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1-  

20202019 2018 

22,605,694 19,847,494 9,751,635 

349.3459 298.5147 236.0958 

349.3459 298.7113 278.6191 

217.2399 229.8126 224.9931 

64,708 66,487 341,30  
 

%2.14% 2.26 2.18 

2

 

 منذ التأسيسعشر سنواتخمس سنواتثالث سنواتسنة واحدة%

17.03 33.72 60.00 109.01 249.35 

28.19 56.05 109.20 186.90 762.59 

 

2016 2017 2018 2019 2020 %  

0.40 19.18 -9.63 26.44 17.03 
5.53 27.04 6.77- 30.57 28.19 
2011 2012 2013 2014 2015 %

-2.62 8.41 19.63 6.00 6.00 

-5.31 13.14 21.30 6.21 6.21 
 

http://www.alrajhi-capital.com/
http://www.alrajhi-capital.com/


 

   

capital.com-www.alrajhi 
3 |  

 

 
 

  

 337,370.37 

 0 

 10,799.20 

 

1,400.72 

 

414.06 

 

2,000.00 

0 

0 

39,268.66 

0 

42,670.60 

433,923.61 

2.14% 

10,082.13 

 
  

.

 

 
3

       

 
 
4

:

1

http://www.alrajhi-capital.com/


 

   

capital.com-www.alrajhi 
4 |  

 

5

1 

2 

3 

4

5 

6  

7

 

8

95 

:

 
1

8467–

274312263

+966 920005856 

+966 114600625 

capital.com-www.alrajhi

 1010241681 

      3707068

2

Credit Suisse Group AG, 

CH-8070, Zurich 

Switzerland

3

2020 COVID-19 

2020

http://www.alrajhi-capital.com/


 

   

capital.com-www.alrajhi 
5 |  

 

.

 MSCI 14.1 

(MSCI EM: + 15.8) 

2514.

 (S&P GCC Shariah: + 5.3) 

.

%3.6%0.1

%13.3%9.9%8.1%7.5%0.6

35

.

2020%202020

%54.

2020

. 

50

100,

1.25%0.50%1.00%

, (SAIBOR) 3

1420.81750%2020.

.

.

4

17 03 %31202028 19 %

 

 

. 

http://www.alrajhi-capital.com/


 

   

capital.com-www.alrajhi 
6 |  

 

5

 2020

 092020

 

 

 282020 

 

 

 092020

 

 

 272020

.

6

 

3

7

8 

capital.com-www.alrajhi 

9

            . 

  

 1.51%  

 

http://www.alrajhi-capital.com/


 

   

capital.com-www.alrajhi 
7 |  

 

        

 

1

   

   

 .   

   |   140  11411 

 : 920003636:  0112906299 

clientservices@albilad-capital.com:  

www.albilad-capital.com:  

 

2

3

 

 2

  

 

http://www.alrajhi-capital.com/


 

   

capital.com-www.alrajhi 
8 |  

 

1

&  

– 

. 2732   11461 

+ 966 (11) 27347400 

+ 966 (11) 2734730 

  

2

)       

 

)  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

capital.com-www.alrajhi

http://www.alrajhi-capital.com/
http://www.alrajhi-capital.com/


 

   

capital.com-www.alrajhi 
9 |  

 

4

 1

 2

 3

 4 

 

 

 

http://www.alrajhi-capital.com/


 

   

capital.com-www.alrajhi 
10 |  

 

 

 

1 

 
 

http://www.alrajhi-capital.com/


 

   

capital.com-www.alrajhi 
11 |  

 

2

 
 المخالفة                                                                      

تاريخ انتهاء 
 المخالفة

تاريخ بدء 
 المخالفة

# 

2020  1 

http://www.alrajhi-capital.com/


 

   

capital.com-www.alrajhi 
12 |  

 

3

2.5%

 

 
 

  

 

   

2.577% 

 

 

      0.02577   

                                                           
(1) 

 

(2)  

http://www.alrajhi-capital.com/


  
  
  
  
  
  
 

   العالميةسهم أللصندوق الراجحي 

 )مدار من قبل شركة الراجحي المالية(  

 المراجعة وتقرير المراجع المستقل   القوائم المالية

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

  







    العالمية سهمأللصندوق الراجحي 

 قائمة المركز المالي  
  2020ديسمبر  31كما في 

 جزءا من هذه القوائم المالية.  17إلى   1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

 3 

 
 

 يضاحإ

 ديسمبر  31
 2020        

 دوالر أمريكي  

 ديسمبر  31
  2019   

 دوالر أمريكي 
  ───────── ───────── 

    الموجودات 

 6,331,358 724,005  رصيد لدى البنك 

 19,596,367 22,376,157 5 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
  ───────── ───────── 

