفقات في الصندوق أصول تستثمر

 : الصندوق هذا الستراتيجية موجز بيان يلي وفيما

تحقيق زيادة مسدتمرة في رأسدمال المسدتثمرين من غير توزيع العوائد واألرباح، حيث سديتم إعادة اسدتثمارها مع رأس  .1

المال. وسدديكون هذا بأتباع خطا مدروسددة للتعامل في مجموعة منوعة من االسددتثمارات قصدديرة ومتوسددطة األجل في 

مار إسالمية مالئمة مطابقة للضوابا المعتمدة من الهيئة أصول مادية اسلع  في األسواق العالمية من خالل أدوات استث

 الشرعية لمدير الصندوق. وفيما يلي سرد ألهم مراحل القيام بالصفقة التجارية:

 تقييم المناخ االستثماري العام الذي بدوره يحدد المدى الزمني ااألجل  للصفقة طويلة األجل أم قصيرة األجل.   1

 .تحديد مستوى السيولة المناسب  2

 .العميل االمشتري  المتصو بالمالءة والقوة المالية انتقاء  3

 تنفيذ الصفقات من خالل الشراء الحالي للبضائع ومن ثم بيعها على العميل باآلجل.  4

 .توفير السيولة النقدية الالزمة للمستثمرين من خالل آليات الصندوق .2

 .الصندوق أصول من% 10 عن يزيد ال بما أخرى بضائع صناديق في االستثمار للصندوق يمكن .3

 أصول من% 30 يتجاوز ال بما  الصكوكا مثل األجل قصيرة المالية األدوات في االستثمار للصندوق يمكن .4

 . الصندوق لمدير الشرعية الهيئة من المعتمدة للضوابا مطابقتها بشرط الصندوق 

 .فقا أصوله باستثمار ويكتفي استثماراته، لتعزيز باالقتراض يقوم ال الصندوق  .5

 الصندوق مدير قبل أو المدارة من المُصدرة المالية والصناديق االستثمارية األوراق في االستثمار للصندوق يمكن كما .6

 أو الشقيقة. أو التابعة القابضة الشركات أو

 ( أنواع األوراق المالية التي ال يمكن إدراجها ضمن استثمارات الصندوقح

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

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

غيدددر تلدددك ال يوجدددد قيدددود أخدددرى علدددى ندددوع أو أندددواع األوراق الماليدددة أو األصدددول التدددي يمكدددن للصدددندوق االسدددتثمار بهدددا 

والقيدددود الشدددرعية لمددددير  وأي تعدددديل عليهدددا المفدددروض حسدددب قيدددود االسدددتثمار المدددذكورة فدددي الئحدددة صدددناديق االسدددتثمار

 الصندوق.

 ر الصاااندوق( الحااد الاااكي يمكااان فيااه اساااتثمار أصاااول الصاااندوق فااي وحااادات صاااندوق أو صاااناديق اسااتثمار ياااديرها ماااديي

 نأو مديرو صناديق آخرو

 % من أصول الصندوق.10االستثمار في صناديق بضائع أخرى بما ال يزيد عن كن للصندوق يم
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 صندوق في االقترا ال( صالحيات ك

 الصندوق ال يقوم باالقتراض لتعزيز استثماراته، ويكتفي باستثمار أصوله فقا.

 ري( الحد األعلى للتعامل مع أي طرف نظل

سدددوف يلتدددزم مددددير الصدددندوق بمتطلبدددات الئحدددة صدددناديق االسدددتثمار وقيودهدددا مدددن حيدددث الحدددد األقصدددى للتعامدددل مدددع أي 

 طرف نظير. 

 ( سياسة مدير الصندوق إلدارة مخاطر الصندوقم

تخددداذ قدددرارات اسدددتثمارية منسدددجمة مدددع ممارسدددات االسدددتثمار الجيدددد والحكددديم التدددي تحقدددق أهدددداف المددددير الصدددندوق  يسدددعى

ليهددددا فددددي شددددروط وأحكددددام الصددددندوق والمسددددتندات األخددددرى ذات العالقددددة، ويشددددمل ذلددددك بددددذل مدددددير إق المشددددار الصددددندو

 الصندوق الجهد الالزم للتأكد من:

 توفر السيولة الكافية لتلبية أي طلبات استرداد متوقعة 

  عدددددم تركيددددز اسددددتثمارات الصددددندوق علددددى ورقددددة ماليددددة معيندددده أو بلددددد أو منطقددددة جغرافيددددة أو صددددناعة أو قطدددداع

 الشروط واألحكام.في معين ما لم ينص على ذلك 

 عدم تحمل الصندوق أي مخاطر استثمارية غير ضرورية تتعلق بأهدافه االستثمارية 

 ( المؤشر االسترشادين

 شهور 3 -سعر الفائدة على القروض بمصارف لندن بالدوالر هو المؤشر االسترشادي للصندوق

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

 التعامل في مشتقات األوراق المالية( س

 ال يوجد

 المالية بشأن أي قيود أو حدود على االستثمار ( أي إعفاءات توافق عليها هيئة السوقع

 ال يوجد

 المخاطر الرئيسة لالستثمار في الصندوق: 4)

المخاطر، وتبعاً لذلك يجب على مالكي الوحدات أن يكونوا على بينه من  منخفضيعتبر الصدددندوق صدددندوق اسدددتثمار  .أ

 المخاطر الرئيسة التي قد يكون لها أثر سلبي على أداء الصندوق

ليس هناك تأكيد أن األهداف االسدددتثمارية للصدددندوق سدددوف تتحقق وذلك ألن ظروف السدددوق وطرق التداول في تغير  .ب

 ال يعتبر ضماناً لألداء المستقبلي.  للصندوق أو المؤشر االسترشادي للصندوق السابق األداءمستمر كما أن 

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

 االسترشادي سيتكرر أو يماثل األداء السابق.

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

http://www.alrajhi-capital.com/
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أقل وقد يكون مبلغ االسترداد مارهم، يجب على مالكي الوحدات أن يدركوا أنهم ربما يخسرون جزءاً من أو كامل استث .ه

. وقد تنخفض قيمة االسددتثمارات الرئيسددة للصددندوق وربما ال يسددتطع مالكي الوحدات الصددندوقبه في  اشددتركوامن السددعر الذي 

 استرداد المبلغ الذي استثمروه في الصندوق.

 صندوق االستثماراللمخاطر الرئيسة المحتملة المرتبطة باالستثمار في اقائمة  .و

 تشتمل وال تنحصرالمخاطر والتي  عواملالصندوق هذا االستثمار في  االعتبار قبلفي  يجب أن يأخذ مالكي الوحدات المحتملين

 :التاليعلى 

 مخاطر أسواق السلع

بشراء  بما أن صفقات الصندوق جميعها تبدأ باستالم وعد غير ملزم من طرف راغب في التمويل، عندها يقوم مدير الصندوق 

 السلع المناسبة من موردين معتمدين في أسواق السلع العالمية، ومن ثم يبيعها مدير الصندوق آجالً على الطرف الواعد بالشراء

بربح محدد. إال أنه وفي حاالت نادرة جداً قد ال يوفى الطرف الواعد بوعده، عندها يضطر مدير الصندوق إلى إعادة السلع للمورد 

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

 مخاطر أسعار الفائدة

 تجعله يتأثر بأسعار الفائدة. وعليه، ف ن أي تغيرات في سوق أسعار  بضائع، صكوكاإن طبيعة استثمارات الصندوق  

غير مباشر نتيجة للتغير في تقييم  ستؤدى إلى تباينات في عائد الصندوق، بشكل مباشر من عائد األرباح وكذلك بشكل الفائدة

  يديرها الصندوق. األصول التي

 مخاطر العمالت

 ينطوي االستثمار في الصندوق على بعض المخاطر التي تتعلق بالعمالت، ف ن انخفاض قيمة أي من العمالت التي تشكل قوام

 استثمارات الصندوق من شأنه أن يؤثر سلبا على أداء الصندوق.

 مخاطر االئتمان

المستحقات  في سداد  المتمول أو المشترى باألجل في عمليات الصندوقاتتمثل في إمكانية عدم قدرة أو عدم رغبة الطرف اآلخر  

 أو االلتزامات المترتبة عليه في الوقت المحدد أو عدم إمكانية السداد نهائياً.

 المخاطر االقتصادية

الصندوق.  لمخاطر الناجمة عن التوزيع الجغرافي لألسواق التي يستثمر فيهاينطوي االستثمار في الصندوق على درجة عالية من ا

وعليه  ف ن أي تغييرات معاكسة في الظروف االقتصادية للبلد اأو البلدان  التي تستثمر فيها األموال، قد يكون له أثر سلبي على 

 قيمة أصول الصندوق. 

 مخاطر عدم الشرعية

الشرعية  استبعاد أرباح بعض الصفقات في حال كون التنفيذ تم بطريقة مخالفة للضوابا تتمثل مخاطر عدم الشرعية في حال

 الصادرة عن الهيئة الشرعية الخاصة بمدير الصندوق.

 مخاطر السيولة

المستردة  يتعرض الصندوق لمخاطر عدم القدرة على تنفيذ عمليات االسترداد نتيجة النقص في السيولة أو إذا كانت قيمة الوحدات

% أو أكثر من القيمة الصافية ألصول الصندوق إلى الحد الذي يضطر معه مدير الصندوق لتأجيل 10يم تعادل يفي أي يوم تق

 االسترداد لتاري  الحق.

 المخاطر القانونية

 وتأتي تلك المخاطر من ،قد تواجه الشدددددركات بعض المخاطر القانونية نتيجة لعدم االلتزام بتطبيق األنظمة واإلجراءات القانونية

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

 المخاطر السياسية
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 الحكومات أو الحروب أو في حال تغيير القوانين في تلك البلدان أو أي مخاطر سددددياسددددية بتغييرأداء الصددددندوق قد يكون متأثرا 

 أخرى.

 الصندوق مدير موظفي على االعتماد مخاطر

 وسددعر الصددندوق أداء تأثر إلى يؤدي قد مما الصددندوق، مدير موظفي ومهارات قدرات على كبير بشددكل الصددندوق أداء يعتمد

 .مناسب بديل وجود وعدم غيابهم أو استقالتهم عند سلبيا الوحدة

 المصالح تضارب مخاطر

 على تؤثر قد شخصية مصلحة بسبب الصندوق مدير قرار واستقاللية موضوعية على تؤثر التي الحاالت في المخاطر هذه تنشأ

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

 الُمصِدر مخاطر

 السدددياسدددية أو االقتصدددادية الظروف في والتغيرات النظير، /المقابل الطرف أو للُمصددددر المالية الظروف في التغييرات وتشدددمل

 يؤدي قد مما المصدر بوضع يتأثر األصل ذلك إن حيث المصدر، أو المالية األوراق من معين نوع على سلبا تؤثر التي المحددة

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

 ألية تقييم المخاطر: 5)

 الصندوق. بأصول المتعلقة المخاطر يميلتق داخلية يتبع مدير الصندوق آلية

 :الفئة المستهدفة لالستثمار في الصندوق 6)

أهداف الصندوق  مراعاةالصفة االشتراك بالصندوق، مع  بهذه المملكة أنظمة له تقرمؤهل  اعتباري أو طبيعي شخص يحق ألي

 مع متناسب المال رأس في نمو يستهدف الصندوق المستثمرين الذين يسعون لتحقيق االستثمارية والمخاطر المرتبطة بها

  .بالبضائع المضاربة في االستثمار طريق عن للصندوق المحدد المخاطر مستوى

 :قيود/حدود االستثمار 7) 

يلتددددزم مدددددير الصددددندوق خددددالل إدارتدددده للصددددندوق بددددالقيود والحدددددود التددددي تفرضددددها الئحددددة صددددناديق االسددددتثمار وشددددروط 

 . وأي تعديل عليهاوأحكام الصندوق 

 :العملة 8)

م بها استثماراته ووحداته، وتقبل اشتراكات المستثمرين بأي عملة أخرى  األمريكي الدوالرعملة الصندوق هي  وهي التي ستقو 

الرئيسدددية على أسددداس سدددعر الصدددرف السدددائد في األسدددواق في ذلك التاري ، ويتحمل الراغبون في تحويل  العمالت العالميةمن 

 تذبذب سعر الصرف لتلك العمالت عند تاري  التحويل. استحقاقاتهم بعملة غير عملة الصندوق مخاطر

 :مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب 9) 

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

 ، يوزع الربح على النحو اآلتي:المصروفاتفي حال تحقق األرباح بعد حسم  -أ

 صددافي من% 1 السددنة في الصددندوق مدير أرباح تتجاوز أال بشددرط األرباح، صددافي من% 16 الصددندوق مدير حصددة 

 .الصندوق أصول

 وحدات من يملك ما بحسب كل للمستثمرين يكون ذلك بعد تبقى ما. 

في حالة الخسدددارة ف ن مدير الصدددندوق يضددديع عليه جهده وعمله، وال يتحمل شددديئاً من خسدددارة المال إال في حال التعدي أو  -ب

 اإلهمال أو التفريا، وتكون الخسارة على المستثمرين بحسب استثماراتهم.

 رسوم أمين الحفظ

كما يتحمل الصندوق ، صفقات وأدوات أسواق النقد األصول في قيمةمن سنوياً  %0.0025يتحمل الصندوق رسوم حف  تعادل 

 % سنوياً من قيمة األصول لالستثمارات في الصكوك أو أي أوراق مالية أخرى.0.02رسوم حف  تعادل 

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

 الضرائب

 أو الصددندوق مع المبرمة العقود أو الصددندوق على فرضددها يتم أخرى ضددرائب وأي المضددافة القيمة ضددريبة الصددندوق يتحمل

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

 رسوم التعامل

وعمليات شدددراء وبيع األوراق المالية حسدددب وأدوات أسدددواق النقد رسدددوم الناتجة عن صدددفقات العموالت واليتحمل الصدددندوق 

 السائدة في األسواق والتي تدفع للوسطاء واألسواق المالية والجهات التنظيمية وأمناء الحف . األسعار

 خرىاأل والمصاريف رسومال

والفعلية إلدارته، رسدددوم المراجعة ورسدددوم الحف  ورسدددوم النشدددر والرسدددوم الرقابية سددديتحمل الصدددندوق المصددداريو الالزمة 

االخرى، بشرط أال يتجاوز إجمالي نسبة المصروفات األخرى  اريورسوم والمصالومكاف ت أعضاء مجلس إدارة الصندوق و

في حال  150,000ية أو ا% من متوسددا صددافي قيمة األصددول السددنو0.25اباسددتثناء مصدداريو التعامل والحف  والضددرائب  

 كانت نسبة الرسوم أقل من ذلك  كما يتحمل الصندوق الرسوم الفعلية فقا.

