
 

 

  

  لألسهم العالمية 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 على أنه صندوق استثمار متوافق مع المعا لألسهم العالمية 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  

  م 01/07/1996تاريخ 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 العالمية صندوق الراجحي اسم صندوق االستثمار

 صندوق عام مفتوح من فئة األسهم  وفئة الصندوقنوع 

 الراجحي المالية مدير الصندوقاسم 

 الصندوقهدف 

 مقققن اإلسقققالمية الشقققريعة أحكقققام وفقققق المقققال لقققرأ  األجقققل طويقققل نمقققو تحقيقققق

 قبقققل مقققن المققققرة الشقققرعية المعقققايير مقققع متوافققققة أسقققهم فقققي االسقققتثمار خقققالل

 األسقققهم بقققين مقققن رئيسقققي بشقققكل تختقققار  الماليقققة الراجحقققي لقققدى الشقققرعية الهيئقققة

 العالمية األسواق في المدرجة

 عالية  ةالمخاطر مستوى

 دوالر أمريكي 2,000 الحد األدنى لالشتراك

 دوالر أمريكي 1,000 الحد األدنى لالشتراك اإلضافي

 دوالر أمريكي 1,000 الحد األدنى لالسترداد

 حد إلى الخميسمن األالتقييم أيام وأيام التعامل األثنين واألربعاء  و التقييم التعامل يامأ

 التعاملهو يوم العمل التالي ليوم  أيام اإلعالن

 االستردادموعد دفع قيمة 

سقققيتم دفقققع قيمقققة الوحقققدات المسقققتردة للمسقققتثمرين فقققي يقققوم العمقققل التقققالي ليقققوم 

يم، وققققد يتقققأخر القققدفع عقققن هقققذا اليقققوم بحقققد أقصقققى  أربعقققة أيقققام ، أو الوققققت يقققالتق

الوحققققدات الققققذي تكققققون فيققققه جميققققع الوسققققائل و التققققراخي  المناسققققبة لتحويققققل 

 لدى مدير الصندوق، أيهما يأتي الحقا متوفرة 

 دوالر أمريكي 100 األولي الطرح عند الوحدة سعر

 الدوالر األمريكي عملة الصندوق

 مفتوح المدة  مدة صندوق االستثمار

 الصندوق بدايةتاريخ 
 يوليققققو 27 الموافققققق هقققق ،1417 أول ربيققققع 12 بتققققاري  عملققققه الصققققندوق باشققققر

 .م1996

 ،إصدار الشروط واألحكامتاريخ 

 وأخر تحديث لها

 آخقققر إجقققراء وتقققم .م1996 يوليقققو 1 بتقققاري  الصقققندوق وأحكقققام شقققروط صقققدرت

 م.22/05/2022 الموافق ه 21/10/1443بتاري   لها تحديث

 اإلسالمية األسهم ألسواق جونز داو مؤشر االسترشادي المؤشر
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 الراجحي المالية اسم مشغل الصندوق

 الماليةفاب كابيتال  الحفظ اسم أمين

 كي بي إم جي لالستشارات المهنية اسم مراجع الحسابات

 من إجمالي أصول الصندوق سنويا  % 1.50 رسوم إدارة الصندوق

 % من مبلغ االشتراك 2بحد أقصى  رسوم االشتراك

 اليوجد رسوم االسترداد

 رسوم أمين الحفظ

 قيمة من سققنويا  % 0.40 أقصققى بحد حفظ وخدمات إدارية رسققوم الصققندوق يتحمل

 . العالمية األسواق في حفظها يتم التي المالية لألوراق األصول

ال تشققققمل الرسققققوم النظاميققققة والرسققققوم التققققي قققققد تفرضققققها األسققققواق ومراكققققز 

 اإليداع والتي من الممكن أن تتغير من وقت ألخر.

 التعامل  مصاريف

 وعمليقققات صقققفقات عقققن الناتجقققة التقققداول ورسقققوم عمقققوالت الصقققندوق يتحمقققل

 والتققققي األسققققواق فققققي السققققائدة العمققققوالت حسقققق  الماليققققة األوراق وبيققققع شققققراء

 .الحفظ وأمناء التنظيمية والجهات المالية واألسواق للوسطاء تدفع

 األخرى الرسوم والمصاريف

سقققيتحمل الصقققندوق المصقققاريو الالزمقققة والفعليقققة إلدارتقققه، رسقققوم المراجعققققة 

ورسققققوم النشققققر والرسققققوم الرقابيققققة ومكافقققق ت أعضققققاء مجلققققس ورسققققوم الحفققققظ 

بشققققرط أال يتجققققاوز إجمققققالي نسققققبة  إدارة الصققققندوق والمصققققروفات االخققققرى،

المصقققققروفات األخقققققرى  باسقققققتثناء مصقققققاريو التعامقققققل والحفقققققظ والضقققققرائ   

فقققي حقققال  150,000% مقققن متوسققق  صقققافي قيمقققة األصقققول السقققنوية أو  0.25

 كما يتحمل الصندوق الرسوم الفعلية فق كانت نسبة الرسوم أقل من ذلك  
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 تعريف المصطلحات

 لألسهم العالميةصندوق الراجحي   الصندوق

 شركة الراجحي المالية  الشركةالمدير/ /الصندوق مدير

 مجلس إدارة الصندوق   المجلس

 ومرخ  له بحفظ األوراق المالية للعمالء مؤسسة سوق مالية الحفظ أمين

 ومرخ  له للقيام بالمهام اإلدارية للصندوقة مؤسسة سوق مالي اإلداريةالخدمات 

 هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية الهيئة

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

 طل  بيع وحدات في الصندوق االسترداد  طلب

 طل  شراء وحدات في الصندوق االشتراك طلب

 األولي الطرح فترة
هقققي فتقققرة بدايقققة الصقققندوق التقققي يقققتم خاللهقققا طقققرح وحقققدات الصقققندوق بالقيمقققة 

 االسمية إلى جميع المشتركين

 اليوم الذي يبدأ فيه الصندوق أعماله الصندوق بداية يوم

 الصندوقكل ظرف أو حادثة من شأنها أن تؤثر سلبا  على أداء  المخاطر

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

 الهيئة الشرعية الخاصة بمدير الصندوقهي  الشرعية الهيئة

 اإلعالن يوم
هقققو يقققوم العمقققل التقققالي ليقققوم التعامقققل وهقققو اليقققوم القققذي يقققتم فيقققه إعقققالن سقققعر 

 الوحدة.

 يتم فيه حساب صافي قيمة أصول الصندوقاليوم الذي   التقييم يوم

 وحدات صندوق االستثمار واستردادهااالشتراك في األيام التي يتم فيها  التعامل يوم

 يوم عمل رسمي للراجحي المالية   عمل  يوم

 الصندوق أصول إجمالي
األوراق قيمققققة أصققققول الصققققندوق باإلضققققافة للتوزيعققققات النقديققققة المسققققتحقة مققققن 

 المستثمر بها.المالية 
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 الصندوق أصول قيمة صافي
إجمقققالي أصقققول الصقققندوق بعقققد خصقققم كافقققة االلتزامقققات والمصقققاريو الفعليقققة 

 المحملة على الصندوق.

 )الوحدة( االستثمار وحدة

حصققة المققالك فققي صققندوق االسققتثمار الققذي يتكققون مققن وحققدات بمققا فققي ذلقققك  

أجققزاء الوحققدة وتلعامققل كققل وحققدة علققى أنهققا حصققة مشققاعة فققي أصققول صققندوق 

 االستثمار.

 عالقةال وذو األطراف

األشخاص الذين ينطبق عليهم التعريو الوارد في قائمة المصطلحات م به قصديل 

الئحة صناديق االستثمار والئحة صناديق االستثمار العقاري، المستخدمة في 

  مايلي:

 مدير الصندوق ومدير الصندوق من الباطن .1

 من الباطن الحفظ وأمين الحفظ أمين .2

 الهندسي والمكت ر المطو ِ  .3

 ، حيثما ينطبقاألمالكمدير  .4

 المقي م المعتمد .5

 الحساباتمراجع  .6

 إدارة الصندوق مجلس .7

لدى أي   الموظفينأو  التنفيذيين المديريندارة أو أي  من اإل مجلسأعض اء  .8

 األطراف أعالهمن 

أصول صندوق  صافيمن %  5 أي مالك وحدات تتجاوز ملكيته  .9

 االستثمار

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

 دوالر أمريكي 100والتي تعادل  سعر الوحدة في فترة الطرح األوليهي  االسمية القيمة

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

" مؤهقققل عميقققل" تعريقققو علقققيهم ينطبقققق القققذين المسقققتثمرين العمقققالء بهقققم يقصقققد مؤهل عميل

 الماليقققة السقققوق هيئقققة لقققوائح فقققي المسقققتخدمة المصقققطلحات قائمقققة فقققي والقققوارد

 عليها يطرأ تغيير وأي وقواعدها

 عميقققققل" تعريقققققو علقققققيهم ينطبقققققق القققققذين المسقققققتثمرين العمقققققالء بهقققققم يقصقققققد مؤسسي عميل

 السقققوق هيئققة لققوائح فققي المسققتخدمة المصققطلحات قائمققة فققي والققوارد" مؤسسققي

 عليها يطرأ تغيير وأي وقواعدها المالية

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

 الشرعية الضوابط

الضقققواب  والنسققق  الماليقققة التقققي تتبعهقققا الهيئقققة الشقققرعية لمقققدير الصقققندوق هقققي 

لتصققققققنيو الشققققققركات واالسققققققتثمارات كاسققققققتثمارات متوافقققققققة مققققققع الضققققققواب  

 الشرعية ويمكن االستثمار بها.
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 األولية الطروحات
االصقققدارات أو االكتتابقققات األوليقققة العامقققة ألسقققهم للشقققركات التقققي يقققتم طرحهقققا 

 لالكتتاب ألول مرة في السوق األولية.طرحا  عاما  

 األولوية حقوق
هقققي أوراق ماليقققة قابلقققة للتقققداول تعطقققي لحاملهقققا الحقققق فقققي االكتتقققاب فقققي أسقققهم 

 جديدة مطروحة وقت اعتماد زيادة رأ  مال الشركة.

 المشتقات عقود

هقققي أداة ماليقققة أو عققققد تشقققتق قيمتقققه مقققن قيمقققة أصقققول حقيقيقققة أو ماليقققة أخقققرى 

وسقققندات وعمقققالت أجنبيقققة وسقققلع وذهققق   وتكقققون لتلقققك العققققود الماليقققة  أسقققهم 

مققققدة زمنيققققة محققققددة باإلضققققافة إلققققى سققققعر وشققققروط معينققققة يققققتم تحديققققدها عنققققد 

المسققققققتقبليات  :تحريققققققر العقققققققد بققققققين البققققققائع والمشققققققتري ومققققققن هققققققذه العقققققققود

 Futures  عقققققققود الخيققققققارات ، Options  العقققققققود ا جلققققققة ، Forwards ، 

وأي عقققققود مشققققتقات أخققققرى، علققققى أن تكققققون متوافقققققة   SWAPالمبققققادالت  

 مع الضواب  الشرعية للصندوق.

 النقد أسواق أدوات

قصقققققيرة األجل و تعتبر الوظيفة األسقققققاسقققققية لهذه األدوات إيجاد  هي أدوات الدين

واألفراد والحكومات من أجل مواجهة احتياجاتها النقدية قصققيرة  السققيولة للشققركات

العقود المتوافقة مع الضقققواب  الشقققرعية المرابحة والمضقققاربة  األجل والتي تشقققمل

والمشققققققاركة وأي عقد أخر متوافق مع الضققققققواب  الشققققققرعية  والوكالة واإلجارة

 .للصندوق

 النقد أسواق صناديق

هيئقققة السقققوق الماليقققة أو هيئقققات تنظيميقققة  مسقققجلة لقققدىهقققي صقققناديق اسقققتثمارية 

اضقققع لتنظقققيم مسقققاوي علقققى األققققل خليجيقققة و/أو أجنبيقققة وفققققا لتنظقققيم بلقققد آخقققر خ

لقققذلك المطبقققق علقققى صقققناديق االسقققتثمار فقققي المملكقققة وتسقققتثمر بشقققكل رئيسقققي 

 في أدوات أسواق النقد وتكون متوافقة مع الضواب  الشرعية للصندوق.

/  المتداولة االستثمار صناديق

 المتداولة العقارية الصناديق

يقققتم تقققداولها فقققي سقققوق هقققي صقققناديق اسقققتثمارية مقسقققمة إلقققى وحقققدات متسقققاوية 

األوراق الماليقققققة خقققققالل فتقققققرات التقققققداول المسقققققتمر كتقققققداول أسقققققهم الشقققققركات 

والموافقققق عليهقققا مقققن قبقققل هيئقققة السقققوق الماليقققة أو هيئقققات تنظيميقققة خليجيقققة و/أو 

أجنبيققة وفقققا لتنظققيم بلققد آخققر خاضققع لتنظققيم مسققاوي علققى األقققل لققذلك المطبققق 

أن تكقققون متوافققققة مقققع الضقققواب  علقققى صقققناديق االسقققتثمار فقققي المملكقققة، علقققى 

 الشرعية للصندوق.

 العام الطرح ذات االستثمار صناديق

هققي صققناديق اسققتثمارية مرخصققة وموافققق عليهققا مققن قبققل هيئققة السققوق الماليققة 

أو هيئقققات تنظيميقققة خليجيقققة و/أو أجنبيقققة وفققققا لتنظقققيم بلقققد آخقققر خاضقققع لتنظقققيم 

االسققققتثمار فققققي المملكققققة مسققققاوي علققققى األقققققل لققققذلك المطبققققق علققققى صققققناديق 

 ومتوافقة مع الضواب  الشرعية للصندوق

 المضافة القيمة ضريبة
هقققي ضققققريبة غيققققر مباشققققرة تلفققققرل علققققى جميققققع السققققلع والخققققدمات التققققي يققققتم 

 شراؤها وبيعها من قبل المنش ت.
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 البرامج اإلدخارية واالستثمارية

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

التي تقوم بها   أو تلك Systematic Investment Planشركة الراجحي المالية  

من خالل التعاقد مع مدراء الصناديق الستثمار  الشركات أو المؤسسات لمنسوبيها

في مجموعة من  في الصناديق االستثماريةلمنسوبيها مبالغ اإلدخار الشهرية 

تخفيض الحد األدنى لالشتراك أو  ويحق لمدير الصندوق  ة. الصناديق االستثماري

 االشتراك اإلضافي لهذه الفئة من البرامج.

 النقدية التوزيعات

هقققققي التوزيعقققققات النقديقققققة التقققققي يقققققدفعها الصقققققندوق لمقققققالكي الوحقققققدات وتمثقققققل 

ي أوراق الماليقققققة وو األأ التوزيعقققققات النقديقققققة المدفوعقققققة مقققققن قبقققققل الشقققققركات

  .تراتيجية الصندوقيتوافق مع أهداف واسبما خرى أصول أ
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 :صندوق االستثمار(  1

 الصندوق، مع ذكر فئته ونوعة أ( اسم 

 لألسهم العالمية الراجحي صندوق

Al Rajhi Global Equity Fund 

  األسهم فئة مناستثماري مفتوح  صندوق وهو

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

 .م22/05/2022بتاري   لها تحديث آخر إجراء وتم .م1996 يوليو 1 بتاري  الصندوق وأحكام شروط صدرت

 االستثمار صندوقوحدات  طرح ىج( تاريخ موافقة الهيئة عل

 م.07/02/2009 تاري على االستمرار في طرح الصندوق بتم الحصول على موافقة هيئة السوق المالية 

 االستثمارد( مدة صندوق 

 غير محدد المدة هو صندوق عام مفتوحلألسهم العالمية  الراجحي صندوق

 :النظام المطبق 2) 

 ، هققي شققركة مسققاهمة سققعودية مقفلققة مققرخ  لهققا مققن هيئققة السققوق الماليققة  "الهيئققة "الشققركة" ة شققركة الراجحققي الماليقق

لممارسققققة أنشققققطة اإلدارة والتعامققققل بصققققفة أصققققيل ووكيققققل والتعهققققد بالتغطيققققة والترتيقققق  وتقققققديم   أو الجهققققة المنظمققققة"

  37/07068رقم  المشورة والحفظ في األوراق المالية، بموج  رخصة هيئة السوق المالية 

الصقققندوق عبقققارة عقققن صقققندوق اسقققتثماري مفتقققوح، يخضقققع كقققال مقققن الصقققندوق ومقققدير الصقققندوق لنظقققام السقققوق الماليقققة 

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

 :وممارساته سياسات االستثمار 3)

 االستثمار صندوقلأ( األهداف االستثمارية 

 خالل من اإلسالمية الشريعة أحكام وفق المال لرأ  األجل طويل نمو تحقيق إلى العالمية لألسهم الراجحي يهدف صندوق

 بين من رئيسي بشكل المالية تختار الراجحي لدى الشرعية الهيئة قبل من المقرة الشرعية المعايير مع متوافقة أسهم في االستثمار

 ألسواق جونز داو مؤشر  اإلرشادي للمؤشر مقارب نمو لتحقيق الصندوق يسعى كما. العالمية األسواق في المدرجة األسهم

 .الصندوق لمدير االلكتروني الموقع زيارة خالل من اإلرشادي المؤشر أداء متابعة للمستثمر ويمكن  اإلسالمية األسهم

capital.com-www.alrajhi 

 ب( األوراق المالية التي يستثمر الصندوق فيها بشكل أساسي

 .الرئيسية األسهم العالمية أسواق في المدرجة الشركات أسهم في رئيسي بشكل الصندوق يستثمر

 سياسة تركيز االستثمار ج(

الرئيسية والمتوفرة بتقييمات جذابة  العالمية يستثمر الصندوق بشكل رئيسي في أسهم الشركات المدرجة في أسواق األسهم

 مع احتمال تحقيق نمو طويل األجل في رأ  المال.

http://www.alrajhi-capital.com/
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 ة االستثمار نسب جدول( د

 فيما يلي بيان موجز لنطاق توزيع أصول الصندوق: 

% كحد أقصى من صافي أصول الصندوق وقت االستثمار 10يجوز للصندوق االستثمار في شركة واحدة بنسبة  .أ

 أو بنسبة تعادل القيمة السوقية ألسهم هذه الشركة وفق المؤشر اإلرشادي، حس  أعلى القيمتين. 

