
 
 

 

 

 الصحية ألوقاف اصندوق 

 (-وقف-توقف وحداته لصالح األوقاف الصحية  - متعدد األصولمفتوح  عام وقفياستثماري )صندوق 

 مدير الصندوق )شركة الراجحي المالية(

 

 

 الشروط واألحكام

 م02/06/2022الموافق هـ 03/11/1443إصدار الشروط واألحكام:  تاريخ

 م02/06/2022تاريخ موافقه هيئة السوق المالية: 

 م12/10/2022ه الموافق 16/03/1444تاريخ آخر تحديث للشروط واألحكام: 

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

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

ات والبيانات أيضاً ويؤكدون أن المعلوم 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  هيئة السوق المالية على طرح وحدات صندوق االستثمار. ال تتحمل الهيئة أي   وافقت

من عدمه، وال تعني  وى االستثمار في الصندوقاكتمالها، وال تعطي هيئة السوق المالية أي  توصية بشأن جد تعطي أي  تأكيد يتعلق بدقتها أو

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

م.11/05/2022هـ الموافق 10/10/1443بتاريخ األوقاف الصحية وافقت الهيئة العامة لألوقاف على تأسيس صندوق   

قِبل لجنة الرقابة الشرعية المعينة على أنه صندوق استثمار متوافق مع المعايير الشرعية المجازة من ألوقاف الصحية اصندوق اعتماد  تم

 .لصندوق االستثمار

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

قراءة شروط وأحكام الصندوق  ضرورة الواقفين/مشتركينكما على ال. وتكون محد ثة ومعدلة ،وغير مضللة عن صندوق االستثمار

قد وقع على شروط وأحكام  )المشترك/الواقف( يعد مالك الوحداتقبل اتخاذ أي قرار استثماري في هذا الصندوق.  ىوالمستندات األخر

 كما أنه يمكن االطالع على أداء الصندوق ضمن تقاريره.من وحدات الصندوق.  موقوفةالصندوق وقبلها عند اشتراكه في أي وحدة 

وأحكام الصندوق، ننصح باألخذ بمشورة  وفي حال تعذر فهم شروط اءة شروط وأحكام الصندوق وفهمها.بقر الواقفين/مشتركينننصح ال

 .تشار مهنيمس
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 اسمها ونبذة عنها وأنشطتها وبيان ترخيصها

  –وقف  –جمعية األوقاف الصحية  :المستفيدة الجهة اسم

 1968 :رقم ترخيص

 العنوان 

 الصحية األوقاف جمعية 

   34251الدمام  5237 .ب .ص الدمام

 info@hawqaf.org.saااللكتروني:  البريد
 2844 829 13 966+ :هاتف

 2000 843 55 966+ :جوال

 عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي :المستفيدة الجهة ممثل

 1291 055 55 966+ :الجوال رقم

 المنطقة الشرقية )الدمام( :الرئيسي المقر

 ال يوجد :األفرع عدد

 صحي :الوقف نشاط نوع

 :المستفيدة الجهة عن نبذة

بتاريخ  1968جمعية األوقاف الصحية وقف تم إنشائها بترخيص رقم 

هـ 11/06/1437بتاريخ  73739م بناء على القرار الوزاري رقم 24/10/2020

وتخضع لألشراف اإلداري من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية وفنياً 

رئاسة الفخرية من قبل صاحب السمو من قبل الهيئة العامة لألوقاف وقد تشرفت بال

 الملكي األمير سعود بن نايف آل سعود أمير المنطقة الشرقية.

وهي أول جمعية وقفية متخصصة في إنشاء األوقاف الصحية على مستوى المملكة 

 :وتسعى إلى تحقيق األهداف التالية

 التوعية بأهمية الوقف الصحي وأثره التنموية -1

 تقديم الخدمات الوقفية في مجال الصحة   -2

 تطوير الكيانات الصحية -3

 :الجمعية عمل مسارات

 الوقفية المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة تأسيس -

  الوقفية   الطبية التعليميةوالكليات  المعاهد تأسيس -

 الطبية األجهزة وقف -

 ةتأسيس المصانع الطبية الوقفي -

 يصرف ريعها في توفير الخدمات الطبية تأسيس األوقاف التجارية التي -

 صحيةالوقفية الصناديق التأسيس  -
 

mailto:info@hawqaf.org.sa
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 :أوجه الصرف

تصرف على جمعية األوقاف الصحية وأنشطتها ومشاريعها الوقفية الصحية بجميع 

اشكالها وانواعها والدراسات واألبحاث وعلى المصاريف التشغيلية للجمعية ومن 

 :ذلك على سبيل المثال ال الحصر

)مستشفيات  الصحيةوتشغيل جميع مشاريع الجمعية الوقفية  وتأسيسانشاء  -

شركات تامين طبية  -مراكز أبحاث طبية  -مصانع طبية  -مراكز طبية  -

وغيرها من مشاريع الوقف  -كليات ومعاهد صحية -مختبرات وصيدليات  -

 الصحي( 

 شراء او انشاء عقارات يعود ريعها للخدمات الطبية الوقفية  -

 الوقف التأسيسي للجمعية  -

 المصاريف التشغيلية واالدارية للجمعية  -

 مصاريف التسويق للمشاريع الوقفية الصحية  -

 الصحية  باألوقافالدراسات واالبحاث واالستشارات المتعلقة  -

 تأسيس المنصات االلكترونية الوقفية الصحية  -

 شراء االجهزة الطبية الوقفية  -

 والملتقيات المتعلقة بالوقف الصحي  مصاريف المؤتمرات وورش العمل -

 مصاريف التوعية والتثقيف لألوقاف الصحية  -

الدخول في شراكات او مساهمات او استحواذ او اندماج لمشاريع وقفية  -

 صحية 

 صيانة وتشغيل مشاريع الوقف الصحي  -

 شركات وقفية صحية  تأسيس -

 فتح فروع لجمعية األوقاف الصحية في جميع مناطق المملكة  -

استقطاب الكفاءات الطبية واالدارية والفنية واالستشاريين لمشاريع الوقف  -

 الصحي 

 مصاريف الوقاية من االمراض  -

 مصاريف التوعية والتثقيف الطبي  -

 عالج المرضى الفقراء والمحتاجين من خالل مشاريع الوقف الصحي  -

 محافظ وقفية تصرف عوائدها لعالج المرضى الفقراء والمحتاجين تأسيس -

 )يحق لمجلس الصندوق إضافة أوجه صرف جديدة مستقبالً إذا اقتضت المصلحة(
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 الصندوق ملخص

 اسممممممم اممممممندوق ا سممممممتثمار

 الوقفي
 الصحية  األوقافصندوق 

 متعدد األصول عام مفتوح استثماري وقفي صندوق  وفئة الصندوقنوع 

 الراجحي المالية مدير الصندوقاسم 

  –وقف –األوقاف الصحية  اسم الجهة المستفيدة

نبممذة عن الجهممة المسممممممتفيممدة 

 وأنشطتها

بتاريخ  1968جمعية األوقاف الصحية وقف تم إنشائها بترخيص رقم 

هـ 11/06/1437بتاريخ  73739م بناء على القرار الوزاري رقم 24/10/2020

اإلداري من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية وفنياً وتخضع لألشراف 

من قبل الهيئة العامة لألوقاف وقد تشرفت بالرئاسة الفخرية من قبل صاحب السمو 

 الملكي األمير سعود بن نايف آل سعود أمير المنطقة الشرقية.

المملكة وهي أول جمعية وقفية متخصصة في إنشاء األوقاف الصحية على مستوى 

 :وتسعى إلى تحقيق األهداف التالية

 التوعية بأهمية الوقف الصحي وأثره التنموية -1

 تقديم الخدمات الوقفية في مجال الصحة   -2

 تطوير الكيانات الصحية -3

 :مسارات عمل الجمعية

 تأسيس المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة الوقفية -

 تأسيس المعاهد والكليات التعليمية الطبية الوقفية    -

 وقف األجهزة الطبية -

 ةتأسيس المصانع الطبية الوقفي -

 تأسيس األوقاف التجارية التي يصرف ريعها في توفير الخدمات الطبية -

 صحيةالوقفية الصناديق التأسيس  -

 الصندوقهدف 

الوقفية تعزيز الدور التنموي لألوقاف في دعم إنشاااء الكيانات والمشاااريع الصااحية 

وتشاااااجيعاً من خالل تنمية أصاااااول الصاااااندوق واساااااتثمارها وحمايتها من االندثار 

الربحي واإلساااهام للمشااااركة المجتمعية ألفراد المجتمع في االساااتثمار التنموي غير 

كافل االجت ال في تحقيق مبدا الت ع  بالنفع الف ما يعود  على مصاااااااارف الوقف ماعي ب

ويكون دور مدير الصندوق واألصل الموقوف واالستقرار الصحي ألفراد المجتمع. 

متنوعة المخاطر وبما يحقق الهدف في اساااتثمار األصاااول في جميع فئات األصاااول 

% من 65)غلااة الوقف( بمااا ال يقاال عن التنموي لرأس المااال الموقوف مع توزيع 

األوقاف الصااحية وأنشااطتها ومشاااريعها الوقفية األرباح ساانوياً على جمعية صااافي 

 وانواعها والدراسات واألبحاث المتعلقة باألوقاف الصحية.الصحية بجميع اشكالها 

 مرتفعة ةالمخاطر مستوى
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 لاير سعودي  1 الحد األدنى لالشتراك

 لاير سعودي  1 الحد األدنى لالشتراك اإلضافي

 ال ينطبق األدنى لالستردادالحد 

  يومي من األحد إلى الخميس بشكل و التقييم التعامل ايام

 التعاملهو يوم العمل التالي ليوم  أيام اإلعالن

  ال ينطبق ا ستردادموعد دفع قيمة 

 الطرح عنمممد الوحمممدة سممممممعر

 األولي
 سعودي لاير 1

 الريال السعودي عملة الصندوق

 مفتوح المدة  مدة اندوق ا ستثمار

 م.24/07/2022هـ الموافق 25/12/1443 الصندوق بدايةتاريخ 

إامممممممممدار الشممممممروط تممماريخ 

 وأخر تحديث لها ،واألحكام

تاريخ آخر تحديث للشروط واألحكام:  و م.02/06/2022هـ الموافق 03/11/1443

 م12/10/2022ه الموافق 16/03/1444

 ا سترشادي المؤشر

 عوامل: 3مؤشر مركب من 

 %60سايبر ثالثة أشهر  .1

المتوافقة مع  لصااااااناديق العقارية المتداولةلسااااااتاندرز اند بورز مؤشاااااار  .2

 %25 الضوابط الشرعية

مؤشر ستاندرز اند بورز لألسهم السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية  .3

15%  

 الراجحي المالية اسم مشغل الصندوق

 لالستثمارالبالد  اسم أمين الحفظ

 كي بي إم جي لالستشارات المهنية الحساباتاسم مراجع 

 رسوم إدارة الصندوق

من صااافي قيمة أصااول  ساانوياً % 0.40إدارة بنساابة  أتعاب الصااندوق مدير يسااتحق

قبل خصاام  إجمالي العائد الساانوي للصااندوق من% 10 رسااوم أداء بنساابة أو الصااندوق

  األقل بينهما.الرسوم والمصاريف كما في نهاية السنة ويتم اعتماد الرسوم 

خالل السااانة  إجمالي العائد السااانوي المذكور يشااامل العوائد الرأسااامالية والتوزيعات النقدية

 .المالية

 ال يوجد رسوم ا شتراك

 ال ينطبق رسوم ا سترداد
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 تعريف المصطلحات

  الصندوق
 عام مفتوح متعدد األصول هو صندوق استثماري وقفيألوقاف الصحية اصندوق 

 .و استرداد قيمتهاأجميع وحداته موقوفة وال يجوز تداولها 

ندوق مدير مدير، الصمممممم  أو ال

 الشركة
 شركة الراجحي المالية

مممجمملمم  أو  اإلدارة لمم مممجمم

 الناظر/راالنظ
 .مجلس إدارة الصندوق

 .ومرخص له بحفظ األوراق المالية للعمالء مؤسسة سوق مالية الحفظ أمين

 .هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية الهيئة

 الهيئة العامة لألوقاف

ترتبط ، تتمتع باالساااااتقالل المالي واإلداري، هيئة عامة ذات شاااااخصاااااية اعتبارية

تهااادف الهيئاااة إلى تنويم األوقااااف، و برئيس مجلس الوزراء ومقرهاااا الريااااض

يحقق شااااااروط واقفيها، ويعزز دورها والمحافوة عليها، وتطويرها، وتنميتها، بما 

في التنمية االقتصااااادية واالجتماعية والتكافل االجتماعي، وفقاً لمقاصااااد الشااااريعة 

 في المملكة العربية السعودية. اإلسالمية واألنومة

 رسوم أمين الحفظ

قيمة األصاااااول إجمالي من  سااااانوياً % 0.02يتحمل الصاااااندوق رساااااوم حفظ تعادل 

لألوراق المالية التي يتم حفوها في السااوق السااعودية، ويتحمل رسااوم حفظ تتراوح 

من قيمة األصااول لألوراق المالية التي يتم حفوها  ساانوياً %( 0.15 -% 0.07بين )

 األخرى.  والعالمية في األسواق الخليجية والعربية

الرسااوم التي قد تفرضااها رسااوم أمين الحفظ المذكورة ال تشاامل الرسااوم النوامية و

 األسواق ومراكز اإليداع والتي من الممكن أن تتغير من وقت ألخر.

 التعامل  مصاريف

يتحمل الصندوق عموالت ورسوم التداول الناتجة عن صفقات وعمليات شراء وبيع 

األوراق المالية حسب العموالت السائدة في األسواق والتي تدفع للوسطاء واألسواق 

 والجهات التنويمية وأمناء الحفظ.المالية 

 األخرى الرسوم والمصاريف

وعلى ساااابيل المثال ال ساااايتحمل الصااااندوق المصاااااريف الالزمة والفعلية إلدارته، 

 لاير سعودي 5,000 ورسوم النشرلاير سعوي  35,000رسوم المراجعة الحصر، 

 جدإن و ورساااوم المؤشااار االساااترشااااديلاير ساااعودي  7,500والرساااوم الرقابية 

بحد  المسااااتقلينومكافآت أعضاااااء مجلس إدارة الصااااندوق  لاير سااااعودي 26,500

لكل عضاو مساتقل )تحتساب بناء على نسابة حضاور  ساعودي لاير 15,000 أقصاى

األخرى الالزمة مصااروفات أي من الو العضااو لالجتماعات المنعقدة خالل الساانة(،

 الحفظ والضرائب(.رسوم أمين )باستثناء مصاريف التعامل و

نقطة أسااااس  15ويكون الحد األعلى لنسااابة تحمل الصاااندوق لهذه المصااااريف هي 

لاير(، أيهما أعلى.  150,000%( من صااااافي قيمة األصااااول الساااانوية أو )0.15)

 .علماً أن الصندوق يتحمل المصاريف الفعلية فقط
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 كيان غير ربحي أو أكثر مرخص داخل المملكة. أو المستفيد الجهة المستفيدة

–جمعية األوقاف الصممممممحية 

 –وقف

بتاريخ  1968جمعية األوقاف الصحية وقف تم إنشائها بترخيص رقم 

هـ 11/06/1437بتاريخ  73739م بناء على القرار الوزاري رقم 24/10/2020

وتخضع لألشراف اإلداري من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية وفنياً 

ية من قبل صاحب السمو من قبل الهيئة العامة لألوقاف وقد تشرفت بالرئاسة الفخر

 الملكي األمير سعود بن نايف آل سعود أمير المنطقة الشرقية.

وهي أول جمعية وقفية متخصصة في إنشاء األوقاف الصحية على مستوى المملكة 

 وتسعى إلى تحقيق األهداف التالية:

 التوعية بأهمية الوقف الصحي وأثره التنموية -1

 ة  تقديم الخدمات الوقفية في مجال الصح -2

 تطوير الكيانات الصحية -3

 مسارات عمل الجمعية:

 تأسيس المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة الوقفية -

 تأسيس المعاهد والكليات التعليمية الطبية الوقفية    -

 وقف األجهزة الطبية -

 ةتأسيس المصانع الطبية الوقفي -

 الطبيةتأسيس األوقاف التجارية التي يصرف ريعها في توفير الخدمات  -

 صحيةالوقفية الصناديق التأسيس  -

 .الرسمية لشركة الراجحي المالية جميع أيام العمل قبول طلبات ا شتراك  أيام

 .طلب بيع وحدات في الصندوق ا سترداد  طلب

 . وحدات في الصندوق وقف/طلب شراء وقف/ا شتراك طلب

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

 .الواقفين/إلى جميع المشتركين

 .هو اليوم التالي بعد إقفال الطرح الصندوق بداية يوم

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

 .االستثماريهو المقياس الذي يتم من خالله مقارنة أداء الصندوق  ا سترشادي المؤشر

 .الشرعية الخاصة بمدير الصندوق اللجنة الرقابيةهي  الشرعية لجنة الرقابة

 الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية. الالئحة

 التعليمات
الصادرة عن الهيئة  ستثمارية الوقفيةالالصناديق ا تعليمات الموافقة على إنشاء

 مة لألوقاف.االع

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

 .اليوم الذي يتم فيه حساب صافي قيمة أصول الصندوق  التقييم يوم

 .وحدات صندوق االستثمار واستردادهااالشتراك في األيام التي يتم فيها  التعامل يوم

 .الماليةيوم عمل رسمي للراجحي  عمل  يوم

 الصندوق أاول إجمالي
التي يتم تقييمها وفقاً لكيفية تقييم األصول المذكورة في هذه  قيمة أصول الصندوق

 .الشروط واألحكام
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 الصندوق أاول قيمة اافي
إجمالي أصول الصندوق بعد خصم كافة االلتزامات والمصاريف الفعلية المحملة 

 على الصندوق.

 )الوحدة( ا ستثمار وحدة
حصة المالك في صندوق االستثمار الذي يتكون من وحدات بما في ذلك أجزاء  

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

 عالقةال وذو األطراف

األشخاص الذين ينطبق عليهم التعريف الوارد في قائمة المصطلحات م به قصديُ 

  االستثمار والئحة صناديق االستثمار العقاري، مايلي:الئحة صناديق المستخدمة في 

 مدير الصندوق ومدير الصندوق من الباطن .1

 من الباطن الحفظ وأمين الحفظ أمين .2

 الهندسي والمكتبر المطو ِ  .3

 ، حيثما ينطبقاألمالكمدير  .4

 المقي م المعتمد .5

 الحساباتمراجع  .6

 )مجلس النوار( إدارة الصندوق مجلس .7

أو  التنفيذيين المديرينأو أي  من )مجلس النوار( دارة اإل مجلسأعضـاء  .8

 األطراف أعالهلدى أي  من  الموظفين

أصول  صافيمن %( 5)تتجاوز ملكيته  )مشترك/ واقف( أي مالك وحدات .9

 االستثمارصندوق 

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

 لاير سعودي. 1والتي تعادل  األوليسعر الوحدة في فترة الطرح هي  ا سمية القيمة

 العميل/العمالء،

، المشترك/المشتركين

  الواقف/الواقفين

تقر لهم أنومة  أو شركات اعتباريون شركة ،طبيعيون أو أشخاص أي شخص

 .وحدات في الصندوقيوقفون /ونشتركالمملكة لهذه الصفة ي

 الوقف
 هذه في المحددة المصارف على بعضها أو الغلة وصرف الموقوف األصل حبس

 .واألحكام الشروط

 .الصندوق وحدات كامل الموقوف األًال

  النقدية التوزيعات

 (الوقف غلة)

 التوزيعات وتمثل الصندوق لمستفيد الصندوق يدفعها التي النقدية التوزيعات هي

 يتوافق بما أخرى أصول وأي المالية األوراق أو الشركات قبل من المدفوعة النقدية

 .الصندوق واستراتيجية أهداف مع

 الصرف أوجه
 االستثماري الصندوق وأحكام شروط في المستفيدة للجهة المحددة األنشطة هي

 .عليها( الوقف غلة) النقدية التوزيعات لصرف الوقفي

 الشرعية الضوابط

الشرعية لمدير الصندوق لجنة الرقابة هي الضوابط والنسب المالية التي تتبعها 

لتصنيف الشركات واالستثمارات كاستثمارات متوافقة مع الضوابط الشرعية ويمكن 

 االستثمار بها.