 25,927,725 23,100,162  إجمالي الموجودات 
  ═══════════ ═════════ 

    المطلوبات

 32,722 33,545 6 أتعاب إدارة مستحقة 

 37,546 39,104 7 مصاريف مستحقة 

 6,009,963 421,819 8 استردادات مستحقة 
  ────────── ───────── 

 6,080,231 494,468  إجمالي المطلوبات
  ═══════════ ═════════ 
    

    حقوق الملكية

 19,847,494 22,605,694  القابلة لالسترداد  مالكي الوحداتلة صافي الموجودات العائد
  ───────── ───────── 

 25,927,725 23,100,162  إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
  ═════════ ═════════ 

 66,487 64,708  القابلة لالسترداد المصدرةالوحدات 
  ═════════ ═════════ 
    

 298.52 349.35  صافي قيمة الموجودات العائدة لكل وحدة
  ═════════ ═════════ 
    
 



    العالمية سهمأللصندوق الراجحي 

 حقوق الملكيةقائمة التغيرات في 
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 جزءا من هذه القوائم المالية.  17إلى   1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 يضاحإ 
2020 

   دوالر أمريكي 
2019 

  دوالر أمريكي 
  ───────── ───────── 

    الدخل

الموجودات المالية  صافي الربح )الخسارة( غير المحقق عن 

 3,395,475 3,369,031    المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

صافي الربح المحقق عن الموجودات المالية المدرجة بالقيمة 

 250,878 142,638  العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 256,667 252,016  دخل توزيعات األرباح
  ───────── ───────── 

 3,903,020 3,763,685  )الخسارة( إجمالي الدخل
  ───────── ───────── 

    المصاريف

 ( 225,527) (337,370) 6 ةأتعاب إدار

 ( 58,041) (42,671) 9 مصاريف تطهير

 ( 39,075) (54,150) 10 أخرى 
  ───────── ───────── 

 ( 322,643) (434,191)  إجمالي المصاريف
  ───────── ───────── 

 3,580,377 3,329,494  للسنة )الخسارة( دخلال صافي

    

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

 3,580,377 3,329,494  للسنةالشامل  )الخسارة( الدخل إجمالي
  ═════════ ═════════ 
 
 

 
 



    العالمية سهمأللصندوق الراجحي 

 حقوق الملكيةقائمة التغيرات في 
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 جزءا من هذه القوائم المالية.  17إلى   1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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  2020 

   دوالر أمريكي 
2019 

  دوالر أمريكي 
  ───────── ───────── 
    

 9,751,635 19,847,494  الملكية في بداية السنةحقوق 
  ───────── ───────── 
    

 3,580,377 3,329,494  للسنة  )الخسارة( دخلالصافي 

 - -  للسنة الدخل الشامل اآلخر  
  ───────── ───────── 

 3,580,377 3,329,494  للسنة إجمالي الدخل )الخسارة( الشاملة 

    

 12,995,633 4,165,399  السنة وحدات مصدرة خالل 

 (6,480,151) (4,736,693)  السنة وحدات مستردة خالل 
  ───────── ───────── 

 صافي التغير من معامالت الوحدات
 

(571,294) 6,515,482 
  ───────── ───────── 

 19,847,494 22,605,694  السنةفي نهاية  حقوق الملكية
  ═════════ ══════════ 
    

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

    القابلة لالسترداد ةمعامالت الوحد

    : خالل السنةفيما يلي ملخصاً للوحدات القابلة لالسترداد 

    

 41,303 66,487  السنة الوحدات في بداية 
  ───────── ───────── 

 47,153 13,537  السنة مصدرة خالل وحدات 

 ( 21,969) (15,316)  السنة خالل وحدات مستردة 
  ───────── ───────── 

 25,184 (1,779)   في الوحدات الزيادة )النقص( صافي
  ───────── ───────── 

 66,487   64,708  السنةالوحدات في نهاية 
  ═════════ ═════════ 
 

 



    العالمية سهمأللصندوق الراجحي 

 قائمة التدفقات النقدية    
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 جزءا من هذه القوائم المالية.  17إلى   1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

6 

 

 2020 
   دوالر أمريكي 

2019 
  دوالر أمريكي 

 ───────── ───────── 
   

   النشاطات التشغيلية

 3,580,377 3,329,494    السنة )الخسارة( صافي الدخل

   

النشاطات   منالنقدية  التدفقات  تسوية صافي الدخل إلى صافيتعديالت لال

   التشغيلية:

غير المحققة عن الموجودات المالية المدرجة   ( الخسارةاألرباح)في  حركةال

 (3,395,475) (3,369,033) بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

   

   : تعديالت رأس المال العامل

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح  )الزيادة( في النقص 

 (6,874,359) 589,243 الخسارة  وأ

 18,036 (1,995) الزيادة في أتعاب اإلدارة المستحقة)النقص( 

 14,159 4,376 الزيادة في المصاريف المستحقة  

 6,009,963 (5,588,144) االستردادات المستحقة )النقص( في 
 ───────── ───────── 

 ( 647,299) (5,036,059) النشاطات التشغيلية من )المستخدمة في( النقديةالتدفقات صافي 
 ───────── ───────── 

