
 

 

  

  لألسهم السعودية صندوق الراجحي

 (مفتوح -سهم عام من فئة األ)صندوق 

 مدير الصندوق )شركة الراجحي المالية(

 الشروط واألحكام

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

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

 ويؤكدون أن المعلومات والبيانات أيضا   الواردة في الشروط واألحكام، ويقرون 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  ية أي  توصية بشأن جدوى االستثمار في الصندوقاكتمالها، وال تعطي هيئة السوق المال 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 لجنة الرقابة الشرعية يير الشرعية المجازة من السعودية على أنه صندوق استثمار متوافق مع المعا لألسهم الراجحيتم اعتماد صندوق 

 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 ،وغير مضللة عن صندوق االستثمار

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

كما أنه يمكن االطالع على أداء الصندوق ضمن تقاريره. أي وحدة مدرجة من وحدات الصندوق.   

وأحكام الصندوق، ننصح باألخذ بمشورة مستشار  ستثمرين بقراءة شروط وأحكام الصندوق وفهمها.  وفي حال تعذر فهم شروطننصح الم

.مهني  

 .م01/07/1992تاريخ إصدار الشروط واألحكام: 

  م07/02/2009تاريخ موافقه هيئة السوق المالية: 

 .م22/05/2022 تاريخ أخر تحديث على الشروط واألحكام:
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الصندوق ملخص  

   لألسهم السعودية صندوق الراجحي اسم صندوق االستثمار

 عام مفتوح من فئة األسهم  صندوق وفئة الصندوقنوع 

 الراجحي المالية الصندوقمدير اسم 

 الصندوقهدف 
السعععي لتحقيععق نمعععو فععي رأت المعععال متناسععخ معععع مسععتوى المخعععاطر 

 المحدد للصندوق عن طريق االستثمار في األسهم السعودية.

 عالي ةالمخاطر مستوى

 لاير سعودي 5,000 الحد األدنى لالشتراك

 لاير سعودي 2,000 الحد األدنى لالشتراك اإلضافي

 لاير سعودي 2,000 األدنى لالسترداد الحد

 من األحد إلى الخميس و التقييم التعامل ايام

 التعاملهو يوم العمل التالي ليوم  أيام اإلعالن

 االستردادموعد دفع قيمة 

يععععدفع لمالععععك الوحععععدات عوائععععد االسععععترداد بحععععد أقصععععى قبععععل إقفععععال 

فيعععه تحديعععد العمعععل فعععي اليعععوم الخعععامس التعععالي ليعععوم التعامعععل العععذي تعععم 

سععععععر االسعععععترداد، أو الوقعععععت العععععذي تكعععععون فيعععععه جميعععععع الوسعععععائل 

والتعععععراخي  جإن وجعععععدت  المناسعععععبة لتحويعععععل الوحعععععدات متعععععوافرة 

 لدى مدير الصندوق.

  األولي الطرح عند الوحدة سعر

 )القيمة االسمية(
 لاير سعودي 100

 الريال السعودي عملة الصندوق

 مفتوح المدة  مدة صندوق االستثمار

 الصندوق بدايةتاريخ 
أغسعععطس  5هعععل الموافعععق 1413صعععفر  6باشعععر الصعععندوق عملعععه فعععي 

 م.1992

 ،إصدار الشروط واألحكامتاريخ 

 وأخر تحديث لها

وتم . هل 1992يوليو  1صدرت شروط وأحكام الصندوق بتاريخ 

 .م22/05/2022 إجراء آخر تحديث لها بتاريخ
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 االسترشادي المؤشر
بعععععورز لألسعععععهم السععععععودية المتوافقعععععة معععععع  مؤشعععععر سعععععتاندرز آنعععععد

 الضوابط الشرعية

 الراجحي المالية اسم مشغل الصندوق

 البالد المالية اسم أمين الحفظ

 كي بي إم جي لالستشارات المهنية اسم مراجع الحسابات

 الصندوق أصول إجمالي من % سنويا  1.75 رسوم إدارة الصندوق

 مبلغ االشتراك% من  2بحد أقصى  رسوم االشتراك

 اليوجد رسوم االسترداد

 رسوم أمين الحفظ

من قيمة األصععول  سععنويا  % 0.02يتحمل الصععندوق رسععوم حفا تعادل 

لألوراق المالية التي يتم حفظها في السعععوق السععععودية، ويتحمل رسعععوم 

من قيمة األصول لألوراق  سنويا  %  0.15-%0.07حفا تتراوح بين ج

 المالية التي يتم حفظها في األسواق الخليجية والعربية األخرى. 

ال تشععععمل الرسععععوم النظاميععععة والرسععععوم التععععي قععععد تفرضععععها األسععععواق 

 ومراكز اإليداع والتي من الممكن أن تتغير من وقت ألخر.

 التعامل  مصاريف

صعععفقات وعمليعععات يتحمعععل الصعععندوق عمعععوالت ورسعععوم التعععداول الناتجعععة ععععن 

شععععراء وبيععععع األوراق الماليععععة حسععععخ العمععععوالت السععععائدة فععععي األسععععواق والتععععي 

 تدفع للوسطاء واألسواق المالية والجهات التنظيمية وأمناء الحفا.

 األخرى والمصاريف الرسوم

سعععيتحمل الصعععندوق المصعععاريو الالزمعععة والفعليعععة إلدارتعععه، رسعععوم المراجعععععة 

ورسععععوم الحفععععا ورسععععوم النشععععر والرسععععوم الرقابيععععة ومكافعععع ت أعضععععاء مجلععععس 

 إدارة الصععععندوق ورسععععوم المؤشععععر االسترشععععادي، والمصععععروفات االخععععرى،

بشعععرط أال يتجعععاوز إجمعععالي نسععععبة المصعععروفات األخعععرى جباسعععتثناء مصععععاريو 

% مععععن متوسععععط صععععافي قيمععععة األصععععول 0.25فععععا والضععععرائخ  التعامععععل والح

فععععي حععععال كانععععت نسععععبة الرسععععوم أقععععل مععععن ذلععععك  كمععععا  150,000السععععنوية أو ج

 .يتحمل الصندوق الرسوم الفعلية فقط

 اليوجد رسوم األداء
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 تعريف المصطلحات

 صندوق الراجحي لألسهم السعودية  الصندوق

 شركة الراجحي المالية  الشركةالمدير/ /الصندوق مدير

 مجلس إدارة الصندوق   المجلس

 ومرخ  له بحفا األوراق المالية للعمالء يةمؤسسة سوق مال الحفظ أمين

 هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية الهيئة

قبول طلبات االشتراك  أيام

 واالسترداد  
 جميع أيام العمل الرسمية لشركة الراجحي المالية  

 طلخ بيع وحدات في الصندوق االسترداد  طلب

 طلخ شراء وحدات في الصندوق االشتراك طلب

 األولي الطرح فترة
هعععععي فتعععععرة بدايعععععة الصعععععندوق التعععععي يعععععتم خاللهعععععا طعععععرح وحعععععدات 

 الصندوق بالقيمة االسمية إلى جميع المشتركين

 هو اليوم التالي بعد إقفال الطرح  الصندوق بداية يوم

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

 االسترشادي المؤشر
هععععععو المقيععععععات الععععععذي يععععععتم مععععععن خاللععععععه مقارنععععععة أداء الصععععععندوق 

 االستثماري

 الهيئة الشرعية الخاصة بمدير الصندوقهي  الشرعية الهيئة

 اإلعالن يوم
يععوم العمععل التععالي ليععوم التعامععل وهععو اليععوم الععذي يععتم فيععه إعععالن هععو 

 سعر الوحدة.

 اليوم الذي يتم فيه حساب صافي قيمة أصول الصندوق  التقييم يوم

 التعامل يوم
وحععععدات صععععندوق االسععععتثمار االشععععتراك فععععي األيععععام التععععي يععععتم فيهععععا 

 واستردادها

 يوم عمل رسمي للراجحي المالية   عمل  يوم
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 الصندوق أصول إجمالي
قيمعععة أصعععول الصعععندوق باإلضعععافة للتوزيععععات النقديعععة المسعععتحقة معععن 

 المستثمر بها.األوراق المالية 

 الصندوق أصول قيمة صافي
إجمعععععععالي أصعععععععول الصعععععععندوق بععععععععد خصعععععععم كافعععععععة االلتزامعععععععات 

 والمصاريو الفعلية المحملة على الصندوق.

 )الوحدة( االستثمار وحدة

حصعععة المعععالك فعععي صعععندوق االسعععتثمار العععذي يتكعععون معععن وحعععدات  

بمعععا فعععي ذلعععك أجعععزاء الوحعععدة وتلعامعععل كعععل وحعععدة علعععى أنهعععا حصعععة 

 مشاعة في أصول صندوق االستثمار.

 عالقةال وذو األطراف

األشخاص الذين ينطبق عليهم التعريو الوارد في قائمة م به قصديل 

الئحة صناديق االستثمار والئحة صناديق المصطلحات المستخدمة في 

  االستثمار العقاري، مايلي:

 مدير الصندوق ومدير الصندوق من الباطن .1

 من الباطن الحفا وأمين الحفا أمين .2

 الهندسي والمكتخر المطو ِ  .3

 ، حيثما ينطبقاألمالكمدير  .4

 المقي م المعتمد .5

 الحساباتمراجع  .6

 إدارة الصندوق مجلس .7

أو  التنفيذيين المديريندارة أو أي  من اإل مجلسأعضلاء  .8

 األطراف أعالهلدى أي  من  الموظفين

أصول  صافيمن %  5جأي مالك وحدات تتجاوز ملكيته  .9

 االستثمارصندوق 

 السابق ذكرهم األشخاصي شخ  تابع أو مسيطر على أي  من أ .10

 سعر الوحدة  في فترة الطرح األولي االسمية القيمة

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

 مستثمرون /مؤهل مستثمر

 مؤهلون

أي شعععخ  طبيععععي/ أشعععخاص طبيعيعععون، أو اعتبعععاري/ اعتبعععاريون 

 تقر له/لهم أنظمة المملكة بهذه الصفة.

 تعريعععععو علعععععيهم ينطبعععععق العععععذين المسعععععتثمرين العمعععععالء بهعععععم يقصعععععد مؤهل عميل

 فعععي المسعععتخدمة المصعععطلحات قائمعععة فعععي والعععوارد" مؤهعععل عميعععل"

 عليها يطرأ تغيير وأي وقواعدها المالية السوق هيئة لوائح
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 تعريعععععو علعععععيهم ينطبعععععق العععععذين المسعععععتثمرين العمعععععالء بهعععععم يقصعععععد مؤسسي عميل

 فعععي المسعععتخدمة المصعععطلحات قائمعععة فعععي والعععوارد" مؤسسعععي عميعععل"

 عليها يطرأ تغيير وأي وقواعدها المالية السوق هيئة لوائح

 .مؤسسيا   عميال   أو مؤهال   عميال   يكون ال عميل أي تجزئة عميل

 الشرعية الضوابط

 لمعععدير الشعععرعية الهيئعععة تتبعهعععا التعععي الماليعععة والنسعععخ الضعععوابط هعععي

 كاسععععععععتثمارات واالسععععععععتثمارات الشععععععععركات لتصععععععععنيو الصععععععععندوق

 .بها االستثمار ويمكن الشرعية الضوابط مع متوافقة

 األولية الطروحات
 التععععي الشععععركاتأو االكتتابععععات األوليععععة العامععععة ألسععععهم  االصععععدارات

 .األولية السوق في مرة ألول لالكتتاب عاما   طرحا   طرحها يتم

 األولوية حقوق
 االكتتعععاب فعععي الحعععق لحاملهعععا تعطعععي للتعععداول قابلعععة ماليعععة أوراق هعععي

 .الشركة مال رأت زيادة اعتماد وقت مطروحة جديدة أسهم في

 المشتقات عقود

 أو حقيقيععععة أصععععول قيمععععة مععععن قيمتععععه تشععععتق عقععععد أو ماليععععة أداة هععععي

  وذهععععخ وسععععلع أجنبيععععة وعمععععالت وسععععنداتجأسععععهم  أخععععرى ماليععععة

 سععععر إلعععى باإلضععافة محعععددة زمنيععة معععدة الماليعععة العقععود لتلعععك وتكععون

 البعععععائع بعععععين العقعععععد تحريعععععر عنعععععد تحديعععععدها يعععععتم معينعععععة وشعععععروط

 عقعععععود ، Futuresالمسعععععتقبليات ج :العقعععععود هعععععذه ومعععععن والمشعععععتري

 ، Forwardsج اآلجلععععععععععععععة العقععععععععععععععود ، Optionsج الخيععععععععععععععارات

 تكعععون أن علعععى أخعععرى، مشعععتقات عقعععود وأي  SWAPج المبعععادالت

 .للصندوق الشرعية الضوابط مع متوافقة

 النقد أسواق أدوات

 األدوات لهذه األساسية الوظيفة تعتبر و األجل قصيرة الدين أدوات هي

 مواجهععة أجععل من والحكومععات واألفراد للشععععععركععات السععععععيولععة إيجععاد

 مع المتوافقة العقود تشععععععمل والتي األجل قصععععععيرة النقدية احتياجاتها

 والمشاركة واإلجارة والوكالة والمضاربة المرابحة الشرعية الضوابط

 .للصندوق الشرعية الضوابط مع متوافق أخر عقد وأي

 النقد أسواق صناديق

هيئعععععة السعععععوق الماليعععععة أو  لععععدى مسعععععجلةصعععععناديق اسعععععتثمارية  هععععي

هيئعععات تنظيميعععة خليجيعععة و/أو أجنبيعععة وفقعععا لتنظعععيم بلعععد آخعععر خاضعععع 

لتنظعععيم مسعععاوي علعععى األقعععل لعععذلك المطبعععق علعععى صعععناديق االسعععتثمار 

فعععععي المملكعععععة وتسعععععتثمر بشعععععكل رئيسعععععي فعععععي أدوات أسعععععواق النقعععععد 

 وتكون متوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق.
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/  المتداولة االستثمار صناديق

 المتداولة العقارية الصناديق

 تعععداولها يعععتم متسعععاوية وحعععدات إلعععى مقسعععمة اسعععتثمارية صعععناديق هعععي

 كتعععداول المسعععتمر التعععداول فتعععرات خعععالل الماليعععة األوراق سعععوق فعععي

 أو الماليعععة السعععوق هيئعععة قبعععل معععن عليهعععا والموافعععق الشعععركات أسعععهم

 خاضعععع آخعععر بلعععد لتنظعععيم وفقعععا أجنبيعععةأو /و خليجيعععة تنظيميعععة هيئعععات

 االسعععتثمار صعععناديق علعععى المطبعععق لعععذلك األقعععل علعععى مسعععاوي لتنظعععيم

 الشعععععرعية الضعععععوابط معععععع متوافقعععععة تكعععععون أن علعععععى المملكعععععة، فعععععي

 .للصندوق

 الطرح ذات االستثمار صناديق

 العام

 هيئعععة قبعععل معععن عليهعععا وموافعععق مرخصعععة اسعععتثمارية صعععناديق هعععي

 لتنظعععيم وفقعععا أجنبيعععةأو /و خليجيعععة تنظيميعععة هيئعععات أو الماليعععة السعععوق

 علعععى المطبعععق لعععذلك األقعععل علعععى مسعععاوي لتنظعععيم خاضعععع آخعععر بلعععد

 الشعععرعية الضعععوابط معععع ومتوافقعععة المملكعععة فعععي االسعععتثمار صعععناديق

 للصندوق

 السعودية األسهم أسواق

فععععي  بهععععاالماليععععة  األوراقجميععععع األسععععواق التععععي يععععتم تععععداول  هععععي

المملكعععة العربيعععة السععععودية وتشعععمل السعععوق الرئيسعععي تعععداول وسعععوق 

 األوراقنمععو وجميععع األسععواق االخععرى التععي يععتم مععن خاللهععا تععداول 

 .المالية

 المضافة القيمة ضريبة
 والخعععدمات السعععلع جميعععع علعععى تلفعععر  مباشعععرة غيعععر ضعععريبة هعععي

 .المنش ت قبل من وبيعها شراؤها يتم التي

 تعععؤثر أن الممكععن معععن أنععه الصعععندوق مععدير يعتقعععد التععي الحعععاالت هععي  االستثنائية الظروف

 مععععن أي نتيجععععة سععععلبي بشععععكل أهدافععععه أو الصععععندوق أصععععول علععععى

 .المتغيرة التنظيميةأو /و السياسيةأو /و االقتصادية العوامل

 البرامج اإلدخارية واالستثمارية

خالل القنوات االشتراكات الدورية التي يقوم بها العميل من هي 

 Systematic Investmentاإللكترونية لدى شركة الراجحي المالية ج

Plan من خالل  التي تقوم بها الشركات أو المؤسسات لمنسوبيها  أو تلك

لمنسوبيها التعاقد مع مدراء الصناديق الستثمار مبالغ اإلدخار الشهرية 

 في مجموعة من الصناديق االستثمارية.  في الصناديق االستثمارية

تخفيض الحد األدنى لالشتراك أو االشتراك  ويحق لمدير الصندوق 

 اإلضافي لهذه الفئة من البرامج.

