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 :الصندوق أداء
 

2019

لاير سعودي
62,925,822   

 لاير سعودي 
10.6024   

11.1571   

9.8618   

5,935,075   
%0.61   

 
 منذ التأسيسعشر سنواتخمس سنواتثالث سنواتسنة واحدة%

- - - - 6.02 

- - - - 5.14 

    2019 %  

- - - - 6.02 

- - - - 6.62 

     %

- - - - - 

- - - - - 
 

 مصاريف الصندوق:
 

  

 200,420.71 

 0 

 0 

 

0 

 

0 

 

0 

- 

0 

0 

65,659.68 

0 

266,080.39 

 %0.61  

0 

 
 

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


 

   

 www.alrajhi-capital.com 
 

6

  

7

8

  

9 

 

capital.com-www.alrajhi

10 

 المخالفة
تاريخ انتهاء 

 المخالفة
تاريخ بدء 

 # المخالفة

21-Mar-19 19-Mar-19 1 
 

10-Apr-19 9-Apr-19 2 
 

25-Apr-19 23-Apr-19 3 
 

21-May-19 16-May-19 4 
 

12-Jun-19 30-May-19 5 
 

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


 

   

 www.alrajhi-capital.com 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

   

 www.alrajhi-capital.com 
 

 

 

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


 
 
 
 
 
 

 
 لمؤشر األسهم السعودية متعدد العواملأي  سيأم أس  رشؤلم جحيرالا دوقصن

 (مدار من قبل شركة الراجحي المالية)

  )غير مراجعة(الموجزة القوائم المالية األولية 

 وتقرير فحص المراجع المستقل

 2019يونيو  30إلى  2019يناير  20فترة من لل
  





 لمؤشر األسهم السعودية متعدد العواملأي  سيأم أس  رشؤلم جحيرالا دوقصن
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 .األولية الموجزة ا من هذه القوائم الماليةجزء   10إلى  1شكل اإليضاحات المرفقة من ت
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 )غير مراجعة( قائمة المركز المالي األولية الموجزة

  2019يونيو  30 كما في

 يضاحإ
 لاير سعودي 

 )غير مراجعة(
 ──── ───────── 

   الموجودات 

 14,106  نقدية وشبة نقدية

 62,921,534 5 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةموجودات مالية مدرجة 
 42,584  توزيعات أرباح مدينة

  ─────── 
  62,978,224  إجمالي الموجودات 

 ───────── 

   المطلوبات
 49,906 6  أتعاب إدارة مستحقة
   2,496  مصاريف مستحقة 

───────── 

  إجمالي المطلوبات
52,402   

───────── 
  

 

   حقوق الملكية

 62,925,822  القابلة لالسترداد مالكي الوحدات ة إلىصافي الموجودات العائد

  ───────── 

   62,978,224  اجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
═════════ 

   
   5,935,075  الوحدات القابلة لالسترداد المصدرة

═════════ 
  

 
   10.60  العائدة لكل وحدةصافي قيمة الموجودات 

═════════ 

   
   

 

 
  



 لمؤشر األسهم السعودية متعدد العواملأي  سيأم أس  رشؤلم جحيرالا دوقصن
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 .األولية الموجزة ا من هذه القوائم الماليةجزء   10إلى  1شكل اإليضاحات المرفقة من ت
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 )غير مراجعة( قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة

  2019يونيو  30 إلى 2019يناير  20من  فترةلل
  

   لاير سعودي يضاحإ 
─── ───────── 

   الدخل

من صافي الربح غير المحقق عن الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة 
 1,040,182   خالل الربح أو الخسارة

صافي الربح المحقق عن الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 108,302  الربح أو الخسارة
 1,003,405  دخل توزيعات األرباح

  ───────── 

  2,151,889  إجمالي الدخل
 ───────── 

   المصاريف
 (190,877) 6 إدارةاتعاب 

  (9,544)  أخرىمصاريف 
 ───────── 

 (200,421)  اجمالي المصاريف
  ───────── 

 1,951,468  فترةللصافي دخل 

   
  -  للفترةخر الدخل الشامل اآل

 ───────── 

   1,951,468  الدخل الشامل للفترة  إجمالي
═════════ 
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─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 .األولية الموجزة ا من هذه القوائم الماليةجزء   10إلى  1شكل اإليضاحات المرفقة من ت
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 األولية الموجزة )غير مراجعة(     حقوق الملكيةقائمة التغيرات في 