 % من األوراق المالية الصادرة عن أي مصدر.5يجوز أن يمتلك الصندوق أكثر من  في جميع الظروف، ال .ب

يجوز للصقققندوق اسقققتثمار السقققيولة النقدية المتاحة في أدوات مالية أخرى، منها وحدات الصقققناديق االسقققتثمارية  .ج

صققافي قيمة  % من10 نسققبتهالوحدات التي يتم تملكها في أي صققندوق آخر ما  يال تتجاوز إجمالأاألخرى، على 

% من صقققافي قيمة أصقققول الصقققندوق ا خر 10أصقققول الصقققندوق، وكذلك أال تتجاوز االسقققتثمارات ما نسقققبته 

 المتملك فيه.

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

  أسواق األسهم العالمية بناء على أهداف الصندوق يتركز االستثمار في أسهم الشركات المدرجة في 

 الستثمار في وحدات صندوق االستثمارأو نية امدير الصندوق  استثمار( و

ققققد يسقققتثمر مقققدير الصقققندوق فقققي الصقققندوق بصقققفته مسقققتثمر وذلقققك وفققققا لتققققديره الخقققاص. ويحقققتفظ مقققدير الصقققندوق بحققققه 

 فقققي اسقققتثماراته عقققن الصقققندوق مقققدير يفصقققح وسقققوف ،فقققي اسقققترداد جقققزء مقققن أو كقققل مشقققاركته حسققق  مقققا يقققراه مناسقققبا  

 ذلقققك فقققي بمقققا – السقققنوية والتققققارير –الققققوائم الماليقققة األوليقققة  –الربقققع سقققنوي  البيقققان  الصقققندوق تققققارير فقققي الصقققندوق

  .السنوية المالية القوائم

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

 صندوقلل

باألحكام يتم تخصققققي  األسققققهم على جميع االقتصققققاديات العالمية من خالل توزيعها على جميع القطاعات الرئيسققققية الملتزمة 

يحتمل أن تحقق نموا  الشققققرعية بهدف التقليل من مخاطر التذبذب في األسققققعار. واألسققققهم المختارة تعود قدر اإلمكان لشققققركات 

جوان  القوة المالية باالعتماد على وتتمتع بمزايا تنافسقققية متميزة وتتحلى بمسقققتويات رفيعة من  أعلى من المعدل المتوقع للقطاع

 النقدية، مكرر الربحية، القيمة الدفترية .مجموعة من المعايير التي يمكن أن تشمل  ربحية السهم، قيمة األصول، التدفقات 

سالي  االستثمار المالئمة بهدف تحقيق  كما يسعى الصندوق لتحقيق أفضل العوائد من خالل إدارة أقصى العوائد نشطة تطبق أ

األداء باسقققتخدام المؤشقققر الممكنة بالحد المعقول من المخاطر حسققق  طبيعة مجال االسقققتثمار في األسقققهم وفي الوقت ذاته قيا  

اسققققتثمارها في الصققققندوق بنفس  اإلرشققققادي المحدد. جميع المكاسقققق  المالية المتحققة من المراكز التي يتخذها الصققققندوق يعاد

 الطريق

 ( أنواع األوراق المالية التي ال يمكن إدراجها ضمن استثمارات الصندوقح

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

 مار فيها( أي قيد آخر على نوع األوراق المالية أو األصول األخر التي يمكن للصندوق االستثط
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ال يوجقققد قيقققود أخقققرى علقققى نقققوع أو أنقققواع األوراق الماليقققة أو األصقققول التقققي يمكقققن للصقققندوق االسقققتثمار بهقققا غيقققر تلقققك 

 المفرول حس  قيود االستثمار المذكورة في الئحة صناديق االستثمار والقيود الشرعية لمدير الصندوق.

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

 نأو مديرو صناديق آخرو

يجققققوز للصققققندوق اسققققتثمار السققققيولة النقديققققة المتاحققققة فققققي أدوات ماليققققة أخققققرى، منهققققا وحققققدات الصققققناديق االسققققتثمارية 

يمقققة % مقققن صقققافي ق10علقققى أال تتجقققاوز إجمقققال الوحقققدات التقققي يقققتم تملكهقققا فقققي أي صقققندوق آخقققر مقققا نسقققبية األخقققرى، 

% مقققن صقققافي قيمقققة أصقققول الصقققندوق ا خقققر المتملقققك 10الصقققندوق، وكقققذلك أال تتجقققاوز االسقققتثمارات مقققا نسقققبته أصقققول 

  فيه.

 صندوق في االقترا ال( صالحيات ك

  الصندوق ال يقوم باالقترال لتعزيز استثماراته، ويكتفي باستثمار أصوله فق .

 ري( الحد األعلى للتعامل مع أي طرف نظل

سقققوف يلتقققزم مقققدير الصقققندوق بمتطلبقققات الئحقققة صقققناديق االسقققتثمار وقيودهقققا مقققن حيقققث الحقققد األقصقققى للتعامقققل مقققع أي 

 طرف نظير. 

 ( سياسة مدير الصندوق إلدارة مخاطر الصندوقم

تخقققاذ ققققرارات اسقققتثمارية منسقققجمة مقققع ممارسقققات االسقققتثمار الجيقققد والحكقققيم التقققي تحققققق أهقققداف المقققدير الصقققندوق  يسقققعى

ليهققققا فققققي شققققروط وأحكققققام الصققققندوق والمسققققتندات األخققققرى ذات العالقققققة، ويشققققمل ذلققققك بققققذل مققققدير إق المشققققار الصققققندو

 الصندوق الجهد الالزم للتأكد من:

 توفر السيولة الكافية لتلبية أي طلبات استرداد متوقعة 

  عققققدم تركيققققز اسققققتثمارات الصققققندوق علققققى ورقققققة ماليققققة معينققققه أو بلققققد أو منطقققققة جغرافيققققة أو صققققناعة أو قطققققاع

 الشروط واألحكام.في معين ما لم ين  على ذلك 

 عدم تحمل الصندوق أي مخاطر استثمارية غير ضرورية تتعلق بأهدافه االستثمارية 

 ( المؤشر االسترشادين

  اإلسالمية األسهم ألسواق جونز داو مؤشرللصندوق هو   المؤشر االسترشادي

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

 التعامل في مشتقات األوراق المالية( س

 .ال يستثمر الصندوق في المشتقات المالية

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

 ال يوجد

http://www.alrajhi-capital.com/
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 المخاطر الرئيسة لالستثمار في الصندوق: 4)

اسققققتثماراته،  تركيققققزويتعققققرل لتقلبققققات مرتفعققققة بسققققب  يعتبققققر الصققققندوق صققققندوق اسققققتثمار عققققالي المخققققاطر،  -أ

علقققى بينقققه مقققن المخقققاطر الرئيسقققة التقققي ققققد يكقققون لهقققا أثقققر وتبعقققا  لقققذلك يجققق  علقققى مقققالكي الوحقققدات أن يكونقققوا 

 .سلبي على أداء الصندوق

لقققيس هنقققاك تأكيقققد أن األهقققداف االسقققتثمارية للصقققندوق سقققوف تتحققققق وذلقققك ألن ظقققروف السقققوق وطقققرق التقققداول  -ب

ال يعتبقققر ضقققمانا  لقققألداء  للصقققندوق أو المؤشقققر االسترشقققادي للصقققندوق السقققابق األداءفقققي تغيقققر مسقققتمر كمقققا أن 

 المستقبلي. 

مقارنقققة  الصقققندوق خسقققائر كبيقققرة أو أن أداءأي ضقققمان بقققأن األربقققاح سقققوف تتحققققق أو أنقققه لقققن يقققتم تكبقققد يوجقققد  ال -ج

 بالمؤشر االسترشادي سيتكرر أو يماثل األداء السابق.

ال يعتبقققر بمثابقققة وديعقققة  االسقققتثمار فقققي الصقققندوق يجققق  أن يأخقققذ مقققالكي الوحقققدات المحتملقققين فقققي االعتبقققار أن -د

 .بنكية

وققققد يكقققون مبلقققغ يجققق  علقققى مقققالكي الوحقققدات أن يقققدركوا أنهقققم ربمقققا يخسقققرون جقققزءا  مقققن أو كامقققل اسقققتثمارهم،  -ه

. وقققد تققنخفض قيمققة االسققتثمارات الرئيسققة للصققندوق الصققندوقبققه فققي  اشققتركواأقققل مققن السققعر الققذي االسققترداد 

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

 

 صندوق اللمخاطر الرئيسة المحتملة المرتبطة باالستثمار في اقائمة  -و

المرتبطقققة يجققق  أن يأخقققذ مقققالكي الوحقققدات المحتملقققين فقققي االعتبقققار قبقققل االسقققتثمار فقققي هقققذا الصقققندوق عوامقققل المخقققاطر 

 والتي تشتمل وال تنحصر على التالي: باالستثمار

 مخاطر سوق األسهم

األسقققهم التققي هقققي عرضققة لمخقققاطر السققوق والتذبقققذبات العاليققة، وفقققي الوقققت ذاتقققه ال يسققتثمر الصقققندوق بشققكل أساسقققي فققي 

يوجقققد أي تأكيقققد أو ضقققمان بقققأن الصقققندوق سقققيحقق أداء  إيجابيقققا. وينبغقققي أن يكقققون المسقققتثمر علقققى علقققم بالمخقققاطر التقققي 

فقققاع واالنخفقققال ينطقققوي عليهقققا هقققذا النقققوع مقققن االسقققتثمارات. كمقققا أن المسقققتثمر يقققدرك أن جميقققع األسقققهم عرضقققة لالرت

ومققدير الصققندوق سيسققعى قققدر  تبعققا لعوامققل النمققو لتلققك الشققركات التققي تتققأثر بالعديققد مققن العوامققل الداخليققة والخارجيققة.

اإلمكقققان للتقليقققل مقققن مخقققاطر هقققذه التذبقققذبات بقققالتوزيع النشققق  فقققي القطاعقققات ومقققن خقققالل تخفقققيض أو زيقققادة نسقققبة األسقققهم 

 في الصندوق تبعا لظروف السوق.

 القطاعمخاطر 

قققد يركققز الصققندوق فققي اسققتثماره علققى أحققد القطاعققات ممققا يجعققل الصققندوق عرضققة للتغيققر تبعققا  للتغيققر فققي ذلققك القطققاع، 

بشققكل عقققام ال يققتم التركيقققز علقققى االسققتثمار فقققي أحققد القطاعقققات بعينقققه إال فققي حقققال تققوافر فقققرص نمقققو كبيققرة لقققذلك القطقققاع 

 لصناديق األكثر تنوعا.وبالمقابل يكون الصندوق أكثر مخاطرة مقارنة با

 مخاطر العمالت

ينطققوي االسققتثمار فققي الصققندوق علققى بعققض المخققاطر التققي تتعلققق بققالعمالت، فققلن انخفققال قيمققة أي مققن العمققالت التقققي 

تشققكل قققوام اسققتثمارات الصققندوق مققن شققأنه أن يققؤثر سققلبا علققى أداء الصققندوق. ولكققن التنققوع فققي مجققاالت االسققتثمار فققي 

 تلفة سيكون من شأنه أن يقلل من تلك المخاطر. عدد من البلدان المخ

 مخاطر االئتمان
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فققي حققال اسققتثمار أصققول الصققندوق فققي صققناديق البضققائع فهنققاك مخققاطر ائتمانيققة تتمثققل فققي إمكانيققة عققدم قققدرة أو عققدم  

السقققداد رغبقققة الطقققرف ا خقققر فقققي سقققداد المسقققتحقات أو االلتزامقققات المترتبقققة عليقققه فقققي الوققققت المحقققدد أو عقققدم إمكانيقققة 

 نهائيا .

 المخاطر االقتصادية

ينطققوي االسققتثمار فققي الصققندوق علققى درجققة عاليققة مققن المخققاطر الناجمققة عققن التوزيققع الجغرافققي لألسققواق التققي يسققتثمر 

فيهققققا الصققققندوق. وعليققققهي فققققلن أي تغييققققرات معاكسققققة فققققي الظققققروف االقتصققققادية للبلققققد  أو البلققققدان  التققققي تسققققتثمر فيهققققا 

 أثر سلبي على قيمة أصول الصندوق. األموال، قد يكون له 

 مخاطر عدم الشرعية

تتمثقققل مخقققاطر عقققدم الشقققرعية فقققي حقققال اسقققتبعاد أحقققد الشقققركات المسقققتثمر فيهقققا وأصقققبحت غيقققر متوافققققة مقققع المعقققايير 

الشقققرعية للهيئقققة الشقققرعية، ممقققا ققققد يقققؤدي إلقققى اضقققطرار مقققدير الصقققندوق لبيقققع تلقققك األسقققهم بسقققعر ققققد يكقققون غيقققر مالئقققم. 

أن اسققتبعاد عققدد مققن الشققركات كنتيجققة لعققدم مطابقتهققا للضققواب  المحققددة مققن الهيئققة الشققرعية الخاصققة بمققدير  إضققافة إلققى

 الصندوق من شأنه أن يجعل استثمارات الصندوق أكثر تركيزا  مما قد يزيد من التذبذبات.

 مخاطر السيولة

لققنق  فقققي السققيولة فققي أسققواق األسقققهم أو يتعققرل الصققندوق لمخققاطر عقققدم القققدرة علققى تنفيققذ عمليقققات االسققترداد نتيجققة ا

% أو أكثقققر مقققن القيمقققة الصقققافية ألصقققول الصقققندوق إلقققى 10إذا كانقققت قيمقققة الوحقققدات المسقققتردة فقققي أي يقققوم تعامقققل تعقققادل 

 الحد الذي يضطر معه مدير الصندوق لتأجيل االسترداد لتاري  الحق.

 المخاطر القانونية

تيجقققة لعقققدم االلتقققزام بتطبيقققق األنظمقققة واإلجقققراءات القانونيقققة، وتقققأتي تلقققك ققققد تواجقققه الشقققركات بعقققض المخقققاطر القانونيقققة ن

المخقققاطر مقققن الشقققركات التقققي اسقققتثمر فيهقققا الصقققندوق واحتماليقققة تعرضقققها للمخقققاطر القانونيقققة والمقاضقققاة مقققن قبقققل دعقققاوى 

 األفراد أو الشركات.

 المخاطر السياسية

وب أو فققققي حققققال تغييققققر القققققوانين فققققي تلققققك البلققققدان أو أي أداء الصققققندوق قققققد يكققققون متققققأثرا بتغييققققر الحكومققققات أو الحققققر

 مخاطر سياسية أخرى.