   النشاطات التمويلية

 12,995,633 4,165,399  المصدرةمتحصالت من الوحدات 

 (6,480,151) (4,736,693) وحدات مستردة سداد
 ───────── ───────── 

 6,515,482 (571,294) النشاطات التمويلية من )المستخدمة في(النقدية التدفقات صافي 
 ───────── ───────── 

 5,868,183 (5,607,353) الرصيد لدى البنك في)النقص( صافي الزيادة 

   

 463,175 6,331,358 السنة في بداية  الرصيد لدى البنك
 ───────── ───────── 

 6,331,358 724,005 السنةفي نهاية  الرصيد لدى البنك
 ═════════ ═════════ 

   التدفقات النقدية التشغيلية من توزيعات األرباح:

 256,667 252,016 توزيعات أرباح مستلمة 
 ═════════ ═════════ 
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 إيضاحات حول القوائم المالية
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  التكوين واألنشطة  -  1

  

بين شركة   اتفاق)"الصندوق"(، هو صندوق استثماري غير محدد المدة، أنشئ بموجب صندوق الراجحي لألسهم العالمية إن  

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

 والمستثمرين فيه )"مالكي الوحدات"( في الصندوق. ان عنوان مدير الصندوق كما يلي:  
 

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

 11263الرمز البريدي  2743صندوق البريد 
 المملكة العربية السعودية

 
إن الصندوق صمم للمستثمرين الراغبين في إنماء رأس المال. تستثمر موجودات الصندوق في األسهم العالمية والصناديق  

التجارية في الصندوق. تم تأسيس الصندوق في  االستثمارية األخرى طبقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية. يعاد استثمار كافة األرباح  

 .1995ديسمبر  25
 

ستثمارات الصندوق. ال( أمين الحفظ) كريديت سويس ايه جيه، زيورخأبرم مدير الصندوق اتفاقية إدارة موجودات مع 

 .  أمين الحفظ إلىالرسوم المدفوعة  الصندوق يتحمل مدير

 

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 السنة من حصص  % 30إلى  % 20ما بين يتم استرداد  ،وبناء على المعلومات التاريخية

 

 اللوائح النظامية    -  2

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

االستثمار الجديدة ( لالئحة صناديق 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

 بيان االلتزام    3-1

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

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

 .("المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية

 اإلعداد أسس    3-2

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

لدوالر األمريكي تم عرض هذه القوائم المالية با بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة.

. دوالر أمريكي والذي يمثل العملة الوظيفية للصندوق. كما تم تقريب كافة المعلومات المالية المعروضة إلى أقرب 



   العالمية سهمأللصندوق 

    تتمة –إيضاحات حول القوائم المالية 
 2020 ديسمبر 31
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 تتمة  -  والسياسات المحاسبية الهامة أسس االعداد  -  3

 

 السياسات المحاسبية الهامة   -  3-3

القوائم المالية مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية للصندوق تتماشى السياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد هذه  

. لم يقم الصندوق 2020يناير  1، باستثناء تطبيق المعايير الجديدة السارية اعتباراً من 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 فعول بعد. بالتطبيق المبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت صادرة وغير سارية الم

 

 لكن ليس لها أي أثر على القوائم المالية للصندوق. 2020يسري العديد من التعديالت والتفسيرات األخرى ألول مرة في عام 

 

 (: 39( ومعيار المحاسبة الدولي )9( والمعيار الدولي للتقرير المالي )7التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )

 إحالل سعر الفائدة المرجعي  

( األدوات المالية: يوفر اإلثبات والقياس عدًدا 39( ومعيار المحاسبة الدولي )9التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )

 التغطية  من اإلعفاءات التي تسري على كافة أدوات تغطية المخاطر التي تتأثر مباشرة بإحالل سعر الفائدة المرجعي. تتأثر أداة  

 

 

إذا نتج عن اإلحالل حاالت عدم تأكد من توقيت أو قيمة التدفقات النقدية المستندة إلى المؤشرات المرجعية للبند المغطى أو أداة  

 تغطية المخاطر. 

 

 ال يوجد للتعديالت أي أثر على القوائم المالية للصندوق.

 

 (: تعريف األهمية النسبية 8المحاسبة الدولي )( ومعيار 1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي )

تقدم التعديالت تعريفًا جديًدا لألهمية النسبية ينص على أن "المعلومات تكون ذات أهمية نسبية إذا كان من المتوقع بشكل معقول  

لية المعدة لغرض عام أن يؤثر إغفالها أو تحريفها أو حجبها على القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للقوائم الما

 وذلك على أساس تلك القوائم المالية، والتي توفر معلومات مالية عن المنشأة الٌمِعدة للقوائم المالية." 

 

توضح التعديالت أن األهمية النسبية تتوقف على طبيعة وحجم المعلومات، سواء كانت بصورة منفردة أو مجتمعة مع معلومات  

ية. إن "تحريف المعلومات يكون جوهريًا إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن يؤثر على القرارات أخرى، في سياق القوائم المال

التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للقوائم المالية. إن هذه التعديالت ليس لها أي أثر على القوائم المالية للصندوق وليس من 

  المتوقع أن يكون لها أي أثر مستقبلي عليه.

