صندوق الراجحي لألسهم العالمية

التقرير السنوي الموجز 2019

شركة الراجحي المالية هي شركة مرخص لها بالعمل وفق الترخيص رقم  07068-37الصادر من هيئة السوق المالية ويقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة
الرياض

أ) معلومات صندوق االستثمار:
 -1اسم صندوق االستثمار :
صندوق الراجحي لألسهم العالمية .

-2أهداف الصندوق :
تحقيق نمو طويل األجل لرأس المال وفق أحكام الشريعة اإلسالمية من خالل االستثمار في أسهم متوافقة مع المعايير الشرعية المقرة من قبل الهيئة الشرعية لدى
الراجحي المالية تختار بشكل رئيسي من بين األسهم المدرجة في األسواق العالمية .كما يسعى الصندوق لتحقيق نمو مقارب للمؤشر اإلرشادي.

-3سياسات االستثمار:
سيستخدم الصندوق االستراتيجيا

االستثمارية التالية ليتمكن من تحقيق أهدافه االستثمارية؛

يستثمر الصندوق بشكل رئيسي في أسهم الشركا
طويل األجل في رأس المال.

المدرجة في أسواق األسهم الرئيسية في مختلف بلدان العالم والمتوفرة بتقييما

جذابة مع احتمال تحقيق نمو

يتم تخصيص األسهم على جميع االقتصاديا العالمية من خالل توزيعها على جميع القطاعا الرئيسية الملتزمة باألحكام الشرعية بهدف التقليل من مخاطر
التذبذب في األسعار .واألسهم المختارة تعود قدر اإلمكان لشركا يحتمل أن تحقق نموا ً أعلى من المعدل المتوقع للقطاع وتتمتع بمزايا تنافسية متميزة وتتحلى
بمستويا رفيعة من جوانب القوة المالية ، .باالعتماد على مجموعة من المعايير التي يمكن أن تشمل (ربحية السهم ،قيمة األصول ،التدفقا النقدية ،مكرر
الربحية ،القيمة الدفترية).
يسعى الصندوق لتحقيق أفضل العوائد من خالل إدارة نشطة تطبق أساليب االستثمار المالئمة بهدف تحقيق أقصى ال عوائد الممكنة بالحد المعقول من المخاطر
حسب طبيعة مجال االستثمار في األسهم وفي الوق ذاته قياس األداء باستخدام المؤشر اإلرشادي المحدد .جميع المكاسب المالية المتحققة من المراكز التي يتخذها
الصندوق يعاد استثمارها في الصندوق بنفس الطريقة.
للمزيد من التفاصيل حول استراتيجية االستثمار يرجى االطالع على الشروط واالحكام
ولالطالع على السياسا المتعلقة بحقوق التصوي التي يتبعها مدير الصندوق في الجمعيا العامة للشركا المدرجة ،يرجى زيارة الرابط التالي:
https://www.alrajhi-capital.com/-/media/Feature/AlRajhiCapital/PDFs/ARC-Voting-Proxy-PolicyAR.pdf?la=ar&hash=A1B54FAE5BFEDCF04C267B1F045C18ACE666B620

-4سياسة توزيع الدخل واألرباح :
لن يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح أو توزيعا نقدية على المستثمرين وسيقوم بإعادة استثمار األرباح الموزعة في الصندوق.

(ب) أداء الصندوق:
 -1جدول مقارنة يغطي السنوات المالية الثالث األخيرة ( أو منذ تأسيس الصندوق) يوضح التالي ادناه :
صافي قيمة أصول الصندوق
دوالر أمريكي
صافي قيمة األصول للوحدة
دوالر أمريكي
أعلى صافي قيمة أصول الصندوق لكل
وحدة
أقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل
وحدة
عدد الوحدا المصدرة
نسبة المصروفا

()%

2019

2018

2017

19,847,494

9,751,635

13,096,091

298.5147

236.0958

261.2545

298.7113

278.6191

262.7103

229.8126

224.9931

219.2190

66,487
2.26

41,303
2.18

50,128
2.11

لن يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح أو توزيعا نقدية على المستثمرين وسيقوم بإعادة استثمار األرباح الموزعة في الصندوق.
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 -2سجل اداء يغطي ما يلي :
(أ) العائد اإلجمالي لسنة واحدة ،وثالث سنوات ،وخمس سنوات ،أو (منذ التأسيس):
العوائد التراكمية ()%
الصندوق
المؤشر