 الصندوق مدير موظفي على االعتماد مخاطر

 أداء تقأثر إلقى يقؤدي ققد الصقندوق، ممقا مقدير مقوظفي ومهقارات ققدرات علقى كبيقر بشقكل الصقندوق أداء يعتمقد 

 .مناس  بديل وجود وعدم غيابهم أو استقالتهم عند سلبيا الوحدة وسعر الصندوق

 مخاطر تضارب المصالح

تنشققأ هقققذه المخقققاطر فقققي الحقققاالت التققي تقققؤثر علقققى موضقققوعية واسقققتقاللية قققرار مقققدير الصقققندوق بسقققب  مصقققلحة شخصقققية 

ققققد تقققؤثر علقققى ققققرارات مقققدير الصقققندوق فقققي اتخقققاذ الققققرارات االسقققتثمارية ممقققا ققققد يقققؤثر سقققلبا علقققى أداء الصقققندوق وسقققعر 

 الوحدة.

 مخاطر الُمصِدر
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وتشقققمل التغييقققرات فقققي الظقققروف الماليقققة للملصقققدر أو الطقققرف المقابقققل/ النظيقققر، والتغيقققرات فقققي الظقققروف االقتصقققادية أو 

السياسققية المحققددة التققي تققؤثر سققلبا علققى نققوع معققين مققن األوراق الماليققة أو المصققدر، حيققث إن ذلققك األصققل يتققأثر بوضققع 

 تأثر أداء الصندوق وسعر الوحدة سلبا.المصدر مما قد يؤدي إلى انخفال قيمة أسهمه وبالتالي 

 سعر الصرف مخاطر

م التقققي وهقققي القققدوالر األمريكقققي هقققي الصقققندوق عملقققة  بقققأي المسقققتثمرين اشقققتراكات وتقبقققل ووحداتقققه، اسقققتثماراته بهقققا سقققتقو 

 ويتحمققل التققاري ، ذلققك فققي األسققواق فققي السققائد الصققرف سققعر أسققا  علققى الرئيسققية العالميققة العمققالت مققن أخققرى عملققة

 تققاري  عنققد العمققالت لتلققك الصققرف سققعر تذبققذب بمخققاطر الصققندوق عملققة غيققر بعملققة اسققتحقاقاتهم تحويققل فققي الراغبققون

ومقققن الممكقققن أن قيمقققة الوحقققدات المملوكقققة ققققد تقققنخفض حسققق  سقققعر الصقققرف أو يخصقققم منهقققا رسقققوم صقققرف  التحويقققل

 .العملة

 ألية تقييم المخاطر: 5)

 الصندوق. بأصول المتعلقة المخاطر يملتقي داخلية يتبع مدير الصندوق آلية

 :الفئة المستهدفة لالستثمار في الصندوق 6)
مققع مراعققاة أهققداف الصققفة االشققتراك بالصققندوق،  بهققذه المملكققة أنظمققة لققه تقققر اعتبققاري أو طبيعققي شققخ  يحققق ألي

نمقققو فقققي رأ  الصقققندوق االسقققتثمارية والمخقققاطر المرتبطقققة بهقققا يسقققتهدف الصقققندوق المسقققتثمرين القققذين يسقققعون لتحقيقققق 

 المال من خالل االستثمار في أسواق األسهم.

 :قيود/حدود االستثمار 7) 
يلتققققزم مققققدير الصققققندوق خققققالل إدارتققققه للصققققندوق بققققالقيود والحققققدود التققققي تفرضققققها الئحققققة صققققناديق االسققققتثمار وشققققروط 

 . وأي تعديل عليهاوأحكام الصندوق 

 :العملة 8)

شتراكات المستثمرين بأي عملة أخرى  الدوالر األمريكيعملة الصندوق هي  ستثماراته ووحداته. وتقبل ا م بها ا سيقو  وهي التي 

من العمالت العالمية الرئيسقة على أسقا  سقعر الصقرف السقائد في األسقواق في تاري  االشقتراك. ويتحمل الراغبون في تحويل 

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

 :مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب 9) 

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

 رسوم اإلدارة

 إجمالي من  الباطن من الصندوق لمدير اإلدارة رسوم المتضمنة  سنويا   %1.5 بنسبة إدارة رسوم الصندوق مدير يستحق

 .ميالدي شهر كل نهاية في وتسدد يمتقي يوم كل بعد النسبة هذه وتحتس . الصندوق أصول

 والخدمات اإلدارية رسوم أمين الحفظ
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 في حفظها يتم التي المالية لألوراق األصول قيمة من سنويا  % 0.40 أقصى بحد حفظ وخدمات إدارية رسوم الصندوق يتحمل

 . العالمية األسواق

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

 الضرائب

 أو الصندوق مع المبرمة العقود أو الصندوق على فرضها يتم أخرى ضرائ  وأي المضافة القيمة ضريبة الصندوق يتحمل

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

 رسوم التعامل

 في السائدة العموالت حس  المالية األوراق وبيع شراء وعمليات صفقات عن الناتجة التداول ورسوم عموالت الصندوق يتحمل

 .الحفظ وأمناء التنظيمية والجهات المالية واألسواق للوسطاء تدفع والتي األسواق

 خرىاأل والمصاريف رسومال

 الرقابية والرسوم النشر ورسوم الحفظ ورسوم المراجعة رسوم إلدارته، والفعلية الالزمة المصاريو الصندوق سيتحمل

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

 أو السنوية األصول قيمة صافي متوس  من% 0.25  والضرائ  والحفظ التعامل مصاريو باستثناء  األخرى المصروفات

 .فق  الفعلية الرسوم الصندوق يتحمل كما  ذلك من أقل الرسوم نسبة كانت حال في 150,000 

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

 دفعها من قبل الصندوق

 رسوم اإلدارة

 مقققلالصقققندوق تحتسققق  علقققى أسقققا  سقققنوي وتح إجمقققالي أصقققول% مقققن 1.5

ل  يققومي بشققكل ويققتم خصققمها مققن أصققول الصققندوق فققي نهايققة كققل شققهر  تراكميققا

 .ميالدي

 رسوم االشتراك

 اشقققتراك كقققل قيمقققة مقققن مسقققترد غيقققر اشقققتراك رسقققم الصقققندوق مقققدير يسقققتحق

 النسقققبة هقققذه تخفقققيض ويمكقققناالشقققتراك.  مبلقققغ مقققن أقصقققى% كحقققد 2بنسقققبة 

  .الصندوق مدير من بقرار

 الحفظ  رسوم

 قيمة من سنويا  % 0.40 أقصى بحد حفظ وخدمات إدارية رسوم الصندوق يتحمل

وتحتسققق  كنسقققبة  العالمية األسقققواق في حفظها يتم التي المالية لألوراق األصقققول

 . مئوية على أسا  يومي وتخصم في نهاية كل شهر

ال تشققققمل الرسققققوم النظاميققققة والرسققققوم التققققي قققققد تفرضققققها األسققققواق ومراكققققز 

 اإليداع والتي من الممكن أن تتغير من وقت ألخر.

الرسوم  

والمصاريف 

 األخرى

مجموع مكافآت أعضاء 

 مجلس إدارة الصندوق

 المستقلين

سققققنويا  يتحمققققل الصققققندوق نصققققيبه منهققققا سققققعودي لاير  60,000حققققد أقصققققى 

حجققم أصققوله نسققبة إلققى إجمققالي أصققول الصققناديق األخققرى علققى أسققا  بقققدر 

 سنوي وتحمل بشكل يومي تراكميا  وتخصم في نهاية السنة المالية

 الحسابات مراجعأتعاب 

 المستقل

كمبلقققغ ثابقققت علقققى أسقققا  سقققنويا  تحتسققق  سقققعودي لاير  35,000بحقققد أقصقققى 

 شهرة أوتحمل بشكل يومي تراكميا  وتدفع كل ستسنوي 

 مصاريف التوزيع 
علققققى  كمبلققققغ تقققققديري تحسقققق سققققنويا  و كحققققد أقصققققى لاير سققققعودي 50,000

 وتدفع في نهاية السنة الماليةو تحمل بشكل يومي تراكميا   سنويأسا  

 معايير الهيئة الشرعيةتحتس  كنسبة مئوية حس   تطهير أرباح األسهم
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رسوم النشر في موقع 

 تداول 

سقققنويا  تحتسققق  كمبلقققغ ثابقققت علقققى أسقققا  سقققعودي لاير  5,000بحقققد أقصقققى 

 السنة الماليةوتحمل بشكل يومي تراكميا   وتدفع في نهاية سنوي  

لهيئة الرسوم الرقابية 

 السوق المالية

سقققنويا  تحتسققق  كمبلقققغ ثابقققت علقققى أسقققا  سقققنوي وتحمقققل سقققعودي لاير  7,500

 السنة الماليةبشكل يومي تراكميا  وتدفع في نهاية 

 *جميع الرسوم أعاله قبل احتساب ضريبة القيمة المضافة

  يوم بناء  على عدد أيام السنة 365/366 أسا  على السنة أيام عدد احتساب يتم**

 

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

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

 المبلقققغ أن بقققافترال إلقققى القيمقققة اإلجماليقققة ألصقققول الصقققندوق أعقققاله الموضقققحةنسقققبة تكقققاليو الصقققندوق  يوضقققح مثقققال

 السققققنة نهايقققة فققققي المحققققق والعائققققددوالر أمريكي مليقققون 10 يعققققادل الصقققندوق وحجققققم دوالر أمريكقققي 100,000 المسقققتثمر

 . غير شامل ضريبة القيمة المضافة  %10 يعادل المالية

 الصندوق اصول إجمالي
 نسبة التكاليف أساس االحتساب

  للصندوق

نسبة التكاليف لمالك 

 الوحدة

 %2.00 - - *االشتراك رسوم

 الحفظ رسوم
 يعققققققادل الحفققققققظ رسققققققوم متوسقققققق  أن افتققققققرال علققققققى 

0.25 % 
 %0.2500 %0.2500 من إجمالي قيمة األصول

 %0.1455 %0.1455 من إجمالي قيمة األصول المستقلين االدرة مجلس اعضاء مكافاة

 %0.0848 %0.0848 من إجمالي قيمة األصول الحسابات مراجع  رسوم

 %0.1212 %0.1212 من إجمالي قيمة األصول التوزيع مصاريو

 %0.0182 %0.0182 من إجمالي قيمة األصول لهيئة السوق المالية الرقابية الرسوم

 %0.0121 %0.0121 من إجمالي قيمة األصول تداول رسوم

صققققافي المصققققروفات قبققققل خصققققم رسققققوم 

 اإلدارة
- 0.6318% 0.6318% 

 %1.50 %1.50 قيمة األصولإجمالي من  الصندوق دارةإ رسوم

 %2.12 %2.12 - إجمالي نسبة التكاليو المتكررة

 %2.00 - - إجمالي نسبة التكاليو الغير متكررة

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

 نهايققققققة االفتراضققققققي االسققققققتثمار صققققققافي

 المالية السنة
- 10,766,543 107,665 

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

 

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

 رسوم االشتراك

 ويمكناالشتراك.  مبلغ من أقصى% كحد 2بنسبة  اشتراك كل قيمة من مسترد غير اشتراك رسم الصندوق مدير يستحق

 الصندوق مدير من بقرار النسبة هذه تخفيض
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المعلومااااات المتعلقااااة بالتخفيضااااات والعمااااوالت الخاصااااة وشاااارح سياسااااة ماااادير الصااااندوق بشااااأن التخفيضااااات  -ه

 والعموالت الخاصة

% 2يسقققتحق مقققدير الصقققندوق رسقققوم اشقققتراك تخصقققم مباشقققرة عنقققد كقققل عمليقققة اشقققتراك بالصقققندوق غيقققر مسقققتردة بمعقققدل 

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

  الضريبةأو /و بالزكاة المتعلقة المعلومات -و

نظققرا  الخقققتالف مققدد االسقققتثمار فققي الصقققندوق مققن مالقققك  خققر فقققلن تحديققد رأ  الحقققول الققذي تجققق  فيققه الزكقققاة علققى كقققل 

رة الصقققندوق لقققن تققققوم بقققلخراج الزكقققاة الشقققرعية علقققى األمقققوال المشقققتركة فقققي مالقققك يختلقققو تبعقققا  لقققذلك، وعليقققه فقققلن إدا

الصقققندوقي وإنمقققا يتقققرك األمقققر لكقققل مسقققتثمر ليققققوم باسقققتخراج زكقققاة مالقققه بنفسقققه، وفققققا  ألحكقققام زكقققاة عقققرول التجقققارة، 

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

 عمولة خاصة يبرمها مدير الصندوق  أي -ز

  ال يوجد

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

 من قبل مالك الوحدات على أساس عملة الصندوق

 وحجقققم أمريكقققيدوالر  100,000 المسقققتثمر المبلقققغ أن بقققافترال أعقققاله الموضقققحة الرسقققوم احتسقققاب آليقققة يوضقققح مثقققال

 غيقققر شقققامل ضقققريبة  %10 يعقققادل الماليقققة السقققنة نهايقققة فقققي المحققققق والعائقققد دوالر أمريكقققي مليقققون 10 يعقققادل الصقققندوق

 .القيمة المضافة 

 الصندوق اصول إجمالي
 الصندوق ومصاريف رسوم

 **بالدوالر األمريكي

 المستثمر ومصاريف رسوم

 **بالدوالر األمريكي

 2,000 - *االشتراك رسوم

 الحفظ رسوم

 يعققققادل الحفققققظ رسققققوم متوسقققق  أن افتققققرال علققققى 

0.25 % 

27,500 275 

 160 16,000 المستقلين االدرة مجلس اعضاء مكافاة

 93.33 9,333 الحسابات مراجع  رسوم

 133.33 13,333 مصاريو التوزيع

 20 2,000 لهيئة السوق المالية الرقابية الرسوم

 13.33 1,333 تداول رسوم

 695 69,500 المصروفات قبل خصم رسوم اإلدارةصافي 

 1,639.58 163,958 الصندوق ادارة رسوم

 2,335 233,457 الرسوم والمصاريو السنوية  مجموع

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

 السققققققنة نهايققققققة االفتراضققققققي االسققققققتثمار صققققققافي

 المالية
10,766,543 107,665 

عائقققد االسقققتثمار االفتراضقققي نهايقققة نسقققبة صقققافي 

 السنة المالية
7.67% 7.67% 

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

 :والتسعير التقييم 10)

 الصندوق هكل أصل يملك يميتقأ( كيفية 

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

ويقققتم التقيقققيم علقققى أسقققا  العملقققة، ويكقققون تحديقققد التقيقققيم بنقققاء  علقققى جميقققع  تقيقققيم،الصقققندوق فقققي كقققل يقققوم  يققققي م -أ

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

علقققى نقققوع األصقققل، وققققد يعتمقققد مقققدير الصندوق/مشقققغل الصقققندوق علقققى نظقققم موثقققوق بهقققا تعتمقققد طريققققة التقيقققيم  -ب

 فيما يتعلق بتحديد القيم واألسعار وأسعار الصرف.

 يتم إتباع المبادئ األتية لتقييم أصول الصندوق: -ج

إذا كانقققت األصقققول أوراققققا  ماليقققة مدرجقققة أو متداولقققة فقققي أي سقققوق أوراق ماليقققة منظمقققة أو علقققى نظقققام  .1

  .آلي، فيستخدم سعر اإلغالق في ذلك السوق أو النظامتسعير 

إذا كانقققت األوراق الماليقققة معلققققة، فينبغقققي تقييمهقققا وفققققا   خقققر سقققعر قبقققل التعليقققق، إال إذا كقققان هنقققاك دليقققل  .2

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

لطروحقققات األوليقققة والحققققوق األولويقققة فقققي الفتقققرة مقققا األسقققهم التقققي تمقققت المشقققاركة بهقققا فقققي ا تقيقققيموسقققيتم  .3

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

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

 .المتراكمةبالنسبة إلى الودائع، القيمة االسمية باإلضافة إلى الفوائد/األرباح  .5

بالنسقققبة إلقققى أي اسقققتثمار آخقققر، القيمقققة العادلقققة التقققي يحقققددها مقققدير الصقققندوق بنقققاء  علقققى الطقققرق والقواعقققد  .6

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

 

 –المسقققققتحقات  –يقققققتم احتسقققققاب صقققققافي قيمقققققة األصقققققول لكقققققل وحقققققدة بالمعادلقققققة التاليقققققة:  إجمقققققالي األصقققققول  -د

 المصروفات المتراكمة  / عدد الوحدات القائمة وقت التقييم.

