صندوق الراجحي المحافظ متعدد األصول
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 المحافظ متعدد األصول

-2أهداف الصندوق :
السعي لتحقيق نمو فيي رأس الميال متناسي مي مسيتو المخيارر المحيدد للصيندوق عي ررييق االسيتممار فيي صيناديق األسيم وصيناديق المضيارة ةالةضياع
وصناديق الصكوك ذات الررح العا المرخص م هيع السوق المالي .

-3سياسات االستثمار:
يمدف الصندوق لالستممار ةشكل رعيسي في صناديق استمماري أخر ذات الريرح العيا ةاتةياس اسيتراتيجي اسيتمماري نشير مي خيالل تخصيي األصيول فيي
مجموع مختارة م الصناديق التي تضم التوزي االممل لالستممار والتي تحقق أقصى العواعد الممكن ةالحد االدنى م المخارر ,ويت معظمما وفق المؤشرات
القياسي المعتمدة وفي ما يلي موجز ألنواس األصول التي يستممر ةما الصندوق ةشكل أساسي:
 صناديق أدوات أسواق النقد
 صناديق الدخل الماةت
 صناديق األسم
 صناديق فعات األوراق المالي األخر التي ال تندرج تحت الفعات الساةق وتشمل الصناديق المتداول  /والصناديق العقاري المتداول
الصندوق هو صندوق منخفض المخارر يتركز استمماره ةنسة عالي في صناديق أسواق النقد ,و ةنسة أقيل فيي صيناديق فعيات األصيول األخير  ,حسي ميا هيو
مذكور في الجدول التالي:
فع األصول
النقد ,وصناديق وأدوات أسوق النقد
صناديق الدخل الماةت
صناديق األسم
صناديق فعات األوراق المالي األخر التي ال تندرج تحت الفعات
الساةق وتشمل الصناديق المتداول  /والصناديق العقاري المتداول

الحد االدنى
75%
0%
0%

الحد األعلى
100%
10%
15%

0%

15%

يسعى صندوق الراجحي المحافظ متعدد األصول لتحقيق أفضل العواعد م خالل إدارة نشر ترةق مجموع م المعايير المالي والمحاسةي  ,وذلك ةمدف تحقييق
أقصى العواعد الممكن ةالحد المعقول م المخارر حس رةيع وأهداف الصندوق.
يحق للصندوق الحصول على تمويل متوافق م الضواةر الشرعي ةحد أقصى  %10م صافي قيم أصول الصندوق ولفترة استحقاق ال تزيد ع سن ألغراض
االستممار ,ويستمنى م هذه النسة االقتراض لغرض تغري رلةات االسترداد.
يحتفظ مدير الصندوق ة الحق في توزي استممارات الصندوق عالميا و/أو محليا حس ما يراه مناسةا.
يمك للصندوق االستممار في صناديق استمماري مرروح رر ًحا عا ًما تمت الموافق على ررحما م قةل هيع السوق المالي  .كما يمك للصندوق االستممار في
صناديق استمماري خليجي أو عالمي مرخص م هيعات تنظيمي خليجي و/أو أجنةي وفقا لتنظي ةلد آخير خاضي لتنظيي مسياوى عليى األقيل ليذلك المرةيق عليى
صناديق االستممار في المملك لغرض تحقيق أهداف الصندوق على أ يستممر في أحد و/أو جمي فعات األصول المذكورة أعاله ويشمل ذلك الصناديق المدارة م
قةل مدير الصندوق أ و تاةعيه .على أ تكو متوافق م الضواةر الشرعي للصندوق.
قد يستممر الصندوق في مشتقات األوراق المالي لجم مصدرة خاضع لقواعد الكفاي المالي الصادرة ع الميع أو الصادرة ع جم رقاةي ممامل للميع لغرض
اإلدارة الفعال للمحفظ والتحور م مخارر تقل األسع ار على أ تكو متوافق م معايير الضواةر الشرعي  ,وعليى أال يتجياوز ذليك  %10مي صيافي قيمي
أصول الصندوق.
للمزيد م التفاصيل حول استراتيجي االستممار يرجى االرالس على الشرور واالحكا .
ولالرالس على السياسات المتعلق ةحقوق التصويت التي يتةعما مدير الصندوق في الجمعيات العام للشركات المدرج  ,يرجى زيارة الراةر التالي:
https://www.alrajhi-capital.com/-/media/Feature/AlRajhiCapital/PDFs/ARC-Voting-Proxy-PolicyAR.pdf?la=ar&hash=A1B54FAE5BFEDCF04C267B1F045C18ACE666B620
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-4سياسة توزيع الدخل واألرباح :
جمي المكاس

المالي المتحقق م المراكز التي يتخذها الصندوق يعاد استممارها في الصندوق.