سنة واحدة

ثالث سنوات

خمس سنوات

عشر سنوات

منذ التأسيس

26.44
30.57

36.17
54.65

33.41
62.15

96.61
156.04

198.51
572.89

(ب) العائد اإلجمالي السنوي لكل سنة من السنوات المالية العشر الماضية ،أو (منذ التأسيس):
العوائد السنوية ()%
الصندوق
المؤشر
العوائد السنوية ()%
الصندوق
المؤشر

2019

2018

2017

2016

2015

26.44
30.57

-9.63
6.77-

19.18
27.04

0.40
5.53

-2.43
-0.64

2014

2013

2012

2011

2010

6.00
6.21

19.63
21.30

8.41
13.14

-2.62
-5.31

10.09
14.41

ج) جدول يوضح مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب التي تحملها صندوق االستثمار على مدار العام .ويجب أيضا ً اإلفصاح بشكل واضح عن إجمالي
نسبة المصروفات ،ويجب اإلفصاح عن ما إذا كانت هناك أي ظروف يقرر فيها مدير الصندوق اإلعفاء من أي رسوم أو تخفيضها:.
رسوم اإلدارة
رسوم أداء
أتعاب المحاسب القانوني
رسوم نشر قيمة الوحدا في موقع تداول
مكافاة أعضاء مجلس إدارة الصندوق
رسوم رقابية ) من قبل هيئة السوق
المالية(
مصاريف التوزيع
رسوم حفظ
مصاريف التعامل
رسوم المؤشر االسترشادي
تطهير ارباح اسهم
االجمالي
إجمالي نسبة المصروفا
رسوم االشتراك

المصاريف والرسوم كما في  31ديسمبر( 2019دوالر)
225,526.88
9,800.00
1,400.00
2,000.00
25,862.38
0
58,040.97
322,630.23
2.26%
51,888.60

د) يجب تطبيق قواعد حساب بيانات األداء وأي افتراض بشكل متسق:
االداء يحسب بناء على معدّل العائد المر ّجح زمنيا ً ويتم تطبيقه بشكل مستمر.
ال يوجد عموال خاصة لم يفصح عنها في الشروط واالحكام ،وللحصول على مزيد من التفاصيل حول الشروط واالحكام  ،يرجى زيارة موقعنا
www.alrajhi-capital.com

( )3إذا حدثت تغييرات جوهرية خالل الفترة وأثرت في أداء الصندوق ،يجب اإلفصاح عنها بشكل واضح:
لم يحدث تغييرا جوهرية خالل الفترة أثر في أداء الصندوق.
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( )4اإلفصاح عن ممارسات التصويت السنوية على أن تحتوي اس َم المصدر وتاريخ الجمعية العمومية وموضوع التصويت وقرار التصويت
(موافق  /غير موافق  /االمتناع من التصويت).
يرجى االطالع على الملحق رقم (.)1

( )5تقرير مجلس ادارة الصندوق السنوي على أن يحتوي  -على سبيل المثال ال الحصر -الموضوعات التي تمت مناقشتها والقرارات الصادرة عن
ذلك بما في ذلك أداء الصندوق و تحقيق الصندوق ألهدافه:
أهم القرارا التي تم اتخاذها من قبل مجلس إدارة الصندوق:
 االطالع على تقارير إدارة االلتزام ومكافحة غسل االموال الدورية ومناقشتها مع مسؤول االلتزام.
 مراجعة تقارير تقييم االلتزام بالضوابط الشرعية الصادر عن االدارة الشرعية.
 االطالع على معايير مختلفة متعلقة باألداء وتحفيز أداء الصندوق و ترتيبه مقارنة بالمنافسين.
 الموافقة على قائمة المفوضين بالتوقيع لعمليات فتح وتشغيل الحسابات.

