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 وتقرير المراجع المستقل

 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 



 

 

 

 

 لألسهم األمريكيةسامبا كابيتال  مدير الصندوقو إلى مالكي الوحدات تقرير المراجع المستقل
 

 تقرير حول مراجعة القوائم المالية
 

 رأينا

في رأينا، أن القوائم المالية تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي لصندوق سامبا كابيتال لألسهم 

وأداءه المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير  2019ديسمبر  31األمريكية )"الصندوق"( كما في 

الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية 

 للمحاسبين القانونيين.
 

 ما قمنا بمراجعته

 المالية للصندوق مما يلي:تتألف القوائم 

 ؛2019ديسمبر  31قائمة المركز المالي كما في  •

 قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في ذلك التاريخ؛ •

 قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ؛ •

 التاريخ؛ وقائمة التغيرات في صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات للسنة المنتهية في ذلك  •

 .إيضاحات حول القوائم المالية والتي تتضمن ملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة •
 

 أساس الرأي

لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب هذه المعايير تم 

 .مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم الماليةتوضيحها في تقريرنا بالتفصيل ضمن قسم 
 

 بة كأساس إلبداء رأينا.نعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناس
 

 االستقالل

ً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية المتعلقة بمراجعتنا للقوائم  إننا مستقلون عن الصندوق وفقا

 المالية، كما التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً لتلك القواعد.
 

 والمكلفين بالحوكمة عن القوائم الماليةمسؤوليات مدير الصندوق 

إن مدير الصندوق مسؤول عن اإلعداد والعرض العادل للقوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة 

األحكام التي تنطبق  العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبيين القانونيين وعن

من الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية وشروط وأحكام الصندوق ذات العالقة، وعن نظام الرقابة 

ً ليتمكن من إعداد قوائم مالية خالية من األخطاء الجوهرية، سواًء كان ناتجة عن  الداخلية الذي يراه مدير الصندوق ضروريا

 احتيال أو خطأ.
 

عند  –عند إعداد القوائم المالية، يكون مدير الصندوق مسؤول عن تقييم قدرة الصندوق على االستمرار في أعماله واإلفصاح 

عن األمور المتعلقة باالستمرارية، واستخدام مبدأ االستمرارية المحاسبي ما لم ينوي مدير الصندوق تصفية  -الضرورة 

 بديل حقيقي بخالف ذلك.الصندوق أو وقف عملياته أو عدم وجود 
 

 إن أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولون عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية لدى الصندوق.
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 )تتمة( سامبا كابيتال لألسهم األمريكية مدير الصندوقو إلى مالكي الوحدات تقرير المراجع المستقل
 

 مراجعة القوائم الماليةمسؤوليات المراجع حول 

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من األخطاء جوهرية، سواء 

كانت ناتجة عن احتيال أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. يُعد التأكيد المعقول مستوى عال من 

ً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة  التأكيد، ولكنه ال يضمن أن عملية المراجعة التي تم القيام بها وفقا

العربية السعودية، ستكشف دائماً عن خطأ جوهري عند وجوده. يمكن أن تنتج األخطاء من احتيال أو خطأ، وتُعَد 

ر على القرارات االقتصادية التي جوهرية، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان من المتوقع إلى حد معقول أن تؤث

 يتخذها المستخدمون بناًء على هذه القوائم المالية.
 

ً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية،  وفي إطار عملية المراجعة التي تم القيام بها وفقا
 ة. كما نقوم أيضاً بما يلي:نمارس االجتهاد المهني ونحافظ على الشك المهني خالل عملية المراجع

 

تحديد وتقييم مخاطر وجود أخطاء جوهرية في القوائم المالية، سواء كانت ناتجة عن احتيال أو خطأ، وتصميم  •

وتنفيذ إجراءات مراجعة لمواجهة هذه المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة كأساس إلبداء 

أخطاء جوهرية ناتجة عن االحتيال يعد أكبر من الخطر الناتج عن الخطأ حيث رأينا. إن خطر عدم اكتشاف أي 

 .قد ينطوي االحتيال على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز نظام الرقابة الداخلي

مالئمة الحصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية المتعلقة بعملية المراجعة لغرض تصميم إجراءات مراجعة  •

 للظروف، وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية أنظمة الرقابة الداخلية لمدير الصندوق.

تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية و اإلفصاحات المتعلقة بها التي  •

 .قام بها مدير الصندوق

االستمرارية المحاسبي، وبناًء على أدلة المراجعة التي تم  استنتاج مدى مالءمة استخدام مدير الصندوق لمبدأ •

الحصول عليها، تحديد ما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تشير إلى وجود 

شك كبير حول قدرة الصندوق على االستمرار في أعماله. وإذا توصلنا إلى وجود عدم تأكد جوهري، يجب 

باه في تقريرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة في القوائم المالية، أو تعديل رأينا إذا كانت هذه علينا لفت االنت

اإلفصاحات غير كافية. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، 

 في أعماله.فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار الصندوق 

تقييم طريقة العرض العام وهيكل ومحتوى القوائم المالية، بما في ذلك اإلفصاحات، وتحديد ما إذا كانت القوائم  •

 المالية تمثل المعامالت واألحداث ذات العالقة بطريقة تحقق العرض العادل.
 

خطط لعملية المراجعة ونتائج المراجعة بالنطاق والتوقيت الم -من بين أمور أخرى  -نقوم بإبالغ المكلفين بالحوكمة 

 .الجوهرية، بما في ذلك أي أوجه قصور مهمة في نظام الرقابة الداخلي التي نكشفها خالل مراجعتنا
 

 برايس وترهاوس كوبرز

 

 

_____________ 

 بدر إبراهيم بن محارب

 471ترخيص رقم 
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 قائمة المركز المالي

 2018و 2019ديسمبر  31كما في 

 )جميع المبالغ بالدوالر األمريكي ما لم يذكر غير ذلك(

 

   

 2018  2019 إيضاحات 

     الموجودات

 246.895  207,265  نقد وما يماثله

 استثمارات بالقيمة العادلة من

 3,983,232 4 خالل الربح أو الخسارة   

 

3.546.559 

 727  5,804  توزيعات أرباح مدينة

 3.794.181  4,196,301  مجموع الموجودات

     المطلوبات

 8.190  8,572 5 أتعاب إدارة دائنة

 96.177  109,613  دائنة ذمم أخرى

 104.367  118,185  مجموع المطلوبات

     

 3.689.814  4,078,116   حقوق الملكية العائدة إلى مالكي الوحدات

     

 196.809  170,614  الوحدات المصدرة

     

 18.75  23.90  قيمة الوحدة )بالدوالر األمريكي(
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 الشاملقائمة الدخل 

 2018و 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالدوالر األمريكي ما لم يذكر غير ذلك(

 

 2018  2019 اتإيضاح 

     

     االستثمار دخل

من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح  (الخسارةالربح /)

 967,494 6 أو الخسارة، بالصافي

 

(262.037) 

 53.239  57,440  توزيعات أرباح وإيرادات أخرى

 (208.798)  1,024,934  الدخلاجمالي 

     المصاريف

 33.014  31,796 5 أتعاب إدارة

 36.019  24,914  أخرى

 69.033  56,710  المصاريفاجمالي 

 (277.831)  968,224  للسنة (الخسارة) الدخل/ صافي

     

 -  -  الدخل الشامل اآلخر

 (277.831)  968,224  الشامل للسنة (الخسارةالدخل/) مجموع
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 التدفقات النقديةقائمة 

 2018و 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالدوالر األمريكي ما لم يذكر غير ذلك(

 

 2018  2019 إيضاح 

     

     األنشطة التشغيلية

 (277.831)  968,224  للسنة (الخسارةالدخل/)صافي 

 تعديالت لـ:

 استثماراتغير محققة من خسارة ال / (ربح)        

 (609,716) 6 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة           

 

370.378 

  358,508  92.547 

     تغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 استثمارات بالقيمة العادلة من       

 خالل الربح أو الخسارة، بالصافي       

 

173,043 

 

163.812 

 504  (5,077)  توزيعات أرباح دائنة      

 541  382  أتعاب إدارة دائنة      

 25.206  13,436  دائنة ذمم أخرى      

 282.610  540,292  صافي النقد من األنشطة التشغيلية

     

     األنشطة التمويلية

 502.303  624,320  متحصالت من الوحدات المباعة

 (700.372)  (1,204,242)  قيمة الوحدات المستردة

 (198.069)  (579,922)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

     

 84.541  (39,630)  صافي التغير في النقد وما يماثله

 162.354  246.895  نقد وما يماثله في بداية السنة

 246.895  207,265  نقد وما يماثله في نهاية السنة
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 قائمة التغيرات في حقوق الملكية العائدة الى مالكي الوحدات

 2018و 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالدوالر األمريكي ما لم يذكر غير ذلك(

 

 2019 
 

2018 

    

