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 اداء الصندوق

2019 2018 2017 

53758,508, 755,367,31 62,245,935 

92.2151 86.2120  
 

82.8673 

98.1209 94.9166 
88.1941 

85.9459 82.7253 
80.3531 

8634,47 642,223 751,152 
%1.21 2.25 2.21 

 

0 1.50 1.75 1.25 1.25 2.00 

 منذ التأسيسعشر سنواتخمس سنواتثالث سنواتسنة واحدة%

2.83 25.05 -5.90 - 26.48 

6.56 44.27 5.90 - 43.29 
2015 2016 2017 2018 2019 %  

-15.60 6.04 0.01 7.58 8.70 

-16.39 12.37 9.35 9.50 10.13 
2010 2011 2012 2013 2014 %

- - *-5.25 27.18 -1.43 

- - **-4.05 26.22 -5.12 
**عائد المؤشر منذ تاريخ تأسيس الصندوق، 2012تاريخ تأسيس الصندوق يونيو *

 :مصاريف الصندوق
 

  

 543,867.09 

 - 

 18,223.36 

 

2,603.05 

 

- 

 

3,719.29 

- 

12,554.19 

 13,820.69 رسوم المؤشر األسترشادي

65,356.11 

57,244.26 

717,388.04 

% 1.21 

51,048.47 
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  –لتنمية رأس المال وتوزيع األرباح صندوق الراجحي 

 منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقياأسهم 

 (مدار من قبل شركة الراجحي المالية)

  )غير مراجعة(الموجزة القوائم المالية األولية 

 المراجع المستقل وتقرير فحص

 2019 يونيو 30شهر المنتهية في لفترة الستة أ
  





 منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقياأسهم  –صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع األرباح 

 .األولية الموجزة ا من هذه القوائم الماليةجزء   10إلى  1شكل اإليضاحات المرفقة من ت
2 

 )غير مراجعة( قائمة المركز المالي األولية الموجزة
 2019يونيو  30كما في 

  

 ايضاح

 2019يونيو  30
 )غير مراجعة(
 لاير سعودي

 2018ديسمبر  31
 ( مراجعة)

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

    الموجودات 

 432,952 4,317,156  نقدية وشبة نقدية
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من 

 خالل الربح أو الخسارة
 

4 52,927,494 54,442,370 
 439,934 826,735  توزيعات أرباح مدينة

 240,669 599,536  مدينون اخرون
  ───────── ───────── 

  55,555,925 58,670,921  وجوداتالمإجمالي 
 ───────── ───────── 

    المطلوبات
 86,624 84,306 5 مستحقة  أتعاب إدارة

   101,984 78,078  مصاريف مستحقة 
───────── ───────── 

   188,608 162,384  اجمالي المطلوبات
───────── ───────── 

    
    حقوق الملكية

إلى مالكي الوحدات عائدة ال لموجوداتصافي ا

 القابلة لالسترداد

 

58,508,537 55,367,317   
───────── ───────── 

    

 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

 

58,670,921 55,555,925   
═════════ ═════════ 

  

  

 

 

  

 لالسترداد المصدرة ابلةلقاالوحدات 
 

634,478 642,223   
═════════ ═════════ 

   86.21 92.22  لكل وحدة الموجودات العائدةصافي قيمة 
═════════ ═════════ 

    

    

 
 

  



 منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقياأسهم  –صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع األرباح 

 .األولية الموجزة ا من هذه القوائم الماليةجزء   10إلى  1شكل اإليضاحات المرفقة من ت
3 

 )غير مراجعة( قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة
  2019يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  

 ايضاح 
2019 

 لاير سعودي 
2018 

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

    الدخل

بالقيمة المدرجة  الماليةلموجودات ا عنصافي الربح غير المحقق 
 العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 

489,158 6,160,985 
بالقيمة  المدرجة الماليةلموجودات ا عنصافي الربح المحقق 

 العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 

3,239,067 991,633 
 1,910,995 1,558,326  توزيعات االرباحدخل 
  ──────── ──────── 

  9,063,613 5,286,551  إجمالي الدخل
 ──────── ──────── 

 
   

