
  
  
  
  
  
  
 

 أسهم  –صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع األرباح 

 منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

 )مدار من قبل شركة الراجحي المالية( 

 المراجعة وتقرير المراجع المستقل  القوائم المالية

 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

  



 تقرير المراجع المستقل
 منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا –لتنمية رأس المال وتوزيع األرباح الراجحي إلى مالكي الوحدات في صندوق 

 (دار من قبل شركة الراجحي الماليةم)
 

 الرأي
 )"الصندوق"( منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا –لتنمية رأس المال وتوزيع األرباح لصندوق الراجحي لقد راجعنا القوائم المالية 

قوائم ، و2019ديسمبر  31)"مدير الصندوق"(، والتي تشتمل على قائمة المركز المالي كما في شركة الراجحي المالية قبل المدار من 
للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، واإليضاحات  التدفقات النقديةالعائدة لمالكي الوحدات و حقوق الملكيةتغيرات في الو الدخل الشامل

 المرفقة بالقوائم المالية، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.
 

 2019ديسمبر  31المالي للصندوق كما في  في رأينا، إن القوائم المالية المرفقة تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز
وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية،  وأدائه المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ،

 .من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المعتمدةوالمعايير واإلصدارات األخرى 
 

 أساس الرأي
تمت مراجعتنا وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها 
في قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية في تقريرنا. إننا مستقلون عن الصندوق وفقا لقواعد سلوك وآداب المهنة 

ك عتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، كما أننا التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا لتلالم
 القواعد. باعتقادنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساس إلبداء رأينا.

 
 حول القوائم المالية والمكلفين بالحوكمة مسؤوليات اإلدارة

للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية  وفقا إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بشكل عادل
وأحكام الئحة صناديق االستثمار الصادرة  ،الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المعتمدة منالسعودية، والمعايير واإلصدارات األخرى 

، وعن الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية إلعداد المعلوماتوشروط وأحكام الصندوق ومذكرة  ،عن مجلس هيئة السوق المالية
 قوائم مالية خالية من تحريٍف جوهري ناتج عن غش أو خطأ.

 
ولة عن تقويم مقدرة الصندوق على االستمرار في العمل وفقا لمبدأ االستمرارية واإلفصاح عند إعداد القوائم المالية، فإن اإلدارة مسؤ

لدى اإلدارة حسبما هو مالئم، عن األمور ذات العالقة بمبدأ االستمرارية، وتطبيق مبدأ االستمرارية في المحاسبة، ما لم تكن هناك نية 
 مالئم بخالف ذلك. لتصفية الصندوق أو إيقاف عملياته، أو ليس هناك خيار

 
 .صندوقإن المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن اإلشراف على عملية إعداد التقرير المالي في ال

 
 راجع حول مراجعة القوائم الماليةمسؤوليات الم

خطأ،  تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريٍف جوهري ناتج عن غش أو
وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، إال أنه ليس ضماناً على أن المراجعة التي 
 تم القيام بها وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن تحريًف جوهري موجود. يمكن أن

تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتُعَد جوهرية، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان بشكل معقول يمكن توقع أنها ستؤثر على القرارات 
 االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناًء على هذه القوائم المالية.

  
العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على  وكجزء من المراجعة، وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة

 نزعة الشك المهني خالل المراجعة. كما نقوم بـ:
 
تحديد وتقويم مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية سواء كانت ناتجه عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة  •

راجعة كافية ومالئمة لتوفير أساس إلبداء رأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة م
جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، ألن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات 

 الرقابة الداخلية. إلجراءاتمضللة أو تجاوز 
 
الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مالئمة وفقا للظروف، وليس بغرض  الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات •

  إبداء رأي حول فاعلية الرقابة الداخلية للصندوق.
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 قائمة المركز المالي  
  2019ديسمبر  31كما في 

 
 

 يضاحإ

 ديسمبر  31
 2019       

  لاير سعودي

 ديسمبر  31
  2018  

  لاير سعودي
 ──── ───────── ───────── 

    الموجودات 

 432,952 402,480  رصيد لدى البنك 

 54,442,370 45,438,962 5 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 439,934 637,751  توزيعات أرباح مدينة

 240,669 5,259,430  مبالغ مستحقة القبض لقاء أوراق مالية مباعة
   ─────── ─────── 

 55,555,925 51,738,623  إجمالي الموجودات 
  ═══════════ ═════════ 

    المطلوبات

 86,624 243,945 6 أتعاب إدارة مستحقة 

 - 200,000  مستحقةاستردادات 

 101,984 115,635 7 مصاريف مستحقة 
  ───────── ───────── 

 188,608 559,580  إجمالي المطلوبات
  ═══════════ ═════════ 
    

    حقوق الملكية

 55,367,317 51,179,043  القابلة لالسترداد مالكي الوحداتلة صافي الموجودات العائد
  ───────── ───────── 

 55,555,925 51,738,623  إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
  ═════════ ═════════ 

 642,223 578,652  الوحدات القابلة لالسترداد المصدرة
  ═════════ ═════════ 
    

 86.21 88.45  صافي قيمة الموجودات العائدة لكل وحدة
  ═════════ ═════════ 
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   دخل الشاملقائمة ال
 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 يضاحإ 
2019 

   لاير سعودي
2018 

   لاير سعودي
 ──── ───────── ───────── 

    الدخل

صافي )الخسارة( الربح غير المحقق عن الموجودات المالية 

 1,835,728 (4,215,325)   المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

صافي الربح المحقق عن الموجودات المالية المدرجة بالقيمة 

 1,722,106 6,843,449  العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 2,693,655 2,247,212  دخل توزيعات األرباح
  ───────── ──────── 

 6,251,489 4,875,336   إجمالي الدخل
  ───────── ──────── 

    المصاريف

 (1,177,876) (1,051,336) 6 ةأتعاب إدار

 (74,783) (113,051) 8 مصاريف تطهير

 (99,889) (107,872) 9 أخرى
  ───────── ──────── 

 (1,352,548) (1,272,259)  إجمالي المصاريف
  ───────── ──────── 

 4,898,941 3,603,077  للسنة دخلال صافي

    

 - -  للسنةخر الدخل الشامل اآل
  ───────── ──────── 

 4,898,941 3,603,077  للسنةالشامل  الدخل إجمالي
  ═════════ ════════ 
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  الوحدات العائدة لمالكي حقوق الملكيةقائمة التغيرات في 
 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
  2019 

   لاير سعودي
2018 

   لاير سعودي
  ───────── ───────── 
    

 62,245,935 55,367,317  حقوق الملكية في بداية السنة
  ───────── ────────── 
    

 4,898,941 3,603,077  للسنة دخلالصافي 

 - -  للسنةالدخل الشامل اآلخر 
  ───────── ───────── 

 4,898,941 3,603,077  للسنةإجمالي الدخل الشامل 

    

 3,792,645 2,855,014  السنةوحدات مصدرة خالل 

 (13,419,737) (8,429,008)  السنةوحدات مستردة خالل 

 (2,150,467) (2,217,357)  توزيعات أرباح مدفوعة إلى مالكي الوحدات
  ───────── ────────── 