(ج) مدير الصندوق:
 -1اسم وعنوان مدير الصندوق:
شركة الراجحي المالية
مبنى اإلدارة العامة  -طريق الملك فهد – حي المروج
ص.ب  ، 5561الرياض11432
هاتف رقم+966 920005856 :
فاكس رقم+966 (11) 4600625 :
المملكة العربية السعودية

www.alrajhi-capital.com
سجل تجاري رقم 1010241681
رخصة هيئة السوق المالية رقم 07068/37

 -2اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن و/أو مستشار االستثمار (إن وجد) :
قام مدير الصندوق بتعيين كريد سويس كمدير صندوق من الباطن والعنوان كتالي:
Credit Suisse Group AG,
CH-8070, Zurich
Switzerland

 -3مراجعة ألنشطة االستثمار خالل الفترة:
شهد عام  2019انتعاش حاد في األسواق المالية العالمية ،على الرغم من المخاوف بشأن تباطؤ النمو االقتصادي في خضم الحرب التجارية بين الواليا المتحدة
والصين ،مدفوعة على االرجح بتحول البنك المركزي في مواقف السياسة النقدية يليه خفض لمعدال الفائدة الرئيسية وتدفق التيسير الكمي الذي ادى الى تجدد
القابلية وتعويض االنخفاض الكبير في األسواق الذي شهده الربع الرابع لعام .2018
اغلق مؤشر  MSCIلألسواق العالمية العام محققا مكاسب بنسبة  ، %25مدعوما بشكل اساسي بسوق الواليا المتحدة األمريكية ،باالضافة الى مكاسب مضاعفة
لمعظم االسواق االخرى .وسجل االسواق الناشئة مكاسب بلغ  %15خالل العام .وشوهد االداء االيجابي ايضا في معظم فئا االصول الرئيسية ،حيث أظهر
أسعار النفط نمو يزيد عن  %23خال العام.
ً
نظرا للمخاطر العالية غير المرغوبة بين المستثمرين بسبب التقلبا
(S&P
GCC
Shariah:
%6.2
)+
ا
ف
ضعي
ء
أدا
الخليجي
حقق أسواق دول مجلس التعاون
ً
ً
العالية وسط المخاوف الجيوسياسية ،واستمرار ضعف االرباح نتيجة انخفاض أسعار النفط والمنتجا .
جميع األسواق اإلقليمية باستثناء عمان ( )٪ 7.9-ارتفع خالل العام .حقق الكوي ( )%32.4 +أعلى عائد تليها البحرين ( ، )%20.4 +دبي (، )%9.3 +
المملكة العربية السعودية ( ، )%7.2 +أبو ظبي ( )%3.3 +وقطر ( .)%1.2 +على المدى الطويل ( 5-3سنوا )  ،كان أداء أسواق دول مجلس التعاون
الخليجي هامشيًا مقارنةً بالعائدا القوية الناتجة عن األسواق العالمية  ،مما يعكس االنكماش االقتصادي الدوري وبالتالي التأثير على أرباح الشركا وتقييم
السوق.
كان اإلدراج الناجح ألرامكو السعودية إنجازً ا مه ًما للسوق العربية السعودية مما عزز اهتمام المستثمرين باألسهم المحلية وزاد من ثقله في المؤشرا العالمية
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الرئيسية  (MSCIو  FTSE EMs).وقد ساعد ذلك السوق على التعافي من أدنى منذ عام حتى اآلن (انخفض المؤشر إلى  481،7خالل الربع الرابع من عام 2019
ً
اعتبارا من  1مايو  )2019بعد عمليا جني األرباح التي تل االدراج.
مسجال
من أعلى مستوى له عند 9,362
ً
مع الموقف الحذر من بنك االحتياطي الفيدرالي األمريكي وثالثة تخفيضا متتالية في أسعار الفائدة بمقدار  25نقطة أساس لكل منهما  ،شهد منحنى سعر الفائدة
بين البنوك السعودية ) (SAIBORانخفاضا ً متوسطة  84نقطة أساس خالل العام  ،مع أكبر انخفاض بلغ  103نقاط أساس في عام واحد .معدال الفائدة طويلة
األجل ،والتي انخفض الى حد كبير حسب التوقعا لتيسير السياسة من قبل الفيديرالي األمريكي ،قد توحد مع التخفيضا الفعلية واتفاقية المرحلة االولى من
االتفاق التجاري االمريكي ـ الصيني ،وانتهى العام مع انخفاض بمتوسط  ٧٨نقطة اساس .
يتبع فريق إدارة الصندوق نه ًجا صار ًما لالستثمار موج ًها نحو البحث استنادًا إلى تقييم البيئة الكلية والجزئية إلدارة محافظ الصندوق .وتتم مراجعة وتعديل
االستراتيجية استنادا لحركة السوق لتوليد عائدا موزونة المخاطر لمالكي الوحدا .
تمت مراجعة انشطة االستثمار من خالل اجتماعات لجنة االستثمار الشهرية التي تعرض وتراجع من قبل مجلس ادارة الصندوق.