    المصاريف

 (605,156) (517,969) 5 أتعاب إدارة
 (43,764) (57,244) 6 مصاريف تطهير

  (6,133) 97,620  أخرىإيرادات )مصاريف( 
 ───────── ───────── 

المصاريفاجمالي    (477,593) (655,053)  
 ───────── ───────── 

 8,408,560 4,808,958  لفترة  لدخل الصافي 
    

  -       -        للفترةالدخل الشامل االخر 
 ───────── ───────── 

   8,408,560 4,808,958  إجمالي الدخل الشامل للفترة 
═════════ ═════════ 

    

 
 

  



 منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقياأسهم  –صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع األرباح 

 .األولية الموجزة ا من هذه القوائم الماليةجزء   10إلى  1شكل اإليضاحات المرفقة من ت
4 

 األولية الموجزة )غير مراجعة(     حقوق الملكيةقائمة التغيرات في 
 2019يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

  
2019 

 لاير سعودي 
2018 

  لاير سعودي 
 ───────── ───────── 

    

 62,245,935 55,367,317  في بداية الفترة حقوق الملكية

  ───────── ───────── 

    

 8,408,560 4,808,958  لفترة  لدخل الصافي 

 - -  للفترة الدخل الشامل االخر

  ───────── ───────── 

 8,408,560 4,808,958  إجمالي الدخل الشامل للفترة 

    

 2,500,800 2,555,946  خالل الفترة وحدات مصدرة

 (3,772,411) (3,252,036)  خالل الفترة وحدات مستردة

 (931,611) (971,648)  أرباح مدفوعة الى مالكي الوحدات توزيعات

  ───────── ───────── 

 68,451,273 58,508,537  حقوق ملكية في نهاية الفترة
  

═════════ ═════════ 
 

   
 

 الوحدات الوحدات 

    القابلة لالسترداد ةمعامالت الوحد
    :خالل الفترةلقابلة لالسترداد لوحدات ال فيما يلي ملخصا

    
 751,152 642,223  الوحدات في بداية الفترة

  ───────── ───────── 
 28,236 27,817  خالل الفترة وحدات مصدرة

 (42,438) (35,562)  خالل الفترة وحدات مستردة

  ───────── ───────── 

 (14,202) (7,745)  صافي النقص في الوحدات

  ───────── ───────── 

 736,950 634,478  الوحدات في نهاية الفترة
  

═════════ ═════════ 
 

 
  



 منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقياأسهم  –صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع األرباح 

 .األولية الموجزة ا من هذه القوائم الماليةجزء   10إلى  1شكل اإليضاحات المرفقة من ت
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 )غير مراجعة( قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة
 2019يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

   

 2019 
 لاير سعودي 

2018 
  لاير سعودي 

───────── ───────── 
   

   النشاطات التشغيلية

 8,408,560 4,808,958  صافي الدخل للفترة 

   

النشاطات  من يةالنقدالتدفقات  إلى صافي الدخلصافي تسوية لالتعديالت 

   :التشغيلية

مدرجة بالقيمة ال الموجودات الماليةمحققة عن الغير  في األرباح الحركة

 (6,160,985) (489,158) العادلة من خالل الربح أو الخسارة
   

   :تعديالت رأس المال العامل

 1,021,415 2,004,034 الخسارة وأموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح في  لنقصا

 (200,576) (386,801) مدينةتوزيعات أرباح الزيادة في 

 - (358,867) مدينون اخرونفي  زيادةلا

 10,558 (2,318) المستحقة أتعاب االدارةفي  زيادة( اللنقصا)

 (7,575) (23,906) مستحقة المصاريف في ال النقص
 

───────── ───────── 

  3,071,397 5,551,942 النشاطات التشغيليةمن النقدية التدفقات صافي 
───────── ───────── 