 55,367,317 51,179,043  السنةفي نهاية  حقوق الملكية
  ═════════ ══════════ 
    

 الوحدات الوحدات  
  ───────── ───────── 

    القابلة لالسترداد ةمعامالت الوحد

    :خالل السنةفيما يلي ملخصاً للوحدات القابلة لالسترداد 

    

 751,152 642,223  السنةالوحدات في بداية 
  ───────── ───────── 

 42,598 31,245  السنةمصدرة خالل وحدات 

 (151,527) (94,816)  السنةخالل وحدات مستردة 
  ───────── ───────── 

 (108,929) (63,571)   في الوحدات النقص صافي
  ───────── ───────── 

 642,223 578,652  السنةالوحدات في نهاية 
  ═════════ ═════════ 
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    التدفقات النقديةقائمة 
 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 2019 
   لاير سعودي

2018 
   لاير سعودي

 ───────── ───────── 
   

   النشاطات التشغيلية

 4,898,941 3,603,077   السنة صافي الدخل

   

النشاطات  منالنقدية  التدفقات تسوية صافي الدخل إلى صافيلتعديالت ال

   التشغيلية:

غير المحققة عن الموجودات المالية  ( الخسارةاألرباحالخسارة )في  حركةال

 (1,835,728) 4,215,325 المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

   

   :تعديالت رأس المال العامل

 8,783,625 4,788,083 الخسارة وأموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح النقص في 

 (314,416) (197,817) توزيعات أرباح مدينةالزيادة في 

 (240,669)  (5,018,761) مباعةمبالغ مستحقة القبض لقاء أوراق مالية الزيادة في 

 (5,995) 157,321 المستحقةالزيادة )النقص( في أتعاب اإلدارة 

 - 200,000 المستحقةاالستردادات 

 21,186 13,651 النقص في المصاريف المستحقة 
 ───────── ───────── 

 11,306,944 7,760,879 النشاطات التشغيلية من النقديةالتدفقات صافي 
 ───────── ───────── 

   النشاطات التمويلية

 3,792,645 2,855,014  المصدرةمتحصالت من الوحدات 

 (13,419,737) (8,429,008) وحدات مستردة سداد

 (2,150,467) (2,217,357) مالكي الوحداتإلى توزيعات أرباح مدفوعة 
 ───────── ───────── 

 (11,777,559) (7,791,351) النشاطات التمويلية المستخدمة فيالنقدية التدفقات صافي 
 ───────── ───────── 

 (470,615) (30,472) الرصيد لدى البنك في النقصصافي 

   

 903,567 432,952 السنةفي بداية  الرصيد لدى البنك
 ───────── ───────── 

 432,952 402,480 السنةفي نهاية  الرصيد لدى البنك
 ═════════ ═════════ 
   
   
   

   األرباح:التدفقات النقدية التشغيلية من توزيعات 

 2,379,239 2,049,395 توزيعات أرباح مستلمة 
 ═════════ ═════════ 
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 إيضاحات حول القوائم المالية 
 2019ديسمبر  31

 

  التكوين واألنشطة - 1

  

)"الصندوق"(، هو أسهم منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  –صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع األرباح إن  

بين شركة الراجحي المالية )"مدير الصندوق"(، شركة تابعة مملوكة  اتفاقصندوق استثماري غير محدد المدة، أنشئ بموجب 

بالكامل لشركة الراجحي المصرفية لالستثمار )"المصرف"(، والمستثمرين فيه )"مالكي الوحدات"( في الصندوق. ان عنوان 

 مدير الصندوق كما يلي: 
 

 شركة الراجحي المالية، اإلدارة العامة
 حي المروج  –طريق الملك فهد  8467

 12263الرمز البريدي  2743صندوق البريد 
 المملكة العربية السعودية

 

ولقد صمم الصندوق للمستثمرين الراغبين باالستثمار في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وذلك طبقاً ألحكام الشريعة 

عن طريق التركيز على أسهم ذات عائد عاٍل. يقوم الصندوق بتوزيع أرباح على مالكي الوحدات على أساس االسالمية 

في الصندوق مما ينعكس في قيمة سعر الوحدة.  بعد توزيع األرباح نصف سنوي. يتم إعادة استثمار صافي ربح الصندوق

 (.2012مايو  12هـ )الموافق 1433جمادى الثاني  21تم تأسيس الصندوق بتاريخ 
 

 .قامت اإلدارة بتعيين شركة البالد لالستثمار )أمين الحفظ( للقيام كأمين حفظ. يتم دفع أتعاب الحفظ من قبل الصندوق
 

مدير الصندوق مسؤولية اإلدارة الشاملة ألنشطة الصندوق. كما يمكن لمدير الصندوق الدخول في ترتيبات مع مؤسسات  يتحمل

 أخرى لتوفير االستثمار أو الوصاية أو الخدمات اإلدارية األخرى نيابة عن الصندوق.
 

 .الصندوق خالل السنةمن حصص  %20إلى  %5يتم استرداد ما بين  ،وبناء على المعلومات التاريخية

 

 اللوائح النظامية   - 2

هـ 1427ذو الحجة  3يخضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار )"الالئحة"( الصادرة من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ 

الجديدة ( لالئحة صناديق االستثمار 2016نوفمبر  6هـ )الموافق 1438صفر  6( واعتباراً من 2006ديسمبر  24)الموافق 

(، والتي تنص 2016مايو  23هـ )الموافق 1437شعبان  16)"الالئحة المعدلة"( الصادرة من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ 

 على األمور التي يتعين على جميع صناديق االستثمار العاملة في المملكة اتباعها.

 

 والسياسات المحاسبية الهامة أسس االعداد - 3

 مبيان االلتزا  3-1

ً أعدت هذه القوائم المالية  للمعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والمعتمدة في المملكة  وفقا

المعايير الدولية للتقرير ") العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

 .("المعتمدة في المملكة العربية السعوديةالمالي 

 اإلعدادأسس   3-2

المقتناه باستثناء االستثمارات  ،المحاسبي تم إعداد هذه القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية باستخدام مبدأ االستحقاق

والذي  السعودي لايرلتم عرض هذه القوائم المالية با بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة.

 . لاير سعودييمثل العملة الوظيفية للصندوق. كما تم تقريب كافة المعلومات المالية المعروضة إلى أقرب 

 

 السياسات المحاسبية الهامة  - 3-3

  :هذه القوائم الماليةالسياسات المحاسبية الهامة المطبقة من قبل الصندوق في إعداد فيما يلي بياناً ب
 

 النقدية وشبه النقدية

تتكون النقدية وشبه النقدية في قائمة المركز المالي من النقد بالصندوق والودائع قصيرة األجل لدى البنوك القابلة للتحويل إلى 

 تخضع إلى مخاطر هامة للتغيرات في القيمة مع فترة استحقاق ثالثة أشهر أو أقل. ال مبالغ معروفه والتي

لغـرض الوفاء باالرتباطات النقدية قصيرة األجــل والهامش المحتسب المقيد ال  ةالمقتناان االستثمارات قصيرة األجــل غير 

 يعتبر نقدية وشبه نقدية.

  لنقدية وشبه النقدية من األرصدة لدى البنوك.ولغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتكون ا
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 تتمة -السياسات المحاسبية الهامة  - 3-3
 

 الماليةاألدوات 
 

 التصنيف( 1)

 لها (، يقوم الصندوق بتصنيف موجوداته المالية ومطلوباته المالية عند االثبات األولي9طبقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي )

 إلى فئات من الموجودات المالية والمطلوبات المالية المبينة أدناه.
 