 2019يونيو  30إلى  2019يناير  20لفترة من 
  

 
    لاير سعودي

───────── 
   

 -  حقوق الملكية في بداية الفترة

   

 1,951,468  صافي دخل الفترة

   -  الدخل الشامل اآلخر للفترة
───────── 

 1,951,468  إجمالي الدخل الشامل للفترة
  

 

 75,104,266  وحدات مصدرة خالل الفترة
   (14,129,912)  وحدات مستردة خالل الفترة

───────── 

   62,925,822  في نهاية الفترة حقوق الملكية
═════════ 

  
 

 القابلة لالسترداد ةمعامالت الوحد
 

 الوحدات

 :خالل الفترةلوحدات القابلة لالسترداد معامالت افيما يلي ملخصاً ل
 

 

   
 الوحدات في بداية الفترة

 
- 

 
 

 
 7,301,272   مصدرة خالل الفترةوحدات 

 (1,366,197)  خالل الفترةوحدات مستردة 

 
 

───────── 

 الوحدات في نهاية الفترة
 

5,935,075 
 

 
═════════ 
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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  30إلى  2019يناير  20لفترة من 

 لاير سعودي  ايضاح 
 ──── ───────── 
   

   النشاطات التشغيلية

 1,951,468  لفترة  ل صافي الدخل

   

النشاطات  في المستخدمة النقدية التدفقات التعديالت لتسوية صافي الدخل إلى صافي

 التشغيلية:

 

 

في األرباح غير المحققة عن الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من  حركةال

 (1,040,182) 5 خالل الربح أو الخسارة
   

   :تعديالت رأس المال العامل

 (61,881,352)   ةو الخسارأموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح الزيادة في 

 (42,584)  المدينة الزيادة في توزيعات األرباح

 49,906  الزيادة في أتعاب اإلدارة المستحقة

 2,496  الزيادة في المصاريف المستحقة 
 

 ───────── 

  (60,960,248)  النشاطات التشغيلية المستخدمة فيالنقدية التدفقات صافي 
 ───────── 

   النشاطات التمويلية

 75,104,266   المصدرةمتحصالت من الوحدات 

 (14,129,912)  الوحدات المستردة سداد
 

 ───────── 

  60,974,354  النشاطات التمويلية منالنقدية التدفقات صافي 
 ───────── 

 14,106  النقدية وشبه النقدية  صافي الزيادة في

  ───────── 

  14,106  الفترةنهاية النقدية وشبه النقدية في 
 ═════════ 

   التدفقات النقدية التشغيلية من توزيعات األرباح:

  960,821  توزيعات أرباح مستلمة 
 ═════════ 
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 مراجعة()غير  الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية

 2019يونيو  30

 التأسيس واألنشطة - 1

)"الصندوق"(، هو صندوق استثماري غير محدد المدة، أنشئ بموجب اتفاق بين  لمؤشر أم أس سي أيصندوق الراجحي إن 

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

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

 شركة الراجحي المالية   

 5561ص ب   

 11432الرياض   

 المملكة العربية السعودية  

 أم أس سي أييهدف الصندوق إلى تحقيق نمو في رأس المال على المدى المتوسط والطويل من خالل تتبع أداء مؤشر 

مساٍو لألداء المعياري باستخدام نهج  . يسعى الصندوق إلى تحقيق أداءطبقا ألحكام الشريعة االسالميةالسعودي متعدد العوامل 

 حيث يستثمر الصندوق في الشركات المكونة للمعايير وفق ا ألوزانها. غير النشطةاإلدارة 

 

 بتاريخ 18788553"( إلنشاء الصندوق عبر خطاب رقم. هيئة السوق الماليةتم الحصول على موافقة هيئة السوق المالية )"