 النقدية التوزيعات
هععععي التوزيعععععات النقديععععة التععععي يععععدفعها الصععععندوق لمععععالكي الوحععععدات 

وراق و األأ وتمثعععل التوزيععععات النقديعععة المدفوععععة معععن قبعععل الشعععركات
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تراتيجية بمععععا يتوافععععق مععععع أهععععداف واسععععخععععرى أصععععول أي أالماليععععة و

  .الصندوق
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 :صندوق االستثمار(  1

 الصندوق، مع ذكر فئته ونوعة أ( اسم 

 صندوق الراجحي لألسهم السعودية

Al Rajhi Saudi Equity Fund 

  .األسهم فئة مناستثماري مفتوح  صندوق وهو

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

 م.22/05/2022هل. وتم إجراء آخر تحديث لها بتاريخ 1992يوليو  1صدرت شروط وأحكام الصندوق بتاريخ 

 االستثمار صندوقوحدات  طرح ىج( تاريخ موافقة الهيئة عل

 م07/02/2009المالية على االستمرار في طرح وحدات الصندوق بتاريخ  السوقئة هيتم الحصول على موافقة 

 االستثمارد( مدة صندوق 

   المدة محدد غير هو صندوق عام مفتوح لألسهم السعودية الراجحي صندوق

 :النظام المطبق 2) 

الماليععة ج"الهيئععة  ، هععي شععركة مسععاهمة سعععودية مقفلععة مععرخ  لهععا مععن هيئععة السععوق "الشععركة"ج ةشععركة الراجحععي الماليعع

لممارسععععة أنشععععطة اإلدارة والتعامععععل بصععععفة أصععععيل ووكيععععل والتعهععععد بالتغطيععععة والترتيععععخ وتقععععديم   أو الجهععععة المنظمععععة"

  37/07068ج رقمالمشورة والحفا في األوراق المالية، بموجخ رخصة هيئة السوق المالية 

معععدير الصعععندوق لنظعععام السعععوق الماليعععة الصعععندوق عبعععارة ععععن صعععندوق اسعععتثماري مفتعععوح، يخضعععع كعععال معععن الصعععندوق و

 ذات العالقة المطبقة في المملكة العربية السعودية. ىولوائحه التنفيذية واألنظمة واللوائح األخر

 :وممارساته سياسات االستثمار 3)

 االستثمار صندوقلأ( األهداف االستثمارية 

صندوق الراجحي لألسهم السعودية هو صندوق استثمار مفتوح يهدف إلى تحقيق نمو طويل األجل لرأت المال من خالل االستثمار 

 .للصندوق الشرعية الهيئة ضوابط مع المتوافقة ةق األسهم السعودياسوأ في رئيسي بشكل

 أن كما الصندوق أداء لقيات كأداة االسترشادي المؤشر استخدام يتم حيثيسعى الصندوق لتحقيق نمو مقارب للمؤشر اإلرشادي 

 األسهم أسواق في الصندوق لمدير الشرعية الضوابط مع تتوافق التي المالية األوراق جميع هو للصندوق االستثماري المجال

قة مع الضوابط الشرعية  رشادي جستاندرز آند بورز لألسهم السعودية المتوافستو يمكن للمستثمر متابعة أداء المؤشر اإل السعودي

  capital.com-www.alrajhiالشركة   موقعمن خالل زيارة الموقع االلكتروني لمدير الصندوق في 

 ب( األوراق المالية التي يستثمر الصندوق فيها بشكل أساسي

 السعودية األسهم أسواق في المدرجة الشركات أسهم في رئيسي بشكل االستثمار طريق عن االستثمارية أهدافه الصندوق يحقق

 .األولوية حقوق أو األولية الطروحات ذلك يشمل وقد

 سياسة تركيز االستثمار ج(

 االستثمارية؛ أهدافه تحقيق االستثمارية التالية ليتمكن من ستراتيجياتاال الصندوق سيستخدم

http://www.alrajhi-capital.com/
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يحقق الصندوق أهدافه االستثمارية عن طريق االستثمار بشكل رئيسي في أسهم الشركات المدرجة في أسواق األسهم السعودية 

 ولية أو حقوق األولوية.األوقد يشمل ذلك الطروحات 

 يوضعح كما رئيسعي، بشعكل السععودية األسعهم أسعواق في المدرجة الشعركات أسعهم في االسعتثمار على الصعندوق سعياسعية تتركز

 .الصندوق في االستثمارات تركيز سياسة التالي الجدول

 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

 والطروحات األولية وحقوق األولوية األسهم 50% 100%

 النقد أسواق وصناديق وأدوات النقد 0% 0%5

30% 0% 
 األهعععععععععداف ذات عامعععععععععا   طرحعععععععععا   المطروحعععععععععة األخعععععععععرى االسعععععععععتثمار صعععععععععناديق

  المتداولة الصناديق وتشمل المماثلة واالستراتيجيات

15% 0% 
 العقاريعععععة الصعععععناديقالماليعععععة المطروحعععععة طرحعععععا  عامعععععا  /المتداولعععععة وتشعععععمل  األوراق

 المتداولة

 النقد أسواق وصناديق أدوات في أو نقد شكل على الصندوق أصول من% 50 من أعلى بنسبة يحتفا أن الصندوق لمدير يمكن*

 .االستثنائية الظروف ظل في

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

 المذكورة المالية واألوراق السعودية األسهم أسواق في المدرجة الشركات أسهم في االستثمار يتركز الصندوق أهداف على بناء

 أقصى وبحد بها المستثمر الدولة عملة حسخ األخرى العربية المالية األسواق من أي في االستثمار إمكانية مع  دج الفقرة في سابقا  

 األخرى العربية المالية األسواق في والمدرجة المستهدفة الشركات أسهم تقييم سيتم حيث الصندوق أصول قيمة صافي من% 10

 االقتصادية العوامل حيث من المستهدف السوق تقييم إلى باإلضافة السعودية األسهم بأسواق المدرجة الشركات تقييم مستوى بنفس

 الصناديق أو تابعيه أو الصندوق مدير قبل من المصدرة المالية األوراق في االستثمار للصندوق يمكن كما والنظامية، والسياسية

 تابعيه أو الصندوق مدير قبل من المدارة

 الستثمار في وحدات صندوق االستثمارأو نية امدير الصندوق  استثمار( و 

بحقعععه قعععد يسعععتثمر معععدير الصعععندوق فعععي الصعععندوق بصعععفته مسعععتثمر وذلعععك وفقعععا لتقعععديره الخعععاص. ويحعععتفا معععدير الصعععندوق 

 فعععي اسعععتثماراته ععععن الصعععندوق معععدير يفصعععح وسعععوف ،فعععي اسعععترداد جعععزء معععن أو كعععل مشعععاركته حسعععخ معععا يعععراه مناسعععبا  

بمعععا فعععي ذلعععك  – السعععنوية والتقعععارير –القعععوائم الماليعععة األوليعععة  –البيعععان الربعععع سعععنوي ج الصعععندوق تقعععارير فعععي الصعععندوق

  .القوائم المالية السنوية

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

 صندوقلل
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 المالية المعايير من مجموعة على باالعتماد متميزة، تنافسية بمزايا تتمتع التي الشركات على االختيار في التركيز يتم

 أقصى تحقيق بهدف المالئمة االستثمار أساليخ تطبق نشطة إدارة خالل من العوائد أفضل لتحقيق الصندوق يسعى والمحاسبية

 .سنوي ربع بشكل تحديثه يتم حيث األسهم في االستثمار مجال طبيعة حسخ المخاطر من المعقول بالحد الممكنة العوائد

وسيكون الحد األدنى للتصنيو االئتماني لألطراف النظيرة الستثمارات أدوات أسواق النقد حسخ ما تحدده واحدة من ثالث من 

ولن يتم  -BBBفتش /Baa3موديز /-BBBوكاالت التصنيو االئتماني الدولية والمصنفة بحد أدنى كتالي: ستاندرد آند بورز

ع أطراف نظيرة غير مصنفة. وسيكون االستثمار في صناديق أسواق النقد ذات الطرح و م/أواالستثمار في أدوات أسواق النقد 

العام والمتوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق بناء  على األداء والسيولة والمخاطر المتعلقة بالصندوق وسيكون الحد األعلى 

 وأي تعديل عليها. االستثمارلالستثمار مع أي طرف نظير حسخ القيود المنصوص عليها في الئحة صناديق 

 ( أنواع األوراق المالية التي ال يمكن إدراجها ضمن استثمارات الصندوقح

 .الصندوق وأحكام شروط في ذكرها تميستثمر الصندوق في أوراق مالية غير التي  لن

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

ال يوجعععد قيعععود أخعععرى علعععى نعععوع أو أنعععواع األوراق الماليعععة أو األصعععول التعععي يمكعععن للصعععندوق االسعععتثمار بهعععا غيعععر تلعععك 

 المفرو  حسخ قيود االستثمار المذكورة في الئحة صناديق االستثمار والقيود الشرعية لمدير الصندوق.

 ر الصاااندوقصاااناديق اسااتثمار ياااديرها مااادي( الحااد الاااكي يمكااان فيااه اساااتثمار أصاااول الصاااندوق فااي وحااادات صاااندوق أو ي

 نأو مديرو صناديق آخرو

وذلك حسخ قيود  للصندوق الشرعية الضوابط معللصندوق االستثمار في الصناديق ذات الطرح العام والمتوافقة  يحق

يتجاوز االستثمار في  أال على تعديل عليها، أيصناديق االستثمار أو  والئحة الصندوق وأحكاماالستثمار المحددة في شروط 

 قيمة صافي% من 50الصناديق المطروحة طرحا  عاما  األخرى والصناديق المتداولة وصناديق أسواق النقد مجتمعه ما مقداره 

 .الصندوق أصول

 صندوق في االقترا ال( صالحيات ك

ال يتجعععاوز بمعععا  الصعععندوق أصعععول بهعععدف تعزيعععزالشعععرعية الضعععوابط  معععع متوافعععق تمويعععل علعععى الحصعععول للصعععندوق يحعععق

 االسترداد. طلبات تغطية لغر النسبة تجاوز هذه  الصندوق، ويمكن% من صافي أصول 10

 ري( الحد األعلى للتعامل مع أي طرف نظل

سعععوف يلتعععزم معععدير الصعععندوق بمتطلبعععات الئحعععة صعععناديق االسعععتثمار وقيودهعععا معععن حيعععث الحعععد األقصعععى للتعامعععل معععع أي 

 طرف نظير. 

 الصندوق إلدارة مخاطر الصندوق( سياسة مدير م

على مدير الصندوق اتخاذ قرارات استثمارية منسجمة مع ممارسات االستثمار الجيد والحكيم التي تحقق أهداف الصندوق 

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

 للتأكد من:

 توفر السيولة الكافية لتلبية أي طلبات استرداد متوقعة 

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

 .ين  على ذلك الشروط واألحكام 
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 عدم تحمل الصندوق أي مخاطر استثمارية غير ضرورية تتعلق بأهدافه االستثمارية 

 دور مجلس إدارة الصندوق وطبيعة الخدمات التي يقدمها المجلس كتالي:

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

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

  صناديق االستثمار

  االجتماع مرتين سنويا على األقل مع مسؤول المطابقة وااللتزام جلجنة المطابقة وااللتزام  لدى مدير الصندوق

ومسؤول التبليغ عن غسيل األموال وتمويل اإلرهاب لديه، للتأكد من التزام مدير الصندوق بجميع اللوائح واألنظمة 

 المتبعة.

 عيينه.إقرار أي توصية يرفعها المصفي في حالة ت 

 .التأكد من اكتمال والتزام شروط وأحكام الصندوق والمستندات األخرى ذات العالقة بالئحة صناديق االستثمار 

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

 والمستندات ذات العالقة، وأحكام الئحة صناديق االستثمار.

 لعمل بأمانة ولمصلحة صندوق االستثمار ومالكي الوحدات فيه.ا 

 ( المؤشر االسترشادين

 المؤشر االسترشادي للصندوق هو مؤشر ستاندرز آند بورز لألسهم السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية

  S&P Saudi Shariah Indexج 

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

 التعامل في مشتقات األوراق المالية( س

 الهيئعععة ععععن الصعععادرة الماليعععة الكفايعععة لقواععععد خاضععععة مصعععدرة لجهعععة الماليعععة األوراق مشعععتقات فعععي الصعععندوق يسعععتثمر قعععد

لغعععر  اإلدارة الفعالعععة للمحفظعععة وتحقيعععق األهعععداف االسعععتثمارية ومتطلبعععات  للهيئعععة مماثلعععة رقابيعععة جهعععة ععععن الصعععادرة أو

 أال وعلععععى الشععععرعية، الضععععوابط مععععع متوافقععععة تكععععون أن علععععىالتحععععوط مععععن المخععععاطر المتعلقععععة باسععععتثمارات الصععععندوق 

 .الصندوق أصول قيمة صافي من٪ 10 ذلك يتجاوز

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

 يوجد ال

 المخاطر الرئيسة لالستثمار في الصندوق: 4)

اسععععتثماراته،  تركيععععزلتقلبععععات مرتفعععععة بسععععبخ  ويتعععععر يعتبععععر الصععععندوق صععععندوق اسععععتثمار عععععالي المخععععاطر،  -أ

وتبععععا  لعععذلك يجعععخ علعععى معععالكي الوحعععدات أن يكونعععوا علعععى بينعععه معععن المخعععاطر الرئيسعععة التعععي قعععد يكعععون لهعععا أثعععر 

 .سلبي على أداء الصندوق

لعععيس هنعععاك تأكيعععد أن األهعععداف االسعععتثمارية للصعععندوق سعععوف تتحقعععق وذلعععك ألن ظعععروف السعععوق وطعععرق التعععداول  -ب

السعععابق للصعععندوق أو المؤشعععر االسترشعععادي للصعععندوق ال يعتبعععر ضعععمانا  لعععألداء  األداءفعععي تغيعععر مسعععتمر كمعععا أن 

 المستقبلي. 

خسعععائر كبيعععرة أو أن أداء الصعععندوق مقارنعععة  أيأنعععه لعععن يعععتم تكبعععد  ال يوجعععد ضعععمان بعععأن األربعععاح سعععوف تتحقعععق أو -ج

 بالمؤشر االسترشادي سيتكرر أو يماثل األداء السابق.

http://www.alrajhi-capital.com/
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يجعععخ أن يأخعععذ معععالكي الوحعععدات المحتملعععين فعععي االعتبعععار أن االسعععتثمار فعععي الصعععندوق ال يعتبعععر بمثابعععة وديععععة  -د

 .بنكية

يكعععون مبلعععغ  وقعععدن جعععزءا  معععن أو كامعععل اسعععتثمارهم، يجعععخ علعععى معععالكي الوحعععدات أن يعععدركوا أنهعععم ربمعععا يخسعععرو -ه

. وقععد تععنخفض قيمععة االسععتثمارات الرئيسععة للصععندوق الصععندوقبععه فععي  اشععتركوااالسععترداد أقععل مععن السعععر الععذي 

 وربما ال يستطع مالكي الوحدات استرداد المبلغ الذي استثمروه في الصندوق.

 

 صندوق اللمخاطر الرئيسة المحتملة المرتبطة باالستثمار في اقائمة  -و

 المرتبطعععةيجعععخ أن يأخعععذ معععالكي الوحعععدات المحتملعععين فعععي االعتبعععار قبعععل االسعععتثمار فعععي هعععذا الصعععندوق عوامعععل المخعععاطر 

 والتي تشتمل وال تنحصر على التالي: باالستثمار

 مخاطر سوق األسهم

التي هي عرضة لمخاطر السوق والتذبذبات العالية، وفي الوقت ذاته ال يوجد أي يستثمر الصندوق بشكل أساسي في األسهم 

تأكيد أو ضمان بأن الصندوق سيحقق أداء  إيجابيا. وينبغي أن يكون المستثمر على علم بالمخاطر التي ينطوي عليها هذا النوع 

نخفا  تبعا لعوامل النمو لتلك الشركات التي من االستثمارات. كما أن المستثمر يدرك أن جميع األسهم عرضة لالرتفاع واال

تتأثر بالعديد من العوامل الداخلية والخارجية. ومدير الصندوق سيسعى قدر اإلمكان للتقليل من مخاطر هذه التذبذبات بالتوزيع 

 النشط في القطاعات ومن خالل تخفيض أو زيادة نسبة األسهم في الصندوق تبعا لظروف السوق.

 مخاطر القطاع

قد يركز الصندوق في استثماره على أحد القطاعات مما يجعل الصندوق عرضة للتغير تبعا  للتغير في ذلك القطاع، بشكل عام 

بل يكون  لذلك القطاع وبالمقا نه إال في حال توافر فرص نمو كبيرة  مار في أحد القطاعات بعي ال يتم التركيز على االسععععععتث

 األكثر تنوعا . الصندوق أكثر مخاطرة مقارنة بالصناديق

 مخاطر العمالت

ينطوي االستثمار في الصندوق على بعض المخاطر التي تتعلق بالعمالت، فإن انخفا  قيمة أي من العمالت التي تشكل قوام 

اسعععتثمارات الصعععندوق من شعععأنه أن يؤثر سعععلبا على أداء الصعععندوق. ولكن التنوع في مجاالت االسعععتثمار في عدد من البلدان 

 يكون من شأنه أن يقلل من تلك المخاطر. المختلفة س

 مخاطر االئتمان

في حال اسعععتثمار أصعععول الصعععندوق في صعععناديق البضعععائع فهناك مخاطر ائتمانية تتمثل في إمكانية عدم قدرة أو عدم رغبة 

 ائيا .الطرف اآلخر في سداد المستحقات أو االلتزامات المترتبة عليه في الوقت المحدد أو عدم إمكانية السداد نه

 المخاطر االقتصادية

ينطوي االسععععتثمار في الصععععندوق على درجة عالية من المخاطر الناجمة عن التوزيع الجغرافي لألسععععواق التي يسععععتثمر فيها 

الصععندوق. وعليه؛ فإن أي تغييرات معاكسععة في الظروف االقتصععادية للبلد جأو البلدان  التي تسععتثمر فيها األموال، قد يكون له 

 على قيمة أصول الصندوق. أثر سلبي 

 مخاطر عدم الشرعية

تتمثل مخاطر عدم الشرعية في حال استبعاد أحد الشركات المستثمر فيها وأصبحت غير متوافقة مع المعايير الشرعية للهيئة  

عاد عدد الشرعية، مما قد يؤدي إلى اضطرار مدير الصندوق لبيع تلك األسهم بسعر قد يكون غير مالئم، إضافة إلى أن استب

من الشععععركات كنتيجة لعدم مطابقتها للضععععوابط المحددة من الهيئة الشععععرعية الخاصععععة بمدير الصععععندوق من شععععأنه أن يجعل 

 استثمارات الصندوق أكثر تركيزا  مما قد يزيد من التذبذبات.
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 مخاطر السيولة

السعيولة في أسعواق األسعهم أو إذا كانت يتعر  الصعندوق لمخاطر عدم القدرة على تنفيذ عمليات االسعترداد نتيجة النق  في 

% أو أكثر من القيمة الصععافية ألصععول الصععندوق إلى الحد الذي يضععطر 10قيمة الوحدات المسععتردة في أي يوم تعامل تعادل 

 معه مدير الصندوق لتأجيل االسترداد لتاريخ الحق. 

