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 :الصندوق أداء
 

20192018 2017 

11,660,701 9,751,635 13,096,091 

269.7185 236.0958 261.2545 

273.0521 278.6191 
262.7103 

229.8126 224.9931 
219.2190 

343,23 341,30 50,128 
%1.02 2.18 2.11 

 منذ التأسيسعشر سنواتخمس سنواتثالث سنواتسنة واحدة%

3.15 23.87 21.39 121.08 169.72 

7.48 43.45 44.96 184.86 506.94 

2015 2016 2017 2018 2019 %  

-2.43 0.40 19.18 -9.63 14.24 

-0.64 5.53 27.04 6.77- 17.78 
2010 2011 2012 2013 2014 %

10.09 -2.62 8.41 19.63 6.00 

14.41 -5.31 13.14 21.30 6.21 

 :مصاريف الصندوق

  

 86,358.89 

 - 

 4,859.84 

 

694.54 

 

- 

 

991.87 

- 

- 

10,418.41 

8,841.59 

112,165.14 

 %1.02 

1,144.94 
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 صندوق الراجحي لألسهم العالمية  

 (مدار من قبل شركة الراجحي المالية)

  )غير مراجعة(الموجزة القوائم المالية األولية 

 وتقرير فحص المراجع المستقل

 2019 يونيو 30شهر المنتهية في ألفترة الستة 
  





  عالميةصندوق الراجحي لألسهم ال

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

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

  

 يضاحإ

 2019يونيو  30
 )غير مراجعة(
 دوالر أمريكي

 2018ديسمبر  31
 (مراجعة)

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

    الموجودات 

 463,175 1,033,632  نقدية وشبة نقدية

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
 الخسارة

 
4 

 
10,655,813 

 
9,326,533 

  ───────── ───────── 
  9,789,708 11,689,445  إجمالي الموجودات

 ───────── ───────── 

    المطلوبات
 13,785 14,080 5  مستحقة ةأتعاب إدار

   24,288 14,664  مصاريف مستحقة 
───────── ───────── 

   38,073 28,744  إجمالي المطلوبات
═════════ ═════════ 

  

 حقوق الملكية
   

   9,751,635 11,660,701  صافي الموجودات العائدة إلى مالكي الوحدات القابلة لالسترداد
═════════ ═════════ 

 9,789,708 11,689,445  وحقوق الملكيةإجمالي المطلوبات 

  ═════════ ═════════ 

    
   41,303 43,233  القابلة لالسترداد المصدرة الوحدات 

═════════ ═════════ 
  

  
   236.10 269.72  صافي قيمة الموجودات العائدة لكل وحدة  

═════════ ═════════ 

    
    

 
 

  



  عالميةصندوق الراجحي لألسهم ال

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

  

 يضاحإ 
2019 

  دوالر أمريكي
2018 

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

    الدخل

 المحقق عن الموجودات )الخسارة( غير صافي الربح 
  الخسارةالمالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 
1,286,750 

 
 )250,091( 

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

 
147,983 

 
269,375 

 107,801 84,576  دخل توزيعات األرباح

  ───────── ───────── 

  127,085 1,519,309  إجمالي الدخل
 ───────── ───────── 

    المصاريف
 )100,920( )82,247( 5 أتعاب إدارة

 )21,260( )8,842( 6 مصاريف تطهير

  )19,293( )22,992(  أخرى
 ───────── ───────── 

  )141,473( )114,081(  إجمالي المصاريف
 ───────── ───────── 

 )14,388( 1,405,228  فترة  لل)خسارة( دخل الصافي 

    
  - -  للفترةخر اآل الدخل الشامل

 ───────── ───────── 

   )14,388( 1,405,228  الشامل للفترة )الخسارة( إجمالي الدخل 
═════════ ═════════ 

    
 

 
  



  عالميةصندوق الراجحي لألسهم ال

 .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 
 دوالر أمريكي 

2018 
   دوالر أمريكي 

───────── ───────── 
    

 13,096,091 9,751,635  حقوق الملكية في بداية الفترة

  ───────── ───────── 

 (14,388) 1,405,228  فترةلل)خسارة( دخل الصافي 

 - -  الدخل الشامل اآلخر للفترة
  

───────── ───────── 

 (14,388) 1,405,228  الشامل للفترة)الخسارة( إجمالي الدخل 
  

  

 833,623 805,732  وحدات مصدرة خالل الفترة

 (1,631,719) (301,894)  وحدات مستردة خالل الفترة
  

───────── ───────── 

 12,283,607 11,660,701  حقوق الملكية في نهاية الفترة
  

═════════ ═════════ 
  

    
 وحدات وحدات

 معامالت الوحدات القابلة لالسترداد
 

  