 -4تقرير عن أداء صندوق االستثمار خالل الفترة:
حقق الصندوق عائدا بنسبة  %26.44في السنة المنتهية في  ٣١ديسمبر  ٢٠١٩مقارنة مع  %30.57للمؤشر االرشادي.
للحصول على مزيد من التفاصيل حول أداء الصندوق ،يرجى االطالع على القسم الخاص بأداء الصندوق.

 -5تفاصيل أي تغييرات حدثت على شروط واحكام ومذكرة المعلومات (بالنسبة للصندوق العام) أو مستندات الصندوق ( بالنسبة للصندوق
الخاص) خالل الفترة:
لم يجرى اي تغيير على الشروط واألحكام ومذكرة المعلوما خالل العام .2019

 -6أي معلومة أخرى من شأنها أن ت ُ َمكِّن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافية بشأن أنشطة الصندوق خالل الفترة :
استخراج الزكاة الشرعية:
يرجى االطالع على حقائق الصندوق وعلى الشروط واالحكام الخاصة بالصندوق ،ويرجى االطالع على ملحق رقم (.)3

 -7إذا كان صندوق االستثمار يستثمر بشكل كبير في صناديق استثمار أخرى ،يجب اإلفصاح عن نسبة رسوم اإلدارة المحتسبة على الصندوق
نفسه والصناديق التي يستثمر فيها الصندوق:
ال يستثمر مدير الصندوق في أي صناديق أخرى.

 -8بيان حول العموالت الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة ،مبينا ً بشكل واضح ماهيتها وطريقة االستفادة منها:
ال يوجد عموال خاصة لم يفصح عنها في الشروط واالحكام ،وللحصول على مزيد من التفاصيل حول الشروط واالحكام  ،يرجى زيارة موقعنا
www.alrajhi-capital.com

 -9أي بيانات ومعلومات أخرى أوجبت هذه الالئحة تضمينها بهذا التقرير:






لم يسجل أي حالة تضارب مصالح أو أي عملية دمج لصناديق االستثمار .
ال يستثمر مدير الصندوق أو أي طرف نظير في هذا الصندوق.
كما أن نسبة األتعاب اإلجمالية للسنة المعنية إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق العام هي%1.5
الصندوق ال يقوم بتوزيع ارباح .
كما لم يحدث أي خطأ في التسعير أو التقويم خالل الفترة.

(د) أمين الحفظ :
 -1اسم وعنوان أمين الحفظ:
شركة البالد لالستثمار
المملكة العربية السعودية
المركز الرئيسي .البالد المالية،
طريق الملك فهد | ص ب  140الرياض11411
الرقم المجاني : 920003636 :فاكس0112906299
البريد االلكترونيclientservices@albilad-capital.com :
الموقع االلكتروني www.albilad-capital.com :
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 -2وصف موجز لواجباته ومسؤولياته:
يتوجب على أمين الحفظ العمل على حفظ أصول الصندوق لصالح مالكي الوحدا واتخاذ اإلجراءا اإلدارية الالزمة فيما يخص حفظ اصول الصندوق  ،ويعد
أمين الحفظ مسؤوال عن التزاماته وفقا ألحكام الئحة الصناديق االستثمارية ،ويعد مسؤوال تجاه مدير الصندوق ومالكي الوحدا عن خسائر الصندوق الناتجة
بسبب إهمال أو احتيال أو سوء تصرف أو تقصيره المتعمد

 -3بيان مبني على رأيه حول ما إذا كان مدير الصندوق قد قام بـاآلتي:
(أ) إصدار ونقل واسترداد الوحدات.
(ب) تقوم وحساب سعر الوحدات.
(ج) مخالفة أي من قيود وحدود االستثمار وصالحيات االقتراض المعمول بها في الئحة صناديق االستثمار :



مخالفا أي من قيود وحدود االستثمار يرجى االطالع على المحلق رقم ()2
لم يتم تسجيل أي مخالفة لصالحيا

االقتراض المعمول بها في الئحة صناديق االستثمار.