 

 2018مارس  29المفاهيمي للتقرير المالي الصادر بتاريخ  اإلطار

إن اإلطار المفاهيمي ليس معياًرا وال تُلغي المفاهيم الواردة فيه المفاهيم أو المتطلبات الواردة في أي معيار آخر. يتمثل الغرض  

دة الُمعِدِّين على تطوير سياسات من اإلطار المفاهيمي في مساعدة مجلس معايير المحاسبة الدولية في وضع المعايير، ومساع 

محاسبية متسقة في الحاالت التي ال يوجد فيها معيار ساري، ومساعدة جميع الجهات على فهم المعايير وتفسيرها.ولن يؤثر ذلك  

م على المنشآت التي قامت بوضع سياساتها المحاسبية وفقًا لإلطار المفاهيمي. يتضمن اإلطار المفاهيمي المعدل بعض المفاهي

الجديدة، وتعريفات محدثة ومعايير إثبات للموجودات والمطلوبات، ويوضح بعض المفاهيم الهامة. إن هذه التعديالت ليس لها 

 أي أثر على القوائم المالية للصندوق. 

 
 
 

 النقدية وشبه النقدية 

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

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

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

 يعتبر نقدية وشبه نقدية.

ولغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتكون النقدية وشبه النقدية من األرصدة لدى البنوك.
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 المالية األدوات 
 

 التصنيف ( 1)

  لها (، يقوم الصندوق بتصنيف موجوداته المالية ومطلوباته المالية عند االثبات األولي 9طبقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي )

 إلى فئات من الموجودات المالية والمطلوبات المالية المبينة أدناه.
 

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

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

جزءاً من محفظة أدوات مالية محددة يتم إدارتها معاً ويوجد بشأنها دليل على آخر نمط فعلي لتحقيق  لها  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( 

 ة  الموجودات المالي

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

 كل من:  

  .نموذج األعمال الخاصة بالمنشأة إلدارة الموجودات المالية 

  خصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية . 

 الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة  •

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

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

   . القائم على المبلغ األصلي  

 العادلة من خالل الربح أو الخسارة    الموجودات المالية المقاسة بالقيمة  •

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

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

 على المبلغ األصلي القائم، أو  

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

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

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

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

 يدرج الصندوق في هذه الفئة ما يلي:  

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

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

 المطلوبات المالية  

 المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  •

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

 مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.  

 المطفأة    المطلوبات المالية المقاسة بالتكلفة  •

   المالية بخالف تلك المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.  تشتمل هذه الفئة على كافة المطلوبات  
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 (  اإلثبات 2)

 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 األولي 3)

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 الالحق 4)
بعد القياس األولي، يقوم الصندوق بقياس األدوات المالية، المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، بالقيمة العادلة.  

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

وف العمولة ودخل أو مصروف  وتوزيعات األرباح المحققة أو المدفوعة عن هذه األدوات بصورة مستقلة ضمن دخل أو مصر
 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  

 المالي للصندوق( عند:متشابهة( )أي استبعاده من قائمة المركز 
 

 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  

الصندوق بتحويل كافة المخاطر والمنافع المصاحبة لألًصل، أو )ب(  آخر دون أي تأخير وفق "ترتيبات فورية" وإذا ما )أ( قام  
 لم يقم الصندوق بالتحويل أو اإلبقاء على معظم المنافع والمخاطر المصاحبة لألصل، ولكن قام بتحويل السيطرة على األصل. 

 
إبرام اتفاقية ترتيبات فورية، فإنه   وفي الحاالت التي يقوم فيها الصندوق بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو 

 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  
ندوق في إثبات األصل بقدر ارتباط الصندوق المستمر به. وفي تلك الحالة، يقوم الصندوق أيضاً على األًصل، يستمر الص

بإثبات المطلوبات المصاحبة لها. يتم قياس الموجودات المحولة والمطلوبات المصاحبة لها وفق نفس األساس الذي يعكس  
 الحقوق وااللتزامات التي أبقى عليها الصندوق.   

 
 ن اثبات المطلوبات المالية عند سداد االلتزام المحدد في العقد أو إلغائه أو انتهاء مدته.يتوقف الصندوق ع 

 ( مقاصة األدوات المالية 6)

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج الصافي في قائمة المركز المالي وذلك فقط عند وجود حق نظامي ملزم 
وجود نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو بيع الموجودات وتسديد لتسوية المبالغ التي تم إثباتها، وعند  

المطلوبات في آن واحد. وال ينطبق ذلك عموما على اتفاقيات المقاصة الرئيسية مالم يتعثر أحد أطراف االتفاقية، ويتم عرض 
 ي.الموجودات والمطلوبات ذات العالقة باإلجمالي في قائمة المركز المال
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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   12شهًرا الحصة من خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج عن حاالت التعثر بشأن أداة مالية ما والمحتملة خالل الـ 

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

   على أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر.