 وعند تطبيق هذا التصنيف، يتم اعتبار الموجودات المالية أو المطلوبات المالية مقتناة ألغراض المتاجرة إذا:  

 تم االستحواذ عليها أو تكبدها بشكل رئيسي لغرض بيعها وإعادة شرائها على المدى القريب، أو (أ)

ارتها معاً ويوجد بشأنها دليل على آخر نمط فعلي لتحقيق جزءاً من محفظة أدوات مالية محددة يتم إدلها كانت عند اإلثبات األولي  (ب)

 األرباح على المدى القصير، أو 

 كانت عبارة عن أداة مشتقة )فيما عدا المشتقات التي تمثل عقد ضمان مالي، أو األداة المالية المخصصة كأداة تغطية فعالة  )ج(

 الموجودات المالية 

ة إما كمقاسة الحقاً بالتكلفة المطفأة أو مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة على أساس يقوم الصندوق بتصنيف موجوداته المالي 

 كل من: 

 .نموذج األعمال الخاصة بالمنشأة إلدارة الموجودات المالية 

 خصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية. 

 الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة •

ة يتم قياس أداة الدين بالتكلفة المطفأة في حالة إقتنائها ضمن نموذج أعمال هدفه االحتفاظ بالموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدي

التعاقدية، وينشأ عن الشروط التعاقدية لألصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة 

  .القائمبلغ األصلي على الم

 الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  •

 يتم قياس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا: 

صلي والعمولة لم ينشا عن الشروط التعاقدية لألصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األ (أ)

 على المبلغ األصلي القائم، أو 

 لم يكن األصل محتفظاً به ضمن نموذج أعمال هدفه إما تحصيل التدفقات النقدية، أو تحصيل التدفقات النقدية والبيع معاً، أو  (ب)

لربح أو الخسارة تم تخصيص األصل، عند االثبات األولي، بشكل غير قابل لإللغاء كأصل مقاس بالقيمة لعادلة من خالل ا )ج(

إذا كان القيام بذلك يزيد أو يقلل بشكل جوهري عدم اتساق القياس أو اإلثبات والذي ينشأ خالف ذلك عن قياس الموجودات 

 أو المطلوبات أو إثبات األرباح والخسائر الناتجة عنها وفق أسس مختلفة. 

 يدرج الصندوق في هذه الفئة ما يلي: 

لغرض المتاجرة: تشتمل هذه الفئة على أدوات حقوق الملكية وأدوات الدين التي تم االستحواذ عليها  األدوات المالية المقتناة

 بصورة رئيسية لغرض تحقيق ربح من التقلبات قصيرة األجل في السعر.

 المطلوبات المالية 

 المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة •

ات المالية بالقيمة العادلة في حالة استيفائها لشروط اقتنائها ألغراض المتاجرة. ال يحتفظ الصندوق بأي مطلوبات يتم قياس المطلوب

 مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

 المطفأة  المطلوبات المالية المقاسة بالتكلفة •

  ك المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. تشتمل هذه الفئة على كافة المطلوبات المالية بخالف تل
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 (  اإلثبات2)

 يقوم الصندوق بإثبات الموجودات المالية أو المطلوبات المالية عندما يصبح طرفاً في األحكام التعاقدية لألداة المالية. 
 

التي تتطلب تسليم الموجودات خالل اإلطار الزمني  –ويتم إثبات العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء أو بيع الموجودات المالية 

بتاريخ التداول، أي التاريخ الذي يلتزم  )المعامالت التجارية االعتيادية(أو المتعارف عليه في السوق عليه األنظمة  الذي تنص

 فيه الصندوق بشراء أو بيع األصل. 

 (  القياس األولي3)

ركز المالي يتم إثبات الموجودات المالية والمطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في قائمة الم

 بالقيمة العادلة. ويتم اثبات كافة تكاليف المعامالت الخاصة بتلك األدوات مباشرةً في قائمة الدخل الشامل.
 

يتم في األصل قياس الموجودات والمطلوبات المالية )بخالف تلك المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة( بالقيمة 

 ف عرضية متعلقة مباشرة ًبعملية االستحواذ أو اإلصدار. العادلة لها زائداً أي تكالي

 (  القياس الالحق4)
بعد القياس األولي، يقوم الصندوق بقياس األدوات المالية، المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، بالقيمة العادلة. 

المالية ضمن صافي الربح أو الخسارة الناتج عن الموجودات ويتم إثبات التغيرات الالحقة في القيمة العادلة لهذه األدوات 
. ويتم إثبات العمولة الشامل والمطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وذلك في قائمة الدخل

لة ودخل أو مصروف وتوزيعات األرباح المحققة أو المدفوعة عن هذه األدوات بصورة مستقلة ضمن دخل أو مصروف العمو
 توزيعات األرباح في قائمة الدخل الشامل. 

 

 التوقف عن إثبات األدوات المالية (5)

يتم بصورة رئيسية التوقف عن إثبات األصل المالي )أو، إذ ينطبق ذلك، جزء منه أو جزء من مجموعة من موجودات مالية 
 عند:متشابهة( )أي استبعاده من قائمة المركز المالي للصندوق( 

 
 انتهاء الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات النقدية من الموجودات، أو

قيام الصندوق بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو التعهد بسداد التدفقات النقدية المستلمة بالكامل إلى طرف 
افة المخاطر والمنافع المصاحبة لألًصل، أو )ب( آخر دون أي تأخير وفق "ترتيبات فورية" وإذا ما )أ( قام الصندوق بتحويل ك

 لم يقم الصندوق بالتحويل أو اإلبقاء على معظم المنافع والمخاطر المصاحبة لألصل، ولكن قام بتحويل السيطرة على األصل.
 

رتيبات فورية، فإنه وفي الحاالت التي يقوم فيها الصندوق بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو إبرام اتفاقية ت
 يجب عليه تقويم فيما إذا وألي مدى قام باالحتفاظ بالمنافع والمخاطر المصاحبة للملكية.

 
وفي الحاالت التي ال يتم فيها تحويل أو اإلبقاء على معظم المخاطر والمنافع المصاحبة لألصل أو لم يتم فيها تحويل السيطرة 

صل بقدر ارتباط الصندوق المستمر به. وفي تلك الحالة، يقوم الصندوق أيضاً على األًصل، يستمر الصندوق في إثبات األ
بإثبات المطلوبات المصاحبة لها. يتم قياس الموجودات المحولة والمطلوبات المصاحبة لها وفق نفس األساس الذي يعكس 

 الحقوق وااللتزامات التي أبقى عليها الصندوق.  
 