(ب) أداء الصندوق:
 -1جدول مقارنة يغطي السنوات المالية الثالث األخيرة ( أو منذ تأسيس الصندوق) يوضح التالي ادناه :
صافي قيم أصول الصندوق (لاير
سعودى)
صافي قيم األصول للوحدة (لاير
سعودى)
أعلى صافي قيم أصول الصندوق لكل
وحدة
أقل صافي قيم أصول الصندوق لكل
وحدة
عدد الوحدات المصدرة

2019

2018

2017

40,424,072

36,314,037

30,456,215

454.0101

430.5703

422.3845

454.0101

433.2000

422.4157

430.5065

422.2502

411.5620

89,038
0.69

84,339
0.58

72,105
0.65

نسة المصروفات ()%

الصندوق ال يقو ةتوزي ارةاح حيث أ جمي المكاس

المالي المتحقق م المراكز التي يتخذها الصندوق يعاد استممارها في الصندوق

 -2سجل اداء يغطي ما يلي :
(أ) العائد اإلجمالي لسنة واحدة ،وثالث سنوات ،وخمس سنوات ،أو (منذ التأسيس):
العواعد التراكمي ()%
الصندوق
المؤشر

سنة واحدة

ثالث سنوات

خمس سنوات

عشر سنوات

منذ التأسيس

5.44
5.10

10.24
11.70

12.78
14.96

-

21.07
21.73

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

2019

2018

2017

2016

2015

5.44
5.10

1.94
2.79

2.56
3.39

2.52
3.05

-0.20
-0.71

2014

2013

2012

2011

2010

1.07
0.09

3.33
3.53

2.92
2.23

-0.26
-2.11

-
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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 والرسو كما في  31ديسمةر ( 2019ر.س)
206,047.67
31,500.00
5,250.00
0
7,500.00
8,438.18
802.97
0
0
259,538.82
0.69
50,602.43

رسو اإلدارة
أتعا المحاس القانوني
رسو نشر قيم الوحدات في موق تداول
مكافاة أعضاء مجلس إدارة الصندوق
رسو رقاةي ) م قةل هيع السوق المالي (
رسو حفظ
مصاريف التعامل
رسو المؤشر االسترشادى
ترمير ارةاح اسم
االجمالي
إجمالي نسة المصروفات
رسو االشتراك

د) يجب تطبيق قواعد حساب بيانات األداء وأي افتراض بشكل متسق:
االداء يحس ةناء على معدّل العاعد المر ّجح زمنيا ً ويت ترةيقه ةشكل مستمر.
ال يوجد عموالت خاص ل يفصح عنما في الشرور واالحكا  ,وللحصول على مزيد م التفاصيل حول الشرور واالحكا  ,يرجى زيارة موقعنا
www.alrajhi-capital.com

( )3إذا حدثت تغييرات جوهرية خالل الفترة وأثرت في أداء الصندوق ،يجب اإلفصاح عنها بشكل واضح:
ل يحدث تغييرات جوهري خالل الفترة أمرت في أداء الصندوق.

( )4اإلفصاح عن ممارسات التصويت السنوية على أن تحتوي اسمَ المصدر وتاريخ الجمعية العمومية وموضوع التصويت وقرار التصويت
(موافق  /غير موافق  /االمتناع من التصويت).
يرجى االرالس على الملحق رق (.)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:
أه القرارات التي ت اتخاذها م قةل 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.
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(ج) مدير الصندوق:
 -1اسم وعنوان مدير الصندوق:
شرك الراجحي المالي
مةنى اإلدارة العام  -رريق الملك فمد – حي المروج
 , 5561 .الرياض11432
هاتف رق +966 920005856 :
فاكس رق +966 (11) 4600625 :
المملك العرةي السعودي

www.alrajhi-capital.com
سجل تجارى رق 1010241681
رخص هيع السوق المالي رق 07068/37

 -2اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن و/أو مستشار االستثمار (إن وجد) :
ال يوجد مدير صندوق م الةار

أو مستشار االستممار.