ووقااا   واألتعااااب،والعماااوالت  ماتدماااع كيفياااة حسااااب مقابااال الخااا والمصااااريف،يوضاااح جمياااع الرساااوم  جااادول -ب

 دفعها من قبل الصندوق

 رسوم اإلدارة
 أربددداح تتجددداوز أال بشدددرط األربددداح، صدددافي مدددن% 16 الصدددندوق مددددير حصدددة

 الصندوق أصول صافي من% 1 السنة في الصندوق مدير

 ال يوجد رسوم االشتراك

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

الرسوم  

والمصاريف 

 األخرى

مجموع مكافآت أعضاء مجلس 

 المستقلين إدارة الصندوق

ً سددددعودي  لاير 60,000 أقصددددى بحددددد ، يتحمددددل الصددددندوق نصدددديبه منهددددا سددددنويا

سدداس أبقدددر حجددم أصددوله نسددبة إلددى إجمددالي أصددول الصددناديق األخددرى علددى 

ً  بشكل سنوي تحسب  .ةالسن نهاية في وتخصم يومي تراكميا
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 الحسابات مراجعأتعاب 

 المستقل

ً سدددعودي  لاير 35,000 أقصدددى بحدددد ، مبلدددغ ثابدددت علدددى أسددداس سدددنوي  سدددنويا

 ً   شهرأ ةويدفع كل ست وتحسب بشكل يومي تراكميا

 مصاريو التوزيع
ً سدددددعودي  لاير 50,000 أقصدددددى بحددددد تقدددددديري علدددددى  بلدددددغتحتسدددددب كم سدددددنويا

ً  ملتحوأساس سنوي    السنةوتدفع في نهاية  بشكل يومي تراكميا

 رسوم النشر في موقع تداول 
ً  سددددعودي لاير 5,000 أقصددددى بحددددد ، مبلددددغ ثابددددت علددددى أسدددداس سددددنوي  سددددنويا

ً تحسب بشكل يومي   السنةوتدفع في نهاية  تراكميا

لهيئة السوق الرسوم الرقابية 

 المالية

ً سدددعودي لاير  7,500 تحسدددب بشدددكل ، مبلدددغ ثابدددت علدددى أسددداس سدددنوي سدددنويا

ً يومي   السنةوتدفع في نهاية  تراكميا

 *جميع الرسوم أعاله قبل احتساب ضريبة القيمة المضافة

  يوم بناًء على عدد أيام السنة 365/366 أساس على السنة أيام عدد احتساب يتم**

 

افتراضااااي يوضااااح نساااابة تكاااااليف الصااااندوق إلااااى القيمااااة اإلجماليااااة ألصااااول الصااااندوق علااااى مسااااتوى  جاااادول -ج

 على أن يشمل نسبة التكاليف المتكررة وغير المتكررة الصندوق،الصندوق ومالك الوحدة خالل عمر 

 المبلدددغ أن بدددافتراض إلدددى القيمدددة اإلجماليدددة ألصدددول الصدددندوق أعددداله الموضدددحةنسدددبة تكددداليو الصدددندوق  يوضدددح مثدددال

 نهايددددة فددددي المحقددددق والعائددددد دوالر أمريكددددي مليددددون 10 يعددددادل الصددددندوق وحجددددم دوالر أمريكددددي 100,000 المسددددتثمر

 .اغير شامل ضريبة القيمة المضافة  %5 يعادل المالية السنة

 الصندوق اصول إجمالي
 نسبة التكاليف أساس االحتساب

  للصندوق

نسبة التكاليف لمالك 

 الوحدة

 - - - *االشتراك رسوم

 الحف  رسوم
 يعددددددادل الحفدددددد  رسددددددوم متوسددددددا أن افتددددددراضاعلددددددى 

0.006 % 
 %0.0057 %0.0057 من إجمالي قيمة األصول

 %0.1524 %0.1524 من إجمالي قيمة األصول المستقلين االدرة مجلس اعضاء مكافاة

 %0.0889 %0.0889 إجمالي قيمة األصولمن  الحسابات مراجع  رسوم

 %0.1270 %0.1270 من إجمالي قيمة األصول التوزيعرسوم 

 %0.0190 %0.0190 من إجمالي قيمة األصول لهيئة السوق المالية الرقابية الرسوم

 %0.0127 %0.0127 من إجمالي قيمة األصول تداول رسوم

صددددافي المصددددروفات قبددددل خصددددم رسددددوم 

 اإلدارة
- 0.4057% 0.4057% 

 %16.00 %16.00 من صافي األرباح الصندوق دارةإ رسوم

 %1.10 %1.10 - إجمالي نسبة التكاليو المتكررة

 - - - إجمالي نسبة التكاليو الغير متكررة

 105,000 10,500,000 - المال رأس% + 10 االفتراضي العائد

 نهايددددددة االفتراضددددددي االسددددددتثمار صددددددافي

 المالية السنة
- 10,384,216 103,842 

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

 

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

 ال يوجد            
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وشاااارح سياسااااة ماااادير الصااااندوق بشااااأن التخفيضااااات المعلومااااات المتعلقااااة بالتخفيضااااات والعمااااوالت الخاصااااة  -ه

 والعموالت الخاصة

 ال يوجد         

  الضريبةأو /و بالزكاة المتعلقة المعلومات -و

نظددراً الخدددتالف مدددد االسدددتثمار فددي الصدددندوق مددن مالدددك آلخددر فددد ن تحديددد رأس الحدددول الددذي تجدددب فيدده الزكددداة علددى كدددل 

مالدددك يختلدددو تبعددداً لدددذلك، وعليددده فددد ن إدارة الصدددندوق لدددن تقدددوم بددد خراج الزكددداة الشدددرعية علدددى األمدددوال المشدددتركة فدددي 

مالددده بنفسددده، وفقددداً ألحكدددام زكددداة عدددروض التجدددارة،  الصدددندوق  وإنمدددا يتدددرك األمدددر لكدددل مسدددتثمر ليقدددوم باسدددتخراج زكددداة

 % من سعر الوحدات االستثمارية التي يملكها في اليوم الذي تجب فيه الزكاة. 2.5وهي 

 عمولة خاصة يبرمها مدير الصندوق  أي -ز

  ال يوجد

 

مثاااال افتراضاااي يوضاااح جمياااع الرساااوم والمصااااريف ومقابااال الصااافقات التاااي ُدفعااا  مااان أصاااول الصاااندوق أو  -ح

 قبل مالك الوحدات على أساس عملة الصندوق من

 وحجدددم دوالر أمريكدددي 100,000 المسدددتثمر المبلدددغ أن بدددافتراض أعددداله الموضدددحة الرسدددوم احتسددداب آليدددة يوضدددح مثدددال

اغيدددر شدددامل ضدددريبة  %5 يعدددادل الماليدددة السدددنة نهايدددة فدددي المحقدددق والعائدددد دوالر أمريكدددي مليدددون 10 يعدددادل الصدددندوق

 .القيمة المضافة 

 الصندوق اصول إجمالي
 الصندوق ومصاريف رسوم

 **بالدوالر األمريكي

 المستثمر ومصاريف رسوم

 **بالدوالر األمريكي

 - - *االشتراك رسوم

 الحف  رسوم

 يعددددادل الحفدددد  رسددددوم متوسددددا أن افتددددراضاعلددددى 

0.006 % 

600 6 

 160 60,000 المستقلين االدرة مجلس اعضاء مكافاة

 93.33 35,000 الحسابات مراجع  رسوم

 133.33 26,500 التوزيعرسوم 

 20.00 7,500 لهيئة السوق المالية الرقابية الرسوم

 13.33 5,000 تداول رسوم

 426 42,600 صافي المصروفات قبل خصم رسوم اإلدارة

 731.84 73,184 الصندوق ادارة رسوم

 1,158 115,784 الرسوم والمصاريو السنوية  مجموع

 105,000 10,500,000 المال رأس% + 10 االفتراضي العائد

 السددددددنة نهايددددددة االفتراضددددددي االسددددددتثمار صددددددافي

 المالية
10,384,216 103,842 

نسدددبة صدددافي عائدددد االسدددتثمار االفتراضدددي نهايدددة 

 السنة المالية
3.84% 3.84% 

 .االستثمار*  تدفع رسوم االشتراك من قبل المستثمر مباشرة وتكون غير متضمنة في مبلغ 
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 ** جميع الرسوم أعاله غير شاملة لضريبة القيمة المضافة.

 :والتسعير التقييم 10)

 الصندوق هكل أصل يملك يميتقأ( كيفية 

 :يلي كما يميتق يوم كل في الصندوق أصول يميبتق الصندوق مدير يقوم

ويدددتم التقيددديم علدددى أسددداس العملدددة، ويكدددون تحديدددد التقيددديم بنددداًء علدددى جميدددع  تقيددديم،الصدددندوق فدددي كدددل يدددوم  يقدددي م -أ

 األصول التي تضمها المحفظة مخصوماً منها المستحقات الخاصة بالصندوق في ذلك الوقت. 

تعتمدددد طريقدددة التقيددديم علدددى ندددوع األصدددل، وقدددد يعتمدددد مددددير الصندوق/مشدددغل الصدددندوق علدددى نظدددم موثدددوق بهدددا  -ب

 يم واألسعار وأسعار الصرف.فيما يتعلق بتحديد الق

 يتم إتباع المبادئ األتية لتقييم أصول الصندوق: -ج

إذا كاندددت األصدددول أوراقددداً ماليدددة مدرجدددة أو متداولدددة فدددي أي سدددوق أوراق ماليدددة منظمدددة أو علدددى نظدددام  .1

 .تسعير آلي، فيستخدم سعر اإلغالق في ذلك السوق أو النظام

يمهدددا وفقددداً آلخدددر سدددعر قبدددل التعليدددق، إال إذا كدددان هنددداك دليدددل إذا كاندددت األوراق الماليدددة معلقدددة، فينبغدددي تقي .2

 .قاطع على أن قيمة هذه األوراق المالية قد انخفضت عن السعر المعلق

األسدددهم التدددي تمدددت المشددداركة بهدددا فدددي الطروحدددات األوليدددة والحقدددوق األولويدددة فدددي الفتدددرة مدددا  تقيددديموسددديتم  .3

 ر االكتتاب أو سعر الحق المكتتب بهبين االكتتاب وتداول الورقة المالية بناء على سع

 .بالنسبة إلى صناديق االستثمار، آخر صافي قيمة أصول منشور لكل وحدة .4

 .بالنسبة إلى الودائع، القيمة االسمية باإلضافة إلى الفوائد/األرباح المتراكمة .5

رق والقواعدددد بالنسدددبة إلدددى أي اسدددتثمار آخدددر، القيمدددة العادلدددة التدددي يحدددددها مددددير الصدددندوق بنددداًء علدددى الطددد .6

 المفَصح عنها في شروط وأحكام الصندوق، وبعد التحقق منها من قبل مراجع الحسابات للصندوق.

 لم ذاإ .إغالق سددعر لها يتوفر التي الصددندوق أصددول لكافة يميالتق يوم في اإلغالق أسددعار اعتماد سدديتم 

 .متوفر إغالق سعر اخر اعتماد سيتم التقييم يوم لألصل اإلغالق سعر يتوفر

 من يمهايتق سدديتم ،العام الطرح ذات الدين وأدوات النقد أسددواق وأدوات صددناديق في االسددتثمار حالة في 

 سدديتم به، المسددتثمر للصددندوق بالنسددبة التقييم أيام اختالف حال في. المعلنة وحداتها قيمة صددافي خالل

 .عنه معلن سعر خرآ عتمادإ

 سددديتم ،في حسدددابات إسدددالمية والمنتجات المركبة االسدددالميةالمرابحة بالبضدددائع، اسدددتثمارات  حالة في 

 .للصفقة اإلسمية للقيمة وإضافته الصفقة عمر من المنقضية الفترة عائد احتساب

 القيمة السددوقية للصددكوك بناء على القيمة السددوقية باإلضددافة األرباح  احتسدداب سدديتم الصددكوك، حالة في

 .المستحقة للصكوك حتى يوم التقييم

 –المسدددددتحقات  –يدددددتم احتسددددداب صدددددافي قيمدددددة األصدددددول لكدددددل وحددددددة بالمعادلدددددة التاليدددددة: اإجمدددددالي األصدددددول  -د

 المصروفات المتراكمة  / عدد الوحدات القائمة وقت التقييم.

 ، وتكرارهاالتقييمب( عدد نقاط 

َ  الصددندوق أصددول يميتق سدديتم  اأ  الفقرة في إليه االشددارة تم كما الصددندوق في أصددل كل لقيمة وفقا الخميس إلى األحد من يوميا

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

 أو الخطأ في التسعير التقييمج( اإلجراءات التي ستُتخك في حالة الخطأ في 
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 أصددل أي يميددتق عندددابمددا فددي ذلددك مددالكي الوحدددات السددابقين   المتضددررين الوحدددات مددالكي جميددع وتعددويض توثيددق سدديتم

 فددي خطددأ أي عددن فددوراً  الهيئددة إبددال  سدديتم كمددا. خدداط  بشددكل وحدددة سددعر حسدداب أو خدداط  بشددكل الصددندوق أصددول مددن

 الراجحدددي موقدددع فدددي فدددوراً  ذلدددك عدددن واإلفصددداح الوحددددة سدددعر مدددن أكثدددر أو  %0.5ا نسدددبته تشدددكل التسدددعير أو يميدددالتق

التدددي يُِعدددد ها  الصدددندوق تقدددارير وفددديوفدددي أي موقدددع أخدددر متددداح للجمهدددور بحسدددب الضدددوابا التدددي تحدددددها الهيئدددة  الماليدددة

ً  الصدددندوقمددددير  كمدددا أن مددددير الصدددندوق سدددوف يقددددم ملخصددداً بجميدددع  .االسدددتثمار صدددناديق الئحدددة مدددن 76 للمدددادة وفقدددا

 من نفس الالئحة. 77أخطاء التقييم والتسعير للهيئة وفقاً للمادة 

 طريقة احتساب سعر الوحدة ألغرا  تنفيك طلبات االشتراك واالسترداد د(

اإجمالي األصول ناقصاً المستحقات ناقصاً المصروفات  :التالية المعادلة باستخدام وحدة األصول لكل قيمة صافييتم حساب 

 أصول قيمة صافي يميتق ويتم. العالقة ذي يميالتق يوم في القائمة الصندوق وحدات عدد إجمالي على مقسومة المتراكمة 

 بأسعار الدوالر األمريكي بعملة يمهايتق إعادة يتم األخرى بالعمالت مقومة استثمارات وأيبالدوالر األمريكي  الصندوق

 .التقييم تاري  في السائدة الصرف

 هـ( مكان ووق  نشر سعر الوحدة، وتكرارها

 .التعامل يوم يلي الذي العمل يوم في مساءً  الخامسة الساعة قبلوموقع الشركة  تداول موقع في الوحدة سعر نشر سيتم

 :التعامالت 11)

 تفاصيل الطرح األولي( أ

 ديسددمبر 14 الموافق هودددددددد1411األول  جماد 27في عمله  الصددندوق بدأ وقد المدة محدد غير مفتوح صددندوق يعتبر الصددندوق

 .م1990

أموال االكتتاب المستلمة خالل فترة الطرح األولى سيتم استثمارها . أمريكيدوالر  1000 الطرح يساويسعر الوحدة عند بداية 

، المبرمة مع طرف خاضع لتنظيم مؤسسة النقد أو لصالح المستثمرين بالصندوق وصفقات أسواق النقد في صناديق أسواق النقد

 .طلوب أو الوقت المحدد لبدء عمل الصندوقخارج المملكة، إلى حين الوصول إلى الحد األدنى الم ةلهيئة رقابية مماثلة للمؤسس

 ( مسؤوليات مدير الصندوق في شأن طلبات االشتراك واالستردادب

األيام التي يتم بناًء عليها بيع وحدات الصددددددندوق  وهي  األحد إلى الخميسامن وتعامل الصددددددندوق سدددددديتم بشددددددكل يومي تقييم 

 في يوم التعامل التالي. التعامل في الصندوق يوم عمل رسمي يتموفي حالة لم يوافق يوم التعامل  واستردادها والتحويل

 متحصاااالتطلاااب االساااترداد ودفاااع بماااا فاااي ذلاااك مكاااان تقاااديم الطلباااات والمااادة باااين ، إجاااراءات االشاااتراك واالساااترداد( ج

 أو نقل الملكية االسترداد لمالك الوحدات

الصناديق يومياً عن طريق فروع الشركة المعتمدة خالل ساعات العمل يتم استالم طلبات االشتراك واالسترداد أو التحويل بين 

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

يم، وقد يتأخر الدفع عن هذا اليوم بحد أقصى اأربعة يسيتم دفع قيمة الوحدات المستردة للمستثمرين في يوم العمل التالي ليوم التق

بة لتحويل الوحدات متوفرة لدى مدير  أيام بعد يوم اإلعالن ، أو الوقت الذي تكون فيه جميع الوسدددددددائل والتراخيص المناسدددددد

 ً  .الصندوق، أيهما يأتي الحقا

 ( أّي قيود على التعامل في وحدات الصندوقد
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م التي وهي األمريكيالدوالر  هي الصندوق عملة  أخرى عملة بأي المستثمرين اشتراكات وتقبل ووحداته، استثماراته بها ستقو 

 تحويل في الراغبون ويتحمل التاري ، ذلك في األسواق في السائد الصرف سعر أساس على الرئيسية العالمية العمالت من

 .التحويل تاري  عند العمالت لتلك الصرف سعر تذبذب مخاطر الصندوق عملة غير بعملة استحقاقاتهم

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

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

 إذا طلبت هيئة السوق المالية ذلك 

 يحقدددددق مصدددددالح مدددددالكي الوحددددددات أو رفدددددض األشدددددتراك أو االسدددددترداد مددددددير الصدددددندوق أن التعليدددددق ىأذا رأ 

 الحاليين.