 قياس القيمة العادلة 

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

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

 ستتم إما:

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

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

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

 حد.

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

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

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

 لموجودات أو مطلوبات مماثلة  ة ق نشطاسو أ: األسعار المتداولة )غير المعدلة( في المستوى األول ● 
قابلة للمالحظة بصورة  –الهامة لقياس القيمة العادلة  –المستوى الثاني: طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى  ● 

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

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

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

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

 القيمة العادلة غير المتكرر.  
 

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

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

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

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

 التغيير معقوال.
 

ولغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة، قام الصندوق بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر  
الموجودات والمطلوبات والتسلسل الهرمي لمستويات قياس القيمة العادلة المذكورة أعاله. إن اإلفصاحات المتعلقة بالقيمة العادلة  

 (. 11سها بالقيمة العادلة أو التي تم اإلفصاح عن القيمة العادلة لها، تمت مناقشتها في إيضاح )لألدوات المالية، التي يتم قيا

 المحاسبة بتاريخ التداول 

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

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

 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،  

 يتم إثبات الزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقت كتكلفة تمويل.

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

 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  امات لقاء المبالغ الواجبة الدفعيتم إثبات االلتز

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

 لالسترداد الوحدات القابلة  

 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.   للوحدات ئد المتبقي األثر الناتج عن التقييد أو التحديد الجوهري للعا -
 

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

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

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

واستيفائها مالكي الوحدات. وفي حالة امتالك الوحدات القابلة لالسترداد كافة الخصائص الحقاً 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.  

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

 لكل وحدة  الموجوداتقيمة صافي 

الصندوق   صافي موجودات لكل 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 

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

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

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

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

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

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

 . ( لقاء تلك األدوات المالية

 توزيعات األرباح 

وذلك بتاريخ اإلقرار بأحقية استالمها. وبالنسبة لألوراق المالية المتداولة،   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

رباح من األوراق المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  المساهمين دفع تلك التوزيعات. ويتم إثبات توزيعات األ

 الخسارة في بند مستقل في قائمة الدخل الشامل.  

 العمالت األجنبية 

تدرج األرباح والخسائر   بأسعار التحويل السائدة بتواريخ المعامالت.دوالر أمريكي للتحول المعامالت بالعمالت األجنبية 

 . قائمة الدخل الشاملالناتجة من تحويل العمالت األجنبية في 

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

 .اعداد القوائم المالية

عدا تلك الناشئة عن األدوات  فيما .خسارة تحويل عمالت أجنبيةصافي الدخل الشامل ك التحويل في قائمةإعادة تدرج فروقات 

صافي الربح من األدوات المالية  ضمن بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ، والتي يتم االعتراف بها المدرجة المالية 

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. المدرجة 

 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 

 

 المعايير الصادرة وغير السارية بعد   3-4

هناك العديد من التعديالت والتفسيرات الصادرة وغير السارية بعد تاريخ إصدار القوائم المالية للصندوق. ويعتقد مجلس إدارة الصندوق 

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

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

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

تحليل   أي) الدخلضرورة، والرجوع إلى القيمة السوقية الحالية لألدوات األخرى المماثلة( وطريقة العادل، والمعدلة عند ال

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

لمتعلقة بالقيمة العادلة لألدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو حيث يتم اإلفصاح عن القيم تم مناقشة اإلفصاحات ا

(. 11) العادلة في إيضاح
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 الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة  -5
 

 :للسنةفي آخر يوم تقويم  في المحفظة  أوراق المالاستثمارات  ملخصاً بمكونات فيما يلي  
 

 
 

  2020ديسمبر   31 

النسبة المئوية  
   ةالسوقيللقيمة 

 التكلفة
 دوالر أمريكي  

 القيمة السوقية 
 دوالر أمريكي  

 أرباح غير محققة 
 دوالر أمريكي  

 ───────── ───────── ───────── ───────── 
   استثمارات    

 
 

     
  734,518    1,103,981    369,463   4.93 انكوربوريشن أبل  

  717,684    1,022,020    304,336   4.57 ميكروسوفت كوربوريشن 
  509,596    955,189       445,593   4.27 ألفابت إنك 

  317,443    710,216       392,773   3.17 فيس بوك كوربوريشن 
  475,522    694,585       219,063   3.10 الثانوية  المعدات شركة تايوان لصناعة 
  401,282    590,142       188,860   2.64 شركة ادوبي لألنظمة 
  113,119    566,568       453,449   2.53 جونسون وجونسون 

  192,547    527,675       335,128   2.36 الجراحة البديهية 
  200,932    519,195       318,263   2.32 شركة نايكي 

  202,604    511,000       308,396   2.28 سامسونج لإللكترونيات   
  81,669      510,368       428,699   2.28 شركة روش القابضة شهادة حق توزيع األرباح  