 مدته.ت المالية عند سداد االلتزام المحدد في العقد أو إلغائه أو انتهاء يتوقف الصندوق عن اثبات المطلوبا

 ( مقاصة األدوات المالية6)
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج الصافي في قائمة المركز المالي وذلك فقط عند وجود حق نظامي ملزم 

الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو بيع الموجودات وتسديد لتسوية المبالغ التي تم إثباتها، وعند وجود نية لتسوية 
المطلوبات في آن واحد. وال ينطبق ذلك عموما على اتفاقيات المقاصة الرئيسية مالم يتعثر أحد أطراف االتفاقية، ويتم عرض 

 الموجودات والمطلوبات ذات العالقة باإلجمالي في قائمة المركز المالي.
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 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية ( 7)

يقوم الصندوق، على أساس مستقبلي، بإجراء تقويم لخسائر االئتمان المتوقعة المصاحبة للموجودات المالية المقيدة بالتكلفة 

 12العمر. تمثل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  مدىشهًرا أو  12ويتم تحديد خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  المطفأة،

شهًرا بعد  12ان المتوقعة التي تنتج عن حاالت التعثر بشأن أداة مالية ما والمحتملة خالل الـ شهًرا الحصة من خسائر االئتم

تاريخ إعداد القوائم المالية. لكن عندما تكون هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان المتوقعة منذ نشوؤها يتم تحديد المخصص 

  على أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر.

 ياس القيمة العادلةق

القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم 

بين متعاملين في السوق بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات 

 ستتم إما:

 في السوق الرئيس للموجودات أو المطلوبات، أو ● 
 ، في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات.يفي حالة عدم وجود السوق الرئيس ● 
 

تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات والمطلوبات 
 لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية.وأنهم يسعون 

يأخذ قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية بعين االعتبار مقدرة المتعاملين في السوق على تحقيق منافع اقتصادية عن 
طريق االستخدام األفضل واألقصى لألصل أو بيعه لمتعاملين آخرين في السوق يستخدمون األصل على النحو األفضل وبأقصى 

 حد.

يستخدم الصندوق طرق تقويم مالئمة وفقاً للظروف، وتتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة استخدام المدخالت 
 القابلة للمالحظة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.

 
صاح عنها في القوائم المالية ضمن التسلسل الهرمي تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو االف

 لمستويات القيمة العادلة المذكورة أدناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:

 لموجودات أو مطلوبات مماثلة  ةق نشطاسوأالمستوى األول: األسعار المتداولة )غير المعدلة( في  ● 
قابلة للمالحظة بصورة  –الهامة لقياس القيمة العادلة  –الثاني: طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنىالمستوى  ● 

 مباشرة أو غير   مباشرة.
 غير قابلة للمالحظة. -الهامة لقياس القيمة العادلة  –المستوى الثالث: طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى ● 
 

بات التي يتم إثباتها في القوائم المالية بشكل متكرر، يقوم الصندوق بالتأكد فيما إذا تم التحويل بين بالنسبة للموجودات والمطلو

التسلسل الهرمي لمستويات القيمة العادلة وذلك بإعادة تقويم التصنيف )على أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة 

لصندوق بتحديد السياسات واإلجراءات لكل من قياس القيمة العادلة المتكرر وقياس مالية. يقوم ا سنةالعادلة ككل( في نهاية كل 

 القيمة العادلة غير المتكرر. 
 

وبتاريخ إعداد كل قوائم مالية، يقوم الصندوق بتحليل التغيرات في قيمة الموجودات والمطلوبات المراد إعادة قياسها أو إعادة 

لصندوق. وألغراض هذا التحليل، يقوم الصندوق بالتحقق من المدخالت الرئيسية المستخدمة تقويمها طبقاً للسياسات المحاسبية ل

في آخر تقويم وذلك بمطابقة المعلومات المستخدمة في احتساب التقويم مع العقود والمستندات ذات العالقة األخرى. كما يقوم 

مع المصادر الخارجية ذات العالقة للتأكد فيما إذا كان  الصندوق بمقارنة التغيرات في القيمة العادلة لكل أصل أو مطلوبات

 التغيير معقوال.
 

ولغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة، قام الصندوق بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر 

ه. إن اإلفصاحات المتعلقة بالقيمة العادلة الموجودات والمطلوبات والتسلسل الهرمي لمستويات قياس القيمة العادلة المذكورة أعال
 (.7لألدوات المالية، التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو التي تم اإلفصاح عن القيمة العادلة لها، تمت مناقشتها في إيضاح )

 المحاسبة بتاريخ التداول 

بيع الموجودات بتاريخ التداول )أي التاريخ الذي يلتزم يتم إثبات / التوقف عن إثبات كافة العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء أو 

. إن العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء أو بيع الموجودات هي التي تتطلب تسوية (فيه الصندوق بشراء أو بيع الموجودات

 الموجودات خالل الفترة الزمنية التي تنص عليها األنظمة أو تلك المتعارف عليها بالسوق. 
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 المخصصات

وأن تكاليف سداد يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات )قانونية أو متوقعة( على الصندوق ناتجة عن أحداث سابقة، 

وإذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهريا، فإنه يتم خصم المخصصات باستخدام  االلتزام محتملة ويمكن قياسها بشكل موثوق به.

معدل ما قبل الضريبة الحالي والذي يعكس، عندما يكون ذلك مالئماً، المخاطر المصاحبة لذلك االلتزام. وعند استخدام الخصم، 

 مخصص نتيجة مرور الوقت كتكلفة تمويل.يتم إثبات الزيادة في ال

وفي الحاالت التي من المتوقع فيها استرداد بعض أو كافة المنافع االقتصادية الالزمة لتسوية مخصص ما من طرف آخر، فإنه 

 . يتم إثبات المبلغ المسترد كأصل وذلك فقط عندما تكون عملية االسترداد مؤكدة فعالً وأنه من الممكن قياس ذلك المبلغ

 المصاريف المستحقة الدفع

المستلمة، سواًء قدمت بها فواتير من الموردين أم في المستقبل مقابل الخدمات  يتم إثبات االلتزامات لقاء المبالغ الواجبة الدفع

 ولة الفعلي.ال. ويتم إثبات تلك االلتزامات في األصل بالقيمة العادلة وتقاس الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العم

 الوحدات القابلة لالسترداد

 تصنف الوحدات القابلة لالسترداد كأدوات حقوق ملكية عند:

 استحقاق مالك الوحدات القابلة لالسترداد حصة تناسبية في صافي موجودات الصندوق في حالة تصفية الصندوق.  -

 تصنيف الوحدات القابلة لالسترداد ضمن فئة األدوات المالية التي يتم ردها بعد كافة فئات األدوات المالية األخرى.  -

وجود خصائص مماثلة لكافة الوحدات القابلة لالسترداد المصنفة ضمن فئة األدوات المالية التي يتم ردها بعد كافة فئات  -

 األدوات المالية األخرى. 

حدات القابلة لالسترداد أي تعهدات تعاقدية لتسليم النقدية أو أصل مالي آخر بخالف حقوق المالك في حصة عدم تضمن الو -

 تناسبية في صافي موجودات الصندوق. 

تحديد إجمالي التدفقات النقدية المتوقعة المتعلقة بالوحدات القابلة لالسترداد على مدى عمر األداة المالية بصورة جوهرية  -

لربح أو الخسارة أو التغير في صافي الموجودات المثبت أو التغير في القيمة العادلة لصافي الموجودات على أساس ا

 المثبت وغير المثبت للصندوق على مدى عمر األداة المالية.

ت مالية باإلضافة إلى الوحدات القابلة لالسترداد، والتي تتضمن كافة الخصائص أعاله، فإنه يجب أال يكون لدى الصندوق أدوا

 أخرى أو عقد يشتمل على: 

إجمالي التدفقات النقدية المحدد بصورة جوهرية على أساس الربح أو الخسارة أو التغير في صافي الموجودات المثبت أو  -

 التغير في القيمة العادلة لصافي الموجودات المثبت وغير المثبت للصندوق.