 التدي األخدرى األصدول أو الماليدة األوراق مدع التعامدل فيهدا يدتم التدي الرئيسدة السدوق فدي التعامدل تعليدق تدم إذا 

 بشدكل الصدندوق مددير يدرى التدي الصدندوق أصدول إلدى بالنسدبة أو عدام بشدكل إمدا االسدتثمار صدندوق يملكهدا

يجددوز لمدددير الصددندوق تأجيددل اسددترداد و .الصددندوق أصددول قيمددة صددافي إلددى نسددبة مهمددة أنهددا معقددول

الوحددددات كحدددد أقصدددى إلدددى يدددوم التعامدددل التدددالي. ويحددددب ذلدددك، إذا بلدددغ إجمدددالي نسدددبة جميدددع طلبدددات االسدددترداد 

  أو أكثر من صافي قيمة أصول الصندوق. % 10ا لمالكي الوحدات والمطلوب تلبيتها في أي يوم تعامل

 فدددي الصدددندوق فدددي حدددال رأى مددددير الصدددندوق أنددده يترتدددب  أو اسدددترداد يحدددق لمددددير الصدددندوق رفدددض أي طلدددب اشدددتراك

أو إذا كدددان رفدددض  مخالفدددة للدددوائح هيئدددة السدددوق الماليدددة أو نظدددام مكافحدددة غسدددل األمدددوال االسدددترداد/علدددى هدددذا االشتراك

  .الكي الوحدات الحاليينطلب االشتراك يحقق مصلحة م

 التالية: ، سيتخذ مدير الصندوق االجراءات أو االشتراك أو االسترداد الصندوق تقييمفي حال تعليق 

 .التأكد من عدم استمرار أي تعليق إال للمدة الضرورية والمبررة مع مراعاة مصالح مالكي الوحدات .1

الصدددندوق وأمددددين الحفدددد  ومشدددغل الصددددندوق حددددول  مراجعدددة التعليددددق بصدددورة منتظمددددة والتشدددداور مدددع مجلددددس إدارة .2

 .ذلك بصورة منتظمة

إشدددعار الهيئدددة ومدددالكي الوحددددات فدددوراً بدددأي تعليدددق مدددع توضددديح أسدددباب التعليدددق، وإشدددعار الهيئدددة ومدددالكي الوحددددات  .3

فدددور انتهددداء التعليدددق بالطريقدددة نفسدددها المسدددتخدمة فدددي اإلشدددعار بدددالتعليق، واإلفصددداح عدددن ذلدددك فدددي الموقدددع اإللكتروندددي 

 لمدير الصندوق وأي  موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابا التي تحددها الهيئة.

ل( اإلجراءات التي يجري بمقتضاها اختيار طلبات االسترداد التي و  ستؤجَّ

ويددتم معاملددة  الطلددب اسددتالم أولويددةفددي حالددة تددم تأجيددل االسددترداد مددن قبددل مدددير الصددندوق، فسددوف يددتم الدددفع علددى أسدداس 

مددن صددافي قيمددة أصددول % 10االسددترداد فددي يددوم التعامددل الواحددد كددل طلددب علددى حدددة بحيددث إذا تجدداوز إجمددالي طلبددات 

سدددوف يدددتم تنفيدددذ طلبدددات العمدددالء التدددي تدددم اسدددتالم طلبددداتهم قبدددل الموعدددد النهدددائي لتقدددديم التعليمدددات الخاصدددة الصدددندوق 

لوحددددات عدددن الحدددد األدندددى المطلدددوب لالسدددتمرار بالصدددندوق، فعندئدددذ قيمدددة ا. فددد ذا انخفضدددت األسدددبقية بحسدددبباالسدددترداد 

 يجب استرداد وحدات المستثمرين بالكامل.

 ( األحكام المنظمة لنقل ملكية الوحدات إلى مستثمرين آخرينز

آخدددرين، إال فدددي حددداالت محددددودة جدددداً كالوفددداة اال قددددر  مسدددتثمرين الصدددندوق إلدددى وحددددات ملكيدددة بنقدددل الصدددندوق يقدددوم لدددن

هللا  أو فددددي حددددال طلددددب ذلددددك بحسددددب أمددددر قضددددائي أو أمددددر مددددن جهددددة تنظيميددددة ذات صددددالحية أو أي حدددداالت أخددددرى ال 

 تتعارض مع األنظمة والقوانين المعنية وذلك حسب موافقة مدير الصندوق.

 ( الحد األدنى لعدد أو قيمة الوحدات التي يجب على مالك الوحدات االشتراك فيها أو نقلها أو استردادهاح
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 1,000للرصيد والحد األدنى لالشتراك اإلضافي ، وهو الحد األدنى أمريكي دوالر 2,000الحد االدنى لالشتراك في الصندوق 

للبرامج االدخارية  النسب هذه خفض الصندوق لمدير ويجوزأمريكي،  دوالر 1,000أمريكي والحد االدنى لالسترداد  دوالر

 واالستثمارية.

 الحاااد ذلاااك إلاااى الوصاااول عاادم حاااال فاااي المتخاااكةاإلجااراءات ودناااى للمبلااا  التاااي ينااوي مااادير الصاااندوق جمعاااه األحااد ال( ط

 الصندوق في األدنى

 الصندوق.ال يوجد حد أدنى لبدء عمل 

 :سياسة التوزيع 12) 

 أ( سياسة توزيع الدخل واألرباح

 .وسيقوم ب عادة استثمار األرباح الموزعة في الصندوقلن يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح أو توزيعات نقدية على المستثمرين 

  ب( التاريخ التقريبي لالستحقاق والتوزيع

 ال يوجد

 ج( كيفية دفع التوزيعات

 .لتعزيز أداء الصندوق سيتم أعادة استثمارها في الصندوق

 :تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات 13) 

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

 ابمدددا فدددي والتقدددارير السدددنوية  األوليدددة والقدددوائم الماليدددة سدددنوي الربدددعالبيدددان  عدددداد ب سدددوف يقدددوم مددددير الصدددندوق

الئحددددة صددددناديق مددددن   4ا رقددددم وفقدددداً لمتطلبددددات الملحددددق والتقددددارير المددددوجزة  الماليددددة السددددنويةذلددددك القددددوائم 

 تزويد مالكي الوحدات بها عند الطلب دون أي مقابل. وسوف يتم عليها،االستثمار وأي تعديل 

 مددن نهايددة فتددرة التقريددر وذلددك فددي    أشددهر3اإتاحددة التقددارير السددنوية للجمهددور خددالل مدددة ال تتجدداوز  سددوف يددتم

 ،مدددن الئحدددة صدددناديق االسدددتثمار وأي تعدددديل عليهدددا 76 الفقدددرة اب  مدددن المدددادةوبالوسدددائل المحدددددة فدددي  األمددداكن

وأي موقدددع آخدددر متددداح للجمهدددور حسدددب  والموقدددع اإللكتروندددي للسدددوق الموقدددع االلكتروندددي لمددددير الصدددندوق وفدددي

  .الضوابا التي تحددها الهيئة

  30اللجمهددور خددالل  األوليددة وإتاحتهددا القددوائم الماليددةإعددداد سددوف يددتم   ً وذلددك فددي  مددن نهايددة فتددرة التقريددر يومددا

والموقدددع  الموقدددع االلكتروندددي لمددددير الصدددندوق وفدددياألمددداكن وبالوسدددائل المحدددددة فدددي شدددروط وأحكدددام الصدددندوق 

 .وأي موقع آخر متاح للجمهور حسب الضوابا التي تحددها الهيئة اإللكتروني للسوق

  ر وأي تعدددديل   مدددن الئحدددة صدددناديق االسدددتثما4نشدددر البيدددان ربدددع السدددنوي وفقددداً لمتطلبدددات الملحدددق اسدددوف يدددتم

فدددي شددددروط وأحكددددام   أيددددام مدددن نهايددددة فتددددرة الربدددع وذلددددك فددددي األمددداكن وبالوسددددائل المحددددددة 10خددددالل اعليهدددا 

والموقددددع اإللكترونددددي للسددددوق وأي موقددددع آخددددر متدددداح  الموقددددع االلكترونددددي لمدددددير الصددددندوق وفدددديالصددددندوق 

 للجمهور حسب الضوابا التي تحددها الهيئة.
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  تقارير المشتركين في الصندوق والتي تتضمن المعلومات التالية:يقوم مدير الصندوق ب تاحة 

 صافي قيمة أصول الصندوق. 

 عدد وحدات الصندوق والتي يملكها المشترك وصافي قيمتها. 

 يوماً من كل صفقة.15سجل بالصفقات التي نفذها المشترك خالل خمسة عشر ا   

 البيدددان شدددأنها فدددي المعدددد السدددنة خدددالل حدددداتالو تملدددك شدددخص أي ذلدددك فدددي بمددداا الوحددددات لمالدددك سدددنوي بيدددان  

ً   30ا خدددالل الماليدددة السدددنة مدددددار علدددى العدددام الصدددندوق وحددددات فدددي صدددفقاته يلخدددص  السددددنة نهايدددة مدددن يومدددا

 واألتعدددداب والمصدددداريو الخدددددمات مقابددددل وإجمددددالي الموزعددددة األربدددداح البيددددان هددددذا يحتددددوي أن ويجددددب الماليددددة،

 لجميددددع تفاصدددديل إلددددى باإلضددددافة الصددددندوق، وأحكددددام شددددروط فددددي والددددواردة الوحدددددات مالددددك مددددن المخصددددومة

 شدددروط فدددي أوالئحدددة صدددناديق االسدددتثمار وأي تعدددديل عليهدددا  فدددي عليهدددا المنصدددول االسدددتثمار قيدددود مخالفدددات

 .الصندوق وأحكام

 ب( معلومات عن أماكن ووسائل إتاحة تقارير الصندوق التي يعدها مدير الصندوق

أو   البريدددد اإللكترونددديعندددوان المسدددجل للمسدددتثمر االعندددوان البريددددي و/أو العلدددى  الخاصدددة بالصدددندوق ترسدددل اإلشدددعارات

. ويجدددب إخطدددار مددددير الصدددندوق فدددي حدددال اكتشددداف أيدددة أخطددداء فدددي مدددن خدددالل أي وسددديلة تواصدددل أخدددرى يدددتم اعتمادهدددا

ً  )45ا خمسددددة وأربعددددون أو اإلشددددعار وذلددددك خددددالل فتددددرة التقددددارير مددددن تدددداري  إرسددددال تلددددك اإلشددددعارات أو تقويميدددداً  يومددددا

 التقارير، وبعد ذلك تصبح التقارير الصادرة عن مدير الصندوق نهائية وحاسمة.

 ج( معلومات عن وسائل تزويد مالكي الوحدات بالقوائم المالية السنوية

وذلك من مقابل دون السنوية ة المالييستطيع مالكي الوحدات االستثمارية والمستثمرين المحتملين الحصول على نس  من القوائم 

أو في المقر الرئيسي لمدير الصندوق أو عن  www.saudiexchange.sa السعودية موقع شركة السوق المالية تداول خالل

 .capital.com-www.alrajhiطريق موقعه االلكتروني  

البريددددد ترسددددل علددددى االعنددددوان البريدددددي و/أو وصددددندوق لليددددتم موافدددداة جميددددع المسددددتثمرين بنسددددخة مددددن القددددوائم الماليددددة 

بددددون مقابدددل بنددداًء علدددى اسدددتالم طلدددب خطدددي مدددنهم  أو مدددن خدددالل أي وسددديلة تواصدددل أخدددرى يدددتم اعتمادهدددا  اإللكتروندددي

 بذلك. 

 تاريخ أول قائمة مالية سنوية مراجعة  ( د

 .م1993-12-31إصدار أول قائمة مالية سنوية مدققة في السنة المالية المنتهية تم 

 ( تقديم القوائم المالية السنوية المراجعة للصندوقهـ

موقع  وذلك من خاللمقابل يستطيع مالكي الوحدات االستثمارية والمستثمرين المحتملين الحصول على نس  من هذه القوائم دون 

أو في المقر الرئيسي لمدير الصندوق أو عن طريق موقعه   www.saudiexchange.sa السعودية تداولشركة السوق المالية 

 capital.com-www.alrajhiااللكتروني  

البريددددد يددددتم موافدددداة جميددددع المسددددتثمرين بنسددددخة مددددن القددددوائم الماليددددة الصددددندوق ترسددددل علددددى االعنددددوان البريدددددي و/أو 

 ناًء على استالم طلب خطي منهم بذلك. بدون مقابل ب  اإللكتروني

https://www.saudiexchange.sa/wps/portal/tadawul/home/
http://www.alrajhi-capital.com/
https://www.saudiexchange.sa/wps/portal/tadawul/home/
http://www.alrajhi-capital.com/
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 :سجل مالكي الوحدات 14) 

فدددي ب عدددداد سدددجل بمدددالكي الوحددددات بالمعلومدددات المطلوبدددة  اشدددركة الراجحدددي الماليدددة  الصدددندوق مشدددغلسددديقوم   أ

وتحديثددده بشدددكل مسدددتمر عندددد حصدددول أي  مدددن الئحدددة صدددناديق االسدددتثمار وأي تعدددديل عليهدددا  12الفقدددرة اج  مدددن المدددادة ا

 العربية السعودية.تغييرات في المعلومات حسب الالئحة وحفظه في المملكة 

 على ملكية الوحدات المثبتة فيه.سجل مالكي الوحدات دليالً قاطعاً  د  عَ يُ   ب

المعندددي يظهدددر فيددده جميدددع المعلومدددات المرتبطدددة بمالدددك الوحددددات سددديتم إتاحدددة ملخدددص لسدددجل مدددالكي الوحددددات   ج

وسدددائل التواصدددل  اشدددركة الراجحدددي الماليدددة  مدددن خددداللعدددن طريدددق مشدددغل الصدددندوق  عندددد الطلدددب مقابدددل بددددون فقدددا

   .الموضحة في الشروط واألحكام

 :اجتماع مالكي الوحدات 15)

 أ( الظروف التي يُدعى فيها إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات

  ،الدعوة لعقد اجتماع لمالكي الوحداتيجوز لمدير الصندوق، بناًء على مبادرة منه. 

  أيام من تسلم طلب كتابي من أمين الحف  10يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات خالل 

  أيدددام مدددن تسدددلم طلدددب كتدددابي مدددن مالدددك أو أكثدددر مدددن مدددالكي  10يددددعو مددددير الصدددندوق الجتمددداع مدددالكي الوحددددات خدددالل

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

 ب( إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات

يدددعو مدددير الصددندوق الجتمدداع مددالكي الوحدددات مددن خددالل إعددالن الدددعوة علددى الموقددع اإللكترونددي الخددال بدده  .1

طددددار خطددددي وعلددددى الموقددددع اإللكترونددددي الخددددال بالسددددوق الماليددددة السددددعودية "تددددداول"، ومددددن خددددالل إرسددددال إخ

يومددداً مدددن تددداري   21أيدددام وال تزيدددد عدددن  10لجميددع مدددالكي الوحددددات وأمدددين الحفددد  مدددع إعطددداء مهلدددة ال تقدددل عدددن 

انعقددداد االجتمددداع. ويتعدددين أن يحددددد اإلعدددالن واإلخطدددار تددداري  انعقددداد االجتمددداع ومكانددده ووقتددده وجددددول األعمدددال 

اإلخطدددار إلدددى مدددالكي الوحددددات فيمدددا يتعلدددق الُمقتدددَرح. كمدددا يتعدددين علدددى مددددير الصدددندوق، فدددي نفدددس وقدددت إرسدددال 

 بأي اجتماع، تقديم نسخة من هذا اإلخطار إلى هيئة السوق المالية.