 -3مراجعة ألنشطة االستثمار خالل الفترة:
شمد عا  ٢٠١٩انتعاش حاد في األسواق المالي العالمي  ,على الرغ م المخاوف ةشأ تةارؤ النمو االقتصادى في خض الحر التجاري ةي الواليات المتحدة
والصي  ,مدفوع على االرجح ةتحول الةنك المركزى في مواقف السياس النقدي يل يه خفض لمعدالت الفاعدة الرعيسي وتدفق التيسير الكمي الذى اد الى تجدد
القاةلي وتعويض االنخفاض الكةير في األسواق الذى شمده الرة الراة لعا .٢٠١٨
اغلق مؤشر  MSCIلألسواق العالمي العا محققا مكاس ةنسة  ,٪ ٢٥مدعوما ةشكل اساسي ةسوق الواليات المتحدة األمريكي  ,ةاالضاف الى مكاس مضاعف
لمعظ االسواق االخر  .وسجلت االسواق الناشع مكاس ةلغت  ٪ ١٥خالل العا  .وشوهد االداء االيجاةي ايضا في معظ فعات االصول الرعيسي  ,حيث أظمرت
أسعار النفر نمو يزيد ع  ٪٢٣خال العا .
ً
نظرا للمخارر العالي غير المرغوة ةي المستممري ةسة التقلةات
((S&P
GCC
Shariah:
+6.2%
ا
ف
ضعي
ء
أدا
الخليجي
حققت أسواق دول مجلس التعاو
ً
ً
العالي وسر المخاوف الجيوسياسي  ,واستمرار ضعف االرةاح نتيج انخفاض أسعار النفر والمنتجات .
جمي األسواق اإلقليمي ةاستمناء عما ( )٪ 7.9-ارتفعت خالل العا  .حققت الكويت ( )٪32.4 +أعلى عاعد تليما الةحري ( , )٪20.4 +دةي (, )٪9.3 +
المملك العرةي السعودي ( , )٪7.2 +أةو ظةي ( )٪3.3 +وقرر ( .)٪1.2 +على المد الرويل ( 5-3سنوات)  ,كا أداء أسواق دول مجلس التعاو الخليجي
هامشيًا مقارن ً ةالعاعدات القوي الناتج ع األسواق العالمي  ,مما يعكس االنكماش االقتصادى الدورى وةالتالي التأمير على أرةاح الشركات وتقيي السوق.
كا اإلدراج الناجح ألرامكو السعودي إنجازً ا مم ًما للسوق العرةي السعود ي مما عزز اهتما المستممري ةاألسم المحلي وزاد م مقله في المؤشرات العالمي
الرعيسي  (MSCIو  FTSE EMs).وقد ساعد ذلك السوق على التعافي م أدنى منذ عا حتى اآل (انخفض المؤشر إلى  7،481خالل الرة الراة م عا 2019
ً
ارا م  1مايو  )2019ةعد عمليات جني األرةاح التي تلت االدراج.
م أعلى مستو له عند 9،362
مسجال اعتة ً
م الموقف الحذر م ةنك االحتياري الفيدرالي األمريكي ومالم قرارات في خفض أسعار الفاعدة الرعيسي ةمقدار  25نقر أساس لكل منمما  ,شمد منحنى سعر
الفاعدة ةي الةنوك السعودي ) (SAIBORانخفاضا ً متوسره  84نقر أساس خالل العا  ,م أكةر انخفاض ةلغ  103نقار أساس في عا واحد .معدالت الفاعدة
رويل األجل ,والتي انخفضت الى حد كةير حس التوقعات لتيسير السياس م قةل الفيديرالي األمريكي ,قد توحدت م التخفيضات الفعلي واتفاقي المرحل االولى
م االتفاق التجارى االمريكي ـ الصيني ,وانتمى العا م انخفاض ةمتوسر  ٧٨نقر اساس .
يتة فريق إدارة الصندوق نم ًجا صار ًما لالستممار موج ًما نحو الةحث استنادًا إلى تقيي الةيع الكلي والجزعي إلدارة محافظ الصندوق .وتت مراجع وتعديل
االستراتيجي استنادا لحرك السوق لتوليد عاعدات موزون المخارر لمالكي الوحدات.
.
تمت مراجع انشر االستممار م خالل اجتماعات لجن االستممار الشمري التي تعرض وتراج م قةل مجلس ادارة الصندوق.