 القابلة لالسترداد.  للوحداتاألثر الناتج عن التقييد أو التحديد الجوهري للعائد المتبقي  -
 

يقوم الصندوق بصورة مستمرة بتقويم تصنيف الوحدات القابلة لالسترداد. وفي حالة توقف الوحدات القابلة لالسترداد عن 

يتم تصنيفها كحقوق ملكية، فإن الصندوق سيقوم بإعادة  امتالك كافة الخصائص أو الوفاء بكافة الشروط المنصوص عليها لكي

تصنيفها كمطلوبات مالية وقياسها بالقيمة العادلة بتاريخ إعادة التصنيف، مع إثبات أي فروقات ناتجة عن القيمة الدفترية السابقة 

كافة الخصائص الحقاً واستيفائها مالكي الوحدات. وفي حالة امتالك الوحدات القابلة لالسترداد ل ةفي صافي الموجودات العائد

لشروط تصنيفها كحقوق ملكية، فإن الصندوق سيقوم بإعادة تصنيفها كأدوات حقوق ملكية وقياسها بالقيمة الدفترية كمطلوبات 

 بتاريخ إعادة التصنيف.

 يتم المحاسبة عن عملية إصدار وشراء وإلغاء الوحدات القابلة لالسترداد كمعامالت حقوق ملكية. 

 يتم إثبات أي ربح أو خسارة في قائمة الدخل الشامل عند شراء وإصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالصندوق. ال

 لكل وحدة الموجوداتقيمة صافي 

الصندوق  صافي موجوداتلكل وحدة والمفصح عنه في قائمة المركز المالي وذلك بقسمة صافي قيمة الموجودات يتم احتساب 

 .السنةعلى عدد الوحدات المصدرة في نهاية 

 أتعاب اإلدارة 

 وتحمل على قائمة الدخل الشامل. يتم إثبات أتعاب إدارة الصندوق على أساس مبدأ االستحقاق

يتم تحميل أتعاب إدارة الصندوق وفقا للمعدالت المتفق عليها مع مدير الصندوق وكما هو منصوص عليه في الشروط واألحكام 

 بالصندوق. الخاصة
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 تتمة -والسياسات المحاسبية الهامة  أسس االعداد - 3

 

 تتمة -السياسات المحاسبية الهامة  - 3-3
 
 

 صافي الربح أو الخسارة عن الموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

يمثل صافي األرباح أو الخسائر الناتجة عن الموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

التغيرات في القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المقتناة ألغراض المتاجرة أو المصنفة عند االثبات األولي لها بالقيمة 

 الربح أو الخسارة وذلك باستثناء العمولة وتوزيعات األرباح والمصاريف.  العادلة من خالل

تمثل األرباح والخسائر غير المحققة التغيرات في القيمة لألدوات المالية للفترة والناتجة عن عكس قيد األرباح والخسائر غير 

فترة إعداد القوائم المالية. يتم احتساب األرباح والخسائر المحققة الخاصة باألدوات المالية للفترة السابقة والتي تم تحقيقها خالل 

المحققة عن عمليات استبعاد األدوات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة باستخدام طريقة تكلفة المتوسط 

لية ومبلغ االستبعاد أو المدفوعات أو المرجح. وتمثل تلك األرباح والخسائر الفرق بين القيمة الدفترية األصلية لألداة الما

المقبوضات النقدية التي تمت بشأن عقود المشتقات )باستثناء المدفوعات أو المقبوضات بشأن حسابات الهامش على الضمانات 

 .(لقاء تلك األدوات المالية

 توزيعات األرباح

ر بأحقية استالمها. وبالنسبة لألوراق المالية المتداولة، وذلك بتاريخ اإلقرا في قائمة الدخل الشامليتم اثبات توزيعات األرباح 

عتماد فإنه يتم إثباتها عادةً بتاريخ توزيعات األرباح السابقة. وبالنسبة لألوراق المالية غير المتداولة، فإنه يتم إثباتها عادة بتاريخ ا

الية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو المساهمين دفع تلك التوزيعات. ويتم إثبات توزيعات األرباح من األوراق الم

 الخسارة في بند مستقل في قائمة الدخل الشامل. 

 العمالت األجنبية

الناتجة تدرج األرباح والخسائر  بأسعار التحويل السائدة بتواريخ المعامالت. لاير سعوديللتحول المعامالت بالعمالت األجنبية 

 .قائمة الدخل الشاملمن تحويل العمالت األجنبية في 

بأسعار التحويل السائدة في تاريخ  الدوالر األمريكيبالعمالت األجنبية إلى النقدية المسجلة تحويل الموجودات والمطلوبات يعاد 

 .اعداد القوائم المالية

 .خسارة تحويل عمالت أجنبيةصافي التحويل في قائمة الدخل الشامل كإعادة تدرج فروقات 

 المصاريف

 يتم قياس وإثبات المصاريف على أساس مبدأ االستحقاق في الفترة المحاسبية التي يتم تكبدها فيها. 

 وضريبة الدخل  الزكاة

 على مستوى الصندوق من مسؤولية مالكي الوحدات وال يجنب لها مخصص في هذه القوائم المالية.وضريبة الدخل إن الزكاة 

 الجديدة والمعدلة والتفسيرات المعايير 3-4

ولم يكن لها أثر على القوائم المالية  2019والتعديالت والتفسيرات المطبقة ألول مره في  ةجديدالهناك العديد من المعايير 

 للصندوق. 

 المعايير الصادرة وغير السارية بعد  3-5

إدارة  يعتقد مجلسريخ إصدار القوائم المالية للصندوق. ووالتفسيرات الصادرة وغير السارية بعد تامن التعديالت هناك العديد 

 الصندوق أنه لن يكون لهذه المعايير أي أثر على الصندوق. ويعتزم الصندوق إتباع هذه المعايير، إذ ينطبق ذلك، عند سريانها.
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 والتقديرات المحاسبية الهامةاألحكام واالفتراضات   -4

التي قد تؤثر على أرصدة الموجودات والمطلوبات التقديرات واالفتراضات استخدام  ،للصندوق يتطلب إعداد القوائم المالية

المسجلة واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة بتاريخ إعداد القوائم المالية ومبالغ اإليرادات والمصاريف المصرح 

ى تشتمل على . يتم تقويم التقديرات واألحكام بصورة مستمرة وذلك بناًء على الخبرة السابقة وعوامل أخرالسنةعنها خالل 

 توقعات لألحداث المستقبلية والتي يعتقد بأنها معقولة وفقاً للظروف.

 وفيما يلي النواحي الهامة التي استخدمت فيها اإلدارة التقديرات واالفتراضات أو التي مارست فيها األحكام:

 مبدأ االستمرارية

مدير الصندوق بإجراء تقويم لمقدرة الصندوق على االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمرارية، مجلس اإلدارة بالتعاون مع قام 

على قناعة بأن الصندوق لديه الموارد الكافية لالستمرار في العمل في المستقبل المنظور. عالوة على ذلك، ليس لدى  وهما

ري قد يثير شكوكاً حول مقدرة الصندوق على االستمرار في عدم تأكد جوه علم بأي حاالت مجلس اإلدارة وال مدير الصندوق

 العمل وفقاً لمبدأ االستمرارية. عليه، تم إعداد القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية.