 فيما يلي ملخصاً للوحدات القابلة لالسترداد خالل الفترة:
 

  

    
 الوحدات في بداية الفترة

 
41,303 50,127 

 
 

───────── ───────── 

 3,055 3,086  وحدات مصدرة خالل الفترة 
 (6,206) (1,156)  وحدات مستردة خالل الفترة

 
 

───────── ───────── 

 صافي الزيادة )النقص( في الوحدات 
 

1,930 (3,151) 
 

 
───────── ───────── 

 الوحدات في نهاية الفترة
 

43,233 46,976 

 
 

═════════ ═════════ 
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 .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 
 دوالر أمريكي 

2018 
 دوالر أمريكي 

 ───────── ───────── 
   

   النشاطات التشغيلية

 (14,388) 1,405,228 صافي الدخل )الخسارة( للفترة  

   

   :النشاطات التشغيلية من يةالنقد التدفقات إلى صافي الدخلصافي تسوية لالتعديالت 

المحققة عن الموجودات المالية المدرجة بالقيمة الحركة في )األرباح( الخسائر غير 

 العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 
(1,286,750) 

 
250,091 

   
   :تعديالت رأس المال العامل

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

 الخسارة

 
(42,530) 

 
383,029 

 (14,015) 295 في أتعاب اإلدارة المستحقة (النقصالزيادة )

 (3,610) (9,624) النقص في المصاريف المستحقة 
 

───────── ───────── 

 601,107 66,619 صافي التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية
 

───────── ───────── 

   النشاطات التمويلية

 833,623 805,732 متحصالت من الوحدات المصدرة 

 (1,631,719) (301,894) سداد الوحدات المستردة
 

───────── ───────── 

 (798,096) 503,838 صافي التدفقات النقدية من )المستخدمة في( النشاطات التمويلية
 

───────── ───────── 

 (196,989) 570,457 النقدية وشبه النقدية  صافي الزيادة )النقص( في

 849,682 463,175 النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة 
 

───────── ───────── 

  652,693 1,033,632 النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة
═════════ ═════════ 

   :النقدية التشغيلية من توزيعات األرباح التدفقات

 107,801 84,576 توزيعات أرباح مستلمة 

 ═════════ ═════════ 
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 )غير مراجعة( الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية
 2019يونيو  30
 

 واالنشطةالتأسيس  - 1

)"الصندوق"(، هو صندوق استثماري غير محدد المدة، أنشئ بموجب اتفاق بين شركة  عالميةوق الراجحي لألسهم الإن صند
الراجحي المالية )"مدير الصندوق"(، شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة الراجحي المصرفية لالستثمار )"المصرف"(، 

 ن عنوان مدير الصندوق كما يلي: إ)"مالكي الوحدات"( في الصندوق. والمستثمرين 

 
 شركة الراجحي المالية   
 5561ص ب   

 11432الرياض   
 المملكة العربية السعودية   

 

إن الصندوق مصمم للمستثمرين الراغبين في إنماء رأس المال. تستثمر موجودات الصندوق في األسهم العالمية والصناديق 
تم تأسيس الصندوق . كافة األرباح التجارية في الصندوق استثماراالستثمارية األخرى طبقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية. يعاد 

 .1995ديسمبر  25بتاريخ 

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

 وخدمات اإلداري من قبل الصندوق. 

مسؤول عن اإلدارة الكلية ألنشطة الصندوق. يمكن لمدير الصندوق أيضاً الدخول في ترتيبات أخرى مع  مدير الصندوقإن 

 رى لتقديم الخدمات االستثمارية وخدمات الحفظ والخدمات اإلدارية األخرى نيابةً عن الصندوق.مؤسسات أخ
 

 اللوائح النظامية   - 2

هـ 1427الحجة  يذ 3ل هيئة السوق المالية بتاريخ يخضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار )"الالئحة"( الصادرة من قب
( لالئحة صناديق االستثمار الجديدة 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 

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

 المحاسبية في السياسات يرات غتوال أسس اإلعداد - 3

 أسس االعداد 3-1

( 34لي )وفقاً لمعيار المحاسبة الدو 2019يونيو  30المنتهية في  الستة أشهر فترةل أعدت هذه القوائم المالية األولية الموجزة 

 .األولي""التقرير المالي 

أن  ويجب ،السنوية الماليةالمعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم  جميع الموجزة ال تتضمن األولية الماليةن القوائم إ 

