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 2-1 تقرير مراجع الحسابات المستقل 
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 إيضاحات

 

 ديسمبر   31

 م 2021

  

 ديسمبر  31

 م 2020

     

 الموجودات

 

   

 226,571  52,396 5 نقد وما في حكمه 

 132,773,114  226,949,872 6 الخسارة موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 46,135  29,988  توزيعات أرباح مستحقة 

 133,045,820  227,032,256  إجمالي الموجودات

     

 المطلوبات 
  

 
 

 35,806  45,942 7 مصروفات مستحقة 

 35,806  45,942  إجمالي المطلوبات 

     

 133,010,014  226,986,314  لمالكي الوحداتصافي الموجودات )حقوق الملكية( العائدة  

     

 10,860,056  15,165,641  )بالعدد( وحدات مصدرة

     

 12.25  14.97  )بالريال السعودي(صافي قيمة الموجودات العائدة لكل وحدة 

     

 

 المالية.جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم  16إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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 م 2020  م 2021 إيضاحات 

 اإليرادات 

  

   

صافي الربح غير المحقق من الموجودات المالية بالقيمة العادلة من 

 1-6 خالل الربح أو الخسارة 
32,857,381  12,096,329 

صافي الربح المحقق من الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل 

  الربح أو الخسارة 
69,043  1,541,331 

 1,158,784  1,987,558  دخل توزيعات أرباح 

 -  2,156  إيرادات أخرى 

  34,916,138  14,796,444 

     

 المصروفات 

  
   

 42,000  50,406  أتعاب مهنية 

 23,696  42,852  أتعاب الحفظ 

 10,424  9,542  8 مصروفات أخرى

  102,800  76,120 

     

 14,720,324  34,813,338  السنة صافي ربح 

     

 --   --   الدخل الشامل اآلخر 

     

 14,720,324  34,813,338  إجمالي الدخل الشامل للسنة

 

 ( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 16( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )
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 م 2021

  

 م 2020

    

 98,723,407  133,010,014 لمالكي الوحدات في بداية السنة صافي الموجودات )حقوق الملكية( العائدة  

    

 14,720,324  34,813,338 صافي ربح السنة 

 -  - الدخل الشامل اآلخر للسنة 

 14,720,324  34,813,338 إجمالي الدخل الشامل للسنة 

    

 41,273,900  70,331,929 إصدار وحدات خالل السنة 

 ( 21,707,617)  ( 11,168,967) السنة استرداد وحدات خالل 

 19,566,283  59,162,962 صافي التغيرات من معامالت الوحدات

    

 133,010,014  226,986,314 صافي الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لمالكي الوحدات في نهاية السنة

    

    )بالعدد( معامالت الوحدات 

    

    لمعامالت الوحدات للسنة: فيما يلي ملخصاً 

 م 2020  م 2021 

 )بالوحدات(   )بالوحدات(  

    

 9,038,108  10,860,056 وحدات مصدرة في بداية السنة

    

 3,794,646  5,083,982 الوحدات المصدرة

 (1,972,698)  ( 778,397) الوحدات المستردة 

 1,821,948  4,305,585 صافي الزيادة في الوحدات

    

 10,860,056  15,165,641 الوحدات المصدرة في نهاية السنة

    

 

 ( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 16( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )
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 م 2020  م 2021 إيضاحات 

 التشغيليةالتدفقات النقدية من األنشطة 

  

   

 14,720,324  34,813,338  صافي ربح السنة 

تسويات لمطابقة صافي الربح مع صافي النقد الناتج من/)المستخدم  
 في( األنشطة التشغيلية:

 

    

صافي الربح غير المحقق من الموجودات المالية بالقيمة العادلة من 

 خالل الربح أو الخسارة 
6-1 (32,857,381 )  (12,096,329 ) 

صافي الربح المحقق من الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل 

 الربح أو الخسارة 
 (69,043 )  (1,541,331) 

     

     صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية 

 ( 47,005,911)  ( 65,838,334)  شراء استثمارات 

 25,315,155  4,588,000  استثمارات متحصالت من بيع 

 ( 46,135)  16,147  النقص / )الزيادة( في توزيعات أرباح مستحقة

 ( 7,181)  10,136  الزيادة/)النقص( في مصروفات مستحقة 

 ( 20,661,408)  ( 59,337,137)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

     

 األنشطة التمويليةالتدفقات النقدية من 

   

  

 41,273,900  70,331,929  المتحصل من إصدار وحدات 

 ( 21,707,617)  ( 11,168,967)  المدفوع السترداد وحدات

     

 19,566,283  59,162,962  صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية

     

 (1,095,125)  ( 174,175)  صافي الزيادة في النقد وما في حكمه 

     

 1,321,696  226,571 5 نقد وما في حكمه في بداية السنة

     

 226,571  52,396 5 النقد وما في حكمه في نهاية السنة

     

 

 

 ( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 16( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )
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 الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية  - 1
 

صندوق الراجحي للنمو المتعدد األصول )"الصندوق"( هو صندوق استثمار مفتوح، تم تأسيسه بموجب اتفاقية بين شركة  

الراجحي المالية )"مدير الصندوق"(، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة الراجحي المصرفية لالستثمار )"البنك"(  

 العنوان المسجل لمدير الصندوق هو كما يلي:والمستثمرين في الصندوق )"مالكي الوحدات"(. إن 

 

 الراجحي المالية، المركز الرئيسي

 حي المروج  -طريق الملك فهد  8467

 2743ص.ب. 

 11263الرياض 

 المملكة العربية السعودية 

 

يسعون   الذين  للمستثمرين  المخاطر  والمنخفضة  المعتدلة  االستثمارات  بين  الجمع  إلى  الصندوق  في  يهدف  لالستثمار 

تأسس   األخرى.  االستثمار  في صناديق  االستثمار  من خالل  اإلسالمية  الشريعة  لمبادئ  وفقاً  األجل  طويلة  استثمارات 

 م(.1998يونيو  25هـ )الموافق 1419ربيع األول  1الصندوق في 

 

أيضاً إبرام ترتيبات مع مؤسسات  إن مدير الصندوق مسؤول عن اإلدارة الشاملة ألنشطة الصندوق. يحق لمدير الصندوق  

أخرى لتوفير االستثمار أو المسجل أو الخدمات اإلدارية األخرى نيابة عن الصندوق. وبالرغم من ذلك، إن الصندوق  

 غير مطالب بدفع أتعاب اإلدارة لمدير الصندوق وفقاً للشروط واألحكام.

 

للعمل كأمين حفظ للصندوق. يتم سداد أتعاب أمين الحفظ   قام الصندوق بتعيين شركة البالد لالستثمار )"أمين الحفظ"(

  بواسطة الصندوق.