 قياس القيمة العادلة

يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية المتداولة في األسواق النشطة بتاريخ إعداد القوائم المالية على أساس السعر المتداول 

 (، بدون أي خصم لقاء تكاليف المعامالت.الدائنة وسعر الطلب للمراكز ةنيللمراكز المدلها )سعر العرض 

ير المتداولة في سوق نشط، يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام طرق التقويم التي تبدو بالنسبة لكافة األدوات المالية األخرى غ 

مالئمة وفقاً للظروف. تشتمل طرق التقويم على طريقة السوق )أي، استخدام آخر معامالت تمت في السوق وفقاً لشروط التعامل 

تحليل  أي) الدخلية لألدوات األخرى المماثلة( وطريقة العادل، والمعدلة عند الضرورة، والرجوع إلى القيمة السوقية الحال

 التدفقات النقدية المخصومة ونماذج تسعير الخيارات مما يزيد من استخدام بيانات السوق المتاحة والمؤيدة قدر اإلمكان(.
 

عن القيمة العادلة لهذه األدوات . تم اإلفصاح ةماليقوائم كل إعداد يقوم الصندوق بقياس األدوات المالية بالقيمة العادلة بتاريخ 

 (.9المالية في اإليضاح )

 
 الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة -5

 :للسنةفي آخر يوم تقويم  في المحفظة أوراق المالاستثمارات  ملخصاً بمكوناتفيما يلي  
 

 
 

  2019ديسمبر  31 

النسبة المئوية 
  ةالسوقيللقيمة 

 التكلفة
  لاير سعودي

 القيمة السوقية
  لاير سعودي

 أرباح غير محققة
  لاير سعودي

 ───────── ───────── ───────── ───────── 
    األسهم )حسب الدولة( استثمارات 

 
 

     
 3,106,492 38,234,514 35,128,022 84.14 المملكة العربية السعودية

 (1,673,248) 2,800,203 4,473,451 6.17 مصر
 16,373 3,296,442 3,280,069 7.25 اإلمارات العربية المتحدة

 (80,362) 1,107,803 1,188,165 2.44 عمان
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 1,369,255 45,438,962 44,069,707 100.00 اإلجمالي
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 تتمة - الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة -5
 
 

 
 

  2018ديسمبر  31 

النسبة المئوية 
 السوقية للقيمة 

 التكلفة
  لاير سعودي

 القيمة السوقية
  لاير سعودي

 أرباح غير محققة
  لاير سعودي

 ───────── ───────── ───────── ───────── 
   (دولةاستثمارات األسهم )حسب ال

 
 

 6,450,552 38,593,706 32,143,154 70.89 المملكة العربية السعودية
 (14,721) 1,174,993 1,189,714 2.16 عمان
 505,527 2,231,741 1,726,214 4.10 قطر

 (732,480) 4,751,735 5,484,215 8.73 اإلمارات العربية المتحدة
 (197,449) 3,709,160 3,906,609 6.81 الكويت

 (118,771) 3,981,035 4,099,806 7.31 مصر
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 5,892,658 54,442,370 48,549,712 100.00 اإلجمالي
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
 

 مراقبة التعرض في كل قطاع استثمار واألوراق المالية الفردية.وذلك بالحد من مخاطر الصندوق بمدير الصندوق  يقوم

 

 المعامالت مع الجهات ذات العالقة   - 6

 مدير الصندوق. معواألرصدة  المعامالت -أ
 يتعامل الصندوق خالل دورة أعماله العادية مع جهات ذات عالقة. 

 
موجودات تحسب في كل يوم قيمة ال، من إجمالي %1.75يدفع الصندوق لمدير الصندوق، أتعاب إدارة بمعدل سنوي قدره 

 تقويم. تدفع األتعاب لمدير الصندوق تعويضاً له عن إدارة الصندوق. 
 

الظاهرة في قائمة الدخل  ( لاير سعودي 1,177,876: 2018) لاير سعودي 1,051,336 وقدرهمبلغ تمثل أتعاب اإلدارة 
 الشامل األولية الموجزة األتعاب المحملة من قبل مدير الصندوق خالل الفترة كما هو مبين أعاله.

 
 لاير سعودي 86,624: 2018)  لاير سعودي 243,945 مبلغ وقدرهاإلدارة  أتعابدفع  ستحق، ي2019 ديسمبر 31كما في 

 ( إلى مدير الصندوق.
 

ديسمبر  31مدير الصندوق ) يموظفمن قبل  مملوكة ةوحدعلى ال شيء  2019 ديسمبر 31في كما  المصدرةتشمل الوحدات 
 (.وحدة 5,000: 2018

 
: 2018ديسمبر  31مدير الصندوق )من قبل  مملوكة ةوحد 50,000على  2019 ديسمبر 31في كما  المصدرةتشمل الوحدات 

 (.وحدة 50,000
 

 (. لاير سعودي 235,336: 2018ديسمبر  31) لاير سعودي 70,032لدى البنك  د، بلغ الرصيالفترةفي نهاية 
 
 المعامالت مع مجلس اإلدارة  -ب

يستحق أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين مكافأة يتم تحديدها وفقا لشروط وأحكام الصندوق نظير خدماتهم المتعلقة بحضور 

لكل اجتماع   لاير سعودي 5,000اجتماعات مجلس اإلدارة أو اجتماعات الصندوق. تبلغ أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة حاليًا 

بواقع اجتماعين سنويًا كحد أقصى لكل عضو مجلس إدارة ويتم دفعها بالتساوي من قبل كافة الصناديق الخاضعة إلشراف  وذلك

 مجلس اإلدارة.

 

( خالل السنة. وكما في لاير سعودي : ال شيء 2018ديسمبر  31) لاير سعودي  ال شيءتم تحميل أتعاب مجلس إدارة قدرها 

( إلى مجلس لاير سعودي : ال شيء 2018ديسمبر  31) لاير سعودي  ال شيءب مجلس قدرها ، تُستحق أتعا2019ديسمبر 31

 إدارة الصندوق.
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 المصاريف المستحقة  -7

 
 

   2019 
  لاير سعودي

   2018 
  لاير سعودي

 ───────── ───────── 
   

 36,750 36,750 مستحقة مراجعةمصاريف 
 26,582 34,142 مستحقة تطهيرأتعاب 

 27,825 27,825 أتعاب المؤشر االسترشادي
 10,827 16,918 مصاريف مستحقة أخرى  

 ───────── ───────── 
 115,635 101,984 
 ═════════ ════════ 
 

 مصاريف التطهير  -8

( المصاريف المتكبدة  لاير سعودي 74,783: 2018ديسمبر  31) سعوديلاير  113,051البالغة  تطهيرالمصاريف  تمثل 

عن الشركات المستثمر فيها من أجل تحقيق عائد متوافق مع أحكام الشريعة. يتم احتساب هذه فيما يتعلق بتطهير الدخل الناتج 

 للصندوق توصي بها الهيئة الشرعيةالمصاريف طبقاً للمعادلة المعتمدة من الهيئة الشرعية بالصندوق وتدفع في أعمال خيرية 