 ، وتكرارهاالتقييمب( عدد نقاط 

َ  الصققندوق أصققول تقييم سققيتم   أ  الفقرة في إليه االشققارة تم كما الصققندوق في أصققل كل لقيمة وفقا الخميس إلى األحد من يوميا

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

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

 أصققل أي يميققتق عنققد بمققا فققي ذلققك مققالكي الوحققدات السققابقين   المتضققررين الوحققدات مققالكي جميققع وتعققويض توثيققق سققيتم

 فققي خطققأ أي عققن فققورا   الهيئققة إبققال  سققيتم كمققا. خققاط  بشققكل وحققدة سققعر حسققاب أو خققاط  بشققكل الصققندوق أصققول مققن

 الراجحقققي موققققع فقققي فقققورا   ذلقققك عقققن واإلفصقققاح الوحقققدة سقققعر مقققن أكثقققر أو  %0.5  نسقققبته تشقققكل التسقققعير أو يميقققالتق

التقققي يلِعقققد ها  الصقققندوق تققققارير وفقققيوفقققي أي موققققع أخقققر متقققاح للجمهقققور بحسققق  الضقققواب  التقققي تحقققددها الهيئقققة  الماليقققة

كمقققا أن مقققدير الصقققندوق سقققوف يققققدم ملخصقققا  بجميقققع  .مقققن الئحقققة صقققناديق االسقققتثمار 76مقققدير الصقققندوق وفققققا  للمقققادة 

 من نفس الالئحة. 77أخطاء التقييم والتسعير للهيئة وفقا  للمادة 

 طريقة احتساب سعر الوحدة ألغرا  تنفيك طلبات االشتراك واالسترداد د(

 إجمقققالي األصقققول ناقصقققا  المسقققتحقات ناقصقققا  باسقققتخدام المعادلقققة التاليقققة: صقققافي قيمقققة األصقققول لكقققل وحقققدة يقققتم حسقققاب 

يم يقققذي العالققققة. ويقققتم تق التقيقققيممقسقققومة علقققى إجمقققالي عقققدد وحقققدات الصقققندوق القائمقققة فقققي يقققوم  المصقققروفات المتراكمقققة 
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يمهقققا بعملقققة يوأي اسقققتثمارات مقومقققة بقققالعمالت األخقققرى يقققتم إعقققادة تق دوالر األمريكقققييمقققة أصقققول الصقققندوق بالقققصقققافي ق

 .التقييمبأسعار الصرف السائدة في تاري   الدوالر األمريكي

 هـ( مكان ووق  نشر سعر الوحدة، وتكرارها

قبققل السققاعة الخامسققة مسققاء  فققي يققوم العمققل الققذي يلققي يققوم التعامققل، ويققتم نشققر سققيتم نشققر سققعر الوحققدة فققي موقققع تققداول 

 يم.يسعر الوحدة في موقع الشركة في يوم العمل الذي يلي يوم التق

 :التعامالت 11)

 تفاصيل الطرح األولي( أ

 يوليو 27 الموافق ه قققققققق،1417 أول ربيع 12 بتاري  عمله الصقققندوق بدأالصقققندوق يعتبر صقققندوق مفتوح غير محدد المدة وقد 

 م.1996

 دوالر أمريكي 100سعر الوحدة عند بداية الطرح يساوي 

 ( مسؤوليات مدير الصندوق في شأن طلبات االشتراك واالستردادب

ويوم األربعاء وهي األيام التي يتم بناء  عليها بيع وحدات الصقققققندوق  اإلثنينيم يوم يالتعامل في الصقققققندوق بناء على تق سقققققيتم

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

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

 أو نقل الملكية االسترداد لمالك الوحدات

يقققتم اسقققتالم طلبقققات االشقققتراك واالسقققترداد أو التحويقققل بقققين الصقققناديق يوميقققا  عقققن طريقققق فقققروع الشقققركة المعتمقققدة خقققالل 

لكترونيقققة التقققي سقققاعات العمقققل الرسقققمية علقققى أن يقققتم تققققديم بيانقققات إثبقققات الهويقققة الالزمقققة، أو عقققن طريقققق القنقققوات اإل

سقققيتم القققدفع لمالقققك الوحقققدات عوائقققد االسقققترداد المناسقققبة قبقققل إقفقققال العمقققل فقققي اليقققوم و توفرهقققا شقققركة الراجحقققي الماليقققة.

، أو الوقققت الققذي تكققون فيققه جميققع الوسققائل بحققد أقصققى التققي تققم فيهققا تحديققد سققعر االسققترداد التعامققل ليققومالخققامس التققالي 

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

 ( أّي قيود على التعامل في وحدات الصندوقد

 اليوجد

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

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

 إذا طلبت هيئة السوق المالية ذلك 

 يحققققققق مصقققققالح مقققققالكي الوحقققققدات أو رفقققققض األشقققققتراك أو االسقققققترداد مقققققدير الصقققققندوق أن التعليقققققق ىأذا رأ 

 الحاليين.

 التقي األخقرى األصقول أو الماليقة األوراق مقع التعامقل فيهقا يقتم التقي الرئيسقة السقوق فقي التعامقل تعليقق تقم إذا 

 بشقكل الصقندوق مقدير يقرى التقي الصقندوق أصقول إلقى بالنسقبة أو عقام بشقكل إمقا االسقتثمار صقندوق يملكهقا

يجققوز لمققدير الصققندوق تأجيققل اسققترداد و .الصققندوق أصققول قيمققة صققافي إلققى نسققبة مهمققة أنهققا معقققول

االسقققترداد  الوحقققدات كحقققد أقصقققى إلقققى يقققوم التعامقققل التقققالي. ويحقققدب ذلقققك، إذا بلقققغ إجمقققالي نسقققبة جميقققع طلبقققات

  %  أو أكثر من صافي قيمة أصول الصندوق.10  لمالكي الوحدات والمطلوب تلبيتها في أي يوم تعامل
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 فقققي الصقققندوق فقققي حقققال رأى مقققدير الصقققندوق أنقققه  أو اسقققترداد يحقققق لمقققدير الصقققندوق رفقققض أي طلققق  اشقققتراك

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

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

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

التعليققققق بصقققورة منتظمققققة والتشققققاور مقققع مجلققققس إدارة الصقققندوق وأمققققين الحفققققظ ومشقققغل الصققققندوق حققققول مراجعقققة  .2

 .ذلك بصورة منتظمة

إشقققعار الهيئقققة ومقققالكي الوحقققدات فقققورا  بقققأي تعليقققق مقققع توضقققيح أسقققباب التعليقققق، وإشقققعار الهيئقققة ومقققالكي الوحقققدات  .3

عليق، واإلفصقققاح عقققن ذلقققك فقققي الموققققع اإللكترونقققي فقققور انتهقققاء التعليقققق بالطريققققة نفسقققها المسقققتخدمة فقققي اإلشقققعار بقققالت

 لمدير الصندوق وأي  موقع آخر متاح للجمهور بحس  الضواب  التي تحددها الهيئة.

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

ويققتم معاملققة  الطلقق  اسققتالم أولويققةفققي حالققة تققم تأجيققل االسققترداد مققن قبققل مققدير الصققندوق، فسققوف يققتم الققدفع علققى أسققا  

مققن صققافي قيمققة أصققول % 10االسققترداد فققي يققوم التعامققل الواحققد كققل طلقق  علققى حققدة بحيققث إذا تجققاوز إجمققالي طلبققات 

سقققوف يقققتم تنفيقققذ طلبقققات العمقققالء التقققي تقققم اسقققتالم طلبقققاتهم قبقققل الموعقققد النهقققائي لتققققديم التعليمقققات الخاصقققة الصقققندوق 

قيمقققة الوحقققدات عقققن الحقققد األدنقققى المطلقققوب لالسقققتمرار بالصقققندوق، فعندئقققذ . فقققلذا انخفضقققت األسقققبقية بحسققق باالسقققترداد 

 يج  استرداد وحدات المستثمرين بالكامل.

 ملكية الوحدات إلى مستثمرين آخرين ( األحكام المنظمة لنقلز

آخقققرين، إال فقققي حقققاالت محقققدودة جقققدا  كالوفقققاة  ال ققققدر  مسقققتثمرين الصقققندوق إلقققى وحقققدات ملكيقققة بنققققل الصقققندوق يققققوم لقققن

هللا  أو فققققي حققققال طلقققق  ذلققققك بحسقققق  أمققققر قضققققائي أو أمققققر مققققن جهققققة تنظيميققققة ذات صققققالحية أو أي حققققاالت أخققققرى ال 

 المعنية وذلك حس  موافقة مدير الصندوق.تتعارل مع األنظمة والقوانين 

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

 1,000األدنى لالشتراك اإلضافي  للرصيد والحدوهو الحد األدنى  أمريكي، دوالر 2,000الحد االدنى لالشتراك في الصندوق 

ويجوز لمدير الصققققندوق خفض هذه النسقققق  للبرامج االدخارية  أمريكي دوالر 1,000والحد االدنى لالسققققترداد  أمريكي دوالر

 واالستثمارية 

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

 الصندوق في األدنى

 الصندوق عمل لبدء أدنى حد يوجد ال

 :سياسة التوزيع 12)

 أ( سياسة توزيع الدخل واألرباح

لقققن يققققوم الصقققندوق بتوزيقققع أي أربقققاح أو توزيعقققات نقديقققة علقققى المسقققتثمرين وسقققيقوم بلعقققادة اسقققتثمار األربقققاح الموزعقققة 

  لتعزيز أداء الصندوق. في الصندوق

  ب( التاريخ التقريبي لالستحقاق والتوزيع

 ال يوجد
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 التوزيعات ج( كيفية دفع

 .لتعزيز أداء الصندوق سيتم أعادة استثمارها في الصندوق

 :تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات 13) 

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

 بمقققا فقققي والتققققارير السقققنوية  األوليقققة والققققوائم الماليقققة سقققنوي الربقققعالبيقققان لعقققداد ب سقققوف يققققوم مقققدير الصقققندوق 

الئحققققة صققققناديق مققققن   4  رقققققم وفقققققا  لمتطلبققققات الملحققققق والتقققققارير المققققوجزة  الماليققققة السققققنويةذلققققك القققققوائم 

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

 مققن نهايققة فتققرة التقريققر وذلققك فققي    أشققهر3 إتاحققة التقققارير السققنوية للجمهققور خققالل مققدة ال تتجققاوز  سققوف يققتم

، مقققن الئحقققة صقققناديق االسقققتثمار وأي تعقققديل عليهقققا 76 الفققققرة  ب  مقققن المقققادةوبالوسقققائل المحقققددة فقققي  األمقققاكن

آخقققر متقققاح للجمهقققور حسققق  وأي موققققع  والموققققع اإللكترونقققي للسقققوق الموققققع االلكترونقققي لمقققدير الصقققندوق وفقققي

  .الضواب  التي تحددها الهيئة

  وذلققك فققي  مققن نهايققة فتققرة التقريققر يومققا    30 للجمهققور خققالل  األوليققة وإتاحتهققا القققوائم الماليققةإعققداد سققوف يققتم

والموققققع  الموققققع االلكترونقققي لمقققدير الصقققندوق وفقققياألمقققاكن وبالوسقققائل المحقققددة فقققي شقققروط وأحكقققام الصقققندوق 

 .وأي موقع آخر متاح للجمهور حس  الضواب  التي تحددها الهيئة اإللكتروني للسوق

 مقققن الئحقققة صقققناديق االسقققتثمار وأي تعقققديل 4نشقققر البيقققان ربقققع السقققنوي وفققققا  لمتطلبقققات الملحقققق   سقققوف يقققتم  

فقققي شققققروط وأحكققققام   أيققققام مقققن نهايققققة فتققققرة الربقققع وذلققققك فققققي األمقققاكن وبالوسققققائل المحققققددة 10خققققالل   عليهقققا

والموقققققع اإللكترونققققي للسققققوق وأي موقققققع آخققققر متققققاح  الموقققققع االلكترونققققي لمققققدير الصققققندوق وفققققيالصققققندوق 

 للجمهور حس  الضواب  التي تحددها الهيئة.

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

 صافي قيمة أصول الصندوق. 

  وحدات الصندوق والتي يملكها المشترك وصافي قيمتهاعدد. 

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

 البيقققان شقققأنها فقققي المعقققد السقققنة خقققالل الوحقققدات تملقققك شقققخ  أي ذلقققك فقققي بمقققا  الوحقققدات لمالقققك سقققنوي بيقققان  

 السققققنة نهايقققة مقققن يومقققا    30  خقققالل الماليقققة السقققنة مققققدار علقققى العقققام الصقققندوق وحقققدات فقققي صقققفقاته يلخققق 

 واألتعققققاب والمصققققاريو الخققققدمات مقابققققل وإجمققققالي الموزعققققة األربققققاح البيققققان هققققذا يحتققققوي أن ويجقققق  الماليققققة،

 لجميققققع تفاصققققيل إلققققى باإلضققققافة الصققققندوق، وأحكققققام شققققروط فققققي والققققواردة الوحققققدات مالققققك مققققن المخصققققومة

 شقققروط فقققي أوالئحقققة صقققناديق االسقققتثمار وأي تعقققديل عليهقققا فقققي عليهقققا المنصقققوص االسقققتثمار قيقققود مخالفقققات

 .الصندوق وأحكام

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

أو   البريقققد اإللكترونقققيعنقققوان المسقققجل للمسقققتثمر  العنقققوان البريقققدي و/أو العلقققى  الخاصقققة بالصقققندوق ترسقققل اإلشقققعارات

. ويجققق  إخطقققار مقققدير الصقققندوق فقققي حقققال اكتشقققاف أيقققة أخطقققاء فقققي مقققن خقققالل أي وسقققيلة تواصقققل أخقققرى يقققتم اعتمادهقققا
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مققققن تققققاري  إرسققققال تلققققك اإلشققققعارات أو تقويميققققا   يومققققا  )45  خمسققققة وأربعققققون أو اإلشققققعار وذلققققك خققققالل فتققققرة التقققققارير

 ئية وحاسمة.التقارير، وبعد ذلك تصبح التقارير الصادرة عن مدير الصندوق نها

 ج( معلومات عن وسائل تزويد مالكي الوحدات بالقوائم المالية السنوية

وذلك من مقابل دون السنوية المالية يستطيع مالكي الوحدات االستثمارية والمستثمرين المحتملين الحصول على نس  من القوائم 

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

 .capital.com-www.alrajhiطريق موقعه االلكتروني  

البريققققد ترسققققل علققققى  العنققققوان البريققققدي و/أو وصققققندوق لليققققتم موافققققاة جميققققع المسققققتثمرين بنسققققخة مققققن القققققوائم الماليققققة 

بقققدون مقابقققل بنقققاء  علقققى اسقققتالم طلققق  خطقققي مقققنهم  أو مقققن خقققالل أي وسقققيلة تواصقققل أخقققرى يقققتم اعتمادهقققا  اإللكترونقققي

 بذلك. 