 المخاطر القانونية

عدم االلتزام بتطبيق األنظمة واإلجراءات القانونية، وتأتي تلك المخاطر قد تواجه الشععععععركات بعض المخاطر القانونية نتيجة ل 

من الشعععععركات التي اسعععععتثمر فيها الصعععععندوق واحتمالية تعرضعععععها للمخاطر القانونية والمقاضعععععاة من قبل دعاوى األفراد أو 

 الشركات.

 األخرى االستثمارات مخاطر

 العقارية االستثمارية والصناديق المتداولة، الصناديق مثل أخرى استثمارات في الصندوق يستثمر قد األصول، تنويع لغر  

REITs، وقد الثابت والدخل النقد أسعععععوق مثل التقليدية األصعععععول فئات من خطورة أكثر عموما االسعععععتثمارات، هذه وتعتبر 

 .الوحدة وسعر الصندوق أداء من االستثمارات تلك تخفض

 التمويل مخاطر

 ألسباب المحدد الوقت في المبالغ سداد عن الصندوق يتأخر قد االستثمار لغر  تمويل على الصندوق مدير حصول حال في

 الصندوق أصول على يؤثر قد مما استثماراته بعض لبيع الصندوق مدير يضطر قد مما الصندوق، مدير إرادة عن خارجة

 .الوحدات أسعار على سلبا سينعكس والذي

 الثابت الدخل ألدوات الداخلي التصنيف على االعتماد مخاطر

 فيها يسععععععتثمر والتي ائتمانيا المصععععععنفة غير الثابت الدخل أدوات في باالسععععععتثمار المتعلقة المخاطر الوحدات مالكو يتحمل 

 ضعو أي أن حيث. الصندوق مدير به يقوم الذي الداخلي االئتماني والتصنيو التقويم ثم والتحليل، البحث على بناء الصندوق

 على سلبا يؤثر مما الصندوق أصول قيمة صافي قيمة خفض إلى يؤدي ربما الثابت الدخل أدوات لمصدري المالي الوضع في

 .الوحدات وأسعار الصندوق أداء

 الناشئة األسواق مخاطر

ستثمر قد شئة أسواق أو سوق في مالية أوراق في الصندوق ي  في التأخر أو باإلخفاق مرتبطة مخاطر على تنطوي قد والتي نا

 طياته بين يحمل قد األسعععواق هذه مثل في االسعععتثمار أن كما. المالية األوراق حفا وأمانة وتسعععجيل السعععوق صعععفقات تسعععوية

 متركزا يكون عادة الناشععئة األسععواق في السععوقية القيمة أحجام من األكبر الكم بأن علما. والمعتاد المتوسععط من أعلى مخاطرا

 قدرا الصندوق يواجه فقد الناشئة األسواق في تستثمر مالية أوراق في استثمر حال في ولذلك،. الشركات من محدود عدد في

سواق في باالستثمار مقارنة   أقل وسيولة األسعار، تقلبات من أكبر  وسعر الصندوق أداء على سلبا يؤثر قد مما تطورا أكثر أ

 .وحداته

 الصندوق مدير موظفي على االعتماد مخاطر

 وسعر الصندوق أداء تأثر إلى يؤدي قد مما الصندوق، مدير موظفي ومهارات قدرات على كبير بشكل الصندوق أداء يعتمد

 .مناسخ بديل وجود وعدم غيابهم أو استقالتهم عند سلبيا الوحدة

 المصالح تضارب مخاطر

 تؤثر قد شعخصعية مصعلحة بسعبخ الصعندوق مدير قرار واسعتقاللية موضعوعية على تؤثر التي الحاالت في المخاطر هذه تنشعأ

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

 السععياسععية أو االقتصععادية الظروف في والتغيرات النظير، /المقابل الطرف أو للملصععدر المالية الظروف في التغييرات وتشععمل

 قد مما المصععدر بوضععع يتأثر األصععل ذلك إن حيث المصععدر، أو المالية األوراق من معين نوع على سععلبا تؤثر التي المحددة

 .سلبا الوحدة وسعر الصندوق أداء تأثر وبالتالي أسهمه قيمة انخفا  إلى يؤدي

 ألية تقييم المخاطر: 5)

 .الصندوق بأصول المتعلقة المخاطر لتقويم داخلية آلية الصندوق مدير يتبع

 :الفئة المستهدفة لالستثمار في الصندوق 6)

أهداف  مراعاةالصفة االشتراك بالصندوق، مع  بهذه المملكة أنظمة له تقر مؤهل اعتباري أو طبيعي شخ  يحق ألي

الصندوق االستثمارية والمخاطر المرتبطة بها يستهدف الصندوق المستثمرين الذين يسعون لتنمية رأت المال من خالل 

  االستثمار في أسواق األسهم.

 :قيود/حدود االستثمار 7) 

شععععروط يلتععععزم مععععدير الصععععندوق خععععالل إدارتععععه للصععععندوق بععععالقيود والحععععدود التععععي تفرضععععها الئحععععة صععععناديق االسععععتثمار و

 . عليها تعديل وأيوأحكام الصندوق 

 :العملة 8)

م بهعععا اسعععتثماراته ووحداتعععه. وتقبعععل اشعععتراكات المسعععتثمرين بعععأي  عملعععة الصعععندوق هعععي الريعععال السععععودي وهعععي التعععي سعععيقو 

عملعععة أخعععرى معععن العمعععالت العالميعععة الرئيسعععة علعععى أسعععات سععععر الصعععرف السعععائد فعععي األسعععواق فعععي تعععاريخ االشعععتراك. 

مخعععاطر تذبعععذب سععععر الصعععرف لتلعععك العمعععالت بويتحمعععل الراغبعععون فعععي تحويعععل اسعععتحقاقاتهم بعملعععة غيعععر عملعععة الصعععندوق 

 عند تاريخ التحويل.

 :مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب 9)

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

 رسوم اإلدارة

من إجمالي أصععول الصععندوق. وتحتسععخ هذه األتعاب عند  % سععنويا  1.75يسععتحق مدير الصععندوق أتعاب مقابل اإلدارة مقدارها 

 يم ويتم خصمها من أصول الصندوق في نهاية كل شهر ميالدي. يكل يوم تق

 رسوم أمين الحفظ

من قيمة األصعععول لألوراق المالية التي يتم حفظها في السعععوق السععععودية،  سعععنويا  % 0.02يتحمل الصعععندوق رسعععوم حفا تعادل 

من قيمة األصععععول لألوراق المالية التي يتم حفظها في األسععععواق  سععععنويا  %  0.15-%0.07وح بين جويتحمل رسععععوم حفا تترا

 الخليجية والعربية األخرى. 

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

 الضرائب

 مععععع المبرمعععة العقععععود أو الصعععندوق علععععى فرضعععها يععععتم أخعععرى ضععععرائخ وأي المضعععافة القيمععععة ضعععريبة الصععععندوق يتحمعععل

 مقابعععل الصعععندوق معععدير أو للصعععندوق أعمعععال أو لخعععدمات تقعععديمهم نظيعععر أخعععرى ألطعععراف تعععدفع التعععي الرسعععوم أو الصعععندوق

 .الصندوق إدارة

 رسوم التعامل
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شععععراء وبيععععع األوراق الماليععععة حسععععخ يتحمععععل الصععععندوق عمععععوالت ورسععععوم التععععداول الناتجععععة عععععن صععععفقات وعمليععععات 

 العموالت السائدة في األسواق والتي تدفع للوسطاء واألسواق المالية والجهات التنظيمية وأمناء الحفا.

 خرىاأل والمصاريف رسومال

سعععيتحمل الصعععندوق المصعععاريو الالزمة والفعلية إلدارته، رسعععوم المراجعة ورسعععوم الحفا ورسعععوم النشعععر والرسعععوم الرقابية 

مكاف ت أعضاء مجلس إدارة الصندوق ورسوم المؤشر االسترشادي، والمصروفات االخرى، بشرط أال يتجاوز إجمالي نسبة و

% من متوسععط صععافي قيمة األصععول السععنوية أو 0.25المصععروفات األخرى جباسععتثناء مصععاريو التعامل والحفا والضععرائخ  

 تحمل الصندوق الرسوم الفعلية فقط.في حال كانت نسبة الرسوم أقل من ذلك  كما ي 150,000ج

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

 دفعها من قبل الصندوق

 رسوم اإلدارة

 بشعععكل% معععن اصعععول الصعععندوق تحتسعععخ علعععى أسعععات سعععنوي وتحتسعععخ 1.75

و يعععتم خصعععمها معععن أصعععول الصعععندوق فعععي نهايعععة كعععل شعععهر  تراكميعععا يعععومي

 ميالدي.

 رسوم االشتراك

 اشتراك عملية كل عند مباشرة تخصم اشتراك رسوم الصندوق مدير يستحق

 لمدير ويجوز. اشتراك كل قيمة من أقصى كحد% 2 بمعدل مستردة غير بالصندوق

 .النسبة هذه خفض الخاص لتقديره وفقا   الصندوق

 الحفظ  رسوم

سعععيتحمل الصعععندوق المصعععاريو الالزمعععة والفعليعععة إلدارتعععه، رسعععوم المراجععععة 

ورسعععوم الحفعععا ورسعععوم النشعععر والرسعععوم الرقابيعععة ومكافععع ت أعضعععاء مجلعععس 

 إدارة الصععععندوق ورسععععوم المؤشععععر االسترشععععادي، والمصععععروفات االخععععرى،

بشعععرط أال يتجعععاوز إجمعععالي نسعععبة المصعععروفات األخعععرى جباسعععتثناء مصعععاريو 

% مععععن متوسععععط صععععافي قيمععععة األصععععول 0.25والحفععععا والضععععرائخ  التعامععععل 

فععععي حععععال كانععععت نسععععبة الرسععععوم أقععععل مععععن ذلععععك  كمععععا  150,000السععععنوية أو ج

 .يتحمل الصندوق الرسوم الفعلية فقط

الرسوم  

والمصاريف 

 األخرى

مجموع مكافآت أعضاء 

مجلس إدارة الصندوق 

 المستقلين

 بقععععدر منهععععا نصععععيبه الصععععندوق يتحمععععل سععععنويا ، لاير 60,000  أقصععععى بحععععد

 اسععععات علععععى األخععععرى الصععععناديق أصععععول إجمععععالي إلععععى نسععععبة أصععععوله حجععععم

 السنة. نهاية في وتخصم تراكميا يومي بشكل تحسخ سنوي

 الحسابات مراجعأتعاب 

 المستقل

، مبلعععغ ثابعععت علعععى أسعععات سعععنوي  وتحسعععخ سعععنويا   لاير 35,000 أقصعععى بحعععد

 اشهر.بشكل يومي تراكميا ويدفع كل ستة 

 رسوم المؤشر االسترشادي

تحسعععععخ علعععععى أسعععععات يعععععومي و سعععععنويا  لاير سععععععودي كحعععععد أقصعععععى  26,500

كمصعععروف مسعععتحق تخصعععم معععن أصعععول الصعععندوق وتعععدفع فعععي نصعععو ونهايعععة 

 السنة المالية.

 رسوم النشر في موقع تداول 
 تحسععخ علععى أسععات يععومي كمصععروف مسععتحقولاير سعععودي سععنويا   5000

 .السنة الماليةتخصم وتدفع نهاية 

 السوق لهيئةالرسوم الرقابية 

 المالية

تحسععععععخ علععععععى أسععععععات يععععععومي كمصععععععروف و سععععععنويا  لاير سعععععععودي  7,500

 .مستحق وتدفع نهاية السنة المالية

 .*جميع الرسوم أعاله قبل احتساب ضريبة القيمة المضافة

 .أيام السنةيوم بناء  على عدد  365/366 أسات على السنة أيام عدد احتساب يتم**
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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 

 المبلعععغ أن بعععافترا  الصعععندوقإلعععى القيمعععة اإلجماليعععة ألصعععول  أععععاله الموضعععحةنسعععبة تكعععاليو الصعععندوق  يوضعععح مثعععال

 السععععنة نهايععععة فععععي المحقععععق والعائععععد سعععععودي لاير مليععععون 10 يعععععادل الصععععندوق وحجععععم سعععععودي لاير 100,000 المسععععتثمر

 .جغير شامل ضريبة القيمة المضافة  %10 يعادل المالية

 الصندوق اصول إجمالي
 نسبة التكاليف أساس االحتساب

  للصندوق

نسبة التكاليف لمالك 

 الوحدة

 %2.00 - - *االشتراك رسوم

 الحفا رسوم
 يعععععععادل الحفععععععا رسععععععوم متوسععععععط أن افتععععععرا جعلععععععى 

0.035 % 

 %0.0318 %0.0318 من إجمالي قيمة األصول

 %0.5455 %0.5455 من إجمالي قيمة األصول المستقلين االدرة مجلس اعضاء مكافاة

 %0.3182 %0.3182 من إجمالي قيمة األصول الحسابات مراجع  رسوم

 %0.2409 %0.2409 من إجمالي قيمة األصول رسوم المؤشر االسترشادي

 %0.0682 %0.0682 من إجمالي قيمة األصول لهيئة السوق المالية الرقابية الرسوم

 %0.0455 %0.0455 من إجمالي قيمة األصول تداول رسوم

صععععافي المصععععروفات قبععععل خصععععم رسععععوم 

 اإلدارة

- %1.2500 %1.2500 

 %1.75 %1.75 من صافي قيمة األصول الصندوق دارةإ رسوم

 %2.98 %2.98 - إجمالي نسبة التكاليو المتكررة

 %2.00 - - إجمالي نسبة التكاليو الغير متكررة

 110,000 11,000,000 - المال رأت% + 10 االفتراضي العائد

 نهايععععععة االفتراضععععععي االسععععععتثمار صععععععافي

 المالية السنة

- 
10,672,406 106,724 

 *  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

 رسوم االشتراك

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

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

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

 والعموالت الخاصة

% 2مباشعععرة عنعععد كعععل عمليعععة اشعععتراك بالصعععندوق غيعععر مسعععتردة بمععععدل يسعععتحق معععدير الصعععندوق رسعععوم اشعععتراك تخصعععم 

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

  الضريبةأو /و بالزكاة المتعلقة المعلومات -و

 في االستثمارية الوحدات سعر من% 2.5 وهي التجارة، عرو  زكاة ألحكام وفقا   بنفسه ماله زكاة استخراج المستثمر يتولى

. إن الرسوم والمصاريو والعموالت المذكورة في شروط وأحكام الصندوق ال تشمل ضريبة القيمة الزكاة فيه تجخ الذي اليوم

 المضافة وسيتم تحميل الضريبة بشكل منفصل وفقا  للنسخ المنصوص عليها في نظام الضرائخ والئحته التنفيذية. 
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 خاصة يبرمها مدير الصندوق عمولة  أي -ز

  ال يوجد

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

 من قبل مالك الوحدات على أساس عملة الصندوق

 وحجععععم سعععععودي لاير 100,000 المسععععتثمر المبلععععغ أن بععععافترا  أعععععاله الموضععععحة الرسععععوم احتسععععاب آليععععة يوضععععح مثععععال

جغيعععر شعععامل ضعععريبة  %10 يععععادل الماليعععة السعععنة نهايعععة فعععي المحقعععق والعائعععد سععععودي لاير مليعععون 10 يععععادل الصعععندوق

 .القيمة المضافة 

 الصندوق اصول إجمالي
 الصندوق ومصاريف رسوم

 **السعودي بالريال

 المستثمر ومصاريف رسوم

 **السعودي بالريال

 2,000 - *االشتراك رسوم

 الحفا رسوم

 يعععععادل الحفععععا رسععععوم متوسععععط أن افتععععرا جعلععععى 

0.035 % 

3,500 35 

 600 60,000 المستقلين االدرة مجلس اعضاء مكافاة

 350 35,000 الحسابات مراجع  رسوم

 265 26,500 رسوم المؤشر االسترشادي

 75 7,500 لهيئة السوق المالية الرقابية الرسوم

 50 5,000 تداول رسوم

 1,375 137,500 رسوم اإلدارةصافي المصروفات قبل خصم 

 1,900.94 190,094 الصندوق ادارة رسوم

 3,276 327,594 الرسوم والمصاريو السنوية  مجموع

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

 السععععععنة نهايععععععة االفتراضععععععي االسععععععتثمار صععععععافي

 المالية
10,672,406 106,724 

االفتراضعععي نهايعععة االسعععتثمار عائعععد نسعععبة صعععافي 

 السنة المالية
6.72% 6.72% 

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

 ** 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

ويعععتم التقيعععيم علعععى أسعععات العملعععة، ويكعععون تحديعععد التقيعععيم بنعععاء  علعععى جميعععع  تقيعععيم،الصعععندوق فعععي كعععل يعععوم  يقعععي م -أ

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

وقعععد يعتمعععد معععدير الصندوق/مشعععغل الصعععندوق علعععى نظعععم موثعععوق بهعععا  تعتمعععد طريقعععة التقيعععيم علعععى نعععوع األصعععل، -ب

 فيما يتعلق بتحديد القيم واألسعار وأسعار الصرف.
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 يتم إتباع المبادئ األتية لتقييم أصول الصندوق: -ج

إذا كانعععت األصعععول أوراقعععا  ماليعععة مدرجعععة أو متداولعععة فعععي أي سعععوق أوراق ماليعععة منظمعععة أو علعععى نظعععام  .1

  .ر اإلغالق في ذلك السوق أو النظامتسعير آلي، فيستخدم سع

إذا كانعععت األوراق الماليعععة معلقعععة، فينبغعععي تقييمهعععا وفقعععا  آلخعععر سععععر قبعععل التعليعععق، إال إذا كعععان هنعععاك دليعععل  .2

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

والحقعععوق األولويعععة فعععي الفتعععرة معععا  األسعععهم التعععي تمعععت المشعععاركة بهعععا فعععي الطروحعععات األوليعععة تقيعععيموسعععيتم  .3

 بين االكتتاب وتداول الورقة المالية بناء على سعر االكتتاب أو سعر الحق المكتتخ به

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

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

بالنسعععبة إلعععى أي اسعععتثمار آخعععر، القيمعععة العادلعععة التعععي يحعععددها معععدير الصعععندوق بنعععاء  علعععى الطعععرق والقواععععد  .6

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

 

 –المسعععععتحقات  –يعععععتم احتسعععععاب صعععععافي قيمعععععة األصعععععول لكعععععل وحعععععدة بالمعادلعععععة التاليعععععة: جإجمعععععالي األصعععععول  -د

 المصروفات المتراكمة  / عدد الوحدات القائمة وقت التقييم.