أيدددام مدددن اسدددتالم طلدددب  10يتعدددين علدددى مددددير الصدددندوق الددددعوة لعقدددد اجتمددداع لمدددالكي الوحددددات فدددي غضدددون  .2

% علدددى األقدددل 25مجتمعدددين خطدددي مدددن أحدددد مدددالكي الوحددددات أو أكثدددر، الدددذي يمتلدددك منفدددرداً أو الدددذين يمتلكدددون 

 من وحدات الصندوق.

يتكدددون النصددداب الدددالزم لعقدددد اجتمددداع لمدددالكي الوحددددات مدددن عددددد مدددالكي الوحددددات الدددذين يمتلكدددون مجتمعدددين  .3

 % على األقل من قيمة وحدات الصندوق.25

ثدددان  فدددي حدددال عددددم الوفددداء بشدددروط النصددداب الدددواردة فدددي الفقدددرة السدددابقة أعددداله، يددددعو مددددير الصدددندوق الجتمددداع .4

مددددن خددددالل اإلعددددالن علددددى موقعدددده اإللكترونددددي وعلددددى الموقددددع اإللكترونددددي الخددددال بالسددددوق الماليددددة السددددعودية 

"تددداول" ومددن خددالل إرسددال إخطددار خطددي لجميددع مددالكي الوحدددات وأمددين الحفدد  مددع إعطدداء مهلددة ال تقددل عددن 

دد مدددن مدددالكي الوحددددات الدددذين أيدددام مدددن تددداري  انعقددداد االجتمددداع الثددداني. وخدددالل االجتمددداع الثددداني، يشدددكل أي عددد 5

 يمتلكون أي عدد من الوحدات، الحاضرين بصفة شخصية أو من خالل ممثلين، نصاباً قانونياً.

 يحق لكل مالك وحدات تعيين وكيل لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات. .5
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 في اجتماعات مالكي الوحدات  تصوي  مالكي الوحدات وحقوق التصوي طريقة) ج

 عبدددر االجتماعدددات خدددالل مدددن القدددرارات علدددى والتصدددويت ومدددداوالتها الوحددددات مدددالكي اجتماعدددات عقدددد يجدددوز .1

ً  تقنية وسائل  .المالية السوق هيئة تحددهايحددها مدير الصندوق أو  التي للشروط وفقا

 مددن أكثددر ملكيددتهمفددي حددال التغييددرات األساسددية المقترحددة يجددب أخددذ موافقددة مددالكي الوحدددات الددذين تمثددل نسددبة   .2

الوحددددات سدددواًء أكدددان حضدددورهم شخصدددياً أم  مدددالكي اجتمددداع فدددي مالكهدددا الحاضدددر الوحددددات مجمدددوع مدددن% 50

 وكالة أم بواسطة وسائل التقنية الحديثة.

 تمثل كل وحدة يمتلكها مالك الوحدات صوتاً واحداً في اجتماع مالكي الوحدات. .3

  :حقوق مالكي الوحدات 16)

 الوحدات مالكي بحقوق قائمة -أ

 العربيددة باللغددةوسددجل مالددك الوحدددة الخددال بدده  الصددندوق وأحكددام شددروط مددن حديثددة نسددخة علددى الحصددول 

 .مقابل بدون

 يمتلكهددددا التددددي الوحدددددات وعدددددد الصددددندوق، وحدددددات أصددددول قيمددددة صددددافي يتضددددمن تقريددددر علددددى الحصددددول 

 .صفقة كل من يوم 15 خالل يفدم الصفقات بجميع وسجل قيمتها، وصافي

 طلبها عند مقابل بدون للصندوق المراجعة المالية القوائم على الحصول. 

 لندددوع وفقدددا سدددريانه قبدددل التغييدددر بهدددذا ملخدددص وإرسدددال الصدددندوق وأحكدددام شدددروط فدددي تغييدددر بدددأي اإلشدددعار 

 .االستثمار صناديق الئحة في المحددة والمدة التغيير

 الصندوق إدارة مجلس في تغير بأي اإلشعار. 

 الفعليددددة واألتعدددداب الرسددددوم تظهددددر سددددنويا الصددددندوق وأحكددددام شددددروط مددددن محدثددددة نسددددخة علددددى الحصددددول 

 .طلبها عند الصندوق أداء ومعلومات

 تقويميدددا، يومدددا 21 عدددن تقدددل ال بمددددةاالنهددداء  قبدددل االسدددتثمار صدددندوق ب نهددداء الصدددندوق مددددير برغبدددة االشدددعار 

 .واألحكام الشروط عليها تنص التي األحداب بخالف

 لذلك المحددة األوقات في االسترداد عوائد دفع. 

 الصندوق مدير من طلبها عن الشكاوى بمعالجة الخاصة اإلجراءات على الحصول. 

 طلدددب كتدددابي مدددن مالدددك أو  تسددلممدددن أيدددام  10خدددالل الددددعوة الجتمددداع مددالكي الوحددددات يقددوم مددددير الصدددندوق ب

% علددددى األقددددل مددددن قيمددددة وحدددددات 25مددددن مددددالكي الوحدددددات الددددذين يملكددددون مجتمعددددين أو منفددددردين  أكثددددر

 الصندوق.

 

 سياسة مدير الصندوق فيما يتعلق حقوق التصوي  المرتبطة بأي أصول للصندوق العام الكي يديره -ب

المرتبطددددة بممارسددددة بعددددد التشدددداور مددددع مسددددؤول االلتددددزام، يوافددددق مجلددددس إدارة الصددددندوق، علددددى السياسددددات العامددددة 

حقددددوق التصددددويت الممنوحددددة للصددددندوق علددددى أسدددداس األوراق الماليددددة التددددي تشددددكل جددددزءاً مددددن أصددددول الصددددندوق، 

وسدددوف يقدددرر مددددير الصدددندوق، بنددداًء علدددى تقدددديره الخدددال، ممارسدددة أو عددددم ممارسدددة أي حقدددوق تصدددويت، بعددددد 

 سة عند طلبهم.وسيتم تزويد مالكي الوحدات بهذه السيا التشاور مع مسؤول االلتزام.
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 :مسؤولية مالكي الوحدات 17)

 ديدددون عدددن مسدددؤوالً  الوحددددات مالدددك يكدددون ال منددده، جدددزء أو الصدددندوق فدددي السدددتثماره الوحددددات مالدددك خسدددارة عددددا فيمدددا

 .الصندوق والتزامات

 ربحية  االسددتثمار في الصددندوق على مسددؤولية المسددتثمر بشددكل كامل وال يقدم مدير الصددندوق أي تعهد أو ضددمان ألداء أو

ألي اسدددددتثمار مدار في الصدددددندوق ولن يكون على مدير الصدددددندوق أي مسدددددؤولية قانونية أو تبعية ألي انخفاض في قيمة 

االسددددتثمارات المدارة أو انخفاض في أصددددول الصددددندوق باسددددتثناء تلك الحاالت الناتجة عن اإلهمال الجسدددديم أو التعدي أو 

 التقصير.

  بااللتزام مالكي الوحدات  نات االتصدددددددال األخرى يقر  يا بالعنوان البريدي و/أو االلكتروني وب ندوق  مدير الصدددددد يد  بتزو

الصددحيحة، بما فيها اإلشددعارات وكشددوفات الحسدداب المتعلقة باسددتثماراتهم وأن مدير الصددندوق يتم إعفائه من أي مسددؤولية 

اشددر أو غير مباشددر عن عدم تزويد ويتنازل مالك الوحدات عن أي حقوق أو مطالبات على مدير الصددندوق ناشددئة بشددكل مب

مالك الوحدات بكشدددو الحسددداب واإلشدددعارات أو أي معلومات أخرى تتعلق باالسدددتثمارات أو تلك التي تنشدددأ عن عدم قدرة 

مالك الوحدة على الرد أو التأكد من صدحة المعلومات أو تصدحيح أية أخطاء مزعومة في كشدو الحسداب أو اإلشدعارات أو 

 أية معلومات أخرى.

  إذا كان مالك الوحدات خاضددعاً لقوانين سددلطة غير المملكة العربية السددعودية ف نه يتعين عليه أن يخضددع لتلك القوانين دون

 أن يكون هناك أي التزام على الصندوق أو مدير الصندوق.

 :خصائص الوحدات 18)

ن جميعهدددا مدددن فئدددة واحددددة. يجدددوز لمددددير الصدددندوق أن يُصددددر عددددداً غيدددر محددددود مدددن الوحددددات متسددداوية القيمدددة تكدددو

 ويكون االشتراك في الصندوق على شكل وحدات متساوية القيمة. 

 :التغييرات في شروط وأحكام الصندوق 19)

أ( األحكااااام المنظمااااة لتغيياااار شااااروط وأحكااااام الصااااندوق والموافقااااات واإلشااااعارات المحااااددة بموجااااب الئحااااة صااااناديق 

  االستثمار

 والموافقدددددات العامدددددة االسدددددتثمار صدددددناديق وأحكدددددام شدددددروط لتغييدددددر المنظمدددددة األحكدددددام لجميدددددع الصدددددندوق هدددددذا يخضدددددع

 االستثمار وأي تعديل عليها. صناديق الئحة بموجب المحددة واإلشعارات

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

واإلشاااااعارات المحاااااددة بموجاااااب الئحاااااة األحكاااااام المنظماااااة لتغييااااار شاااااروط وأحكاااااام الصاااااندوق والموافقاااااات  .1

 صناديق االستثمار

يلتددددزم مدددددير الصددددندوق بمتطلبددددات الئحددددة صددددناديق االسددددتثمار وأي تعددددديل عليهددددا عنددددد إجددددراء أي تغييددددر علددددى شددددروط 

 وأحكام الصندوق بحسب أنواع التغيير التالية:

 األساسية التغييرات: 

الوحددددات فدددي الصدددندوق المعندددي علدددى التغييدددر يجدددب علدددى مددددير الصدددندوق الحصدددول علدددى موافقدددة مدددالكي   أ

 .األساسي المقترح من خالل قرار صندوق عادي
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يجدددب علدددى مددددير الصدددندوق بعدددد الحصدددول علدددى موافقدددة مدددالكي الوحددددات، الحصدددول علدددى موافقدددة الهيئدددة   ب

 .على التغيير األساسي المقترح للصندوق العام

 :يُقصد بمصطلح "التغيير األساسي" أي من الحاالت اآلتية  ج

 التغيير المهم في أهداف الصندوق العام أو طبيعته أو فئته. .1

 التغيير الذي يكون له تأثير في درجة المخاطر للصندوق العام. .2

 االنسحاب الطوعي لمدير الصندوق من منصب مدير للصندوق.  .3

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

 .لحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق قبل إجراء أي تغيير أساسييجب على مدير الصندوق ا  د

يجدددب علدددى مدددددير الصدددندوق إشددددعار مدددالكي الوحدددددات واإلفصددداح عددددن تفاصددديل التغييددددرات األساسدددية فددددي   ه

  أيدددام 10موقعددده اإللكتروندددي وأي  موقدددع آخدددر متددداح للجمهدددور بحسدددب الضدددوابا التدددي تحدددددها الهيئدددة قبدددل ا

 .من سريان التغيير

 .ب بيان تفاصيل التغييرات األساسية في تقارير الصندوق العام التي يُِعد ها مدير الصندوقيج  و

يحدددق لمدددالكي وحددددات صدددندوق عدددام مفتدددوح اسدددترداد وحدددداتهم قبدددل سدددريان أي تغييدددر أساسدددي دون فدددرض   ز

 . أي رسوم استرداد اإن ُوجدت

 الغير أساسية التغييرات: 

ومالكي الوحدات واإلفصددداح في الموقع اإللكتروني لمدير الصدددندوق وأي  موقع يجب على مدير الصدددندوق إشدددعار الهيئة   أ

سية في الصندوق العام الذي يديره قبل  سا آخر متاح للجمهور بحسب الضوابا التي تحددها الهيئة عن أي تغييرات غير أ

هم قبل سدددريان التغيير غير   أيام من سدددريان التغيير، ويحق لمالكي وحدات الصدددندوق العام المفتوح اسدددترداد وحدات10ا

 األساسي دون فرض أي رسوم استرداد اإن ُوجدت .

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

 .التغييرات األساسية الموضحة في الفقرة السابقةيُقصد بو"التغيير غير األساسي" أي تغيير ال يقع ضمن   ج

 بيان تفاصيل التغييرات غير األساسية في تقارير الصندوق العام التي يُِعد ها مدير الصندوق. يجب  د

 :صندوق االستثماروتصفية إنهاء  20)

باااكلك بموجاااب أحكااااام الئحاااة صااااناديق واإلجاااراءات الخاصااااة  االسااااتثمار، الحااااالت التاااي تسااااتوجب إنهااااء صاااندوق -أ

 االستثمار

. ومدددع ذلدددك، ف نددده سددديكون الصدددندوق محددددد إلنهددداءيعتبدددر هدددذا الصدددندوق مدددن الصدددناديق المفتوحدددة المددددة ولددديس هنددداك يدددوم 

لمددددير الصدددندوق الحدددق فدددي تصدددفية الصدددندوق بالكامدددل، إذا أصدددبح جليددداً أن حجدددم أصدددول الصدددندوق ال يبدددرر االسدددتمرار 

فدددي إدارتددده بطريقدددة عمليدددة ومالئمدددة ومجديدددة مدددن الناحيدددة االقتصدددادية أو بسدددبب حددددوب بعدددض التغييدددرات فدددي األنظمدددة 

 ةدون الحدددد األدندددى المسدددموح بددده السدددتمرار الصدددندوق والمحدددددالصدددندوق التدددي تحكدددم إدارة الصدددندوق، أو انخفدددض حجدددم 

 وذلك بعد اشعار هيئة السوق المالية أو ألي سبب طارئ آخر.  في شروط وأحكام الصندوق

 المتبعة لتصفية صندوق االستثمار  اإلجراءات -ب

 لتالية:في حالة تم اتخاذ قرار بتصفية الصندوق، فسيقوم مدير الصندوق باتخاذ الخطوات ا

 في شروط وأحكام الصندوق. المذكورة الصندوق وتصفية أحكام إنهاء  إتباع  أ
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 تمام مرحلة بيع أصول الصندوق وتوزيع مستحقات مالكي الوحدات عليهم قبل انتهاء مدة بمدير الصندوق  يقوم  ب

 الصندوق. 

 عداد خطة وإجراءات إنهاء الصندوق بما يحقق مصلحة مالكي بمدير الصندوق  يقوملغرض إنهاء الصندوق،   ج

الوحدات، ويجب عليه الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق احيثما ينطبق  على هذه الخطة قبل القيام بأي 

 إجراء في هذا الشأن. 

الصندوق قبل مدة ال تقل  شعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابياً بتفاصيل خطة وإجراءات إنهاء بمدير الصندوق يقوم   د

   يوماً من التاري  المزمع إنهاء الصندوق فيه، ودون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق.21عن ا

 . أعاله  جااللتزام بخطة وإجراءات إنهاء الصندوق الموافق عليها وفقًا للفقرة ابمدير الصندوق يقوم   ه

  أيام من انتهاء مدة الصندوق 10اً بانتهاء الصندوق خالل ا شعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيبمدير الصندوق يقوم   و

 . الئحة صناديق االستثمار وأي تعديل عليها  من 10وفقاً للمتطلبات الواردة في الفقرة اد  من الملحق ا

 مدير الصندوق أن يعامل بالمساواة جميع مالكي الوحدات أثناء عملية إنهاء الصندوق أو تصفيته.  يجب على  ز

توزيع مستحقات مالكي الوحدات عليهم فور انتهاء مدة الصندوق أو تصفيته دون تأخير وبما ال بمدير الصندوق  يقوم  ح

 يتعارض مع مصلحة مالكي الوحدات وشروط وأحكام الصندوق.

اإلعالن في موقعه اإللكتروني، والموقع اإللكتروني للسوق أو أي  موقع آخر متاح بمدير الصندوق العام  يقوم  ط

هور بحسب الضوابا التي تحددها الهيئة احيثما ينطبق ، عن انتهاء مدة الصندوق أو مدة تصفيته، ويجب كذلك للجم

 على مدير الصندوق الخال إشعار مالكي الوحدات بذلك في األماكن والوسائل المحددة في شروط وأحكام الصندوق.