 .2018 ديسمبر 31 في الخاصة بالصندوق كما السنوية الماليةتقرأ جنباً إلى جنب مع القوائم 

االستثمارات مبدأ االستحقاق باستثناء باستخدام  ،على أساس التكلفة التاريخيةتم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة  

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

 . دوالر أمريكيتقريب كافة المبالغ ألقرب  . كما يتموالذي يعتبر العملة الوظيفية للصندوق بالدوالر األمريكي

 والتعديالت الجديدة 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  

 دارة بأنه لن يكون لهذه التعديالت والتفسيرات أي أثر جوهري على القوائم المالية األولية الموجزةاإليعتقد مجلس للصندوق. 
 . يعتزم الصندوق تطبيق هذه التعديالت والتفسيرات، إذ ينطبق ذلك.للصندوق
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   تتمة – إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(
 2019يونيو  30 

 
 الخسارة وأالموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح   -4

 السنة:محفظة االستثمارات في آخر يوم تقويم لنهاية الفترة/ فيما يلي ملخص تكوين  
 

 )غير مراجعة( 2019 يونيو 30

 

النسبة المئوية 

 القيمة السوقية التكلفة للقيمة السوقية

 الربح/ )الخسارة(

 محققالغير 

 دوالر أمريكي دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  االستثمارات
 ─────── ───────── ───────── ──────── 

 401,829 622,914 221,085 5.85 مايكروسوفت كوبوريشن
 158,507 465,604 307,097 4.37 شركة ألفابيت

 148,977 435,424 286,447 4.09 أبل انكوربوريشن
 105,113 405,300 300,187 3.80 فيس بوك كوربوريشن

 65,934 274,665 208,731 2.58 شركات إستي لودر
 23,157 248,880 225,723 2.34 شفرون كوربوريشن

 57,758 245,517 187,759 2.30 كوربوريشن يكينس
 58,388 235,748 177,360 2.21 شركة بروكتر أند غامبل

 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 27.54 1,914,389 2,934,052 1,019,663 

 992,033 7,721,761 6,729,728  72.46 (%2أسهم أخرى )تقل كل منها عن 
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 2,011,696 10,655,813 8,644,117 100.00 اإلجمالي
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 
 )مراجعة( 2018ديسمبر  31

 
النسبة المئوية 
 القيمة السوقية التكلفة للقيمة السوقية

الربح/ )الخسارة( 
 غير المحقق

 أمريكيدوالر  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  ستثمارات الا
 ─────── ───────── ───────── ──────── 

 251,216 472,301  221,085  5.06 مايكروسوفت كوبوريشن
 142,236 449,333  307,097  4.82 شركة ألفابيت

 60,581 347,028 286,447 3.72 أبل انكوربوريشن
 (24,898) 275,289 300,187 2.95 فيس بوك كوربوريشن

 94,942 219,868  124,926  2.36 ايالي ليلي وشركاءه
 (8,143) 217,580 225,723 2.33 شفرون كوربوريشن

 16,245 203,424 187,179 2.18 برودكوم ليميتد
 15,183 202,942 187,759 2.18 كوربوريشن يكينس

 20,268 197,628 177,360 2.12 شركة بروكتر أند غامبل
 (13,581) 195,150 208,731 2.09 شركات إستي لودر

 (25,013) 190,777 215,790 2.05 شركة موراتا للتصنيع المحدودة
 (1,149) 188,100 189,249 2.02 سترايكر كوربوريشن

 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 33.88 2,631,533 3,159,420 527,887 

 197,059 6,167,113 5,970,054 66.12 (%2أسهم أخرى )تقل كل منها عن 
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 724,946 9,326,533 8,601,587 100.00 اإلجمالي
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 
الحد بمدير الصندوق  يقوم .عالمالالرائدة حول األسهم  اسواقفي مدرجة  في حقوق الملكية المذكورة أعاله إن االستثمارات

 مراقبة التعرض في كل قطاع استثمار واألوراق المالية الفردية.وذلك بمن مخاطر الصندوق 
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   تتمة – إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(
 2019يونيو  30 

 

 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 %1,5 ، أتعاب إدارة بمعدل سنوي قدرهيدفع الصندوق لمدير الصندوق
 تقويم. تدفع األتعاب لمدير الصندوق تعويضاً له عن إدارة الصندوق. 

 
( الظاهرة في قائمة دوالر أمريكي 100,920: 2018يونيو  30) دوالر أمريكي 82,247وقدره مبلغ تمثل أتعاب اإلدارة 

 الدخل الشامل األولية الموجزة األتعاب المحملة من قبل مدير الصندوق خالل الفترة كما هو مبين أعاله.
 