   النشاطات التمويلية

 2,500,800 2,555,946 الوحدات المصدرةمتحصالت من 

 (3,772,411) (3,252,036) المستردةسداد الوحدات 

 (931,611) (971,648) توزيعات أرباح مدفوعة إلى مالكي الوحدات
 

───────── ───────── 

  (2,203,222) (1,667,738) النشاطات التمويلية المستخدمة فيصافي النقدية 
───────── ───────── 

 868,175 3,884,204 النقدية وشبه النقدية  في الزيادةصافي 

  903,567 432,952 النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة
───────── ───────── 

  1,771,742 4,317,156 النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة
═════════ ═════════ 

   :النقدية التشغيلية من توزيعات األرباح التدفقات

  1,710,419 1,171,525 توزيعات أرباح مستلمة 
═════════ ═════════ 
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 )غير مراجعة( الموجزة القوائم المالية األوليةإيضاحات حول 
 2019يونيو  30
 

 التأسيس واألنشطة - 1

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

استثماري غير محدد المدة، أنشئ بموجب اتفاق بين شركة 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   

 5561ص ب   

 11432الرياض   

 المملكة العربية السعودية   
 

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

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

نصف سنوي. يتم إعادة استثمار صافي ربح الصندوق في الصندوق مما ينعكس في قيمة سعر الوحدة. تم تأسيس الصندوق 

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

 

تدفع أتعاب أمين الحفظ "( للعمل كأمين حفظ وإداري ومسجل. أمين الحفظ)" لالستثمارقام الصندوق بتعيين شركة البالد 

 وخدمات اإلداري من قبل الصندوق. 
 

يتحمل مدير الصندوق مسؤولية اإلدارة الشاملة ألنشطة الصندوق. كما يمكن لمدير الصندوق الدخول في ترتيبات مع مؤسسات 
 األخرى نيابة عن الصندوق.أخرى لتوفير االستثمار أو الوصاية أو الخدمات اإلدارية 

 

 اللوائح النظامية   - 2
 

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

الجديدة  ( لالئحة صناديق االستثمار2016نوفمبر  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.

 
 
 المحاسبية في السياسات يرات غتوال أسس اإلعداد -3

 االعدادأسس  3-1

ً لمعيار المحاسبة الدو 2019يونيو  30للفترة المنتهية في  أعدت هذه القوائم المالية األولية الموجزة  ( "التقرير 34لي )وفقا
 .المالي األولي"

أن  ن القوائم المالية األولية الموجزة ال تتضمن جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية، ويجبإ 

 .2018 ديسمبر 31 في هيةتقرأ جنباً إلى جنب مع القوائم المالية السنوية للسنة المنت

مبدأ االستحقاق باستثناء الموجودات المالية باستخدام  ،تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة على أساس التكلفة التاريخية 

 يتم عرض القوائم المالية األولية الموجزةالمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة. 

 .وديلاير سع. كما يتم تقريب كافة المبالغ ألقرب باللاير السعودي والذي يعتبر العملة الوظيفية للصندوق
 

 الجديدة والتعديالت والتفسيراتالمعايير  -3-2

المالية السنوية  القوائمالموجزة مع تلك المتبعة في إعداد  األوليةالمالية  القوائمالسياسات المحاسبية المتبعة في إعداد  تتماشى 
 2019. هناك معايير وتعديالت وتفسيرات جديدة تطبق ألول مرة في عام 2018ديسمبر  31للصندوق للسنة المنتهية في 
  الموجزة للصندوق. األوليةالمالية  القوائمولكن ليس لها تأثير على 

 األولية الموجزة القوائم الماليةتاريخ إصدار بالصادرة وغير السارية بعد األخرى والتفسيرات  التعديالتهناك العديد من  

يعتقد مجلس إدارة الصندوق بأنه لن يكون لهذه التعديالت والتفسيرات أي أثر جوهري على القوائم المالية األولية للصندوق. 
 الموجزة. يعتزم الصندوق تطبيق هذه التعديالت والتفسيرات، إذ ينطبق ذلك.
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7 

 تتمة  - األولية الموجزة )غير مراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية
 2019يونيو  30
 