 تاريخ أول قائمة مالية سنوية مراجعة  ( د

 م.2006-12-31قائمة مالية سنوية مدققة في السنة المالية المنتهية إصدار أول تم 

 ( تقديم القوائم المالية السنوية المراجعة للصندوقهـ

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

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

 capital.com-www.alrajhiااللكتروني  

البريققققد يققققتم موافققققاة جميققققع المسققققتثمرين بنسققققخة مققققن القققققوائم الماليققققة الصققققندوق ترسققققل علققققى  العنققققوان البريققققدي و/أو 

 بدون مقابل بناء  على استالم طل  خطي منهم بذلك.   اإللكتروني

 :سجل مالكي الوحدات 14) 

فقققي بلعقققداد سقققجل بمقققالكي الوحقققدات بالمعلومقققات المطلوبقققة   شقققركة الراجحقققي الماليقققة  الصقققندوق مشقققغلسقققيقوم   أ

وتحديثقققه بشقققكل مسقققتمر عنقققد حصقققول أي  مقققن الئحقققة صقققناديق االسقققتثمار وأي تعقققديل عليهقققا  12الفققققرة  ج  مقققن المقققادة  

 العربية السعودية.تغييرات في المعلومات وحفظه في المملكة 

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

يظهقققر فيقققه جميقققع المعلومقققات المرتبطقققة بمالقققك الوحقققدات المعنقققي سقققيتم إتاحقققة ملخققق  لسقققجل مقققالكي الوحقققدات   ج

وسقققائل التواصقققل   شقققركة الراجحقققي الماليقققة  مقققن خقققاللعقققن طريقققق مشقققغل الصقققندوق  عنقققد الطلققق  مقابقققل بقققدون فقققق 

   .الموضحة في الشروط واألحكام

 :اجتماع مالكي الوحدات 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 طل  كتابي من أمين الحفظ 10يدعو مدير الصندوق الجتماع مالكي الوحدات خالل 

  أيقققام مقققن تسقققلم طلققق  كتقققابي مقققن مالقققك أو أكثقققر مقققن مقققالكي  10الوحقققدات خقققالل يقققدعو مقققدير الصقققندوق الجتمقققاع مقققالكي

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

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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 ب( إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات

موقققع اإللكترونققي الخققاص بققه يققدعو مققدير الصققندوق الجتمققاع مققالكي الوحققدات مققن خققالل إعققالن الققدعوة علققى ال .1

وعلققققى الموقققققع اإللكترونققققي الخققققاص بالسققققوق الماليققققة السققققعودية "تققققداول"، ومققققن خققققالل إرسققققال إخطققققار خطققققي 

يومقققا  مقققن تقققاري   21أيقققام وال تزيقققد عقققن  10لجميققع مقققالكي الوحقققدات وأمقققين الحفقققظ مقققع إعطقققاء مهلقققة ال تققققل عقققن 

اري  انعققققاد االجتمقققاع ومكانقققه ووقتقققه وجقققدول األعمقققال انعققققاد االجتمقققاع. ويتعقققين أن يحقققدد اإلعقققالن واإلخطقققار تققق

قتقققَرح. كمقققا يتعقققين علقققى مقققدير الصقققندوق، فقققي نفقققس وققققت إرسقققال اإلخطقققار إلقققى مقققالكي الوحقققدات فيمقققا يتعلقققق  المل

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

أيقققام مقققن اسقققتالم طلققق   10دات فقققي غضقققون يتعقققين علقققى مقققدير الصقققندوق القققدعوة لعققققد اجتمقققاع لمقققالكي الوحققق .2

% علقققى األققققل 25خطقققي مقققن أحقققد مقققالكي الوحقققدات أو أكثقققر، القققذي يمتلقققك منفقققردا  أو القققذين يمتلكقققون مجتمعقققين 

 من وحدات الصندوق.

يتكقققون النصقققاب القققالزم لعققققد اجتمقققاع لمقققالكي الوحقققدات مقققن عقققدد مقققالكي الوحقققدات القققذين يمتلكقققون مجتمعقققين  .3

 وحدات الصندوق.% على األقل من قيمة 25

فقققي حقققال عقققدم الوفقققاء بشقققروط النصقققاب القققواردة فقققي الفققققرة السقققابقة أعقققاله، يقققدعو مقققدير الصقققندوق الجتمقققاع ثقققان  .4

مققققن خققققالل اإلعققققالن علققققى موقعققققه اإللكترونققققي وعلققققى الموقققققع اإللكترونققققي الخققققاص بالسققققوق الماليققققة السققققعودية 

ن الحفققظ مققع إعطققاء مهلققة ال تقققل عققن "تققداول" ومققن خققالل إرسققال إخطققار خطققي لجميققع مققالكي الوحققدات وأمققي

أيقققام مقققن تقققاري  انعققققاد االجتمقققاع الثقققاني. وخقققالل االجتمقققاع الثقققاني، يشقققكل أي عقققدد مقققن مقققالكي الوحقققدات القققذين  5

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

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

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

 عبقققر االجتماعقققات خقققالل مقققن الققققرارات علقققى والتصقققويت ومقققداوالتها الوحقققدات مقققالكي اجتماعقققات عققققد يجقققوز .1

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

 مققن أكثققر ملكيققتهمفققي حققال التغييققرات األساسققية المقترحققة يجقق  أخققذ موافقققة مققالكي الوحققدات الققذين تمثققل نسققبة   .2

الوحقققدات سقققواء  أكقققان حضقققورهم شخصقققيا  أم  مقققالكي اجتمقققاع فقققي مالكهقققا الحاضقققر الوحقققدات مجمقققوع مقققن% 50

 وكالة أم بواسطة وسائل التقنية الحديثة.

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

  :حقوق مالكي الوحدات 16)

 الوحدات مالكي بحقوق قائمة -أ

 العربيققة باللغققةوسققجل مالققك الوحققدة الخققاص بققه  الصققندوق وأحكققام شققروط مققن حديثققة نسققخة علققى الحصققول 

 .مقابل بدون

 يمتلكهققققا التققققي الوحققققدات وعققققدد الصققققندوق، وحققققدات أصققققول قيمققققة صققققافي يتضققققمن تقريققققر علققققى الحصققققول 

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

 طلبها عند مقابل بدون للصندوق المراجعة المالية القوائم على الحصول. 

 لنقققوع وفققققا سقققريانه قبقققل التغييقققر بهقققذا ملخققق  وإرسقققال الصقققندوق وأحكقققام شقققروط فقققي تغييقققر بقققأي اإلشقققعار 

 .االستثمار صناديق الئحة في المحددة والمدة التغيير



23 
 

  

 الصندوق إدارة مجلس في تغير بأي اإلشعار. 

 الفعليققققة واألتعققققاب الرسققققوم تظهققققر سققققنويا الصققققندوق وأحكققققام شققققروط مققققن محدثققققة نسققققخة علققققى الحصققققول 

 .طلبها عند الصندوق أداء ومعلومات

 تقويميقققا، يومقققا 21 عقققن تققققل ال بمقققدةاالنهقققاء  قبقققل االسقققتثمار صقققندوق بلنهقققاء الصقققندوق مقققدير برغبقققة االشقققعار 

 .واألحكام الشروط عليها تن  التي األحداب بخالف

 لذلك المحددة األوقات في االسترداد عوائد دفع. 

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

 طلققق  كتقققابي مقققن مالقققك أو  تسققلممقققن أيقققام  10خقققالل القققدعوة الجتمقققاع مققالكي الوحقققدات يقققوم مقققدير الصقققندوق ب

% علققققى األقققققل مققققن قيمققققة وحققققدات 25مققققن مققققالكي الوحققققدات الققققذين يملكققققون مجتمعققققين أو منفققققردين  أكثققققر

 الصندوق.

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

علققققى السياسققققات العامققققة المرتبطققققة بممارسققققة بعققققد التشققققاور مققققع مسققققؤول االلتققققزام، يوافققققق مجلققققس إدارة الصققققندوق، 

حقققققوق التصققققويت الممنوحققققة للصققققندوق علققققى أسققققا  األوراق الماليققققة التققققي تشققققكل جققققزءا  مققققن أصققققول الصققققندوق، 

وسقققوف يققققرر مقققدير الصقققندوق، بنقققاء  علقققى تققققديره الخقققاص، ممارسقققة أو عقققدم ممارسقققة أي حققققوق تصقققويت، بعققققد 

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

 :مسؤولية مالكي الوحدات 17)

 ديقققون عقققن مسقققؤوال   الوحقققدات مالقققك يكقققون ال منقققه، جقققزء أو الصقققندوق فقققي السقققتثماره الوحقققدات مالقققك خسقققارة عقققدا فيمقققا

 .الصندوق والتزامات

 :خصائص الوحدات 18)

يجقققوز لمقققدير الصقققندوق أن يلصقققدر عقققددا  غيقققر محقققدود مقققن الوحقققدات متسقققاوية القيمقققة تكقققون جميعهقققا مقققن فئقققة واحقققدة. 

 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

 والموافققققققات العامقققققة االسقققققتثمار صقققققناديق وأحكقققققام شقققققروط لتغييقققققر المنظمقققققة األحكقققققام لجميقققققع الصقققققندوق هقققققذا يخضقققققع

 عليها. االستثمار وأي تعديل صناديق الئحة بموج  المحددة واإلشعارات

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

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

 صناديق االستثمار

أي تغييققققر علققققى شققققروط  يلتققققزم مققققدير الصققققندوق بمتطلبققققات الئحققققة صققققناديق االسققققتثمار وأي تعققققديل عليهققققا عنققققد إجققققراء

 وأحكام الصندوق بحس  أنواع التغيير التالية:
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 األساسية التغييرات: 

يجققق  علقققى مقققدير الصقققندوق الحصقققول علقققى موافققققة مقققالكي الوحقققدات فقققي الصقققندوق المعنقققي علقققى التغييقققر   أ

 .األساسي المقترح من خالل قرار صندوق عادي

الوحقققدات، الحصقققول علقققى موافققققة الهيئقققة يجققق  علقققى مقققدير الصقققندوق بعقققد الحصقققول علقققى موافققققة مقققالكي   ب

 .على التغيير األساسي المقترح للصندوق العام

 :يلقصد بمصطلح "التغيير األساسي" أي من الحاالت ا تية  ج

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

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

 االنسحاب الطوعي لمدير الصندوق من منص  مدير للصندوق.  .3

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

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

تفاصقققيل التغييققققرات األساسقققية فققققي يجققق  علقققى مققققدير الصقققندوق إشققققعار مقققالكي الوحققققدات واإلفصقققاح عققققن   ه

  أيقققام 10موقعقققه اإللكترونقققي وأي  موققققع آخقققر متقققاح للجمهقققور بحسققق  الضقققواب  التقققي تحقققددها الهيئقققة قبقققل  

 .من سريان التغيير

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

وح اسقققترداد وحقققداتهم قبقققل سقققريان أي تغييقققر أساسقققي دون فقققرل يحقققق لمقققالكي وحقققدات صقققندوق عقققام مفتققق  ز

جدت  . أي رسوم استرداد  إن ول

 

 الغير أساسية التغييرات: 

يج  على مدير الصقققندوق إشقققعار الهيئة ومالكي الوحدات واإلفصقققاح في الموقع اإللكتروني لمدير الصقققندوق وأي  موقع   أ

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

  أيام من سقققريان التغيير، ويحق لمالكي وحدات الصقققندوق العام المفتوح اسقققترداد وحداتهم قبل سقققريان التغيير غير 10 

جدت .  األساسي دون فرل أي رسوم استرداد  إن ول

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

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

 يج  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

. ومقققع ذلقققك، فلنقققه سقققيكون الصقققندوق محقققدد إلنهقققاءيعتبقققر هقققذا الصقققندوق مقققن الصقققناديق المفتوحقققة المقققدة ولقققيس هنقققاك يقققوم 

لمقققدير الصقققندوق الحقققق فقققي تصقققفية الصقققندوق بالكامقققل، إذا أصقققبح جليقققا  أن حجقققم أصقققول الصقققندوق ال يبقققرر االسقققتمرار 

فقققي إدارتقققه بطريققققة عمليقققة ومالئمقققة ومجديقققة مقققن الناحيقققة االقتصقققادية أو بسقققب  حقققدوب بعقققض التغييقققرات فقققي األنظمقققة 

 ةدون الحقققد األدنقققى المسقققموح بقققه السقققتمرار الصقققندوق والمحقققددالصقققندوق التقققي تحكقققم إدارة الصقققندوق، أو انخفقققض حجقققم 

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

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

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

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

 الصندوق. 

بما يحقق مصلحة مالكي لعداد خطة وإجراءات إنهاء الصندوق بمدير الصندوق  يقوملغرل إنهاء الصندوق،  .ج

الوحدات، ويج  عليه الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق  حيثما ينطبق  على هذه الخطة قبل القيام بأي 

 إجراء في هذا الشأن. 

لشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا  بتفاصيل خطة وإجراءات إنهاء الصندوق قبل مدة ال تقل بمدير الصندوق يقوم  .د

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

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

  أيام من انتهاء مدة الصندوق 10لشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا  بانتهاء الصندوق خالل  بمدير الصندوق يقوم  .و

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

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

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

 يتعارل 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 بحس  الضواب  التي تحددها الهيئة  حيثما ينطبق ، عن انتهاء مدة الصندوق أو مدة تصفيته، ويج  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  تزويد مابمدير الصندوق  يقوم .ي

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

 ية سنوية مراجعة.القوائم المالية النهائية المراجعة للصندوق عن الفترة الالحقة  خر قوائم مال

 

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

 الينطبق

 :مدير الصندوق 21)

 وواجباته ومسؤولياته أ( اسم مدير الصندوق

 شركة الراجحي المالية

 مؤسسقققات مقققدير الصقققندوق لمصقققلحة مقققالكي الوحقققدات بموجققق  أحكقققام الئحقققة صقققناديق االسقققتثمار والئحقققة  يعمقققل

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

  مؤسسققات السققوقيقققع علققى عققاتق مققدير الصققندوق االلتققزام بجميققع المبققادئ والوجبققات التققي نصققت عليهققا الئحققة 

بمقققا فقققي ذلقققك واجققق  االمانقققة تجقققاه مقققالكي الوحقققدات، والقققذي يتضقققمن العمقققل بمقققا يحققققق مصقققالحهم وبقققذل الماليقققة 

 الحرص المعقول.

  با تيفيما يتعلق بصناديق االستثمار، يكون مدير الصندوق مسؤوال عن القيام: 

 .إدارة الصندوق .1

 .عمليات الصندوق بما في ذلك الخدمات اإلدارية للصندوق .2

 .ت الصندوقطرح وحدا .3

التأكقققد مقققن دققققة شقققروط وأحكقققام الصقققندوق وذلقققك فيمقققا يتعلقققق بالصقققندوق واكتمالهقققا وأنهقققا كاملقققة وواضقققحة  .4

 وصحيحة وغير مضللة.

  يعقققد مقققدير الصقققندوق مسقققؤوال عقققن التقققزام بالئحقققة صقققناديق االسقققتثمار سقققواء أدى مسقققؤولياته وواجباتقققه بشقققكل

 .مؤسسات السوق الماليةناديق االستثمار والئحة مباشر أم كلو بها جهة خارجية بموج  أحكام الئحة ص
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  احتيالقققه أو إهمالقققه أو الناتجقققة عقققن يعقققد مقققدير الصقققندوق مسقققؤوال تجقققاه مقققالكي الوحقققدات عقققن خسقققائر الصقققندوق

 سوء تصرفه أو تقصيره المتعمد.

  يجقققق  علققققى مققققدير الصققققندوق أن يضققققع السياسققققات واإلجققققراءات لرصققققد المخققققاطر التققققي تققققؤثر فققققي اسققققتثمارات

يم يقققسقققات واإلجقققراءات القيقققام بعمليقققة تقالصقققندوق، وضقققمان سقققرعة التعامقققل معهقققا. علقققى أن يتضقققمن تلقققك السيا

 المخاطر بشكل سنوي على األقل.