 

 اللوائح النظامية  - 2
 

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

  23هـ )الموافق  1437شعبان    16)"الالئحة المعدلة"( بتاريخ  م( والتعديالت الالحقة لها  2006ديسمبر    24)الموافق  

م( والتي  2021مارس    1هـ )الموافق  1442رجب    17م(. كما تم تعديل الالئحة )"الالئحة المعدلة"( في  2016مايو  

ة المعدلة  تنص على المتطلبات التي يتعين على جميع الصناديق في المملكة العربية السعودية اتباعها. يسري مفعول الالئح

 م(.2021مايو  1هـ )الموافق 1442رمضان  19اعتباراً من 

 

 أسس اإلعداد - 3
 

 بيان االلتزام 1- 3

 

تم إعداد هذه القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي كما صدرت من مجلس معايير المحاسبة الدولية والمعتمدة  

والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين )يشار  في المملكة العربية السعودية  

 إليهما مجتمعتين بـ "المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية"(.
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 أسس اإلعداد )يتبع(  .3
 

 أسس القياس    3-2

 

وفقاً   المالية  القوائم  إعداد  أو  تم  الربح  من خالل  العادلة  بالقيمة  المقاسة  االستثمارات  )باستثناء  التاريخية  التكلفة  لمبدأ 

 الخسارة والتي تقيد بالقيمة العادلة(، وباستخدام مبدأ االستحقاق كأساس في المحاسبة. 

 

الزمة لالستمرار في أجرى مدير الصندوق تقييماً لقدرة الصندوق على االستمرار وارتضى أن الصندوق لديه الموارد ال 

أعماله في المستقبل القريب. باإلضافة إلى ذلك، ال يعلم مدير الصندوق بأي حاالت عدم تأكد جوهرية قد تلقي شكوكاً 

 جوهرية بشأن قدرة الصندوق على البقاء كمنشأة مستمرة. وعليه، يستمر إعداد القوائم المالية على أساس االستمرارية. 

 

 ة المركز المالي وفقاً لسيولتها.تم عرض البنود في قائم

 

 عملة العرض والنشاط    3-3

 

يتم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي الذي يمثل أيضاً عملة النشاط للصندوق. تم تقريب جميع القوائم المالية 

 المقدمة إلى أقرب لاير سعودي.

 

 استخدام التقديرات واألحكام    3-4

 

هذه   إعداد  واالفتراضات يتطلب  والتقديرات  األحكام  بعض  استخدام  المالي  للتقرير  الدولية  للمعايير  وفقاً  المالية  القوائم 

المحاسبية الهامة التي تؤثر على المبالغ المبينة للموجودات والمطلوبات. كما يتطلب من مدير الصندوق ممارسة أحكامه 

يتم تقييم هذه األحكام والتقديرات واالفتراضات بشكل مستمر    في عملية تطبيق السياسات المحاسبية الخاصة بالصندوق.

والتي تعتمد على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى تشمل الحصول على المشورة المهنية وتوقعات األحداث المستقبلية التي 

 يُعتقد أنها معقولة ضمن الظروف.

 

مر. ويتم إثبات التعديالت على التقديرات المحاسبية بأثر  تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على أساس مست

 رجعي.

 

 تأثير التغير في السياسات المحاسبية    3-5

 

 المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والتفسيرات والتعديالت المطبقة بواسطة الصندوق 

 

التي صدرت عن مجلس معايير المحاسبة الدولية  إن المعايير الجديدة والتعديالت والتغييرات على المعايير الحالية 

 م وعليه تم تطبيقها بواسطة الصندوق، حيثما ينطبق ذلك:2021يناير  1سارية المفعول اعتباراً من 

 

البيان معايير/التعديالت ال
 19-امتيازات عقود إيجار تتعلق بكوفيد 16تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 

،  7الدولي للتقرير المالي تعديالت على المعيار 
والمعيار الدولي  4والمعيار الدولي للتقرير المالي 

 16للتقرير المالي 

 2المرحلة  -تصحيح المؤشر المرجعي لإليبور 

 

 إن تطبيق المعايير المعدلة والتفسيرات الواجب تطبيقها على الصندوق لم يكن لها أي تأثر على هذه القوائم المالية. 
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 أسس اإلعداد )يتبع(.   3
 

 تأثير التغير في السياسات المحاسبية )يتبع(     3-5

 

 المعايير المحاسبية الصادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد 

 

فيما يلي المعايير المحاـسبية والتعديالت والتغييرات التي تم نـشرها وتعد إلزامية للـصندوق للـسنة المحاـسبية التي تبدأ في 

 م أو بعد ذلك التاريخ. اختار الصندوق عدم التطبيق المبكر لهذه اإلصدارات.2022يناير   1

 

م أو بعد ذلك 2023يناير  1"عقود التأمين" الذي يطبق على الفترة التي تبدأ في   - 17المعيار الدولي للتقرير المالي  •

 التاريخ؛

 المالية"، على تصنيف المطلوبات؛"عرض القوائم  1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  •

تعريف    -السياسات المحاسبية، التغييرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء    8التعديالت على معيار المحاسبة الدولي   •

 التقديرات المحاسبية؛

الدولي   • المحاسبة  الممارسة    1تعديالت على معيار  المالية وبيان  القوائم  للتقري  2عرض  الدولية  المالي للمعايير  ر 

 مبادرة اإلفصاح: السياسات المحاسبية؛ -إصدار أحكام األهمية النسبية 

الضريبة المؤجلة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات الناتجة عن معاملة   -  12التعديل على معيار المحاسبة الدولي   •

 واحدة؛ و

 

ي المستقبل لن يكون له تأثيراً هاماً على المبالغ هذا، ويتوقع مدير الصندوق أن تطبيق هذه المعايير الجديدة والتعديالت ف

 المدرجة. 

 

 

 السياسات المحاسبية الهامة   . 4
 

 فيما يلي السياسات المحاسبية الهامة المطبقة بواسطة الصندوق عند إعداد هذه القوائم المالية. 

 

 النقد وما في حكمه ( أ 

في حساب استثماري   أمين الحفظيتكون النقد وما في حكمه من ودائع لدى البنوك ونقد لدى الوسيط في حساب تداول ولدى  

وموجودات مالية عالية السيولة ذات استحقاق ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ االقتناء والتي تخضع لمخاطر غير جوهرية 

 ن قبل الصندوق عند إدارة االلتزامات قصيرة األجل.للتغيرات في قيمتها العادلة ويتم استخدامها م

 

 الموجودات والمطلوبات المالية (ب

 

 اإلثبات والقياس األولي 

 

يتم اإلثبات األولي للموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في تاريخ التداول، وهو 

األحكام التعاقدية لألدوات. يتم إثبات الموجودات والمطلوبات المالية األخرى التاريخ الذي يصبح فيه الصندوق طرفاً في  

 في التاريخ الذي نشأت فيه.