الئحة صناديق   من 14ق وفقاً لمتطلبات الملحق اتزويد مالكي الوحدات بتقرير إنهاء الصندوبمدير الصندوق  يقوم  ي

  يوًما من تاري  اكتمال إنهاء الصندوق أو تصفيته، متضمنًا 70خالل مدة ال تزيد على ااالستثمار وأي تعديل عليها 

 القوائم المالية النهائية المراجعة للصندوق عن الفترة الالحقة آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة.

 

 ء مدة الصندوق، ال يتقاضى مدير الصندوق أي أتعاب تخصم من أصول الصندوقفي حال انتها -ج

 الينطبق      

 :مدير الصندوق 21)

 وواجباته ومسؤولياته أ( اسم مدير الصندوق

 شركة الراجحي المالية

 مؤسسدددات مددددير الصدددندوق لمصدددلحة مدددالكي الوحددددات بموجدددب أحكدددام الئحدددة صدددناديق االسدددتثمار والئحدددة  يعمدددل

 وذلك فيما يتعلق بالصندوق.وأي تعديل عليها لهم وشروط وأحكام الصندوق السوق المالية 

  مؤسسددات السددوق يقددع علددى عدداتق مدددير الصددندوق االلتددزام بجميددع المبددادئ والوجبددات التددي نصددت عليهددا الئحددة

قدددق مصدددالحهم وبدددذل بمدددا فدددي ذلدددك واجدددب االماندددة تجددداه مدددالكي الوحددددات، والدددذي يتضدددمن العمدددل بمدددا يحالماليدددة 

 الحرل المعقول.

  باآلتيفيما يتعلق بصناديق االستثمار، يكون مدير الصندوق مسؤوال عن القيام: 

 .إدارة الصندوق .1

 .عمليات الصندوق بما في ذلك الخدمات اإلدارية للصندوق .2

 .طرح وحدات الصندوق .3

هدددا وأنهدددا كاملدددة وواضدددحة التأكدددد مدددن دقدددة شدددروط وأحكدددام الصدددندوق وذلدددك فيمدددا يتعلدددق بالصدددندوق واكتمال .4

 وصحيحة وغير مضللة.

  يعدددد مددددير الصدددندوق مسدددؤوال عدددن التدددزام بالئحدددة صدددناديق االسدددتثمار سدددواء أدى مسدددؤولياته وواجباتددده بشدددكل

 .مؤسسات السوق الماليةمباشر أم كلو بها جهة خارجية بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة 
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  احتيالددده أو إهمالددده أو الناتجدددة عدددن يعدددد مددددير الصدددندوق مسدددؤوال تجددداه مدددالكي الوحددددات عدددن خسدددائر الصدددندوق

 سوء تصرفه أو تقصيره المتعمد.

  يجددددب علددددى مدددددير الصددددندوق أن يضددددع السياسددددات واإلجددددراءات لرصددددد المخدددداطر التددددي تددددؤثر فددددي اسددددتثمارات

يم يدددالسياسدددات واإلجدددراءات القيدددام بعمليدددة تقالصدددندوق، وضدددمان سدددرعة التعامدددل معهدددا. علدددى أن يتضدددمن تلدددك 

 المخاطر بشكل سنوي على األقل.

  يجددب علدددى مددددير الصدددندوق تطبيدددق برندددامج مراقبدددة المطابقددة وااللتدددزام لكدددل صدددندوق اسدددتثمار يدددديره، وأن يدددزود

 هيئة السوق المالية بنتائج التطبيق عند طلبها.

 وتاريخه ب( رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية

م. 18/3/2008هددددو الموافددددق 10/3/1429بتدددداري   الصددددادر (07068/37)تددددرخيص رقددددم  تحمددددلشددددركة الراجحددددي الماليددددة 

الصدددادرة بموجدددب قدددرار الهيئدددة  مؤسسدددات السدددوق الماليدددةبموجدددب أحكدددام الئحدددة  امدددرخص لهددد مؤسسدددة سدددوق ماليدددةهدددي و

 .م19/6/2007هو الموافق 4/6/1428  بتاري  2007-34-5رقم ا

 لمدير الصندوق المكتب الرئيسج( العنوان المسجل وعنوان 

 شركة الراجحي المالية، اإلدارة العامة

 حي المروج –طريق الملك فهد  8467

 12263الرمز البريدي  2743صندوق البريد 

 920005856 966+هاتو: 

 114600625 966+فاكس: 

 السعودية العربية المملكة

 لمدير الصندوق عنوان الموقع اإللكتروني( د

capital.com-www.alrajhi 
 

 هـ( بيان رأس المال المدفوع لمدير الصندوق

 لاير سعودي. 500,000,000رأس المال المدفوع يعادل 

 ية السابقةو( ملخص بالمعلومات المالية لمدير الصندوق مع توضيح اإليرادات واألرباح للسنة المال

 م 31/12/2020السنة المنتهي في  البند

 849,703,552 الدخل

 205,504,671 المصاريو

 66,761,565 الزكاة

 587,665,113 صافي الدخل

 

 صندوقالدوار والمسؤوليات والواجبات الرئيسة لمدير الصندوق فيما يتعلق باأل( ز

http://www.alrajhi-capital.com/
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  مددددير الصدددندوق يعدددد مسدددؤوال عدددن إدارة الصدددندوق والسدددعي لتحقيدددق أهدافددده االسدددتثمارية ويراعدددي كدددذلك مصدددالح

االلتددددزام بسياسددددات اسددددتثمار الصددددندوق وممارسدددداته وقيددددود والشددددروط واالحكددددام  إطددددارحدددداملي الوحدددددات فددددي 

 من الئحة صناديق االستثمار 41االستثمار المنصول عليها في المادة 

  والتأكدددد بشدددكل دوري مدددن التدددزام مددددير الشدددروط واألحكدددام االلتدددزام بالضدددوابا الشدددرعية المنصدددول عليهدددا فدددي

 الصندوق بالضوابا الشرعية وتبليغ مجلس إدارة الصندوق بأي مخالفات جوهرية

  مراقبة السيولة للوفاء بأي طلبات استرداد محتملة 

  حاجة لذلك. ىإذا رأيحق لمدير الصندوق تعيين مدير صندوق من الباطن 

لماااادير الصااااندوق تمثاااال أهميااااة جوهريااااة، أو ماااان الممكاااان أن تتعااااار  مااااع  ى( أي أنشااااطة عماااال أو مصااااالح أخاااارح

 أنشطة صندوق االستثمار

 ال يوجد 

 حق مدير الصندوق في تعيين مدير صندوق من الباطن( ط

للصدددندوق مدددن البددداطن ألي صدددندوق يجدددوز لمددددير الصدددندوق تكليدددو طدددرف ثالدددث أو أكثدددر أو أي تابعيددده بالعمدددل مدددديرا 

أتعددداب  أييدفع مددددير الصدددندوق سددداسدددتثمار يدددديره مددددير صدددندوق مدددن البددداطن ألي صدددندوق اسدددتثمار يدددديره الصدددندوق. و

 . لذلك تابعةومصاريو 

 استبداله( األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو ي

محددددد واتخددداذ أي إجدددراء تدددراه مناسدددباً عدددزل مددددير الصدددندوق فيمدددا يتعلدددق بصدددندوق اسدددتثماري صدددالحية للهيئدددة   أ

لتعيدددين مددددير صدددندوق بدددديل لدددذلك الصدددندوق أو اتخددداذ أي تددددبير آخدددر تدددراه مناسدددباً، وذلدددك فدددي حدددال وقدددوع أي 

 من الحاالت اآلتية:

توقددددو مدددددير الصددددندوق عددددن ممارسددددة نشدددداط إدارة االسددددتثمارات وتشددددغيل الصددددناديق أو نشدددداط إدارة   1

 .بذلك بموجب الئحة مؤسسات السوق الماليةاالستثمارات دون إشعار الهيئة 

إلغددداء تدددرخيص مددددير الصدددندوق فدددي ممارسدددة نشددداط إدارة االسدددتثمارات وتشدددغيل الصدددناديق أو نشددداط   2

 .إدارة االستثمارات، أو سحبه، أو تعليقه من قبل الهيئة

ت طلدددب إلدددى الهيئدددة مدددن مددددير الصدددندوق إللغددداء ترخيصددده فدددي ممارسدددة نشددداط إدارة االسدددتثماراتقدددديم   3

 وتشغيل الصناديق أو نشاط إدارة االستثمارات.

بددددااللتزام بالنظددددام أو  -بشددددكل تددددراه الهيئددددة جوهريدددداً  -إذا رأت الهيئددددة أن مدددددير الصددددندوق قددددد أخددددل   4

 .لوائحه التنفيذية

مدددددير المحفظددددة االسدددتثمارية الددددذي يدددددير أصدددول صددددندوق االسددددتثمار أو عجدددزه أو اسددددتقالته مددددع  وفددداة  5

لددددى مددددير الصدددندوق قدددادر علدددى إدارة أصدددول صدددندوق االسدددتثمار أو أصدددول  عددددم وجدددود شدددخص آخدددر مسدددجل

 الصناديق التي يديرها مدير المحفظة االستثمارية.

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

  مددن الفقددرة 5يجددب علددى مدددير الصددندوق إشددعار الهيئددة بددأي مددن الحدداالت الددوارد ذكرهددا فددي الفقددرة الفرعيددة ا  ب

 خالل يومين من تاري  حدوثها. أعالهاأ  

  4  وا3  وا2  وا1عنددددد عددددزل مدددددير الصددددندوق وفقدددداً للحدددداالت المنصددددول عليهددددا فددددي الفقددددرات الفرعيددددة ا  ج

ددده أعددداله  مدددن الفقدددرة اأ  6  وا5وا الهيئدددة مددددير الصدددندوق المعدددزول للددددعوة الجتمددداع مدددالكي الوحددددات ، توج 

  يومددداً مدددن تددداري  صددددور قدددرار الهيئدددة بدددالعزل  وذلدددك لتعيدددين أمدددين الحفددد  أو جهدددة أخدددرى، مدددن 15خدددالل ا
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خدددالل قددددرار صددددندوق عددددادي، للبحدددث والتفدددداوض مددددع مدددددير صددددندوق بدددديل وتحديددددد المدددددة المحددددددة للبحددددث 

 والتفاوض.

، يجدددب علدددى مددددير الصدددندوق أن يُشدددِعر الهيئدددة أعدددالهاج   ةلمنصدددول عليهدددا فدددي الفقدددرا الحالدددةعندددد تحقدددق   د

 بنتائج اجتماع مالكي الوحدات خالل يومين من تاري  انعقاده. 

يجدددب علدددى مددددير الصدددندوق التعددداون وتزويدددد أمدددين الحفددد  أو الجهدددة المعي ندددة المخولدددة بالبحدددث والتفددداوض بدددأي   ه

  أيدددام مدددن تددداري  الطلدددب، ويجدددب 10صدددندوق بدددديل وذلدددك خدددالل ا مسدددتندات تُطلدددب منددده لغدددرض تعيدددين مددددير

 على كال الطرفين الحفاظ على سرية المعلومات.

يجددددب علددددى مدددددير الصددددندوق، عنددددد موافقددددة مدددددير الصددددندوق البددددديل علددددى إدارة الصددددندوق وتحويددددل إدارة   و

 مها.الصندوق إليه، أن يرسل موافقة مدير الصندوق البديل الكتابية إلى الهيئة فور تسل

 بشدددكل، فيتعدددين علدددى مددددير الصدددندوق التعددداون أعدددالهإذا مارسدددت الهيئدددة أيددداً مدددن صدددالحياتها وفقددداً للفقدددرة اأ    ز

كامددل مددن أجددل المسدداعدة علددى تسددهيل النقددل السددلس للمسددؤوليات إلددى مدددير الصددندوق البددديل وذلددك خددالل الددو 

لصددندوق المعددزول أن ينقددل، حيثمددا   يومدداً األولددى مددن تعيددين مدددير الصددندوق البددديل. ويجددب علددى مدددير ا60ا

كددددان ذلددددك ضددددرورياً ومناسددددباً ووفقدددداً لتقدددددير الهيئددددة المحددددض، إلددددى مدددددير الصددددندوق البددددديل جميددددع العقددددود 

 المرتبطة بصندوق االستثمار ذي العالقة.

خدددالل المددددة المحدددددة للبحدددث والتفددداوض مدددع مددددير صدددندوق بدددديل  فدددي حدددال لدددم يعدددي ن مددددير صدددندوق بدددديل  ح

، ف نددده يحدددق لمدددالكي الوحددددات طلدددب تصدددفية الصدددندوق مدددن خدددالل قدددرار أعدددالهاج   الفقدددرةفدددي المشدددار إليهدددا 

 .خال للصندوق

 :الصندوق مشغل 22)

 شغل الصندوقمأ( اسم 

 شركة الراجحي المالية

 وتاريخه ب( رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية

م. 18/3/2008هددددو الموافددددق 10/3/1429بتدددداري   الصددددادر (07068/37)تددددرخيص رقددددم  تحمددددلشددددركة الراجحددددي الماليددددة 

الصدددادرة بموجدددب قدددرار الهيئدددة  مؤسسدددات السدددوق الماليدددةبموجدددب أحكدددام الئحدددة  امدددرخص لهددد مؤسسدددة سدددوق ماليدددةهدددي و

 .م19/6/2007هو الموافق 4/6/1428  بتاري  2007-34-5رقم ا

 الصندوق العمل لمشغلج( العنوان المسجل وعنوان 

 اإلدارة العامةشركة الراجحي المالية، 

 حي المروج –طريق الملك فهد  8467

 12263الرمز البريدي  2743صندوق البريد 

 920005856 966+هاتو: 

 114600625 966+فاكس: 

 السعودية العربية المملكة

 بيان األدوار األساسية لمشغل الصندوق ومسؤولياته فيما يتعلق بصندوق االستثمار( د

 اجددددراء  الصددددندوق،والمصدددداريو واالتعدددداب بحسدددداب  تسددددجيل جميددددع المبددددالغ الخاصددددة باسددددتثمارات الصددددندوق

 التسويات الالزمة.
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  ن أالتأكد من ً  والئحة صناديق االستثمار. قلشروط واحكام الصندو جميع استثمارات الصندوق وفقا

  واحكام الصندوق.تقييم أصول الصندوق لتسعير وحدات الصندوق في الوقت المحدد بشروط 

  توزيع األرباح على مالكي الوحدات وفقاً لشروط وأحكام الصندوق اإن وجدت 

  .نشر صافي قيمة أصول الصندوق في يوم العمل التالي ليوم التعامل في الموقع االلكتروني وموقع تداول 

 الصندوق. تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد وفقا لشروط واحكام 

  واحكام شروط الصندوق. تطبيقالتأكد من دقة 

  بالصندوقاالحتفاظ بالدفاتر والسجالت لجميع الوحدات الصادرة والملغاة وبسجل محدب لكل مشترك. 