 األولية الطروحات
التي يتم طرحها طرحاً الشركات االصدارات أو االكتتابات األولية العامة ألسهم 

 عاماً لالكتتاب ألول مرة في السوق األولية.

 األولوية حقوق
للتداول تعطي لحاملها الحق في االكتتاب في أسهم جديدة  هي أوراق مالية قابلة

 مطروحة وقت اعتماد زيادة رأس مال الشركة.
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 المشتقات عقود

)أسهم  أخرى مالية أو حقيقية أصول قيمة من قيمته تشتق عقد أو مالية أداة هي

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

 والمشتري البائع بين العقد تحرير عند تحديدها يتم معينة وشروط سعر إلى باإلضافة

 العقود(، Options) الخيارات عقود(، Futuresالمستقبليات ) :العقود هذه ومن

 أن على أخرى، مشتقات عقود وأي( SWAP) المبادالت(، Forwards) اآلجلة

 .للصندوق الشرعية الضوابط مع متوافقة تكون

 النقد أسواق أدوات

)سنة  قصيرة األجل وغيرها من األوراق المالية الودائع وعقود التمويل التجاري هي

واألفراد  وتعتبر الوظيفة األساسية لهذه األدوات إيجاد السيولة للشركات أو أقل(

العقود  والحكومات من أجل مواجهة احتياجاتها النقدية قصيرة األجل والتي تشمل

والمشاركة  الضوابط الشرعية المرابحة والمضاربة والوكالة واإلجارةالمتوافقة مع 

 .وأي عقد أخر متوافق مع الضوابط الشرعية للصندوقوالمنتجات المركبة 

 النقد أسواق اناديق

هيئة السوق المالية أو هيئات تنويمية خليجية  مسجلة لدىهي صناديق استثمارية 

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

صناديق االستثمار في المملكة وتستثمر بشكل رئيسي في أدوات أسواق النقد وتكون 

 متوافقة مع الضوابط الشرعية للصندوق.

 أدوات الدين والدخل الثابت

هي التزام ورقي أو الكتروني يمكن المُصدر من جمع األموال عن طريق الوعد 

ً لشروط العقد وتتضمن أدوات الدين الصكوك والشهادات  بتسديد المقرض وفقا

وعقود تمويل التجارة وعقود الرهن العقاري وعقود اإلجارة والتمويل بالهامش وأي 

 .االتفاقيات أخرى بين المقرض والمقترض

 الدين والدخل الثابتاناديق 
وتكون متوافقة  الثابت والدخل الدينهي صناديق تستثمر بشكل رئيسي في أدوات 

 .مع الضوابط الشرعية للصندوق

/  المتداولة ا ستثمار اناديق

 المتداولة العقارية الصناديق

هي صناديق استثمارية مقسمة إلى وحدات متساوية يتم تداولها في سوق األوراق 

المالية خالل فترات التداول المستمر كتداول أسهم الشركات والموافق عليها من قبل 

هيئة السوق المالية أو هيئات تنويمية خليجية و/أو أجنبية وفقا لتنويم بلد آخر خاضع 

لتنويم مساوي على األقل لذلك المطبق على صناديق االستثمار في المملكة، على 

 الشرعية للصندوق.أن تكون متوافقة مع الضوابط 

 اناديق المؤشرات المتداولة

السلع والبضائع المتداولة محلياً وعالمياً مثل هي صناديق تستثمر بشكل رئيسي في 

أو السلع االستهالكية أو أي من السلع والبضائع األخرى المتوافقة مع الذهب 

 الشرعية للصندوق. الضوابط

 ذات ا ستثمار اناديق

 العام الطرح

صناديق استثمارية مرخصة وموافق عليها من قبل هيئة السوق المالية أو هيئات هي 

تنويمية خليجية و/أو أجنبية وفقا لتنويم بلد آخر خاضع لتنويم مساوي على األقل 

لذلك المطبق على صناديق االستثمار في المملكة ومتوافقة مع الضوابط الشرعية 

 .للصندوق

 السعودية األسهم أسواق

بها في المملكة العربية السعودية األوراق المالية هي جميع األسواق التي يتم تداول 

وتشمل السوق الرئيسي تداول وسوق نمو وجميع األسواق االخرى التي يتم من 

 .األوراق الماليةخاللها تداول 
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 المضافة القيمة ضريبة
م شراؤها وبيعها هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يت

 من قبل المنشآت.

 قرار خاص للصندوق

% أو أكثر 75يعني قراراً يتطلب موافقة مالكي الوحدات الذين تمثل نسبة ملكيتهم 

من مجموع الوحدات الحاضر مالكها في اجتماع مالكي الوحدات سواًء أكان 

 حضورهم شخصياً أم ممثلين بوكالة أم بواسطة وسائل التقنية الحديثة.
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 :اندوق ا ستثمار(  1

 ، مع ذكر فئته ونوعة الصندوقأ( اسم 

 Health Awqaf Fund  -ألوقاف الصحية اصندوق 

  متعدد األصول مفتوح عام وقفي صندوق استثماريوهو 

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

تاريخ آخر تحديث للشروط واألحكام:  و .م02/06/2022الموافق هـااا 03/11/1443شروط وأحكام الصندوق بتاريخ  رتم إصدا

 .م12/10/2022ه الموافق 16/03/1444

 ا ستثمار اندوقوحدات  طرح ىج( تاريخ موافقة الهيئة عل

 م.11/05/2022هـ الموافق 10/10/1443تاريخ تم الحصول على موافقة الهيئة العامة لألوقاف في 

  .م02/06/2022 تاريختم الحصول على موافقة هيئة السوق المالية في 

 ا ستثمارد( مدة اندوق 

     المدة محدد غير هو صندوق عام مفتوحألوقاف الصحية ا صندوق

 :النظام المطبق2) 

)"الهيئة أو الجهة (، هي شااركة مساااهمة سااعودية مقفلة مرخص لها من هيئة السااوق المالية "الشااركة")ة شااركة الراجحي المالي

لممارسااااة أنشااااطة اإلدارة والتعامل بصاااافة أصاااايل ووكيل والتعهد بالتغطية والترتيب وتقديم المشااااورة والحفظ في  (المنومة"

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

لتعليمات من الصندوق ومدير الصندوق  كالً ، يخضع متعدد األصول مفتوحوقفي عام الصندوق عبارة عن صندوق استثماري 

ذات العالقة  ىلنوام السوق المالية ولوائحه التنفيذية واألنومة واللوائح األخرو وأي تنويمات تصدر عنها الهيئة العامة لألوقاف

 المطبقة في المملكة العربية السعودية.

 :وممارساته سياسات ا ستثمار 3)

 ا ستثمار صندوقلا ستثمارية األهداف أ( 

تشاااااجيعاً للمشااااااركة المجتمعية التطوعية في االساااااتثمار التنموي الغير ربحي واإلساااااهام الفع ال تحت مفهوم التكافل 

االجتماعي للمشاركة في دعم األوقاف الصحية لتنمية واستثمار أصول الصندوق بغرض تعزيز قيمتها والحفاظ عليها 

ن المحتاجين بالنفع والرعاية الطبية واالساااتقرار الصاااحي. وتكون مشااااركة من االندثار بما يعود على أفراد المجتمع م

مدير الصندوق في استثمار األصول في جميع فئات األصول متنوعة المخاطر وبما يحقق الهدف التنموي لرأس المال 

ً  % من صافي األرباح65بما ال يقل عن "  –وقف–الموقوف مع توزيع غلة الوقف على "األوقاف الصحية   .سنويا

 ب( األوراق المالية التي يستثمر الصندوق فيها بشكل أساسي

استثمارات وأدوات وصناديق أسواق  في الشرعية للصندوقلجنة الرقابة بما يتوافق مع ضوابط يستثمر الصندوق بشكل رئيسي 

الصناديق العقارية  ،المتداولة والمؤشراتاستثمارات وصناديق األسهم ، استثمارات وصناديق أدوات الدين والدخل الثابتالنقد، 

  .صناديق الخاصةالاستثمارات ، المتداولة والصناديق العقارية المدرة للدخل

 سياسة تركيز ا ستثمار ج(

، أدوات الدين والدخل أصااول متعددة والتي تشاامل أسااواق النقد فئات نوع فيمتبشااكل  تتركز سااياسااية الصااندوق على االسااتثمار

 ويمكن االستثمار في، صناديق الخاصةالالثابت، أسواق األسهم، الصناديق العقارية المتداولة والصناديق العقارية المدرة للدخل، 
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 األخرى فيالمنومة والعالمية  الخليجية والعربية الماليةأي من األسااواق  جميع األوراق المالية في أسااواق األسااهم السااعودية أو

 .حالة توفر فرصة استثمارية

 ا ستثمار ة نسب جدول (د

 :في كل مجال استثماري بحده األدنى واألعلىمن صافي أصول الصندوق يوضح الجدول التالي سياسة تركيز االستثمارات 

 االستثمار نوع األدنى الحد األعلى الحد

 النقد وأدوات وصناديق أسواق النقد 0% 100%

 المتداولةالصناديق العقارية والصناديق العقارية  0% 60%

 استثمارات وصناديق أدوات الدين والدخل الثابت  0% 60%

 المتداولة استثمارات وصناديق األسهم والمؤشرات 0% 40%

25% 0% 
ً استثمارات صناديق  مع أهداف واستراتيجيات  المتوافقة االستثمار المطروحة طرحاً خاصا

 الصندوق 

 

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

 المالية واألوراق السااااعوديةالمملكة العربية  أسااااواق فيفئات أصااااول متعددة  في االسااااتثمار يتركز الصااااندوق أهداف على بناء

ً  المذكورة  األخرى المنومةوالعالمية  الخليجية والعربية المالية األساااواق من أي في االساااتثمار إمكانية مع (ب) الفقرة في ساااابقا

لكل مجال اساااتثماري مذكور في الفقرة )د( أعاله، % 60 أقصاااى وبحد بها المساااتثمر الدولة العمالت الرئيساااية أو عملة حساااب

 تقييم مسااتوى بنفس األخرى المنومةالخليجية والعربية والعالمية  المالية األسااواق في المسااتهدفة االسااتثمارات تقييم ساايتم حيث

 والساااياساااية االقتصاااادية العوامل حيث من المساااتهدف الساااوق تقييم إلى باإلضاااافةاألساااواق المالية الساااعودية في  االساااتثمارات

 المدارة الصااناديق أو تابعيه أو الصااندوق مدير قبل من المصاادرة المالية األوراق في االسااتثمار للصااندوق يمكن كما والنوامية،

  .تابعيه أو الصندوق مدير قبل من

  ستثمار في وحدات اندوق ا ستثمارأو نية امدير الصندوق  استثمار( و

ولكن في حال قرر ، مشااترك )واقف(في الصااندوق بصاافته نوراً لطبيعة الصااندوق الوقفية، ال ينوي مدير الصااندوق االسااتثمار 

 –البيان الربع سنوي ) الصندوق تقارير في الصندوق في استثماراته عن يفصح سوفمدير الصندوق االستثمار في الصندوق، 

 (.بما في ذلك القوائم المالية السنوية – السنوية والتقارير –القوائم المالية األولية 

 صندوقلل( المعامالت واألساليب واألدوات التي يمكن لمدير الصندوق استخدامها بغرض اتخاذ قرارات ا ستثمارية ز

 خالل من العوائد أفضل لتحقيق الصندوق ويسعى نمو في القيمة و/أو العوائد.أو /المتوقع لها استقرار و االستثمارات اختيار يتم

 .أهداف واستراتيجيات الصندوق تحقيق بهدف المالئمة االستثمار أساليب قيتطب

لتنويم البنك المركزي  ةخاضااااعالو ةمرخصاااا، الالنويرة ألطرافتتركز اسااااتثمارات الصااااندوق في أدوات أسااااواق النقد مع او

 من واحدة تحدده ما حسااابذات التصااانيف اإلئتماني  ،الساااعودي أو لهيئة رقابية مماثلة للبنك المركزي الساااعودي خارج المملكة

ية االئتماني التصاااااانيف وكاالت من ثالث لدول فة ا ندرد: تاليالك أدنى بحد والمصاااااان تا ند ساااااا  /Baa3موديز /-BBB بورز آ

ئتماني أقل من الدرجة االسااتثمارية أو جهات غير اكما يمكن لمدير الصااندوق االسااتثمار مع جهات ذات تصاانيف   -BBBفتش

% من صافي قيمة أصول الصندوق في حال استيفائها للتقييم الداخلي لمدير الصندوق والذي يعتمد على 20مصنفة بحد أقصى 

امش النسااابي، فترة الصااافقة، وغيرها من أداوات التقييم التي يأخذها مدير الجدارة االئتمانية للمصااادر، معدل الربح )العائد(، اله

 العام الطرح ذات النقد أسااااواق صااااناديق في االسااااتثمارالصااااندوق في االعتبار عند تقييم الطرف النوير. كما يمكن للصااااندوق 
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 مع لالسااتثمار األعلى الحد وساايكون بالصااندوق المتعلقة والمخاطر األداء على بناءً  للصااندوق الشاارعية الضااوابط مع والمتوافقة

 .عليها تعديل وأي االستثمار صناديق الئحة في عليها المنصوص القيود حسب نوير طرف أي

ستثمارات  ستثمارات للصندوق في أدوات الدين والدخل الثابت ستكون ا ستثمارية حسب ما تحدده واحدة الصكوك االمصنفة كا

 /Baa3موديز /-BBBاالئتماني الدولية والمصاااااانفة بحد أدنى كالتالي: سااااااتاندرد آند بورزمن ثالث من وكاالت التصاااااانيف 

نوراً لوجود عدد كبير لكن . و(الصكوك االستثمارية تعني أن المصدر لديه القدرة الكافية للوفاء بالتزاماته المالية)  .-BBBفتش

درجة الا تصاانيف ائتماني أو لديها تصاانيف ائتماني أقل من المصاادرين التي ليس لديه/أدوات الدين والدخل الثابتمن إصاادارات 

لضاوابط الساياساة الداخلية المتبعة للمخاطر والتي يتم  فيمكن لمدير الصاندوق االساتثمار في تلك اإلصادارات وفقاً  ،االساتثمارية

أدوات يتم اختيار و .% من صااافي أصااول الصااندوق20وذلك بحد أقصااى  اختيارها على أساااس التقييم الداخلي لمدير الصااندوق

بناء على عدد من العوامل التي تشااااامل على سااااابيل المثال ال الحصااااار: الجدارة  ومراقبتها بهاالمساااااتثمر  الدين والدخل الثابت

االئتمانية للمصاااادر، التصاااانيف، معدل الربح )العائد(، الهامش النساااابي، الفترة الزمنية حتى االسااااتحقاق، مدة الصااااك، الربحية 

 الخ.و للمصدر،المستمرة 

صندوق االستثمار في و  صناديق العقارية والعقارية المتداولةوصناديق األسهم وصناديق المؤشرات المتداولة يمكن لمدير ال  ال

الصااندوق ومخاطر وذلك بناًء على عدة معايير كاسااتراتيجية وأهداف الخاضااعة إلشااراف الهيئة أو أي جهة رقابية مماثلة للهيئة 

 )في حال توفره(.  الخاص بالصندوق واألداء السابق

وذلك بناًء على عدة  الخاضعة إلشراف الهيئة أو أي جهة رقابية مماثلة للهيئة الشركات في أسهمباإلضافة إلى إمكانية االستثمار 

  .عوامل، تشمل: تحليل وتقييم الشركات والقطاعات المستهدفة

 ضمن استثمارات الصندوق( أنواع األوراق المالية التي   يمكن إدراجها ح

  .ال يستثمر الصندوق في االستثمارات الغير شرعية حسب المعايير الشرعية لمدير الصندوق

 التي يمكن للصندوق ا ستثمار فيها ى( أي قيد آخر على نوع األوراق المالية أو األاول األخرط

ي يمكن للصندوق االستثمار بها غير تلك المفروض حسب ال يوجد قيود أخرى على نوع أو أنواع األوراق المالية أو األصول الت

 الئحة صناديق االستثمار والقيود الشرعية لمدير الصندوق.تعلميات الهيئة العامة لألوقاف و قيود االستثمار المذكورة في

ستثمار يديرها مديي اناديق ا ستثمار أاول الصندوق في وحدات اندوق أو  أو مديرو  ر الصندوق( الحد الذي يمكن فيه ا

 ناناديق آخرو

ال يوجد حد أعلى لالسااتثمار في الصااناديق ذات الطرح العام والمتوافقة مع الضااوابط الشاارعية للصااندوق، ويكون الحد األعلى 

سبة  وذلك حسب قيود االستثمار المحددة في  % من صافي أصول الصندوق25لالستثمار في الصناديق ذات الطرح الخاص ن

شمل  تعديل عليها، أيالئحة صناديق االستثمار أو مات الهيئة العامة لألوقاف ويتعلو الصندوق وأحكام شروط  في االستثماروت

يتم إعفاء . وفي حال االستثمار في الصناديق المدارة من قبل مدير الصندوق، تابعيه أو الصندوق مدير قبل من المدارة الصناديق

  الصناديق المستثمر بها.استثمارات الصندوق من الرسوم اإلدارية لتلك 

 التمول صندوق في ال( االحيات ك

% من 15ال يتجاوز بما  الصااندوق أصااول بهدف تعزيزالشاارعية الضااوابط  مع متوافق تمويل على الحصااول للصااندوق يحق

 .)مجلس النوار( بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق صافي أصول الصندوق

 ريطرف نظ ( الحد األعلى للتعامل مع أيل

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

 ( سياسة مدير الصندوق إلدارة مخاطر الصندوقم
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تخاذ قرارات اسااتثمارية منسااجمة مع ممارسااات االسااتثمار الجيد والحكيم التي تحقق أهداف الصااندوق المدير الصااندوق  يسااعى

ليها في شروط وأحكام الصندوق والمستندات األخرى ذات العالقة، ويشمل ذلك بذل مدير الصندوق الجهد الالزم للتأكد إالمشار 

 من:

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

 الشروط واألحكام.في على ذلك 

 عدم تحمل الصندوق أي مخاطر استثمارية غير ضرورية تتعلق بأهدافه االستثمارية 

 ( المؤشر ا سترشادين

مؤشاارات مختلفة  3 من مركب مؤشاار اسااتخدام يتم سااوف، ولكن اسااتراتيجية اسااتثمار الصااندوق أي مؤشاار اسااترشااادي تبعتال 

 :لمقارنة األداء، وتشمل

 %60سايبر ثالثة أشهر  .1

 %25 المتوافقة مع الضوابط الشرعية لصناديق العقارية المتداولةلستاندرز اند بورز مؤشر  .2

  %15 ستاندرز اند بورز لألسهم السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعيةمؤشر  .3

 

 الماليةالتعامل في مشتقات األوراق ( س

 الصااادرة أو الهيئة عن الصااادرة المالية الكفاية لقواعد خاضااعة مصاادرة لجهة المالية األوراق مشااتقات في الصااندوق يسااتثمر قد

لغرض اإلدارة الفعالة للمحفوة وتحقيق األهداف االسااااااتثمارية ومتطلبات التحوط من المخاطر  للهيئة مماثلة رقابية جهة عن

 أصول قيمة صافي من٪ 15 ذلك يتجاوز أال وعلى الشرعية، الضوابط مع متوافقة تكون أن علىالمتعلقة باستثمارات الصندوق 

 .الصندوق

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

 ال يوجد

 المخاطر الرئيسة لالستثمار في الصندوق: 4)

وتبعاً لذلك يجب استثماراته، تنوع بسبب  مرتفعةويتعرض لتقلبات المخاطر،  مرتفعصندوق استثمار  يعتبر الصندوق -أ

 .أن يكونوا على بينه من المخاطر الرئيسة التي قد يكون لها أثر سلبي على أداء الصندوق )الواقفين( المشتركينعلى 

ليس هناك تأكيد أن األهداف االساااتثمارية للصاااندوق ساااوف تتحقق وذلك ألن ظروف الساااوق وطرق التداول في تغير  -ب

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

أو أنه لن أو ضاامان على توزيع األرباح )غلة الوقف( على الجهة المسااتفيدة ضاامان بأن األرباح سااوف تتحقق يوجد  ال -ج

 مقارنة بالمؤشر االسترشادي سيتكرر أو يماثل األداء السابق. الصندوق خسائر كبيرة أو أن أداءأي يتم تكبد 

 .بنكيةال يعتبر بمثابة وديعة  االستثمار في الصندوق في االعتبار أن المحتملين ركين )الواقفين(المشتيجب أن يأخذ  -د

وقد ، (األصل الموقوف) أن يدركوا أنهم ربما يخسرون جزءاً من أو كامل استثمارهم )الواقفين(المشتركين يجب على  -ه

   على أوجه الصرف.و تنخفض قيمة التوزيعات )غلة الوقف( أ تنخفض قيمة االستثمارات الرئيسة للصندوق

 صندوق الالمحتملة المرتبطة با ستثمار في  لمخاطر الرئيسةاقائمة  -و

المرتبطة المحتملين في االعتبار قبل االسااااااتثمار في هذا الصااااااندوق عوامل المخاطر  المشااااااتركين )الواقفين(يجب أن يأخذ 

 والتي تشتمل وال تنحصر على التالي: باالستثمار

 األسهم أسواقمخاطر 



15 
 
 

 

ستثمارات  سواق ذات مخاطر وتذبذب عالي. إن جميع ا سواق األسهم، والتي بطبيعتها أ ستثمر الصندوق جزء من أصوله في أ ي

أسااواق األسااهم عرضااة لالنخفاض المفاجة بنساابة أكبر من فئات األصااول األخرى والذي بدورها تؤثر ساالباً على صااافي قيمة 

 أصول الصندوق.  