 

يتم اإلثبات األولي للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة مع إثبات تكاليف المعاملة 

لي للموجودات المالية التي ليست بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة  في الربح أو الخسارة. يتم اإلثبات األو

 العادلة زائدا تكاليف المعاملة التي تتعلق مباشرة باقتنائها أو إصدارها.
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 السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(  . 4

 
 الموجودات والمطلوبات المالية (ب

 تصنيف الموجودات المالية 

الصندوق الموجودات المالية عند اإلثبات األولي على أنه يتم قياسها كما يلي: بالتكلفة المطفأة، أو بالقيمة العادلة  يصنف 

 من خالل الدخل الشامل اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

 

وال يصنف بالقيمة العادلة من خالل الربح  يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إذا استوفت كال الشرطين أدناه 

 أو الخسارة:  

 يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بموجودات لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية؛ و  -

ينشأ عن اآلجال التعاقدية للموجودات المالية، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تُعد فقط دفعات من المبلغ األصلي  -

 فائدة على المبلغ األصلي القائم. وال

 

يتم قياس االستثمارات في أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا استوفت كال  

 الشرطين أدناه وال يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: 

دفه من خالل تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع موجودات  يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق ه -

 مالية؛ و 

ينشأ عن اآلجال التعاقدية للموجودات المالية، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تُعد فقط دفعات من المبلغ األصلي  -

 والفائدة على المبلغ األصلي القائم. 

 

الملكية التي ال يتم االحتفاظ بها بغرض التداول، يحق للصندوق أن  عند اإلثبات األولي لالستثمارات في أدوات حقوق 

يختار بشكل نهائي عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. ويتم هذا الخيار على  

 أساس كل استثمار على حدة.

 

 ن خالل الربح أو الخسارة. يتم قياس جميع الموجودات المالية األخرى للصندوق بالقيمة العادلة م

 

م، إن الموجودات المالية للصندوق هي نقد وما في حكمه واستثمارات مقاسة بالقيمة العادلة  2021ديسمبر    31كما في  

 من خالل الربح أو الخسارة. 

 تقييم نموذج األعمال

للهدف من نموذج األعمال الذي يتم االحتفاظ بالموجودات فيه عل ى مستوى المحفظة ألن ذلك  يجري الصندوق تقييماً 

 يعكس بشكل أفضل طريقة إدارة األعمال وتوفير المعلومات لمدير الصندوق.

 

إن الموجودات المالية المحتفظ بها بغرض المتاجرة أو اإلدارة والتي يتم تقييم أداءها على أساس القيمة العادلة يتم قياسها 

نه لم يتم االحتفاظ بها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية ولم يتم االحتفاظ  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وذلك أل

 بها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع موجودات مالية. 

 

 تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تُعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة 

أنه القيمة العادلة للموجودات المالية عند اإلثبات األولي. تعرف "الفائدة" لغرض هذا التقييم، يعّرف "المبلغ األصلي" على  

على أنها المقابل مقابل القيمة الزمنية للنقود ومقابل المخاطر االئتمانية المرتبطة بالمبلغ األصلي القائم خالل فترة زمنية 

ة والتكاليف اإلدارية(، باإلضافة إلى هامش معينة ومقابل مخاطر اإلقراض األساسية األخرى والتكاليف )مخاطر السيول

 الربح. 
 

الصندوق باالعتبار  المبلغ األصلي والفائدة، يأخذ  تُعد فقط دفعات من  التعاقدية  النقدية  التدفقات  إذا كانت  تقييم ما  عند 

قد   المالية تتضمن شرط تعاقدي  الموجودات  إذا كانت  فيما  التعاقدية لألداة. وهذا يشمل تقييم  إلى تغيير  الشروط  يؤدي 

 توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية وإذا كان كذلك فلن تستوفي هذا الشرط. 
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 إعادة التصنيف

الفترة التي يقوم فيها الصندوق بتغيير نموذج أعماله ال يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية بعد إثباتها األولي، إال في  

 إلدارة الموجودات المالية. 

 

 تصنيف المطلوبات المالية 

يقوم الصندوق بتصنيف مطلوباته مالية بالتكلفة المطفأة ما لم يصنف على أنها مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل  

 الربح أو الخسارة. 

 

 التوقف عن اإلثبات 

ندوق بالتوقف عن إثبات الموجودات المالية عند انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الموجودات المالية يقوم الص

أو عند قيامه بتحويل الحقوق الستالم التدفقات النقدية التعاقدية في المعاملة التي يتم بموجبها تحويل جميع مخاطر ومنافع  

أو التي بموجبها ال يقوم الصندوق بتحويل أو االحتفاظ بجميع مخاطر ومنافع  ملكية الموجودات المالية بشكل جوهري  

 ملكية الموجودات المالية بشكل جوهري وال يقوم بإبقاء السيطرة على الموجودات المالية. 

 

عند التوقف عن إثبات األصل المالي، فإن الفرق بين القيمة الدفترية لألصل )أو القيمة الدفترية المخصصة لجزء من 

( المقابل المستلم )بما في ذلك أي أصل جديد تم الحصول عليه ناقصاً أي  1األصل الذي تم التوقف عن إثباته( ومجموع )

رة متراكمة كان قد تم إثباتها ضمن الدخل الشامل اآلخر، يتم إثباتها في ( أي ربح أو خسا2التزام جديدة تم تحمله( و )

 الربح أو الخسارة.  

 

المعامالت التي يقوم فيها الصندوق بتحويل الموجودات التي تم إثباتها في قائمة المركز المالي الخاصة به، ولكنه يحتفظ  

المحولة أو جزء   الموجودات  المحولة. إن  إما بكافة أو معظم مخاطر ومنافع  الموجودات  منها، ال يتم االعتراف بهذه 

 تحويل الموجودات مع االحتفاظ بجميع أو معظم المخاطر والمنافع يشمل معامالت البيع وإعادة الشراء.

 

المالية بشكل   الموجودات  ملكية  أو تحويل جميع مخاطر ومنافع  باالحتفاظ  فيها  الصندوق  يقوم  التي ال  المعامالت  في 

نما يحتفظ بالسيطرة على هذه الموجودات، يستمر الصندوق بإثبات الموجودات بقدر مدى استمراريته في جوهري بي 

 المشاركة، ويتحدد ذلك من خالل حجم تعرضه للتغيرات في قيمة الموجودات المحولة.

 

 التعاقدية أو إلغاءها أو انتهاءها. يتوقف الصندوق عن إثبات المطلوبات المالية عندما يتم اإلعفاء من المطلوبات 

 

 المقاصة

يتم إجراء مقاصة بين مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي فقط عند وجود  

  حق قانوني حالي ملزم لدى الصندوق بإجراء مقاصة لتلك المبالغ وعندما يعتزم الصندوق تسويتها على أساس الصافي 

 أو بيع الموجودات لتسديد المطلوبات في آن واحد. 