  354,772    505,879       151,107   2.26 اسمل القابضة 
  283,926    505,594       221,668   2.26 شركة كينيس 
  300,404    502,036       201,632   2.25 شركة دنهير 

  202,979    460,381       257,402   2.07 شركة موراتا للتصنيع المحدودة 
  132,520    459,162       326,642   2.05 شركة بروكتر أند غامبل 

  145,105    456,187       311,082   2.04 شركة قوة المبيعات 
  30,018      450,467       420,449   2.01 شركة اوتوزون 

 ───────── ───────── ───────── ───────── 
 49.39  5,654,005   11,050,645   5,396,640  

  2,092,812   11,325,512   9,232,700  50.61 (بمفردها %2  التي تمثل اقل منأسهم أخرى )
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 7,489,452 22,376,157 14,886,705 100.00 اإلجمالي 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 تتمة  - الربح والخسارة الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل  -5
 
 

 
 

  2019ديسمبر  31 

النسبة المئوية  
 السوقية  للقيمة 

 التكلفة
 دوالر أمريكي  

 القيمة السوقية 
 دوالر أمريكي  

 أرباح غير محققة 
 دوالر أمريكي  

 ───────── ───────── ───────── ───────── 
   استثمارات األسهم )حسب القطاع( 

 
 

     
 428,054 969,045 540,991 4.95 انكوربوريشن أبل 

 535,088 922,545 387,457 4.71 ميكروسوفت كوربوريشن 
 284,375 729,968 445,593 3.73 ألفابت إنك

 140,877 533,650 392,773 2.72 فيس بوك كوربوريشن 
 95,401 412,170 316,769 2.10 بركتر آند جامبل 

 ───────── ───────── ───────── ───────── 
 18.21 2,083,583 3,567,378 1,483,795 

 2,636,626 16,028,989 13,392,363 81.79 (بمفردها %2  التي تمثل اقل منأسهم أخرى )
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 4,120,421 19,596,367 15,475,946 100.00 اإلجمالي
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
 

الحد من بمدير الصندوق  يقوم أسواق األسهم الرائدة حول العالمإن االستثمارات في حقوق الملكية المذكورة أعاله مدرجة في 
 مراقبة التعرض في كل قطاع استثمار واألوراق المالية الفردية.وذلك بمخاطر الصندوق 

 

 المعامالت مع الجهات ذات العالقة    -  6

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

 
موجودات تحسب في كل يوم تقويم. قيمة ال، من إجمالي  % 1.5يدفع الصندوق لمدير الصندوق، أتعاب إدارة بمعدل سنوي قدره  
 تدفع األتعاب لمدير الصندوق تعويضاً له عن إدارة الصندوق.  

 
: 2019)  أمريكي   دوالر  31,779  بمبلغيشمل ضريبة القيمة المضافة    أمريكي   دوالر  337,370  وقدره  مبلغتمثل أتعاب اإلدارة  

( الظاهرة في قائمة الدخل الشامل  دوالر أمريكي  10,739يشمل ضريبة القيمة المضافة بمبلغ  أمريكي  دوالر 225,527
 األولية الموجزة األتعاب المحملة من قبل مدير الصندوق خالل الفترة كما هو مبين أعاله. 

 
يشمل ضريبة القيمة المضافة  أمريكي  دوالر 33,545 وقدره مبلغ اإلدارة  أتعاب دفع  ستحق، ي2020 ديسمبر 31كما في 

( دوالًرا أمريكيًا  1,558يشمل ضريبة القيمة المضافة البالغة    أمريكي   دوالر  32,722:  2019)دوالر أمريكي    4,375  بمبلغ
 إلى مدير الصندوق.

 
ديسمبر   31مدير الصندوق )  ي قبل موظف  من   مملوكة  ةوحد شيء  ال  على   2020  ديسمبر  31في    كما  المصدرةتشمل الوحدات  

 (. وحدة شيء ال: 2019
 

: 2019ديسمبر    31قبل مدير الصندوق )  من   مملوكة  ةال شيء وحد  على   2020  ديسمبر  31في    كما   المصدرة تشمل الوحدات  
 (. وحدة شيء ال
 

 (.أمريكي  دوالر 134,485: 2019ديسمبر  31)  أمريكي  دوالر ءال شي لدى البنك  النقد د، بلغ رصيالفترةفي نهاية 
 
 المعامالت مع مجلس اإلدارة   -ب 

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

لكل اجتماع    أمريكي الر دو 1,333ا اجتماعات مجلس اإلدارة أو اجتماعات الصندوق. تبلغ أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة حاليً 

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

 مجلس اإلدارة. 
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    تتمة  - المعامالت مع الجهات ذات العالقة  -  6
 
( خالل السنة. وكما  أمريكي  دوالر: ال شيء 2019ديسمبر  31) أمريكي  دوالر شيء التحميل أتعاب مجلس إدارة قدرها  تم

  إلى ( أمريكي  دوالر: ال شيء 2019ديسمبر  31)أمريكي  دوالر شيء  التُستحق أتعاب مجلس قدرها  ،2020ديسمبر 31في 