 4.165.714  3.689.814 حقوق الملكية في بداية السنة

    التغيرات من العمليات

 (277.831)  968,224 الشامل للسنة الدخل /)الخسارة( مجموع 

    الوحداتعمليات التغيرات من 

 502.303  624,320 متحصالت من الوحدات المباعة

 (700.372)  (1,204,242) قيمة الوحدات المستردة

 (198.069)  (579,922) الوحداتعمليات صافي التغير من 

 3.689.814  4,078,116 حقوق الملكية في نهاية السنة

 

 عمليات الوحدات

 الوحدات للسنة المنتهية بما يلي:عمليات تتلخص 

 

 

2019 

 الوحدات

 2018 

 الوحدات

    

 205.724  196.809 الوحدات في بداية السنة

    

 24.839  28,777 وحدات مباعة

 (33.754)  (54,972) مستردةوحدات 

 196.809  170,614 الوحدات في نهاية السنة
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 عام 1
 

يهدف إلى استثماري غير محدد المدة دوق"( هو صندوق مشترك الصن"سامبا كابيتال لألسهم األمريكية )صندوق 

نمو رأس المال على المدى الطويل من خالل االستثمار في أسواق األسهم األمريكية، بما في ذلك دول شمال ووسط 

المتداولة في البورصة المدرجة في أسواق وجنوب أمريكا. يستثمر الصندوق في األسهم األمريكية و/ أو الصناديق 

 في سعر الوحدة. مار كامل الدخل في الصندوق، وينعكسعالمية. يعاد استث
 

، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل من ("المدير"شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار ) من قبل يدار الصندوق

 (."البنك"مجموعة سامبا المالية )
 

 التنظيميةالجهة  2
 

في المملكة العربية  يةسوق المالاليخضع الصندوق ألحكام الئحة صناديق االستثمار )"الالئحة"( الصادرة عن هيئة 

( وتعديالتها بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة 2006ديسمبر  24هـ )الموافق 1427ذي الحجة  3السعودية بتاريخ 

 (.2016مايو  23هـ )الموافق 1437شعبان  16في 
 

 السياسات المحاسبية الهامة 3
 

إن السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية تم إدراجها أدناه. تم تطبيق هذه السياسات 

 .بشكٍل منتظم على جميع الفترات المعروضة، ما لم يذكر غير ذلك
 

 أسس اإلعداد 3-1
 

ً هذه القوائم المالية للصندوق أعدت  للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية  وفقا

 والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
 

 العملة الوظيفية وعملة العرض

إن البنود المدرجة في القوائم المالية يتم قياسها باستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي يعمل فيها الصندوق 

عرض القوائم المالية بالدوالر األمريكي وهو العملة الوظيفية وعملة العرض هذه )"العملة الوظيفية"(. تم 

 للصندوق.
 

 األساس المحاسبي

ً م المالية يتم إعداد هذه القوائ القياس بالقيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة  لتشملالمعدَّلة  لمبدأ التكلفة التاريخية وفقا

 يتم عرض الموجودات والمطلوبات حسب ترتيب السيولة. العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
 

 استخدام تقديرات في إعداد القوائم المالية 3-2
 

ً للمعايير الدولية للتقرير المالي استخدام تقديرات وافتراضات تؤثر على المباليتطلب إعداد القوائم  غ المالية وفقا

 لة كما في تاريخ القوائم الماليةواإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتم المعروضة للموجودات والمطلوبات

رغم من أن هذه التقديرات مبنيّة على وكذلك المبالغ المعروضة لإليرادات والمصاريف خالل فترة التقرير. وبال

أفضل ما توفر لإلدارة من معلومات عن األحداث واإلجراءات الحالية، فإنه من الممكن أن تختلف النتائج الفعلية في 

 النهاية عن هذه التقديرات.
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  3

تخدام نماذج للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة يتطلب اسإن قياس مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة 

 حول الظروف االقتصادية المستقبلية والسلوك االئتماني. معقدة وافتراضات جوهرية
 

المطلوبة أيًضا في تطبيق متطلبات المحاسبة لقياس الخسارة االئتمانية المتوقعة، الجوهرية هناك عدد من األحكام 

 مثل:
 

 تحديد معايير الزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية؛ •

 اختيار النماذج واالفتراضات المناسبة لقياس الخسارة االئتمانية المتوقعة؛ •

تحديد العدد والقيم ذات الصلة للتصورات المستقبلية لكل نوع من أنواع المنتجات/ األسواق وما يرتبط بها من  •

 المتوقعة؛ والخسارة االئتمانية 

 إنشاء مجموعات من الموجودات المالية المماثلة بهدف قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة. •
 

إن أثر الخسارة االئتمانية المتوقعة على صافي موجودات الصندوق غير جوهري، حيث أن التعرض الجوهري 

 ريخ التقرير.للصندوق محتفظ به بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة كما في تا

 

 نقد وما يماثله 3-3
 

 يتكون النقد وما يماثله المشار إليه في قائمة التدفقات النقدية من الحسابات الجارية لدى البنوك. 
 

