صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع – دوالر أمريكي
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 للمضاربة بالبضائع – دوالر أمريكي.

-2أهداف الصندوق :
الغرض من االستثمار في هذا الصندوق هو تحقيق زيادة في رأس المال والسيولة عن طريق توظيف األصول في عمليات متاجرة منخفضة المخاطر ،لتحقيق نمو
مستمر في رأس المال من خالل توفير قدر معقول من العائد والسيولة المتحققة من استثمارات تجارية قصيرة األجل تقيّم بالدوالر األمريكي وتنفذ وفق المعايير
الشرعية المقرة من الهيئة الشرعية ل الراجحي المالية .كما يسعى الصندوق تحقيق نمو مقارب للمؤشر اإلرشادي.

-3سياسات االستثمار:
يستثمر الصندوق أصوله من خالل صفقات تجارية تتم في البضائع بطريقة موافقة للمعايير الشرعية الخاصة بمدير الصندوق بأسلوب المضاربة الشرعية.
والصفقة التي تعقد لشراء مجموعة منوعة من السلع (التي تضم بضائع ومواد خام باستثناء الذهب والفضة) يقصد منها إعادة البيع بسعر أعلى على أساس الدفع
المؤجل على مدد قصيرة ومتوسطة حسب الحاجة.
ت ستثمر أصول الصندوق في صفقات تجارية منخفضة المخاطر مع أطراف حسنة السمعة وذات المالءة من الناحية المالية .وفيما يلي بيان موجز إلستراتيجية هذا
الصندوق:

أ-

.1
.2
.3
.4
ب-

ت-

ث-

ج-


تحقيق زيادة مستمرة في رأسمال المستثمرين من غير توزيع العوائد واألرباح ،حيث سيتم إعادة استثمارها مع رأس المال ،وسيكون هذا بإتباع خطط
مدروسة للتعامل في مجموعة منوعة من االستثمارات قصيرة ومتوسطة األجل في أصول مادية (سلع) في األسواق العالمية من خالل أدوات استثمار
إسالمية مالئمة مطابقة للضوابط المعتمدة من الهيئة الشرعية لمدير الصندوق .وفيما يلي سرد ألهم مراحل القيام بالصفقة التجارية:
تقيم المناخ االستثماري العام الذي بدوره يحدد المدى الزمني (األجل) للصفقة طويلة األجل أم قصيرة األجل.
تحديد مستوى السيولة المناسب
انتقاء العميل (المشتري) المتصف بالمالءة والقوة المالية
تنفيذ الصفقات من خالل الشراء الحالي للبضائع ومن ثم بيعها على العميل باآلجل.
توفير السيولة النقدية الالزمة للمستثمرين من خالل آليات الصندوق.
يمكن للصندوق االستثمار في صناديق بضائع أخرى بما ال يزيد عن  %10من أصول الصندوق.
يمكن للصندوق االستثمار في األدوات المالية قصيرة األجل مثل (الصكوك) بما ال يتجاوز  %30من أصول الصندوق ،بشرط :مطابقتها للضوابط
المعتمدة من الهيئة الشرعية لمدير الصندوق.
الصندوق ال يقوم باالقتراض لتعزيز استثماراته ،و يكتفي باستثمار أصوله فقط.

للمزيد من التفاصيل حول استراتيجية االستثمار يرجى االطالع على الشروط واالحكام
ولالطالع على السياسات المتعلقة بحقوق التصويت التي يتبعها مدير الصندوق في الجمعيات العامة للشركات المدرجة ،يرجى زيارة الرابطالتالي:
https://www.alrajhi-capital.com/-/media/Feature/AlRajhiCapital/PDFs/ARC-Voting-Proxy-PolicyAR.pdf?la=ar&hash=A1B54FAE5BFEDCF04C267B1F045C18ACE666B620

-4سياسة توزيع الدخل واألرباح :
ال يتم توزيع أرباح بل تضاف إلى أصول الصندوق بحيث يعاد استثمار الدخل لزيادة قيمة الوحدة.
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(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 الوحدات المصدرة

2019
159,143,158

2018
149,009,083

184,658,892

2,296.4636

2,240.0434

2,193.8340

2,296.4636

2,240.0434

2,193.8340

2,240.2011

2,193.9250

2,160.7933

69,299

66,521

0.47

0.39

84,172
0.28

نسبة المصروفات ()%

2017

ال يتم توزيع أرباح بل تضاف إلى أصول الصندوق بحيث يعاد استثمار الدخل لزيادة قيمة الوحدة.