 .الصندوق إدارة  مجلس
 

 المصاريف المستحقة   -7

 
 

   2020 
 دوالر أمريكي  

   2019 
 دوالر أمريكي 

 ───────── ───────── 
   

 25,773 29,968 مصاريف تطهير مستحقة 
 9,779 6,729 مستحقة أتعاب مراجعة  

 1,994 2,407 مصاريف مستحقة أخرى   
 ───────── ───────── 
 39,104 37,546 
 ═════════ ════════ 
 
 
 

 االستردادات تحت التسوية   .  -8

 
 .الحقاوالتي سيتم تسويتها  2020ديسمبر  31يتعلق هذا الحساب باسترداد الوحدات اعتباًرا من  

 
 مصاريف التطهير    -9

المتكبدة  المصاريف (أمريكي  دوالر 58,041: 2019ديسمبر  31) أمريكي  دوالر 42,671تطهير البالغة المصاريف  تمثل 

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

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

 .قمن خالل مدير الصندو 
 

 المصاريف األخرى    -10

 
 

   2020 
 دوالر أمريكي  

   2019 
 دوالر أمريكي 

 ───────── ───────── 
 25,862 39,269   اتعاب تعامالت 
 13,213 14,613 أتعاب مراجعة  

 - 268 مصاريف مستحقة أخرى 
 ───────── ───────── 
 54,150 39,075 
 ═════════ ═════════ 

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية   -11

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

من التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة. تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة لكافة الموجودات والمطلوبات المالية   1المستوى 

بتاريخ إعداد القوائم المالية تقارب قيمتها الدفترية وذلك نظراً لمدتها قصيرة األجل واعتبارها تصنف بالتكلفة المطفأة و   األخرى

من التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة. لم يكن هناك تحويل في التسلسل    2ا كافةً ضمن المستوى  سائلة على الفور. يتم تصنيفه

 الهرمي لمستويات القيمة العادلة خالل الفترة الحالية أو السنة السابقة.

 



   العالمية سهمأللصندوق 

    تتمة –إيضاحات حول القوائم المالية 
 2020 ديسمبر 31

18 

 

 والمطلوبات االستحقاق للموجودات تواريخ تحليل  -12

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

 شهر  12خالل   2020 ديسمبر 31كما في 
  دوالر أمريكي 

 شهر  12بعد 
 دوالر أمريكي  

 اإلجمالي 
  دوالر أمريكي 

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

 724,005 - 724,005 رصيد لدى البنك
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 22,376,157 - 22,376,157 الربح أو الخسارة
 ───────── ───────── ───────── 

 23,100,162 - 23,100,162 إجمالي الموجودات 
 ───────── ───────── ───────── 

    المطلوبات 
 33,545 - 33,545 أتعاب إدارة مستحقة  

 39,104 - 39,104 مصاريف مستحقة الدفع 
 421,819 - 421,819 استردادات مستحقة  

 ───────── ───────── ───────── 
        494,468 - 494,468 إجمالي المطلوبات 

 

 شهر  12خالل   2019 ديسمبر 31كما في 
   دوالر أمريكي 

 شهر  12بعد 
 دوالر أمريكي  

 اإلجمالي 
   دوالر أمريكي 

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

 6,331,358 - 6,331,358 رصيد لدى البنك
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 19,596,367 - 19,596,367 الربح أو الخسارة
 ───────── ───────── ───────── 

 25,927,725 - 25,927,725 الموجودات إجمالي 
 ───────── ───────── ───────── 

    المطلوبات 
 32,722 - 32,722 أتعاب إدارة مستحقة  

 37,546  37,546 مصاريف مستحقة الدفع 
 6,009,963 - 6,009,963 استردادات مستحقة 

 ───────── ───────── ───────── 
        6,080,231 - 6,080,231 إجمالي المطلوبات 

 
 المالية  إدارة المخاطر  -13

 مقدمة 

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

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

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

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

 إدارة المخاطر 

، ويعتبر الصندوقى عاتق مدير الصندوق مسؤولية تحديد المخاطر ومراقبتها. يقوم مجلس اإلدارة باإلشراف على مدير  يقع عل

 مسؤول في النهاية عن إدارة المخاطر العامة للصندوق.  

 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 

مبادئ توجيهية لالستثمار توضح استراتيجية العمل العامة الخاصة به وتحمله للمخاطر  على الصندوق  تحتوي شروط وأحكام

وفلسفة إدارة المخاطر بوجه عام.
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 تتمة  - المالية إدارة المخاطر  -13

 مخاطر التركزات 

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

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

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

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

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

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

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

الخاصة بالصندوق على إرشادات محددة تركز على أهمية  الشروط واألحكامولتجنب التركزات المفرطة للمخاطر، تشتمل 

( حول  5يبين اإليضاح ) . يقوم مدير الصندوق بإدارة التركزات المفرطة للمخاطر عند نشأتهاالحفاظ على محفظة متنوعة. 