 األدوات المالية 3-4
 

 طرق القياس 3-4-1
 

 اإلثبات المبدئي والقياس
 

الصندوق طرفًا في األحكام التعاقدية لألداة. يسجل الصندوق والمطلوبات المالية عندما يصبح  يتم إثبات الموجودات

 استثماراته على أساس "تاريخ التداول".
 

 ً ، في منه عند اإلثبات المبدئي، يقيس الصندوق األصل المالي أو االلتزام المالي بقيمته العادلة مضافاً إليه أو ناقصا

حال لم يكن األصل أو االلتزام المالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، تكاليف المعاملة اإلضافية 

والمتعلقة مباشرة باقتناء أو إصدار األصل أو االلتزام المالي كاألتعاب أو العموالت. ويتم تحميل تكاليف معاملة 

المصاريف في قائمة مة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ضمن الموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالقي

مباشرة  يتم إثبات مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة الدخل الشامل.

ئمة الدخل الشامل ، األمر الذي يؤدي إلى خسارة محاسبية يتم إثباتها في قا5-3كما في اإليضاح  بعد اإلثبات المبدئي

بالقيمة العادلة  تحديدهاقًا بالتكلفة المطفأة ما لم يتم الحيتم قياس المطلوبات المالية  عندما يكون األصل قد نشأ حديثاً.

 .الربح أو الخسارةمن خالل 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  3

 

 العادلة من خالل الربح أو الخسارةتصنيف وقياس الموجودات المالية بالقيمة  3-4-2
 

 أدوات حقوق الملكية
 

األدوات التي ال تحتوي  قوق الملكية من وجهة نظر المصّدر، أيأدوات حقوق الملكية هي أدوات تستوفي تعريف ح

 على التزام تعاقدي بالدفع، وهي دليل على وجود فائدة متبقية من صافي موجودات المصّدر.

 

قوم الصندوق الحقا بقياس كافة المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. ي موجوداتهيصنف الصندوق 

ثناء في حال اختيار مدير الصندوق عند لربح أو الخسارة، باستحقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل ا تثماراتاس

تصنيف استثمار في حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  اإلثبات المبدئي وبشكل غير قابل لإللغاء

الدخل القيمة العادلة من خالل بحقوق الملكية باعتبارها  استثمارات تصنيفاآلخر. تتمثل سياسة الصندوق في 

تخدام هذا االختيار، يتم الشامل اآلخر عندما يتم االحتفاظ بتلك االستثمارات ألغراض أخرى غير المتاجرة. وعند اس

تصنيفها الحقًا في قائمة الدخل الشامل،  م إعادةيتالقيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر وال إثبات أرباح وخسائر 

االنخفاض في القيمة )وعكس خسائر االنخفاض في القيمة( بصورة خسائر  عرضعند االستبعاد. ال يتم حتى 

على  عندما تمثل عائداً منفصلة عن التغيرات األخرى في القيمة العادلة. يتم االستمرار بإثبات توزيعات األرباح، 

 هذه االستثمارات، في قائمة الدخل الشامل عند وجود حق للصندوق باستالم تلك المدفوعات.
 

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية 3-5
 

بالتكلفة المطفأة. يقوم  المقيدةالمالية  بموجوداتهالمرتبطة المتوقعة و يةخسائر االئتمانلل مستقبلي يقوم الصندوق بتقييم

 الصندوق بإثبات مخصص لهذه الخسائر في كل فترة تقرير. يعكس قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة ما يلي:
 

 ؛قيمة غير متحيزة ومرجحة يتم تحديدها من خالل تقييم مجموعة من النتائج المحتملة •

 القيمة الزمنية للموارد؛ و •

في تاريخ التقرير حول األحداث  متاحة دون تكلفة أو جهد غير مبررومة الالمعلومات المعقولة والمدع •

 الماضية و الظروف الحالية و توقعات الظروف االقتصادية المستقبلية.