 .أعداد القوائم المالية للصندوق حسب الئحة صناديق االستثمار 

 .تقديم التقارير لمالكي الوحدات حسب ما نصت عليه الئحة صناديق االستثمار 

 ير الخاصة بهيئة السوق المالية.تقديم التقار 

 صندوق من الباطنمشغل الصندوق في تعيين مشغل حق ( هـ

للصدددندوق مدددن البددداطن ألي صدددندوق  مشدددغالً الصدددندوق تكليدددو طدددرف ثالدددث أو أكثدددر أو أي تابعيددده بالعمدددل  لمشدددغليجدددوز 

 أيالصددددندوق  مشددددغليدفع سددددصددددندوق مددددن البدددداطن ألي صددددندوق اسددددتثمار يددددديره الصددددندوق. و مشددددغلاسددددتثمار يددددديره 

 . لذلك تابعةأتعاب ومصاريو 

 ( المهام التي كلف بها مشغل الصندوق طرفاً ثالثاً فيما يتعلق بصندوق االستثمارو

 فددددي عنددده نيابدددة جميعهدددا أو مشدددغل الصددددندوق مهدددام مدددن بجددددزء للقيدددام ثالدددث طدددرف أي تكليددددو لمشدددغل الصدددندوق يحدددق

   .الخارجية أو المحلية األسواق

 :الحفظأمين  23) 

 أ( اسم أمين الحفظ

 " المالية البالدشركة البالد لالستثمار "

 وتاريخه المالية،ب( رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق 

هددددو 20/05/1429بتدددداري    08100-37ا رقددددم تحمددددل تددددرخيص مقرهددددا الرئيسددددي فددددي الريدددداض الماليددددة الددددبالدشددددركة 

 .م25/05/2008الموافق 

 العمل ألمين الحفظج( العنوان المسجل وعنوان 

 لالستثمار البالد شركة

  السعودية العربية المملكة

  الرئيسي المركز المالية، البالد

  11411 الرياض 140 ب ل|  فهد الملك طريق

 0112906299: فاكس 920003636: المجاني الرقم

 capital.com-clientservices@albilad   :اإللكتروني البريد

 capital.com-www.albiladالموقع االلكتروني: 

 

mailto:clientservices@albilad-capital.com
http://www.albilad-capital.com/
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 بالصندوق( األدوار األساسية ومسؤوليات أمين الحفظ فيما يتعلق د

 التددددابير جميدددع واتخددداذ الوحدددات مدددالكي جميدددع عددن نيابدددة الصدددندوق أصدددول وحمايددة حفددد  عدددن المسددؤول هدددو الحفددد  أمددين

 الصندوق. أصول حف  يخص فيما اإلدارية

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

ً  طرفا  .مؤسسات السوق المالية الئحة أو االستثمار صناديق الئحة أحكام بموجب ثالثا

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

 .المتعمد تقصيره أو تصرف

 ( حق أمين الحفظ في تعيين أمين حفظ من الباطنهـ

ً يجدددوز ألمدددين الحفددد  تكليدددو  وسددديدفع للحفددد  مدددن البددداطن للصدددندوق.  طدددرف ثالدددث أو أكثدددر أو اي مدددن تابعيددده بالعمدددل أميندددا

 أمين الحف  أي أتعاب ومصاريو تابعة لذلك.

 ً  و( المهام التي كلف بها أمين الحفظ طرفاً ثالثا

 المحليددة األسددواق فددي عندده نيابددة جميعهددا أو الحفدد  أمددين مهددام مددن بجددزء للقيددام ثالددث طددرف أي تكليددو الحفدد  ألمددين يحددق

   .الخارجية أو

 استبدالهز( األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو 

 واستبداله: الحفظ أمين عزل في الهيئة صالحية .1

ً أو اتخددداذ أي تددددبير تدددراه  الصدددندوق مددددير مدددن المعدددينحفددد  الللهيئدددة عدددزل أمدددين   الحددداالت مدددن أيفدددي حدددال وقدددوع  مناسدددبا

 :اآلتية

 بذلك بموجب مؤسسات السوق المالية.دون إشعار الهيئة  نشاط الحف أمين الحف  عن ممارسة  توقو .1

 من قبل الهيئة. تعليقه أوفي ممارسة نشاط الحف  أو سحبه  أمين الحف ترخيص  إلغاء .2

 ترخيصه في ممارسة نشاط الحف .أمين الحف  إللغاء  إلى الهيئة منطلب  تقديم .3

 .التنفيذية بالتزام النظام أو لوائحه -اً تراه الهيئة جوهريبشكل  -ل الحف  قد أخإذا رأت الهيئة أن أمين  .4

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

، فيجدددب علدددى مددددير الصدددندوق المعندددي تعيدددين أمدددين حفددد  أعددداله  1إذا مارسدددت الهيئدددة أيددداً مدددن صدددالحياتها وفقددداً للفقدددرة ا

بدددديل وفقددداً لتعليمدددات الهيئدددة، كمدددا يتعدددين علدددى مددددير الصدددندوق وأمدددين الحفددد  المعدددزول التعددداون بشدددكل كامدددل مدددن أجدددل 

  يومددداً األولددى مدددن تعيدددين 60ا والمسدداعدة علدددى تسددهيل النقدددل السدددلس للمسددؤوليات إلدددى أمدددين الحفدد  البدددديل وذلدددك خددالل الددد

نقددل، حيثمددا كددان ذلددك ضددرورياً ومناسددباً ووفقدداً لتقدددير الهيئددة أمددين الحفدد  البددديل. ويجددب علددى أمددين الحفدد  المعددزول أن ي

 المحض، إلى أمين الحف  البديل جميع العقود المرتبطة بصندوق االستثمار ذي العالقة.

 واستبداله: الحفظ أمين عزل في مدير الصندوق صالحية .2

أن  معقدددول ى بشدددكلرأإذا  كتدددابيبموجدددب إشدددعار  المعدددين مدددن قبلدددهحفددد  الأمدددين عدددزل  الصدددندوقيجدددوز لمددددير  .أ

عددزل أمددين الحفددد  فددي مصددلحة مدددالكي الوحدددات، وعلددى مددددير الصددندوق إشددعار الهيئدددة ومددالكي الوحدددات بدددذلك 

 .فوراً وبشكل كتابي
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أمدددين الحفددد   مدددن تسدددلم   يومددداً 30اخدددالل  تعيدددين بدددديل لددده أمدددين الحفددد  عدددزل إذا يجدددب علدددى مددددير الصدددندوق .ب

التعددداون بشدددكل كامدددل مدددع  . ويجدددب علدددى أمدددين الحفددد  المعدددزولأعددداله  أالفقدددرة وفقددداً لصدددادر الكتدددابي الإلشدددعار ا

تسددهيل النقددل السددلس للمسددؤوليات إلددى أمددين الحفدد  البددديل. ويجددب علددى أمددين الحفدد  المعددزول ل مدددير الصددندوق

أن ينقددددل، حيثمددددا كددددان ذلددددك ضددددرورياً ومناسددددباً، إلددددى أمددددين الحفدددد  البددددديل جميددددع العقددددود المرتبطددددة بصددددندوق 

 عالقة.االستثمار ذي ال

عددن قيامددده بتعيددين أمدددين حفدد  بدددديل، ويجدددب  اإللكتروندددي موقعددده اإلفصدداح فدددوراً فددييجددب علدددى مدددير الصدددندوق  .ج

علدددى مددددير الصدددندوق العدددام كدددذلك اإلفصددداح فدددي أي موقدددع آخدددر متددداح للجمهدددور بحسدددب الضدددوابا التدددي تحدددددها 

 الهيئة عن قيامه بتعيين أمين حف  بديل للصندوق العام.

 :الصندوق إدارة مجلس( 24

 أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق، مع بيان نوع العضوية .أ

ينطبدددق علددديهم التعريدددو  مسدددتقلين بيدددنهم عضدددوينمدددن  أعضددداءخمسدددة  يشدددرف علدددى الصدددندوق مجلدددس إدارة مكدددون مدددن

الددددوارد فددددي قائمددددة المصددددطلحات المسددددتخدمة فددددي لددددوائح الهيئددددة، ويتكددددون مجلددددس إدارة الصددددندوق مددددن األعضدددداء التاليددددة 

 أسمائهم:

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

 )السيد / عبدهللا بن خالد المسلم ) عضو غير مستقل 

 عضو غير مستقل( -أنس بن عبدهللا العيسى  /الدكتور الشيخ( 

  عضو مستقل(السيد/ طارق بن عبدهللا الرميم( 

 )السيد/ عبدالعزيز بن صالح العمير )عضو مستقل 

 

 نبكة عن مؤهالت أعضاء مجلس إدارة الصندوق .ب

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

، 2016يشدددغل السددديد أحمدددد المحسدددن منصدددب الدددرئيس التنفيدددذي للشدددؤون الماليدددة فدددي شدددركة الراجحدددي الماليدددة مندددذ العدددام 

فددددي عامددددا مددددن الخبددددرة فددددي األعمددددال المصددددرفية والماليددددة والتدددددقيق. وهددددو عضددددو مجلددددس اإلدارة  16ولديدددده أكثددددر مددددن 

لجندددة الغددداز والتصدددنيع األهليدددة ورئددديس وعضدددو مجلدددس اإلدارة فدددي شدددركة  2018صدددندوق الراجحدددي ريدددت مندددذ العدددام 

العدددام ، وهدددو كدددذلك عضدددو لجندددة المراجعدددة فدددي شدددركة االتحددداد للتدددأمين التعددداوني مندددذ 2019المراجعدددة فيهدددا مندددذ العدددام 

كمدددا عمدددل . شدددغل السددديد أحمدددد منصدددب الدددرئيس التنفيدددذي للشدددؤون الماليدددة فدددي مصدددرف الراجحدددي فدددروع األردن، 2017

أيضددا فددي وشددركة ديلويددت، وعمددل  PwC لسددعودية، وقبددل ذلددك كددان يعمددل فددي شددركةا -سددابقا فددي مصددرف الراجحددي 

سددداوب ايسدددت الصدددندوق السدددعودي للتنميدددة. السددديد أحمدددد حاصدددل علدددى شدددهادة ماجسدددتير فدددي إدارة األعمدددال مدددن جامعدددة 

د. باإلضدددافة الملدددك سدددعوالواليدددات المتحددددة األمريكيدددة، ودرجدددة البكدددالوريوس فدددي المحاسدددبة مدددن جامعدددة  -ميسدددوري سدددتيت 

فددي كليددة لندددن لألعمددال. السدديد الددى بددرامج تنفيذيددة فددي كليددة الدراسددات العليددا إلدارة األعمددال فددي جامعددة سددتانفورد وكددذلك 

باإلضددددافة الددددى الزمالددددة السددددعودية  ، CPAأحمددددد المحسددددن حاصددددل علددددى شددددهادة الزمالددددة األمريكيددددة فددددي المحاسددددبة ا

  . SOCPAللمحاسبين القانونيين ا

 )عضو غير مستقل( السيد/ عبدهللا بن خالد المسلم

يمتلك  .، ويقوم حالياً بوظيفة مدير تنفيذي ب دارة أسواق المال2016يعمل في مجموعة الخزينة في مصرف الراجحي منذ عام 

ل على خبرة مالية ومصرفية تتجاوز عشر سنوات تنوعت ما بين مصرف الراجحي وبنك البالد ومجموعة سامبا المالية، حص
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، وعلى شهادة ماجستير إدارة األعمال من 2010شهادة البكالوريوس في المالية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 

 .2016جامعة األمير سلطان عام 

 العيسى )عضو غير مستقل( عبد هللاأنس بن  /الدكتور الشيخ

 ، يحمددددل شددددهادة2010منددددذ شددددهر سددددبتمبر  الماليددددةأمددددين الهيئددددة الشددددرعية ومدددددير اإلدارة الشددددرعية بشددددركة الراجحددددي 

بكددددالوريوس الماجسددددتير ومددددن المعهددددد العددددالي للقضدددداء بجامعددددة اإلمددددام محمددددد بددددن سددددعود اإلسددددالمية، ويحمددددل  الدددددكتوراه

عمدددل فدددي الرقابدددة الشدددرعية بمصدددرف الراجحدددي، كمدددا عمدددل فدددي جامعدددة اإلمدددام محمدددد بدددن  الشدددريعة مدددن الجامعدددة نفسدددها،

 اهمات في مجال االستشارات الشرعية وهو عضو في الجمعية الفقهية السعودية.سعود اإلسالمية، له مس

 )عضو مستقل(الرميم  السيد/ طارق بن عبد هللا

طدددارق مؤسدددس وشدددريك تنفيدددذي لشدددركة شدددركاء وتدددر األعمدددال التجاريدددة، وهدددي شدددركة اسدددتثمارية خاصدددة لهدددا مكاتدددب فدددي 

الريددداض ودبدددي. رئددديس مجلدددس إدارة الشدددركة السدددعودية لألسدددماك وصدددندوق تدددالل الملقدددا السدددكني، وشدددركة تدددأثير الماليدددة، 

ة وعضدددو لجندددة االسدددتثمار للمجموعدددة وهدددي شدددركة مرخصدددة مدددن هيئدددة السدددوق الماليدددة. وهدددو نائدددب رئددديس مجلدددس إدار

المتحددددة للتدددأمين التعددداوني اأسددديج ، وعضدددو مجلدددس إدارة وعضدددو اللجندددة التنفيذيدددة لشدددركة األمثدددل للتمويدددل. بددددأ مسددديرته 

العمليدددة مدددع صدددندوق التنميدددة الصدددناعية السدددعودي، وقدددد شدددغل سدددابقاً منصدددب رئددديس قسدددم إدارة األصدددول الثدددروات فدددي 

AG Deutsche Bank    منصددب كبيددر المصددرفيين فددي وأيضدداBNP Paribas Corporate& Investment 

Banking حاصددددل علددددى شددددهادة الماجسددددتير فددددي إدارة األعمددددال مددددن كليددددة لندددددن لألعمددددال، وشددددهادة البكددددالوريوس فددددي .

الهندسدددددة الميكانيكيدددددة مدددددن جامعدددددة واليدددددة بورتالندددددد، كمدددددا يعدددددد طدددددارق مستشدددددار مدددددالي مدددددرخص مدددددن وزارة التجدددددارة 

 واالستثمار.

 (عضو مستقل)بن صالح العمير  العزيز عبدالسيد/ 

العميددر حاليدداً منصددب رئدديس تنفيددذي فددي شددركة وصددل لالسددتثمار  العزيددز عبددد بددن صددالح بددن العزيددز عبددد االسددتاذ يشددغل

م وقبدددل انضدددمامه لشدددركة وصدددل، عمدددل رئيسددداً إلدارة المبيعدددات وكبدددار المسدددتثمرين فدددي شدددركة 2012التجاريدددة مندددذ عدددام 

سدددنه فدددي مجدددال تمويدددل الشدددركات والخددددمات االسدددتثمارية والتسدددويقية. كمدددا  15الراجحدددي الماليدددة، ولديددده خبدددرة تزيدددد عدددن 

شددغل منصددب عضددو مجلدددس ادارة فددي صددندوق الراجحددي ريدددت وشددركة التددامين العربيددة التعاونيدددة وشددركة بدايددة لتمويدددل ي

المندددازل وعددددد مدددن الشدددركات التجاريدددة والصدددناعية، حاصدددل علدددى شدددهادة البكدددالوريوس فدددي ادارة األعمدددال مدددن جامعدددة 

 .وبستر في مدينة جنيو، سويسرا

 ندوقوصف أدوار ومسؤوليات مجلس إدارة الص .ج

 دور مجلس إدارة الصندوق وطبيعة الخدمات التي يقدمها المجلس كتالي:

 :تشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق اآلتي

الموافقدددة علدددى جميدددع العقدددود والقدددرارات والتقدددارير الجوهريدددة التدددي يكدددون الصدددندوق العدددام طرفددداً فيهدددا، ويشدددمل  .1

عقددددود تقددددديم خدددددمات اإلدارة للصددددندوق، وعقددددود تقددددديم  الموافقددددة علددددى -علددددى سددددبيل المثددددال ال الحصددددر  -ذلدددك 

خددددمات الحفددد ، وال يشدددمل ذلدددك العقدددود المبرمدددة وفقددداً للقدددرارات االسدددتثمارية فدددي شدددأن أي اسدددتثمارات قدددام بهدددا 

 .الصندوق أو سيقوم بها في المستقبل

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

الموافقدددة أو المصدددادقة علدددى أي تعدددارض مصدددالح يفصدددح عنددده مددددير  -متدددى كدددان ذلدددك مناسدددباً  - اإلشدددراف، و .3

 .الصندوق
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االجتمددداع مدددرتين سدددنوياً علدددى األقدددل مدددع لجندددة المطابقدددة وااللتدددزام لددددى مددددير الصدددندوق أو مسدددؤول المطابقدددة   .4

 -ت العالقددددة، ويشددددمل ذلددددك وااللتددددزام لديدددده لمراجعددددة التددددزام الصددددندوق بجميددددع القددددوانين واألنظمددددة واللددددوائح ذا

 .الئحة صناديق االستثمار وأي تعديل عليهاالمتطلبات المنصول عليها في  -على سبيل المثال ال الحصر 