 الدين دواتوأ واق النقدمخاطر ا ستثمار في أدوات أس

مخاطر ائتمانية تتمثل في إمكانية عدم قدرة  يصاااحبه الدينصااناديق أدوات وأسااواق النقد أو وصااناديق  أدواتأن االسااتثمار في  

 ً ، أو عدم رغبة الطرف اآلخر في ساااداد المساااتحقات أو االلتزامات المترتبة عليه في الوقت المحدد أو عدم إمكانية الساااداد نهائيا

  باإلضافة إلى مخاطر أسعار الفائدة والذي من الممكن أن يؤثرون مجتمعين أو منفردين على سعر الوحدة بشكل سلبي.

 المخاطر ا قتصادية والسياسية

. وعليه فإن أي تغييرات المستثمر بهاألسواق في اينطوي االستثمار في الصندوق على المخاطر الناجمة عن التوزيع الجغرافي 

أو بنزع  االسااتقرار السااياسااي ساابيل المثال، التغير في الحكومات أو علىفي الوروف االقتصااادية أو السااياسااة،  لبيةوساامعاكسااة 

أو بأي  االقتصاااادي الركود أو التضاااخم أوالملكيات أو بتجميد األصاااول أو بتغير القوانين الساااائدة في تلك الدول أو هبوط العملة 

( التي يستثمر بها الصندوق، يكون له أثر سلبي على قيمة الوحدة الدول)أو  للدولة يةسلبحوادث أو ظروف اقتصادية أو سياسية 

 في الصندوق. 

 غرافيةالمخاطر الج

يكون التي و الدولة )أو الدول(والقوانين السائدة في واألسواق المالية اسية التغيير في األوضاع السيالتي تنشأ من مخاطر الهي 

  ، مما ينعكس بشكل سلبي على استثمارات الصندوق. في أسواقهاأو ينوي االستثمار الصندوق مستثمراً 

 مخاطر إعادة ا ستثمار

عوائد األصاااااول المساااااتثمر بها لتحقيق عوائد بنفس األصاااااول وهي المخاطر التي تنشاااااأ من عدم القدرة على إعادة اساااااتثمار 

ق مما ينعكس سااالباً على صاااافي قيمة أصاااول لبي على أداء الصاااندوالمساااتويات الساااابقة التي تم تحقيقها مما قد يكون له أثر سااا

 .الصندوق

  لتزام بالضوابط الشرعية عدم امخاطر 

االسااتثمارات في الشااركات أو  تلكاسااتبعاد للصااندوق بالشاارعية التزام أحد اسااتثمارات الصااندوق بالمعايير تتمثل مخاطر عدم 

بسااعر قد يكون غير مالئم، إضااافة إلى أن اسااتبعاد عدد  األوراق الماليةاألوراق المالية المسااتثمر بها، مما قد يؤدي إلى بيع تلك 

الشااارعية الخاصاااة بمدير الصاااندوق من شاااأنه أن يجعل لجنة الرقابة المحددة من  للمعاييرمن الشاااركات كنتيجة لعدم مطابقتها 

ستثمارات الصندوق أكثر تركي ستثمارات الصندوق والذي بدورة زاً ا سلباً على قدرة مدير الصندوق على تنويع ا مما قد ينعكس 

 .ينعكس سلباً على أداء الصندوق

 المخاطر القانونية

قد تواجه الشاااااركات بعض المخاطر القانونية نتيجة لعدم االلتزام بتطبيق األنومة واإلجراءات القانونية، وتأتي تلك المخاطر من 

الصاااندوق واحتمالية تعرضاااها للمخاطر القانونية والمقاضااااة من قبل دعاوى األفراد أو الشاااركات.  بها يساااتثمرت التي الشاااركا

 .على أصول وأداء الصندوق سلبي بشكلوعليه، ربما ينتج عن ذلك انخفاض في قيمة استثمارات الصندوق مما يؤثر 

 مخاطر العملة

من أصااول الصااندوق في بعض جزء يتركز اسااتثمار الصااندوق في السااوق المالية السااعودية ولكن قد يسااتثمر مدير الصااندوق 

بهدف تنويع اسااتثمارات الصااندوق، مما يعرض الصااندوق إلى مخاطر تغير أسااعار الصاارف  األسااواق المالية المنومة األخرى

 .أصول وأداء الصندوق بشكل سلبي علىمقارنة بعملة الصندوق والتي قد تؤثر 

 الناشئة األسواق مخاطر
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األدوات االسااتثمارية التي تصاادر في األسااواق الناشاائة ذات المخاطر العالية  من تتكونالصااندوق  في االسااتثماراتمن  بعض إن

 في التقلبات من لمزيدفي السيولة وعدم االستقرار فيما يتعلق بالبيئة السياسية واالقتصادية، مما سيعرض المشتركين )الواقفين( 

سعار صندوق وحدات أ صندوق أصول قيمة في انخفاض عنها ينتج التي االستثمار مخاطر وارتفاع ال  انخفاض إلى يؤدي مما ال

 .الصندوق في الوحدة سعر

 الثابت الدخل ألدوات الداخلي التصنيف على ا عتماد مخاطر

ً بعض إصاادارات الصااكوك وأدوات الدخل الثابت بأنها غير مصاانفة  تتساام  يجعلقبل شااركات التصاانيف المعتمدة مما  من ائتمانيا

. به يقوم الذي الداخلي االئتماني والتصااانيف التقييم ثم والتحليل، البحثعلى  بناءً الداخلي  التصااانيفعلى  يعتمدمدير الصاااندوق 

في  ولكن الثابت الدخل أدوات لمصدري المالي الوضعفإن مدير الصندوق يعتمد على خبرات فريق العمل الداخلي لتحديد  وعليه

 أصاااول على سااالبيذلك بشاااكل  يؤثر قد بهالألوراق المالية المساااتثمر  الفعليحال عدم المقدرة على التقييم والتصااانيف االئتماني 

 .الصندوق وأداء

 أخرى استثمارية ناديقا في ا ستثمار مخاطر

يتعرض لها ذلك الصاااندوق  إلى تعرض الصاااندوق للمخاطر التي الصاااناديق االساااتثمارية األخرى تتمثل مخاطر االساااتثمار في

على أصاول  سالبا يؤثر قد مماالمساتثمر به والتي من الممكن أن تكون مختلفة عن المخاطر المتعلقة باساتثمارات هذا الصاندوق، 

 .وأداء الصندوق

 المصالح تعارض

سعى صندوق إلى  ي صندوق مصلحة رعايةمدير ال  مدير ويلتزم األوقات، جميع في المشتركين عمالئه ومصلحةاالستثماري  ال

 لمدير االسااتثمارية القراراتاسااتمرار اسااتقاللية وموضااوعية  لضاامان ينشااأ قدمصااالح  تعارضأي  لمعالجة بالسااعي الصااندوق

 نشأة أي من تعارض للمصالح من الممكن أن يصاحبه تأثير سلبي على أصول وأداء الصندوق.  إنوبالتالي،  الصندوق،

 النقدية التوزيعات مخاطر

شركات قبل من الموزعة األرباح تذبذب عن الناتجة المخاطر وهي ستثمر التي ال صندوق بها ي  أرباح تقلب عنها ينتج قد والتي ال

 على الموزعة العوائد مقدار تذبذب أو تقلب إلى يؤدي قد مما شااركة، بكل الخاصااة التوزيعية السااياسااة في التغير أو/و الشااركات

وعدم المقدرة على تحقيق أهداف الصاندوق مما قد يؤثر سالبياً على أداء الصاندوق  الصاندوق قبل من للصاندوق المساتفيدة الجهة

 وسعر الوحدة.

 الصندوق مدير موظفي على ا عتماد مخاطر

وجود  دونالمفاجة  غيابهمأو  استقالتهم أوالوظيفية  ملمهامه بأدائهمالصندوق  المسؤولين عن إدارةتقصير من الموظفين إن أي 

 . أداء الصندوق  على سلبيينتج عنه تأثير  قد المناسب البديل

 ا ئتماني التصنيف خفض مخاطر

ً  يؤثر ربما االئتماني التصاااانيف وكاالت قبل منالمقابلة  لألطراف االئتماني التصاااانيف في تغييرأو  خفض أي إن في قيمة  ساااالبا

ً يؤثر  بدوره والذيصدر األوراق المالية التي أصدرها ذلك المُ   قيمة أصول الصندوق. صافيعلى  سلبا

 التداول تعليق مخاطر

تداول تعليق يؤدي قد ية ألوراقا من مجموعة في أو ككل السااااااوق في ال مال قد توفر عدم إلى ال قدان أو الن  الفرص من عدد ف

ً  يؤثر قد مما االستثمارية  وسعر الوحدة بالصندوق. الصندوق أداء على سلبا

  المحدود األداء سجل مخاطر
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 إعطاء يمكن فال اسااتثماراته، إدارة في الصااندوق مدير خبرة على ويعتمد سااابق، أداء سااجل له وليس جديد الصااندوق ألن نوراً 

 وسعر الصندوق أداء على تؤثر قد التي االستثمار مخاطر من يعتبر مما ستتحقق، االستثمارية الصندوق أهداف أن على تأكيدات

 .سلبي بشكل الوحدة

 األولوية وحقوقالطروحات األولية  في المشاركة مخاطر

 حدوث في يتسبب قدامتالك أسهم في الشركة التي تطرح حق األولوية  أو األولوية وحقوق األولية الطروحات في االستثمار إن

 من األولى أيام)خالل  األولية الطروحات تداول ألسااااعار بها المسااااموح التذبذب نساااابة أن حيث للصااااندوق، جوهرية خسااااائر

ما  بنسابة الممثلة) الساعودية المالية األساواق في المدرجة األساهم أساعار لها تخضاع التي النسابة يفوق األولوية وحقوق( األدراج

 ( مما قد يؤثر سلبياً على سعر الوحدة في الصندوق.ونزوالً  صعوداً % 30 إلى% 10 بين

  األخرى ا ستثمارات مخاطر

 المتداولة الصناديق مثل أخرى استثمارات في ويستثمر الصندوق، في بها المستثمر األصول فئات من الصندوق مدير ينوع قد

 األخرى األصول فئات من خطورة أكثربطبيعتها  االستثمارات هذه وتعتبر ،REITsالمتداولة  العقارية االستثمارية والصناديق

 .الصندوق وأداء أصول على سلبي بشكل االستثمارات تلك تؤثر وقد الثابت والدخل النقد أسوق مثل

 التمويل مخاطر

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

 الصااندوق أصااول على يؤثر قد مما اسااتثماراته بعض لبيع الصااندوق مدير يضااطر قد مما الصااندوق، مدير إرادة عن خارجة

 .الوحدات أسعار على سلبا سينعكس والذي

 الُمصِدر مخاطر

 أو االقتصاااادية الوروف في والتغيرات النوير،/المقابل الطرف أو للُمصااادر المالية الوروف في التغييراتهذه المخاطر  تشااامل

ً  تؤثر التي المحددة الساااياساااية  األوراق قيمة انخفاض إلى يؤدي قد مما المصااادرين، أو المالية األوراق من معين نوع على سااالبا

 .الصندوق في الوحدات وأسعار الصندوق أداءسلباً على  ينعكس وبالتالي بها المستثمر المالية

 الصرف سعر مخاطر

م التي وهي السعودي الريال هي الصندوق عملة  من أخرى عملة بأي مشتركينال اشتراكات وتقبل ووحداته، استثماراته بها ستقو 

)الواقفين(  المشاااتركين ويتحمل التاريخ، ذلك في األساااواق في الساااائد الصااارف ساااعر أسااااس على الرئيساااية العالمية العمالت

ومن  التحويل تاريخ عند العمالت لتلك الصرف سعر تذبذب بمخاطر الصندوق عملة غير بعملة اشتراكاتهم تحويل في الراغبون

 .العملة صرف رسوم منها يخصم أو الصرف سعر حسب ينخفضقد  المسجل)الوقف(  االشتراكالممكن أن قيمة 

 مخاطر الزكاة والضريبة

بأنها غير الوقفي  االسااتثماري الصااندوقتُعد مساااهمات المشااتركين )الواقفين( الخاصااة والتوزيعات المالية النقدية على مسااتفيد 

للزكاة والضريبة ولكن قد تفرض هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أو أي سلطة أخرى ضريبة على صناديق االستثمار  خاضعة

 الصندوق وأسعار وحداته. الوقفية يترتب عليها انخفاض لقيمة أصول

 ألية تقييم المخاطر: 5)

 الصندوق. بأصول المتعلقة المخاطر يميلتق داخلية يتبع مدير الصندوق آلية
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 :الفئة المستهدفة لالستثمار في الصندوق 6)

للمال أو  مالًكاأن يكون  على الصااافة االشاااتراك بالصاااندوق بهذه المملكة أنومة له تقر اعتباري أو طبيعي شاااخص يحق ألي

إلى وقف الذين يسااااعون  مشااااتركينال فإن الصااااندوق يالئم الوقفي،أهداف الصااااندوق  مراعاة، مع له فيه، وأهالً للتبرع مأذونًا

 .الخيرية األعمال تقديمفي العوائد النقدية  تصرفل ةعبر األسواق الماليواستثمار أموالهم 

 :قيود/حدود ا ستثمار 7) 

الئحة صااااناديق وتعليمات الهيئة العامة لألوقاف يلتزم مدير الصااااندوق خالل إدارته للصااااندوق بالقيود والحدود التي تفرضااااها 

 . وأي تعديل عليهااالستثمار وشروط وأحكام الصندوق 

 :العملة 8)

م بها استثماراته ووحداته. وتقبل اشتراكات  الواقفين/مشتركينال وقاف(األ) عملة الصندوق هي الريال السعودي وهي التي سيقو 

بأي عملة أخرى من العمالت العالمية الرئيساااة على أسااااس ساااعر الصااارف الساااائد في األساااواق في تاريخ االشاااتراك. ويتحمل 

 مخاطر تذبذب سعر الصرف لتلك العمالت عند تاريخ التحويل.بالراغبون في تحويل استحقاقاتهم بعملة غير عملة الصندوق 

 :مقابل الخدمات والعمو ت واألتعاب 9)

 ل لجميع المدفوعات من أاول اندوق ا ستثمار، وطريقة احتسابهاتفااي -أ

 رسوم اإلدارة

% من 10 رسااوم أداء بنساابة من صااافي قيمة أصااول الصااندوق أو % ساانوياً 0.40يسااتحق مدير الصااندوق أتعاب إدارة بنساابة 

   قبل خصم الرسوم والمصاريف كما في نهاية السنة ويتم اعتماد الرسوم األقل بينهما.    إجمالي العائد السنوي للصندوق

 .خالل السنة المالية إجمالي العائد السنوي المذكور يشمل العوائد الرأسمالية والتوزيعات النقدية

 ا شتراك رسوم

 من المشتركين )الواقفين( على مستوى الصندوق.  اشتراكرسوم  لن يتقاضى مدير الصندوق أي

 رسوم أمين الحفظ

لألوراق المالية التي يتم حفوها في الساااااوق قيمة األصاااااول إجمالي سااااانوياً من % 0.02يتحمل الصاااااندوق رساااااوم حفظ تعادل 

التي يتم حفوها في لألوراق المالية ساانوياً من قيمة األصااول %( 0.15 - %0.07رسااوم حفظ تتراوح بين ) السااعودية، ويتحمل

 األخرى.  والعالمية األسواق الخليجية والعربية

الرساااوم النوامية والرساااوم التي قد تفرضاااها رساااوم الصااافقات التي تدفع ألمناء الحفظ وتشااامل  الرساااوم أمين الحفظ المذكورة 

 والتي من الممكن أن تتغير من وقت ألخر. األسواق ومراكز اإليداع

 الضرائب

 أو الصااندوق مع المبرمة العقود أو الصااندوق على فرضااها يتم أخرى ضاارائب وأي المضااافة القيمة ضااريبة الصااندوق يتحمل

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

 رسوم التعامل

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

 األسواق والتي تدفع للوسطاء واألسواق المالية والجهات التنويمية.

 خرىاأل والمصاريف رسومال
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ال الحصر، رسوم المراجعة ورسوم النشر والرسوم على سبيل المثال وسيتحمل الصندوق المصاريف الالزمة والفعلية إلدارته، 

ورسااوم المؤشاار االسااترشااادي ومكافآت أعضاااء مجلس إدارة الصااندوق المسااتقلين، وأي من المصااروفات والتنويمية الرقابية 

  .الحفظ والضرائب(رسوم أمين و  األخرى الالزمة )باستثناء مصاريف التعامل

%( من متوسااط صااافي قيمة األصااول 0.15نقطة أساااس ) 15لهذه المصاااريف هي ويكون الحد األعلى لنساابة تحمل الصااندوق 

 لاير(، أيهما أعلى. علماً أن الصندوق يتحمل المصاريف الفعلية فقط. 150,000السنوية أو )

ووقت دفعها من  واألتعاب،والعمو ت  ماتدمع كيفية حسمماب مقابل الخ والمصمماريف،يوضممح جميع الرسمموم  جدول -ب

 قبل الصندوق

 رسوم اإلدارة

بشكل يومي النسبة  هذه وتحتسب الصندوقمن صافي قيمة أصول  سنوياً % 0.40

من إجمالي العائد وذلك % 10بنسااابة برساااوم أداء ومقارنتها  ،تقييمعملية  كل عند

ويتم  ،في نهاية السااانةكما  قبل خصااام الرساااوم والمصااااريف السااانوي للصاااندوق

الصااااااندوق اسااااااتقطاعها من أصااااااول ويحق لمدير اعتماد الرسااااااوم األقل بينهم. 