 ، وتكرارهاالتقييمب( عدد نقاط 

َ  الصععندوق أصععول تقويم سععيتم جأ   الفقرة في إليه االشععارة تم كما الصععندوق في أصععل كل لقيمة وفقا الخميس إلى األحد من يوميا

، الخامسة الساعة قبل أعاله  .التالي التعامل يوم في الوحدة سعر إعالن سيتم كما مساء 

 أو الخطأ في التسعير التقييمج( اإلجراءات التي ستُتخك في حالة الخطأ في 

 أصععل أي يميععتق عنععدجبمععا فععي ذلععك مععالكي الوحععدات السععابقين   المتضععررين الوحععدات مععالكي جميععع وتعععويض توثيععق سععيتم

 فععي خطععأ أي عععن فععورا   الهيئععة إبععال  سععيتم كمععا. خععاط  بشععكل وحععدة سعععر حسععاب أو خععاط  بشععكل الصععندوق أصععول مععن

 الراجحعععي موقعععع فعععي فعععورا   ذلعععك ععععن واإلفصعععاح الوحعععدة سععععر معععن أكثعععر أو  %0.5ج نسعععبته تشعععكل التسععععير أو يميعععالتق

التعععي يلِععععد ها  الصعععندوق تقعععارير وفعععيأي موقعععع أخعععر متعععاح للجمهعععور بحسعععخ الضعععوابط التعععي تحعععددها الهيئعععة  وفعععي الماليعععة

كمعععا أن معععدير الصعععندوق سعععوف يقعععدم ملخصعععا  بجميعععع  .معععن الئحعععة صعععناديق االسعععتثمار 76معععدير الصعععندوق وفقعععا  للمعععادة 

 من نفس الالئحة. 77أخطاء التقييم والتسعير للهيئة وفقا  للمادة 

 د( طريقة احتساب سعر الوحدة ألغرا  تنفيك طلبات االشتراك واالسترداد

 ناقصعععا   المسعععتحقات ناقصعععا   األصعععولقيمعععة األصعععول لكعععل وحعععدة باسعععتخدام المعادلعععة التاليعععة: جإجمعععالي  صعععافييعععتم حسعععاب 

يم يعععذي العالقعععة. ويعععتم تق التقيعععيم  مقسعععومة علعععى إجمعععالي ععععدد وحعععدات الصعععندوق القائمعععة فعععي يعععوم المتراكمعععة المصعععروفات

يمهعععا بعملعععة يت األخعععرى يعععتم إععععادة تقصعععافي قيمعععة أصعععول الصعععندوق بالريعععال السععععودي وأي اسعععتثمارات مقومعععة بعععالعمال

 .التقييمالريال السعودي بأسعار الصرف السائدة في تاريخ 

 هـ( مكان ووقت نشر سعر الوحدة، وتكرارها

 .التعامل يوم يلي الذي العمل يوم في مساء   الخامسة الساعة قبلالشركة  وموقعالسعودية  تداول موقع في الوحدة سعر نشر سيتم

 :التعامالت 11)

 تفاصيل الطرح األولي( أ

 م.1992أغسطس  5الموافق  هل،1413صفر  6عمله في  الصندوق بدأ وقد المدة محدد غير مفتوح صندوق يعتبر الصندوق
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 لاير سعودي 100سعر الوحدة عند بداية الطرح يساوي 

 ( مسؤوليات مدير الصندوق في شأن طلبات االشتراك واالستردادب

 فععي االشععتراكوهععي األيععام التععي يععتم بنععاء  عليهععا  مععن األحععد الععى الخمععيس ييم يععوميععالتعامععل فععي الصععندوق بنععاء علععى تق سععيتم

وفعععي حالعععة لعععم يوافعععق يعععوم التعامعععل يعععوم عمعععل رسعععمي يعععتم التعامعععل  الصعععناديق بعععين والتحويعععل وحداتعععه الصعععندوق واسعععترداد

ويكعععون آخعععر موععععد السعععتالم طلبعععات االشعععتراك واالسعععترداد قبعععل السعععاعة الخامسعععة  فعععي الصعععندوق فعععي يعععوم التعامعععل التعععالي

 .عصرا في اليوم ما قبل يوم التعامل

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

 أو نقل الملكية االسترداد لمالك الوحدات

طلبعععات االشعععتراك واالسعععترداد أو التحويعععل بعععين الصعععناديق يوميعععا  ععععن طريعععق فعععروع الشعععركة المعتمعععدة خعععالل يعععتم اسعععتالم 

سعععاعات العمعععل الرسعععمية علعععى أن يعععتم تقعععديم بيانعععات إثبعععات الهويعععة الالزمعععة، أو ععععن طريعععق القنعععوات اإللكترونيعععة التعععي 

سعععترداد المناسعععبة قبعععل إقفعععال العمعععل فعععي اليعععوم سعععيتم العععدفع لمالعععك الوحعععدات عوائعععد االتوفرهعععا شعععركة الراجحعععي الماليعععة. و

 .بحد أقصى التي تم فيها تحديد سعر االسترداد التعامل ليومالخامس التالي 

إذا تم تسعععديد أموال االشعععتراك قبل الموعد النهائي لتقديم التعليمات الخاصعععة بشعععراء الوحدات واسعععتردادها، يبدأ االسعععتثمار في 

صندوق من يوم التعامل الذي  ستالم أموال االشتراك بعد ال ستالم األموال التي تم بموجبها قبول طلخ المستثمر وفي حالة ا يلي ا

الموعد النهائي لتقديم التعليمات الخاصة بشراء الوحدات واستردادها بالصندوق يتم تنفيذ الطلخ في يوم التعامل الثاني الذي يلي 

 متطلبات اسععععتيفاء لعدم االشععععتراك قبول عدم حال وفي حدات واسععععتردادهاالموعد النهائي لتقديم التعليمات الخاصععععة بشععععراء الو

 .االشتراك متطلبات استيفاء بعد جديد اشتراك طلخ تقديم إعادة المشترك على يتوجخ االشتراك

 ( أّي قيود على التعامل في وحدات الصندوقد

 ال يوجد

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

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

 إذا طلبت هيئة السوق المالية ذلك 

 يحقعععععق مصعععععالح معععععالكي الوحعععععدات أو االسعععععترداد األشعععععتراكأو رفعععععض  معععععدير الصعععععندوق أن التعليعععععق ىأذا رأ 

 الحاليين.

 التعي األخعرى األصعول أو الماليعة األوراق معع التعامعل فيهعا يعتم التعي الرئيسعة السعوق فعي التعامعل تعليعق تعم إذا 

 بشعكل الصعندوق معدير يعرى التعي الصعندوق أصعول إلعى بالنسعبة أو ععام بشعكل إمعا االسعتثمار صعندوق يملكهعا

اسععترداد يجععوز لمععدير الصععندوق تأجيععل و .الصععندوق أصععول قيمععة صععافي إلععى نسععبة مهمععة أنهععا معقععول

الوحعععدات كحعععد أقصعععى إلعععى يعععوم التعامعععل التعععالي. ويحعععدث ذلعععك، إذا بلعععغ إجمعععالي نسعععبة جميعععع طلبعععات االسعععترداد 

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

 رأى معععدير الصعععندوق أنعععه يترتعععخ فعععي الصعععندوق فعععي حعععال  أو اسعععترداد يحعععق لمعععدير الصعععندوق رفعععض أي طلعععخ اشعععتراك

  .مخالفة للوائح هيئة السوق المالية أو نظام مكافحة غسل األموال االسترداد/على هذا االشتراك

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

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

مراجععععة التعليععععق بصعععورة منتظمععععة والتشععععاور معععع مجلععععس إدارة الصعععندوق وأمععععين الحفععععا ومشعععغل الصععععندوق حععععول  .2

 .ذلك بصورة منتظمة
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إشععععار الهيئعععة ومعععالكي الوحعععدات فعععورا  بعععأي تعليعععق معععع توضعععيح أسعععباب التعليعععق، وإشععععار الهيئعععة ومعععالكي الوحعععدات  .3

انتهعععاء التعليعععق بالطريقعععة نفسعععها المسعععتخدمة فعععي اإلشععععار بعععالتعليق، واإلفصعععاح ععععن ذلعععك فعععي الموقعععع اإللكترونعععي  فعععور

 لمدير الصندوق وأي  موقع آخر متاح للجمهور بحسخ الضوابط التي تحددها الهيئة.

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

ويععتم معاملععة  الطلععخ اسععتالم أولويععةفععي حالععة تععم تأجيععل االسععترداد مععن قبععل مععدير الصععندوق، فسععوف يععتم الععدفع علععى أسععات 

صععافي قيمععة أصععول  مععن% 10االسععترداد فععي يععوم التعامععل الواحععد كععل طلععخ علععى حععدة بحيععث إذا تجععاوز إجمععالي طلبععات 

سعععوف يعععتم تنفيعععذ طلبعععات العمعععالء التعععي تعععم اسعععتالم طلبعععاتهم قبعععل الموععععد النهعععائي لتقعععديم التعليمعععات الخاصعععة الصعععندوق 

قيمعععة الوحعععدات ععععن الحعععد األدنعععى المطلعععوب لالسعععتمرار بالصعععندوق، فعندئعععذ . فعععإذا انخفضعععت األسعععبقية بحسعععخباالسعععترداد 

 يجخ استرداد وحدات المستثمرين بالكامل.

 ملكية الوحدات إلى مستثمرين آخرين ( األحكام المنظمة لنقلز

 قعععدرجال  كالوفعععاة جعععدا   محعععدودة حعععاالت فعععي إال آخعععرين، مسعععتثمرين إلعععى الصعععندوق وحعععدات ملكيعععة بنقعععل الصعععندوق يقعععوم لعععن

 ال أخععععرى حععععاالت أي أو صععععالحية ذات تنظيميععععة جهععععة مععععن أمععععر أو قضععععائي أمععععر بحسععععخ ذلععععك طلععععخ حععععال فععععي أو  هللا

 .الصندوق مدير موافقة حسخ وذلك المعنية والقوانين األنظمة مع تتعار 

 ( الحد األدنى لعدد أو قيمة الوحدات التي يجب على مالك الوحدات االشتراك فيها أو نقلها أو استردادهاح

 2,000لاير سعودي، وهو الحد األدنى للرصيد والحد األدنى لالشتراك اإلضافي  5,000الحد االدنى لالشتراك في الصندوق 

لاير سعععععودي ويجوز لمدير الصععععندوق خفض هذه النسععععخ للبرامج االدخارية  2,000والحد االدنى لالسععععترداد لاير سعععععودي 

 واالستثمارية 

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

 الصندوق في األدنى

 .لبدء عمل الصندوق دنىحد أ اليوجد

 :سياسة التوزيع 12)

 أ( سياسة توزيع الدخل واألرباح

لعععن يقعععوم الصعععندوق بتوزيعععع أي أربعععاح أو توزيععععات نقديعععة علعععى المسعععتثمرين وسعععيقوم بإععععادة اسعععتثمار األربعععاح الموزععععة 

  .الصندوق أداء لتعزيز في الصندوق

  ب( التاريخ التقريبي لالستحقاق والتوزيع

 يوجد ال

 ج( كيفية دفع التوزيعات

 .لتعزيز أداء الصندوق الصندوق في استثمارها أعادة سيتم

 :تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات 13) 

 أ( المعلومات المتعلقة بالتقارير المالية، بما في ذلك الفترات المالية األولية والسنوية
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 جبمعععا فعععي والتقعععارير السعععنوية  األوليعععة الماليعععة والقعععوائمسعععنوي  الربعععع البيعععانإععععداد ب الصعععندوق معععدير يقعععوم سعععوف

 صععععناديق الئحععععة  مععععن 4ذلععععك القععععوائم الماليععععة السععععنوية  والتقععععارير المععععوجزة وفقععععا  لمتطلبععععات الملحععععق رقععععم ج

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

 مععن نهايععة فتععرة التقريععر وذلععك فععي  أشععهر  3جإتاحععة التقععارير السععنوية للجمهععور خععالل مععدة ال تتجععاوز  يععتم سععوف

 ،الئحعععة صعععناديق االسعععتثمار وأي تععععديل عليهعععامعععن  76 المعععادة معععنجب   الفقعععرةاألمعععاكن وبالوسعععائل المحعععددة فعععي 

وأي موقعععع آخعععر متعععاح للجمهعععور حسعععخ  الموقعععع االلكترونعععي لمعععدير الصعععندوق والموقعععع اإللكترونعععي للسعععوق وفعععي

 . الضوابط التي تحددها الهيئة

 يومععا  مععن نهايععة فتععرة التقريععر وذلععك فععي 30األوليععة وإتاحتهععا للجمهععور خععالل ج الماليععة القععوائميععتم إعععداد  سععوف  

الموقعععع االلكترونعععي لمعععدير الصعععندوق والموقعععع  وفعععياألمعععاكن وبالوسعععائل المحعععددة فعععي شعععروط وأحكعععام الصعععندوق 

 .وأي موقع آخر متاح للجمهور حسخ الضوابط التي تحددها الهيئة لكتروني للسوقاإل

 الئحعععة صعععناديق االسعععتثمار وأي تععععديل   معععن 4نشعععر البيعععان ربعععع السعععنوي وفقعععا  لمتطلبعععات الملحعععق جيعععتم  سعععوف

فعععي شععععروط وأحكععععام   أيععععام معععن نهايععععة فتععععرة الربعععع وذلععععك فععععي األمعععاكن وبالوسععععائل المحععععددة 10خععععالل ج عليهعععا

الموقععععع االلكترونععععي لمععععدير الصععععندوق والموقععععع اإللكترونععععي للسععععوق وأي موقععععع آخععععر متععععاح  وفععععيالصععععندوق 

 للجمهور حسخ الضوابط التي تحددها الهيئة.

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

 الصندوق أصول قيمة صافي. 

 قيمتها وصافي المشترك يملكها والتي الصندوق وحدات عدد. 

 صفقة كل من يوما    15ج عشر خمسة خالل المشترك نفذها التي بالصفقات سجل. 

 البيعععان شعععأنها فعععي المععععد السعععنة خعععالل الوحعععدات تملعععك شعععخ  أي ذلعععك فعععي بمعععاج الوحعععدات لمالعععك سعععنوي بيعععان  

 السععععنة نهايعععة معععن يومعععا    30ج خعععالل الماليعععة السعععنة مععععدار علعععى الععععام الصعععندوق وحعععدات فعععي صعععفقاته يلخععع 

 واألتعععععاب والمصععععاريو الخععععدمات مقابععععل وإجمععععالي الموزعععععة األربععععاح البيععععان هععععذا يحتععععوي أن ويجععععخ الماليععععة،

 لجميععععع تفاصععععيل إلععععى باإلضععععافة الصععععندوق، وأحكععععام شععععروط فععععي والععععواردة الوحععععدات مالععععك مععععن المخصععععومة

 شعععروط فعععي أو الئحعععة صعععناديق االسعععتثمار وأي تععععديل عليهعععا فعععي عليهعععا المنصعععوص االسعععتثمار قيعععود مخالفعععات

 .الصندوق وأحكام

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

  أو اإللكترونعععي البريعععدعنعععوان المسعععجل للمسعععتثمر جالعنعععوان البريعععدي و/أو الترسعععل اإلشععععارات الخاصعععة بالصعععندوق علعععى 

معععن خعععالل أي وسعععيلة تواصعععل أخعععرى يعععتم اعتمادهعععا. ويجعععخ إخطعععار معععدير الصعععندوق فعععي حعععال اكتشعععاف أيعععة أخطعععاء فعععي 

مععععن تععععاريخ إرسععععال تلععععك اإلشعععععارات أو  تقويميععععا   يومععععا    45جأو اإلشعععععار وذلععععك خععععالل فتععععرة خمسععععة وأربعععععون  التقععععارير

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

 ج( معلومات عن وسائل تزويد مالكي الوحدات بالقوائم المالية السنوية
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وذلك من  مقابلدون  السنوية الماليةيستطيع مالكي الوحدات االستثمارية والمستثمرين المحتملين الحصول على نسخ 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  

 البريععععدترسععععل علععععى جالعنععععوان البريععععدي و/أو وصععععندوق لليععععتم موافععععاة جميععععع المسععععتثمرين بنسععععخة مععععن القععععوائم الماليععععة 

  أو معععن خعععالل أي وسعععيلة تواصعععل أخعععرى يعععتم اعتمادهعععا بعععدون مقابعععل بنعععاء  علعععى اسعععتالم طلعععخ خطعععي معععنهم اإللكترونعععي

 بذلك. 