الئحدددة الموافقدددة علدددى جميدددع التغييدددرات المنصدددول عليهدددا فدددي المدددادتين الثانيدددة والسدددتين والثالثدددة والسدددتين مدددن  .5

حصددددول مدددددير الصددددندوق علددددى موافقددددة مددددالكي الوحدددددات وذلددددك قبددددل  صددددناديق االسددددتثمار وأي تعددددديل عليهددددا

 والهيئة أو إشعارهم احيثما ينطبق 

التأكددددد مددددن اكتمددددال ودقددددة شددددروط وأحكددددام الصددددندوق وأي مسددددتند آخددددر اسددددواء أكددددان عقددددداً أم غيددددره  يتضددددمن  .6

مددا إفصدداحات تتعلددق بالصددندوق العددام ومدددير الصددندوق وإدارتدده للصددندوق العددام، إضددافة إلددى التأكددد مددن توافددق 

 .سبق مع أحكام هذه الالئحة

الئحدددة صدددناديق التأكدددد مدددن قيدددام مددددير الصدددندوق بمسدددؤولياته بمدددا يحقدددق مصدددلحة مدددالكي الوحددددات وفقددداً ألحكدددام  .7

 .وشروط وأحكام الصندوقاالستثمار وأي تعديل عليها

الخددددمات  االطدددالع علدددى التقريدددر المتضدددمن تقيددديم أداء وجدددودة الخددددمات المقدمدددة مدددن األطدددراف المعنيدددة بتقدددديم .8

الئحدددة صدددناديق االسدددتثمار وأي تعدددديل الجوهريدددة للصدددندوق المشدددار إليددده فدددي الفقدددرة ال  مدددن المدددادة التاسدددعة مدددن 

  وذلدددك للتأكدددد مدددن قيدددام مددددير الصدددندوق بمسدددؤولياته بمدددا يحقدددق مصدددلحة مدددالكي الوحددددات وفقددداً لشدددروط عليهدددا

  .وأحكام الصندوق وما ورد في هذه الالئحة

دير الصدددندوق مدددع المخددداطر المتعلقدددة بأصدددول الصدددندوق وفقًدددا لسياسدددات وإجدددراءات مددددير تقيددديم آليدددة تعامدددل مددد .9

 .الصندوق حيال رصد المخاطر المتعلقة بالصندوق وكيفية التعامل معها

 .العمل بأمانة وحسن نية واهتمام ومهارة وعناية وحرل وبما يحقق مصلحة مالكي الوحدات .10

جميددددع وقددددائع االجتماعددددات والقددددرارات التددددي اتخددددذها مجلددددس تدددددوين محاضددددر االجتماعددددات التددددي تشددددتمل علددددى  .11

 .إدارة الصندوق

االطدددالع علدددى التقريدددر المتضدددمن جميدددع الشدددكاوى واإلجدددراءات المتخدددذة حيالهدددا المشدددار إليددده فدددي الفقدددرة ام  مدددن  .12

  وذلددددك للتأكددددد مددددن قيددددام مدددددير الصددددندوق الئحددددة صددددناديق االسددددتثمار وأي تعددددديل عليهدددداالمددددادة التاسددددعة مددددن 

الئحدددة صدددناديق لياته بمدددا يحقدددق مصدددلحة مدددالكي الوحددددات وفقددداً لشدددروط وأحكدددام الصدددندوق ومدددا ورد فدددي بمسدددؤو

 االستثمار وأي تعديل عليها

 

 أعضاء مجلس إدارة الصندوق مكافآتتفاصيل  .د

المستقلين لاير سعودي" كحد أقصى سنويا لألعضاء  60,000المكاف ت المتوقع دفعها إلى مجلس إدارة الصندوق تصل إلى "

 مجتمعين.

 بيان بأي تعار  متحقق أو محتمل بين مصالح عضو مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق .ه

 اسددددتثمارية أهددددداف ذات أخددددرى اسددددتثمارية صددددناديق فددددي أعضدددداء يكونددددوا أن الصددددندوق إدارة مجلددددس ألعضدددداء يمكددددن

 فمدددن ولدددذلك. أخدددر صدددندوق مددددير أي قبدددل مدددن أو الصدددندوق مددددير قبدددل مدددن تددددار كاندددت سدددواءً  الصدددندوق ألهدددداف مشدددابهة

 تعدددارض علددى ينطدددوي موقددو فدددي أندده ألعمالددده ممارسددته نطدداق فدددي الصددندوق إدارة مجلدددس أعضدداء أحدددد يجددد أن الممكددن

 مجلدددس عضدددو يراعدددي سدددوف الحددداالت هدددذه وفدددي. الصدددناديق مدددن أكثدددر أو واحدددد مدددع المصدددالح أو الواجبدددات فدددي محتمدددل

 إدارة مجلدددس كعضدددو ومسدددؤوليته دوره حسدددب المعنيدددين الوحددددات مدددالكي مصدددالح يحقدددق بمدددا بالتصدددرف التزاماتددده اإلدارة

ً  ممكنددددة درجددددة إلددددى وحددددرل نيددددة وحسددددن بأمانددددة بالعمددددل وذلددددك بالصددددندوق  عمددددالء تجدددداه التزاماتدددده إغفددددال دون عمليددددا

 سدددوف التصدددويت تتطلدددب التدددي الحددداالت وفدددي المصدددالح فدددي محتمدددل تعدددارض أي علدددى االطدددالع عندددد األخدددرى الصدددناديق

 شدددروط إعدددداد تددداري  إلدددى أنددده علمدددا. ذلدددك وجدددوب اإلدارة مجلدددس أعضددداء رأى إذا التصدددويت عدددن العضدددو ذلدددك يمتندددع

 .الصندوق ومصالح الصندوق إدارة مجلس عضو مصالح بين متحقق تعارض يوجد ال الصندوق وأحكام

 مجالس إدارة الصناديق التي يشارك فيها عضو مجلس الصندوق 
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الصدددندوق أن أعضددداء مجلدددس اإلدارة قدددد يكدددون لهدددم عضدددويات مماثلدددة فدددي صدددناديق اسدددتثمارية يددددرك المسدددتثمر فدددي هدددذا 

جميدددع أسدددماء الصدددناديق االسدددتثمارية المددددارة مدددن  –مدددن حدددين آلخدددر  –أخدددرى، ويجتهدددد مددددير الصدددندوق لبيدددان وتحدددديث 

أعضددداء مجلدددس  قبدددل الشدددركة التدددي يحدددل فيهدددا أحدددد أو جميدددع أعضددداء مجلدددس اإلدارة. الجددددول التدددالي يوضدددح عضدددويات

 اإلدارة الحالية في الصناديق االستثمارية المرخصة والعاملة في المملكة العربية السعودية.

 اسم الصندوق

 أعضاء مستقلين أعضاء غير مستقلين
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صددندوق الراجحي  للمضدداربة بالبضددائع االريال 

 السعودي 
 

 
   

صدددندوق الراجحي للمضددداربة بالبضدددائع ادوالر 

 أمريكي 
 

 
   

      صندوق الراجحي للصكوك

      صندوق الراجحي  المتوازن المتعدد األصول

      صندوق الراجحي للنمو المتعدد األصول

      صندوق الراجحي المحاف  متعدد األصول

      السعوديةصندوق الراجحي لألسهم 

      صندوق الراجحي لألسهم الخليجية

      صندوق الراجحي لألسهم العالمية

صددددددندددوق الراجحي لتنميددة رأس المددال وتوزيع 

األرباح اأسدددهم منطقة الشدددرق األوسدددا وشدددمال 

 أفريقيا 

 

 

   

      لقطاع المواد األساسيةصندوق الراجحي 

سي أي لمؤشر األسهم  صندوق الراجحي إم إس 

 السعودية متعدد العوامل
 

 
   

      للدخل السعوديةصندوق الراجحي لألسهم 

       السعوديةلألسهم  المرن صندوق الراجحي

      صندوق الراجحي المتنوع للدخل

      صندوق الراجحي المطور للمرابحات

      صندوق الراجحي ريت

 صندوق مجمع تالل الملقا السكني
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 الشرعية: الهيئة( 25

 هيئة الشرعية، ومؤهالتهمالأ( أسماء أعضاء 

   أعضاء هم:3تتكون الهيئة الشرعية للصندوق من ثالثة ا

 )رئيساً(فضيلة الشيخ د. صالح بن منصور الجربوع 

حصددددل الدددددكتور صددددالح علددددى الشددددهادة الجامعيددددة وشددددهادة الماجسددددتير والدددددكتوراه مددددن جامعددددة اإلمددددام محمددددد بددددن سددددعود 

يعمددل رئيسدداً للهيئددة الشددرعية فددي شددركة تكافددل الراجحددي للتددأمين التعدداوني، وهددو محددامي ومحكددم معتمددد فددي واإلسددالمية، 

 البحرين –مركز التحكيم لدول مجلس التعاون الخليجي 

  اللحيدان )عضواً( عبد هللافضيلة الشيخ د. سليمان بن 

حصدددل الددددكتور سددددليمان علدددى الشددددهادة الجامعيدددة وشدددهادة الماجسددددتير والددددكتوراه مددددن جامعدددة اإلمدددام محمددددد بدددن سددددعود 

 سابقاً. قاضي استئناف في المجلس األعلى للقضاء وهواإلسالمية، 

  فضيلة الشيخ د. سعد بن تركي الخثالن )عضواً(

حصدددل الددددكتور سدددعد علدددى الشدددهادة الجامعيدددة والماجسدددتير والددددكتوراه مدددن جامعدددة اإلمدددام محمدددد بدددن سدددعود اإلسدددالمية، 

الريددداض، ورئيسددداً  -ويعمدددل حاليددداً اأسدددتاذ  فدددي قسدددم الفقددده فدددي كليدددة الشدددريعة بجامعدددة اإلمدددام محمدددد بدددن سدددعود اإلسدددالمية

 العلماء بالمملكة العربية السعودية.للجمعية الفقهية السعودية، وهو عضو سابق لدى هيئة كبار 

 هيئة الشرعيةالب( أدوار ومسؤوليات 

 :يلي فيما يتمثل الشرعية الهيئة دور

دراسودددددوة ومراجعودددددوة شودددددوروط وأحودددددوكام الصنودددددودوق وأهودددددودافه وسياسودددددواته االسودددددوتثمارية، للتأكدددددد مدددددن  .1

 .الشريعةتقيدهووا بأحووكام 

 بخصول التقيد باألحكام الشرعية. تقديم الرأي الشرعي إلى مدير الصندوق .2

علدددى مدددير الصدددندوق التقيدددد بهددا خدددالل إدارتددده السدددتثمارات  يجدددبتحديددد الضدددوابا واألحكدددام الشددرعية التدددي  .3

 الصندوق.

 والتأكد من استبعاده. -إن وجد–وضع آلية الحتساب العنصر الواجب استبعاده من الصندوق  .4

 الضوابا الشرعية المحددة.مراقبة استثمارات الصندوق وأعماله وفق  .5

 

 هيئة الشرعيةالأعضاء  مكافئاتج( تفاصيل 

ل الصندوق أي تكاليو مقابل االستشارات الشرعية  .ال يحم 

د( تفاصااااايل المعاااااايير المطبقاااااة لتحدياااااد شااااارعية األصاااااول المعااااادة لالساااااتثمار والمراجعاااااة الدورياااااة لتلاااااك األصاااااول 

 معايير الشرعيةواإلجراءات المتبعة في حال عدم التوافق مع ال

تحكدددم الصدددندوق ضدددوابا االسدددتثمار والمتددداجرة فدددي األسدددهم والبضدددائع الصدددادرة مدددن الهيئدددة الشدددرعية لمددددير الصدددندوق 

 والتي تشمل ما يأتي:

 أوالً: ضوابط صناديق المضاربة بالبضائع
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 هدددي أن يددددفع شدددخص مددداالً إلدددى آخدددر ليت جدددر بددده، ويتقاسدددمان الدددربح بينهمدددا بحسدددب مدددا يتفقدددان عليددده. تعرياااف المضااااربة:

والمضدددداربة فددددي هددددذا الصددددندوق مددددن المضدددداربة المشددددتركة وهددددي هنددددا: عقددددد بددددين أربدددداب المددددال امددددالك الوحدددددات  

يدددق ربدددح مناسدددب، والمضدددارب امددددير الصدددندوق  علدددى أن يتدددولى المضدددارب اسدددتثمار أمدددوالهم فدددي نشددداط يرجدددى منددده تحق

علددى أن يكددون الددربح موزعدداً بينهمددا حسددب مددا اتفقددا عليدده، وفددي حددال الخسددارة تكددون الخسددارة الماليددة علددى أربدداب المددال 

 ويخسر المضارب جهده وعمله فقا.

 

 الضوابط الشرعية:

فددددي حالددددة اسددددتثمار الصددددندوق بصددددناديق أخددددرى تددددديرها شددددركة الراجحددددي الماليددددة، تحكددددم الصددددندوق الضددددوابا  .أ

 الشرعية الصادرة من الهيئة الشرعية لمدير الصندوق والتي تشمل ما يأتي:

 في حال تعامل الصندوق بشراء السلع االمعادن  ثم بيعها باألجل يلتزم مدير الصندوق باآلتي: .ب

   وبموجدددب الوثدددائق المعيندددة لهدددا، قبدددل  –بأرقامهدددا ومكانهدددا  –أن تكدددون السدددلع مملوكدددة للصدددندوق ومتعيندددة لددده

 ى المشتري.البيع عل

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

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

  إذا بددداع الصدددندوق السدددلعة علدددى عميدددل فدددال يجدددوز لددده أن يبيعهدددا وكالدددة عنددده علدددى مدددن اشدددتراها الصدددندوق

 لنفسه.

تدددددداول وحددددددات الصدددددندوق إال بعدددددد بددددددء نشددددداطه واسدددددتمرار مزاولتددددده لهدددددذا النشددددداط فدددددي موجوداتددددده  ال يجدددددوز .ج

 االستثمارية.

ال يجددددوز تددددداول وحدددددات الصددددندوق بعددددد توقفدددده عددددن مزاولددددة نشدددداطه كددددالتوقو للتصددددفية إذا كانددددت فددددي موجددددودات  .د

 بيع الدين. الصندوق ديون أو نقود، إذ يجب في هذه الحال تطبيق أحكام الصرف وشروطه وأحكام

 

 ثانيا: ضوابط صناديق األسهم:

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

 

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

غددددراض واألنشددددطة المباحددددة. وهددددذه الشددددركات يجددددوز االسددددتثمار والمتدددداجرة الشددددركات المسدددداهمة ذات األ النااااوع األول:

 بأسهمها وفق شروط البيع وأحكامه.

الشدددركات المسددداهمة ذات األغدددراض واألنشدددطة المحرمدددة، مثدددل شدددركات الخمدددور والتبدددغ ولحدددوم الخنزيدددر  الناااوع الثااااني:

وصدددناديق االسدددتثمار فدددي السدددندات الربويدددة، وشدددركات القمدددار والبندددوك الربويدددة، وشدددركات المجدددون واألفدددالم الخليعدددة، 

والشددددركات المتخصصددددة فددددي تددددداول الددددديون والتعامددددل بهددددا. وهددددذه الشددددركات ال يجددددوز االسددددتثمار والمتدددداجرة بأسددددهمها 

 مطلقاً.

الشددددركات المسدددداهمة التددددي أغراضددددها وأنشددددطتها مباحددددة، ولكددددن قددددد يطددددرأ فددددي بعددددض تعامالتهددددا أمددددور  النااااوع الثالااااث:

محرمدددة، مثدددل تعاملهدددا بالربدددا اقتراضدددا أو إيدددداعاً. وقدددد قدددررت الهيئدددة بشدددأن هدددذا الندددوع االندددوع الثالدددث  مدددن الشدددركات 

 المساهمة ما يأتي:

 ا النوع من أنواع الشركات المساهمة الضوابا اآلتية:أوالً: يجب أن يراعى في االستثمار والمتاجرة في أسهم هذ

  إن جددددواز التعامددددل بأسددددهم تلددددك الشددددركات مقيددددد بالحاجددددة، فدددد ذا وجدددددت شددددركات مسدددداهمة تلتددددزم اجتندددداب

 التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجب االكتفاء بها عن غيرها ممن ال يلتزم بذلك.
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  أكدددان قرضددداً طويدددل األجدددل أم قرضددداً قصدددير األجدددلسدددواء –أال يتجددداوز إجمدددالي المبلدددغ المقتدددرض بالربدددا-

٪  مددن إجمددالي القيمددة السددوقية مددا لددم تقددل عددن القيمددة الدفتريددة، علمدداً أن االقتددراض بالربددا حددرام مهمددا 30ا

 كان مبلغه، وتؤخذ القيمة السوقية من متوسا قيمتها لكل ربع من أرباع السنة.