 .الصندوق بعد نهاية السنة المالية للصندوق

سمالية والتوزيعات النقدية سنوي المذكور يشمل العوائد الرأ خالل  إجمالي العائد ال

  . السنة المالية

 رسوم ا شتراك
من المشاااتركين )الواقفين( على  اشاااتراكرساااوم  لن يتقاضاااى مدير الصاااندوق أي

 مستوى الصندوق. 

 الحفظ أمين  رسوم

قيمة األصااااول لألوراق المالية التي يتم حفوها إجمالي % ساااانوياً من 0.02تعادل 

%( سااانوياً من قيمة األصاااول لألوراق 0.15 -% 0.07)و  في الساااوق الساااعودية

، وتحتسب األخرى والعالمية المالية التي يتم حفوها في األسواق الخليجية والعربية

 .شهر ميالدي كل نهاية فييستحق خصمها و يومي أساس علىكنسبة مئوية 

 الضرائب 

 على فرضااها يتم أخرى ضاارائب وأي المضااافة القيمة ضااريبة الصااندوق يتحمل

 أخرى ألطراف تدفع التي الرساااوم أو الصاااندوق مع المبرمة العقود أو الصاااندوق

قديمهم نوير خدمات ت ندوق أعمال أو ل ندوق مدير أو للصاااااا بل الصاااااا قا  إدارة م

 .الصندوق

 رسوم التعامل

يتحمل الصاااندوق عموالت ورساااوم التداول الناتجة عن صااافقات وعمليات شاااراء 

وبيع األوراق المالية حساااب العموالت الساااائدة في األساااواق والتي تدفع للوساااطاء 

 واألسواق المالية والجهات التنويمية.

المممممرسمممممممممموم  

والمصممممماريف 

 األخرى

مجموع مكممافممعت أعضمممممممماء 

مجل  إدارة الصمممممممنمممدوق 

 المستقلين

تحسب على أساس يومي ، لاير سعودي" كحد أقصى سنويا 30,000تصل إلى "

 .كمصروف مستحق وتدفع نهاية السنة المالية

 الحسممممممممابممات مراجعأتعمماب 

 المستقل

تحساااب على أسااااس يومي كمصاااروف مساااتحق وسااانوياً لاير ساااعودي  35,000

 .في نصف ونهاية السنة الماليةيستحق خصمها من أصول الصندوق و مخصومة

 رسوم المؤشر ا سترشادي
تحسااب على أساااس يومي وإن وجدت،  ساانوياً  لاير سااعودي 26,500بحد أقصااى 

 .تخصم وتدفع نهاية السنة المالية كمصروف مستحق

 رسوم النشر في موقع تداول 
تخصم  تحسب على أساس يومي كمصروف مستحقو سنوياً  لاير سعودي 5,000

 .وتدفع نهاية السنة المالية
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لهيئمممة الرسمممممموم الرقمممابيمممة 

 السوق المالية

تحسب على أساس يومي كمصروف مستحق وتدفع وسنوياً لاير سعودي  7,500

 .نهاية السنة المالية

 قبل احتساب ضريبة القيمة المضافة *جميع الرسوم أعاله

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

 

الصمممندوق إلى القيمة اإلجمالية ألامممول الصمممندوق على مسمممتوى الصمممندوق  افتراضمممي يوضمممح نسمممبة تكاليف جدول -ج

 على أن يشمل نسبة التكاليف المتكررة وغير المتكررة الصندوق،خالل عمر  المشترك )الواقف(و

 المساااتثمر المبلغ أن بافتراض إلى القيمة اإلجمالية ألصاااول الصاااندوق أعاله الموضاااحةنسااابة تكاليف الصاااندوق  يوضاااح مثال

 %10 يعادل المالية الساااانة نهاية في المحقق والعائد سااااعودي لاير مليون 10 يعادل الصااااندوق وحجم سااااعودي لاير 100,000

 .)غير شامل ضريبة القيمة المضافة(

 أساس ا حتساب الصندوق ااول إجمالي
 نسبة التكاليف

 صندوقلل

نسبة التكاليف 

 للمشترك )الواقف(

 يوجد ل  - - االشتراك رسوم

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

 %0.0318 %0.0318 من إجمالي قيمة األاول

 %0.2727 %0.2727 األاول قيمة إجمالي من المستقلين االدرة مجلس اعضاء مكافاة

 %0.3182 %0.3182 من إجمالي قيمة األاول الحسابات مراجع  رسوم

 %0.2409 %0.2409  رسوم المؤشر االسترشادي

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

 %0.0455 %0.0455 من إجمالي قيمة األاول تداول رسوم

صاااااافي المصاااااروفات قبل خصااااام رساااااوم 

 اإلدارة
- 0.9773% 0.9773% 

 %0.40 %0.40 من اافي قيمة األاول الصندوق دارةإ رسوم

 %1.38 %1.38 - إجمالي نسبة التكاليف المتكررة

 - - - إجمالي نسبة التكاليف الغير متكررة

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

 السااانة نهاية االفتراضاااي االساااتثمار صاااافي

 المالية
- 10,848,500 108,485 

 

 

 

 المشتركين )الواقفين(مقابل الصفقات المفروضة على ا شتراك وا سترداد ونقل الملكية التي يدفعها  -د

 رسوم ا شتراك

 على مستوى الصندوق.  (الواقفين) أي رسوم اشتراك من المشتركينلن يتقاضى مدير الصندوق 

 ونقل الملكية ا سترداد

 بحسب طبيعة الصندوق الوقفي. ملكيتها أو نقللن يتمكن المشتركين )الواقفين( في الصندوق من استرداد اشتراكاتهم 

الصممندوق بشممأن التخفيضممات والعمو ت المعلومات المتعلقة بالتخفيضممات والعمو ت الخااممة وشممرح سممياسممة مدير  -ه

 الخااة
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 ال يوجد 

  الضريبةأو /و بالزكاة المتعلقة المعلومات -و

االساااتثماري وكونه صاااندوقاً وقفياً، فإن الزكاة على أصاااول الصاااندوق وعلى غلته ال تجب، مالم تنص الصاااندوق  لطبيعةنوراً 

 اللوائح واألنومة بخالف ذلك.  

 عمولة خااة يبرمها مدير الصندوق  أي -ز

  ال يوجد

مثال افتراضمممي يوضمممح جميع الرسممموم والمصممماريف ومقابل الصمممفقات التي ُدفعت من أامممول الصمممندوق أو من قبل  -ح

 على أساس عملة الصندوق )الواقفين( المشتركين

 يعادل الصندوق وحجم سعودي لاير 100,000 المستثمر المبلغ أن بافتراض أعاله الموضحة الرسوم احتساب آلية يوضح مثال

 .)غير شامل ضريبة القيمة المضافة( %10 يعادل المالية السنة نهاية في المحقق والعائد سعودي لاير مليون 10

 الصندوق ااول إجمالي
 الصمممممندوق ومصممممماريف رسممممموم

 **السعودي بالريال

 المسمممممتثمر ومصممممماريف رسممممموم

 **السعودي بالريال

 ال يوجد - االشتراك رسوم

 الحفظأمين  رسوم

 يعاااادل الحفظ رساااااااوم متوساااااااط أن افتراض)على 

0.035)% 

3,500 35 

 300 30,000 المستقلين االدرة مجلس اعضاء مكافاة

 350 35,000 الحسابات مراجع  رسوم

 265 26,500 رسوم المؤشر االسترشادي

 75 7,500 لهيئة السوق المالية الرقابية الرسوم

 50 5,000 تداول رسوم

 1,075 107,500 صافي المصروفات قبل خصم رسوم اإلدارة

 440 44,000 الصندوق ادارة رسوم

 1,515 151,500 الرسوم والمصاريف السنوية  مجموع

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

 108,485 10,848,500 المالية السنة نهاية االفتراضي االستثمار صافي

عائد االستثمار االفتراضي نهاية السنة  نسبة صافي

 المالية
8.49% 8.49% 

 ** جميع الرسوم أعاله غير شاملة لضريبة القيمة المضافة.

 

 :والتسعير التقييم 10)

 الصندوق هكل أال يملك يميتقأ( كيفية 

 :يلي كما يميتق يوم كل في الصندوق أصول يميبتق الصندوق مدير يقوم
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ويتم التقييم على أسااااااس العملة، ويكون تحديد التقييم بناًء على جميع األصاااااول التي  تقييم،الصاااااندوق في كل يوم  يقيَّم -أ

 تضمها المحفوة مخصوماً منها المستحقات الخاصة بالصندوق في ذلك الوقت. 

ق بتحديد القيم تعتمد طريقة التقييم على نوع األصاااااال، وقد يعتمد مشااااااغل الصااااااندوق على نوم موثوق بها فيما يتعل -ب

 واألسعار وأسعار الصرف.

 يتم إتباع المبادئ األتية لتقييم أصول الصندوق: -ج

إذا كانت األصااااااول أوراقاً مالية مدرجة أو متداولة في أي سااااااوق أوراق مالية منومة أو على نوام تسااااااعير آلي،  .1

  .فيستخدم سعر اإلغالق في ذلك السوق أو النوام

إذا كانت األوراق المالية معلقة، فينبغي تقييمها وفقاً آلخر سااااااعر قبل التعليق، إال إذا كان هناك دليل قاطع على أن  .2

 .عن السعر المعلق أو أرتفعت انخفضتقيمة هذه األوراق المالية قد 

األسااااهم التي تمت المشاااااركة بها في الطروحات األولية والحقوق األولوية في الفترة ما بين االكتتاب  تقييموساااايتم  .3

 وتداول الورقة المالية بناء على سعر االكتتاب أو سعر الحق المكتتب به

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

 .األرباح المتراكمة/العوائدلقيمة االسمية باإلضافة إلى بالنسبة إلى الودائع، ا .5

ح عنها  .6 بالنساابة إلى أي اسااتثمار آخر، القيمة العادلة التي يحددها مدير الصااندوق بناًء على الطرق والقواعد المفصاا 

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

المصروفات المتراكمة(  –المستحقات  –يتم احتساب صافي قيمة األصول لكل وحدة بالمعادلة التالية: )إجمالي األصول  -د

 عدد الوحدات القائمة وقت التقييم. /

 ، وتكرارهاالتقييمب( عدد نقاط 

 تم كما الصندوق في أصل كل لقيمة وفقا الخميس إلى األحد من يوميفي أيام العمل الرسمية بشكل  الصندوق أصول يميتق سيتم

 ليوم التالي الرساامي العمل يوم في الوحدة سااعر إعالن ساايتم كما مساااًء، الخامسااة الساااعة قبل أعاله )أ( الفقرة في إليه االشااارة

 التعامل.

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

 يميتق عند( إن وجد السااابقين المشااتركين )الواقفين()بما في ذلك  المتضااررين المشااتركين )الواقفين( جميع وتعويض توثيق ساايتم

 في خطأ أي عن فوراً  الهيئة إبالغ ساايتم كما. خاطة بشااكل وحدة سااعر حساااب أو خاطة بشااكل الصااندوق أصااول من أصاال أي

وفي أي  المالية الراجحي موقع في فوراً  ذلك عن واإلفصاااح الوحدة سااعر من أكثر أو (%0.5) نساابته تشااكل التسااعير أو يميالتق

 76التي يُِعد ها مدير الصااندوق وفقاً للمادة  الصااندوق تقارير وفيموقع أخر متاح للجمهور بحسااب الضااوابط التي تحددها الهيئة 

من  77سعير للهيئة وفقاً للمادة كما أن مدير الصندوق سوف يقدم ملخصاً بجميع أخطاء التقييم والت .من الئحة صناديق االستثمار

 نفس الالئحة.

 د( طريقة احتساب سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات ا شتراك وا سترداد

)إجمالي األصااول ناقصاااً المسااتحقات ناقصاااً المصااروفات باسااتخدام المعادلة التالية: صااافي قيمة األصااول لكل وحدة يتم حساااب 

يم صااااااافي قيمة أصااااااول يذي العالقة. ويتم تق التقييممقسااااااومة على إجمالي عدد وحدات الصااااااندوق القائمة في يوم  المتراكمة(

ستثمارات مقومة بالعمالت األخرى يتم إعادة تق يمها بعملة الريال السعودي بأسعار الصرف يالصندوق بالريال السعودي وأي ا

 .التقييمالسائدة في تاريخ 

 ر الوحدة، وتكرارهاهـ( مكان ووقت نشر سع

 .التعامل يوم يلي الذي العمل يوم في مساءً  الخامسة الساعة قبلوموقع الشركة  تداول موقع في الوحدة سعر نشر سيتم
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 :التعامالت 11)

 تفاايل الطرح األولي( أ

وذلك بسااعر طرح أولي  عمل يوم 16 لمدة، م26/06/2022 الموافقهـاااااااا 27/11/1443 تاريخفي  للعموماألولي  طرحال ساايتم

كما يحق لمدير الصاااااندوق البدء بعمل الصاااااندوق قبل انتهاء الفترة المحددة للطرح  لاير ساااااعودي لكل وحدة مطروحة. 1بقيمة 

يوم  21 تصل إلى للصندوق لمدة يحق لمدير الصندوق تمديد فترة الطرح األوليمليون لاير، و 10األولي في حال تم جمع مبلغ 

ً ، عمل إضافية  .وتشغيله الصندوق إطالق عند ينشأ الوقف أن علما

 

مسؤوليات مدير الصندوق في شأن طلبات المحدد والمواعيد النهائية لتقديم طلبات ا شتراك في أي يوم تعامل و التاريخ ( ب

 ا شتراك 

الصااندوق  االشااتراك فيوهي األيام التي يتم بناًء عليها  من األحد الى الخميس ييم يوميالتعامل في الصااندوق بناء على تق ساايتم

ويكون آخر موعد الساااااتالم  التعامل التالي لم يوافق يوم التعامل يوم عمل رسااااامي يتم التعامل في الصاااااندوق في يوم وفي حالة

 .طلبات االشتراك قبل الساعة الخامسة عصرا في اليوم ما قبل يوم التعامل

ا سمممترداد  متحصمممالتطلب ا سمممترداد ودفع بما في ذلك مكان تقديم الطلبات والمدة بين ، وا سمممتردادإجراءات ا شمممتراك ( ج

 أو نقل الملكية للمشترك )الواقف(

يتم استالم طلبات االشتراك يومياً عن طريق فروع الشركة المعتمدة خالل ساعات العمل الرسمية على أن يتم تقديم بيانات إثبات 

وبسااابب طبيعة الصاااندوق الوقفي، فإن  أو عن طريق القنوات اإللكترونية التي توفرها شاااركة الراجحي المالية.الهوية الالزمة، 

 .أو نقل ملكيتها جميع االشتراكات في الصندوق تعتبر موقوفة وال يمكن استردادها

 

 ( أّي قيود على التعامل في وحدات الصندوقد

بحساااب تعليمات الهيئة العامة لألوقاف والئحة الصاااناديق االساااتثمارية، يساااتثنى الصاااندوق الوقفي من أحكام طلبات االساااترداد 

 الواردة في الئحة صناديق االستثمار وأي تعديل عليها. 

ل معها التعامل في الوحدات أو يعلق، واإلجراءات المتبعة في تلك الحا تهـ  ( الحا ت التي يؤجَّ

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

 إذا طلبت هيئة السوق المالية ذلك 

 الحاليين. المشتركين )الواقفين(يحقق مصالح أو رفض األشتراك  مدير الصندوق أن التعليق ىأذا رأ 

 يملكها التي األخرى األصااول أو المالية األوراق مع التعامل فيها يتم التي الرئيسااة السااوق في التعامل تعليق تم إذا 

 مهمة أنها معقول بشكل الصندوق مدير يرى التي الصندوق أصول إلى بالنسبة أو عام بشكل إما االستثمار صندوق

  .الصندوق أصول قيمة صافي إلى نسبة

 يترتب على هذا في الصاااااندوق في حال رأى مدير الصاااااندوق أنه  يحق لمدير الصاااااندوق رفض أي طلب اشاااااتراك

  .االشتراك مخالفة للوائح هيئة السوق المالية أو نوام مكافحة غسل األموال

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

 .الصندوقي ف (الواقفينلمشتركين )االتأكد من عدم استمرار أي تعليق إال للمدة الضرورية والمبررة مع مراعاة مصالح  .1

وأمين الحفظ ومشغل الصندوق حول  )مجلس النوار( مراجعة التعليق بصورة منتومة والتشاور مع مجلس إدارة الصندوق .2

 .ذلك بصورة منتومة
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فوراً بأي تعليق مع توضاااااايح أسااااااباب التعليق، وإشااااااعار الهيئة الصااااااندوق ي ف (الواقفينلمشااااااتركين )واإشااااااعار الهيئة  .3

فور انتهاء التعليق بالطريقة نفسها المستخدمة في اإلشعار بالتعليق، واإلفصاح عن ذلك  الصندوقي والمشتركين/الواقفين ف

 في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق وأي  موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة.

لترداد التي ( اإلجراءات التي يجري بمقتضاها اختيار طلبات ا سو  ستؤجَّ

بحساااب تعليمات الهيئة العامة لألوقاف والئحة الصاااناديق االساااتثمارية، يساااتثنى الصاااندوق الوقفي من أحكام طلبات االساااترداد 

 الواردة في الئحة صناديق االستثمار وأي تعديل عليها. 

 آخرين مشتركين( األحكام المنظمة لنقل ملكية الوحدات إلى ز

يفوض الواقف كافة صالحياته وحقوقه المنصوص  وإنماآخرين،  مشتركين الصندوق إلى وحدات ملكية بنقل الصندوق يقوم لن

أو في حال  مات الهيئة العامة لألوقاف والئحة صااناديق االسااتثمار للناظر في حال وفاته أو فقدانه ألهليته الشاارعيةيعليها في تعل

ذات صااااالحية أو أي حاالت أخرى ال تتعارض مع األنومة والقوانين طلب ذلك بحسااااب أمر قضااااائي أو أمر من جهة تنويمية 

 المعنية وذلك حسب موافقة مدير الصندوق.