 

للتقرير  الدولية  المعايير  يتم عرض اإليرادات والمصروفات على أساس الصافي فقط عندما يتم السماح بذلك بموجب 

تداول المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية أو لألرباح والخسائر الناتجة عن مجموعة معامالت مماثلة مثل نشاط  

 الصندوق.
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 قياس القيمة العادلة 

القيمة العادلة هي القيمة التي سيتم استالمها مقابل بيع أصل ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما ضمن معاملة منتظمة بين 

القياس في الـسوق الرئيـسية لألـصل أو االلتزام أو في غير الـسوق الرئيـسية، الـسوق األكثر  المـشاركين في الـسوق بتاريخ  

مالءمة لألصـــل أو االلتزام التي من خاللها يكون متاحا للصـــندوق في ذلك التاريخ. إن القيمة العادلة للمطلوبات تعكس 

 مخاطر عدم األداء.

 

ــطة لتلك األداة، عند توفرها. يتم  ــوق النش ــعر المتداول في الس ــتخدام الس ــندوق بقياس القيمة العادلة لألداة باس يقوم الص

اعتبار السوق على أنها سوق نشطة إذا كانت معامالت الموجودات أو المطلوبات تتم بتكرر وحجم كاِف لتقديم معلومات 

بقياس األداة المتداولة في الـسوق النـشطة وفقا لـسعر متوـسط ألن الـسعر عن األـسعار على أـساس مـستمر. يقوم الـصندوق  

 يوفر تقريبا معقوال لسعر التخارج. 

 

في حال عدم وجود ـسعر متداول في ـسوق نـشط، فإن الـصندوق يـستخدم أـساليب تقييم تزيد من اـستخدام المدخالت القابلة  

ــلة وتقلل من اســـتخدام المدخالت غير الق ابلة للمالحظة. إن أســـلوب التقييم المختار يتضـــمن جميع للمالحظة ذات الصـ

 العوامل التي يأخذها المشاركون في السوق في الحسبان عند تسعير العملية. 

 

ــل الهرمي للقيمة العادلة كما في نهاية فترة التقرير التي حدث  ــلس ــتويات التس ــندوق بإثبات التحويالت بين مس يقوم الص

 خاللها التغيير.  

 

صــاحات القيمة العادلة، قام الصــندوق بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات على أســاس طبيعة وخصــائص ألغراض إف

ومخاطر األصــل أو االلتزام ومســتوى التســلســل الهرمي للقيمة العادة كما هو موضــح أعاله. إن اإلفصــاحات المتعلقة 

و في الحاالت التي يتم فيها اإلفصـاح عن القيم العادلة، يتم  بالقيمة العادلة لألدوات المالية التي يتم قياسـها بالقيمة العادلة أ

 (.10مناقشتها في إيضاح )

 

 اشتراك واسترداد الوحدات  (ج

يتم تسجيل الوحدات المكتتبة والمستردة بصافي قيمة الموجودات )حقوق الملكية( للوحدة بيوم التقييم الذي يتم فيه استالم  

 طلبات االشتراك واالسترداد.

 

 الوحدات المستردة 

 تعد الوحدات المستردة كأدوات حقوق الملكية حيث أنها تلبي بعض الضوابط. تتضمن هذه الضوابط ما يلي:

 إن الوحدات المستردة يجب أن تمنح الحق لمالك الوحدة بحصة تناسبية في صافي الموجودات؛  •

 كون خصائص الفئة مماثلة؛إن الوحدات المستردة يجب أن تكون الفئة األدنى مرتبة كما يجب أن ت •

يجب أال يكون هناك أي التزامات تعاقدية لتسليم النقد أو أي موجودات مالية أخرى بخالف االلتزام الذي يكون  •

 على الُمصدر إلعادة الشراء؛ 

إن إجمالي التدفقات النقدية المتوقعة من الوحدات المستردة على مدى عمرها يجب أن تستند بشكل جوهري إلى   •

 أو خسارة الُمصدر. ربح 

ال يتم إثبات أي ربح أو خسارة من شراء أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية التي يملكها الصندوق في قائمة الدخل  

 الشامل. 
 

 صافي قيمة الموجودات لكل وحدة ( د

المالي   المركز  قائمة  في  عنها  مفصح  كما هو  لكل وحدة  الموجودات  قيمة  احتساب صافي  بتقسيم صافي موجودات يتم 

 الصندوق على عدد الوحدات القائمة في نهاية السنة.
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 إثبات اإليراداتهـ(      

 صافي الربح أو الخسارة من الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة؛ 

الخسائر من الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة هي تغييرات  إن صافي األرباح أو  

في القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المحتفظ بها بغرض المتاجرة أو المصنفة بعد اإلثبات األولي بالقيمة 

 ة الخاصة ودخل توزيعات األرباح. العادلة من خالل الربح أو الخسارة وذلك باستثناء العمول

 

تتكون األرباح والخسائر غير المحققة من التغيرات في القيمة العادلة لألدوات المالية للسنة وعكس األرباح والخسائر 

استبعاد غير المحققة للسنة السابقة لألدوات المالية التي تحققت في فترة التقرير. يتم حساب األرباح والخسائر المحققة من  

األدوات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة باستخدام طريقة المتوسط المرجح للتكلفة. تمثل هذه  

الفرق بين القيمة الدفترية األولية لألداة وقيمة االستبعاد أو الدفعات أو المقبوضات النقدية التي تتم على عقود المشتقات  

 و المقبوضات على حسابات هامش الضمان لهذه األدوات(.)باستثناء الدفعات أ

 

 دخل توزيعات األرباح 

ويتم إثبات دخل توزيعات األرباح ضمن قائمة الدخل الشامل في تاريخ ثبوت الحق باستالم دفعات توزيعات األرباح.  

السابقة. بالنسبة لألوراق المالية غير  بالنسبة لألوراق المالية المدرجة، عادة ما يكون هذا هو تاريخ توزيعات األرباح  

المدرجة، عادة ما يكون هذا هو التاريخ الذي يوافق فيه المساهمون على دفع توزيعات األرباح. يتم إثبات دخل توزيعات  

 . األرباح من األوراق المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في بند منفصل في قائمة الدخل الشامل

 

 األتعاب والمصروفات األخرى   (و

 يتم إثبات وقياس األتعاب والمصروفات األخرى كمصروفات على أساس االستحقاق في الفترة التي يتم تكبدها فيها.  

 

 العمالت األجنبية  ( ز

التحويل السائدة بتاريخ تلك   يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي على أساس أسعار 

 المعامالت.  

 

ويتم إدراج أرباح وخسائر الصرف األجنبي الناتجة عن الترجمة في الربح أو الخسارة. يتم إعادة ترجمة الموجودات 

 المدرجة بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي على أساس أسعار التحويل في تاريخ التقرير. والمطلوبات النقدية 

 

يتم إثبات فروقات العمالت األجنبية الناتجة عن الترجمة في قائمة الدخل الشامل كصافي خسائر صرف أجنبي، باستثناء  

و الخسارة، والتي يتم إثباتها كمكون من صافي الربح من  تلك الناتجة عن األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أ

 األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

 

 الزكاة وضريبة الدخل  (ح

بموجب النظام الحالي للزكاة والضريبة المطبق في المملكة العربية السعودية، فإن الصندوق ال يقوم بدفع أي زكاة أو 

لزكاة وضريبة الدخل التزاما أيضاً على مالكي الوحدات وبالتالي ال يجنب لها أي مخصص في هذه  ضريبة دخل. تُعد ا

 القوائم المالية. 