وذلك بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.
وال يتطلب من أمين الحفظ ابداء رايه فيما يتعلق بإصدار ونقل واسترداد الوحدا  ،وتقويم وحساب سعر الوحدا ،باألضافة إلى مخالفة قيود وحدود االستثمار
وصالحيا االقتراض المعمول بها في الئحة صناديق االستثمار.

(هـ) المحاسب القانوني :
 -1اسم وعنوان المحاسب القانوني:
إيرنس & يونج
الرياض  -برج الفيصلية الطابق السادس – طريق الملك فهد
ص.ب  ، 2732الرياض11461
تلفون+ 966 (11) 27347400 :
فاكس+ 966 (11) 2734730 :
المملكة العربية السعودية

 -2بيان حول ما إذا كان المحاسب القانوني:
يرجى الرجوع إلى القوائم المالية والتي تبين أن القوائم المالية أعد وفقا لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وأحكام الئحة
صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلوما  ،وأنها تقدم صورة صحيحة وعادلة لكل من:
 صافي الدخل وصافي األرباح والخسائر ألصول صندوق االستثمار عن الفترة المحاسبية لتلك القوائم.
المركز المالي لصندوق االستثمار في نهاية الفترة.

لالطالع على رأي المحاسب القانوني والقوائم المالية لصندوق الراجحي لألسهم السعودية  ،يرجى زيارة موقعنا www.alrajhi-capital.com

(و) القوائم المالية :
يرجى االطالع على المحلق رقم ( )4تم اضافتها إلى التقرير السنوي.
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الملحقات :
ملحق رقم ( : )1ممارسا التصوي السنوية .
ملحق رقم ( : )2مخالفا أي من قيود وحدود االستثمار.
ملحق رقم ( : )3معلوما عن استخراج الزكاة.
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المحلق رقم ( )1ممارسا التصوي السنوية .
ال ينطبق
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ملحق رقم ( : )2مخالفا
#

1

تاريخ بدء
المخالفة

أي من قيود وحدود االستثمار.

تاريخ انتهاء
المخالفة

المخالفة
اليوجد مخالفا لقيود وحدود االستثمار خالل عام 2019م
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ملحق رقم ( : )3معلوما عن استخراج الزكاة.
نظراً الختالف مدد االستثمار في الصندوق من مالك آلخر فإن تحديد رأس الحول الذي تجب فيه الزكاة على كل مالك يختلف تبعا ً لذلك ،وعليه فإن إدارة الصندوق
لن تقوم بإخراج الزكاة الشرعية على األموال المشتركة في الصندوق؛ وإنما يترك األمر لكل مستثمر ليقوم باستخراج زكاة ماله بنفسه ،وفقا ً ألحكام زكاة عروض
التجارة ،وهي  %2.5من قيمة الوحدا االستثمارية التي يملكها في اليوم الذي تجب فيه الزكاة( ،)1ويمكن حساب الزكاة باتباع المعادلة اآلتية:

العملية

الناتج

×

=

العملية

سعر الوحدة
(بالدوالر)

الناتج

( )2

عدد الوحدا المملوكة
للعميل

إجمالي مبلغ الوحدا
المملوكة للعميل

نسبة الزكاة
()%2.577

×

0.02577

=

مبلغ الزكاة اإلجمالي
(بالدوالر)

المملوكة للعميل في الصندوق (مضافا ً لها مجموع ما يملكه العميل من أموال أخرى تدخل في عروض

( )1يجب التأكد من أن سعر مجموع الوحدا
التجارة) قد بلغ النصاب الشرعي للزكاة.
( )2المقصود به :سعر الوحدة المعلن في موقع "تداول" لليوم الذي يكتمل فيه حول الزكاة.
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