  يجقق  علقققى مقققدير الصقققندوق تطبيقققق برنقققامج مراقبقققة المطابقققة وااللتقققزام لكقققل صقققندوق اسقققتثمار يقققديره، وأن يقققزود

 ا.هيئة السوق المالية بنتائج التطبيق عند طلبه

 وتاريخه ب( رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية

م. 18/3/2008هقققق  الموافققققق 10/3/1429بتققققاري   الصققققادر (07068/37)تققققرخي  رقققققم  تحمققققلشققققركة الراجحققققي الماليققققة 

الصقققادرة بموجققق  ققققرار الهيئقققة  مؤسسقققات السقققوق الماليقققةمقققرخ  لقققه بموجققق  أحكقققام الئحقققة  مؤسسقققة سقققوق ماليقققةهقققي و

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

 لمدير الصندوق المكتب الرئيسج( العنوان المسجل وعنوان 

 شركة الراجحي المالية، اإلدارة العامة

 حي المروج –طريق الملك فهد  8467

 12263الرمز البريدي  2743صندوق البريد 

 920005856 966+هاتو: 

 114600625 966+فاكس: 

 السعودية العربية المملكة

 لمدير الصندوق عنوان الموقع اإللكتروني( د

capital.com-www.alrajhi 
 

 هـ( بيان رأس المال المدفوع لمدير الصندوق

 سعودي.لاير  500,000,000رأ  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

 

 

http://www.alrajhi-capital.com/
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 صندوقالالرئيسة لمدير الصندوق فيما يتعلق بدوار والمسؤوليات والواجبات األ( ز

  مقققدير الصقققندوق يعقققد مسقققؤوال عقققن إدارة الصقققندوق والسقققعي لتحقيقققق أهدافقققه االسقققتثمارية ويراعقققي كقققذلك مصقققالح

االلتققققزام بسياسققققات اسققققتثمار الصققققندوق وممارسققققاته وقيققققود والشققققروط واالحكققققام  إطققققارحققققاملي الوحققققدات فققققي 

 من الئحة صناديق االستثمار 41االستثمار المنصوص عليها في المادة 

  والتأكقققد بشقققكل دوري مقققن التقققزام مقققدير الشقققروط واألحكقققام االلتقققزام بالضقققواب  الشقققرعية المنصقققوص عليهقققا فقققي

 الصندوق بالضواب  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 

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

 أنشطة صندوق االستثمار

 ال يوجد 

 حق مدير الصندوق في تعيين مدير صندوق من الباطن( ط

أكثقققر أو أي تابعيقققه بالعمقققل مقققديرا للصقققندوق مقققن البقققاطن ألي صقققندوق يجقققوز لمقققدير الصقققندوق تكليقققو طقققرف ثالقققث أو 

 . لذلك تابعةأتعاب ومصاريو  أييدفع مدير الصندوق ساستثمار يديره مدير صندوق. و

 الباطن. من لصندوقل بالعمل مديرا  مدير الصندوق شركة كريدت سويس لذلك، فقد كلو 

 Credit Suisse Group AG 

 العنوان:

Credit Suisse Group AG, 

CH-8070, Zurich 

Switzerland 

 استبداله( األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو ي

عقققزل مقققدير الصقققندوق فيمقققا يتعلقققق بصقققندوق اسقققتثماري محقققدد واتخقققاذ أي إجقققراء تقققراه مناسقققبا  صقققالحية للهيئقققة   أ

مناسقققبا ، وذلقققك فقققي حقققال وققققوع أي لتعيقققين مقققدير صقققندوق بقققديل لقققذلك الصقققندوق أو اتخقققاذ أي تقققدبير آخقققر تقققراه 

 من الحاالت ا تية:

توقققققو مققققدير الصققققندوق عققققن ممارسققققة نشققققاط إدارة االسققققتثمارات وتشققققغيل الصققققناديق أو نشققققاط إدارة   1

 .االستثمارات دون إشعار الهيئة بذلك بموج  الئحة مؤسسات السوق المالية

تشقققغيل الصقققناديق أو نشقققاط إلغقققاء تقققرخي  مقققدير الصقققندوق فقققي ممارسقققة نشقققاط إدارة االسقققتثمارات و  2

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

طلققق  إلقققى الهيئقققة مقققن مقققدير الصقققندوق إللغقققاء ترخيصقققه فقققي ممارسقققة نشقققاط إدارة االسقققتثمارات تققققديم   3

 وتشغيل الصناديق أو نشاط إدارة االستثمارات.

بققققااللتزام بالنظققققام أو  -يئققققة جوهريققققا  بشققققكل تققققراه اله -إذا رأت الهيئققققة أن مققققدير الصققققندوق قققققد أخققققل   4

 .لوائحه التنفيذية
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مققققدير المحفظققققة االسقققتثمارية الققققذي يققققدير أصقققول صققققندوق االسققققتثمار أو عجقققزه أو اسققققتقالته مققققع  وفقققاة  5

عقققدم وجقققود شقققخ  آخقققر مسقققجل لقققدى مقققدير الصقققندوق ققققادر علقققى إدارة أصقققول صقققندوق االسقققتثمار أو أصقققول 

 ستثمارية.الصناديق التي يديرها مدير المحفظة اال

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

  مققن الفقققرة 5يجقق  علققى مققدير الصققندوق إشققعار الهيئققة بققأي مققن الحققاالت الققوارد ذكرهققا فققي الفقققرة الفرعيققة    ب

 خالل يومين من تاري  حدوثها. أعاله أ  

  4  و 3  و 2  و 1ص عليهققققا فققققي الفقققققرات الفرعيققققة  عنققققد عققققزل مققققدير الصققققندوق وفقققققا  للحققققاالت المنصققققو  ج

قققه الهيئقققة مقققدير الصقققندوق المعقققزول للقققدعوة الجتمقققاع مقققالكي الوحقققدات أعقققاله  مقققن الفققققرة  أ  6  و 5و  ، توج 

  يومقققا  مقققن تقققاري  صقققدور ققققرار الهيئقققة بقققالعزلي وذلقققك لتعيقققين أمقققين الحفقققظ أو جهقققة أخقققرى، مقققن 15خقققالل  

والتفققققاول مققققع مققققدير صققققندوق بقققديل وتحديققققد المققققدة المحققققددة للبحققققث  خقققالل قققققرار صققققندوق عققققادي، للبحقققث

 والتفاول.

، يجققق  علقققى مقققدير الصقققندوق أن يلشقققِعر الهيئقققة أعقققاله  ج  ةالمنصقققوص عليهقققا فقققي الفققققر الحالقققةعنقققد تحققققق   د

 بنتائج اجتماع مالكي الوحدات خالل يومين من تاري  انعقاده. 

حفقققظ أو الجهقققة المعي نقققة المخولقققة بالبحقققث والتفقققاول بقققأي يجققق  علقققى مقققدير الصقققندوق التعقققاون وتزويقققد أمقققين ال  ه

  أيقققام مقققن تقققاري  الطلققق ، ويجققق  10مسقققتندات تلطلققق  منقققه لغقققرل تعيقققين مقققدير صقققندوق بقققديل وذلقققك خقققالل  

 على كال الطرفين الحفاظ على سرية المعلومات.

إدارة  يجقققق  علققققى مققققدير الصققققندوق، عنققققد موافقققققة مققققدير الصققققندوق البققققديل علققققى إدارة الصققققندوق وتحويققققل  و

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

 بشقققكل، فيتعقققين علقققى مقققدير الصقققندوق التعقققاون أعقققالهإذا مارسقققت الهيئقققة أيقققا  مقققن صقققالحياتها وفققققا  للفققققرة  أ    ز

لبققديل وذلققك خققالل القق  كامققل مققن أجققل المسققاعدة علققى تسققهيل النقققل السققلس للمسققؤوليات إلققى مققدير الصققندوق ا

  يومققا  األولققى مققن تعيققين مققدير الصققندوق البققديل. ويجقق  علققى مققدير الصققندوق المعققزول أن ينقققل، حيثمققا 60 

كققققان ذلققققك ضققققروريا  ومناسققققبا  ووفقققققا  لتقققققدير الهيئققققة المحققققض، إلققققى مققققدير الصققققندوق البققققديل جميققققع العقققققود 

 المرتبطة بصندوق االستثمار ذي العالقة.

خقققالل المقققدة المحقققددة للبحقققث والتفقققاول مقققع مقققدير صقققندوق بقققديل  مقققدير صقققندوق بقققديل فقققي حقققال لقققم يعقققي ن  ح

، فلنقققه يحقققق لمقققالكي الوحقققدات طلققق  تصقققفية الصقققندوق مقققن خقققالل ققققرار أعقققاله ج   الفققققرةالمشقققار إليهقققا فقققي 

 .خاص للصندوق

 :الصندوق مشغل 22)

 شغل الصندوقمأ( اسم 

  شركة فاب كابيتال المالية "فاب كابيتال"

 وتاريخه رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق الماليةب( 

بموجققق  أحكقققام الئحقققة  امقققرخ  لهققق مؤسسقققة سقققوق ماليقققةمقرهقققا الرئيسقققي فقققي الريقققال، هقققي  فااااب كابيتااال المالياااةشاااركة 

هقققققق  الموافققققققق 27/05/1439  بتققققققاري  18188-30مؤسسققققققات السققققققوق الماليققققققة الصققققققادرة بموجقققققق  التققققققرخي  رقققققققم  

  م. 13/02/2018

 الصندوق العمل لمشغلج( العنوان المسجل وعنوان 

 شركة فاب كابيتال المالية 

  المملكة العربية السعودية
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 الدور الثالث –مبنى مجموعة كيان –حي الملقا  –طريق الملك فهد  –الريال 

 +966112834375هاتو رقم 

 info@FABCapital.com البريد االلكتروني:

 www.fabcapital.comااللكتروني: الموقع 

 

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

 اجققققراء  الصققققندوق،والمصققققاريو واالتعققققاب بحسققققاب  تسققققجيل جميققققع المبققققالغ الخاصققققة باسققققتثمارات الصققققندوق

 التسويات الالزمة.

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

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

  توزيع األرباح على مالكي الوحدات وفقا  لشروط وأحكام الصندوق  إن 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. التأكد من دقة تطبيق 

 بالصندوقجل محدب لكل مشترك االحتفاظ بالدفاتر والسجالت لجميع الوحدات الصادرة والملغاة وبس. 

 .أعداد القوائم المالية للصندوق حس  الئحة صناديق االستثمار 

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

 .تقديم التقارير الخاصة بهيئة السوق المالية 

 صندوق من الباطنمشغل الصندوق في تعيين مشغل حق ( هـ

للصقققندوق مقققن البقققاطن ألي صقققندوق  مشقققغال  الصقققندوق تكليقققو طقققرف ثالقققث أو أكثقققر أو أي تابعيقققه بالعمقققل  لمشقققغليجقققوز 

 أيالصققققندوق  مشققققغليدفع سققققصققققندوق مققققن البققققاطن ألي صققققندوق اسققققتثمار يققققديره الصققققندوق. و مشققققغلاسققققتثمار يققققديره 

 . لذلك تابعةأتعاب ومصاريو 

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

 فققققي عنقققه نيابقققة جميعهقققا أو الصققققندوق مشقققغل مهقققام مقققن بجققققزء للقيقققام ثالقققث طقققرف أي تكليققققو الصقققندوق لمشقققغل يحقققق

 .  الخارجية أو المحلية األسواق

 :أمين الحفظ 23) 

 أ( اسم أمين الحفظ

  شركة فاب كابيتال المالية "فاب كابيتال"

 وتاريخه المالية،ب( رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق 

بموجققق  أحكقققام الئحقققة  امقققرخ  لهققق مؤسسقققة سقققوق ماليقققةمقرهقققا الرئيسقققي فقققي الريقققال، هقققي  فااااب كابيتااال المالياااةشاااركة 

هقققققق  الموافققققققق 27/05/1439  بتققققققاري  18188-30مؤسسققققققات السققققققوق الماليققققققة الصققققققادرة بموجقققققق  التققققققرخي  رقققققققم  

  م. 13/02/2018

 العنوان المسجل وعنوان العمل ألمين الحفظج( 

mailto:info@FABCapital.com
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 شركة فاب كابيتال المالية 

  المملكة العربية السعودية

 الدور الثالث –مبنى مجموعة كيان –حي الملقا  –طريق الملك فهد  –الريال 

 +966112834375هاتو رقم 

 info@FABCapital.com البريد االلكتروني:

 www.fabcapital.comااللكتروني: الموقع 

 بالصندوق( األدوار األساسية ومسؤوليات أمين الحفظ فيما يتعلق د

 التقققدابير جميقققع واتخقققاذ الوحققدات مقققالكي جميقققع عققن نيابقققة الصقققندوق أصقققول وحمايققة حفقققظ عقققن المسققؤول هقققو الحفقققظ أمققين

 الصندوق. أصول حفظ يخ  فيما اإلدارية

 حق أمين الحفظ في تعيين أمين حفظ من الباطن (هـ

 وسقققيدفعللحفقققظ مقققن البقققاطن للصقققندوق.  ي مقققن تابعيقققه بالعمقققل أمينقققا  أيجقققوز ألمقققين الحفقققظ تكليقققو طقققرف ثالقققث أو أكثقققر أو 

 .لذلك تابعة ومصاريو أتعاب أي الحفظ أمين

 ً  و( المهام التي كلف بها أمين الحفظ طرفاً ثالثا

 المحليققة األسققواق فققي عنققه نيابققة جميعهققا أو الحفققظ أمققين مهققام مققن بجققزء للقيققام ثالققث طققرف أي تكليققو الحفققظ ألمققين يحققق

   .الخارجية أو

 استبدالهز( األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو 

 واستبداله: الحفظ أمين عزل في الهيئة صالحية .1

 الحقققاالت مقققن أيفقققي حقققال وققققوع  مناسقققبا  أو اتخقققاذ أي تقققدبير تقققراه  الصقققندوق مقققدير مقققن المعقققينحفقققظ الللهيئقققة عقققزل أمقققين 

 :ا تية

 بذلك بموج  مؤسسات السوق المالية.دون إشعار الهيئة  نشاط الحفظأمين الحفظ عن ممارسة  توقو .1

 من قبل الهيئة. تعليقه أوفي ممارسة نشاط الحفظ أو سحبه  أمين الحفظترخي   إلغاء .2

 في ممارسة نشاط الحفظ.ترخيصه أمين الحفظ إللغاء  إلى الهيئة منطل   تقديم .3

 .التنفيذية بالتزام النظام أو لوائحه -ا  تراه الهيئة جوهريبشكل  -ل إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قد أخ .4

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

فيجققق  علقققى مقققدير الصقققندوق المعنقققي تعيقققين أمقققين حفقققظ ، أعقققاله  1إذا مارسقققت الهيئقققة أيقققا  مقققن صقققالحياتها وفققققا  للفققققرة  

بقققديل وفققققا  لتعليمقققات الهيئقققة، كمقققا يتعقققين علقققى مقققدير الصقققندوق وأمقققين الحفقققظ المعقققزول التعقققاون بشقققكل كامقققل مقققن أجقققل 

  يومقققا  األولققى مقققن تعيقققين 60   المسققاعدة علقققى تسققهيل النققققل السقققلس للمسققؤوليات إلقققى أمقققين الحفققظ البقققديل وذلقققك خققالل الققق

حفققظ البققديل. ويجقق  علققى أمققين الحفققظ المعققزول أن ينقققل، حيثمققا كققان ذلققك ضققروريا  ومناسققبا  ووفقققا  لتقققدير الهيئققة أمققين ال

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

 واستبداله: الحفظ أمين عزل في مدير الصندوق صالحية .2

mailto:info@FABCapital.com
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أن  معققققول ى بشقققكلرأإذا  كتقققابيبموجققق  إشقققعار  المعقققين مقققن قبلقققهحفقققظ الأمقققين عقققزل  الصقققندوقيجقققوز لمقققدير  .أ

عققزل أمققين الحفقققظ فققي مصققلحة مقققالكي الوحققدات، وعلققى مقققدير الصققندوق إشققعار الهيئقققة ومققالكي الوحققدات بقققذلك 

 .فورا  وبشكل كتابي

ن الحفقققظ أمقققي مقققن تسقققلم   يومقققا  30 خقققالل  تعيقققين بقققديل لقققه أمقققين الحفقققظ عقققزل إذا يجققق  علقققى مقققدير الصقققندوق .ب

التعقققاون بشقققكل كامقققل مقققع  . ويجققق  علقققى أمقققين الحفقققظ المعقققزولأعقققاله  أ لفققققرة وفققققا  لصقققادر الكتقققابي الإلشقققعار ا

تسققهيل النقققل السققلس للمسققؤوليات إلققى أمققين الحفققظ البققديل. ويجقق  علققى أمققين الحفققظ المعققزول ل مققدير الصققندوق

بققققديل جميققققع العقققققود المرتبطققققة بصققققندوق أن ينقققققل، حيثمققققا كققققان ذلققققك ضققققروريا  ومناسققققبا ، إلققققى أمققققين الحفققققظ ال

 االستثمار ذي العالقة.