، وبالتالي، فإن هذه 2019يناير  20 تاريخ (. بدأ الصندوق عملياته في2018ديسمبر  4هـ )الموافق  1440ربيع األول  26

  .2019يونيو  30إلى  2019يناير  20مالية موجزة مؤقتة للصندوق للفترة من  قوائمهي أول 

تدفع أتعاب أمين الحفظ ين حفظ وإداري ومسجل. "( للعمل كأمأمين حفظ)" لإلستثمارقام الصندوق بتعيين شركة البالد 

 الصندوق.مدير وخدمات اإلداري من قبل 

  

إن مدير الصندوق مسؤول عن اإلدارة الكلية ألنشطة الصندوق. يمكن لمدير الصندوق أيضاً الدخول في ترتيبات أخرى مع 
 ة األخرى نيابةً عن الصندوق.مؤسسات أخرى لتقديم الخدمات االستثمارية وخدمات الحفظ والخدمات اإلداري

 

 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 

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

 

 المحاسبية في السياسات يرات غتوال سس اإلعدادأ -3

 عدادأسس اإل 3-1

( 34لي )وفقاً لمعيار المحاسبة الدو 2019يونيو  30إلى  2019يناير  20من  لفترة أعدت هذه القوائم المالية األولية الموجزة 

 ."التقرير المالي األولي"

 .السنوية الماليةالمعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم  جميع الموجزة ال تتضمن األولية الماليةن القوائم إ 

 ةالموجودات الماليمبدأ االستحقاق باستثناء 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. 

 . لاير سعودي. كما يتم تقريب كافة المبالغ ألقرب باللاير السعودي والذي يعتبر العملة الوظيفية للصندوق

 والتعديالتالجديدة والتفسيرات المعايير   3-2

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

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

 2019يونيو  30

 السياسات المحاسبية الهامة  - 4

 إن السياسات المحاسبية الهامة المطبقة من قبل الصندوق في إعداد هذه القوائم المالية مبينة أدناه. 

 األدوات المالية 

 اإلثبات األولي

يقوم الصندوق بتسجيل الموجودات المالية والمطلوبات المالية في قائمة المركز المالي األولية الموجزة وذلك فقط عندما يصبح 

 كام التعاقدية لألداة المالية.طرفًا في األح

عند اإلثبات األولي، تقاس الموجودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة لها. ويتم إثبات تكاليف المعامالت المتعلقة 

ت المالية بالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة كمصاريف في الربح أو الخسارة. وفي حالة الموجودا
والمطلوبات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، فإن القيمة العادلة لها ناقصا تكاليف المعامالت 

 المطلوبات المالية وتعتبر مبلغ اإلثبات األولي. وأالمتعلقة مباشرة باالستحواذ على الموجودات المالية 

 التصنيف

 لموجودات المالية الخاصة به ضمن الفئات التالية:يقوم الصندوق بتصنيف ا

 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. •

 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. •

 موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة. •

 الخاص بالصندوق إلدارة الموجودات المالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية.تتم هذه التصنيفات بناء على نموذج العمل 

يقوم الصندوق بقياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة وذلك عندما تقع ضمن نموذج العمل الخاص باقتناء الموجودات 

ودات المالية في تواريخ محددة تدفقات نقدية تمثل لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، وعندما ينتج عن الشروط التعاقدية للموج
 فقط عمليات سداد أصل المبلغ والعمولة على أصل المبلغ القائم.

وبالنسبة للموجودات المقاسة بالقيمة العادلة، فإنه سيتم إثبات األرباح والخسائر إما في الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل 

وات حقوق الملكية، فإن ذلك يعتمد على ما إذا قد قام الصندوق بوضع خيار غير قابل اآلخر. وبالنسبة لالستثمارات في أد
 لإللغاء عند االثبات األولي للمحاسبة عن استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

ة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي، فيما عدا يقوم الصندوق بتصنيف كافة المطلوبات المالية المقاسة الحقاً بالتكلفة المطفأ

 المطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

 يقوم الصندوق بتصنيف المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان القيام بذلك يزيل أو يقلل بشكل