 -4تقرير عن أداء صندوق االستثمار خالل الفترة:
حقق الصندوق اداء ايجاةي خالل العا قيدره  %5.44ةينميا كيا أداء المؤشير االسترشيادى يعيادل . %5.10وارتفي اجميالي األصيول الميدارة فيي  2019ةنسية
 %11.32مغلقًا العا عند  40.48مليو لاير سعودى.
للحصول على مزيد م التفاصيل حول أداء الصندوق ,يرجى االرالس على القس الخا

ةأداء الصندوق.

 -5تفاصيل أي تغييرات حدثت على شروط واحكام ومذكرة المعلومات (بالنسبة للصندوق العام) أو مستندات الصندوق ( بالنسبة للصندوق
الخاص) خالل الفترة:
ل يجر اى تغيير على الشرور واألحكا ومذكرة المعلومات خالل العا .2019
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 -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 االرالس على حقاعق الصندوق وعلى الشرور واالحكا الخاص ةالصندوق ,ويرجى االرالس على ملحق رق (.)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 يتقاضى مدير الصندوق رسو ادارة ,ولك الصندوق يتحمل رسو االدارة للصناديق المستممر فيما ,تفصيل رسو الصناديق التي يستممر ةما الصندوق كتالي:

#

نسة رسو األدارة
%16
%16
% 1.75
%1.5
%1.75
%1.75
%1.75
%0.5
%1.75
%1
%1.2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

الصندوق
صندوق الراجحي للمضارة ةالةضاع ةاللاير السعودى
صندوق الراجحي للمضارة ةالةضاع ةالدوالر األمريكي
صندق الراجحي لألسم السعودي
صندوق الراجحي لألسم العالمي
صندوق الراجحي لألسم الخليجي
صندوق الراجحي ألسم قراس المواد األساسي
صندوق الراجحي لتنمي راس المال وتوزي االرةاح منرق الشرق االوسر وشمال إفريقيا
صندوق الراجحي للصكوك
صندوق الراجحي لألسم السعودى للدخل
صندوق الراجحي إ إس سي أى لمؤشر األسم السعودي متعدد العوامل
صندوق مشارك ريت

12
13

صندوق دراي ريت
صندوق الراجحي ريت

%0.85
%0.80

14
15

صندوق جدو ريت
صندوق سدكو ريت

%0.75
%1

تستقر م
صافي الرةح
صافي الرةح
إجمالي االصول
إجمالي االصول
إجمالي االصول
إجمالي االصول
إجمالي االصول
صافي قيم األصول
صافي قيم األصول
صافي قيم األصول
إجمالي قيم االصول ةعد
خص الرسو واالتعا
صافي قيم األصول
إجمالي قيم االصول ةعد
خص الرسو واالتعا
صافي قيم األصول
صافي قيم األصول

 -8بيان حول العموالت الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة ،مبينا ً بشكل واضح ماهيتها وطريقة االستفادة منها:
ال يوجد عموالت خاص ل يفصح عنما في الشرور واالحكا  ,وللحصول على مزيد م التفاصيل حول الشرور واالحكا  ,يرجى زيارة موقعنا
www.alrajhi-capital.com

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







ل يسجل أى حال تضار مصالح أو أى عملي دمج لصناديق االستممار .
ال يستممر مدير الصندوق او أى ررف نظير في هذا الصندوق
كما أ نسة األتعا اإلجمالي للسن المعني إلى متوسر صافي قيم أصول الصندوق العا هي%.0.54
الصندوق ال يقو ةتوزي ارةاح .
كما ل يحدث أى خرأ في التسعير أو التقوي خالل الفترة.
ل تمك م نشر صافي قيم األصول في الموق اإللكتروني للشرك والموق االلكتروني للسوق (تداول) وذلك ةحس تقوي يو األرةعاء الموافق 11
ديسمةر  2019وذلك ةسة عد أيداس اسم شرك الزيت العرةي السعودي (أرامكو) إلى محفظ صندوق الراجحي إ إس سي أى لمؤشر األسم
السعودي متعدد العوامل حتى تاريخ اليو م مدير االكتتا .