 .من خالل مدير الصندوق
 

 المصاريف األخرى  -9

 
 

   2019 
  لاير سعودي

   2018 
  لاير سعودي

 ───────── ───────── 
 (27,825) (27,847) أتعاب مراجعة 
 (36,750) (36,750)  اتعاب تعامالت

 (35,314) (43,275) مصاريف مستحقة أخرى 
 ──────── ───────── 
 (107,872) (99,889) 
 
 

═════════ ═════════ 

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية  -10

لدى الصندوق فقط استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي تم قياسها بالقيمة العادلة وتصنيفها 

تصنف الموجودات والمطلوبات المالية األخرى بالتكلفة المطفأة  من التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة. 1ضمن المستوى 

تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة لكافة الموجودات والمطلوبات المالية األخرى بتاريخ إعداد القوائم المالية تقارب قيمتها الدفترية و

من التسلسل الهرمي لقياس  2اعتبارها سائلة على الفور. يتم تصنيفها كافةً ضمن المستوى وذلك نظراً لمدتها قصيرة األجل و

 القيمة العادلة. لم يكن هناك تحويل في التسلسل الهرمي لمستويات القيمة العادلة خالل الفترة الحالية أو السنة السابقة.
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 والمطلوباتاالستحقاق للموجودات تواريخ تحليل  -11

 : ، على التواليسدادهاحسب الفترة المتوقع فيها استردادها أو يوضح الجدول أدناه تحليل للموجودات والمطلوبات  

 شهر 12خالل   2019 ديسمبر 31كما في 
   لاير سعودي

 شهر 12بعد 
  لاير سعودي

 اإلجمالي
   لاير سعودي

 ───────── ───────── ───────── 
    الموجودات 

 402,480  - 402,480  رصيد لدى البنك

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
 45,438,962 - 45,438,962 الربح أو الخسارة

 637,751 - 637,751 توزيعات أرباح مدينة
 5,259,430 - 5,259,430 مبالغ مستحقة القبض لقاء أوراق مالية مباعة

 ───────── ───────── ───────── 
 51,738,633 - 51,738,633 إجمالي الموجودات

 ───────── ───────── ───────── 
    المطلوبات

 243,945 - 243,945 أتعاب إدارة مستحقة 

 200,000 - 200,000 استردادات مستحقة

 115,635 - 115,635 مصاريف مستحقة الدفع
 ───────── ───────── ───────── 

        559,580 - 559,580 إجمالي المطلوبات

 

 شهر 12خالل   /2018 ديسمبر 31كما في 
   لاير سعودي

 شهر 12بعد 
  لاير سعودي

 اإلجمالي
   لاير سعودي

 ───────── ───────── ───────── 
    الموجودات 

 432,952        - 432,952 رصيد لدى البنك

مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  موجودات
 الربح أو الخسارة

54,442,370 
-        

54,442,370 

 439,934        - 439,934 توزيعات أرباح مدينة
 240,669        - 240,669  مبالغ مستحقة القبض لقاء أوراق مالية مباعة

 ───────── ───────── ───────── 
 55,555,925        - 55,555,925 إجمالي الموجودات

 ───────── ───────── ───────── 
    المطلوبات

 86,624        - 86,624 أتعاب إدارة مستحقة 
 101,984        - 101,984 مصاريف مستحقة الدفع

 ───────── ───────── ───────── 
        188,608        - 188,608 إجمالي المطلوبات

 
 المالية إدارة المخاطر  -12

 مقدمة

إن هدف الصندوق في إدارة المخاطر هو تحقيق وحماية القيمة لمالكي الوحدات. تعتبر المخاطر مالزمة ألنشطة الصندوق، 

لكنها تدار من خالل إجراءات تحديد المخاطر المستمرة والقياس والمراقبة، والتي تخضع لحدود المخاطر والضوابط األخرى. 

عملية إدارة المخاطر باألهمية للربحية المستمرة للصندوق. يتعرض الصندوق لمخاطر السوق )التي تشمل مخاطر العمالت تتسم 

 ومخاطر أسعار األسهم( ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة الناشئة عن األدوات المالية التي يمتلكها.

 إدارة المخاطر

ولية تحديد المخاطر ومراقبتها. يقوم مجلس اإلدارة باإلشراف على مدير يقع على عاتق مدير االستثمار في الصندوق مسؤ

 االستثمار، ويعتبر مسؤول في النهاية عن إدارة المخاطر العامة للصندوق. 
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 نظام قياس المخاطر والتقرير

تتم مراقبة المخاطر والسيطرة عليها بصورة رئيسية على أساس الضوابط الموضوعة من قبل مجلس اإلدارة، والتي تعكس 

استراتيجية العمل، بما في ذلك المخاطر التي على استعداد أن يتقبلها الصندوق وبيئة السوق للصندوق. إضافة إلى ذلك، يقوم 

 ة بإجمالي التعرضات للمخاطر عبر كافة أنواع المخاطر واألنشطة.الصندوق بمراقبة وقياس المخاطر المتعلق

 التقليل من المخاطر

يوجد لدى الصندوق مبادئ توجيهية لالستثمار توضح استراتيجية العمل العامة الخاصة به وتحمله للمخاطر وفلسفة إدارة 

 المخاطر بوجه عام.

 مخاطر التركزات

الصندوق بالتطورات التي تؤثر على صناعة معينة أو منطقة جغرافية معينة. تنشأ تركزات يشير التركز إلى التأثر النسبي ألداء 

المخاطر عند إبرام عدد من العقود أو األدوات المالية مع نفس الطرف المقابل أو عند اشتراك عدد من األطراف األخرى في 

ون لديهم خصائص اقتصادية مشابهة تؤدي إلى تأثر أنشطة تجارية مشابهة أو أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية أو عندما يك

مقدرتهم على الوفاء بااللتزامات التعاقدية بالتغيرات في األوضاع االقتصادية أو السياسية أو غيرها. قد تنشأ تركزات مخاطر 

معينة يتم فيها بيع السيولة عن شروط السداد المتعلقة بالمطلوبات المالية أو مصادر تسهيالت القروض أو االعتماد على سوق 

الموجودات السائلة. وقد تنشأ تركزات مخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية إذا كان لدى الصندوق صافي مركز مالي مفتوح 

 بعملة أجنبية واحدة أو صافي إجمالي مراكز مفتوحة بعدة عمالت تميل إلى الحركة معًا.

المفرطة للمخاطر، تشتمل السياسات واإلجراءات الخاصة بالصندوق على إرشادات محددة تركز على أهمية  ولتجنب التركزات

الحفاظ على محفظة متنوعة. تم إخطار مدير الصندوق لتقليل المخاطر أو استخدام األدوات المالية المشتقة إلدارة التركزات 

 المفرطة للمخاطر عند نشأتها.

 .لقوائم المالية تركزات الفرع للمحفظة االستثمارية حسب توزيع القطاع.( حول ا5يبين اإليضاح )

 مخاطر اإلئتمان 

تمثل مخاطر االئتمان اخفاق أحد األطراف في أداة مالية في الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. 