 االثبات أو في حالة إدارة مجموعة من المطلوبات المالية وتقويم أدائها على أساس القيمة العادلة. كبير عدم اتساق القياس أو

 التوقف عن اثبات األدوات المالية

يتم التوقف عن إثبات أصل مالي )أو جزء منه أو جزء من مجموعة من موجودات مالية متشابهة، حيثما ينطبق ذلك( )أي 

 المالي األولية الموجزة للصندوق( عند: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  •

ت فورية" وإذا ما )أ( قام الصندوق بتحويل كافة المخاطر والمنافع المصاحبة طرف آخر دون أي تأخير جوهري وفق "ترتيبا
لألًصل، أو )ب( لم يقم الصندوق بالتحويل أو اإلبقاء على معظم المنافع والمخاطر المصاحبة لألصل، ولكنه قام بتحويل 

 السيطرة على األصل.

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

 يجب عليه تقويم فيما إذا وألي مدى قام باالحتفاظ بالمنافع والمخاطر المصاحبة للملكية.

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

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

الحقوق وااللتزامات التي أبقى عليها الصندوق.
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   تتمة – إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(

 2019يونيو  30

 تتمة-السياسات المحاسبية الهامة  - 4

 تتمة - األدوات المالية
 تتمة - التوقف عن اثبات األدوات المالية
يكون على شكل ضمان على الموجودات المحولة بالقيمة الدفترية األصلية للموجودات أو  يتم قياس االرتباط المستمر الذي

 الحد األقصى للمبلغ الذي يجب على الصندوق دفعه، أيهما أقل.
  

زامات يتم التوقف عن اثبات المطلوبات المالية عند سداد االلتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو انتهاء مدته. وفي حالة تبديل االلت
المالية بأخرى من نفس الجهة المقرضة بشروط مختلفة تماماً، أو بتعديل شروط االلتزامات الحالية، عندئذ يتم اعتبار مثل هذا 
التبديل أو التعديل كتوقف عن اثبات االلتزامات األصلية واثبات التزامات جديدة. يتم اثبات الفرق بين القيم الدفترية المعنية في 

 سارة. الربح أو الخ
 

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

 جودات وتسديد المطلوبات في آن واحد.المو
 

 االنخفاض في قيمة األدوات المالية 
شهراً بالتكلفة المطفأة، ولهذا  12مدينة دون أي مكون تمويل وتواريخ استحققها أقل من  توزيعات ارباحيحتفظ الصندوق فقط 

اختار الصندوق تطبيق طريقة مماثلة للطريقة المبسطة بشأن خسائر االئتمان المتوقعة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 
متابعة التغيرات في مخاطر االئتمان، ولكن يقوم بدالً من ذلك ( على كافة الذمم المدينة التجارية. عليه، ال يقوم الصندوق ب9)

 بإثبات مخصص خسارة بناًء على خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر بتاريخ إعداد كل قوائم مالية. 
 

الزمنية للنقود تعكس الطريقة المطبقة من قبل الصندوق بشأن خسائر االئتمان المتوقعة النتيجة المرجحة باالحتماالت والقيمة 
والمعلومات المعقولة والمؤيدة المتاحة دون تكلفة أو جهد غير مبررين حول األحداث السابقة والظروف الحالية والتوقعات 

 بشأن الظروف االقتصادية المستقبلية. 
 

تجارية بناء على يستخدم الصندوق مصفوفة المخصص كوسيلة عملية لقياس خسائر االئتمان المتوقعة بشأن الذمم المدينة ال
أيام التأخر في السداد لمجموعات من الذمم المدينة لها أنماط خسائر مماثلة. يتم تجميع الذمم المدينة على أساس طبيعتها. ويتم 
تحديد مصفوفة المخصص على أساس معدالت الخسائر السابقة التي تم مالحظتها على مدى العمر المتوقع للذمم المدينة ويتم 

 اً للتقديرات المستقبلية.تعديلها وفق
 

يتم شطب الديون المنخفضة القيمة مع المخصص المتعلق بها وذلك عند عدم وجود توقع معقول الستردادها مستقبالً وأنه تم 
 مصادرة كافة الضمانات أو تحويلها إلى الصندوق. وإذا ما تم الحقاً استرداد المبلغ المشطوب، سابقاً، عندئذ يقيد المبلغ المسترد

 على مصروف خسائر االئتمان.
 