التقرير السنوي صندوق الراجحي المحافظ متعدد األصول متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا
www.alrajhi-capital.com

|5

(د) أمين الحفظ :
 -1اسم وعنوان أمين الحفظ:
شرك الةالد لالستممار
المملك العرةي السعودي
المركز الرعيسي .الةالد المالي ,
 140الرياض11411
رريق الملك فمد |
الرق المجاني : 920003636 :فاكس0112906299
الةريد االلكترونيclientservices@albilad-capital.com :
الموق االلكتروني www.albilad-capital.com :

 -2وصف موجز لواجباته ومسؤولياته:
يتوج على أمي الحفظ العمل على حفظ أصول الصندوق لصالح مالكي الوحدات واتخاذ اإلجراءات اإلداري الالزم فيما يخ حفظ اصول الصندوق  ,ويعد
أمي الحفظ مسؤوال ع التزاماته وفقا ألحكا العح الصناديق اإلستمماري  ,ويعد مسؤوأل تجاه مدير الصندوق ومالكي الوحدات ع خساعر الصندوق الناتج
ةسة 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 :


مخالفات أى م قيود وحدود االستممار يرجى االرالس على المحلق رق ()2



ل يت تسجيل أى مخالف لصالحيات االقتراض المعمول ةما في العح صناديق االستممار.

وذلك بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.
وال يترل م أمي الحفظ اةداء رايه فيما يتعلق ةإصدار ونقل واسترداد الوحدات  ,وتقوي وحسا سعر الوحدات ,ةاألضاف إلى مخالف قيود وحدود االستممار
وصالحيات االقتراض المعمول ةما في العح صناديق االستممار.

(هـ) المحاسب القانوني :
 -1اسم وعنوان المحاسب القانوني:
إيرنست & يونج
الرياض  -ةرج الفيصلي الراةق السادس – رريق الملك فمد
 , 2732 .الرياض11461
تلفو + 966 (11) 27347400 :
فاكس+ 966 (11) 2734730 :
المملك العرةي السعودي

 -2بيان حول ما إذا كان المحاسب القانوني:
يرجى الرجوس إلى القواع المالي والتي تةي أ القواع المالي أعدت وفقا لمعايير المحاسة الصادرة ع الميع السعودي للمحاسةي القانونيي وأحكا العح
صناديق االستممار وشرور وأحكا الصندوق ومذكرة المعلومات  ,وأنما تقد صورة صحيح وعادل لكل م :

التقرير السنوي صندوق الراجحي المحافظ متعدد األصول متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا
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صافي الدخل وصافي األرةاح والخساعر ألصول صندوق االستممار ع الفترة المحاسةي لتلك القواع .
المركز المالي لصندوق االستممار في نماي الفترة.

لالرالس على رأى المحاس

القانوني والقواع المالي لصندوق الراجحي لألسم السعودي  ,يرجى زيارة موقعنا www.alrajhi-capital.com

(و) القوائم المالية :
يرجى االطالع على المحلق رقم ( )4تم اضافتها إلى التقرير السنوي.

الملحقات :
ملحق رق ( : )1ممارسات التصويت السنوي .
ملحق رق ( : )2مخالفات أى م قيود وحدود االستممار.
ملحق رق ( : )3معلومات ع استخراج الزكاة.

التقرير السنوي صندوق الراجحي المحافظ متعدد األصول متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا
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المحلق رق ( )1ممارسات التصويت السنوي .
ال ينطبق

التقرير السنوي صندوق الراجحي المحافظ متعدد األصول متاح عند الطلب بدون مقابل ومتوفر في موقعنا
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ملحق رق ( : )2مخالفات أى م قيود وحدود االستممار.
#

1

2

3
4

5

تاريخ بدء
المخالفة

تاريخ انتهاء
المخالفة

9-Jul-19

10-Jul-19

ت مخالف المادة  52م العح صناديق االستممار حيث قا الصندوق ةتجاوز الحد االدنى في االستممار في صناديق الراجحي
للمضارة ةالةضاع ةنسة  %74.95حيث ال تقل نسة االستممار في صناديق الراجحي للمضارة ةالةضاع  %75كحد ادنى حس
ما هو موضح في شرور واحكا الصندوق.