 تاريخ أول قائمة مالية سنوية مراجعة  ( د

 .1993-12-31في السنة المالية المنتهية إصدار أول قائمة مالية سنوية مدققة  تم

 ( تقديم القوائم المالية السنوية المراجعة للصندوقهـ

موقع  وذلك من خالل مقابليستطيع مالكي الوحدات االستثمارية والمستثمرين المحتملين الحصول على نسخ من هذه القوائم دون 

أو في المقر الرئيسي لمدير الصندوق أو عن طريق موقعه   www.saudiexchange.saتداول السعودية شركة السوق المالية 

 capital.com-www.alrajhiااللكتروني  

 البريععععديععععتم موافععععاة جميععععع المسععععتثمرين بنسععععخة مععععن القععععوائم الماليععععة الصععععندوق ترسععععل علععععى جالعنععععوان البريععععدي و/أو 

   بدون مقابل بناء  على استالم طلخ خطي منهم بذلك. اإللكتروني

 :سجل مالكي الوحدات 14) 

 فعععيبإععععداد سعععجل بمعععالكي الوحعععدات بالمعلومعععات المطلوبعععة  جشعععركة الراجحعععي الماليعععة  الصعععندوق مشعععغلسعععيقوم   أ

وتحديثعععه بشعععكل مسعععتمر عنعععد حصعععول أي  الئحعععة صعععناديق االسعععتثمار وأي تععععديل عليهعععامعععن   12الفقعععرة جج  معععن المعععادة ج

 .السعودية العربيةتغييرات في المعلومات حسخ الالئحة وحفظه في المملكة 

 .فيه المثبتة الوحدات ملكية علىسجل مالكي الوحدات دليال  قاطعا   د  عَ يل   ب

يظهعععر فيعععه جميعععع المعلومعععات المرتبطعععة بمالعععك الوحعععدات المعنعععي سعععيتم إتاحعععة ملخععع  لسعععجل معععالكي الوحعععدات   ج

وسعععائل التواصعععل  خعععالل معععن  الماليعععة الراجحعععيجشعععركة ععععن طريعععق مشعععغل الصعععندوق  عنعععد الطلعععخ مقابعععل بعععدونفقعععط 

   .الموضحة في الشروط واألحكام

 :مالكي الوحداتاجتماع  15)

 أ( الظروف التي يُدعى فيها إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات

 يجوز لمدير الصندوق، بناء  على مبادرة منه، الدعوة لعقد اجتماع لمالكي الوحدات. 

  أيام من تسلم طلخ كتابي من أمين الحفا 10يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات خالل 

  أيعععام معععن تسعععلم طلعععخ كتعععابي معععن مالعععك أو أكثعععر معععن معععالكي  10الجتمعععاع معععالكي الوحعععدات خعععالل يعععدعو معععدير الصعععندوق

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

 ب( إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات

يععدعو مععدير الصععندوق الجتمععاع مععالكي الوحععدات مععن خععالل إعععالن الععدعوة علععى الموقععع اإللكترونععي الخععاص بععه  .1

وعلععععى الموقععععع اإللكترونععععي الخععععاص بالسععععوق الماليععععة السعععععودية "تععععداول"، ومععععن خععععالل إرسععععال إخطععععار خطععععي 

يومعععا  معععن تعععاريخ  21أيعععام وال تزيعععد ععععن  10لجميععع معععالكي الوحعععدات وأمعععين الحفعععا معععع إعطعععاء مهلعععة ال تقعععل ععععن 

انعقعععاد االجتمعععاع. ويتععععين أن يحعععدد اإلععععالن واإلخطعععار تعععاريخ انعقعععاد االجتمعععاع ومكانعععه ووقتعععه وجعععدول األعمعععال 

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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قتعععَرح. كمعععا يتععععين علعععى معععدير الصعععندوق، فعععي نفعععس وقعععت إرسعععال اإلخطعععار إلعععى معععالكي الوحعععدات فيمعععا يتعلعععق  المل

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

أيعععام معععن اسعععتالم طلعععخ  10يتععععين علعععى معععدير الصعععندوق العععدعوة لعقعععد اجتمعععاع لمعععالكي الوحعععدات فعععي غضعععون  .2

% علعععى األقعععل 25خطعععي معععن أحعععد معععالكي الوحعععدات أو أكثعععر، العععذي يمتلعععك منفعععردا  أو العععذين يمتلكعععون مجتمععععين 

 من وحدات الصندوق.

ت معععن ععععدد معععالكي الوحعععدات العععذين يمتلكعععون مجتمععععين يتكعععون النصعععاب العععالزم لعقعععد اجتمعععاع لمعععالكي الوحعععدا .3

 % على األقل من قيمة وحدات الصندوق.25

فعععي حعععال ععععدم الوفعععاء بشعععروط النصعععاب العععواردة فعععي الفقعععرة السعععابقة أععععاله، يعععدعو معععدير الصعععندوق الجتمعععاع ثعععان  .4

السعععععودية  مععععن خععععالل اإلعععععالن علععععى موقعععععه اإللكترونععععي وعلععععى الموقععععع اإللكترونععععي الخععععاص بالسععععوق الماليععععة

"تععداول" ومععن خععالل إرسععال إخطععار خطععي لجميععع مععالكي الوحععدات وأمععين الحفععا مععع إعطععاء مهلععة ال تقععل عععن 

أيعععام معععن تعععاريخ انعقعععاد االجتمعععاع الثعععاني. وخعععالل االجتمعععاع الثعععاني، يشعععكل أي ععععدد معععن معععالكي الوحعععدات العععذين  5

 مثلين، نصابا  قانونيا .يمتلكون أي عدد من الوحدات، الحاضرين بصفة شخصية أو من خالل م

 يحق لكل مالك وحدات تعيين وكيل لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات. .5

 في اجتماعات مالكي الوحدات تتصويت مالكي الوحدات وحقوق التصوي طريقة) ج

 عبعععر االجتماععععات خعععالل معععن القعععرارات علعععى والتصعععويت ومعععداوالتها الوحعععدات معععالكي اجتماععععات عقعععد يجعععوز .1

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

 مععن أكثععر ملكيععتهمفععي حععال التغييععرات األساسععية المقترحععة يجععخ أخععذ موافقععة مععالكي الوحععدات الععذين تمثععل نسععبة   .2

الوحعععدات سعععواء  أكعععان حضعععورهم شخصعععيا  أم  معععالكي اجتمعععاع فعععي مالكهعععا الحاضعععر الوحعععدات مجمعععوع معععن% 50

 وكالة أم بواسطة وسائل التقنية الحديثة.

 تمثل كل وحدة يمتلكها مالك الوحدات صوتا  واحدا  في اجتماع مالكي الوحدات. .3

  :حقوق مالكي الوحدات 16)

 الوحدات مالكي بحقوق قائمة -أ

 العربيععة باللغععةمالععك الوحععدة الخععاص بععه  وسععجل الصععندوق وأحكععام شععروط مععن حديثععة نسععخة علععى الحصععول 

 .مقابل بدون

 يمتلكهععععا التععععي الوحععععدات وعععععدد الصععععندوق، وحععععدات أصععععول قيمععععة صععععافي يتضععععمن تقريععععر علععععى الحصععععول 

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

 طلبها عند مقابل بدون للصندوق المراجعة المالية القوائم على الحصول. 

 لنعععوع وفقعععا سعععريانه قبعععل التغييعععر بهعععذا ملخععع  وإرسعععال الصعععندوق وأحكعععام شعععروط فعععي تغييعععر بعععأي اإلشععععار 

 .االستثمار صناديق الئحة في المحددة والمدة التغيير

 الصندوق إدارة مجلس في تغير بأي اإلشعار. 

 الفعليععععة واألتعععععاب الرسععععوم تظهععععر سععععنويا الصععععندوق وأحكععععام شععععروط مععععن محدثععععة نسععععخة علععععى الحصععععول 

 .طلبها عند الصندوق أداء ومعلومات

 تقويميعععا، يومعععا 21 ععععن تقعععل ال بمعععدةاالنهعععاء  قبعععل االسعععتثمار صعععندوق بإنهعععاء الصعععندوق معععدير برغبعععة االشععععار 

 .واألحكام الشروط عليها تن  التي األحداث بخالف

 لذلك المحددة األوقات في االسترداد عوائد دفع. 
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 الصندوق مدير من طلبها عن الشكاوى بمعالجة الخاصة اإلجراءات على الحصول. 

 طلعععخ كتعععابي معععن مالعععك أو  تسععلم معععنأيعععام  10 خعععاللالجتمعععاع مععالكي الوحعععدات  العععدعوةب الصعععندوق معععدير يقععوم

% علععععى األقععععل مععععن قيمععععة وحععععدات 25مععععن مععععالكي الوحععععدات الععععذين يملكععععون مجتمعععععين أو منفععععردين  أكثععععر

 الصندوق.

 

 التصويت المرتبطة بأي أصول للصندوق العام الكي يديرهسياسة مدير الصندوق فيما يتعلق حقوق  -ب

بعععععد التشععععاور مععععع مسععععؤول االلتععععزام، يوافععععق مجلععععس إدارة الصععععندوق، علععععى السياسععععات العامععععة المرتبطععععة بممارسععععة 

حقععععوق التصععععويت الممنوحععععة للصععععندوق علععععى أسععععات األوراق الماليععععة التععععي تشععععكل جععععزءا  مععععن أصععععول الصععععندوق، 

بنعععاء  علعععى تقعععديره الخعععاص، ممارسعععة أو ععععدم ممارسعععة أي حقعععوق تصعععويت، بعععععد  وسعععوف يقعععرر معععدير الصعععندوق،

 وسيتم تزويد مالكي الوحدات بهذه السياسة عند طلبهم. التشاور مع مسؤول االلتزام.

 :مسؤولية مالكي الوحدات 17)

 ديعععون ععععن مسعععؤوال   الوحعععدات مالعععك يكعععون ال منعععه، جعععزء أو الصعععندوق فعععي السعععتثماره الوحعععدات مالعععك خسعععارة ععععدا فيمعععا

 .الصندوق والتزامات

 :خصائص الوحدات 18)

يجعععوز لمعععدير الصعععندوق أن يلصعععدر ععععددا  غيعععر محعععدود معععن الوحعععدات متسعععاوية القيمعععة تكعععون جميعهعععا معععن فئعععة واحعععدة. 

 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

 والموافقعععععات العامعععععة االسعععععتثمار صعععععناديق وأحكعععععام شعععععروط لتغييعععععر المنظمعععععة األحكعععععام لجميعععععع الصعععععندوق هعععععذا يخضعععععع

 .عليها تعديل وأي االستثمار صناديق الئحة بموجخ المحددة واإلشعارات

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

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

 االستثمار صناديق

 شععععروط علععععى تغييععععر أي إجععععراء عنععععد عليهععععا تعععععديل وأي االسععععتثمار صععععناديق الئحععععة بمتطلبععععات الصععععندوق مععععدير يلتععععزم

 :التالية التغيير أنواع بحسخ الصندوق وأحكام

 األساسية التغييرات: 

يجعععخ علعععى معععدير الصعععندوق الحصعععول علعععى موافقعععة معععالكي الوحعععدات فعععي الصعععندوق المعنعععي علعععى التغييعععر   أ

 .األساسي المقترح من خالل قرار صندوق عادي

الوحعععدات، الحصعععول علعععى موافقعععة الهيئعععة يجعععخ علعععى معععدير الصعععندوق بععععد الحصعععول علعععى موافقعععة معععالكي   ب

 .على التغيير األساسي المقترح للصندوق العام

 :يلقصد 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
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 االنسحاب الطوعي لمدير الصندوق من منصخ مدير للصندوق.  .3

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

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

تفاصعععيل التغييععععرات األساسعععية فععععي يجعععخ علعععى مععععدير الصعععندوق إشعععععار معععالكي الوحععععدات واإلفصعععاح عععععن   ه

  أيعععام 10موقععععه اإللكترونعععي وأي  موقعععع آخعععر متعععاح للجمهعععور بحسعععخ الضعععوابط التعععي تحعععددها الهيئعععة قبعععل ج

 .من سريان التغيير

 .يجخ بيان تفاصيل التغييرات األساسية في تقارير الصندوق العام التي يلِعد ها مدير الصندوق  و

وح اسعععترداد وحعععداتهم قبعععل سعععريان أي تغييعععر أساسعععي دون فعععر  يحعععق لمعععالكي وحعععدات صعععندوق ععععام مفتععع  ز

جدت.   أي رسوم استرداد جإن ول

 

 أساسية الغير التغييرات: 

يجخ على مدير الصعععندوق إشععععار الهيئة ومالكي الوحدات واإلفصعععاح في الموقع اإللكتروني لمدير الصعععندوق وأي  موقع   أ

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

  أيام من سعععريان التغيير، ويحق لمالكي وحدات الصعععندوق العام المفتوح اسعععترداد وحداتهم قبل سعععريان التغيير غير 10ج

جدت .  األساسي دون فر  أي رسوم استرداد جإن ول

 ة الصندوق قبل إجراء أي تغيير غير أساسي.يجخ على مدير الصندوق الحصول على موافقة مجلس إدار  ب

 .السابقة الفقرة في الموضحة األساسية التغييراتيلقصد بل"التغيير غير األساسي" أي تغيير ال يقع ضمن   ج

 يجخ بيان تفاصيل التغييرات غير األساسية في تقارير الصندوق العام التي يلِعد ها مدير الصندوق.  د

 :االستثمارصندوق وتصفية إنهاء  20)

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

 االستثمار

. ومعععع ذلعععك، فإنعععه سعععيكون الصعععندوق إلنهعععاء محعععدديعتبعععر هعععذا الصعععندوق معععن الصعععناديق المفتوحعععة المعععدة ولعععيس هنعععاك يعععوم 

لمعععدير الصعععندوق الحعععق فعععي تصعععفية الصعععندوق بالكامعععل، إذا أصعععبح جليعععا  أن حجعععم أصعععول الصعععندوق ال يبعععرر االسعععتمرار 

فعععي إدارتعععه بطريقعععة عمليعععة ومالئمعععة ومجديعععة معععن الناحيعععة االقتصعععادية أو بسعععبخ حعععدوث بععععض التغييعععرات فعععي األنظمعععة 

 ةوالمحعععدد الصعععندوق السعععتمرار بعععه المسعععموح األدنعععى الحعععد دونالصعععندوق التعععي تحكعععم إدارة الصعععندوق، أو انخفعععض حجعععم 

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

 المتبعة لتصفية صندوق االستثمار  اإلجراءات -ب

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

 في شروط وأحكام الصندوق.  المذكورةالصندوق  وتصفيةأحكام إنهاء  إتباع  أ

إتمام مرحلة بيع أصول الصندوق وتوزيع مستحقات مالكي الوحدات عليهم قبل انتهاء مدة بمدير الصندوق  يقوم  ب

 الصندوق. 

إعداد خطة وإجراءات إنهاء الصندوق بما يحقق مصلحة مالكي بمدير الصندوق  يقوملغر  إنهاء الصندوق،   ج

الوحدات، ويجخ عليه الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق جحيثما ينطبق  على هذه الخطة قبل القيام بأي 

 إجراء في هذا الشأن. 
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الصندوق قبل مدة ال تقل إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا  بتفاصيل خطة وإجراءات إنهاء بمدير الصندوق  يقوم  د

   يوما  من التاريخ المزمع إنهاء الصندوق فيه، ودون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق.21عن ج

 . أعاله  جااللتزام بخطة وإجراءات إنهاء الصندوق الموافق عليها وفق ا للفقرة جبمدير الصندوق  يقوم  ه

  أيام من انتهاء مدة الصندوق 10إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا  بانتهاء الصندوق خالل جبمدير الصندوق  يقوم  و

 . الئحة صناديق االستثمار وأي تعديل عليها  من 10وفقا  للمتطلبات الواردة في الفقرة جد  من الملحق ج

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

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

 يتعار  مع مصلحة مالكي الوحدات وشروط وأحكام الصندوق.

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

للجمهور بحسخ الضوابط التي تحددها الهيئة جحيثما ينطبق ، عن انتهاء مدة الصندوق أو مدة تصفيته، ويجخ كذلك 

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

الئحة صناديق   من 14لكي الوحدات بتقرير إنهاء الصندوق وفقا  لمتطلبات الملحق جتزويد مابمدير الصندوق  يقوم  ي

ا من تاريخ اكتمال إنهاء الصندوق أو تصفيته، متضمن ا 70خالل مدة ال تزيد على ج االستثمار وأي تعديل عليها   يوم 

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

 

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

 :مدير الصندوق 21)

 وواجباته ومسؤولياته أ( اسم مدير الصندوق

 شركة الراجحي المالية

 مؤسسعععات معععدير الصعععندوق لمصعععلحة معععالكي الوحعععدات بموجعععخ أحكعععام الئحعععة صعععناديق االسعععتثمار والئحعععة  يعمعععل

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

  مؤسسععات السععوق يقععع علععى عععاتق مععدير الصععندوق االلتععزام بجميععع المبععادئ والوجبععات التععي نصععت عليهععا الئحععة

بمعععا فعععي ذلعععك واجعععخ االمانعععة تجعععاه معععالكي الوحعععدات، والعععذي يتضعععمن العمعععل بمعععا يحقعععق مصعععالحهم وبعععذل الماليعععة 

 الحرص المعقول.

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

 .إدارة الصندوق .1

 .وقعمليات الصندوق بما في ذلك الخدمات اإلدارية للصند .2

 .طرح وحدات الصندوق .3

التأكعععد معععن دقعععة شعععروط وأحكعععام الصعععندوق وذلعععك فيمعععا يتعلعععق بالصعععندوق واكتمالهعععا وأنهعععا كاملعععة وواضعععحة  .4

 وصحيحة وغير مضللة.

  يععععد معععدير الصعععندوق مسعععؤوال ععععن التعععزام بالئحعععة صعععناديق االسعععتثمار سعععواء أدى مسعععؤولياته وواجباتعععه بشعععكل

 مؤسسات السوق المالية.حكام الئحة صناديق االستثمار والئحة مباشر أم كلو بها جهة خارجية بموجخ أ

  ععععن احتيالعععه أو إهمالعععه أو  الناتجعععةيععععد معععدير الصعععندوق مسعععؤوال تجعععاه معععالكي الوحعععدات ععععن خسعععائر الصعععندوق

 سوء تصرفه أو تقصيره المتعمد.