عققن قيامقققه بتعيققين أمقققين حفققظ بقققديل، ويجققق   اإللكترونقققي موقعقققه اإلفصققاح فقققورا  فققييجقق  علقققى مققدير الصقققندوق  .ج

علقققى مقققدير الصقققندوق العقققام كقققذلك اإلفصقققاح فقققي أي موققققع آخقققر متقققاح للجمهقققور بحسققق  الضقققواب  التقققي تحقققددها 

 ن أمين حفظ بديل للصندوق العام.الهيئة عن قيامه بتعيي

 :الصندوق إدارة مجلس( 24

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

ينطبققق علققيهم التعريققو  مسققتقلين ثالثققة أعضققاءبيققنهم مققن  أعضققاءخمسققة  يشققرف علققى الصققندوق مجلققس إدارة مكققون مققن

الققققوارد فققققي قائمققققة المصققققطلحات المسققققتخدمة فققققي لققققوائح الهيئققققة، ويتكققققون مجلققققس إدارة الصققققندوق مققققن األعضققققاء التاليققققة 

 أسمائهم:

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

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

  عضو مستقل(السيد/ طارق بن عبدهللا الرميم( 

 )السيد/ عبدالعزيز بن صالح العمير )عضو مستقل 

 )السيد/ عماد بن محمود نشار )عضو مستقل 

 

 

 نبكة عن مؤهالت أعضاء مجلس إدارة الصندوق .ب

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

 ،2016القققرئيس التنفيقققذي للشقققؤون الماليقققة فقققي شقققركة الراجحقققي الماليقققة منقققذ العقققام  يشقققغل السقققيد أحمقققد المحسقققن منصققق 

عامققققا مققققن الخبققققرة فققققي األعمققققال المصققققرفية والماليققققة والتققققدقيق. وهققققو عضققققو مجلققققس اإلدارة فققققي  16ولديققققه أكثققققر مققققن 

جنقققة وعضقققو مجلقققس اإلدارة فقققي شقققركة الغقققاز والتصقققنيع األهليقققة ورئقققيس ل 2018ريقققت منقققذ العقققام  صقققندوق الراجحقققي

، وهقققو كقققذلك عضقققو لجنقققة المراجعقققة فقققي شقققركة االتحقققاد للتقققأمين التعقققاوني منقققذ العقققام 2019 المراجعقققة فيهقققا منقققذ العقققام

القققرئيس التنفيقققذي للشقققؤون الماليقققة فقققي مصقققرف الراجحقققي فقققروع األردن، كمقققا عمقققل  . شقققغل السقققيد أحمقققد منصققق 2017

وشققركة ديلويققت، وعمققل أيضققا فققي  PwC ةوقبققل ذلققك كققان يعمققل فققي شققرك السققعودية، -سققابقا فققي مصققرف الراجحققي 

علقققى شقققهادة ماجسقققتير فقققي إدارة األعمقققال مقققن جامعقققة سقققاوب ايسقققت  الصقققندوق السقققعودي للتنميقققة. السقققيد أحمقققد حاصقققل

البكقققالوريو  فقققي المحاسقققبة مقققن جامعقققة الملقققك سقققعود. باإلضقققافة  الواليقققات المتحقققدة األمريكيقققة، ودرجقققة -ميسقققوري سقققتيت 

فققي جامعققة سققتانفورد وكققذلك فققي كليققة لنققدن لألعمققال. السققيد  الدراسققات العليققا إلدارة األعمققالالققى بققرامج تنفيذيققة فققي كليققة 

، باإلضققققافة الققققى الزمالققققة السققققعودية  CPA  المحاسققققبة أحمققققد المحسققققن حاصققققل علققققى شققققهادة الزمالققققة األمريكيققققة فققققي

 . SOCPA  للمحاسبين القانونيين
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 العيسى )عضو غير مستقل( عبد هللاأنس بن  /الدكتور الشيخ

 ، يحمققققل شققققهادة2010منققققذ شققققهر سققققبتمبر  أمققققين الهيئققققة الشققققرعية ومققققدير اإلدارة الشققققرعية بشققققركة الراجحققققي الماليققققة

بكققققالوريو  الماجسققققتير ومققققن المعهققققد العققققالي للقضققققاء بجامعققققة اإلمققققام محمققققد بققققن سققققعود اإلسققققالمية، ويحمققققل  الققققدكتوراه

ابقققة الشقققرعية بمصقققرف الراجحقققي، كمقققا عمقققل فقققي جامعقققة اإلمقققام محمقققد بقققن عمقققل فقققي الرق الشقققريعة مقققن الجامعقققة نفسقققها،

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

 )عضو مستقل(الرميم  عبد هللاالسيد/ طارق بن 

طقققارق مؤسقققس وشقققريك تنفيقققذي لشقققركة شقققركاء وتقققر األعمقققال التجاريقققة، وهقققي شقققركة اسقققتثمارية خاصقققة لهقققا مكاتققق  فقققي 

الريقققال ودبقققي. رئقققيس مجلقققس إدارة الشقققركة السقققعودية لألسقققماك وصقققندوق تقققالل الملققققا السقققكني، وشقققركة تقققأثير الماليقققة، 

ة وعضقققو لجنقققة االسقققتثمار للمجموعقققة وهقققي شقققركة مرخصقققة مقققن هيئقققة السقققوق الماليقققة. وهقققو نائققق  رئقققيس مجلقققس إدار

المتحقققدة للتقققأمين التعقققاوني  أسقققيج ، وعضقققو مجلقققس إدارة وعضقققو اللجنقققة التنفيذيقققة لشقققركة األمثقققل للتمويقققل. بقققدأ مسقققيرته 

العمليقققة مقققع صقققندوق التنميقققة الصقققناعية السقققعودي، وققققد شقققغل سقققابقا  منصققق  رئقققيس قسقققم إدارة األصقققول الثقققروات فقققي 

AG Deutsche Bank    وأيضققا منصقق  كبيققر المصققرفيين فققيBNP Paribas Corporate& Investment 

Banking حاصققققل علققققى شققققهادة الماجسققققتير فققققي إدارة األعمققققال مققققن كليققققة لنققققدن لألعمققققال، وشققققهادة البكققققالوريو  فققققي .

الهندسقققققة الميكانيكيقققققة مقققققن جامعقققققة واليقققققة بورتالنقققققد، كمقققققا يعقققققد طقققققارق مستشقققققار مقققققالي مقققققرخ  مقققققن وزارة التجقققققارة 

 ثمار.واالست

 (عضو مستقل)بن صالح العمير  العزيز عبدالسيد/ 

العميققر حاليققا  منصقق  رئققيس تنفيققذي فققي شققركة وصققل لالسققتثمار  العزيققز عبققد بققن صققالح بققن العزيققز عبققد االسققتاذ يشققغل

م وقبقققل انضقققمامه لشقققركة وصقققل، عمقققل رئيسقققا  إلدارة المبيعقققات وكبقققار المسقققتثمرين فقققي شقققركة 2012التجاريقققة منقققذ عقققام 

سقققنه فقققي مجقققال تمويقققل الشقققركات والخقققدمات االسقققتثمارية والتسقققويقية. كمقققا  15الراجحقققي الماليقققة، ولديقققه خبقققرة تزيقققد عقققن 

شققغل منصقق  عضققو مجلقققس ادارة فققي صققندوق الراجحققي ريقققت وشققركة التققامين العربيققة التعاونيقققة وشققركة بدايققة لتمويقققل ي

المنقققازل وعقققدد مقققن الشقققركات التجاريقققة والصقققناعية، حاصقققل علقققى شقققهادة البكقققالوريو  فقققي ادارة األعمقققال مقققن جامعقققة 

 .وبستر في مدينة جنيو، سويسرا

 قل(السيد/ عماد بن محمود نشار )عضو مست

شقققملت خبقققرات األسقققتاذ عمقققاد نشقققار عقققدة مجقققاالت فقققي إدارة التخطقققي  ومراقبقققة الجقققودة، وإدارة االلتقققزام ومكافحقققة غسقققل 

األمقققوال وتمويققققل اإلرهققققاب، وإدارة التفتققققيص وإدارة التققققرخي . شققققغل األسقققتاذ عمققققاد مناصقققق  عققققدة لققققدى شققققركة ميريققققل 

المملكققققة العربيققققة السققققعودية، وهيئققققة السققققوق الماليققققة.  – ليققققنص المملكققققة العربيققققة السققققعودية، وشققققركة سققققتاندرد تشققققارترد

يحظقققى االسقققتاذ عمقققاد بعقققدة دورات تدريبقققة وشقققهادات مهنيقققة فقققي مجقققال إدارة اإللتقققزام ومكافحقققة غسقققل األمقققوال، وحاصقققل 

محاسققققبة مققققن كليققققة الدراسققققات العليققققا لققققةدارة فققققي جامعققققة كققققالرك مدينققققة  -علققققى شققققهادة الماجسققققتير فققققي إدارة األعمققققال 

 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 ا تي

الموافققققة علقققى جميقققع العققققود والققققرارات والتققققارير الجوهريقققة التقققي يكقققون الصقققندوق العقققام طرفقققا  فيهقققا، ويشقققمل  .1

الموافقققققة علققققى عقققققود تقققققديم خققققدمات اإلدارة للصققققندوق، وعقققققود تقققققديم  -علققققى سققققبيل المثققققال ال الحصققققر  -ذلقققك 
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فقققي شقققأن أي اسقققتثمارات ققققام بهقققا خقققدمات الحفقققظ، وال يشقققمل ذلقققك العققققود المبرمقققة وفققققا  للققققرارات االسقققتثمارية 

 .الصندوق أو سيقوم بها في المستقبل

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

الموافققققة أو المصقققادقة علقققى أي تعقققارل مصقققالح يفصقققح عنقققه مقققدير  -متقققى كقققان ذلقققك مناسقققبا   -اإلشقققراف، و  .3

 .الصندوق

األققققل مقققع لجنقققة المطابققققة وااللتقققزام لقققدى مقققدير الصقققندوق أو مسقققؤول المطابققققة االجتمقققاع مقققرتين سقققنويا  علقققى   .4

 -وااللتققققزام لديققققه لمراجعققققة التققققزام الصققققندوق بجميققققع القققققوانين واألنظمققققة واللققققوائح ذات العالقققققة، ويشققققمل ذلققققك 

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

الئحقققة الموافققققة علقققى جميقققع التغييقققرات المنصقققوص عليهقققا فقققي المقققادتين الثانيقققة والسقققتين والثالثقققة والسقققتين مقققن  .5

وذلقققك قبقققل حصقققول مقققدير الصقققندوق علقققى موافققققة مقققالكي الوحقققدات والهيئقققة صقققناديق االسقققتثمار وأي تعقققديل عليها

 أو إشعارهم  حيثما ينطبق 

التأكققققد مققققن اكتمققققال ودقققققة شققققروط وأحكققققام الصققققندوق وأي مسققققتند آخققققر  سققققواء أكققققان عقققققدا  أم غيققققره  يتضققققمن  .6

إفصققاحات تتعلققق بالصققندوق العققام ومققدير الصققندوق وإدارتققه للصققندوق العققام، إضققافة إلققى التأكققد مققن توافققق مققا 

 .الئحة صناديق االستثمار وأي تعديل عليهاسبق مع أحكام 

الئحقققة صقققناديق الصقققندوق بمسقققؤولياته بمقققا يحققققق مصقققلحة مقققالكي الوحقققدات وفققققا  ألحكقققام التأكقققد مقققن قيقققام مقققدير  .7

 .وشروط وأحكام الصندوق االستثمار وأي تعديل عليها

االطقققالع علقققى التقريقققر المتضقققمن تقيقققيم أداء وجقققودة الخقققدمات المقدمقققة مقققن األطقققراف المعنيقققة بتققققديم الخقققدمات  .8

الئحقققة صقققناديق االسقققتثمار وأي تعقققديل  ل  مقققن المقققادة التاسقققعة مقققن الجوهريقققة للصقققندوق المشقققار إليقققه فقققي الفققققرة 

ي وذلقققك للتأكقققد مقققن قيقققام مقققدير الصقققندوق بمسقققؤولياته بمقققا يحققققق مصقققلحة مقققالكي الوحقققدات وفققققا  لشقققروط عليهقققا

 الئحة صناديق االستثمار وأي تعديل عليهاوأحكام الصندوق وما ورد في 

المتعلققققة بأصقققول الصقققندوق وفق قققا لسياسقققات وإجقققراءات مقققدير تقيقققيم آليقققة تعامقققل مقققدير الصقققندوق مقققع المخقققاطر  .9

 .الصندوق حيال رصد المخاطر المتعلقة بالصندوق وكيفية التعامل معها

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

القققققرارات التققققي اتخققققذها مجلققققس تققققدوين محاضققققر االجتماعققققات التققققي تشققققتمل علققققى جميققققع وقققققائع االجتماعققققات و .11

 .إدارة الصندوق

االطقققالع علقققى التقريقققر المتضقققمن جميقققع الشقققكاوى واإلجقققراءات المتخقققذة حيالهقققا المشقققار إليقققه فقققي الفققققرة  م  مقققن  .12

ي وذلققققك للتأكققققد مققققن قيققققام مققققدير الصققققندوق الئحققققة صققققناديق االسققققتثمار وأي تعققققديل عليهققققاالمققققادة التاسققققعة مققققن 

الئحقققة صقققناديق لكي الوحقققدات وفققققا  لشقققروط وأحكقققام الصقققندوق ومقققا ورد فقققي بمسقققؤولياته بمقققا يحققققق مصقققلحة مقققا

 االستثمار وأي تعديل عليها

 

 أعضاء مجلس إدارة الصندوق مكافآتتفاصيل  .د

لاير سقققعودي" كحقققد أقصقققى سقققنويا لألعضقققاء  60,000المكافققق ت المتوققققع دفعهقققا إلقققى مجلقققس إدارة الصقققندوق تصقققل إلقققى "

لاير لكقققل عضقققو مسقققتقل عقققن  5,000المبلقققغ مكافقققأة حضقققور االجتماعقققات والتقققي تعقققادل  يشقققمل هقققذا  المسقققتقلين مجتمعقققين

 .كل اجتماع 

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

 اسققققتثمارية أهققققداف ذات أخققققرى اسققققتثمارية صققققناديق فققققي أعضققققاء يكونققققوا أن الصققققندوق إدارة مجلققققس ألعضققققاء يمكققققن

 فمقققن ولقققذلك. أخقققر صقققندوق مقققدير أي قبقققل مقققن أو الصقققندوق مقققدير قبقققل مقققن تقققدار كانقققت سقققواء   الصقققندوق ألهقققداف مشقققابهة

 تعقققارل علققى ينطقققوي موقققو فقققي أنققه ألعمالقققه ممارسققته نطققاق فقققي الصققندوق إدارة مجلقققس أعضققاء أحقققد يجققد أن الممكققن

 مجلقققس عضقققو يراعقققي سقققوف الحقققاالت هقققذه وفقققي. الصقققناديق مقققن أكثقققر أو واحقققد مقققع المصقققالح أو الواجبقققات فقققي محتمقققل
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 إدارة مجلقققس كعضقققو ومسقققؤوليته دوره حسققق  المعنيقققين الوحقققدات مقققالكي مصقققالح يحققققق بمقققا بالتصقققرف التزاماتقققه اإلدارة

 عمققققالء تجققققاه التزاماتققققه إغفققققال دون عمليققققا   ممكنققققة درجققققة إلققققى وحققققرص نيققققة وحسققققن بأمانققققة بالعمققققل وذلققققك بالصققققندوق

 سقققوف التصقققويت تتطلققق  التقققي الحقققاالت وفقققي المصقققالح فقققي محتمقققل تعقققارل أي علقققى االطقققالع عنقققد األخقققرى الصقققناديق

 شقققروط إعقققداد تقققاري  إلقققى أنقققه علمقققا. ذلقققك وجقققوب اإلدارة مجلقققس أعضقققاء رأى إذا التصقققويت عقققن العضقققو ذلقققك يمتنقققع

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

 الصناديق التي يشارك فيها عضو مجلس الصندوقمجالس إدارة  

يقققدرك المسقققتثمر فقققي هقققذا الصقققندوق أن أعضقققاء مجلقققس اإلدارة ققققد يكقققون لهقققم عضقققويات مماثلقققة فقققي صقققناديق اسقققتثمارية 

جميقققع أسقققماء الصقققناديق االسقققتثمارية المقققدارة مقققن  –مقققن حقققين  خقققر  –أخقققرى، ويجتهقققد مقققدير الصقققندوق لبيقققان وتحقققديث 

فيهقققا أحقققد أو جميقققع أعضقققاء مجلقققس اإلدارة. الجقققدول التقققالي يوضقققح عضقققويات أعضقققاء مجلقققس  قبقققل الشقققركة التقققي يحقققل

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

 

 أعضاء مستقلين أعضاء غير مستقلين 
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      صندوق الراجحي  للمضاربة بالبضائع  الريال السعودي 

      صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع  دوالر أمريكي 

      صندوق الراجحي للصكوك

      األصول صندوق الراجحي  المتوازن المتعدد

      صندوق الراجحي للنمو المتعدد األصول

      صندوق الراجحي المحافظ متعدد األصول

      السعوديةصندوق الراجحي لألسهم 

      صندوق الراجحي لألسهم الخليجية

      صندوق الراجحي لألسهم العالمية

رأ  المقققال وتوزيقققع األربقققاح  أسقققهم صقققندوق الراجحقققي لتنميقققة 

 منطقة الشرق األوس  وشمال أفريقيا 
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      لقطاع المواد األساسيةصندوق الراجحي 

صققققندوق الراجحقققققي إم إ  سققققي أي لمؤشقققققر األسققققهم السقققققعودية 

 متعدد العوامل
     

      للدخل السعوديةصندوق الراجحي لألسهم 

       السعوديةلألسهم  المرن صندوق الراجحي

      صندوق الراجحي المتنوع للدخل

      صندوق الراجحي المطور للمرابحات

      صندوق الراجحي ريت

      صندوق مجمع تالل الملقا السكني

 الشرعية: الهيئة( 25

 هيئة الشرعية، ومؤهالتهمالأ( أسماء أعضاء 

   أعضاء هم:3الشرعية للصندوق من ثالثة  تتكون الهيئة 

 فضيلة الشيخ د. صالح بن منصور الجربوع )رئيساً(

حصققققل الققققدكتور صققققالح علققققى الشققققهادة الجامعيققققة وشققققهادة الماجسققققتير والققققدكتوراه مققققن جامعققققة اإلمققققام محمققققد بققققن سققققعود 

التعققاوني، وهققو محققامي ومحكققم معتمققد فققي يعمققل رئيسققا  للهيئققة الشققرعية فققي شققركة تكافققل الراجحققي للتققأمين واإلسققالمية، 

 البحرين –مركز التحكيم لدول مجلس التعاون الخليجي 

  اللحيدان )عضواً( عبد هللافضيلة الشيخ د. سليمان بن 

حصقققل القققدكتور سققققليمان علقققى الشققققهادة الجامعيقققة وشقققهادة الماجسققققتير والقققدكتوراه مققققن جامعقققة اإلمقققام محمققققد بقققن سققققعود 

 سابقا . ئناف في المجلس األعلى للقضاءقاضي است وهواإلسالمية، 

  فضيلة الشيخ د. سعد بن تركي الخثالن )عضواً(

حصقققل القققدكتور سقققعد علقققى الشقققهادة الجامعيقققة والماجسقققتير والقققدكتوراه مقققن جامعقققة اإلمقققام محمقققد بقققن سقققعود اإلسقققالمية، 

الريقققال، ورئيسقققا   -اإلسقققالمية ويعمقققل حاليقققا   أسقققتاذ  فقققي قسقققم الفققققه فقققي كليقققة الشقققريعة بجامعقققة اإلمقققام محمقققد بقققن سقققعود

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

 هيئة الشرعيةالب( أدوار ومسؤوليات 

 :يلي فيما يتمثل الشرعية الهيئة دور
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دراس ققققق ة ومراجع ققققق ة ش ققققق روط وأح ققققق كام الصن ققققق دوق وأه ققققق دافه وسياس ققققق اته االس ققققق تثمارية، للتأكقققققد مقققققن  .1

 .الشريعةتقيده  ا بأح  كام 

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

علقققى مققدير الصقققندوق التقيقققد بهققا خقققالل إدارتقققه السقققتثمارات  يجققق تحديققد الضقققواب  واألحكقققام الشققرعية التقققي  .3

 الصندوق.