18-Jul-19

21-Jul-19

ت مخالف المادة  52م العح صناديق االستممار حيث قا الصندوق ةتجاوز الحد االدنى في االستممار في صناديق الراجحي
للمضارة ةالةضاع ةنسة  %74.23حيث ال تقل نسة االستممار في صناديق الراجحي للمضارة ةالةضاع  %75كحد ادنى حس
ما هو موضح في شرور واحكا الصندوق.

27-Aug-19

28-Aug-19

ت مخالف المادة  52م العح صناديق االستممار حيث قا الصندوق ةتجاوز الحد االدنى في االستممار في صناديق الراجحي
للمضارة ةالةضاع ةنسة  %70.50حيث ال تقل نسة االستممار في صناديق الراجحي للمضارة ةالةضاع  %75كحد ادنى حس
ما هو موضح في شرور واحكا الصندوق.

27-Aug-19

28-Aug-19

ت مخالف المادة  50الفقرة ( أ ) حيث قا الصندوق ةتجاوز  ٪5م أصوله على شكل نقد أو ما يمامله ةنسة .%7.60

23-Dec-19

25-Dec-19

ت مخالف المادة  52م العح صناديق االستممار حيث قا الصندوق ةتجاوز الحد االدنى في االستممار في صناديق الراجحي
للمضارة ةالةضاع ةنسة  %70.50حيث ال تقل نسة االستممار في صناديق الراجحي للمضارة ةالةضاع  %75كحد ادنى حس
ما هو موضح في شرور واحكا الصندوق.

المخالفة

* أ جمي المخالفات المذكورة أعاله ناتج ع ظروف خارج ع إرادة مدير الصندوق ,وذلك نتيج حدوث عمليات استرداد على الصندوق أدت إلى هذه التجاوزات ,وقد ت
تصحيحما خالل المدة الزمني المحددة حس العح الصناديق االستمماري .
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ملحق رق ( : )3معلومات استخراج الزكاة.
نظراً لتعدد موجودات الصندوق ةي موجودات تج الزكاة فيما وموجودات ال تج الزكاة فيما ,ونظرا ً الختالف مدد االستممار في الصندوق م مالك آلخر فإ
تحديد رأس الحول الذى تج فيه الزكاة على كل مالك يختلف تةعا ً لذلك ,وعليه فإ إدارة الصندوق ل تقو ةإخراج الزكاة الشرعي على األموال المشترك في
الصندوق؛ وإنما يترك األمر لكل مستممر ليقو ةاستخراج زكاة ماله ةنفسه ,ويمك حسا الزكاة ةاتةاس المعادل اآلتي (ةحس رة السن الذى وجةت فيه الزكاة
على مالك الوحدة):

العملي

العملي

الماني

-

36.64

×

=

المالث

-

42.34

×

=

×

الراة

-

47.34

×

=

×

=

×

0.02577

=

×

0.02577

=

0.02577

=

0.02577

=

الناتج

العملي

األول

-

20.89

×

رة ()1
السن

سعر
الوحدة()2
(ةاللاير)

الناتج

الموجودات غير
الزكوي في
الصندوق()3
(ةاللاير)

عدد الوحدات
المملوك
للعميل

إجمالي مةلغ
الوحدات
المملوك للعميل
(ةالدوالر)

نسة الزكاة
()%2.577

مةلغ الزكاة
اإلجمالي
(ةاللاير)

( )1الرة الذى اكتمل فيه حول الزكاة م السن الميالدي  ,فالرة األول هو( :م ةداي شمر يناير إلى نماي شمر مارس) ,والرة الماني هو( :م ةداي شمر إةريل إلى
نماي شمر يونيو) ,والرة المالث هو( :م ةداي شمر يوليو إلى نماي سةتمةر) والرة الراة هو( :م ةداي شمر أكتوةر إلى نماي شمر ديسمةر) ,ويج التأكد م أ
سعر مجموس الوحدات المملوك للعميل في الصندوق (مضافا ً لما مجموس ما يملكه العميل م أموال أخر تدخل في عروض التجارة) قد ةلغ النصا الشرعي للزكاة.
( )2المقصود ةه :سعر الوحدة المعل في موق "تداول" لليو الذى يكتمل فيه حول الزكاة.
( )3وتتممل الموجودات غير الزكوي في هذا الصندوق في( :وحدات صندوق المؤشرات ا اس سي أى ,والصناديق العقاري المتداول (ريت)+نسة قيم صكوك اإلجارة
في صندوق الصكوك وصناديق المضارة ةالةضاع ).
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