 مارات يجععععخ علععععى مععععدير الصععععندوق أن يضععععع السياسععععات واإلجععععراءات لرصععععد المخععععاطر التععععي تععععؤثر فععععي اسععععتث

الصعععندوق، وضعععمان سعععرعة التعامعععل معهعععا. علعععى أن يتضعععمن تلعععك السياسعععات واإلجعععراءات القيعععام بعمليعععة تقعععويم 

 المخاطر بشكل سنوي على األقل.

  يجععخ علعععى معععدير الصعععندوق تطبيعععق برنعععامج مراقبعععة المطابقععة وااللتعععزام لكعععل صعععندوق اسعععتثمار يعععديره، وأن يعععزود

 د طلبها.هيئة السوق المالية بنتائج التطبيق عن

 وتاريخه ب( رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية
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م. 18/3/2008هععععل الموافععععق 10/3/1429بتععععاريخ  الصععععادر (07068/37)تععععرخي  رقععععم  تحمععععلشععععركة الراجحععععي الماليععععة 

الصعععادرة بموجعععخ قعععرار الهيئعععة  الماليعععة السعععوق المؤسسعععاتمعععرخ  لعععه بموجعععخ أحكعععام الئحعععة  مؤسسعععة سعععوق ماليعععةهعععي و

 .م19/6/2007هل الموافق 4/6/1428  بتاريخ 2007-34-5رقم ج

 لمدير الصندوق المكتب الرئيسج( العنوان المسجل وعنوان 

 شركة الراجحي المالية، اإلدارة العامة

 حي المروج –طريق الملك فهد  8467

 12263 البريدي الرمز 2743 البريد صندوق

 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

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

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

 م 31/12/2021السنة المنتهي في  البند

 999,563,085 الدخل

 197,815,175 المصاريو

 82,585,296 الزكاة

 746,284,608 صافي الدخل

 

 صندوقالالرئيسة لمدير الصندوق فيما يتعلق بدوار والمسؤوليات والواجبات األ( ز

  معععدير الصعععندوق يععععد مسعععؤوال ععععن إدارة الصعععندوق والسععععي لتحقيعععق أهدافعععه االسعععتثمارية ويراععععي كعععذلك مصعععالح

االلتععععزام بسياسععععات اسععععتثمار الصععععندوق وممارسععععاته وقيععععود والشععععروط واالحكععععام  إطععععارحععععاملي الوحععععدات فععععي 

 من الئحة صناديق االستثمار 41االستثمار المنصوص عليها في المادة 

  والتأكعععد بشعععكل دوري معععن التعععزام معععدير واألحكعععام  الشعععروطااللتعععزام بالضعععوابط الشعععرعية المنصعععوص عليهعععا فعععي

 الصندوق بالضوابط الشرعية وتبليغ مجلس إدارة الصندوق بأي مخالفات جوهرية

  مراقبة السيولة للوفاء بأي طلبات استرداد محتملة 

 حاجة لذلك. ىتعيين مدير صندوق من الباطن إذا رأ يحق لمدير الصندوق 

http://www.alrajhi-capital.com/
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لماااادير الصااااندوق تمثاااال أهميااااة جوهريااااة، أو ماااان الممكاااان أن تتعااااار  مااااع  ى( أي أنشااااطة عماااال أو مصااااالح أخاااارح

 أنشطة صندوق االستثمار

 يوجد ال 

 حق مدير الصندوق في تعيين مدير صندوق من الباطن( ط

أكثعععر أو أي تابعيعععه بالعمعععل معععديرا للصعععندوق معععن البعععاطن ألي صعععندوق يجعععوز لمعععدير الصعععندوق تكليعععو طعععرف ثالعععث أو 

أتععععاب  أييدفع معععدير الصعععندوق سعععاسعععتثمار يعععديره معععدير صعععندوق معععن البعععاطن ألي صعععندوق اسعععتثمار يعععديره الصعععندوق. و

 . لذلك تابعةومصاريو 

 استبداله( األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو ي

ععععزل معععدير الصعععندوق فيمعععا يتعلعععق بصعععندوق اسعععتثماري محعععدد واتخعععاذ أي إجعععراء تعععراه مناسعععبا   صعععالحيةللهيئعععة   أ

لتعيعععين معععدير صعععندوق بعععديل لعععذلك الصعععندوق أو اتخعععاذ أي تعععدبير آخعععر تعععراه مناسعععبا ، وذلعععك فعععي حعععال وقعععوع أي 

 من الحاالت اآلتية:

أو نشععععاط إدارة  توقععععو مععععدير الصععععندوق عععععن ممارسععععة نشععععاط إدارة االسععععتثمارات وتشععععغيل الصععععناديق  1

 .االستثمارات دون إشعار الهيئة بذلك بموجخ الئحة مؤسسات السوق المالية

إلغعععاء تعععرخي  معععدير الصعععندوق فعععي ممارسعععة نشعععاط إدارة االسعععتثمارات وتشعععغيل الصعععناديق أو نشعععاط   2

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

لغعععاء ترخيصعععه فعععي ممارسعععة نشعععاط إدارة االسعععتثمارات طلعععخ إلعععى الهيئعععة معععن معععدير الصعععندوق إلتقعععديم   3

 وتشغيل الصناديق أو نشاط إدارة االستثمارات.

بععععااللتزام بالنظععععام أو  -بشععععكل تععععراه الهيئععععة جوهريععععا   -إذا رأت الهيئععععة أن مععععدير الصععععندوق قععععد أخععععل   4

 .لوائحه التنفيذية

أو عجعععزه أو اسععععتقالته مععععع مععععدير المحفظععععة االسعععتثمارية الععععذي يععععدير أصعععول صععععندوق االسععععتثمار  وفعععاة  5

ععععدم وجعععود شعععخ  آخعععر مسعععجل لعععدى معععدير الصعععندوق قعععادر علعععى إدارة أصعععول صعععندوق االسعععتثمار أو أصعععول 

 الصناديق التي يديرها مدير المحفظة االستثمارية.

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

  مععن الفقععرة 5يجععخ علععى مععدير الصععندوق إشعععار الهيئععة بععأي مععن الحععاالت الععوارد ذكرهععا فععي الفقععرة الفرعيععة ج  ب

 خالل يومين من تاريخ حدوثها. أعالهجأ  

  4  وج3  وج2  وج1عنععععد عععععزل مععععدير الصععععندوق وفقععععا  للحععععاالت المنصععععوص عليهععععا فععععي الفقععععرات الفرعيععععة ج  ج

عععه أععععاله  معععن الفقعععرة جأ  6  وج5وج الهيئعععة معععدير الصعععندوق المععععزول للعععدعوة الجتمعععاع معععالكي الوحعععدات ، توج 

  يومعععا  معععن تعععاريخ صعععدور قعععرار الهيئعععة بعععالعزل؛ وذلعععك لتعيعععين أمعععين الحفعععا أو جهعععة أخعععرى، معععن 15خعععالل ج

خعععالل قععععرار صععععندوق عععععادي، للبحعععث والتفععععاو  مععععع مععععدير صععععندوق بعععديل وتحديععععد المععععدة المحععععددة للبحععععث 

 والتفاو .

، يجعععخ علعععى معععدير الصعععندوق أن يلشعععِعر الهيئعععة أععععالهجج   ةالمنصعععوص عليهعععا فعععي الفقعععر الحالعععةعنعععد تحقعععق   د

 بنتائج اجتماع مالكي الوحدات خالل يومين من تاريخ انعقاده. 

يجعععخ علعععى معععدير الصعععندوق التععععاون وتزويعععد أمعععين الحفعععا أو الجهعععة المعي نعععة المخولعععة بالبحعععث والتفعععاو  بعععأي   ه

  أيعععام معععن تعععاريخ الطلعععخ، ويجعععخ 10ير صعععندوق بعععديل وذلعععك خعععالل جمسعععتندات تلطلعععخ منعععه لغعععر  تعيعععين معععد

 على كال الطرفين الحفاظ على سرية المعلومات.

يجععععخ علععععى مععععدير الصععععندوق، عنععععد موافقععععة مععععدير الصععععندوق البععععديل علععععى إدارة الصععععندوق وتحويععععل إدارة   و

 سلمها.الصندوق إليه، أن يرسل موافقة مدير الصندوق البديل الكتابية إلى الهيئة فور ت
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 بشعععكل، فيتععععين علعععى معععدير الصعععندوق التععععاون أععععالهإذا مارسعععت الهيئعععة أيعععا  معععن صعععالحياتها وفقعععا  للفقعععرة جأ    ز

كامععل مععن أجععل المسععاعدة علععى تسععهيل النقععل السععلس للمسععؤوليات إلععى مععدير الصععندوق البععديل وذلععك خععالل الععل 

الصععندوق المعععزول أن ينقععل، حيثمععا    يومععا  األولععى مععن تعيععين مععدير الصععندوق البععديل. ويجععخ علععى مععدير60ج

كععععان ذلععععك ضععععروريا  ومناسععععبا  ووفقععععا  لتقععععدير الهيئععععة المحععععض، إلععععى مععععدير الصععععندوق البععععديل جميععععع العقععععود 

 المرتبطة بصندوق االستثمار ذي العالقة.

خعععالل المعععدة المحعععددة للبحعععث والتفعععاو  معععع معععدير صعععندوق بعععديل  فعععي حعععال لعععم يععععي ن معععدير صعععندوق بعععديل  ح

، فإنعععه يحعععق لمعععالكي الوحعععدات طلعععخ تصعععفية الصعععندوق معععن خعععالل قعععرار أععععالهجج   الفقعععرةا فعععي المشعععار إليهععع

 .خاص للصندوق

 

 :الصندوق مشغل 22)

 شغل الصندوقمأ( اسم 

 شركة الراجحي المالية

 وتاريخه ب( رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية

م. 18/3/2008هععععل الموافععععق 10/3/1429بتععععاريخ  الصععععادر (07068/37)تععععرخي  رقععععم  تحمععععلشععععركة الراجحععععي الماليععععة 

معععرخ  لعععه بموجعععخ أحكعععام الئحعععة األشعععخاص المصعععرح لهعععم الصعععادرة بموجعععخ قعععرار الهيئعععة  مؤسسعععة سعععوق ماليعععةهعععي و

 .م19/6/2007هل الموافق 4/6/1428  بتاريخ 2007-34-5رقم ج

 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

 اجععععراء  الصععععندوق،والمصععععاريو واالتعععععاب بحسععععاب  تسععععجيل جميععععع المبععععالغ الخاصععععة باسععععتثمارات الصععععندوق

 التسويات الالزمة.

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

 كام الصندوق.تقييم أصول الصندوق لتسعير وحدات الصندوق في الوقت المحدد بشروط واح 

  توزيع األرباح على مالكي الوحدات وفقا  لشروط وأحكام الصندوق جإن 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 محدث لكل مشترك. 

 .أعداد القوائم المالية للصندوق حسخ الئحة صناديق االستثمار 

 .تقديم التقارير لمالكي الوحدات حسخ ما نصت عليه الئحة صناديق االستثمار 
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 ير الخاصة بهيئة السوق المالية.تقديم التقار 

 

 صندوق من الباطنمشغل الصندوق في تعيين مشغل حق ( هـ

للصعععندوق معععن البعععاطن ألي صعععندوق  مشعععغال  الصعععندوق تكليعععو طعععرف ثالعععث أو أكثعععر أو أي تابعيعععه بالعمعععل  لمشعععغليجعععوز 

 أيالصععععندوق  مشععععغليدفع سععععصععععندوق مععععن البععععاطن ألي صععععندوق اسععععتثمار يععععديره الصععععندوق. و مشععععغلاسععععتثمار يععععديره 

 . لذلك تابعةأتعاب ومصاريو 

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

 فععععي عنعععه نيابعععة جميعهعععا أو مشعععغل الصععععندوق مهعععام معععن بجععععزء للقيعععام ثالعععث طعععرف أي تكليععععو لمشعععغل الصعععندوق يحعععق

   .الخارجية أو المحلية األسواق

 :الحفظأمين  23) 

 أ( اسم أمين الحفظ

 " المالية البالدشركة البالد لالستثمار "

 وتاريخه المالية،ب( رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق 

هععععل 20/05/1429بتععععاريخ   08100-37ج رقععععم تععععرخي  تحمععععل مقرهععععا الرئيسععععي فععععي الريععععا  الماليععععة الععععبالدشععععركة 

 .م25/05/2008الموافق 

 العمل ألمين الحفظج( العنوان المسجل وعنوان 

 لالستثمار البالد شركة

  السعودية العربية المملكة

  الرئيسي المركز المالية، البالد

  11411 الريا  140 ب ص|  فهد الملك طريق

 0112906299: فاكس 920003636: المجاني الرقم

 capital.com-clientservices@albilad:   اإللكتروني البريد

 capital.com-www.albiladااللكتروني:  الموقع

 

 بالصندوق( األدوار األساسية ومسؤوليات أمين الحفظ فيما يتعلق د

 التعععدابير جميعععع واتخعععاذ الوحععدات معععالكي جميعععع عععن نيابعععة الصعععندوق أصعععول وحمايععة حفعععا ععععن المسععؤول هعععو الحفعععا أمععين

 .الصندوق أصول حفا يخ  فيما اإلدارية

 أم مباشر بشكل مسؤولياته أدى سواء االستثمار، صناديق الئحة ألحكام وفقا التزاماته عن مسؤوال الحفا أمين يعد -

 .لهم المرخ  االشخاص الئحة أو االستثمار صناديق الئحة أحكام بموجخ ثالثا طرفا بها كلو

 إهمال أو احتيال بسبخ الناجمة الصندوق خسائر عن الوحدات ومالكي الصندوق مدير تجاه مسؤوال الحفا أمين يعد -

 .المتعمد تقصيره أو تصرف سوء أو

 كعععذلك مسعععؤول وهعععو الوحعععدات، معععالكي لصعععالح وحمايتهعععا الصعععندوق أصعععول حفعععا ععععن مسعععؤوال الحفعععا أمعععين يععععد -

 .الصندوق أصول بحفا يتعلق فيما الالزمة اإلدارية اإلجراءات جميع اتخاذ عن

mailto:clientservices@albilad-capital.com
http://www.albilad-capital.com/
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 ( حق أمين الحفظ في تعيين أمين حفظ من الباطنهـ

 وسعععيدفعللحفعععا معععن البعععاطن للصعععندوق.  ي معععن تابعيعععه بالعمعععل أمينعععا  أيجعععوز ألمعععين الحفعععا تكليعععو طعععرف ثالعععث أو أكثعععر أو 

 .لذلك تابعة ومصاريو أتعاب أي الحفا أمين

 ً  و( المهام التي كلف بها أمين الحفظ طرفاً ثالثا

 المحليععة األسععواق فععي عنععه نيابععة جميعهععا أو الحفععا أمععين مهععام مععن بجععزء للقيععام ثالععث طععرف أي تكليععو الحفععا ألمععين يحععق

   .الخارجية أو

 استبدالهز( األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو 

 :واستبداله الحفظ أمين عزل في الهيئة صالحية .1

 الحعععاالت معععن أيفعععي حعععال وقعععوع  مناسعععبا  أو اتخعععاذ أي تعععدبير تعععراه  الصعععندوق معععدير معععن المععععينحفعععا الللهيئعععة ععععزل أمعععين 

 :اآلتية

 .المالية السوق مؤسسات بموجخ بذلكدون إشعار الهيئة  الحفا نشاطأمين الحفا عن ممارسة  توقو .1

 .الهيئة قبل منأمين الحفا في ممارسة نشاط الحفا أو سحبه أو تعليقه  ترخي  إلغاء .2

 .الحفا نشاط ممارسة في ترخيصهأمين الحفا إللغاء  من الهيئة إلىطلخ  تقديم .3

 التنفيذية. لوائحه أو النظام بالتزام - ا  تراه الهيئة جوهري بشكل - لإذا رأت الهيئة أن أمين الحفا قد أخ .4

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

، فيجعععخ علعععى معععدير الصعععندوق المعنعععي تعيعععين أمعععين حفعععا أععععاله  1إذا مارسعععت الهيئعععة أيعععا  معععن صعععالحياتها وفقعععا  للفقعععرة ج

معععن أجعععل بعععديل وفقعععا  لتعليمعععات الهيئعععة، كمعععا يتععععين علعععى معععدير الصعععندوق وأمعععين الحفعععا المععععزول التععععاون بشعععكل كامعععل 

  يومعععا  األولععى معععن تعيعععين 60ج لالمسععاعدة علعععى تسععهيل النقعععل السعععلس للمسععؤوليات إلعععى أمعععين الحفععا البعععديل وذلعععك خععالل الععع

أمععين الحفععا البععديل. ويجععخ علععى أمععين الحفععا المعععزول أن ينقععل، حيثمععا كععان ذلععك ضععروريا  ومناسععبا  ووفقععا  لتقععدير الهيئععة 

 عقود المرتبطة بصندوق االستثمار ذي العالقة.المحض، إلى أمين الحفا البديل جميع ال

 :واستبداله الحفظ أمين عزل في الصندوق مدير صالحية .2

معقعععول أن  بشعععكل ىرأ إذا كتعععابيبموجعععخ إشععععار  قبلعععه معععن المععععينحفعععا الأمعععين  ععععزل الصعععندوقيجعععوز لمعععدير  .أ

عععزل أمععين الحفعععا فععي مصععلحة معععالكي الوحععدات، وعلععى معععدير الصععندوق إشعععار الهيئعععة ومععالكي الوحععدات بعععذلك 

 فورا  وبشكل كتابي.