 ا شتراك فيها أو نقلها أو استردادها المشترك )الواقف(( الحد األدنى لعدد أو قيمة الوحدات التي يجب على ح

 .األدنى للرصيد والحد األدنى لالشتراك اإلضافيلاير سعودي، وهو الحد  1الحد االدنى لالشتراك في الصندوق 

 

 في األدنى الحد ذلك إلى الوامممممول عدم حال في المتخذةاإلجراءات ودنى للمبلغ التي ينوي مدير الصمممممندوق جمعه األحد ال( ط

 الصندوق

، كما يحق لمدير الصااندوق البدء بعمل الصااندوق قبل انتهاء الفترة المحددة للطرح األولي ال يوجد حد أدنى لبدء عمل الصااندوق

يوم عمل  21 تصاال إلى للصااندوق لمدة يحق لمدير الصااندوق تمديد فترة الطرح األوليو، مليون لاير 10حال تم جمع مبلغ في 

 .إضافية

 :سياسة التوزيع 12)

 أ( سياسة توزيع الدخل واألرباح

وسيقوم بإعادة الجهة المستفيدة على  )غلة الوقف( القابلة للتوزيع رباحاألصافي  من %65ما ال يقل عن يقوم الصندوق بتوزيع 

( النواريحدد مجلس إدارة الصندوق )مجلس و ه،تعزيز أداءو األصل الموقوفلتنمية  األرباح في الصندوق المتبقي من استثمار

 المستفيدة.نسبة التوزيع السنوية للجهة 

  ب( التاريخ التقريبي لالستحقاق والتوزيع

 ً وفي حال عدم تحديد  .يتم تحديد فترات التوزيع النقدي بحسب االتفاق مع الجهة المستفيدة بحيث يكون بحد أدنى مرة واحدة سنويا

 .للصندوق السنة المالية الربع الرابع من قبل نهايةنه يتم التوزيع إ، فالتوزيع النقدي الجهة الوقفية لتاريخ

 ج( كيفية دفع التوزيعات

 .للجهة المستفيدة يتم إيداع مبالغ التوزيعات في الحسابات المخصصة

 :الصندوقي ف الواقفين/المشتركينتقديم التقارير إلى  13) 

 أ( المعلومات المتعلقة بالتقارير المالية، بما في ذلك الفترات المالية األولية والسنوية
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  بما في ذلك القوائم والتقارير السااانوية  األولية والقوائم المالية سااانوي الربعالبيان إعداد ب يقوم مدير الصاااندوقساااوف(

الئحة صااناديق االسااتثمار وأي تعديل من  (4)( و 3) رقم ينوفقاً لمتطلبات الملحق والتقارير الموجزة (المالية الساانوية

  بها عند الطلب دون أي مقابل. )الواقفين( المشتركينتزويد  وسوف يتم عليها،

 من نهاية فترة التقرير وذلك في األماكن ( أشااااهر3)إتاحة التقارير الساااانوية للجمهور خالل مدة ال تتجاوز  سااااوف يتم 

 والموقع اإللكتروني للسوق الموقع االلكتروني لمدير الصندوق ، وفي76 الفقرة )ب( من المادةوبالوسائل المحددة في 

  .موقع آخر متاح للجمهور حسب الضوابط التي تحددها الهيئة وأي

  (30)للجمهور خالل  األولية وإتاحتها القوائم الماليةإعداد سااااااوف يتم  ً وذلك في األماكن  من نهاية فترة التقرير يوما

 والموقع اإللكتروني للسااوق الموقع االلكتروني لمدير الصااندوق وفيوبالوسااائل المحددة في شااروط وأحكام الصااندوق 

 .وأي موقع آخر متاح للجمهور حسب الضوابط التي تحددها الهيئة

 ( أيام من نهاية فترة الربع وذلك في األماكن 10سااااااوف يتم إعداد التقارير الربع ساااااانوية وإتاحتها للجمهور خالل )

والموقع اإللكتروني للسااوق  الموقع االلكتروني لمدير الصااندوق وفيفي شااروط وأحكام الصااندوق وبالوسااائل المحددة 

 وأي موقع آخر متاح للجمهور حسب الضوابط التي تحددها الهيئة.

  من انتهاء مدة الطرح ( أيام10بياناً بنتائج الطرح خالل )سوف يتم تزويد الهيئة العامة لألوقاف. 

  كما في أخركافة التقارير المذكورة في الفقرات الساااابقة المالية وهيئة الساااوق ساااوف يتم تزويد الهيئة العامة لألوقاف 

 ( أيام من تاريخ طلبها.5فترة متوفرة خالل )

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

 صافي قيمة أصول الصندوق. 

  وصافي قيمتها )الواقف( المشتركعدد وحدات الصندوق والتي يملكها. 

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

 شااأنها في المعد الساانة خالل الوحدات تملك شااخص أي ذلك في بما)في الصااندوق  )الواقفين( للمشااتركين ساانوي بيان 

ً ( 30) خالل المالية السااانة مدار على العام الصاااندوق وحدات في صااافقاته يلخص( البيان  المالية، السااانة نهاية من يوما

 من المخصااااااومة واألتعاب والمصااااااااريف الخدمات مقابل وإجمالي الموزعة األرباح البيان هذا يحتوي أن ويجب

 قيود مخالفات لجميع تفاصايل إلى باإلضاافة الصاندوق، وأحكام شاروط في والواردة الصاندوق في)الواقف(  المشاترك

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

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

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

أو اإلشاااعار وذلك  التقارير. ويجب إخطار مدير الصاااندوق في حال اكتشااااف أية أخطاء في وسااايلة تواصااال أخرى يتم اعتمادها

التقارير، وبعد ذلك تصبح التقارير الصادرة من تاريخ إرسال تلك اإلشعارات أو تقويمياً يوماً  )45) خمسة وأربعون خالل فترة

 ائية وحاسمة.عن مدير الصندوق نه

 بالقوائم المالية السنوية المشتركين )الواقفي( في الصندوقج( معلومات عن وسائل تزويد 

المالية الحصول على نسخ من القوائم  (ينالمحتمل ين)الواقف المحتملين مشتركينوال في الصندوق )الواقفين( المشتركينيستطيع 

أو في المقر  www.saudiexchange.sa  الساااعودية المالية تداول موقع شاااركة الساااوق وذلك من خاللمقابل دون السااانوية 

 capital.com-www.alrajhiالرئيسي لمدير الصندوق أو عن طريق موقعه االلكتروني  

https://www.saudiexchange.sa/wps/portal/tadawul/home/
http://www.alrajhi-capital.com/


26 
 
 

 

ترسااال على )العنوان البريدي و/أو وصاااندوق للبنساااخة من القوائم المالية  في الصاااندوق )الواقفين(المشاااتركين يتم موافاة جميع 

 بدون مقابل بناًء على استالم طلب خطي منهم بذلك.  أو من خالل أي وسيلة تواصل أخرى يتم اعتمادها (البريد اإللكتروني

 تاريخ أول قائمة مالية سنوية مراجعة  ( د

 م 2023-12-31إصدار أول قائمة مالية سنوية مدققة في السنة المالية المنتهية سيتم 

 ( تقديم القوائم المالية السنوية المراجعة للصندوقهـ

الحصااول على نسااخ من هذه القوائم  )الواقفين المحتملين( المحتملين مشااتركينوالفي الصااندوق  )الواقفين( المشااتركينيسااتطيع 

أو في المقر الرئيساااي   www.saudiexchange.sa الساااعودية تداولموقع شاااركة الساااوق المالية  وذلك من خاللمقابل دون 

 capital.com-www.alrajhiلمدير الصندوق أو عن طريق موقعه االلكتروني  

البريد بنسخة من القوائم المالية الصندوق ترسل على )العنوان البريدي و/أو  في الصندوق )الواقفين(المشتركين يتم موافاة جميع 

 بدون مقابل بناًء على استالم طلب خطي منهم بذلك.  (اإللكتروني

 :( في الصندوقالواقفينالمشتركين )سجل  14) 

في الفقرة بالمعلومات المطلوبة  المشااتركين )الواقفين(بإعداد سااجل  )شااركة الراجحي المالية( الصااندوق مشااغلساايقوم  (أ

وتحديثه بشااااكل والمعلومات المطلوبة في تعليمات الهيئة العامة لألوقاف من الئحة صااااناديق االسااااتثمار ( 12)ج( من المادة )

 العربية السعودية.مستمر عند حصول أي تغييرات في المعلومات حسب الالئحة وحفوه في المملكة 

 .المثبتة فيه (الوقف)ملكية  على ملكية الوحداتدليالً قاطعاً  المشتركين )الواقفين(سجل  د  ع  يُ  (ب

 المعني فقط بالمشترك )بالواقف(يوهر فيه جميع المعلومات المرتبطة  المشتركين )الواقفين(سيتم إتاحة ملخص لسجل  (ج

وسائل التواصل الموضحة في الشروط  )شركة الراجحي المالية( من خاللعن طريق مشغل الصندوق  عند الطلب مقابل بدون

  .واألحكام

 :المشتركين )الواقفين( في الصندوقاجتماع  15)

 للمشتركين )الواقفين( بالصندوقأ( الظروف التي يُدعى فيها إلى عقد اجتماع 

  في الصندوق )الواقفين( المشتركينيجوز لمدير الصندوق، بناًء على مبادرة منه، الدعوة لعقد اجتماع. 

  أيام من تسلم طلب كتابي من أمين الحفظ 10خالل  )الواقفين( المشتركينيدعو مدير الصندوق الجتماع 

  أو أكثر من  مشااااترك )واقف(أيام من تساااالم طلب كتابي من  10خالل  )الواقفين( المشااااتركينيدعو مدير الصااااندوق الجتماع

 % على األقل من قيمة وحدات الصندوق.25الذين يملكون مجتمعين أو منفردين  في الصندوق (الواقفين) المشتركين

 )الواقفين(المشتركين إلى عقد اجتماع  إجراءات الدعوةب( 

من خالل إعالن الدعوة على الموقع اإللكتروني الخاص  مشااتركين )واقفين( الصااندوقيدعو مدير الصااندوق الجتماع  .1

وأي موقع أخر متاح بحساااب الضاااوابط التي  به وعلى الموقع اإللكتروني الخاص بالساااوق المالية الساااعودية "تداول"

وأمين  المشاااتركين )الواقفين( في الصاااندوقإخطار خطي لجميع  من خالل إرساااالذلك ، وتحددها هيئة الساااوق المالية

يوماً من تاريخ انعقاد االجتماع. ويتعين أن يحدد اإلعالن  21أيام وال تزيد عن  10الحفظ مع إعطاء مهلة ال تقل عن 

ح. كما يتعين على مدير الصااااااند واإلشااااااعار وق، في نفس تاريخ انعقاد االجتماع ومكانه ووقته وجدول األعمال الُمقتر 

إلى  اإلشعارفيما يتعلق بأي اجتماع، تقديم نسخة من هذا  المشتركين )الواقفين( في الصندوقإلى  اإلشعاروقت إرسال 

 هيئة السوق المالية.

في حال موافقة مالكي الوحدات على أي من القرارات المقترحة في اجتماع مالكي الوحدات، واستلزم ذلك تعديل  .2

 شروط وأحكام الصندوق، فعلى مدير الصندوق تعديل هذه الشروط واألحكام وفقاً للقرار الموافق عليه.   

https://www.saudiexchange.sa/wps/portal/tadawul/home/
http://www.alrajhi-capital.com/
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 المشااتركين )الواقفين( في الصااندوقمن عدد  قالمشااتركين )الواقفين( في الصااندويتكون النصاااب الالزم لعقد اجتماع  .3

 % على األقل من قيمة وحدات الصندوق.25الذين يمتلكون مجتمعين 

يجب على مدير الصندوق عند إعداد جدول أعمال اجتماع مالكي الوحدات أن يأخذ في االعتبار الموضوعات التي  .4

%( على األقل من قيمة وحدات 10يملكون )يرغب مالكي الوحدات في إدراجها، ويحق لمالكي الوحدات الذين 

الصندوق العام إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال اجتماع مالكي الوحدات، شريطة أن ال يتداخل الموضوع 

 المقترح مع مسؤوليات مدير الصندوق وواجباته بموجب أحكام هذه الالئحة.

( من 1ات خالل فترة اإلعالن المشار إليها في الفقرة )يجوز لمدير الصندوق تعديل جدول أعمال اجتماع مالكي الوحد .5

هيئة هذه المادة، على أن يعلن ذلك في موقعه اإللكتروني وأي  موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها 

جتماع ، وبإرسال إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل عشرة أيام على األقل من االالسوق المالية

 ( يوماً قبل االجتماع. 21وبمدة ال تزيد على )

أعاله، يدعو مدير الصااااااندوق الجتماع ثان من خالل  (3)في حال عدم الوفاء بشااااااروط النصاااااااب الواردة في الفقرة  .6

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

أيام من تاريخ  5وأمين الحفظ مع إعطاء مهلة ال تقل عن  المشااااااتركين )الواقفين( في الصااااااندوقإخطار خطي لجميع 

الذين يمتلكون  المشااتركين )الواقفين( في الصااندوقاالجتماع الثاني. وخالل االجتماع الثاني، يشااكل أي عدد من  انعقاد

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

 .)الواقفين( في الصندوقالمشتركين تعيين وكيل لتمثيله في اجتماع  مشترك )واقف( في الصندوقيحق لكل  .7

 يجوز لكل مالك وحدات اإلدالء بصوت واحد في اجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدة يمتلكها وقت االجتماع. .8

يجوز عقد اجتماعات مالكي الوحدات واالشتراك في مداوالتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية  .9

 الحديثة وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة.

  الصندوق في( الواقفين) المشتركينفي اجتماعات  توحقوق التصوي الصندوق في( الواقفين) المشتركينتصويت  طريقة) ج

 االجتماعات خالل من القرارات على والتصويت ومداوالتها المشتركين )الواقفين( في الصندوق اجتماعات عقد يجوز .1

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

سية المقترحة يجب أخذ موافقة   .2 سبة  المشتركين )الواقفين( في الصندوقفي حال التغييرات األسا  ملكيتهمالذين تمثل ن

سواًء أكان حضورهم شخصياً  المشتركين )الواقفين( اجتماع في مالكها الحاضر الوحدات مجموع من% 50 من أكثر

 أم وكالة أم بواسطة وسائل التقنية الحديثة.

 .المشتركين )الواقفين( في الصندوقصوتاً واحداً في اجتماع  المشترك )الواقف(تمثل كل وحدة يمتلكها  .3

  :في الصندوق )الواقفين( المشتركينحقوق  16)

 )الواقفين( المشتركين بحقوق قائمة -أ

 العربية باللغةالخاص به  )سجل الواقف( المشتركوسجل  الصندوق وأحكام شروط من حديثة نسخة على الحصول 

 .مقابل بدون

 قيمتها، وصااافي أوقفها التي الوحدات وعدد الصااندوق، وحدات أصااول قيمة صااافي يتضاامن تقرير على الحصااول 

 .صفقة كل من يوم 15 خالل دمقي الصفقات بجميع وسجل

 طلبها عند مقابل بدون للصندوق المراجعةاألولية و  المالية القوائم على الحصول. 

 والمدة التغيير لنوع وفقا سريانه قبل التغيير بهذا ملخص وإرسال الصندوق وأحكام شروط في تغيير بأي اإلشعار 

 .االستثمار صناديق الئحة في المحددة

 مجلس النوار( الصندوق إدارة مجلس في تغير بأي اإلشعار(. 
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 أداء ومعلومات الفعلية واألتعاب الرسااوم توهر ساانويا الصااندوق وأحكام شااروط من محدثة نسااخة على الحصااول 

 .طلبها عند الصندوق

 بخالف تقويميا، يوما 21 عن تقل ال بمدةاالنهاء  قبل االساااتثمار صاااندوق بإنهاء الصاااندوق مدير برغبة االشاااعار 

 .واألحكام الشروط عليها تنص التي األحداث

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

 مشاااااترك طلب كتابي من  تسااااالممن أيام  10خالل  المشاااااتركين )الواقفين(الدعوة الجتماع يقوم مدير الصاااااندوق ب

% على األقل من قيمة وحدات 25الذين يملكون مجتمعين أو منفردين المشااااااتركين )الواقفين( من  أكثرأو )واقف( 

 الصندوق.

  يفوض الواقف كافة صااااااالحياته وحقوقه المنصااااااوص عليها في تعلمات الهيئة العامة لألوقاف والئحة صااااااناديق

 االستثمار للناظر في حال وفاته أو فقدانه ألهليته الشرعية وفقاً لتعليمات الهيئة العامة لألوقاف.

 للصندوق العام الذي يديره سياسة مدير الصندوق فيما يتعلق حقوق التصويت المرتبطة بأي أاول -ب

بعد التشاور مع مسؤول االلتزام، يوافق مجلس إدارة الصندوق، على السياسات العامة المرتبطة بممارسة حقوق التصويت 

الممنوحة للصندوق على أساس األوراق المالية التي تشكل جزءاً من أصول الصندوق، وسوف يقرر مدير الصندوق، بناًء 

وساااايتم تزويد  ممارسااااة أو عدم ممارسااااة أي حقوق تصااااويت، بعد التشاااااور مع مسااااؤول االلتزام.على تقديره الخاص، 

 بهذه السياسة عند طلبهم. المشتركين )الواقفين(

 :في الصندوق )الواقفين( المشتركينمسؤولية  17)

 ديون عن مسااااؤوالً  )الواقف(المشااااترك  يكون ال منه، جزء أو الصااااندوق في السااااتثماره )الواقف( المشااااترك خسااااارة عدا فيما

 .الصندوق والتزامات

 :خصائص الوحدات 18)

يجوز لمدير الصااندوق أن يُصاادر عدداً غير محدود من الوحدات متساااوية القيمة تكون جميعها من فئة واحدة. ويكون االشااتراك 

 . غير مستردة متساوية القيمةموقوفة في الصندوق على شكل وحدات 

 :وأحكام الصندوقالتغييرات في شروط  19)

  ا ستثمارأ( األحكام المنظمة لتغيير شروط وأحكام الصندوق والموافقات واإلشعارات المحددة بموجب  ئحة اناديق 

الهيئة العامة موافقة مدير الصندوق على صول التي تنص بحتعليمات الهيئة العامة لألوقاف لكالً من  الصندوق هذا يخضع

 صناديق وأحكام شروط لتغيير المنومة األحكام لجميع( و1-4يتعلق بالمتطلبات في المادة )قبل اتخاذ أي تغيير لألوقاف 

 االستثمار وأي تعديل عليها. صناديق الئحة بموجب المحددة واإلشعارات والموافقات العامة االستثمار

 الصندوقب( اإلجراءات التي ستُتبع لإلشعار عن أي تغييرات في شروط وأحكام 

 األحكام المنظمة لتغيير شروط وأحكام الصندوق والموافقات واإلشعارات المحددة بموجب  ئحة اناديق ا ستثمار .1

يلتزم مدير الصاندوق بمتطلبات الئحة صاناديق االساتثمار وأي تعديل عليها عند إجراء أي تغيير على شاروط وأحكام الصاندوق 

 بحسب أنواع التغيير التالية:

 األساسية تالتغييرا: 

في الصندوق المعني على التغيير األساسي  المشتركين )الواقفين(يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة  (أ

 .المقترح من خالل قرار صندوق عادي

، الحصاااول على موافقة الهيئة على المشاااتركين )الواقفين(يجب على مدير الصاااندوق بعد الحصاااول على موافقة  (ب

 .المقترح للصندوق العامالتغيير األساسي 
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 :يُقصد بمصطلح "التغيير األساسي" أي من الحاالت اآلتية (ج

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

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

 االنسحاب الطوعي لمدير الصندوق من منصب مدير للصندوق.  .3

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

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

واإلفصاااح عن تفاصاايل التغييرات األساااسااية في موقعه  المشااتركين )الواقفين(يجب على مدير الصااندوق إشااعار  (ه

 .( أيام من سريان التغيير10اإللكتروني وأي  موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة قبل )

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

 

 أساسيةالغير  التغييرات: 

واإلفصاااح في الموقع اإللكتروني لمدير الصااندوق وأي   والمشااتركين )الواقفين(يجب على مدير الصااندوق إشااعار الهيئة  (أ

موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة عن أي تغييرات غير أساسية في الصندوق العام الذي يديره 

 .( أيام من سريان التغيير10قبل )

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

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

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

 :اندوق ا ستثماروتصفية إنهاء  20)

 بذلك بموجب أحكام  ئحة اناديق ا ستثمارواإلجراءات الخااة  ا ستثمار، الحا ت التي تستوجب إنهاء اندوق -أ

يحق لمدير الصااندوق . ومع ذلك، فإنه محدد إلنهاء الصااندوقيعتبر هذا الصااندوق من الصااناديق المفتوحة المدة وليس هناك يوم 

والهيئة العامة لألوقاف دون اإلخالل بطبيعة الصاااندوق الوقفية  شاااعار هيئة الساااوق الماليةإوذلك بعد إنهاء الصاااندوق وتصااافيته 

  .واألنومة واللوائح والتعليمات السارية على الصندوق

الموافقة على إنشاء الصناديق االستثمارية الصادرة عن الهيئة العامة  تعلميات منيلتزم مدير الصندوق بالمتطلبات ذات العالقة 

 لألوقاف.