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

 مراقبة استثمارات الصندوق وأعماله وفق الضواب  الشرعية المحددة. .5

 

 هيئة الشرعيةالأعضاء  مكافئاتج( تفاصيل 

ل   .الصندوق أي تكاليو مقابل االستشارات الشرعيةال يحم 

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

 واإلجراءات المتبعة في حال عدم التوافق مع المعايير الشرعية

صقققادرة مقققن الهيئقققة الشقققرعية لمقققدير الصقققندوق تحكقققم الصقققندوق ضقققواب  االسقققتثمار والمتقققاجرة فقققي األسقققهم والبضقققائع ال

 والتي تشمل ما يأتي:

 أوالً: ضوابط صناديق المضاربة بالبضائع

 

 هقققي أن يقققدفع شقققخ  مقققاال  إلقققى آخقققر ليت جقققر بقققه، ويتقاسقققمان القققربح بينهمقققا بحسققق  مقققا يتفققققان عليقققه. تعرياااف المضااااربة:

بققققين أربققققاب المققققال  مققققالك الوحققققدات  والمضققققاربة فققققي هققققذا الصققققندوق مققققن المضققققاربة المشققققتركة وهققققي هنققققا: عقققققد 

والمضقققارب  مقققدير الصقققندوق  علقققى أن يتقققولى المضقققارب اسقققتثمار أمقققوالهم فقققي نشقققاط يرجقققى منقققه تحقيقققق ربقققح مناسققق ، 

علققى أن يكققون الققربح موزعققا  بينهمققا حسقق  مققا اتفقققا عليققه، وفققي حققال الخسققارة تكققون الخسققارة الماليققة علققى أربققاب المققال 

 ق .ويخسر المضارب جهده وعمله ف

 

 الضوابط الشرعية:

فققققي حالققققة اسققققتثمار الصققققندوق بصققققناديق أخققققرى تققققديرها شققققركة الراجحققققي الماليققققة، تحكققققم الصققققندوق الضققققواب   .أ

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

 ا تي:في حال تعامل الصندوق بشراء السلع  المعادن  ثم بيعها باألجل يلتزم مدير الصندوق ب .ب

   وبموجققق  الوثقققائق المعينقققة لهقققا، قبقققل  –بأرقامهقققا ومكانهقققا  –أن تكقققون السقققلع مملوكقققة للصقققندوق ومتعينقققة لقققه

 البيع على المشتري.

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

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

  إذا بقققاع الصقققندوق السقققلعة علقققى عميقققل فقققال يجقققوز لقققه أن يبيعهقققا وكالقققة عنقققه علقققى مقققن اشقققتراها الصقققندوق

 لنفسه.

ال يجقققققوز تقققققداول وحقققققدات الصقققققندوق إال بعقققققد بقققققدء نشقققققاطه واسقققققتمرار مزاولتقققققه لهقققققذا النشقققققاط فقققققي موجوداتقققققه  .ج

 االستثمارية.

كققققالتوقو للتصققققفية إذا كانققققت فققققي موجققققودات ال يجققققوز تققققداول وحققققدات الصققققندوق بعققققد توقفققققه عققققن مزاولققققة نشققققاطه  .د

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

 

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

 

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

الشققققركات المسققققاهمة ذات األغققققرال واألنشققققطة المباحققققة. وهققققذه الشققققركات يجققققوز االسققققتثمار والمتققققاجرة  النااااوع األول:

 بأسهمها وفق شروط البيع وأحكامه.

لمحرمقققة، مثقققل شقققركات الخمقققور والتبقققغ ولحقققوم الخنزيقققر الشقققركات المسقققاهمة ذات األغقققرال واألنشقققطة ا الناااوع الثااااني:

وشقققركات القمقققار والبنقققوك الربويقققة، وشقققركات المجقققون واألفقققالم الخليعقققة، وصقققناديق االسقققتثمار فقققي السقققندات الربويقققة، 

والشققققركات المتخصصققققة فققققي تققققداول الققققديون والتعامققققل بهققققا. وهققققذه الشققققركات ال يجققققوز االسققققتثمار والمتققققاجرة بأسققققهمها 

 مطلقا .

الشققققركات المسققققاهمة التققققي أغراضققققها وأنشققققطتها مباحققققة، ولكققققن قققققد يطققققرأ فققققي بعققققض تعامالتهققققا أمققققور  ع الثالااااث:النااااو

محرمقققة، مثقققل تعاملهقققا بالربقققا اقتراضقققا أو إيقققداعا . وققققد ققققررت الهيئقققة بشقققأن هقققذا النقققوع  النقققوع الثالقققث  مقققن الشقققركات 

 المساهمة ما يأتي:

 في أسهم هذا النوع من أنواع الشركات المساهمة الضواب  ا تية:أوال : يج  أن يراعى في االستثمار والمتاجرة 

  إن جققققواز التعامققققل بأسققققهم تلققققك الشققققركات مقيققققد بالحاجققققة، فققققلذا وجققققدت شققققركات مسققققاهمة تلتققققزم اجتنققققاب

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

 سقققواء أكقققان قرضقققا  طويقققل األجقققل أم قرضقققا  قصقققير األجقققل– أال يتجقققاوز إجمقققالي المبلقققغ المقتقققرل بالربقققا-

٪  مققن إجمققالي القيمققة السققوقية مققا لققم تقققل عققن القيمققة الدفتريققة، علمققا  أن االقتققرال بالربققا حققرام مهمققا 30 

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

 مقققن إجمقققالي إيقققراد الشقققركة سقققواء أكقققان هقققذا 5محقققرم   أال يتجقققاوز مققققدار اإليقققراد النقققاتج مقققن عنصقققر  ٪

اإليقققراد ناتجقققا  عقققن االسقققتثمار بفائقققدة ربويقققة أم عقققن ممارسقققة نشقققاط محقققرم أم عقققن تملقققك لمحقققرم أم عقققن غيقققر 

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

 على االجتهاد وهو قابل إلعادة النظر حس  االقتضاء. وما ورد من تحديد للنس  مبني 

ثانيقققا : إذا تغيقققرت أوضقققاع الشقققركات بحيقققث ال تنطبقققق عليهقققا الضقققواب  السقققابقة وجبقققت المبقققادرة إلقققى القققتخل  منهقققا ببيقققع 

 أسهمها حس  اإلمكان على أال تتجاوز مدة االنتظار تسعين يوما  من تاري  العلم بتغيرها.

ة أنشققطة الشققركة والنسقق  المقققررة لجققواز الققدخول فققي االسققتثمار والمتققاجرة فيهققا إلققى أقققرب قققوائم ثالثققا : يرجققع فققي معرفقق

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

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

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

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

وسواٌء أكان تعامل الشركة لنفسها، أم كان لغيرها على سبيل التوس   السمسرة  كما في حالة الوساطة في التداول، أو  غيرها،

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

 ستثمارية.للغير كما في إدارة المحافظ اال

 سادسا : يتولى مدير الصندوق استبعاد العنصر المحرم من األسهم واألوراق المالية األخرى حس  ضواب  الهيئة الشرعية 

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

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

 فيما أصدرت من أجله.

 الضوابط الشرعية:

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

 لمالية.أن يكون الصك مجازا  من الهيئة الشرعية لشركة الراجحي ا .1

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

 اإلجارة أو البيع وغيرها، وأن تكون مستوفية ألركانها وشروطها.

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

 في الشريعة اإلسالمية.

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

 التعدي أو التفري .

 يجوز تداول الصكوك في سوق األوراق المالية أو غيرها على أن يتم التقيد بالضواب  ا تية: .5

 ا  فال يجوز تداولها إال بعد مراعاة أحكام بيع الدين وشروط عقد الصرف.إذا كانت أصول الصكوك ديونا  أو نقود .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 للغرل من إصدار الصكوك فلن كان الغرل تصكيك  .ت

ود أو هما معا  فال يجوز تداولها إال بعد مراعاة أحكامهما، وإن كان الغرل تصكيك األعيان ونحوه فال الديون أو النق

  مانع من تداوله.

 مستشار االستثمار:( 26

 ال يوجد

 الموزع:( 27

 الموزعاسم أ( 

 المالية دراية شركة

 للموزعالمسجل وعنوان العمل  ( العنوانب

 الريال - شارع العليا العام

  الدور الثاني -العليا  مركز

 286546صندوق بريد 

 11323الريال 

 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

mailto:support@derayah.com
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 :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 عرل  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

 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 وعرل 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 

 لالستشارات المهنيةكي بي إم جي 

KPMG Professional Services 

 لمراجع الحساباتب( العنوان المسجل وعنوان العمل 

 طريق المطار –واجهة الريال 

 11663الريال  92876ص.ب 

 المملكة العربية السعودية

 8500 874 11 966+هاتو: 

 8600 874 11 966+فاكس: 

http://www.home.kpmg/sa 

 صندوقالفيما يتعلق ب الحساباتمراجع ج( األدوار األساسية ومسؤوليات 

 بهقا يققوم التقي المراجعقة لأعمقا إلقى اسقتنادا   الماليقة الققوائم علقى القرأي إبقداء فقي مراجقع الحسقابات مسقؤوليةتتمثقل 

 المحاسقق  التققزام تطلقق ت والتققي السققعودية العربيققة المملكققة فققي عليهققا المتعققارف المراجعققة لمعققايير وفقققا   تمتقق والتققي

 الققوائم بقأن التأكقد مقن معقولقة درجقة علقى لللحصقو المراجعقة لأعمقا تنفيقذو وتخطقي  لمهنقةا أخالقيقات بمتطلبقات

 علققى لالحصققو بققلجراءات القيققام أيضققا مراجققع الحسققابات مسققؤوليات تضققمنهريققة. تالجو األخطققاء مققن خاليققة الماليققة

 المحاسققبية السياسقات مالءمققة مقدى قيقيمت إلقى باإلضقافة .الماليقة الققوائم فققي القواردة واإليضقاحات للمبققالغ مؤيقدة أدلقة

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

 لصندوقا حسابات مراجع( األحكام المنظمة الستبدال د

مققققدير الصقققندوق بحققققق مراجقققع الحسققققابات الخقققارجي للصققققندوق ويحقققتفظ  كققققي بقققي إم جققققي لالستشقققارات المهنيققققةكون سقققت

إدارة ويكقققون ألعضقققاء مجلقققس  ،مجلقققس إدارة الصقققندوقتغييقققر مراجقققع الحسقققابات وفققققا  لمقققا يقققراه مناسقققبا  بعقققد أخقققذ موافققققة 

المعقققين، فقققي  مراجقققع الحسقققاباتأو توجيقققه مقققدير الصقققندوق لتغييقققر  مراجقققع الحسقققاباتالحقققق فقققي رفقققض تعيقققين  الصقققندوق

 أي من الحاالت ا تية: 
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 تتعلق بتأدية مهامه لمراجع الحساباتة ومهمة حول سوء السلوك المهني وجود ادعاءات قائم 

  للصندوق مستقال مراجع الحساباتعد يإذا لم 

 إذا لم يعد مراجع الحسابات للصندوق العام مسجال  لدى الهيئة 

  ال يملققققك المققققؤهالت والخبققققرات الكافيققققة لتأديققققة مهققققام  مراجققققع الحسققققاباتإذا قققققرر مجلققققس إدارة الصققققندوق أن

 المراجعة بشكل مرل

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

 :الصندوقأصول 29) 

 أصول الصندوق محفوظة بواسطة أمين الحفظ لصالح الصندوق. .أ

 ن أصوله وعن أصول عمالئه ا خرين.يج  على أمين الحفظ فصل أصول الصندوق ع .ب

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

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

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

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

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

 وأفصح عنها في شروط وأحكام الصندوق.  عليها

 :اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى 30) 

يسقققتقبل مقققدير الصقققندوق شقققكاوى المسقققتثمرين فقققي الصقققندوق عقققن طريقققق وحقققدة خقققدمات العمقققالء علقققى القققرقم المجقققاني 

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

  فقققي حالقققة طلققق  الجهقققات القضقققائية المختصقققة أو هيئقققة السقققوق الماليقققة نتقققائج أي شقققكوى صقققادرة عقققن أي مسقققتثمر

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

  باإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى حال طلبها.يزود مدير الصندوق المستثمرين 

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 تاري  إيداع الشكوى لدى الهيئة، إال إذا اخطرت الهيئة مقدم الشكوى بجواز إيداعها 90ي مدة  مض

 لدى اللجنة قبل انقضاء المدة.

 :معلومات أخرى31)  

 سياسات تعار  المصالح  .أ

 مقابلمعالجة تضارب المصالح عند طلبها بدون أي ب المتعلقةاإلجراءات و السياساتسيتم تقديم 

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

تخضققققع شققققروط وأحكققققام الصققققندوق ألنظمققققة المملكققققة العربيققققة السققققعودية السققققارية المفعققققول وألي تعققققديالت الحقققققة فققققي 

الضقققواب  الشقققرعية المعتمقققدة لقققدى الراجحقققي الماليقققة. ويحقققال أي نقققزاع ينشقققا بقققين  يتوافقققق مقققعالمسقققتقبل لتلقققك األنظمقققة بمقققا 

 مدير الصندوق والمستثمرين إلى لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية.
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 قائمة للمستندات المتاحة لمالكي الوحدات .ج

، حكقققام الصقققندوقشقققروط وأوكقققل عققققد مقققذكور فقققي  لمقققالكي الوحقققدات الحقققق فقققي االطقققالع علقققى شقققروط وأحكقققام الصقققندوق

 .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 

 التي سيُتخك قرار االستثمار بناًء عليها وأحكام الصندوقشروط المتوقع أن تتضمنها 

 ال يوجد

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

 وممارساتهسياسات االستثمار 

 ال يوجد

 :متطلبات المعلومات اإلضافية( 32

 ال يوجد

 :الوحداتقرار من مالك إ33)  

 تلققققد أطلعت/اطالعنقققا علقققى شقققروط وأحكقققام الصقققندوق، وأقر/أقررنقققا بالموافققققة علقققى خصقققائ  الوحقققدات التقققي اشقققترك

 اشتركنا فيها./

 االسم:

 التوقيع:

 :التاري 

 