أمعععين الحفعععا  تسعععلم معععن يومعععا    30أمعععين الحفعععا تعيعععين بعععديل لعععه خعععالل ج ععععزليجعععخ علعععى معععدير الصعععندوق إذا  .ب

التععععاون بشعععكل كامعععل معععع  المععععزول الحفعععا أمعععين علعععى ويجعععخ. أععععالهلفقعععرة جأ  ل وفقعععا  صعععادر ال الكتعععابيإلشععععار ا

تسععهيل النقععل السععلس للمسععؤوليات إلععى أمععين الحفععا البععديل. ويجععخ علععى أمععين الحفععا المعععزول ل الصععندوق مععدير

أن ينقععععل، حيثمععععا كععععان ذلععععك ضععععروريا  ومناسععععبا ، إلععععى أمععععين الحفععععا البععععديل جميععععع العقععععود المرتبطععععة بصععععندوق 

 االستثمار ذي العالقة.

اإللكترونعععي عععن قيامعععه بتعيععين أمعععين حفععا بعععديل، ويجعععخ  موقععععه فععي فعععورا   اإلفصععاحيجععخ علعععى مععدير الصعععندوق  .ج

علعععى معععدير الصعععندوق الععععام كعععذلك اإلفصعععاح فعععي أي موقعععع آخعععر متعععاح للجمهعععور بحسعععخ الضعععوابط التعععي تحعععددها 

 الهيئة عن قيامه بتعيين أمين حفا بديل للصندوق العام.
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 :الصندوق إدارة مجلس( 24

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

ينطبععق علععيهم التعريععو  مسععتقلين ثالثععة أعضععاء بيععنهممععن  أعضععاء خمسععةيشععرف علععى الصععندوق مجلععس إدارة مكععون مععن 

الععععوارد فععععي قائمععععة المصععععطلحات المسععععتخدمة فععععي لععععوائح الهيئععععة، ويتكععععون مجلععععس إدارة الصععععندوق مععععن األعضععععاء التاليععععة 

 أسمائهم:

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

 )الشيخ الدكتور/ أنس بن عبدهللا العيسى )عضو غير مستقل 

 الرميم )عضو مستقل( عبدهللاطارق بن  /السيد 

 بن صالح العمير )عضو مستقل( عبدالعزيز /السيد 

 )السيد/ عماد بن محمود نشار )عضو مستقل 

 

 أعضاء مجلس إدارة الصندوقنبكة عن مؤهالت  .ب

 (مستقل غير عضو –)رئيس المجلس  المحسن الرحمن عبدالسيد/ أحمد بن 

، ولديه أكثر من 2016يشغل السيد أحمد المحسن منصخ الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة الراجحي المالية منذ العام 

عاما من الخبرة في األعمال المصرفية والمالية والتدقيق. وهو عضو مجلس اإلدارة في صندوق الراجحي ريت منذ العام  16

، وهو كذلك عضو 2019از والتصنيع األهلية ورئيس لجنة المراجعة فيها منذ العام وعضو مجلس اإلدارة في شركة الغ 2018

. شغل السيد أحمد منصخ الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في 2017لجنة المراجعة في شركة االتحاد للتأمين التعاوني منذ العام 

 PwC ة، وقبل ذلك كان يعمل في شركةالسعودي -مصرف الراجحي فروع األردن، كما عمل سابقا في مصرف الراجحي 

وشركة ديلويت، وعمل أيضا في الصندوق السعودي للتنمية. السيد أحمد حاصل على شهادة ماجستير في إدارة األعمال من 

الواليات المتحدة األمريكية، ودرجة البكالوريوت في المحاسبة من جامعة الملك سعود.  -جامعة ساوث ايست ميسوري ستيت 

الى برامج تنفيذية في كلية الدراسات العليا إلدارة األعمال في جامعة ستانفورد وكذلك في كلية لندن لألعمال. السيد  باإلضافة

 ، باإلضافة الى الزمالة السعودية للمحاسبين القانونيين CPAأحمد المحسن حاصل على شهادة الزمالة األمريكية في المحاسبة ج

 . SOCPAج

 العيسى )عضو غير مستقل( هللا عبدالشيخ الدكتور/ أنس بن 

، يحمععععل شععععهادة 2010منععععذ شععععهر سععععبتمبر  أمععععين الهيئععععة الشععععرعية ومععععدير اإلدارة الشععععرعية بشععععركة الراجحععععي الماليععععة

بكععععالوريوت و الماجسععععتيرالععععدكتوراه مععععن المعهععععد العععععالي للقضععععاء بجامعععععة اإلمععععام محمععععد بععععن سعععععود اإلسععععالمية، ويحمععععل 

فعععي الرقابعععة الشعععرعية بمصعععرف الراجحعععي، كمعععا عمعععل فعععي جامععععة اإلمعععام محمعععد بعععن  عمعععل الشعععريعة معععن الجامععععة نفسعععها،

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

 الرميم )عضو مستقل( هللا عبدطارق بن  /السيد

مؤسعععس وشعععريك تنفيعععذي لشعععركة شعععركاء وتعععر األعمعععال التجاريعععة، وهعععي شعععركة اسعععتثمارية خاصعععة لهعععا مكاتعععخ فعععي  طعععارق

السعععكني، وشعععركة تعععأثير الماليعععة،  الملقعععاالريعععا  ودبعععي. رئعععيس مجلعععس إدارة الشعععركة السععععودية لألسعععماك وصعععندوق تعععالل 

ضعععو لجنعععة االسعععتثمار للمجموععععة وهعععي شعععركة مرخصعععة معععن هيئعععة السعععوق الماليعععة. وهعععو نائعععخ رئعععيس مجلعععس إدارة وع

المتحعععدة للتعععأمين التععععاوني جأسعععيج ، وعضعععو مجلعععس إدارة وعضعععو اللجنعععة التنفيذيعععة لشعععركة األمثعععل للتمويعععل. بعععدأ مسعععيرته 

العمليعععة معععع صعععندوق التنميعععة الصعععناعية السععععودي، وقعععد شعععغل سعععابقا  منصعععخ رئعععيس قسعععم إدارة األصعععول الثعععروات فعععي 

AG Deutsche Bank   كبيععر المصععرفيين فععي  منصععخ وأيضععاBNP Paribas Corporate& Investment 

Banking .فععععي البكععععالوريوت وشععععهادة لألعمععععال، لنععععدن كليععععة مععععن األعمععععال إدارة فععععي الماجسععععتير شععععهادة علععععى حاصععععل 
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 التجعععععارة وزارة معععععن معععععرخ  معععععالي مستشعععععار طعععععارق يععععععد كمعععععا بورتالنعععععد، واليعععععة جامععععععة معععععن الميكانيكيعععععة الهندسعععععة

 .واالستثمار

 بن صالح العمير )عضو مستقل( العزيز عبدالسيد/ 

العميععر حاليععا  منصععخ رئععيس تنفيععذي فععي شععركة وصععل لالسععتثمار  العزيععز عبععد بععن صععالح بععن العزيععز عبععد االسععتاذ يشععغل

م وقبعععل انضعععمامه لشعععركة وصعععل، عمعععل رئيسعععا  إلدارة المبيععععات وكبعععار المسعععتثمرين فعععي شعععركة 2012التجاريعععة منعععذ ععععام 

سعععنه فعععي مجعععال تمويعععل الشعععركات والخعععدمات االسعععتثمارية والتسعععويقية. كمعععا  15الراجحعععي الماليعععة، ولديعععه خبعععرة تزيعععد ععععن 

شععغل منصععخ عضععو مجلعععس ادارة فععي صععندوق الراجحععي ريعععت وشععركة التععامين العربيععة التعاونيعععة وشععركة بدايععة لتمويعععل ي

المنعععازل وععععدد معععن الشعععركات التجاريعععة والصعععناعية، حاصعععل علعععى شعععهادة البكعععالوريوت فعععي ادارة األعمعععال معععن جامععععة 

 .وبستر في مدينة جنيو، سويسرا

 قل(السيد/ عماد بن محمود نشار )عضو مست

شعععملت خبعععرات األسعععتاذ عمعععاد نشعععار ععععدة مجعععاالت فعععي إدارة التخطعععيط ومراقبعععة الجعععودة، وإدارة االلتعععزام ومكافحعععة غسعععل 

شععععركة ميريععععل األمعععوال وتمويععععل اإلرهععععاب، وإدارة التفتععععيش وإدارة التععععرخي . شععععغل األسعععتاذ عمععععاد مناصععععخ عععععدة لععععدى 

، وهيئععععة السععععوق الماليععععة. المملكععععة العربيععععة السعععععودية – شععععركة سععععتاندرد تشععععارترد، وليععععنش المملكععععة العربيععععة السعععععودية

يحظعععى االسعععتاذ عمعععاد بععععدة دورات تدريبعععة وشعععهادات مهنيعععة فعععي مجعععال إدارة اإللتعععزام ومكافحعععة غسعععل األمعععوال، وحاصعععل 

محاسععععبة مععععن كليععععة الدراسععععات العليععععا لععععةدارة فععععي جامعععععة كععععالرك مدينععععة  -علععععى شععععهادة الماجسععععتير فععععي إدارة األعمععععال 

 الواليات المتحدة األمريكية. ورسستر،

 وصف أدوار ومسؤوليات مجلس إدارة الصندوق .ج

 دور مجلس إدارة الصندوق وطبيعة الخدمات التي يقدمها المجلس كتالي:

 :تشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق اآلتي

طرفعععا  فيهعععا، ويشعععمل الموافقعععة علعععى جميعععع العقعععود والقعععرارات والتقعععارير الجوهريعععة التعععي يكعععون الصعععندوق الععععام  .1

الموافقععععة علععععى عقععععود تقععععديم خععععدمات اإلدارة للصععععندوق، وعقععععود تقععععديم  -علععععى سععععبيل المثععععال ال الحصععععر  -ذلعععك 

خعععدمات الحفعععا، وال يشعععمل ذلعععك العقعععود المبرمعععة وفقعععا  للقعععرارات االسعععتثمارية فعععي شعععأن أي اسعععتثمارات قعععام بهعععا 

 .الصندوق أو سيقوم بها في المستقبل

 .وبة فيما يتعلق بحقوق التصويت المتعلقة بأصول الصندوقاعتماد سياسة مكت .2

الموافقعععة أو المصعععادقة علعععى أي تععععار  مصعععالح يفصعععح عنعععه معععدير  -متعععى كعععان ذلعععك مناسعععبا   -اإلشعععراف، و  .3

 .الصندوق

االجتمعععاع معععرتين سعععنويا  علعععى األقعععل معععع لجنعععة المطابقعععة وااللتعععزام لعععدى معععدير الصعععندوق أو مسعععؤول المطابقعععة   .4

 -لديععععه لمراجعععععة التععععزام الصععععندوق بجميععععع القععععوانين واألنظمععععة واللععععوائح ذات العالقععععة، ويشععععمل ذلععععك وااللتععععزام 

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

الئحعععة ثعععة والسعععتين معععن الموافقعععة علعععى جميعععع التغييعععرات المنصعععوص عليهعععا فعععي المعععادتين الثانيعععة والسعععتين والثال .5

وذلععععك قبععععل حصععععول مععععدير الصععععندوق علععععى موافقععععة مععععالكي الوحععععدات  صععععناديق االسععععتثمار وأي تعععععديل عليهععععا

 والهيئة أو إشعارهم جحيثما ينطبق 

التأكععععد مععععن اكتمععععال ودقععععة شععععروط وأحكععععام الصععععندوق وأي مسععععتند آخععععر جسععععواء أكععععان عقععععدا  أم غيععععره  يتضععععمن  .6

مععدير الصععندوق وإدارتععه للصععندوق العععام، إضععافة إلععى التأكععد مععن توافععق مععا إفصععاحات تتعلععق بالصععندوق العععام و

 .الئحة صناديق االستثمار وأي تعديل عليهاسبق مع أحكام 
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الئحعععة صعععناديق التأكعععد معععن قيعععام معععدير الصعععندوق بمسعععؤولياته بمعععا يحقعععق مصعععلحة معععالكي الوحعععدات وفقعععا  ألحكعععام  .7

 .وقوشروط وأحكام الصند االستثمار وأي تعديل عليها

االطعععالع علعععى التقريعععر المتضعععمن تقيعععيم أداء وجعععودة الخعععدمات المقدمعععة معععن األطعععراف المعنيعععة بتقعععديم الخعععدمات  .8

الئحعععة صعععناديق االسعععتثمار وأي تععععديل الجوهريعععة للصعععندوق المشعععار إليعععه فعععي الفقعععرة جل  معععن المعععادة التاسععععة معععن 

مصعععلحة معععالكي الوحعععدات وفقعععا  لشعععروط ؛ وذلعععك للتأكعععد معععن قيعععام معععدير الصعععندوق بمسعععؤولياته بمعععا يحقعععق عليهعععا

  .الئحة صناديق االستثمار وأي تعديل عليهاوأحكام الصندوق وما ورد في 

تقيعععيم آليعععة تعامعععل معععدير الصعععندوق معععع المخعععاطر المتعلقعععة بأصعععول الصعععندوق وفق عععا لسياسعععات وإجعععراءات معععدير  .9

 .الصندوق حيال رصد المخاطر المتعلقة بالصندوق وكيفية التعامل معها

 .لعمل بأمانة وحسن نية واهتمام ومهارة وعناية وحرص وبما يحقق مصلحة مالكي الوحداتا .10

تععععدوين محاضععععر االجتماعععععات التععععي تشععععتمل علععععى جميععععع وقععععائع االجتماعععععات والقععععرارات التععععي اتخععععذها مجلععععس  .11

 .إدارة الصندوق

ليعععه فعععي الفقعععرة جم  معععن االطعععالع علعععى التقريعععر المتضعععمن جميعععع الشعععكاوى واإلجعععراءات المتخعععذة حيالهعععا المشعععار إ .12

؛ وذلععععك للتأكععععد مععععن قيععععام مععععدير الصععععندوق الئحععععة صععععناديق االسععععتثمار وأي تعععععديل عليهععععاالمععععادة التاسعععععة مععععن 

الئحعععة صعععناديق بمسعععؤولياته بمعععا يحقعععق مصعععلحة معععالكي الوحعععدات وفقعععا  لشعععروط وأحكعععام الصعععندوق ومعععا ورد فعععي 

  .االستثمار وأي تعديل عليها

 

 أعضاء مجلس إدارة الصندوق مكافآتتفاصيل  .د

لاير سععععودي" كحعععد أقصعععى سعععنويا لألعضعععاء  60,000المكافععع ت المتوقعععع دفعهعععا إلعععى مجلعععس إدارة الصعععندوق تصعععل إلعععى "

لاير لكعععل عضعععو مسعععتقل ععععن  5,000جيشعععمل هعععذا المبلعععغ مكافعععأة حضعععور االجتماععععات والتعععي تععععادل  المسعععتقلين مجتمععععين

 .كل اجتماع 

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

 اسععععتثمارية أهععععداف ذات أخععععرى اسععععتثمارية صععععناديق فععععي أعضععععاء يكونععععوا أن الصععععندوق إدارة مجلععععس ألعضععععاء يمكععععن

 فمعععن ولعععذلك. أخعععر صعععندوق معععدير أي قبعععل معععن أو الصعععندوق معععدير قبعععل معععن تعععدار كانعععت سعععواء   الصعععندوق ألهعععداف مشعععابهة

 تععععار  علععى ينطعععوي موقععو فعععي أنععه ألعمالعععه ممارسععته نطععاق فعععي الصععندوق إدارة مجلعععس أعضععاء أحعععد يجععد أن الممكععن

 مجلعععس عضعععو يراععععي سعععوف الحعععاالت هعععذه وفعععي. الصعععناديق معععن أكثعععر أو واحعععد معععع المصعععالح أو الواجبعععات فعععي محتمعععل

 إدارة مجلعععس كعضعععو ومسعععؤوليته دوره حسعععخ المعنيعععين الوحعععدات معععالكي مصعععالح يحقعععق بمعععا بالتصعععرف التزاماتعععه اإلدارة

 عمععععالء تجععععاه التزاماتععععه إغفععععال دون عمليععععا   ممكنععععة درجععععة إلععععى وحععععرص نيععععة وحسععععن بأمانععععة بالعمععععل وذلععععك بالصععععندوق

 سعععوف التصعععويت تتطلعععخ التعععي الحعععاالت وفعععي المصعععالح فعععي محتمعععل تععععار  أي علعععى االطعععالع عنعععد األخعععرى الصعععناديق

 شعععروط إععععداد تعععاريخ إلعععى أنعععه علمعععا. ذلعععك وجعععوب اإلدارة مجلعععس أعضعععاء رأى إذا التصعععويت ععععن العضعععو ذلعععك يمتنعععع

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

  

 مجالس إدارة الصناديق التي يشارك فيها عضو مجلس الصندوق .و

عضعععويات مماثلعععة فعععي صعععناديق اسعععتثمارية يعععدرك المسعععتثمر فعععي هعععذا الصعععندوق أن أعضعععاء مجلعععس اإلدارة قعععد يكعععون لهعععم 

جميعععع أسعععماء الصعععناديق االسعععتثمارية المعععدارة معععن  –معععن حعععين آلخعععر  –أخعععرى، ويجتهعععد معععدير الصعععندوق لبيعععان وتحعععديث 

قبعععل الشعععركة التعععي يحعععل فيهعععا أحعععد أو جميعععع أعضعععاء مجلعععس اإلدارة. الجعععدول التعععالي يوضعععح عضعععويات أعضعععاء مجلعععس 

 ستثمارية المرخصة والعاملة في المملكة العربية السعودية.اإلدارة الحالية في الصناديق اال
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 أعضاء مستقلين أعضاء غير مستقلين 
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      جالريال السعودي  صندوق الراجحي  للمضاربة بالبضائع

      صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع جدوالر أمريكي 

      صندوق الراجحي للصكوك

      صندوق الراجحي  المتوازن المتعدد األصول

      صندوق الراجحي للنمو المتعدد األصول

      صندوق الراجحي المحافا متعدد األصول

      السعوديةصندوق الراجحي لألسهم 

      صندوق الراجحي لألسهم الخليجية

      صندوق الراجحي لألسهم العالمية

صعععندوق الراجحعععي لتنميعععة رأت المعععال وتوزيعععع األربعععاح جأسعععهم 

 منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
     

      األساسيةلقطاع المواد صندوق الراجحي 

صععععندوق الراجحعععععي إم إت سععععي أي لمؤشعععععر األسععععهم السععععععودية 

 متعدد العوامل
     

      للدخل السعوديةصندوق الراجحي لألسهم 

       السعوديةلألسهم  المرن صندوق الراجحي

 صندوق الراجحي المتنوع للدخل
     

 للمرابحاتصندوق الراجحي المطور 
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 صندوق الراجحي ريت
     

 صندوق مجمع تالل الملقا السكني
     

 

 

 

 

 

 

 الشرعية: الهيئة( 25

 هيئة الشرعية، ومؤهالتهمالأ( أسماء أعضاء 

   أعضاء هم:3تتكون الهيئة الشرعية للصندوق من ثالثة ج

 فضيلة الشيخ د. صالح بن منصور الجربوع )رئيساً(

حصععععل الععععدكتور صععععالح علععععى الشععععهادة الجامعيععععة وشععععهادة الماجسععععتير والععععدكتوراه مععععن جامعععععة اإلمععععام محمععععد بععععن سعععععود 

يعمععل رئيسععا  للهيئععة الشععرعية فععي شععركة تكافععل الراجحععي للتععأمين التعععاوني، وهععو محععامي ومحكععم معتمععد فععي واإلسععالمية، 

 البحرين –مركز التحكيم لدول مجلس التعاون الخليجي 

  اللحيدان )عضواً( هللا عبدفضيلة الشيخ د. سليمان بن 

حصعععل العععدكتور سععععليمان علعععى الشععععهادة الجامعيعععة وشعععهادة الماجسععععتير والعععدكتوراه مععععن جامععععة اإلمعععام محمععععد بعععن سعععععود 

 قاضي استئناف في المجلس األعلى للقضاء سابقا . وهواإلسالمية، 

  فضيلة الشيخ د. سعد بن تركي الخثالن )عضواً(

حصعععل العععدكتور سععععد علعععى الشعععهادة الجامعيعععة والماجسعععتير والعععدكتوراه معععن جامععععة اإلمعععام محمعععد بعععن سععععود اإلسعععالمية، 

الريعععا ، ورئيسعععا   -ويعمعععل حاليعععا  جأسعععتاذ  فعععي قسعععم الفقعععه فعععي كليعععة الشعععريعة بجامععععة اإلمعععام محمعععد بعععن سععععود اإلسعععالمية

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

 هيئة الشرعيةالب( أدوار ومسؤوليات 

 :يلي فيما يتمثل الشرعية الهيئة دور

دراسلعععععلة ومراجعلعععععلة شلعععععلروط وأحلعععععلكام الصنلعععععلدوق وأهلعععععلدافه وسياسلعععععلاته االسلعععععلتثمارية، للتأكعععععد معععععن  .1

 .الشريعةتقيدهللا بأحللكام 

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

علعععى مععدير الصعععندوق التقيعععد بهععا خعععالل إدارتعععه السعععتثمارات  يجعععختحديععد الضعععوابط واألحكعععام الشععرعية التعععي  .3

 الصندوق.

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

 ط الشرعية المحددة.مراقبة استثمارات الصندوق وأعماله وفق الضواب .5

 

 هيئة الشرعيةالأعضاء  مكافئاتج( تفاصيل 
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ل الصندوق أي تكاليو مقابل االستشارات الشرعية  .ال يحم 

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

 الشرعية واإلجراءات المتبعة في حال عدم التوافق مع المعايير

تحكعععم الصعععندوق ضعععوابط االسعععتثمار والمتعععاجرة فعععي األسعععهم والبضعععائع الصعععادرة معععن الهيئعععة الشعععرعية لمعععدير الصعععندوق 

 والتي تشمل ما يأتي:

 أوالً: ضوابط صناديق المضاربة بالبضائع

 

هعععي أن يعععدفع شعععخ  معععاال  إلعععى آخعععر ليت جعععر بعععه، ويتقاسعععمان العععربح بينهمعععا بحسعععخ معععا يتفقعععان عليعععه.  تعرياااف المضااااربة:

والمضععععاربة فععععي هععععذا الصععععندوق مععععن المضععععاربة المشععععتركة وهععععي هنععععا: عقععععد بععععين أربععععاب المععععال جمععععالك الوحععععدات  

يعععق ربعععح مناسعععخ، والمضعععارب جمعععدير الصعععندوق  علعععى أن يتعععولى المضعععارب اسعععتثمار أمعععوالهم فعععي نشعععاط يرجعععى منعععه تحق

علععى أن يكععون الععربح موزعععا  بينهمععا حسععخ مععا اتفقععا عليععه، وفععي حععال الخسععارة تكععون الخسععارة الماليععة علععى أربععاب المععال 

 ويخسر المضارب جهده وعمله فقط.

 

 الضوابط الشرعية:

فععععي حالععععة اسععععتثمار الصععععندوق بصععععناديق أخععععرى تععععديرها شععععركة الراجحععععي الماليععععة، تحكععععم الصععععندوق الضععععوابط  .أ

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

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

   وبموجعععخ الوثعععائق المعينعععة لهعععا، قبعععل  –بأرقامهعععا ومكانهعععا  –أن تكعععون السعععلع مملوكعععة للصعععندوق ومتعينعععة لعععه

 لمشتري.البيع على ا

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

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

  إذا بعععاع الصعععندوق السعععلعة علعععى عميعععل فعععال يجعععوز لعععه أن يبيعهعععا وكالعععة عنعععه علعععى معععن اشعععتراها الصعععندوق

 لنفسه.

اول وحعععععدات الصعععععندوق إال بععععععد بعععععدء نشعععععاطه واسعععععتمرار مزاولتعععععه لهعععععذا النشعععععاط فعععععي موجوداتعععععه ال يجعععععوز تعععععد .ج

 االستثمارية.

ال يجععععوز تععععداول وحععععدات الصععععندوق بعععععد توقفععععه عععععن مزاولععععة نشععععاطه كععععالتوقو للتصععععفية إذا كانععععت فععععي موجععععودات  .د

 ع الدين.الصندوق ديون أو نقود، إذ يجخ في هذه الحال تطبيق أحكام الصرف وشروطه وأحكام بي

 

 ثانيا: ضوابط صناديق األسهم:

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

 

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

الشععععركات المسععععاهمة ذات األغععععرا  واألنشععععطة المباحععععة. وهععععذه الشععععركات يجععععوز االسععععتثمار والمتععععاجرة  النااااوع األول:

 بأسهمها وفق شروط البيع وأحكامه.

الشعععركات المسعععاهمة ذات األغعععرا  واألنشعععطة المحرمعععة، مثعععل شعععركات الخمعععور والتبعععغ ولحعععوم الخنزيعععر  الناااوع الثااااني:

لمجعععون واألفعععالم الخليععععة، وصعععناديق االسعععتثمار فعععي السعععندات الربويعععة، وشعععركات القمعععار والبنعععوك الربويعععة، وشعععركات ا

والشععععركات المتخصصععععة فععععي تععععداول الععععديون والتعامععععل بهععععا. وهععععذه الشععععركات ال يجععععوز االسععععتثمار والمتععععاجرة بأسععععهمها 

 مطلقا .
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أمععععور  الشععععركات المسععععاهمة التععععي أغراضععععها وأنشععععطتها مباحععععة، ولكععععن قععععد يطععععرأ فععععي بعععععض تعامالتهععععا النااااوع الثالااااث:

محرمعععة، مثعععل تعاملهعععا بالربعععا اقتراضعععا أو إيعععداعا . وقعععد قعععررت الهيئعععة بشعععأن هعععذا النعععوع جالنعععوع الثالعععث  معععن الشعععركات 

 المساهمة ما يأتي:

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

  الشععععركات مقيععععد بالحاجععععة، فععععإذا وجععععدت شععععركات مسععععاهمة تلتععععزم اجتنععععاب إن جععععواز التعامععععل بأسععععهم تلععععك

 التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجخ االكتفاء بها عن غيرها ممن ال يلتزم بذلك.

  سعععواء أكعععان قرضعععا  طويعععل األجعععل أم قرضعععا  قصعععير األجعععل–أال يتجعععاوز إجمعععالي المبلعععغ المقتعععر  بالربعععا-

تقععل عععن القيمععة الدفتريععة، علمععا  أن االقتععرا  بالربععا حععرام مهمععا ٪  مععن إجمععالي القيمععة السععوقية مععا لععم 30ج

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

 معععن إجمعععالي إيعععراد الشعععركة سعععواء أكعععان هعععذا 5أال يتجعععاوز مقعععدار اإليعععراد النعععاتج معععن عنصعععر محعععرم ج  ٪

ربويعععة أم ععععن ممارسعععة نشعععاط محعععرم أم ععععن تملعععك لمحعععرم أم ععععن غيعععر اإليعععراد ناتجعععا  ععععن االسعععتثمار بفائعععدة 

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

 .وما ورد من تحديد للنسخ مبني على االجتهاد وهو قابل إلعادة النظر حسخ االقتضاء 

حيعععث ال تنطبعععق عليهعععا الضعععوابط السعععابقة وجبعععت المبعععادرة إلعععى العععتخل  منهعععا ببيعععع ثانيعععا : إذا تغيعععرت أوضعععاع الشعععركات ب

 أسهمها حسخ اإلمكان على أال تتجاوز مدة االنتظار تسعين يوما  من تاريخ العلم بتغيرها.

ئم ثالثععا : يرجععع فععي معرفععة أنشععطة الشععركة والنسععخ المقععررة لجععواز الععدخول فععي االسععتثمار والمتععاجرة فيهععا إلععى أقععرب قععوا

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

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

ويعني االستثمار: اقتناء السهم بقصد ريعه، -ألسهم، خامسا : تطبق الشركة الضوابط المذكورة في االستثمار وفي المتاجرة في ا

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

لة الوساطة في التداول، أو غيرها، وسواٌء أكان تعامل الشركة لنفسها، أم كان لغيرها على سبيل التوسط جالسمسرة  كما في حا

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

 للغير كما في إدارة المحافا االستثمارية.

 الشرعية الهيئة ضوابط حسخ األخرى ليةالما واألوراق األسهم من المحرم العنصر استبعاد الصندوق مدير يتولىسادسا : 

 ثالثاً: ضوابط الصكوك:

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

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

 فيما أصدرت من أجله.

 الضوابط الشرعية:

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

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

 التفريط.

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

 جوز تداولها إال بعد مراعاة أحكام بيع الدين وشروط عقد الصرف.إذا كانت أصول الصكوك ديونا  أو نقودا  فال ي .أ

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

إذا كانت أصول الصكوك تشتمل على أعيان وديون ونقود فينظر للغر  من إصدار الصكوك فإن كان الغر  تصكيك  .ت

ا معا  فال يجوز تداولها إال بعد مراعاة أحكامهما، وإن كان الغر  تصكيك األعيان ونحوه فال الديون أو النقود أو هم

  مانع من تداوله.

 

 

 

 

 مستشار االستثمار:( 26

 ال يوجد

 الموزع:( 27

 الموزعاسم أ( 

 المالية دراية شركة

 للموزعالمسجل وعنوان العمل  ( العنوانب

 الريا  - شارع العليا العام

  الدور الثاني -العليا مركز 

 286546صندوق بريد 

 11323الريا  

 33 44 2002 9: هاتو

 8071 299 966فاكس: 

 

 للموزع اإللكتروني الموقع ( العنوانج

support@derayah.com 

 للموزع الهيئة عن الصادر الترخيص( د

 08109 – 27 رقم ترخي 

 فيما يتعلق بصندوق االستثمار الموزع اتومسؤولي ةر األساسيادواأل( وصف ه

 :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 عر   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 والحرص العناية متطلبات بجميع القيام  3

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

mailto:support@derayah.com
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 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 وعر  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 

 المهنية لالستشارات جي إم بي يك

KPMG Professional Services 

 الحسابات لمراجعب( العنوان المسجل وعنوان العمل 

 طريق المطار –الريا   واجهة

 11663الريا   92876ص.ب 

 المملكة العربية السعودية

 8500 874 11 966+: هاتو

 8600 874 11 966+: فاكس

http://www.home.kpmg/sa 

 

 صندوقالفيما يتعلق ب الحسابات مراجعج( األدوار األساسية ومسؤوليات 

 بهعا يقعوم التعي المراجععة لأعمعا إلعى اسعتنادا   الماليعة القعوائم علعى العرأي إبعداء فعي الحسعابات مراجعع مسعؤولية تتمثعل

 المحاسععخ التععزام تطلععخت والتععي السعععودية العربيععة المملكععة فععي المراجعععة المتعععارف عليهععا لمعععايير وفقععا   تمتعع والتععي

 القعوائم بعأن التأكعد معن معقولعة درجعة علعى لالمراجععة للحصعو لأعمعا تنفيعذو وتخطعيط لمهنعةا أخالقيعات بمتطلبعات

 علععى لالحصععو القيععام بععإجراءات أيضععا الحسععابات مراجععع مسععؤوليات تضععمنت. هريععةالجو األخطععاء مععن خاليععة الماليععة

المحاسععبية  السياسعات مالءمععة معدى قيعيمت إلعى باإلضعافة الماليعة. القعوائم فععي العواردة للمبععالغ واإليضعاحات مؤيعدة أدلعة

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

 لصندوقا حسابات مراجع( األحكام المنظمة الستبدال د

الصعععندوق بحععععق  مععععديرمراجعععع الحسععععابات الخعععارجي للصععععندوق ويحعععتفا  المهنيععععة لالستشعععارات جععععي إم بعععي كععععي كونسعععت

 إدارةويكعععون ألعضعععاء مجلعععس  ،تغييعععر مراجعععع الحسعععابات وفقعععا  لمعععا يعععراه مناسعععبا  بععععد أخعععذ موافقعععة مجلعععس إدارة الصعععندوق

المععععين، فعععي  الحسعععابات مراجععععأو توجيعععه معععدير الصعععندوق لتغييعععر  الحسعععابات مراجععععالحعععق فعععي رفعععض تعيعععين  الصعععندوق

 أي من الحاالت اآلتية: 

 تتعلق بتأدية مهامه الحسابات لمراجعهمة حول سوء السلوك المهني وجود ادعاءات قائمة وم 

  للصندوق مستقال الحسابات مراجععد يإذا لم 

 الهيئة لدى مسجال   العام للصندوق الحسابات مراجع يعد لم إذا 

  ال يملععععك المععععؤهالت والخبععععرات الكافيععععة لتأديععععة مهععععام  الحسععععابات مراجعععععإذا قععععرر مجلععععس إدارة الصععععندوق أن

 المراجعة بشكل مر 
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  المعين فيما يتعلق بالصندوق الحسابات مراجعإذا طلبت الهيئة وفق لتقديرها المحض تغيير 

 :الصندوقأصول 29) 

 أصول الصندوق محفوظة بواسطة أمين الحفا لصالح الصندوق. .أ

 عن أصوله وعن أصول عمالئه اآلخرين.يجخ على أمين الحفا فصل أصول الصندوق  .ب

، وال يجوز أن يكون  مشاعةجملكية  تلعَد  أصول صندوق االستثمار مملوكة لمالكي الوحدات في ذلك الصندوق مجتمعين .ج

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

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

من الباطن أو مشغل الصندوق أو أمين الحفا أو أمين الحفا من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع مالكا  لوحدات في 

الئحة صناديق االستثمار وأي تعديل موجخ أحكام الصندوق، وذلك في حدود ملكيته، أو كان مسموحا  بهذه المطالبات ب

 وأفصح عنها في شروط وأحكام الصندوق.  عليها

 :اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى 30) 

يسعععتقبل معععدير الصعععندوق شعععكاوى المسعععتثمرين فعععي الصعععندوق ععععن طريعععق وحعععدة خعععدمات العمعععالء علعععى العععرقم المجعععاني 

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

  فعععي حالعععة طلعععخ الجهعععات القضعععائية المختصعععة أو هيئعععة السعععوق الماليعععة نتعععائج أي شعععكوى صعععادرة ععععن أي مسعععتثمر

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

 راءات الخاصة بمعالجة الشكاوى حال طلبها.يزود مدير الصندوق المستثمرين باإلج 

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

  يوم تقويمي من تاريخ إيداع الشكوى لدى الهيئة، إال إذا اخطرت الهيئة مقدم الشكوى بجواز إيداعها 90ج مضي مدة

 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

تخضععععع شععععروط وأحكععععام الصععععندوق ألنظمععععة المملكععععة العربيععععة السعععععودية السععععارية المفعععععول وألي تعععععديالت الحقععععة فععععي 

حعععال أي نعععزاع ينشعععا بعععين الضعععوابط الشعععرعية المعتمعععدة لعععدى الراجحعععي الماليعععة. وي معععع يتوافعععقالمسعععتقبل لتلعععك األنظمعععة بمعععا 

 مدير الصندوق والمستثمرين إلى لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية.

 قائمة للمستندات المتاحة لمالكي الوحدات .ج

، الصعععندوق وأحكعععام شعععروطوكعععل عقعععد معععذكور فعععي  لمعععالكي الوحعععدات الحعععق فعععي االطعععالع علعععى شعععروط وأحكعععام الصعععندوق

 .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 

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

 وممارساتهسياسات االستثمار 

 يوجد ال

 :متطلبات المعلومات اإلضافية( 32

 يوجد ال

 

 :قرار من مالك الوحداتإ33)  

 توأقر/أقررنعععا بالموافقعععة علعععى خصعععائ  الوحعععدات التعععي اشعععتركلقعععد أطلعت/اطالعنعععا علعععى شعععروط وأحكعععام الصعععندوق، 

 اشتركنا فيها./

 االسم:

 التوقيع:

 :التاريخ

 

 

 

 