 

 يتم إثبات ضريبة القيمة المضافة المطبقة على األتعاب والمصروفات في قائمة الدخل الشامل.  
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يتكون النقد وما في حكمه من أرصدة بنكية لدى شركة الراجحي المصرفية لالستثمار )"المصرف"(، الشركة األم  

تتكون هذه األرصدة أيضاً من نقد تم إيداعه لدى شركة البالد لالستثمار )أمين  لمدير الصندوق. باإلضافة إلى ذلك، 

 الحفظ( لشراء وبيع سندات استثمار.

                        

 

 

 

 

 

 

 م 2021

 

 م 2020

      

 73,309  29,335   نقد لدى بنوك محلية 

 153,262  23,061   أمين الحفظنقد لدى 

   52,396  226,571 

 االستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة       .  6
 

 فيما يلي مكونات محفظة استثمارات الصندوق في وحدات الصناديق االستثمارية:

 

 

 

 م 2021ديسمبر  31

نسبة القيمة  

 العادلة 

 التكلفة  

 )لاير سعودي( 

 القيمة العادلة  

 )لاير سعودي( 

الربح/)الخسارة  

 ( غير المحققة

 )لاير سعودي( 

        أسماء الصناديق 

        

 20,731,692  51,787,502  31,055,810  22.82 صندوق الراجحي لألسهم العالمية*

 13,223,974  39,000,556  25,776,582  17.18 صندوق الراجحي لألسهم السعودية*

 513,841  32,688,826  32,174,985  14.40 السعودي*صندوق الراجحي للسلع بالريال 

 5,820,247  19,900,020  14,079,773  8.77 صندوق الراجحي لألسهم السعودية للدخل* 

صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع  

 األرباح* 
7.16  14,899,971  16,244,051  1,344,080 

 1,056,062  14,438,496  13,382,434  6.36 صندوق الراجحي للصكوك*

صندوق الراجحي إم إس سي أي لمؤشر األسهم  

 السعودية متعدد العوامل*
4.25  6,303,691  9,638,502  3,334,811 

 4,410,013  9,620,395  5,210,382  4.24 صندوق الراجحي لألسهم الخليجية*

 939,541  5,935,586  4,996,045  2.62 صندوق دراية ريت

 1,164,926  5,822,322  4,657,396  2.57 صندوق جدوى ريت السعودية

 612,950  5,572,836  4,959,886  2.46 صندوق الراجحي ريت*

 66,035  5,427,391  5,361,356  2.39 صندوق الراجحي للسلع بالدوالر األمريكي* 

 ( 53,388)  3,769,920  3,823,308  1.66 صندوق الرياض ريت

 643,465  2,214,492  1,571,027  0.98 صندوق سدكو كابيتال ريت 

 225,627  1,850,308  1,624,681  0.82 صندوق مشاركة ريت 

 60,837  1,465,837  1,405,000  0.65 صندوق الراجحي المرن لألسهم السعودية*

 ( 62,832)  1,142,904  1,205,736  0.50 صندوق تعليم ريت 

 906  429,928  429,022  0.19 صندوق بنيان ريت 

        

 54,032,787  226,949,872  172,917,085  100.00 اإلجمالي 

 



 صندوق الراجحي للنمو المتعدد األصول

 )صندوق استثمار مفتوح( 

 مدار من

 الراجحي المالية

 إيضاحات حول القوائم المالية 
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 م 2020ديسمبر  31

نسبة 

القيمة 

  العادلة 

 التكلفة

  )لاير سعودي( 

 القيمة العادلة 

  )لاير سعودي( 

أرباح / 

)خسائر( غير  

 محققة

 )لاير سعودي( 

 أسماء الصناديق
 

      

 11,207,733  40,658,869  29,451,136  30.62 العالمية*صندوق الراجحي لألسهم 

 324,767  19,570,849  19,246,082  14.74 صندوق الراجحي للسلع بالريال السعودي*

 3,429,736  14,505,502  11,075,766  10.93 صندوق الراجحي لألسهم السعودية*

 1,771,815  12,293,430  10,521,615  9.26 صندوق الراجحي لألسهم السعودية للدخل* 

 811,779  7,982,489  7,170,710  6.01 صندوق الراجحي للصكوك*

صندوق الراجحي إم إس سي أي لمؤشر األسهم السعودية متعدد 

 العوامل*
5.36 

 
6,302,611  7,113,838  811,227 

 1,249,543  6,462,550  5,213,007  4.87 صندوق الراجحي لألسهم الخليجية*

 ( 347,675)  5,856,209  6,203,884  4.41 صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع األرباح* 

 26,981  5,388,326  5,361,345  4.06 صندوق الراجحي للسلع بالدوالر األمريكي* 

 465,523  2,864,758  2,399,235  2.16 صندوق دراية ريت

 951,350  2,751,840  1,800,490  2.07 السعوديةصندوق جدوى ريت 

 149,821  2,422,100  2,272,279  1.82 صندوق الراجحي ريت*

 208,906  1,833,521  1,624,615  1.38 صندوق مشاركة ريت 

 155,014  1,725,458  1,570,444  1.30 صندوق سدكو كابيتال ريت 

 ( 6,399)  543,941  550,340  0.41 صندوق الرياض ريت

 ( 37,883)  391,164  429,047  0.29 صندوق بنيان ريت 

 3,168  408,270  405,102  0.31 صندوق تعليم ريت 

 21,175,406  132,773,114  111,597,708  100.00 اإلجمالي 

 

 * صندوق مدار بواسطة مدير الصندوق

الحركة في الربح/ الخسارة غير المحققة من إعادة قياس االستثمارات المصنفة على أنها "موجودات مالية بالقيمة العادلة    1- 6

 من خالل الربح أو الخسارة":

 م 2020  م 2021  

    

 132,773,114  226,949,872 ديسمبر 31القيمة العادلة كما في 

 (111,597,708)  ( 172,917,085) ديسمبر 31التكلفة كما في 

 21,175,406  54,032,787 ديسمبر 31ربح غير محقق كما في 

 (9,079,077)  ( 21,175,406) يناير  1ربح غير محقق كما في 

 12,096,329  32,857,381 ربح غير محقق للسنة
 

 المصروفات المستحقة  - 7
 م 2020 م 2021 

   

 28,200 20,700 أتعاب المراجعة المستحقة          

 7,606 25,242 أخرى            

 45,942 35,806 



 صندوق الراجحي للنمو المتعدد األصول

 )صندوق استثمار مفتوح( 

 مدار من

 الراجحي المالية

 إيضاحات حول القوائم المالية 
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 م 2020 م 2021 .       المصروفات األخرى8

   

 3,527 8,416 أتعاب مجلس إدارة الصندوق            

 6,897 1,126 مصروفات أخرى            

 9,542 10,424 

     

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة . 9
 

يتم اعتبار األطراف على أنها أطراف ذات عالقة إذا كان ألحد األطراف القدرة على السيطرة على الطرف اآلخر أو 

ممارسة التأثير الهام على الطرف اآلخر عند اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية.  تشتمل األطراف ذات العالقة بالصندوق  

ديق أخرى يديرها مدير الصندوق وموظفيه. لدى الصندوق خالل  على مدير الصندوق ومجلس إدارة الصندوق وصنا

 السياق االعتيادي ألنشطته معامالت مع مدير الصندوق.   