ال يوجد لدى الصندوق نظام تصنيف داخلي رسمي. تتم إدارة مخاطر االئتمان من خالل مراقبة التعرضات لمخاطر االئتمان 

طراف محددة وتقويم المالءة االئتمانية لألطراف األخرى بصورة مستمرة. تتم إدارة ووضع حدود ائتمان للمعامالت مع أ

مخاطر االئتمان بشكل عام على أساس التصنيف االئتماني الخارجي لألطراف األخرى. كما يقوم مدير الصندوق بالحد من 

 سمعة جيدة. مخاطر االئتمان من خالل مراقبة التعرض لمخاطر االئتمان والتعامل مع أطراف ذات

 يوضح الجدول أدناه الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان بشأن بنود قائمة المركز المالي:
 
    2019    2018 
  لاير سعودي  لاير سعودي   
 ───────── ───────── 

 432,952 402,480 رصيد لدى البنك
 240,669 5,259,430 مبالغ مستحقة القبض لقاء أوراق مالية مباعة

 ───────── ───────── 
 673,621 5,661,910 االجمالي

 ═════════ ═════════ 

 مخاطر السيولة

الصندوق في توفير األموال للوفاء بااللتزامات المصاحبة  المخاطر الناتجة عن الصعوبات التي يواجههاتمثل مخاطر السيولة 

 للمطلوبات المالية، التي تتم تسويتها نقداً أو على شكل موجودات مالية أخرى.

تنص شروط وأحكام الصندوق على شروط االشتراك في الوحدات واستردادها، ومن ثم يتعرض الصندوق لمخاطر السيولة 

الوحدات. ويسمح للصندوق باالقتراض للوفاء بتلك االستردادات. وتعتبر األوراق المالية الخاصة  بشأن الوفاء باستردادات مالكي

بالصندوق قابلة للبيع الفوري حيث أن جميعها مدرج في أسواق األسهم. يقوم مدير الصندوق بمراقبة متطلبات السيولة بصورة 

 ات عند نشوئها.منتظمة والتأكد من توفر األموال الكافية للوفاء بااللتزام

إن قيمة المطلوبات المالية غير المخصومة الخاصة بالصندوق بتاريخ إعداد القوائم المالية تعادل القيمة الدفترية وجميعها تسدد 

 خالل سنة من تاريخ إعداد القوائم المالية.
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 السوقمخاطر 

السوق المخاطر الناتجة عن تأثير التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار تحويل العمالت األجنبية وأسعار مثل مخاطر أسعار ت

األسهم وأسعار العموالت على دخل الصندوق أو تدفقاته النقدية. إن الهدف من إدارة الصندوق هو إدارة ومراقبة مخاطر السوق 

 لها ضمن مؤشرات مقبولة ولتحقيق العائد.التي تتعرض 

  األسهممخاطر أسعار 

نتيجة التغيرات في مستويات مؤشرات األسهم وقيمة  لألسهمسهم المخاطر الناتجة عن تغير القيمة العادلة مخاطر أسعار األتمثل 

من األسعار. يقوم الصندوق  تخضع استثمارات الصندوق إلى مخاطر أسعار السوق الناتجة عن عدم التأكد كل سهم على حده.

 بإدارة هذه المخاطر من خالل تنويع المحفظة االستثمارية من حيث التركزات في القطاع. 

 تحليل الحساسية

وطبقاً إلدارة الصندوق، فإن األثر على قائمة الدخل الشامل  رية للصندوق لمخاطر أسعار األسهم.تخضع االستثمارات التجا

 نتيجة التغير في القيمة العادلة لألسهم التغيرات المحتملة في مؤشرات األسهم مع بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة هو كاآلتي:
التغير في سعر  

 السهم
األثر على قائمة 

 الدخل الشامل
التغير في سعر 

 السهم
قائمة  األثر على

 الدخل الشامل
 2019 2019 2018 2018 
           لاير سعودي %  لاير سعودي % 

رباح في الشرق األوسط لنمو األ بي ندآ سإ مؤشر

 5,172,025 %10 4,134,946 %10 وشمال أفريقيا

 مخاطر العمالت 

التغيرات في أسعار الصرف األجنبي. يعتبر تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة 

 الصندوق الدوالر األمريكي العملة الوظيفية له.

 يخضع الصندوق للتقلبات في أسعار الصرف األجنبي بشأن استثماراته التجارية خالل دورة أعماله العادية.

، كنتيجة لموجوداته 2019سمبر دي 31يوضح الجدول أدناه مخاطر العمالت األجنبية التي يتعرض لها الصندوق كما في 

ومطلوباته النقدية. يحتسب التحليل أثر التغيرات المحتملة المعقولة في مخاطر العمالت الرئيسية التي يتعرض لها الصندوق 

، مع بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة، على قائمة الدخل الشامل )بسبب القيمة العادلة للموجودات اللاير السعوديمقابل 

 والمطلوبات النقدية الخاضعة لمخاطر العمالت(.

الزيادة / النقص في  
 األثر على الدخل الشامل  سعر العملة

األثر على قائمة الدخل 
 الشامل 

  2018 2017 
 لاير سعودي لاير سعودي  العمالت

    
 475,173 329,644 %10 درهم إماراتي
 398,104 280,020 %10 جنيه مصري
 370,916 - %10 دينار كويتي
 223,174 - %10 لاير قطري
 117,499 110,780 %10 لاير عماني

 الخاصة العموالت أسعار مخاطر

 الصندوق أن الصندوق مدير يعتقد وعليه،. خاصة بعمولة مرتبطة مالية مطلوبات أو مالية موجودات الصندوق لدى يوجد ال

. وال يوجد لدى الصندوق أية موجودات مالية بالقيمة العادلة خاصة عموالت أسعار مخاطر أية الى مباشر بشكل معرض غير

 مرتبطة بعمولة خاصة، وعليه، لن يكون للتغير في سعر العمولة بتاريخ إعداد القوائم المالية أي تأثير على القوائم المالية.
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   األرقام المقارنة - 13

 رقام المقارنة للسنة السابقة لتتماشى مع عرض أرقام السنة الحالية.األتم إعادة تبويب بعض 

  أخر يوم للتقويم  - 14

 (  2018ديسمبر 31: 2018ديسمبر  31)  2019 ديسمبر 31 تقويم للسنة هوكان آخر يوم 

 

 األحداث الالحقة   -15

ولذلك، فإنه من الصعوبة بمكان التنبؤ اآلن بحجم   ( ال يزال في تطور وازدياد.19 إن تفشي فيروس كرونا المستجد )كوفيد
 ومدى األثر الكامل الناتج عن ذلك على األعمال التجارية واالقتصادية.

 
 وال يزال من غير المؤكد تحديد حجم ومدى تلك اآلثار ويتوقف ذلك على التطورات المستقبلية التي ال يمكن التنبؤ بها بشكل

دقيق في الوقت الحالي، مثل معدل انتقال الفيروس وحجم ومدى فعالية اإلجراءات المتخذة بهدف احتوائه. وفي ضوء عدم 
التأكد حاليًا من األثر االقتصادي، فإنه من غير الممكن إجراء تقدير موثوق به لألثر الناتج عن ذلك بتاريخ اعتماد هذه القوائم 

 المالية. 
 .تؤثر على النتائج المالية المستقبلية والتدفقات النقدية والوضع المالي للصندوق إن هذه التطورات قد

 

 المالية القوائم اعتماد -16

 (.2020ابريل  13هـ )الموافق  1441شعبان  20بتاريخ اعتماد هذه القوائم المالية من قبل إدارة الصندوق  تم

 
  