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

ع الموجودات هي التي تتطلب يلتزم فيه الصندوق بشراء أو بيع الموجودات(. إن العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء أو بي
 تسوية الموجودات خالل الفترة الزمنية التي تنص عليها األنظمة أو تلك المتعارف عليها بالسوق. 

 

 النقدية وشبه النقدية
حق خالل ثالثة توتس لغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة، تتكون النقدية وشبه النقدية من األرصدة لدى البنك

 .أشهر أو أقل
 

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

بشكل موثوق به. وإذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهريا، فإنه يتم خصم د االلتزام محتملة ويمكن قياسها سدا
دل ما قبل الضريبة الحالي والذي يعكس، عندما يكون ذلك مالئماً، المخاطر المصاحبة لذلك المخصصات باستخدام مع

 االلتزام. وعند استخدام الخصم، يتم إثبات الزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقت كتكلفة تمويل.
 

وية مخصص ما من طرف آخر، وفي الحاالت التي من المتوقع فيها استرداد بعض أو كافة المنافع االقتصادية الالزمة لتس
 فإنه يتم إثبات المبلغ المسترد كأصل وذلك فقط عندما تكون عملية االسترداد مؤكدة فعالً وأنه من الممكن قياس ذلك المبلغ.

  
 المصاريف المستحقة الدفع

سواًء قدمت بها فواتير من الموردين يتم إثبات االلتزامات لقاء المبالغ الواجبة الدفع مستقبال لقاء البضاعة أو الخدمات المستلمة، 
 أم ال. ويتم إثبات تلك االلتزامات في األصل بالقيمة العادلة وتقاس الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي.
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   تتمة – إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(

 2019يونيو  30

 

 تتمة-السياسات المحاسبية الهامة  - 4

 الوحدات القابلة لالسترداد

 تصنف الوحدات القابلة لالسترداد كأدوات حقوق ملكية عند:
 
 استحقاق مالك الوحدات القابلة لالسترداد حصة تناسبية في صافي موجودات الصندوق في حالة تصفية الصندوق.  -

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

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

 فئات األدوات المالية األخرى. 

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

 حصة تناسبية في صافي موجودات الصندوق. 

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

رية على أساس الربح أو الخسارة أو التغير في صافي الموجودات المثبت أو التغير في القيمة العادلة لصافي جوه

 الموجودات المثبت وغير المثبت للصندوق على مدى عمر األداة المالية. 
 

القابلة لالسترداد، والتي تتضمن كافة الخصائص أعاله، فإنه يجب أال يكون لدى الصندوق أدوات مالية  حصصباإلضافة إلى ال

 أخرى أو عقد يشتمل على:
  

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

 افي الموجودات المثبت وغير المثبت للصندوق.المثبت أو التغير في القيمة العادلة لص

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

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

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

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

الوحدات. وفي حالة امتالك الوحدات القابلة لالسترداد كافة الخصائص الحقاً واستيفائها في صافي الموجودات العائدة إلى مالكي 

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

 بتاريخ إعادة التصنيف.
 

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

ال يتم إثبات أي ربح أو خسارة في قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة عند شراء وإصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية 

 الخاصة بالصندوق.
 

ً إلى  62,925,822يبلغ رأس مال الصندوق  لاير سعودي. جميع  10.60ة وحدة مشاركة بقيم 5,935,075رياالً مقسما

الوحدات المشاركة الصادرة يتم سدادها بالكامل. يتم تمثيل رأس مال الصندوق بواسطة هذه الوحدات المشاركة وتصنف 

 كأدوات حقوق ملكية. يحق لألسهم دفع حصة متناسبة من صافي قيمة أصول الصندوق عند االنتهاء من الصندوق.