 -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

2.52

6.28

9.15

15.67

129.65

2.32

6.12

7.28

8.25

93.33

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

2019
2.52

2018
2.11

المؤشر

2.32
2014

2.39
2013

2012

0.97
0.13

1.16
0.15

1.42
0.32

العوائد السنوية ()%
الصندوق
المؤشر

2017

2016

2015

1.53
1.28

1.71
0.77

0.98
0.33

2011

2010

1.21
0.19

1.08
0.19
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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:.
المصاريف والرسوم كما في  31ديسمبر( 2019دوالر)
708,082.12
9,800.00
1,400.00
400.88
2,000.00
4,382.57
3,157.01
0
729,222.58
0.47
-

رسوم اإلدارة
أتعاب المحاسب القانوني
رسوم نشر قيمة الوحدات في موقع تداول
مكافاة أعضاء مجلس إدارة الصندوق
رسوم رقابية ) من قبل هيئة السوق المالية(
رسوم حفظ
مصاريف التعامل
رسوم المؤشر االسترشادي
تطهير ارباح اسهم
االجمالي
إجمالي نسبة المصروفات
رسوم االشتراك

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 عموالت 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 تغييرات جوهرية خالل الفترة أثرت في أداء الصندوق.

( )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 القرارات التي تم اتخاذها من قبل مجلس إدارة الصندوق:
 االطالععلىتقاريرإدارةااللتزامومكافحةغسلاالموالالدوريةومناقشتهامعمسؤولااللتزام.
 مراجعةتقاريرتقييمااللتزامبالضوابطالشرعيةالصادرعناالدارةالشرعية.
 االطالععلىمعايير مختلفةمتعلقةباألداءوتحفيزأداءالصندوقوترتيبهمقارنةبالمنافسين.
 الموافقةعلىقائمةالمفوضينبالتوقيعلعملياتفتحوتشغيلالحسابات.
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(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) :

ال يوجد مدير صندوق من الباطن أو مستشار االستثمار.
 -3مراجعة ألنشطة االستثمار خالل الفترة:

يستثمرالصندوقأصولهمنخاللصفقاتتجاريةتتمفيالبضائعبطريقةموافقةللمعاييرالشرعيةالخاصةبمديرالصندوقبأسلوبالمضاربةالشرعية.تُستثمر
أصولالصندوقفيصفقاتتجاريةمنخفضةالمخاطرمعأطرافحسنةالسمعةوذاتمالءةمنالناحيةالمالية.