 مدددن إجمدددالي إيدددراد الشدددركة سدددواء أكدددان هدددذا 5أال يتجددداوز مقددددار اإليدددراد النددداتج مدددن عنصدددر محدددرم ا  ٪

اإليدددراد ناتجددداً عدددن االسدددتثمار بفائددددة ربويدددة أم عدددن ممارسدددة نشددداط محدددرم أم عدددن تملدددك لمحدددرم أم عدددن غيدددر 

 ذلك. وإذا لم يتم اإلفصاح عن بعض اإليرادات فيجتهد في معرفتها، ويراعى في ذلك جانب االحتياط.

 جتهاد وهو قابل إلعادة النظر حسب االقتضاء.وما ورد من تحديد للنسب مبني على اال 

ثانيددداً: إذا تغيدددرت أوضددداع الشدددركات بحيدددث ال تنطبدددق عليهدددا الضدددوابا السدددابقة وجبدددت المبدددادرة إلدددى الدددتخلص منهدددا ببيدددع 

 أسهمها حسب اإلمكان على أال تتجاوز مدة االنتظار تسعين يوماً من تاري  العلم بتغيرها.

الشددركة والنسددب المقددررة لجددواز الدددخول فددي االسددتثمار والمتدداجرة فيهددا إلددى أقددرب قددوائم  ثالثدداً: يرجددع فددي معرفددة أنشددطة

 مالية صادرة موضحة للغرض  سنوية كانت أو ربع سنوية أو شهرية، سواء أكانت مدققة أم غير مدققة.

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

ويعني االستثمار: اقتناء السهم بقصد ريعه، -خامساً: تطبق الشركة الضوابا المذكورة في االستثمار وفي المتاجرة في األسهم، 

سواٌء قامت الشركة نفسها بذلك أم بواسطة  -أي ربحه السنوي، وتعني المتاجرة: البيع والشراء بقصد الربح من الفرق بين السعرين

أكان تعامل الشركة لنفسها، أم كان لغيرها على سبيل التوسا االسمسرة  كما في حالة الوساطة في التداول، أو  غيرها، وسواءٌ 

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

 ية.للغير كما في إدارة المحاف  االستثمار

 الشرعية الهيئة ضوابا حسب األخرى المالية واألوراق األسهم من المحرم العنصر استبعاد الصندوق مدير يتولىسادساً: 

 ثالثاً: ضوابط الصكوك:

تعريو الصكوك: هي وثائق متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو حقوق معنوية أو في 

مشروع معين أو نشاط استثماري خال، وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب االكتتاب وبدء استخدامها  ملكية موجودات

 فيما أصدرت من أجله.

 الضوابط الشرعية:

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

 أن يكون الصك مجازاً من الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المالية. .1

أن يحكم الصك أحد عقود المعامالت المالية في الفقه اإلسالمي، كالمشاركة، أو السلم، أو االستصناع، أو اإلجارة أو  .2

 البيع وغيرها، وأن تكون مستوفية ألركانها وشروطها.

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

 الشريعة اإلسالمية.

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

 التفريا.

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

 يجوز تداولها إال بعد مراعاة أحكام بيع الدين وشروط عقد الصرف.إذا كانت أصول الصكوك ديوناً أو نقوداً فال   أ

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

 إذا كانت أصول الصكوك تشتمل على أعيان وديون ونقود فينظر للغرض من إصدار الصكوك ف ن كان الغرض تصكيك  ج

الديون أو النقود أو هما معاً فال يجوز تداولها إال بعد مراعاة أحكامهما، وإن كان الغرض تصكيك األعيان ونحوه فال 

  مانع من تداوله.
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 مستشار االستثمار:( 26

 ال يوجد

 الموزع:( 27

 الموزعاسم أ( 

 المالية دراية شركة

 للموزعالمسجل وعنوان العمل  ( العنوانب

 الرياض - العامشارع العليا 

  الدور الثاني -مركز العليا 

 286546صندوق بريد 

 11323الرياض 

 33 44 2002 9: هاتو

 8071 299 966فاكس: 

 

 للموزع اإللكتروني الموقع ( العنوانج

support@derayah.com 

 للموزع الهيئة عن الصادر الترخيص( د

 08109 – 27 رقم ترخيص

 فيما يتعلق بصندوق االستثمار الموزع اتومسؤولي ةر األساسيادو( وصف األه

 :التالي على الموزع مسؤوليات وتشتمل الصندوق، وحدات وبيع عر  من التوزيع بمهام المالية دراية شركة تقوم

 قنوات خالل من ممكنة وعناية جهد بأفضل للمستثمرين الصندوق مدير مسمى تحت الصندوق وحدات وبيع عرض  1

 بالموزع الخاصة التوزيع

 .المستثمرين الموزع مسمى تحت تجميعي بشكل بها المستثمر الصناديق في واالستردادات االشتراكات تنفيذ  2

 مكافحة ونموذج عمليك اعرف نموذج على تشتمل والتي المستثمرين على الالزم والحرل العناية متطلبات بجميع القيام  3

ً  للعميل االستثمار مالءمة ومتطلبات اإلرهاب وتمويل األموال غسل  .السعودية واألنظمة للوائح وفقا

 إتمام تأكيد وتقارير دورية تقارير من تشمله بما بالصندوق الخاصة التقارير وتقديم العمالء مع التواصل مسؤولية  4

 .الصندوق بمدير الخاصة والمتطلبات التقارير وتقديم المستثمرين، وطلبات استفسارات جميع على والرد الصفقات،

 .للمستثمرين الصندوق وعرض بتسويق المتعلقة والمصاريو الرسوم جميع تحمل  5

 .عليها وتغييرات تحديثات وأي للعمالء تقدم التي واألحكام الشروط ودقة اكتمال من التأكد  6

 :مراجع الحسابات 28) 

 مراجع الحساباتأ( اسم 

mailto:support@derayah.com
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 المهنيةلالستشارات كي بي إم جي 

KPMG Professional Services 

 لمراجع الحساباتب( العنوان المسجل وعنوان العمل 

 برج كي بي إم جي 

 طريق المطار –واجهة الرياض 

 11663الرياض  92876ل.ب 

 المملكة العربية السعودية

 8500 874 11 966+هاتو: 

 8600 874 11 966+فاكس: 

http://www.home.kpmg/sa 

 

 صندوقالفيما يتعلق ب مراجع الحساباتج( األدوار األساسية ومسؤوليات 

 بهدا يقدوم التدي المراجعدة لأعمدا إلدى اسدتناداً  الماليدة القدوائم علدى الدرأي إبدداء فدي مراجدع الحسدابات مسدؤوليةتتمثدل 

ً  تمتدد والتددي  المحاسددب التددزام تطلددبت والتددي السددعودية العربيددة المملكددة فددي عليهددا المتعددارف المراجعددة لمعددايير وفقددا

 القدوائم بدأن التأكدد مدن معقولدة درجدة علدى لللحصدو المراجعدة لأعمدا تنفيدذو وتخطديا لمهندةا أخالقيدات بمتطلبدات

 علددى لالحصددو بدد جراءات القيددام أيضددا مراجددع الحسددابات مسددؤوليات تضددمنهريددة. تالجو األخطدداء مددن خاليددة الماليددة

 المحاسددبية السياسدات مالءمددة مددى قيديمت إلدى باإلضدافة .الماليدة القدوائم فددي الدواردة واإليضداحات للمبددالغ مؤيددة أدلدة

 .المالية للقوائم العام العرض قييمت إلى باإلضافة المستخدمة المحاسبية التقديرات ومعقولية المتبعة

 لصندوقا حسابات مراجع( األحكام المنظمة الستبدال د

مدددددير الصدددندوق بحددددق مراجدددع الحسددددابات الخدددارجي للصددددندوق ويحدددتف   كددددي بدددي إم جددددي لالستشدددارات المهنيددددةكون سدددت

إدارة ويكدددون ألعضددداء مجلدددس  ،مجلدددس إدارة الصدددندوقتغييدددر مراجدددع الحسدددابات وفقددداً لمدددا يدددراه مناسدددباً بعدددد أخدددذ موافقدددة 

المعدددين، فدددي  مراجدددع الحسددداباتأو توجيددده مددددير الصدددندوق لتغييدددر  مراجدددع الحسددداباتالحدددق فدددي رفدددض تعيدددين  الصدددندوق

 أي من الحاالت اآلتية: 

  تتعلق بتأدية مهامه لمراجع الحساباتوجود ادعاءات قائمة ومهمة حول سوء السلوك المهني 

  للصندوق مستقال مراجع الحساباتعد يإذا لم 

 إذا لم يعد مراجع الحسابات للصندوق العام مسجالً لدى الهيئة 

  ال يملددددك المددددؤهالت والخبددددرات الكافيددددة لتأديددددة مهددددام  الحسدددداباتمراجددددع إذا قددددرر مجلددددس إدارة الصددددندوق أن

 المراجعة بشكل مرض

  المعين فيما يتعلق بالصندوق مراجع الحساباتإذا طلبت الهيئة وفق لتقديرها المحض تغيير 

 :الصندوقأصول 29) 

 أصول الصندوق محفوظة بواسطة أمين الحف  لصالح الصندوق. .أ

 الصندوق عن أصوله وعن أصول عمالئه اآلخرين.يجب على أمين الحف  فصل أصول  .ب
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، وال يجوز أن يكون املكية مشاعة  تُعَد  أصول صندوق االستثمار مملوكة لمالكي الوحدات في ذلك الصندوق مجتمعين .ج

لمدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو مشغل الصندوق أو أمين الحف  أو أمين الحف  من الباطن أو مقدم 

أو الموزع أي مصلحة في أصول الصندوق أو أي مطالبة فيها، إال إذا كان مدير الصندوق أو مدير الصندوق  المشورة

من الباطن أو مشغل الصندوق أو أمين الحف  أو أمين الحف  من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع مالكاً لوحدات في 

طالبات بموجب أحكام هذه الالئحة وأفصح عنها في شروط الصندوق، وذلك في حدود ملكيته، أو كان مسموحاً بهذه الم

 وأحكام الصندوق. 

 :اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى 30) 

يسدددتقبل مددددير الصدددندوق شدددكاوى المسدددتثمرين فدددي الصدددندوق عدددن طريدددق وحددددة خددددمات العمدددالء علدددى الدددرقم المجددداني 

 المراكز االستثمارية.أو عن طريق  4600625/011أو عن طريق الفاكس رقم  8001245858

  فدددي حالدددة طلدددب الجهدددات القضدددائية المختصدددة أو هيئدددة السدددوق الماليدددة نتدددائج أي شدددكوى صدددادرة عدددن أي مسدددتثمر

 من المستثمرين في الصندوق، فعلى مدير الصندوق تزويدها بجميع المستندات المرتبطة بالموضوع.

 شكاوى حال طلبها.يزود مدير الصندوق المستثمرين باإلجراءات الخاصة بمعالجة ال 

يوم عمل، يحق للمشترك إيداع شكواه لدى هيئة السوق  15وفي حالة تعذر الوصول إلى تسوية أو لم يتم الرد خالل 

إدارة شكاوى المستثمرين، كما يحق للمشترك إيداع شكواه لدى لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية بعد  -المالية

ي  إيداع الشكوى لدى الهيئة، إال إذا اخطرت الهيئة مقدم الشكوى بجواز إيداعها   يوم تقويمي من تار90مضي مدة ا

 لدى اللجنة قبل انقضاء المدة.

 :معلومات أخرى31)  

 سياسات تعار  المصالح  .أ

 معالجة تضارب المصالح عند طلبها بدون أي مقابلب المتعلقةاإلجراءات و السياساتسيتم تقديم 

 صناديقالالجهة القضائية المختصة بالنظر في أي نزاع ناشئ من أو عن االستثمار في  .ب

تخضددددع شددددروط وأحكددددام الصددددندوق ألنظمددددة المملكددددة العربيددددة السددددعودية السددددارية المفعددددول وألي تعددددديالت الحقددددة فددددي 

حدددال أي ندددزاع ينشدددا بدددين الضدددوابا الشدددرعية المعتمددددة لددددى الراجحدددي الماليدددة. وي يتوافدددق مدددعالمسدددتقبل لتلدددك األنظمدددة بمدددا 

 مدير الصندوق والمستثمرين إلى لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية.

 قائمة للمستندات المتاحة لمالكي الوحدات .ج

، شدددروط وأحكدددام الصدددندوقوكدددل عقدددد مدددذكور فدددي  لمدددالكي الوحددددات الحدددق فدددي االطدددالع علدددى شدددروط وأحكدددام الصدددندوق

 .والقوائم المالية لمدير الصندوق

أي معلوماااة أخااارى معروفاااة، أو ينبغاااي أن يعرفهاااا مااادير الصاااندوق أو مجلاااس إدارة الصاااندوق بشاااكل معقاااول،  .د

ماااالكو الوحااادات الحااااليون أو المحتملاااون أو مستشااااروهم المهنياااون، أو مااان  –بشاااكل معقاااول  –وقاااد يطلبهاااا 

 االتي سيُتخك قرار االستثمار بناًء عليه شروط وأحكام الصندوقالمتوقع أن تتضمنها 

 ال يوجد
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عليهااا هيئااة السااوق الماليااة مااا عاادا التااي ذُكاارت فااي  وافقاا أي إعفاااءات ماان قيااود الئحااة صااناديق االسااتثمار  .ه

 وممارساتهسياسات االستثمار 

 ال يوجد

 :متطلبات المعلومات اإلضافية( 32

 .لدى بنك محلي نقدي إيداع مبل  هكا النوع من الصناديق يختلف عن منوحدة  أياالشتراك في أن ( 1

ُعرضاااة  غير ملزم بقبول طلب اساااترداد الوحدات بساااعر االشاااتراك، وأن قيمة الوحدات وإيراداتها الصاااندوق أن مدير( 2

 للصعود والهبوط.

( المنهجية التي ساااايتبعها مدير الصااااندوق لتصاااانيف اسااااتثمارات الصااااندوق أو األطراف النظيرة التي ساااايتعامل معها 3

 الصندوق.

  يتم تقييد إيداعات أسواق النقد وأدوات الدين بالتكلفة، كما يتم تقييم االستثمارات المعدة ألغراض المتاجرة المشتراة

 بالقيمة السوقية.

  يتم إثبات المكاسب والخسائر الغير محققة الناتجة عن عملية تقييم االستثمار، والمكاسب والخسائر المحققة الناتجة

 االستثمارات في قائمة العمليات األولية. عن إستبعادات

  تقيد االسددددتثمارات المشددددتراة بنية االحتفاظ بها حتى تاري  االسددددتحقاق بالتكلفة ا المعدلة بالعالوة أو الخصددددم على

 اساس العائد الفعلي  ناقصاً االنخفاض الدائم في قيمتها.

تم مع مصدرين خاضعين لهيئة رقابية مماثلة لمؤسسة ( يقر مدير الصندوق بأن صفقات أسواق النقد خارج المملكة، ت4

 النقد العربي السعودي.

 ( لن يقوم الصندوق باالستثمار في عقود المشتقات لغر  التحوط.5

 :قرار من مالك الوحداتإ33)  

 تلقدددد أطلعت/اطالعندددا علدددى شدددروط وأحكدددام الصدددندوق، وأقر/أقررندددا بالموافقدددة علدددى خصدددائص الوحددددات التدددي اشدددترك

 اشتركنا فيها./

 االسم:

 التوقيع:

 :التاري 