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

 الصندوق. لهذا حكام األشروط والمدير الصندوق أحكام إنهاء الصندوق في  يحدد (أ

 بعد سداد إلتزاماته كصندوق وقفي. أصول الصندوق  نقللة إتمام مرحبمدير الصندوق  يقوم (ب

 المشااتركينإعداد خطة وإجراءات إنهاء الصااندوق بما يحقق مصاالحة بمدير الصااندوق  يقوملغرض إنهاء الصااندوق،  (ج

، ويجب عليه الحصاااول على موافقة مجلس إدارة الصاااندوق )حيثما ينطبق( على هذه الخطة الصاااندوق في)الواقفين( 

 ام بأي إجراء في هذا الشأن. قبل القي

كتابياً بتفاصااااايل خطة وإجراءات إنهاء  الصاااااندوق في)الواقفين(  المشاااااتركينإشاااااعار الهيئة وبمدير الصاااااندوق  يقوم (د

( يوماً من التاريخ المزمع إنهاء الصااااااندوق فيه، ودون اإلخالل بشااااااروط وأحكام 21الصااااااندوق قبل مدة ال تقل عن )

 الصندوق.

 ( أعاله.دااللتزام بخطة وإجراءات إنهاء الصندوق الموافق عليها وفقًا للفقرة الفرعية )يقوم مدير الصندوق ب (ه
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( أيام من 10يقوم مدير الصااندوق بإشااعار الهيئة والمشااتركين )الواقفين( في الصااندوق كتابياً بانتهاء الصااندوق خالل ) (و

 ( من الئحة صناديق االستثمار.10) انتهاء مدة الصندوق وفقاً للمتطلبات الواردة في الفقرة )د( من الملحق

إذا كانت شروط وأحكام الصندوق تنص على انتهائه عند حصول حدث معين، فيجب على مدير الصندوق إنهاء  (ز

( أيام من وقوع الحدث الذي يوجب 5الصندوق فور حصول ذلك الحدث وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابياً خالل )

 إنهاء الصندوق.

 أثناء عملية إنهاء الصندوق.  المشتركين )الواقفين(لصندوق أن يعامل بالمساواة جميع مدير ا يجب على (ح

فور  نقل أصول الصندوق إلى الجهة المختصة بحسب ما تنص عليه الشروط واألحكام يجب على مدير الصندوق  (ط

 حكام الصندوق.وشروط وأ المشتركين )الواقفين(انتهاء مدة الصندوق دون تأخير وبما ال يتعارض مع مصلحة 

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

 بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة )حيثما ينطبق(، عن انتهاء مدة الصندوق.

( 14بتقرير إنهاء الصااندوق وفقاً لمتطلبات الملحق ) الصااندوق في)الواقفين(  المشااتركينتزويد بمدير الصااندوق  يقوم (ك

( يوًما من تاريخ اكتمال إنهاء الصاااندوق، متضااامنًا القوائم 70خالل مدة ال تزيد على ) الئحة صاااناديق االساااتثمارمن 

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

ق إشعار الهيئة العامة لألوقاف عند الرغبة في إنهاء الصندوق مع بيان األسباب الداعية لذلك يجب على مدير الصندو (ل

والحصااااااول على كافة الموافقات النوامية الالزمة بما فيها الهيئة العامة لألوقاف قبل إنهاء الصااااااندوق وفقاً لمتطلبات 

 الهيئة العامة لألوقاف. الوقفية الصادرة عن الموافقة على إنشاء الصناديق االستثمارية ( من تعليمات8المادة )

الهيئة العامة لألوقاف، تؤول أصول  الموافقة على إنشاء الصناديق االستثمارية الوقفية الصادرة عن بناًء على تعليمات (م

ديرها الصندوق بعد إنهاءه وفقاً لما هو محدد في الشروط واألحكام، وفي حال تعذر ذلك، للهيئة العامة لألوقاف وفق تق

 المحض تحويلها لجهة مستفيدة أخرى بما ال يتعارض مع شرط الواقف.

صندوق  يقوم (ن فور انتهاء  حسب اإلجراءات المذكورة أدناه المستفيدة الجهات/الجهة األصول الموقوفة إلى بنقلمدير ال

 وشروط وأحكام الصندوق. الصندوق في)الواقفين(  المشتركينمدة الصندوق دون تأخير وبما ال يتعارض مع مصلحة 

فإن  كأصول وقفية خاصة إلى جمعية األوقاف الصحيةبعد تسوية التزاماته وفي حال انتهاء الصندوق، تؤول أصول الصندوق 

ختالف إالجهة  هذهلية عمل أهداف وأ أو اختالفو وجود معوقات نوامية او شاااارعية، أتعذر ذلك بساااابب انقضاااااء هذه الجهة، 

األوقاف من خالل جمعية  ؤهاالتي تم إنشاا المنشاآت الخيريةتنقل األصاول كأصاول وقفية إلى فساوف ية جذري عن نشااط الجمع

لغرض الصندوق في أهدافه ومصارفه فإن تعذر ذلك فإن تعذر ذلك تنقل األصول كأصول وقفية إلى جهة وقفية مماثلة الصحية، 

ذلك فيصااال بالدمام أو جامعة الملك فيصااال باألحسااااء فإن تعذر  جامعة اإلمام عبد الرحمن بنتنقل األصاااول كأصاااول وقفية إلى 

الوقاف الصااااااحية فأن تعذر ذلك يحال القرار تنقل إلى جهات أخرى يتم تحديدها الحقاً من قبل اجتماع الجمعية العمومية لجمعية 

 المشرفة على األوقاف.للهيئة العامة لألوقاف أو الجهة الحكومية 

 المتبعة لتصفية اندوق ا ستثمار  اإلجراءات -ب

 ال ينطبق

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

 الينطبق

 :مدير الصندوق 21)

 وواجباته ومسؤولياته أ( اسم مدير الصندوق

 شركة الراجحي المالية

 مؤسسات السوق بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة  المشتركين )الواقفين(مدير الصندوق لمصلحة  يعمل

 وذلك فيما يتعلق بالصندوق.وأي تعديل عليها لهم وشروط وأحكام الصندوق المالية 
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  صندوق االلتزام بجميع المبادئ والوجبات التي نصت عليها الئحة سوق المالية يقع على عاتق مدير ال بما مؤسسات ال

 ، والذي يتضمن العمل بما يحقق مصالحهم وبذل الحرص المعقول.المشتركين )الواقفين(في ذلك واجب االمانة تجاه 

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

 .إدارة الصندوق .1

 .عمليات الصندوق بما في ذلك الخدمات اإلدارية للصندوق .2

 .الصندوقطرح وحدات  .3

التأكد من دقة شاااروط وأحكام الصاااندوق وذلك فيما يتعلق بالصاااندوق واكتمالها وأنها كاملة وواضاااحة وصاااحيحة  .4

 وغير مضللة.

  يعد مدير الصندوق مسؤوال عن التزام بالئحة صناديق االستثمار سواء أدى مسؤولياته وواجباته بشكل مباشر أم كلف

 .مؤسسات السوق الماليةديق االستثمار والئحة بها جهة خارجية بموجب أحكام الئحة صنا

  احتياله أو إهماله أو سااوء الناتجة عن عن خسااائر الصااندوق  المشااتركين )الواقفين(يعد مدير الصااندوق مسااؤوال تجاه

 تصرفه أو تقصيره المتعمد.

  الصاااندوق، يجب على مدير الصاااندوق أن يضاااع الساااياساااات واإلجراءات لرصاااد المخاطر التي تؤثر في اساااتثمارات

وضاامان ساارعة التعامل معها. على أن يتضاامن تلك السااياسااات واإلجراءات القيام بعملية تقويم المخاطر بشااكل ساانوي 

 على األقل.

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

 ا.المالية بنتائج التطبيق عند طلبه

 وتاريخه الماليةب( رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق 

هي وم. 18/3/2008هـاااااااااا الموافق 10/3/1429بتاريخ  الصاااااادر (07068/37)ترخيص رقم  تحملشاااااركة الراجحي المالية 

( 2007-34-5الصادرة بموجب قرار الهيئة رقم ) مؤسسات السوق الماليةمرخص له بموجب أحكام الئحة مؤسسة سوق مالية

 م19/6/2007هـ الموافق 4/6/1428بتاريخ 

 لمدير الصندوق المكتب الرئي ج( العنوان المسجل وعنوان 

 شركة الراجحي المالية، اإلدارة العامة

 حي المروج –طريق الملك فهد  8467

 12263الرمز البريدي  2743صندوق البريد 

 920005856 966+هاتف: 

 114600625 966+فاكس: 

 السعودية العربية ةالمملك

 لمدير الصندوق عنوان الموقع اإللكتروني( د

capital.com-www.alrajhi 

 هـ( بيان رأس المال المدفوع لمدير الصندوق

 لاير سعودي. 500,000,000ع يعادل رأس المال المدفو

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

 م31/12/2021السنة المنتهي في  البند

 999,563,085 الدخل

http://www.alrajhi-capital.com/
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 197,815,175 المصاريف

 82,585,296 الزكاة

 746,284,608 صافي الدخل

 صندوقاللمدير الصندوق فيما يتعلق بدوار والمسؤوليات والواجبات الرئيسة األ (ز

  المشتركين مدير الصندوق يعد مسؤوال عن إدارة الصندوق والسعي لتحقيق أهدافه االستثمارية ويراعي كذلك مصالح

االلتزام بسياسات استثمار الصندوق وممارساته وقيود االستثمار المنصوص والشروط واالحكام  إطارفي  )الواقفين(

 من الئحة صناديق االستثمار 41عليها في المادة 

  والتأكد بشااكل دوري من التزام مدير الصااندوق الشااروط واألحكام االلتزام بالضااوابط الشاارعية المنصااوص عليها في

 بالضوابط الشرعية وتبليغ مجلس إدارة الصندوق بأي مخالفات جوهرية

   مراقبة السيولة 

  حاجة لذلك. ىرأيحق لمدير الصندوق تعيين مدير صندوق من الباطن إذا 

 ضع السياسات واإلجراءات لرصد المخاطر التي تؤثر في استثمارات الصندوق، وضمان سرعة التعامل معهاو. 

 وتزويد الهيئة بنتائج التطبيق عند طلبها.تطبيق برنامج مراقبة المطابقة وااللتزام ، 

  األطراف المعنية بتقديم الخدمات الجوهرية إعداد تقرير ساااااانوي يتضاااااامن تقييماً ألداء وجودة الخدمات المقدمة من

 للصندوق.

 .إعداد تقرير سنوي يتضمن جميع الشكاوى واإلجراءات المتخذة حيالها 

 .التعاون مع جميع األشخاص المعنيين بأداء مهام للصندوق وتزويدهم بجميع ما يلزم ألداء واجباتهم ومهامهم 

لمدير الصممندوق تمثل أهمية جوهرية، أو من الممكن أن تتعارض مع أنشممطة اممندوق  ى( أي أنشممطة عمل أو مصممالح أخرح

 ا ستثمار

 ال يوجد 

 حق مدير الصندوق في تعيين مدير اندوق من الباطن( ط

يجوز لمدير الصااندوق تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي تابعيه بالعمل مديرا للصااندوق من الباطن ألي صااندوق اسااتثمار يديره 

 . لذلك تابعةأتعاب ومصاريف  أييدفع مدير الصندوق سندوق من الباطن ألي صندوق استثمار يديره الصندوق. ومدير ص

 استبداله( األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو ي

عزل مدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق استثماري محدد واتخاذ أي إجراء تراه مناسباً لتعيين مدير صالحية للهيئة  (أ

 بديل لذلك الصندوق أو اتخاذ أي تدبير آخر تراه مناسباً، وذلك في حال وقوع أي من الحاالت اآلتية: صندوق

توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط إدارة االستثمارات وتشغيل الصناديق أو نشاط إدارة االستثمارات  (1

 .دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة مؤسسات السوق المالية

دير الصاااندوق في ممارساااة نشااااط إدارة االساااتثمارات وتشاااغيل الصاااناديق أو نشااااط إدارة إلغاء ترخيص م (2

 .االستثمارات، أو سحبه، أو تعليقه من قبل الهيئة

طلب إلى الهيئة من مدير الصاااندوق إللغاء ترخيصاااه في ممارساااة نشااااط إدارة االساااتثمارات وتشاااغيل تقديم  (3

 الصناديق أو نشاط إدارة االستثمارات.

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

مدير المحفوة االسااتثمارية الذي يدير أصااول صااندوق االسااتثمار أو عجزه أو اسااتقالته مع عدم وجود  وفاة (5

ر أو أصول الصناديق التي يديرها شخص آخر مسجل لدى مدير الصندوق قادر على إدارة أصول صندوق االستثما

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

للهيئة العامة لألوقاف إصااااادار قرار بساااااحب أو تعليق موافقتها في حالة إخفاق مدير الصاااااندوق إخفاقاً تراه  (7

في االلتزام بالتعليمات أو في حال كان بناًء على طلب الجهة المسااااتفيدة أو بناًء على أي الهيئة العامة لألوقاف جوهرياً 

 سبب جوهري أخر بحسب تقدير الهيئة العامة لألوقاف.

 أعاله( من الفقرة )أ( 5يجب على مدير الصاااندوق إشاااعار الهيئة بأي من الحاالت الوارد ذكرها في الفقرة الفرعية ) (ب

 خالل يومين من تاريخ حدوثها.

( 6( و)5( و)4( و)3( و)2( و)1عند عزل مدير الصااااندوق وفقاً للحاالت المنصااااوص عليها في الفقرات الفرعية ) (ج

ه الهيئة مدير الصاااااندوق المعزول للدعوة الجتماع أعالهمن الفقرة )أ(   المشاااااتركين )الواقفين( في الصاااااندوق، توج 

ر قرار الهيئة بالعزل؛ وذلك لتعيين أمين الحفظ أو جهة أخرى، من خالل قرار ( يوماً من تاريخ صاااااادو15خالل )

 صندوق عادي، للبحث والتفاوض مع مدير صندوق بديل وتحديد المدة المحددة للبحث والتفاوض.

 ، يجب على مدير الصااندوق أن يُشااِعر الهيئة بنتائج اجتماعأعاله)ج(  ةالمنصااوص عليها في الفقر الحالةعند تحقق  (د

 خالل يومين من تاريخ انعقاده.  المشتركين )الواقفين( في الصندوق

يجب على مدير الصااااندوق التعاون وتزويد أمين الحفظ أو الجهة المعي نة المخولة بالبحث والتفاوض بأي مسااااتندات  (ه

ن ( أيام من تاريخ الطلب، ويجب على كال الطرفي10تُطلب منه لغرض تعيين مدير صااااااندوق بديل وذلك خالل )

 الحفاظ على سرية المعلومات.

يجب على مدير الصندوق، عند موافقة مدير الصندوق البديل على إدارة الصندوق وتحويل إدارة الصندوق إليه، أن  (و

 يرسل موافقة مدير الصندوق البديل الكتابية إلى الهيئة فور تسلمها.

كامل من أجل  بشكلعين على مدير الصندوق التعاون ، فيتأعالهإذا مارست الهيئة أياً من صالحياتها وفقاً للفقرة )أ(  (ز

( يوماً األولى من 60المسااعدة على تساهيل النقل السالس للمساؤوليات إلى مدير الصاندوق البديل وذلك خالل الـااااااا )

تعيين مدير الصندوق البديل. ويجب على مدير الصندوق المعزول أن ينقل، حيثما كان ذلك ضرورياً ومناسباً ووفقاً 

 ر الهيئة المحض، إلى مدير الصندوق البديل جميع العقود المرتبطة بصندوق االستثمار ذي العالقة.لتقدي

خالل المدة المحددة للبحث والتفاوض مع مدير صااندوق بديل المشااار إليها في  في حال لم يعيَّن مدير صااندوق بديل (ح

 .طلب تصفية الصندوق من خالل قرار خاص للصندوق للمشتركين )للواقفين(، فإنه يحق أعاله)ج(  الفقرة

 :الصندوق مشغل 22)

 شغل الصندوقمأ( اسم 

 شركة الراجحي المالية

 وتاريخه ب( رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية

هي وم. 18/3/2008هـاااااااااا الموافق 10/3/1429بتاريخ  الصاااااادر (07068/37)ترخيص رقم  تحملشاااااركة الراجحي المالية 

( 2007-34-5الصادرة بموجب قرار الهيئة رقم ) مؤسسات السوق الماليةمرخص له بموجب أحكام الئحة  مؤسسة سوق مالية

 م19/6/2007هـ الموافق 4/6/1428بتاريخ 

 الصندوق العمل لمشغلج( العنوان المسجل وعنوان 

 شركة الراجحي المالية، اإلدارة العامة

 حي المروج –طريق الملك فهد  8467

 12263الرمز البريدي  2743صندوق البريد 

 920005856 966+هاتف: 

 114600625 966+فاكس: 

 السعودية العربية ةالمملك
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 بيان األدوار األساسية لمشغل الصندوق ومسؤولياته فيما يتعلق بصندوق ا ستثمار( د

 اجراء التساااويات  الصاااندوق،والمصااااريف واالتعاب بحسااااب  تساااجيل جميع المبالغ الخاصاااة باساااتثمارات الصاااندوق

 الالزمة.

  ن أالتأكد من ً وتعلمات الهيئة  والئحة صااناديق االسااتثمار قحكام الصااندوألشااروط و جميع اسااتثمارات الصااندوق وفقا

 .العامة لألوقاف

 حكام الصندوق.أتقييم أصول الصندوق لتسعير وحدات الصندوق في الوقت المحدد بشروط و 

  وفقاً لشروط وأحكام الصندوق )إن وجدت( المستفيدةالجهة توزيع األرباح على 

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

  ً  الصندوق. حكامألشروط و تنفيذ طلبات االشتراك وفقا

 حكام شروط الصندوق.أو التأكد من دقة تطبيق 

  وبسااااجل محدث لكل مشااااترك الموقوفة لجميع الوحدات االحتفاظ بالدفاتر والسااااجالتإعداد سااااجل مالكي الوحدات و 

 .مع بيان تاريخ إيقاف الوحدات بالسجل بالصندوق )واقف(

 .أعداد القوائم المالية للصندوق حسب الئحة صناديق االستثمار 

  حسب ما نصت عليه الئحة صناديق االستثمار. لواقفين(للمشتركين )لتقديم التقارير 

 .تقديم التقارير الخاصة بهيئة السوق المالية 

 .تقديم التقارير الخاصة بالهيئة العامة لألوقاف 

  توثيق وتعويض جميع المشااتركين )الواقفين( المتضااررين )بما في ذلك المشااتركين )الواقفين( السااابقين إن وجد( عند

 .الصندوق بشكل خاطة أو حساب سعر وحدة بشكل خاطةتقييم أي أصل من أصول 

 اندوق من الباطنمشغل الصندوق في تعيين مشغل حق ( هـ

للصندوق من الباطن ألي صندوق استثمار يديره  مشغالً الصندوق تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي تابعيه بالعمل  لمشغليجوز 

 . لذلك تابعةأتعاب ومصاريف  أيالصندوق  مشغليدفع سصندوق من الباطن ألي صندوق استثمار يديره الصندوق. و مشغل

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

 أو المحلية األسواق في عنه نيابة جميعها أو مشغل الصندوق مهام من بجزء للقيام ثالث طرف أي تكليف لمشغل الصندوق يحق

   .الخارجية

 :أمين الحفظ 23) 

 أ( اسم أمين الحفظ

 شركة البالد لالستثمار 

 وتاريخه ،الماليةب( رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق 

هـااااااااا الموافق 20/05/1429بتاريخ ( 08100-37) رقم ترخيصتحمل  مقرها الرئيسااااي في الرياضلالسااااتثمار  البالدشااااركة 

  م25/05/2008

 ج( العنوان المسجل وعنوان العمل ألمين الحفظ

 لالستثمار البالد شركة

  السعودية العربية المملكة

  الرئيسي المركز ،لالستثمار البالد

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

 capital.com-clientservices@albilad   :اإللكتروني البريد

 capital.com-www.albiladالموقع االلكتروني: 

 بالصندوق( األدوار األساسية ومسؤوليات أمين الحفظ فيما يتعلق د

 جميع واتخاذ في الصااندوق )الواقفين( المشااتركين جميع عن نيابة الصااندوق أصااول وحماية حفظ عن المسااؤول هو الحفظ أمين

 الصندوق. أصول حفظ يخص فيما اإلدارية التدابير

 حق أمين الحفظ في تعيين أمين حفظ من الباطن( هـ

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

 أتعاب ومصاريف تابعة لذلك.