 

 تحقق اإليرادات

نموذًجا من خمس خطوات لحساب اإليرادات الناشئة عن العقود المبرمة مع  15الدولي إلعداد التقارير المالية يحدد المعيار 

 العمالء. نموذج من خمس خطوات على النحو التالي:

 

 أ( تحديد العقد

 ب( تحديد التزام األداء

 ج( تحديد سعر الصفقة

 د( تخصيص سعر الصفقة

 اإليراداتاالعتراف به( 

 

 العموالت الخاصةدخل 

 يتم االعتراف بإيرادات العموالت الخاصة على أساس العائد الفعلي.
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   تتمة – إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(

 2019يونيو  30

 

 تتمة-السياسات المحاسبية الهامة  - 4

 

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

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

ألغراض المتاجرة أو المصنفة عند االثبات  الخسارة التغيرات في القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المقتناة

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

 

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

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

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

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

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

 . (الهامش على الضمانات لقاء تلك األدوات المالية

 

 ت األرباح  توزيعا

يتم اثبات توزيعات األرباح في الربح أو الخسارة وذلك بتاريخ اإلقرار بأحقية استالمها. وبالنسبة لألوراق المالية المتداولة، 

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

عتماد المساهمين دفع تلك التوزيعات. ويتم إثبات توزيعات األرباح من األوراق المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل ا

 الربح أو الخسارة في بند مستقل في قائمة الدخل الشامل. 

 

 المصاريف

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

 

 الزكاة

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

 

 عمالت أجنبية

يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى لاير سعودي بسعر الصرف في تاريخ المعامالت. يتم إدراج أرباح وخسائر 

 األجنبية الناتجة عن الترجمة في الربح أو الخسارة.صرف العمالت 

 

يتم إعادة تحويل الموجودات والمطلوبات المالية بالعمالت األجنبية إلى لاير سعودي بسعر الصرف في تاريخ التقرير 

 المالي.

 

 العمالت األجنبية. يتم إدراج فروق العمالت األجنبية الناشئة عن إعادة التحويل في بيان الدخل الشامل كخسائر في صرف

 

 صافي قيمة الموجودات لكل وحدة

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

 على عدد الوحدات المصدرة في نهاية الفترة.
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   تتمة – إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(

 2019يونيو  30

 
 الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة -5

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

 

 )غير مراجعة( 2019 يونيو 30

 

النسبة المئوية 

 قيمة السوقيةال التكلفة للقيمة السوقية

 الربح غير

 المحقق 

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي   القطاع
 ─────── ───────── ───────── ──────── 

     

 (6,764) 21,057,362 21,064,126 33.47 الخدمات المصرفية والمالية
 534,925 10,257,149 9,722,224 16.30 االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

 (423,401) 9,981,043 10,404,444 15.86 االستثمار الصناعي
 (56,445) 6,706,988 6,763,433 10.66 مواد كيميائية

 377,457 3,670,383 3,292,926 5.83 أسمنت
 131,649 2,591,167 2,459,518 4.12 التجزئة
 30,783 1,968,580 1,937,797 3.13 خدمات
 99,486 1,842,297 1,742,811 2.93 تعدين

 104,530 1,311,594 1,207,064 2.08 العقارات
 102,501 1,150,916 1,048,415 1.83 الزراعة والصناعات الغذائية

 29,207 878,806 849,599 1.40 الرعاية الصحية
 52,097 831,118 779,021 1.32 تأمين

 64,157 674,131 609,974 1.07 كهرباء
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 1,040,182 62,921,534 61,881,352 100.00 المجموع
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

الحد بمدير الصندوق  يقومإن االستثمارات في حقوق الملكية المذكورة أعاله مدرجة في سوق األسهم السعودي )"تداول"(. 
 الفردية.مراقبة التعرض في كل قطاع استثمار واألوراق المالية وذلك بمن مخاطر الصندوق 

 

 المعامالت مع الجهات ذات العالقة   - 6
 

 يتعامل الصندوق خالل دورة أعماله العادية مع جهات ذات عالقة. 
 