 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة   - 4
 

  آخر يوم تقويم للسنة / للفترة:في  فيما يلي ملخص لمكونات محفظة االستثمار
 
 )غير مراجعة( 2019يونيو  30 

 
 النسبة المئوية  

 السوقية لقيمةل
 القيمة السوقية التكلفة

ربح / )خسارة( غير 

 المحقق

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 
 ───────── ────────── ────────── ────────── 
     
     )حسب الدولة( االستثمارات 

 6,959,829 40,626,496 33,666,667 76.76 السعودية
 481,086 4,958,998 4,477,912 9.37 الكويت
 (871,368) 3,228,438 4,099,806 6.10 مصر

 (41,894) 3,069,685 3,111,579 5.80 االمارات
 (145,837) 1,043,877 1,189,714 1.97 عمان
 ───────── ────────── ────────── ────────── 

 6,381,816 52,927,494 46,545,678 100.00 اإلجمالي
 ═════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
 
 )مراجعة( 2018 ديسمبر 31 

 
 النسبة المئوية  

 السوقية لقيمةل
 القيمة السوقية التكلفة

ربح / )خسارة( غير 

 المحقق

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 
 ──────── ────────── ────────── ────────── 
     
     )حسب الدولة( االستثمارات 

 6,450,552 38,593,706 32,143,154 70.89 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 االمارات
 (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
 ════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 
  المعامالت مع الجهات ذات العالقة       -5

 يتعامل الصندوق خالل دورة أعماله العادية مع جهات ذات عالقة. 
 

موجودات تحسب في كل يوم قيمة ال، من إجمالي %1,75 إدارة بمعدل سنوي قدره، أتعاب يدفع الصندوق لمدير الصندوق
 تقويم. تدفع األتعاب لمدير الصندوق تعويضاً له عن إدارة الصندوق. 

 
( الظاهرة في قائمة لاير سعودي 605,156: 2018يونيو  30) لاير سعودي 517,969وقدره مبلغ تمثل أتعاب اإلدارة 
 الموجزة األتعاب المحملة من قبل مدير الصندوق خالل الفترة كما هو مبين أعاله. الدخل الشامل األولية

 
لاير  86,624: 2018ديسمبر  31)لاير سعودي  84,306 وقدرهمبلغ اإلدارة  أتعابدفع  ستحق، ي2019يونيو  30كما في 
 ( إلى مدير الصندوق.سعودي

 
 اً . اعتبارالفترة( خالل لاير سعودي : ال شيء2018يونيو  30) لاير سعودي ال شيء وقدرهادارة اإلمجلس  أتعاب تحميلتم 
لاير  : ال شيء2018ديسمبر  31)لاير سعودي ال شيء  وقدرهامجلس اإلدارة  أتعابدفع  يستحق، 2019يونيو  30من 

 ( إلى مجلس إدارة الصندوق.سعودي
 

ديسمبر  31لصندوق )مدير اموظفي من قبل  مملوكة ةوحد 5,000 على 2019يونيو  30في كما  المصدرةتشمل الوحدات 
 (وحدة 5,000: 2018
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 تتمة  - إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(
 2019يونيو  30 

 
 تتمة – العالقةذات  الجهاتالمعامالت مع        -5
 

ديسمبر  31لصندوق )مدير امن قبل  مملوكة ةوحد 50,000 على 2019يونيو  30في كما  المصدرةتشمل الوحدات 
 (وحدة 50,000: 2018

 
 (.لاير سعودي 235,336: 2018ديسمبر  31) لاير سعودي 104,727لدى البنك  دالرصي ، بلغالفترةفي نهاية            

 

 التطهير مصاريف        -6
لاير سعودي( ، المصروفات المتكبدة  43,764: 2018يونيو  30لاير سعودي ) 57,244التطهير البالغة  المصاريفتمثل            

متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية. يتم احتساب  من أجل تحقيق عائدالدخل الناتج عن الشركات المستثمر  طهيرفيما يتعلق بت
 الهيئةوصي بها ت الخيرية  في اعمالالمعتمدة من مجلس الشريعة في الصندوق والتي يتم دفعها  للمعادلة طبقا   مصاريفهذه ال