 

ال يقوم الصندوق بتحميل أي رسوم اشتراك أو استرداد عند االشتراك في الوحدات أو استردادها. المصروفات األخرى 

صندوق يتم تحميلها على الصندوق حسب تكبدها وفقاً للوثائق التأسيسية  التي تدفع من قبل مدير الصندوق بالنيابة عن ال

 للصندوق.

 

للسنوات  العالقة  ذات  األطراف  مع  الهامة  المعامالت  فإن  المالية،  القوائم  هذه  في  عنها  المفصح  للمعامالت  إضافة 

 ديسمبر كما يلي: 31واألرصدة المتعلقة بها كما في 

 

  

 المعامالت للسنة المنتهية في 

 ديسمبر   31

 الرصيد كما في  

 ديسمبر   31

 م 2021 طبيعة المعاملة الطرف ذو العالقة

 

 م 2020

  

 م 2021

 

 م 2020
  

      

أتعاب مجلس إدارة  مجلس إدارة الصندوق 

 الصندوق

8,416  3,527  5750 5,250 

 

 

وحدة وال شيء من الوحدات   18,714لدى مدير الصندوق بعدد  م، يحتفظ موظف  2020م و  2021ديسمبر    31كما في  

 في الصندوق على التوالي. 

 

في   و  2021ديسمبر    31كما  لمدير  2020م  األم  الشركة  لدى  الراجحي وكذلك  لدى مصرف  النقدي  الرصيد  بلغ  م، 

 لاير سعودي على التوالي. 73,309لاير سعودي و  29,335الصندوق 

 

في   و  2021ديسمبر    31كما  الصندوق 2020م  مدير  يديرها  التي  األخرى  الصناديق  وحدات  استثمارات  بلغت  م، 

 لاير سعودي على التوالي.  122,254,162لاير سعودي و  205,784,412

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 صندوق الراجحي للنمو المتعدد األصول

 )صندوق استثمار مفتوح( 

 مدار من

 الراجحي المالية
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 القيمة العادلة لألدوات المالية  - 10
 

 قائمة مركز مالي.يقوم الصندوق بقياس بعض األدوات المالية بالقيمة العادلة في تاريخ كل 
 

القيمة العادلة هي القيمة الذي سيتم استالمها مقابل بيع أصل ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما بموجب معاملة منتظمة  

تتم بين المشاركين في السوق بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام 

 ستتم إما: 
 

 في السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام، أو -

 في غير السوق الرئيسية، أي في السوق األكثر مالءمة لألصل أو االلتزام.  -
 

 نماذج التقييم 

 

تستند القيمة العادلة لألدوات المالية التي يتم تداولها في سوق نشطة على األسعار التي يتم الحصول عليها مباشرة من  

تم من خاللها تداول األدوات أو من خالل وسيط يقدم األسعار المتداولة غير المعدلة من سوق نشط  أسعار الصرف التي ي

 ألدوات مماثلة.
 

أقل موضوعية  العادلة تكون  القيمة  فإن  أسعار ضئيلة،  تداولها وذات شفافية  النادر  التي من  المالية  لألدوات  وبالنسبة 

السيولة وعدم التأكد من عوامل السوق وافتراضات التسعير والمخاطر  وتتطلب درجات متفاوتة من األحكام بناًء على  

 األخرى التي تؤثر على أداة معينة.
 

يقيس الصندوق القيم العادلة باستخدام التسلسل الهرمي للقيمة العادلة أدناه والذي يعكس أهمية المدخالت المستخدمة في 

 إجراء القياس:
 

 عدلة( في أسواق نشطة ألدوات مماثلة. : مدخالت متداولة )غير الم1المستوى 
 
 

والتي يمكن مالحظتها بصورة مباشرة )األسعار(    1: مدخالت بخالف األسعار المتداولة المدرجة في المستوى  2المستوى  

أو بصورة غير مباشرة )مشتقة من األسعار(. تشتمل هذه الفئة على أدوات مقيمة باستخدام: أسعار السوق المتداولة في 

األسواق النشطة ألدوات مماثلة، أو األسعار المتداولة ألدوات مماثلة أو متشابهة في األسواق التي يتم اعتبارها على أنها 

أو غير مباشرة من   الهامة بصورة مباشرة  التي يمكن مالحظة جميع مدخالتها  أخرى  تقييم  أو طرق  أقل من نشطة، 

 البيانات السوقية.

 

بلة للمالحظة. تتضمن هذه الفئة كافة األدوات ذات طرق التقييم التي تشتمل على مدخالت  : مدخالت غير قا 3المستوى  

ال تستند على بيانات قابلة للمالحظة، كما أن المدخالت غير القابلة للمالحظة ذات أثر هام على تقييم األداة. تتضمن هذه 

لة والتي تتطلب تعديالت أو افتراضات غير قابلة للمالحظة الفئة أدوات تم تقييمها بناًء على األسعار المتداولة ألدوات مماث

 الهامة لتعكس الفروقات بين األدوات.
 

يقوم الصندوق بتقييم سندات حقوق الملكية التي يتم تداولها/ إدراجها في سوق مالي بآخر أسعارها المسجلة. إلى الحد  

من التسلسل   1الت التقييم، يتم تصنيفها ضمن المستوى  الذي يتم فيه تداول أسهم حقوق الملكية بنشاط وعدم تطبيق تعدي

يتم تصنيفها ضمن  المفتوحة،  االستثمارية  للصناديق  المسجلة  الموجودات  قيمة  بالنسبة لصافي  العادلة.  للقيمة  الهرمي 

 من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة.  2المستوى 
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 القيمة العادلة لألدوات المالية )يتبع(  - 10
 

 نماذج التقييم )يتبع( 

 

 األدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة - التسلسل الهرمي للقيمة العادلة 

 

يحلل الجدول التالي األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة في تاريخ التقرير حسب المستوى في التسلسل الهرمي للقيمة  

القيمة العادلة. تستند المبالغ إلى القيم المعترف بها في قائمة المركز المالي. كل العادلة الذي يتم فيه تصنيف قياس 

 قياسات القيمة العادلة التالية متكررة.