شهدعام ٢٠١٩انتعاشحادفياألسواقالماليةالعالمية،علىالرغممنالمخاوفبشأنتباطؤالنمواالقتصاديفيخضمالحربالتجاريةبينالوالياتالمتحدة
والصين،مدفوعةعلىاالرجحبتحولالبنكالمركزيفيمواقفالسياسةالنقديةيليهخفضلمعدالتالفائدةالرئيسيةوتدفقالتيسيرالكميالذيادىالىتجدد
القابليةوتعويضاالنخفاضالكبيرفياألسواقالذيشهدهالربعالرابعلعام.٢٠١٨
اغلقمؤشر MSCIلألسواقالعالميةالعاممحققامكاسببنسبة،٪ ٢٥مدعومابشكلاساسيبسوقالوالياتالمتحدةاألمريكية،باالضافةالىمكاسبمضاعفة
لمعظماالسواقاالخرى.وسجلتاالسواقالناشئةمكاسببلغت٪١٥خاللالعام.وشوهداالداءااليجابيايضافيمعظمفئاتاالصولالرئيسية،حيثأظهرت
أسعارالنفطنمويزيدعن٪٢٣خالالعام.
حققتأسواقدولمجلسالتعاونالخليجي أداءضعيفا((S&P GCC Shariah: +6.2%نظراللمخاطرالعاليةغيرالمرغوبةبينالمستثمرينبسببالتقلباتالعالية
وسطالمخاوفالجيوسياسية،واستمرارضعفاالرباحنتيجةانخفاضأسعارالنفطوالمنتجات.
جميعاألسواقاإلقليميةباستثناءعمان()٪7.9-ارتفعتخاللالعام.حققتالكويت()٪32.4+أعلىعائدتليهاالبحرين(،)٪20.4+دبي(،)٪9.3+المملكة
العربيةالسعودية(،)٪7.2+أبوظبي()٪3.3+وقطر(.)٪1.2+علىالمدىالطويل(5-3سنوات)،كانأداءأسواقدولمجلسالتعاونالخليجيهامشيا
مقارنةبالعائداتالقويةالناتجةعناألسواقالعالمية،ممايعكساالنكماشاالقتصاديالدوريوبالتاليالتأثيرعلىأرباحالشركاتوتقييمالسوق.
كاناإلدراجالناجحألرامكوالسعوديةإنجازامهماللسوقالعربيةالسعوديةمماعززاهتمامالمستثمرينباألسهمالمحليةوزادمنثقلهفيالمؤشراتالعالمية
الرئيسية(MSCIو.)FTSE EMsوقدساعدذلكالسوقعلىالتعافيمنأدنىمنذعامحتىاآلن(انخفضالمؤشرإلى481،7خاللالربعالرابعمنعام2019
منأعلىمستوىلهعند362،9مسجالاعتبارامن1مايو)2019بعدعملياتجنياألرباحالتيتلتاالدراج.
معالموقفالحذرمنبنكاالحتياطيالفيدرالياألمريكيوثالثةقراراتفيخفضأسعارالفائدةالرئيسيةبمقدار25نقطةأساسلكلمنهما،شهدمنحنىسعر
الفائدةبينالبنوكالسعودية()SAIBORانخفاضامتوسطه84نقطةأساسخاللالعام،معأكبرانخفاضبلغ103نقاطأساسفيعامواحد.معدالتالفائدةطويلة
األجل،والتيانخفضتالىحدكبيرحسبالتوقعاتلتيسيرالسياسةمنقبلالفيديرالياألمريكي،قدتوحدتمعالتخفيضاتالفعليةواتفاقيةالمرحلةاالولىمن
االتفاقالتجارياالمريكيـالصيني،وانتهىالعاممعانخفاضبمتوسط٧٨نقطةاساس.
يتبعفريقإدارةالصندوقنهجاصارمالالستثمارموجهانحوالبحثاستناداإلىتقييمالبيئةالكليةوالجزئيةإلدارةمحافظالصندوق.وتتممراجعةوتعديل
االستراتيجيةاستنادالحر كةالسوقلتوليدعائداتموزونةالمخاطرلمالكيالوحدات.
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:
حققالصندوقاداءايجابيخالل العامقدره% 2.52مقارنةبأداءالمؤشراالسترشااديالاذييعاادل.% 2.32وارتفاعاجماالياألصاولالمادارةفاي2019بنسابة
%6.83مغلقاالعامعند597.40مليونلايرسعودي.
للحصول على مزيد من التفاصيل حول أداء الصندوق ،يرجى االطالع على القسم الخاص بأداء الصندوق.
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 -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 المعلومات 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:
استثمر الصندوق بما ال يزيد عن %10من اصوله فيصندوق الراجحيللمضاربة بالبضائع بالريال السعودي.كما ان رسوم االدارة ال تشكل اعلىمن %16من
صافياالرباحمنالصندوقوالصناديقالمستثمربها.

 -8بيان حول العموالت الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة ،مبينا ً بشكل واضح ماهيتها وطريقة االستفادة منها:
ال يوجد عموالت 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 .
اليستثمر مدير الصندوق او أي طرف نظير في هذا الصندوق
كما في نهاية عام  2019لم يستثمر الصندوق في أي صناديق استثمار أخرى.
كما أن نسبة األتعاب اإلجمالية للسنة المعنية إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق العام هي%0.40
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 :

 -2وصف موجز لواجباته ومسؤولياته:
يتوجب على أمين الحفظ العمل على حفظ أصول الصندوق لصالح مالكي الوحدات واتخاذ اإلجراءات اإلدارية الالزمة فيما يخص حفظ اصول الصندوق  ،ويعد
أمين الحفظ مسؤوال عن التزاماته وفقا ألحكام الئحة الصناديق االستثمارية ،ويعد مسؤوال تجاه مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناتجة
بسبب إهمال أو احتيال أو سوء تصرف أو تقصيره المتعمد
.
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 -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 :