 13,785: 2018ديسمبر  31) دوالر أمريكي 14,080 وقدرهمبلغ اإلدارة  أتعابدفع  ستحق، ي2019يونيو  30كما في 
 ( إلى مدير الصندوق.دوالر أمريكي

 
. الفترة( خالل دوالر أمريكي : ال شيء2018يونيو  30) دوالر أمريكي ال شيء وقدرهمبلغ دارة اإلمجلس  أتعاب تحميلتم 

: ال 2018ديسمبر  31) دوالر أمريكيال شيء  وقدرهمبلغ مجلس اإلدارة  أتعابدفع  يستحق، 2019يونيو  30من  اً اعتبار
 ( إلى مجلس إدارة الصندوق.دوالر أمريكي شيء

 
ديسمبر  31لصندوق )مدير ا يموظفمن قبل حتفظ بها م ةوحدال شيء  2019يونيو  30في كما  المصدرةتشمل الوحدات 

 (.ال شيء وحدة: 2018
 

ال : 2018ديسمبر  31مدير الصندوق )من قبل حتفظ بها وحدة مال شيء  2019يونيو  30في  المصدرةتشمل الوحدات 
 (.ةوحدشيء 

 
 (.دوالر أمريكي 93,995: 2018ديسمبر  31) دوالر أمريكي 710,707لدى البنك  دالرصي ، بلغالفترةفي نهاية 

 

 مصاريف التطهير    -6

 
( المصاريف المتكبدة دوالر أمريكي 21,260: 2018يونيو  30) دوالر أمريكي 8,842البالغة  تطهيرالمصاريف  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

 .دير الصندوقمن خالل م
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 يقوم الصندوق بقياس استثماراته في األدوات المالية، مثل أدوات حقوق الملكية، بالقيمة العادلة بتاريخ كل قوائم مالية.
 

بموجب معاملة نظامية بين القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو دفعه عند تحويل مطلوبات ما 
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 
 ة.لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادي

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

 )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 
 

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

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

  .لمستويات القيمة العادلة خالل الفترة الحالية أو السنة السابقة
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   تتمة – إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(
 2019يونيو  30 
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 يوضح الجدول أدناه تحليل للموجودات والمطلوبات حسب الفترة المتوقع فيها استردادها أو تسويتها، على التوالي:  

 )غير مراجعة( 2019يونيو 30كما في 
 شهرا   12خالل 

 دوالر أمريكي 
 شهرا   12بعد 

 دوالر أمريكي 
 اإلجمالي

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

    الموجودات 
 1,033,632 - 1,033,632 نقدية وشبة نقدية

 موجودات مالية مدرجة بالقيمة 
 العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 
10,655,813 

 
- 

 
10,655,813 

 ───────── ───────── ───────── 

 11,689,445 - 11,689,445 إجمالي الموجودات
 ───────── ───────── ───────── 

    المطلوبات
 14,080 - 14,080 أتعاب إدارة مستحقة

 14,664 - 14,664 مصاريف مستحقة  
 ───────── ───────── ───────── 

 28,744 - 28,744 إجمالي المطلوبات
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 شهراً  12خالل  )مراجعة( 2018يونيو  30كما في 
  دوالر أمريكي

 شهراً  12بعد 
  دوالر أمريكي

 اإلجمالي
  دوالر أمريكي

 ───────── ───────── ───────── 

    الموجودات 
 463,175 - 463,175 نقدية وشبة نقدية

 موجودات مالية مدرجة بالقيمة 
 العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 
9,326,533 

 
- 

 
9,326,533 

 ───────── ───────── ───────── 

 9,789,708 - 9,789,708 الموجوداتإجمالي 
 ───────── ───────── ───────── 

    المطلوبات
 13,785 - 13,785 أتعاب إدارة مستحقة

 24,288 - 24,288 مصاريف مستحقة  
 ───────── ───────── ───────── 

 38,073 - 38,073 إجمالي المطلوبات
 ═════════ ═════════ ═════════ 
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 (.2018ديسمبر  31: 2018ديسمبر  31لسنة المنتهية ا) 2019يونيو  30 هو للسنة / كان آخر يوم تقويم للفترة
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 يوليو 31)الموافق هـ 1440 ذي القعدة 28 بتاريخ الصندوق إدارةمن قبل القوائم المالية األولية الموجزة تم اعتماد هذه 

 2019.) 

 
  