 

 

 م 2021ديسمبر  31 

 اإلجمالي  3المستوى   2المستوى   1المستوى   القيمة الدفترية  

استثمارات مقاسة 

بالقيمة العادلة من  

خالل الربح أو  

 الخسارة 

226,949,872  26,738,296  200,211,576   --  226,949,872 

 226,949,872  --   200,211,576  26,738,296  226,949,872 اإلجمالي

 

 

 م 2020ديسمبر  31 

 اإلجمالي  3المستوى   2المستوى   1المستوى   القيمة الدفترية  

استثمارات مقاسة 

بالقيمة العادلة من  

خالل الربح أو  

 الخسارة 

132,773,114  12,941,052  119,832,062   --  132,773,114 

 132,773,114  --   119,832,062  12,941,052  132,773,114 اإلجمالي

 

 

 العادلة. لم تتم أي تحويالت خالل السنة بين التسلسل الهرمي للقيمة 

  

تعتبر األدوات المالية األخرى مثل النقد وما في حكمه وتوزيعات األرباح المدينة والمصروفات المستحقة موجودات  

مالية ومطلوبات مالية قصيرة األجل تقارب قيمتها الدفترية القيمة العادلة، بسبب طبيعة قصر أجلها والجودة االئتمانية 

، بينما يتم تصنيف الموجودات  1صنيف النقد وما في حكمه ضمن المستوى المرتفعة لألطراف األخرى. يتم ت 

 .3والمطلوبات المالية المتبقية ضمن المستوى 
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 تحليل استحقاق الموجودات والمطلوبات - 11
 

 تسويتها: يعرض الجدول أدناه تحلياًل للموجودات والمطلوبات وفقاً للتاريخ المتوقع الستردادها أو 

 

 اإلجمالي شهرا   12بعد  شهرا   12خالل  

 )لاير سعودي(  )لاير سعودي(  )لاير سعودي(  

    م 2021ديسمبر  31كما في 

    الموجودات

 52,396 --  52,396 نقد وما في حكمه 

الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح  

 أو الخسارة 
226,949,872  -- 226,949,872 

 29,988 --  29,988 توزيعات أرباح مستحقة 

 227,032,256 --  227,032,256 إجمالي الموجودات

 

    المطلوبات 

 45,942   -- 45,942 مصروفات مستحقة 

 45,942 --  45,942 إجمالي المطلوبات 
 

 

 اإلجمالي    شهراً  12بعد  شهراً  12خالل  

 )لاير سعودي(  سعودي( )لاير  )لاير سعودي(  

    م 2020ديسمبر  31كما في 

    الموجودات

 226,571 --  226,571 نقد وما في حكمه 

الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح  

 أو الخسارة 
132,773,114  -- 132,773,114 

 46,135 --  46,135 توزيعات أرباح مستحقة 

 133,045,820 --  133,045,820 الموجوداتإجمالي 

    المطلوبات 

 35,806 --  35,806 مصروفات مستحقة 

 35,806 --  35,806 إجمالي المطلوبات 

 

 .   تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية 12
 

  م 2021ديسمبر  31

 بالتكلفة المطفأة 

بالقيمة العادلة من  

خالل الربح أو  

 الخسارة 

     الموجودات المالية

 --   52,396  نقد وما في حكمه 

 226,949,872  --   استثمارات 

 --   29,988  توزيعات أرباح مستحقة 

 226,949,872  82,384  إجمالي الموجودات

     

     المطلوبات المالية

 --   45,942  مصروفات مستحقة 

 --   45,942  إجمالي المطلوبات 



 صندوق الراجحي للنمو المتعدد األصول

 )صندوق استثمار مفتوح( 

 مدار من

 الراجحي المالية

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي( 
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 ة )يتبع( تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالي .    12
 

  م 2020ديسمبر  31

 بالتكلفة المطفأة 

بالقيمة العادلة من   

خالل الربح أو  

 الخسارة

     الموجودات المالية 

 --   226,571  نقد وما في حكمه 

 132,773,114  --   استثمارات 

 --   46,135  توزيعات أرباح مستحقة 

 132,773,114  272,706  الموجوداتإجمالي 

     

     المطلوبات المالية

 --   35,806  مصروفات مستحقة 

 --   35,806  إجمالي المطلوبات
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 يتعرض الصندوق للمخاطر التالية نتيجة استخدامه لألدوات المالية:

 مخاطر االئتمان؛ -

 مخاطر السيولة؛ -

 مخاطر السوق؛ و -

 مخاطر التشغيل  -

 

يعرض هذا اإليضاح معلومات حول أهداف وسياسات وعمليات الصندوق بهدف قياس وإدارة المخاطر باإلضافة إلى  

 إدارة رأس مال الصندوق.

 

 إطار إدارة المخاطر  

 

اال إدارة  نحو  الستراتيجيته  وفقا  المشتقة  غير  المالية  األدوات  في  بمراكز  الصندوق  المحفظة  يحتفظ  تتكون  ستثمار. 

 االستثمارية للصندوق من صناديق استثمارية. 

 

يتم وضع مراقبة والرقابة على المخاطر بشكل أساسي ليتم القيام بها بناًء على الحدود الموضوعة بواسطة مجلس إدارة  

استعداد لقبولها وبيئة الصندوق. تعكس هذه الحدود استراتيجية العمل، بما في ذلك المخاطر التي يكون الصندوق على  

الكلي   بالتعرض  يتعلق  فيما  عام  بوجه  المخاطر  وقياس  برصد  الصندوق  يقوم  ذلك،  إلى  باإلضافة  للصندوق.  السوق 

 للمخاطر عبر جميع أنواع المخاطر واألنشطة. 

 

لمخاطر وفلسفته  تتضمن أحكام وشروط الصندوق توجيهات استثمار والتي تحدد استراتيجيته الشاملة لألعمال ومدى تقبله ل

 العامة نحو إدارة المخاطر. 

 

يستخدم الصندوق أساليب مختلفة لقياس وإدارة مختلف أنواع المخاطر التي يتعرض لها، وفيما يلي شرح إضافي لهذه 

 األساليب. 

 

 
 
 



 صندوق الراجحي للنمو المتعدد األصول

 )صندوق استثمار مفتوح( 

 مدار من
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 مخاطر االئتمان 

 

قدرة طرف ما في أداة مالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف مخاطر االئتمان هي المخاطر المتعلقة بعدم  

 اآلخر لخسارة مالية.

 

إن الصندوق معرض لمخاطر االئتمان بشأن النقد وما في حكمه وتوزيعات أرباح مستحقة. يسعى مدير الصندوق إلى 

 لتعامل فقط مع أطراف أخرى ذات سمعة طيبة. الحد من مخاطر االئتمان عن طريق مراقبة التعرض لمخاطر االئتمان وا

 

إن سياسة الصندوق بشأن مخاطر االئتمان هي تقليل تعرضه لمخاطر "األطراف األخرى" مع وجود مخاطر أعلى بشأن  

 التعثر في السداد وذلك من خالل التعامل مع األطراف األخرى التي تستوفي معايير ائتمان محددة. 

 

االئتمان بانتظام من قبل مدير الصندوق للتأكد من تماشيها مع إرشادات االستثمار الخاصة بمجلس تتم مراقبة مخاطر  

 إدارة الصندوق.