 ً  و( المهام التي كلف بها أمين الحفظ طرفاً ثالثا

 أو المحليااة األسااااااواق في عنااه نيااابااة جميعهااا أو الحفظ أمين مهااام من بجزء للقيااام ثااالااث طرف أي تكليف الحفظ ألمين يحق

   .الخارجية

 استبدالهز( األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو 

 واستبداله: الحفظ أمين عزل في الهيئة االحية .1

ً أو اتخاذ أي تدبير تراه  الصندوق مدير من المعينحفظ الللهيئة عزل أمين   :اآلتية الحاالت من أيفي حال وقوع  مناسبا

 بذلك بموجب مؤسسات السوق المالية.دون إشعار الهيئة  نشاط الحفظأمين الحفظ عن ممارسة  توقف .1

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

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

 .التنفيذية نوام أو لوائحهبالتزام ال -اً تراه الهيئة جوهريبشكل  -ل إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قد أخ .4

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

، فيجب على مدير الصااااااندوق المعني تعيين أمين حفظ بديل وفقاً أعاله( 1إذا مارساااااات الهيئة أياً من صااااااالحياتها وفقاً للفقرة )

وأمين الحفظ المعزول التعاون بشكل كامل من أجل المساعدة على تسهيل النقل لتعليمات الهيئة، كما يتعين على مدير الصندوق 

( يوماً األولى من تعيين أمين الحفظ البديل. ويجب على أمين 60) ـاااااااااالسااالس للمساااؤوليات إلى أمين الحفظ البديل وذلك خالل ال

ة المحض، إلى أمين الحفظ البديل جميع العقود الحفظ المعزول أن ينقل، حيثما كان ذلك ضاااااارورياً ومناسااااااباً ووفقاً لتقدير الهيئ

 المرتبطة بصندوق االستثمار ذي العالقة.

 واستبداله: الحفظ أمين عزل في مدير الصندوق االحية .2

أن عزل أمين  معقول ى بشااااكلرأإذا  كتابيبموجب إشااااعار  المعين من قبلهحفظ الأمين عزل  الصااااندوقيجوز لمدير  .أ

 المشااتركين )الواقفين( في الصااندوق، وعلى مدير الصااندوق إشااعار الهيئة و)الواقفين(المشااتركين الحفظ في مصاالحة 

 .بذلك فوراً وبشكل كتابي

الكتابي إلشااعار اأمين الحفظ  من تساالم ( يوماً 30)خالل  تعيين بديل له أمين الحفظ عزل إذا يجب على مدير الصااندوق .ب

تسااهيل النقل ل مدير الصااندوقالتعاون بشااكل كامل مع  المعزول. ويجب على أمين الحفظ أعاله (أ)لفقرة وفقاً لصااادر ال

الساااااالس للمسااااااؤوليات إلى أمين الحفظ البديل. ويجب على أمين الحفظ المعزول أن ينقل، حيثما كان ذلك ضاااااارورياً 

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

mailto:clientservices@albilad-capital.com
http://www.albilad-capital.com/
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عن قيامه بتعيين أمين حفظ بديل، ويجب على مدير  اإللكتروني موقعه اإلفصاااااح فوراً فييجب على مدير الصااااندوق  .ج

الصاندوق العام كذلك اإلفصااح في أي موقع آخر متاح للجمهور بحساب الضاوابط التي تحددها الهيئة عن قيامه بتعيين 

 أمين حفظ بديل للصندوق العام.

 :(النظارمجل  ) الصندوق إدارة مجل ( 24

 ، مع بيان نوع العضوية(النظارمجل  ) أسماء أعضاء مجل  إدارة الصندوق .أ

ينطبق عليهم التعريف الوارد في قائمة  مسااتقلين بينهم عضااوينمن  أعضاااء سااتة يشاارف على الصااندوق مجلس إدارة مكون من

 المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة، ويتكون مجلس إدارة الصندوق من األعضاء التالية أسمائهم:

   عضو غير مستقل( –السيد/ أحمد بن عبدالرحمن المحسن )رئي  المجل 

 العيسى )عضو غير مستقل( عبدهللاأن  بن  /الدكتور الشيخ 

  /عضو غير مستقل( بن إبراهيم العماريحسن الدكتور( 

  / عضو غير مستقل( بن أحمد العثمان عبدهللااألستاذ الدكتور( 

  عضو مستقل(الرميم  عبدهللاالسيد/ طارق بن( 

  /عضو مستقل( الكنانيمحمد بن فرج الدكتور( 

 

 (النظارمجل  ) نبذة عن مؤهالت أعضاء مجل  إدارة الصندوق .ب

 عضو غير مستقل( –)رئي  المجل   المحسن نعبدالرحمبن  السيد/ أحمد

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

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

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

الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في  . شغل السيد أحمد منصب2017للتأمين التعاوني منذ العام لجنة المراجعة في شركة االتحاد 

وشركة  PwC وقبل ذلك كان يعمل في شركة السعودية، -كما عمل سابقا في مصرف الراجحي  مصرف الراجحي فروع األردن،

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

ي المحاسبة من جامعة الملك سعود. باإلضافة الى البكالوريوس ف الواليات المتحدة األمريكية، ودرجة -ايست ميسوري ستيت 

في جامعة ستانفورد وكذلك في كلية لندن لألعمال. السيد أحمد المحسن  برامج تنفيذية في كلية الدراسات العليا إلدارة األعمال

 .(SOCPA) قانونيين، باإلضافة الى الزمالة السعودية للمحاسبين ال(CPA) المحاسبة حاصل على شهادة الزمالة األمريكية في

 العيسى )عضو غير مستقل( عبدهللاأن  بن  /الدكتور الشيخ

من المعهد  الدكتوراه ، يحمل شهادة2010منذ شهر سبتمبر  أمين الهيئة الشرعية ومدير اإلدارة الشرعية بشركة الراجحي المالية

سعود اإلسالمية، ويحمل  سها،الماجستير والعالي للقضاء بجامعة اإلمام محمد بن  شريعة من الجامعة نف عمل في  بكالوريوس ال

الرقابة الشرعية بمصرف الراجحي، كما عمل في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، له مساهمات في مجال االستشارات 

 الشرعية وهو عضو في الجمعية الفقهية السعودية.

 )عضو غير مستقل( حسن بن إبراهيم العماريالدكتور/ 

ماري حاصل على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة العامة والزمالة السعودية والزمالة العربية في طب حسن الع الدكتور

دارة ورئيس اللجنة التنفيذية لجمعية هو نائب رئيس مجلس اإلاألساارة والزمالة السااعودية في طب وجراحة األمراض الجلدية، و

ضو لجنة المنح في وع ،جمعية الفيصلية للتنمية االجتماعية )نماء( إدارةمجلس  عضو وهو ،األوقاف الصحية بالمنطقة الشرقية

. كما أن الدكتور حساان العامري مؤلف واألمين العام لجمعية تمكين األيتام بالمنطقة الشاارقية مؤسااسااة سااليمان الراجحي الخيرية

كتاب و ،الوقاية والتشاااااخيص والعالج( -كتاب )مشااااااكل الجلد ومؤلف Dermatology made easyكتاب األمراض الجلدية 
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(، Dermatology made easyمدرب معتمد في دورة األمراض الجلدية لألطباء )و)الطرق العالجية الحديثة في التجميل(. 

 مؤسس تطبيق االستشارات لألمراض الجلدية )جلدية. كوم( ومؤسس الموقع االلكتروني )جلدية. كوم(.و

 )عضو غير مستقل( بن أحمد العثمان عبدهللاالدكتور /  األستاذ

والزمالة البريطانية في  فيصل الملكطب وجراحة بكلية الطب جامعة  يوسالعثمان حاصل على البكالور عبدهللااألستاذ الدكتور 

عضو مجلس إدارة جمعية األوقاف  العوام، جراحة في األردني والبوردالجراحة والبورد العربي في جراحة العوام )مؤهل( 

 مجلس وعضو مؤسس عضو بالدمام، لألدوية الب فارما مصنع في مؤسس وعضو اإلدارة مجلس عضو،  -وقف-الصحية 

 حتى م2020 بالدمام" تداوي مستشفى" التنفيذي والمدير كمستشار العمل ية،قالشر بالمنطقة الصحية األوقاف جمعية اإلدارة

 كمستشار العمل بالخبر، التخصصية النخبة لعيادات مؤسس وعضو اإلدارة مجلس وعضو متفرغ غير كمستشار العمل تاريخه،

 العمل السعودية، العربية بالمملكة بالعام اإلجتماعية لـالتأمينات الطبية باللجنة عضو بالخبر، المانع مستشفى في متفرغ غير

 العمل الصحية، الخدمات إدارة" سكيكو" مع جزئي لوقت العمل والمستشفى، الطبية للخدمات تداوي لشركة طبي كمستشار

 المملكة) الشرقية المنطقة – ATLS كورس في مدرب الصحة، بوزارة الطبية القانونية اللجنة في مناسبات عدة في كمستشار

 السعودية، العوام جمعية رئيس نائب .الشرقية بالمنطقة العوام جراحة لتدريب السعودي البورد  برنامج مدير ،(السعودية العربية

 صل.في بن الرحمن عبد اإلمام جامعة الطب بكلية بروفسور

 )عضو مستقل(الرميم  عبدهللاالسيد/ طارق بن 

 في مكاتب لها خاصاااة اساااتثمارية شاااركة وهي التجارية، األعمال وتر شاااركاء لشاااركة تنفيذي وشاااريك مؤساااس طارق السااايد

 السااوق هيئة من مرخصااة شااركة وهي المالية، تأثير وشااركة السااكني، الملقا تال صااندوق إدارة مجلس رئيس .ودبي الرياض

 مجلس رئيس ونائب لألسااماك، السااعودية للشااركة اإلدارة مجلس كرئيس سااابقة مناصااب عدة طارق الساايد شااغل وقد .المالية

 لشركة التنفيذية اللجنة وعضو إدارة مجلس وعضو ،التعاوني )أسيج( للتأمين المتحدة للمجموعة االستثمار لجنة وعضو اإلدارة

 في والثروات األصول إدارة قسم كرئيس عمل كما السعودي، الصناعية التنمية صندوق مع العملية مسيرته بدأ .للتمويل األمثل

AG Deutsche Bank  في المصرفيين كبير منصب في عمل وأيضا BNP ً  Paribas Corporate& Investmentسابقا

Banking.  في البكالوريوس وشااهادة لألعمال، لندن كلية من األعمال إدارة في الماجسااتير شااهادة على حاصاال طارق الساايد 

 .واالستثمار التجارة وزارة من مرخص مالي مستشار طارق يعد كما بورتالند، والية جامعة من الميكانيكية الهندسة

 

 )عضو مستقل( الكنانيمحمد بن فرج  /الدكتور

على اسااااااتثمارات وقف جامعة الملك فهد عاًما من الخبرة في مختلف األدوار القيادية. يشاااااارف  20لديه  الكنانيالدكتور محمد 

اإلدارة ولجان إدارة المخاطر والتدقيق واالسااتثمار في العديد من الشااركات المدرجة للبترول والمعادن. وهو عضااو في مجالس 

والحكومية وغير الهادفة للربح بشاااأن القضاااايا من المنومات الخاصاااة وغير المدرجة. كما يقدم االساااتشاااارات والتدريب للعديد 

حاصل عميدًا لكلية األعمال في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. وهو  الكنانيمحمد المالية واالستراتيجية. ولقد كان الدكتور 

ماجساااااتير في المالية من جامعة كولورادو في العلى درجة الدكتوراه، وشاااااهادة في التمويل من جامعة والية أوكالهوما ودرجة 

 AACSB International(. كان رئيس المجلس االستشاري لـااا CFAمحلل مالي معتمد ) الكنانيدنفر. كما أن الدكتور محمد 

 ألوروبا وإفريقيا والشرق األوسط.

 (النظارمجل  ) مجل  إدارة الصندوق واف أدوار ومسؤوليات .ج

 وطبيعة الخدمات التي يقدمها المجل  كتالي: )مجل  النظار( الصندوقدور مجل  إدارة 

 :اآلتي )مجلس النوار( تشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق

على  -الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصااااندوق العام طرفاً فيها، ويشاااامل ذلك  .1

الموافقة على عقود تقديم خدمات اإلدارة للصااندوق، وعقود تقديم خدمات الحفظ، وال يشاامل  -ساابيل المثال ال الحصاار 

 .ذلك العقود المبرمة وفقاً للقرارات االستثمارية في شأن أي استثمارات قام بها الصندوق أو سيقوم بها في المستقبل
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 .اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت المتعلقة بأصول الصندوق .2

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

االجتماع مرتين ساانوياً على األقل مع لجنة المطابقة وااللتزام لدى مدير الصااندوق أو مسااؤول المطابقة وااللتزام لديه   .4

 -على سبيل المثال ال الحصر  -واللوائح ذات العالقة، ويشمل ذلك  لمراجعة التزام الصندوق بجميع القوانين واألنومة

 .صناديق االستثمار المتطلبات المنصوص عليها في الئحة

الموافقة على جميع التغييرات المنصوص عليها في المادتين الثانية والستين والثالثة والستين من هذه الالئحة وذلك قبل  .5

 والهيئة أو إشعارهم )حيثما ينطبق( شتركين )الواقفين(المحصول مدير الصندوق على موافقة 

التأكد من اكتمال ودقة شروط وأحكام الصندوق وأي مستند آخر )سواء أكان عقداً أم غيره( يتضمن إفصاحات تتعلق  .6

 .حةبالصندوق العام ومدير الصندوق وإدارته للصندوق العام، إضافة إلى التأكد من توافق ما سبق مع أحكام هذه الالئ

وفقاً ألحكام هذه الالئحة وشااروط  المشااتركين )الواقفين(التأكد من قيام مدير الصااندوق بمسااؤولياته بما يحقق مصاالحة  .7

 .وأحكام الصندوق

االطالع على التقرير المتضاااااامن تقييم أداء وجودة الخدمات المقدمة من األطراف المعنية بتقديم الخدمات الجوهرية  .8

؛ وذلك للتأكد من قيام مدير الئحة صااااناديق االسااااتثمارقرة )ل( من المادة التاسااااعة من للصااااندوق المشااااار إليه في الف

وفقاً لشااااروط وأحكام الصااااندوق وما ورد في هذه  المشااااتركين )الواقفين(الصااااندوق بمسااااؤولياته بما يحقق مصاااالحة 

  .الالئحة

سياسات وإجراءات مدير الصندوق حيال تقييم آلية تعامل مدير الصندوق مع المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق وفقًا ل .9

 .رصد المخاطر المتعلقة بالصندوق وكيفية التعامل معها

 .المشتركين )الواقفين(العمل بأمانة وحسن نية واهتمام ومهارة وعناية وحرص وبما يحقق مصلحة  .10

 .لس إدارة الصندوقتدوين محاضر االجتماعات التي تشتمل على جميع وقائع االجتماعات والقرارات التي اتخذها مج .11

االطالع على التقرير المتضاااااامن جميع الشااااااكاوى واإلجراءات المتخذة حيالها المشااااااار إليه في الفقرة )م( من المادة  .12

سعة من  صناديق االستثمارالتا صندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة الئحة  المشتركين ؛ وذلك للتأكد من قيام مدير ال

  .وفقاً لشروط وأحكام الصندوق وما ورد في هذه الالئحة )الواقفين(

 (النظارمجل  ) الصندوق أعضاء مجل  إدارة مكافعتتفاايل  .د

لاير سعودي"  30,000تصل إلى " )مجلس النوار( مجلس إدارة الصندوقاألعضاء المستقلين في المكافآت المتوقع دفعها إلى 

 كحد أقصى سنويا لألعضاء المستقلين مجتمعين.

 محتمل بين مصالح عضو مجل  إدارة الصندوق ومصالح الصندوقبيان بأي تعارض متحقق أو  .ه

صندوق إدارة مجلس ألعضاء يمكن ستثمارية صناديق في أعضاء يكونوا أن )مجلس النوار( ال ستثمارية أهداف ذات أخرى ا  ا

 يجد أن الممكن فمن ولذلك. أخر صندوق مدير أي قبل من أو الصندوق مدير قبل من تدار كانت سواءً  الصندوق ألهداف مشابهة

 أو الواجبات في محتمل تعارض على ينطوي موقف في أنه ألعماله ممارساااااته نطاق في الصاااااندوق إدارة مجلس أعضااااااء أحد

 يحقق بما بالتصاارف التزاماته اإلدارة مجلس عضااو يراعي سااوف الحاالت هذه وفي. الصااناديق من أكثر أو واحد مع المصااالح

 نية وحسان بأمانة بالعمل وذلك بالصاندوق إدارة مجلس كعضاو ومساؤوليته دوره حساب المعنيين المشاتركين )الواقفين( مصاالح

ً  ممكنة درجة إلى وحرص  في محتمل تعارض أي على االطالع عند األخرى الصاااااناديق عمالء تجاه التزاماته إغفال دون عمليا

 وجوب اإلدارة مجلس أعضاااء رأى إذا التصااويت عن العضااو ذلك يمتنع سااوف التصااويت تتطلب التي الحاالت وفي المصااالح

 الصاااندوق إدارة مجلس عضاااو مصاااالح بين متحقق تعارض يوجد ال الصاااندوق وأحكام شاااروط إعداد تاريخ إلى أنه علما. ذلك

 . الصندوق ومصالح

 يشارك فيها عضو مجل  الصندوق مجال  إدارة الصناديق التي .و

في هذا الصاااندوق أن أعضااااء مجلس اإلدارة قد يكون لهم عضاااويات مماثلة في صاااناديق اساااتثمارية  المشاااترك )الواقف(يدرك 

جميع أسااماء الصااناديق االسااتثمارية المدارة من قبل الشااركة  –من حين آلخر  –أخرى، ويجتهد مدير الصااندوق لبيان وتحديث 
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عضويات أعضاء مجلس اإلدارة الحالية في الصناديق  التي يحل فيها أحد أو جميع أعضاء مجلس اإلدارة. الجدول التالي يوضح

 لة في المملكة العربية السعودية.االستثمارية المرخصة والعام

 أعضاء مستقلين أعضاء غير مستقلين 
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       صندوق األوقاف الصحية 