مخالفات أي من قيود وحدود االستثمار يرجى االطالع على المحلق رقم ()2



لم يتم تسجيل أي مخالفة لصالحيات 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 الوحدات  ،وتقويم وحساب سعر الوحدات ،باألضافة إلى مخالفة قيود وحدود االستثمار
وصالحيات االقتراض المعمول بها في الئحة صناديق االستثمار.

(هـ) المحاسب القانوني :
 -1اسم وعنوان المحاسب القانوني:
إيرنست & 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 أعدت وفقا لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وأحكام الئحة
صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات  ،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.

الملحقات :
ملحق رقم ( : )1ممارسات التصويت السنوية .
ملحق رقم ( : )2مخالفات أي من قيود وحدود االستثمار
ملحق رقم ( : )3معلومات عن استخراج الزكاة.
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المحلق رقم ( )1ممارسات التصويت السنوية .
ال ينطبق
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ملحق رقم ( : )2مخالفات أي من قيود وحدود االستثمار.
#

تاريخ بدء
المخالفة

تاريخ انتهاء
المخالفة

7-Mar-19

10-Mar-19

المخالفة
تم مخالفة المادة  48الفقرة ( ز) من الئحة صناديق االستثمار حيث ان النسبة انخفضت إلى اقل من  %10من من صافي قيمة
أصول الصندوق ذات تاريخ استحقاق أو فترة استحقاق متبقية ال تتعدى ( )7أيام ،بنسبة .%8.14

1
* أن جميع المخالفات المذكورة أعاله ناتجة عن ظروف خارجة عن إرادة مدير الصندوق ،وذلك نتيجة حدوث عمليات استرداد على الصندوق أدت إلى هذه التجاوزات ،وقد تم
تصحيحها خالل المدة الزمنية المحددة حسب الئحة الصناديق االستثمارية.
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ملحق رقم ( : )3معلومات عن استخراج الزكاة.
نظراً لتعدد موجودات الصندوق بين موجودات تجب الزكاة فيها وموجودات ال تجب الزكاة فيها ،ونظرا ً 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 ،ويمكن حساب الزكاة باتباع المعادلة اآلتية (بحسب ربع السنة الذي وجبت فيه الزكاة
على مالك الوحدة):
العملية

العملية

الثاني

-

42.90

×

=

الثالث

-

41.12

×

=

×

الرابع

-

40.34

×

=

×

=

×

0.02577

=

×

0.02577

=

0.02577

=

0.02577

=

الناتج

العملية

األول

-

42.97

×

ربع()1
السنة

سعر
الوحدة()2
(بالدوالر)

الناتج

الموجودات غير
الزكوية في
الصندوق()3
(بالدوالر)

عدد الوحدات
المملوكة
للعميل

إجمالي مبلغ
الوحدات
المملوكة للعميل
(بالدوالر)

نسبة الزكاة
()%2.577

مبلغ الزكاة
اإلجمالي
(بالدوالر)

( )1الربع الذي اكتمل فيه حول الزكاة من السنة الميالدية ،فالربع األول هو( :من بداية شهر يناير إلى نهاية شهر مارس) ،والربع الثاني هو( :من بداية شهر إبريل إلى
نهاية شهر يونيو) ،والربع الثالث هو( :من بدايو شهر يوليو إلى نهاية سبتمبر) والربع الرابع هو( :من بداية شهر أكتوبر إلى نهاية شهر ديسمبر) ،ويجب التأكد من أن
سعر مجموع الوحدات المملوكة للعميل في الصندوق (مضافا ً لها مجموع ما يملكه العميل من أموال أخرى تدخل في عروض التجارة) قد بلغ النصاب الشرعي للزكاة.
( )2المقصود به :سعر الوحدة المعلن في موقع "تداول" لليوم الذي يكتمل فيه حول الزكاة.
( )3وتتمثل الموجودات غير الزكوية في هذا الصندوق في( :قيمة صكوك اإلجارة).
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