 لصندوق من خالل مدير الصندوق.لالشريعة 
 

  القيمة العادلة لألدوات المالية  -7
 بتاريخ كل قوائم مالية.يقوم الصندوق بقياس استثماراته في األدوات المالية، مثل أدوات حقوق الملكية، بالقيمة العادلة  
 

القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو دفعه عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية بين 
أو تحويل المطلوبات قد تمت  متعاملين في السوق بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات

في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات  أو ،السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات في إما
 السوق الرئيسي أو السوق األكثر فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل الصندوق. تقاس القيمة العادلة إن .والمطلوبات

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

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

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

 .موجزة أولية اليمقائمة مركز كل يقوم الصندوق بقياس األدوات المالية بالقيمة العادلة بتاريخ 
 

ح أو الخسارة والتي تم قياسها بالقيمة العادلة وتصنيفها لدى الصندوق فقط استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الرب
من التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة. تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة لكافة الموجودات والمطلوبات  1ضمن المستوى 

األجل واعتبارها سائلة على  المالية األخرى بتاريخ إعداد القوائم المالية تقارب قيمتها الدفترية وذلك نظراً لمدتها قصيرة
من التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة. لم يكن هناك تحويل في التسلسل  2الفور. يتم تصنيفها كافةً ضمن المستوى 

 الهرمي لمستويات القيمة العادلة خالل الفترة الحالية أو السنة السابقة.
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 تتمة  - مراجعة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير 
 2019يونيو  30 
 

 المطلوباتت والموجودا تواريخ االستحقاقتحليل         -8
 يوضح الجدول أدناه تحليل للموجودات والمطلوبات حسب الفترة المتوقع فيها استردادها أو تسويتها، على التوالي: 
 ا  شهر 12 خالل (مراجعة)غير  2019يونيو  30في 

 لاير سعودي
 ا  رشه 12بعد 

 لاير سعودي
 اإلجمالي

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

    الموجودات 

 4,317,156 -       4,317,156 نقدية وشبة نقدية

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من 
 -       52,927,494 خالل الربح أو الخسارة

 
52,927,494 

 826,735 -       826,735 توزيعات األرباح المدينة

 599,536 -       599,536 مدينون أخرون 
 ───────── ───────── ───────── 

  58,670,921 -       58,670,921 إجمالي الموجودات
───────── ───────── ───────── 

    المطلوبات
 84,306 -       84,306 مستحقة  أتعاب ادارة

  78,078 -       78,078 مصاريف مستحقة  
───────── ───────── ───────── 

  162,384 -       162,384 اجمالي المطلوبات
═════════ ═════════ ═════════ 

    

 (مراجعة) 2018 ديسمبر 31في 
 شهراً  12خالل 

 لاير سعودي
 شهرا   12بعد 

 لاير سعودي
 اإلجمالي

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

    الموجودات 
 432,952 -       432,952 نقدية وشبة نقدية

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من 
 54,442,370 -       54,442,370 خالل الربح أو الخسارة

 439,934 -       439,934 مدينة توزيعات ارباح
 240,669 -       240,669 مدينون اخرون

 ───────── ───────── ───────── 

 55,555,925 -       55,555,925 إجمالي الموجودات
 ═════════ ═════════ ═════════ 

    المطلوبات
 86,624 -       86,624 مستحقة  اتعاب ادارة

 101,984 -       101,984 مصاريف مستحقة
 ───────── ───────── ───────── 

  188,608 -       188,608 اجمالي المطلوبات
═════════ ═════════ ═════════ 

 
 آخر يوم تقييم        -9

 (.2018ديسمبر  31: 2018ديسمبر  31سنة المنتهية في لل) 2019يونيو  30م للفترة / السنة هو ويكان آخر يوم تق           
 
 وجزةالم وليةاأل عتماد القوائم الماليةا      -10

 (.2019يوليو  31)الموافق  هـ1440ذو القعدة  28قبل إدارة الصندوق في  األولية الموجزةتم اعتماد هذه القوائم المالية            