 .القوائم المالية تركزات الفرع للمحفظة االستثمارية

 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: 
 
    2020    2019 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي     
 ───────── ───────── 

 6,331,358    724,005 رصيد لدى البنك
 ═════════ ═════════ 

 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. 

 السوق مخاطر  

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

 العموالت الخاصة وأسعار أخرى التي قد تؤثر على دخل الصندوق أو القيمة العادلة لألدوات المالية الخاصة به. 

   األسهممخاطر أسعار 

تمثل مخاطر أسعار األسهم المخاطر الناتجة عن تغير القيمة العادلة لألسهم نتيجة التغيرات في مستويات مؤشرات األسهم وقيمة 

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

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



   العالمية سهمأللصندوق 

    تتمة –إيضاحات حول القوائم المالية 
 2020 ديسمبر 31

20 

 
 تتمة  - المالية إدارة المخاطر  -13

 تحليل الحساسية 

وطبقاً إلدارة   للصندوق لمخاطر أسعار األسهم. الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارةتخضع 

الصندوق، فإن األثر على قائمة الدخل الشامل 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  

 الشامل الدخل  
التغير في سعر  

 السهم 
األثر على قائمة 

 الدخل الشامل 
 2020 2020 2019 2019 
          دوالر أمريكي   % دوالر أمريكي   % 

 1,998,829 %10 1,991,478 %10   مؤشر داو جونز المتوافق مع الشريعة االسالمية 

 مخاطر العمالت 

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

 الصندوق الدوالر األمريكي العملة الوظيفية له. 

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

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

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

 مقابل الدوالر األمريكي، مع بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة، على قائمة الدخل الشامل. 

 

 في النقص/  الزيادة 
 على الدخل الشامل  األثر العملة سعر

على قائمة الدخل  األثر
 الشامل 

  2020 2019 
 أمريكي دوالر أمريكي دوالر  العمالت

    

 91,777 77,302 %5 يورو

 45,422 60,484 %5 سويسري فرنك

 75,805 87,647 %5 ياباني ين

 17,571 16,490 %5 إسترليني جنيه

 الخاصة  العموالت أسعار  مخاطر

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

 . خاصة عموالت  أسعار  مخاطر  أية  الى  مباشر  بشكل معرض غير

 

    األرقام المقارنة      -14 

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

 

   19-تأثير كوفيد   -15

( باعتباره وباًء نظراً النتشاره 19-، أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس كورونا )كوفيد2020خالل مارس 

الجائحة أيًضا على منطقة مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك المملكة  السريع في جميع أنحاء العالم، حيث أثرت هذه 

العربية السعودية. قامت الحكومات في جميع أنحاء العالم باتخاذ خطوات الحتواء انتشار الفيروس، ونفذت المملكة العربية 

يات اإلغالق وحظر  السعودية على وجه الخصوص إغالق الحدود، وأصدرت إرشادات للتباعد االجتماعي وفرضت عمل

 التجول في جميع أنحاء البالد. 

 

استجابةً لالنتشار السريع للفيروس وما نتج عنه من تعطيل لبعض األنشطة االجتماعية واالقتصادية واستمرارية األعمال،  

لك تفعيل العمل عن بعد لضمان سالمة الموظفين اتخذ مدير الصندوق سلسلة من اإلجراءات الوقائية واالحترازية، بما في ذ

وعوائلهم.



   العالمية سهمأللصندوق 

    تتمة –إيضاحات حول القوائم المالية 
 2020 ديسمبر 31

21 

 

 تتمة  -  19-تأثير كوفيد   -15

 
 

، شهدت عمليات الصندوق ونتائجه المالية تأثيًرا 2020ديسمبر  31اعتباًرا من تاريخ القوائم المالية للسنة المنتهية في 
االئتمانية المتوقعة اإلضافية غير الجوهرية في األصول المالية  بشكل أساسي نتيجة للخسائر  19-بسبب تفشي كوفيد

للصندوق المقاسة بالتكلفة المطفأة المدفوعة من خالل التغيرات في عوامل وافتراضات االقتصاد الكلي. انعكس تأثير الوباء 
األصول وقيمة االستثمارات. يمكن على عمليات الصندوق والنتائج المالية حتى تاريخ القوائم المالية األولية في صافي قيمة  

أن تستمر هذه التطورات بالتأثير على نتائجنا المالية المستقبلية والتدفقات النقدية والوضع المالي، وسيواصل مدير الصندوق  
 تقييم طبيعة ومدى التأثير على أعماله ونتائجه المالية. 

 

   أخر يوم للتقويم  -16

 (2019ديسمبر 31: 2019ديسمبر  31) 2020 ديسمبر 31 تقويم للسنة هو كان آخر يوم 

 

 

 المالية  القوائم اعتماد  -17
 

.(2021إبريل  1هـ )الموافق 1442شعبان  19تم اعتماد هذه القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الصندوق في   

 