، من إجمالي صافي قيمة الموجودات تحسب في كل يوم %1يدفع الصندوق لمدير الصندوق، أتعاب إدارة بمعدل سنوي قدره 
 ً  له عن إدارة الصندوق. تقويم. تدفع األتعاب لمدير الصندوق تعويضا

 
لاير سعودي الظاهرة في قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة األتعاب المحملة  190,877وقدره مبلغ تمثل أتعاب اإلدارة 

 من قبل مدير الصندوق خالل الفترة كما هو مبين أعاله.
 

 إلى مدير الصندوق.سعودي لاير  49,906 وقدرهمبلغ اإلدارة  أتعابدفع  ستحق، ي2019يونيو  30كما في 
 

، بلغت أتعاب مجلس 2019يونيو  30خالل الفترة. كما في  لاير سعودي قدره ال شيءمبلغ وحملت أتعاب مجلس إدارة 
 .لاير سعودي اإلدارة مستحقة الدفع لمجلس إدارة الصندوق ال شيء

 
 .لصندوقمدير ا يموظفمن قبل وحدة مملوكة  77,475على  2019يونيو  30في  المصدرةتشمل الوحدات 

 
 .لصندوقمدير ا وحدة مملوكة من قبل شيءعلى  2019يونيو  30في  المصدرةتشمل الوحدات 

 
 .لاير سعودي الشيلدى البنك  دالرصي ، بلغالفترةفي نهاية 
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 يقوم الصندوق بقياس استثماراته في األدوات المالية، مثل أدوات حقوق الملكية، بالقيمة العادلة بتاريخ كل قوائم مالية 
 

القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو دفعه عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية 
بين متعاملين في السوق بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات 
قد تمت إما في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات، أو في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق فائدة 

ئيسي أو السوق األكثر فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل الصندوق. للموجودات والمطلوبات. إن السوق الر
تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات أو 

 المطلوبات وأنهم يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية.
 

ادلة لألدوات المالية المتداولة في األسواق النشطة بتاريخ إعداد القوائم المالية على أساس السعر المتداول يتم تحديد القيمة الع
 لها )سعر العرض للمراكز المدينة وسعر الطلب للمراكز الدائنة(، بدون أي خصم لقاء تكاليف المعامالت.

 
 .موجزة كل قائمة مركز مالي أوليةيقوم 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 

بات من التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة. تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة لكافة الموجودات والمطلو 1ضمن المستوى 
المالية األخرى بتاريخ إعداد القوائم المالية تقارب قيمتها الدفترية وذلك نظراً لمدتها قصيرة األجل واعتبارها سائلة على 

من التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة. لم يكن هناك تحويل في التسلسل  2الفور. يتم تصنيفها كافةً ضمن المستوى 
 لة خالل الفترة الحالية أو السنة السابقة.الهرمي لمستويات القيمة العاد
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 على التوالي:استردادها او تسويتها مطلوبات حسب الفترة المتوقع فيها وال موجوداتيوضح الجدول أدناه تحلياًل لل 
 

 (مراجعة)غير  2019يونيو  30في 
 شهر 12 خالل

 لاير سعودي
 شهر 12بعد 

 لاير سعودي
 المجموع 

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

    الموجودات 

 14,106 - 14,106 نقدية وشبة نقدية
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من 

 خالل الربح أو الخسارة

 
62,921,534 - 62,921,534 

 42,584 - 42,584 أرباحتوزيعات 
 ───────── ───────── ───────── 

  62,978,224 - 62,978,224 إجمالي الموجودات
───────── ───────── ───────── 

    المطلوبات
 49,906 - 49,906 ة مستحقة أتعاب إدار

  2,496 - 2,496 مستحقةمصاريف 
───────── ───────── ───────── 

 اجمالي المطلوبات
52,402 - 52,402 

 
═════════ ═════════ ═════════ 

 
 آخر يوم تقييم        -9

 .2019يونيو  30كان آخر يوم تقييم للفترة هو            
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يوليو  31)الموافق  1440ذو القعدة  28من قبل إدارة الصندوق في  القوائم المالية األولية الموجزةتمت الموافقة على هذه            
2019.) 

 

 