   - - -  صندوق الراجحي  للمضاربة بالبضائع )الريال السعودي(

   - - -  صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع )دوالر أمريكي(

   - - -  صندوق الراجحي للصكوك

   - - -  الراجحي  المتوازن المتعدد األصولصندوق 

   - - -  صندوق الراجحي للنمو المتعدد األصول

   - - -  صندوق الراجحي المحافظ متعدد األصول

   - - -  السعوديةصندوق الراجحي لألسهم 

   - - -  صندوق الراجحي لألسهم الخليجية

   - - -  العالميةصندوق الراجحي لألسهم 

صااااندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع األرباح )أسااااهم 

 منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا(
  - - -  

   - - -  لقطاع المواد األساسيةصندوق الراجحي 

صاااندوق الراجحي إم إس ساااي أي لمؤشااار األساااهم الساااعودية 

 متعدد العوامل
  - - -  

   - - -  للدخل السعوديةصندوق الراجحي لألسهم 

   - - -  صندوق الراجحي المتنوع للدخل

   - - -  صندوق الراجحي المطور للمرابحات

 - - - - -  صندوق الراجحي ريت

  - - - - - صندوق مجمع تالل الملقا السكني

 -  - - - - صندوق أجدان رايز للتطوير العقاري

 

 الشرعية:لجنة الرقابة ( 25

 الشرعية، ومؤهالتهملجنة الرقابة أ( أسماء أعضاء 
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 ( أعضاء هم:3الشرعية للصندوق من ثالثة )لجنة الرقابة تتكون 

 فضيلة الشيخ د. االح بن منصور الجربوع )رئيساً(

يعمل وحصل الدكتور صالح على الشهادة الجامعية وشهادة الماجستير والدكتوراه من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، 

رئيساااااً للهيئة الشاااارعية في شااااركة تكافل الراجحي للتأمين التعاوني، وهو محامي ومحكم معتمد في مركز التحكيم لدول مجلس 

 البحرين –التعاون الخليجي 

  اللحيدان )عضواً( عبد هللاشيخ د. سليمان بن فضيلة ال

سعود اإلسالمية،  شهادة الجامعية وشهادة الماجستير والدكتوراه من جامعة اإلمام محمد بن  سليمان على ال  وهوحصل الدكتور 

ً  قاضي استئناف في المجلس األعلى للقضاء  .سابقا

  فضيلة الشيخ د. سعد بن تركي الخثالن )عضواً(

ويعمل حالياً حصاال الدكتور سااعد على الشااهادة الجامعية والماجسااتير والدكتوراه من جامعة اإلمام محمد بن سااعود اإلسااالمية، 

الرياض، ورئيساااً للجمعية الفقهية السااعودية،  -)أسااتاذ( في قساام الفقه في كلية الشااريعة بجامعة اإلمام محمد بن سااعود اإلسااالمية

 العلماء بالمملكة العربية السعودية.وهو عضو سابق لدى هيئة كبار 

 الشرعيةلجنة الرقابة ب( أدوار ومسؤوليات 

 :يلي فيما يتمثل الشرعيةلجنة الرقابة  دور

دراســة ومراجعــة شــروط وأحــكام الصنــدوق وأهــدافه وسياســاته االســتثمارية، للتأكد من تقيدهــا بأحــكام  .1

 .الشريعة

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

 على مدير الصندوق التقيد بها خالل إدارته الستثمارات الصندوق. يجبتحديد الضوابط واألحكام الشرعية التي  .3

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

 ه وفق الضوابط الشرعية المحددة.مراقبة استثمارات الصندوق وأعمال .5

 الشرعيةلجنة الرقابة أعضاء مكافعت ج( تفاايل 

ل الصندوق أي تكاليف مقابل االستشارات الشرعية  ال يحمَّ

المعدة لالسممتثمار والمراجعة الدورية لتلك األاممول واإلجراءات المتبعة  تفاامميل المعايير المطبقة لتحديد شممرعية األاممولد( 

 التوافق مع المعايير الشرعيةفي حال عدم 

 فيها يستثمر التي( غيرها أو ا ستثمارية الصناديق وحدات أو الصكوك أو)األسهم  المالية األوراق جميع تكون أن يجب: أو ً 

 .الصندوق لمدير الشرعيةلجنة الرقابة  من مجازة الصندوق

 

 ً : بما أن الصممندوق قد يسممتثمر أمواله في أوراق مالية )أسممهم ووحدات واممكوك( اممادرة عن شممركات أخرى لها هيئات ثانيا

 شرعية مستقلة، فسيكون اإلطار العام للضوابط الشرعية لتلك ا ستثمارات كاآلتي: 

 األول: ضوابط اناديق المضاربة بالبضائع النوع

 إلى آخر ليت جر به، ويتقاسمان الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه.هي أن يدفع شخص ماالً  تعريف المضاربة:
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والمضااااربة في هذا الصاااندوق من المضااااربة المشاااتركة وهي هنا: عقد بين أرباب المال )مالك الوحدات( والمضاااارب )مدير 

كون الربح موزعاً الصاااندوق( على أن يتولى المضاااارب اساااتثمار أموالهم في نشااااط يرجى منه تحقيق ربح مناساااب، على أن ي

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

 الضوابط الشرعية:

 الشرعية لمدير الصندوق والتي تشمل ما يأتي:لجنة الرقابة تحكم الصندوق الضوابط الشرعية الصادرة من 

 تي:يأ مامدير الصندوق التقيد ب على فيجبشراء السلع )المعادن( ثم بيعها باألجل  فيتعامل ي الصندوق كان إذا .1

   وبموجب الوثائق المعينة لها، قبل البيع على  –بأرقامها ومكانها  –أن تكون السااااالع مملوكة للصاااااندوق ومتعينة له

 المشتري.

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

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

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

 ي موجوداته االستثمارية.ال يجوز تداول وحدات الصندوق إال بعد بدء نشاطه واستمرار مزاولته لهذا النشاط ف .2

ال يجوز تداول وحدات الصاااندوق بعد توقفه عن مزاولة نشااااطه كالتوقف للتصااافية إذا كانت في موجودات الصاااندوق  .3

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

 : ضوابط اناديق األسهم:الثاني النوع

 :يأتي ما الصندوق لمدير الشرعيةلجنة الرقابة  من الصادرة األسهم في والمتاجرة االستثمار ضوابط الصندوق تحكم

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

 والمتاجرة االسااااتثمار يجوز الشااااركات وهذه. المباحة واألنشااااطة األغراض ذات المساااااهمة الشااااركات: األول النوع .أ

 .وأحكامه البيع شروط وفق بأسهمها

 الخنزير ولحوم والتبغ الخمور شاااركات مثل المحرمة، واألنشاااطة األغراض ذات المسااااهمة الشاااركات: الثاني النوع .ب

 الربوية، الساااندات في االساااتثمار وصاااناديق الخليعة، واألفالم المجون وشاااركات الربوية، والبنوك القمار وشاااركات

ً  بأسهمها والمتاجرة االستثمار يجوز ال الشركات وهذه. بها والتعامل الديون تداول في المتخصصة والشركات  .مطلقا

 محرمة، أمور تعامالتها بعض في يطرأ قد ولكن مباحة، وأنشااطتها أغراضااها التي المساااهمة الشااركات: الثالث النوع .ج

ً  أو اقتراضااااا بالربا تعاملها مثل  ما المساااااهمة الشااااركات من( الثالث النوع) النوع هذا بشااااأن الهيئة قررت وقد. إيداعا

 :يأتي

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

 بالربا التعامل اجتناب تلتزم مسااااهمة شاااركات وجدت فإذا بالحاجة، مقيد الشاااركات تلك بأساااهم التعامل جواز إن -

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

ً  أكان ساااواء– بالربا المقترض المبلغ إجمالي يتجاوز أال - ً  أم األجل طويل قرضاااا  من٪( 30)-األجل قصاااير قرضاااا

ً  الدفترية، القيمة عن تقل لم ما السااااااوقية القيمة إجمالي  وتؤخذ مبلغه، كان مهما حرام بالربا االقتراض أن علما

 .السنة أرباع من ربع لكل قيمتها متوسط من السوقية القيمة
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ً  اإليراد هذا أكان سواء الشركة إيراد إجمالي من٪( 5) محرم عنصر من الناتج اإليراد مقدار يتجاوز أال -  عن ناتجا

 عن اإلفصاح يتم لم وإذا. ذلك غير عن أم لمحرم تملك عن أم محرم نشاط ممارسة عن أم ربوية بفائدة االستثمار

 .االحتياط جانب ذلك في ويراعى معرفتها، في فيجتهد اإليرادات بعض

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

 ً  حسب أسهمها ببيع منها التخلص إلى المبادرة وجبت السابقة الضوابط عليها تنطبق ال بحيث الشركات أوضاع تغيرت إذا :ثانيا

ً  تسعين االنتوار مدة تتجاوز أال على اإلمكان  . بتغيرها العلم تاريخ من يوما

 ً  مالية قوائم أقرب إلى فيها والمتاجرة االساااااتثمار في الدخول لجواز المقررة والنساااااب الشاااااركة أنشاااااطة معرفة في يرجع :ثالثا

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

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

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

 أم بذلك نفساااها الشاااركة قامت ساااواء   -الساااعرين بين الفرق من الربح بقصاااد والشاااراء البيع: المتاجرة وتعني السااانوي، ربحه أي

 في الوساااطة حالة في كما( الساامساارة) التوسااط ساابيل على لغيرها كان أم لنفسااها، الشااركة تعامل أكان وسااواء   غيرها، بواسااطة

 عن الوكالة ساابيل على أو مضاااربة، أم كانت إجارة االسااتثمارية الصااناديق في كما الغير ألموال اإلدارة ساابيل على أو التداول،

 .االستثمارية المحافظ إدارة في كما للغير والتوكيل الغير

 ً لجنة الرقابة  ضاااوابط حساااب األخرى المالية واألوراق األساااهم من المحرم العنصااار اساااتبعاد الصاااندوق مدير يتولى :سمممادسممما

 .الشرعية

 ضوابط الصكوك: :الثالث النوع

تعريف الصااكوك: هي وثائق متساااوية القيمة تمثل حصااصاااً شااائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو حقوق معنوية أو في 

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

 فيما أصدرت من أجله.

 الضوابط الشرعية:

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

 الشرعية لشركة الراجحي المالية.لجنة الرقابة أن يكون الصك مجازاً من  .1

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

 البيع وغيرها، وأن تكون مستوفية ألركانها وشروطها.

أال تشاااتمل وثائق الصاااكوك على أي شااارط أو تعهد، يؤدي إلى الربا أو الغرر أو الضااارر أوغيرها من المحرمات في  .3

 الشريعة اإلسالمية.

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

 التفريط.

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

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

 حقوقاً فال مانع من تداولها. إذا كانت أصول الصكوك أعيانا أو خدمات أو منافع أو .ب
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إذا كانت أصاااول الصاااكوك تشاااتمل على أعيان وديون ونقود فينور للغرض من إصااادار الصاااكوك فإن كان الغرض  .ت

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

  ونحوه فال مانع من تداوله.

 :األخرى العقود: الرابع عالنو

يجوز أن يسااااااتثمر الصااااااندوق في عدد من العقود االسااااااتثمار األخرى كتمويل التجارة وعقود الرهن العقاري وعقود اإلجارة  

 الشرعية لمدير الصندوق.لجنة الرقابة والمشتقات المالية وغيرها، وفي هذه الحالة يجب أن تكون جميع تلك العقود مجازة من 

 ضوابط ا شتراك في الصندوق:ثالثاً: 

 :أن يكون االشتراك في الصندوق وفق الضوابط الشرعية اآلتية يجب

)كاألسمممممهم وحقوق األولوية ووحدات الصمممممناديق إذا كانت موجودات الصاااااندوق أعياناً أو منافع أو خدمات أو حقوقاً  .أ

 .فال مانع من إتاحة االشتراك في الصندوق في حال اكتمال الطلب العقارية المتداولة وا ستثمارية ونحوها(

فال يجوز  )كالفترة التي تكون بعد نهاية ا كتتاب في الصندوق وقبل بدء نشاطه(إذا كانت موجودات الصندوق نقوداً  .ب

 :االشتراك في الصندوق إال بعد مراعاة ضوابط الصرف، وهي كما يأتي

 :ملة الصندوق، فيشترط لذلك شرطانإذا كان مبلغ االشتراك بنفس ع .1

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

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

أحقية البيع فورياً في حال اكتمال إذا كان مبلغ االشااااااتراك بعملة أخرى، فيشاااااارط لذلك التقابض بأن تكون  .2

 .الطلب

إذا كانت موجودات الصااااندوق ديوناً نقدية )كالديون الناشاااائة عن عقود المرابحة( فال يجوز االشااااتراك في الصااااندوق  .ج

 ً  .بالنقد مطلقا

تراك على أن تكون إذا كانت موجودات الصندوق خليطاً من األعيان والمنافع والحقوق والنقود والديون، فال مانع من إتاحة االش

 األعيان والمنافع والحقوق غالب موجودات الصندوق.

 :مستشار ا ستثمار( 26

 ال يوجد

 :الموزع( 27

 ال يوجد

 :مراجع الحسابات 28) 

 مراجع الحساباتأ( اسم 

 KPMG Professional Services -كي بي إم جي لألستشارات المهنية 

 الحساباتلمراجع ب( العنوان المسجل وعنوان العمل 

 واجهة الرياض، طريق المطار 

 المملكة العربية السعودية 11663الرياض  92876ص.ب 
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 المركز الرئيسي

 8500 874 11 966+هاتف: 

 8600 874 11 966+فاكس: 

http://www.home.kpmg/sa 

 صندوقالفيما يتعلق ب مراجع الحساباتج( األدوار األساسية ومسؤوليات 

ً  تمت والتي بها يقوم التي المراجعة لأعما إلى اسااتناداً  المالية القوائم على الرأي إبداء في الحساااباتمراجع  مسااؤوليةتتمثل   وفقا

 لمهنةا أخالقيات بمتطلبات المحاساااااب التزام تطلبت والتي الساااااعودية العربية المملكة في عليها المتعارف المراجعة لمعايير

هرية. الجو األخطاء من خالية المالية القوائم بأن التأكد من معقولة درجة على لللحصااااااو المراجعة لأعما تنفيذو وتخطيط

 القوائم في الواردة واإليضاحات للمبالغ مؤيدة أدلة على لالحصو بإجراءات القيام أيضا مراجع الحسابات مسؤوليات تضمنت

سياسات مالءمة مدى قييمت إلى باإلضافة .المالية سبية ال سبية التقديرات ومعقولية المتبعة المحا  إلى باإلضافة المستخدمة المحا

 .المالية للقوائم العام العرض قييمت

 لصندوقا حسابات مراجع( األحكام المنظمة  ستبدال د

مدير الصااندوق بحق تغيير مراجع مراجع الحسااابات الخارجي للصااندوق ويحتفظ  المهنية لألسااتشااارات جي إم بي كيكون ساات

سباً بعد أخذ موافقة  صندوقالحسابات وفقاً لما يراه منا صندوقويكون ألعضاء مجلس  ،مجلس إدارة ال  )مجلس النوار( إدارة ال

 المعين، في أي من الحاالت اآلتية:  مراجع الحساباتأو توجيه مدير الصندوق لتغيير  مراجع الحساباتالحق في رفض تعيين 

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

  للصندوق مستقال مراجع الحساباتعد يإذا لم 

 إذا لم يعد مراجع الحسابات للصندوق العام مسجالً لدى الهيئة 

  فية لتأدية مهام المراجعة بشااكل ال يملك المؤهالت والخبرات الكا مراجع الحساااباتإذا قرر مجلس إدارة الصااندوق أن

 مرض

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

 :الصندوقأاول 29) 

 أصول الصندوق محفوظة بواسطة أمين الحفظ لصالح الصندوق. .أ

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

مجتمعين، وال يجوز أن يكون لمدير الصاااندوق أو مدير  الوقفي موقوفة من الواقفين تُع د  أصاااول صاااندوق االساااتثمار  .ج

الصاااندوق من الباطن أو مشاااغل الصاااندوق أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشاااورة أو الموزع أي 

مصاالحة في أصااول الصااندوق أو أي مطالبة فيها، إال إذا كان مدير الصااندوق أو مدير الصااندوق من الباطن أو مشااغل 

ق أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع مالكاً لوحدات في الصندوق، وذلك في الصندو

 حدود ملكيته، أو كان مسموحاً بهذه المطالبات بموجب أحكام هذه الالئحة وأفصح عنها في شروط وأحكام الصندوق. 

 .الحصول على موافقة من الهيئة العامة لألوقاف دمج الصناديق الوقفية إال في حال يجوزال  .د

 :اإلجراءات الخااة بمعالجة الشكاوى 30) 

شكاوى ال ستقبل مدير الصندوق   8001245858في الصندوق عن طريق وحدة خدمات العمالء على الرقم المجاني  مشتركيني

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

 حالة طلب الجهات القضااااائية المختصااااة أو هيئة السااااوق المالية نتائج أي شااااكوى صااااادرة عن أي مسااااتثمر من  في

 في الصندوق، فعلى مدير الصندوق تزويدها بجميع المستندات المرتبطة بالموضوع. مشتركينال



45 
 
 

 

 باإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى حال طلبها. مشتركينيزود مدير الصندوق ال 

يوم عمل، يحق للمشااترك إيداع شااكواه لدى هيئة السااوق  15تعذر الوصااول إلى تسااوية أو لم يتم الرد خالل  وفي حالة

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

، إال إذا اخطرت الهيئة مقدم الشااكوى بجواز إيداعها ( يوم تقويمي من تاريخ إيداع الشااكوى لدى الهيئة90مضااي مدة )

 لدى اللجنة قبل انقضاء المدة.

 :معلومات أخرى31)  

 سياسات تعارض المصالح  .أ

عند طلبها بدون وأي تعارض مصااالح محتمل و/أو فعلي المصااالح  تعارضمعالجة ب المتعلقةاإلجراءات و السااياساااتساايتم تقديم 

 أي مقابل

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

تخضاااع شاااروط وأحكام الصاااندوق ألنومة المملكة العربية الساااعودية الساااارية المفعول وألي تعديالت الحقة في المساااتقبل لتلك 

 مشتركينالضوابط الشرعية المعتمدة لدى الراجحي المالية. ويحال أي نزاع ينشا بين مدير الصندوق وال يتوافق معاألنومة بما 

 إلى لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية.

 للمشتركين )الواقفين(قائمة للمستندات المتاحة  .ج

، والقوائم شروط وأحكام الصندوقوكل عقد مذكور في  الحق في االطالع على شروط وأحكام الصندوق للمشتركين )الواقفين(

 .المالية لمدير الصندوق

أي معلومة أخرى معروفة، أو ينبغي أن يعرفها مدير الصندوق أو مجل  إدارة الصندوق بشكل معقول، وقد يطلبها  .د

المتوقع أن  الحاليون أو المحتملون أو مسمممتشممماروهم المهنيون، أو من المشمممتركون )الواقفون( –بشمممكل معقول  –

 التي سيُتخذ قرار ا ستثمار بناًء عليها شروط وأحكام الصندوقتتضمنها 

 ال يوجد

عليها هيئة السمموق المالية ما عدا التي ذُكرت في سممياسممات  وافقتأي إعفاءات من قيود  ئحة اممناديق ا سممتثمار  .ه

 وممارساتها ستثمار 

 ال يوجد

 :متطلبات المعلومات اإلضافية( 32

 ال يوجد

 :المشترك )الواقف(قرار من إ33)  

 /اشااتركنا فيها. تطلعنا على شااروط وأحكام الصااندوق، وأقر/أقررنا بالموافقة على خصااائص الوحدات التي اشااتركإلقد أطلعت/

وتعليمات الموافقة على إنشاااء كما أقر/أقررنا بتفويض كافة الصااالحيات والحقوق المنصااوص عليها في هذه الشااروط واألحكام 

إلى مجلس إدارة الصااندوق  في حال الوفاة أو فقدان األهلية الشاارعيةالصااناديق االسااتثمارية الوقفية والئحة صااناديق االسااتثمار 

 .)مجلس النوار(

 االسم:

 التوقيع:

 :التاريخ