 

 يوضح الجدول التالي الحد األقصى من التعرض لمخاطر االئتمان لمكونات قائمة المركز المالي:

 

 ديسمبر  31 
 م 2021

 
 ديسمبر 31

 م 2020

    
 226,571  52,396 نقد وما في حكمه 

 46,135  29,988 توزيعات أرباح مستحقة 
 82,384  272,706 

    

ال يوجد لدى الصندوق أي آلية تصنيف داخلية رسمية. يتم إدارة والتحكم بمخاطر االئتمان عن طريق مراقبة مخاطر 

االئتمانية لألطراف األخرى. يتم بشكل االئتمان ووضع حدود للتعامل مع أطراف أخرى محددة والتقييم المستمر للقدرة  

بالنقد وما في  الخارجية لألطراف األخرى. يتم االحتفاظ  التصنيفات االئتمانية  إدارة مخاطر االئتمان على أساس  عام 

 حكمه لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني جيد. 

 

 مخصص انخفاض في القيمة

 

المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة فقط. لذلك، لم يتم تسجيل  لدى الصندوق استثمارات في األوراق المالية  

المالي   للتقرير  الدولي  للمعيار  المالية وفقاً  القوائم  القيمة في هذه  انخفاض في  النقد وما في حكمه 9مخص  إيداع  . يتم 

 ئتمان المتعلقة بذلك جوهرية. للصندوق بشكل رئيسي لدى أطراف أخرى ذات تصنيف ائتماني جيد. ال تعد مخاطر اال
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 مخاطر السيولة

 

مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في تعرض الصندوق لصعوبات في الحصول على التمويل الالزم للوفاء بالتزامات 

 مرتبطة بمطلوبات مالية.

 

واستردادات الوحدات على مدار األسبوع وبالتالي فهي تتعرض لمخاطر  تنص شروط وأحكام الصندوق على اشتراكات  

م، يعتبر  2020ديسمبر    31م و  2021ديسمبر    31السيولة للوفاء بطلبات استرداد مالكي الوحدات في أي وقت. كما في  

ندوق قصيرة األجل النقد وما في حكمه واالستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة الخاصة بالص 

بطبيعتها وقابلة للتحقق. يراقب مدير الصندوق متطلبات السيولة على أساس دوري كما يسعى للتأكد من توفر التمويل  

 للوفاء بااللتزامات عند نشوئها. 

 

 مخاطر السوق 

 

السوق مثل مخاطر   للتغيرات في أسعار  المحتمل  التأثير  السوق في مخاطر  العمالت األجنبية ومخاطر  تتمثل مخاطر 

 على إيرادات الصندوق أو القيمة العادلة لملكيته في األدوات المالية.  -معدالت العمولة الخاصة ومخاطر أسعار األسهم 

 

إن استراتيجية الصندوق إلدارة مخاطر السوق ناتجة عن أهداف استثمارات الصندوق وفقا لشروط وأحكام الصندوق. 

ق بانتظام من قبل مدير االستثمار وفقا للسياسات واإلجراءات المحددة. تتم مراقبة مراكز السوق  تتم إدارة مخاطر السو

 الخاصة بالصندوق بانتظام من قبل مدير الصندوق.

 

 مخاطر أسعار األسهم 

 

 مخاطر أسعار األسهم هي المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق.

 

 ن الصندوق عرضة لمخاطر أسعار األسهم الناتجة عن عدم التأكد من األسعار المستقبلية. إ

 

 تحليل الحساسية

 

يحدد الجدول أدناه األثر على صافي الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لمالكي الوحدات ذات االنخفاض/ الزيادة المحتمل 

في تاريخ التقرير. تتم التقديرات على أساس االستثمار الفردي. إن   ٪10بشكل معقول في أسعار السوق الفردية بواقع  

 هذا التحليل يفترض بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة وتحديداً العموالت. 

 م 2020  م 2021 

      

صافي الربح/ )الخسارة( من االستثمارات 
المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 الخسارة 

 +10٪ 22,694,987   +10 ٪ 13,277,311 

- 10٪ (22,694,987 ) 
 

- 10 ٪ (13,277,311 ) 
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 مخاطر التشغيل 
 
ال الناتجة عن مجموعة متنوعة من األسباب  المباشرة  أو غير  المباشرة  التشغيل هي مخاطر الخسارة  مرتبطة مخاطر 

ً باإلجراءات    أو خارجياً لدى مقدم والتكنولوجيا والبنية التحتية التي تدعم أنشطة الصندوق مع األدوات المالية سواء داخليا
طلبات القانونية الخدمة للصندوق ومن العوامل الخارجية غير مخاطر االئتمان والسوق والسيولة مثل تلك الناتجة عن المت

 إدارة االستثمار. والتنظيمية والمعايير المتعارف عليها لسلوك
 

المالية   الخسائر واألضرار  الحد من  التوازن بين  التشغيلية لكي يحقق  المخاطر  إدارة  إلى  لتي تلحق  ايهدف الصندوق 
 بسمعته وبين تحقيق هدفه االستثماري المتمثل في تحقيق عوائد لمالكي الوحدات.  

 
ة المخاطر لمدير الرقابية على مخاطر العمليات تقع على عاتق فريق إدارإن المسؤولية الرئيسية إلعداد وتنفيذ الضوابط 

الضوا تشمل  بحيث  العمليات  مخاطر  إلدارة  عامة  معايير  إعداد  طريق  عن  المسؤولية  هذه  دعم  يتم  بط الصندوق. 
 واإلجراءات لدى مقدمي الخدمة وإنشاء مستويات خدمة مع مقدمي الخدمة في المجاالت التالية: 

 ضوابط واإلجراءات الرقابية؛توثيق ال - 
   :لـمتطلبات  - 

  الفصل المناسب بين المهام بين مختلف الوظائف واألدوار والمسؤوليات؛ 
   .مطابقة المعامالت ومراقبتها 
  .التقييم الدوري لمخاطر العمليات التي يتم مواجهتها 

 كفاية الضوابط واإلجراءات الرقابية لمواجهة المخاطر المحددة؛   - 
 تطلبات التنظيمية والمتطلبات القانونية األخرى؛االمتثال للم - 
 وضع خطط طوارئ؛ - 
 التدريب والتطوير المهني؛ - 
 المعايير األخالقية ومعايير األعمال؛ و - 
 تقليل المخاطر بما في ذلك التأمين إذا كان ذلك مجدياً. - 

 
 

 األحداث الالحقة  .  ١٤
 

 تسويات عليها أو اإلفصاح عنها في القوائم المالية. لم تقع أي أحداث منذ تاريخ التقرير تتطلب إجراء 
 
 

 آخر يوم تقييم   - ١٥
 

 م). ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١: م٢٠٢٠م (٢٠٢١ديسمبر  ٣١إن آخر يوم تقييم للسنة كان في 
 
 

 اعتماد القوائم المالية  . ١٦
 

 م). ٢٠٢٢مارس   ٢٧هـ (الموافق ١٤٤٣شعبان  ٢٤تم اعتماد هذه القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الصندوق في  
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