 

 علىأن تأثير الخسارة االئتمانية المتوقعة  كما، بالتكلفة المطفأةمحملة  جوهريةموجودات  ال يوجد لدى الصندوق

 الموجودات فيما يتعلق بهذه الموجودات غير جوهري في تاريخ التقرير. صافي
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 إلغاء إثبات األدوات المالية 3-6
 

إثبات األصل المالي عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من هذا األصل أو عند تحويل األصل  إلغاءيتم 

اإلثبات. في الحاالت التي يُقيّم فيها الصندوق على أنه قام بتحويل أصل مالي،  إلغاءويستوفي هذا التحويل شروط 

. وعندما ال يقوم بجزء جوهريالملكية  ومنافعة المخاطر إثبات األصل إذا قام الصندوق بتحويل كاف إلغاءفإنه يتم 

إثبات األصل المالي في  إلغاء، يتم بجزء جوهريالملكية  منافعاالحتفاظ بكافة المخاطر وبالصندوق بالتحويل وال 

حال لم يحتفظ الصندوق بالسيطرة على األصل المالي. يقوم الصندوق بإثبات أي حقوق أو تعهدات تأسست أو تم 

 حتفاظ بها في العملية بشكل منفصل كموجودات أو مطلوبات.اال
 

 االلتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو انتهاء مدته.عند انقضاء  وذلك، ما ينتهييمكن إلغاء إثبات االلتزام المالي عند
 

 العمالت األجنبية 3-7
 

، وهي العملة الوظيفية وعملة العرض ةاألمريكي اتيتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الدوالر

السائدة في تاريخ المعاملة. يتم تحويل الموجودات والمطلوبات المقومة  أسعار الصرفللصندوق، باستخدام 

التاريخ. تدرج األرباح  ذلكبالعمالت األجنبية في تاريخ قائمة المركز المالي وفقًا لمعدالت الصرف السائدة في 

 .إن وجدت الشامل،ضمن قائمة الدخل  اتجة عن صرف العمالتوالخسائر الن
 

 المقاصة 3-8
 

يتم إجراء المقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية وعرض صافي القيمة في قائمة المركز المالي فقط عندما 

على أساس الصافي أو  بالتسويةفي إجراء المقاصة والنية إما  واجب النفاذ يكون لدى الصندوق حاليًا حق قانوني

 إثبات الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.
 

 مصاريف مستحقة وذمم دائنة أخرى 3-9
 

 يتم إثبات المصاريف المستحقة والذمم الدائنة األخرى مبدئياً بالقيمة العادلة وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة.
 

 وحدات قابلة لالسترداد 3-10
 

وفقاً ألسعار اإلقفال لكل يوم اثنين واربعاء من  )حقوق الملكية( تحديد صافي قيمة موجودات محفظة الصندوقيتم 

كل أسبوع )يوم التقييم(. ويحتسب سعر الوحدة من خالل طرح المطلوبات من إجمالي قيمة الموجودات ثم قسمة 

 على عدد الوحدات القائمة في يوم التقييم. حقوق الملكية
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 كان لدى هذه الوحدات الخصائص التالية: ملكية إذالالسترداد كأداة حقوق  يصنف الصندوق وحداته القابلة
 

الحق في الحصول على حصة نسبية من صافي موجودات الصندوق في حالة  ةالوحدسمح لمالك تأن  •

 تصفية الصندوق.

  األخرى.لألدوات فئات  جميعأن تكون ضمن فئة أدوات تابعة ل •

األخرى ذات خصائص لألدوات  فئاتلجميع األدوات المالية ضمن فئة األدوات التابعة جميع أن تكون  •

 متطابقة.

مالك النسبية في الات تعاقدية لدفع النقد أو أصل مالي آخر ما عدا حقوق ال تتضمن األداة أي التزام •

  صافي موجودات الصندوق.

بشكل جوهري  يعتمدإن إجمالي التدفقات النقدية المتوقعة العائدة إلى األداة المالية على مدى عمر األداة  •

في القيمة العادلة لصافي  التغير في صافي الموجودات المثبتة أو التغير وأ الخسارةأو الربح لى ع

 موجودات الصندوق المثبتة وغير المثبتة على مدار عمر األداة المالية.

 

موجب بملكية بلة للبيع المصنفة كأدوات حقوق إن وحدات الصندوق القابلة لالسترداد تستوفي مفهوم األدوات القا

 ملكية.وق لتالي يتم تصنيفها كأدوات حقالمعايير الدولية للتقرير المالي وبا
 

 إثبات اإليرادات 3-11
 

يتم إثبات األرباح والخسائر المحققة من االستثمارات المباعة على أساس المتوسط المرجح للتكلفة. يتم إثبات 

يتم إثبات دخل العمولة الخاصة، إذا وجد، على  .التوزيعاتإيرادات توزيعات األرباح عند وجود حق باستالم تلك 

 العائد الفعلي.معدل  أساس
 

 مخصصات 3-12
 

يتم إثبات المخصصات عندما يكون للصندوق التزام حالي )نظامي أو تعاقدي( ناتج عن أحداث ماضية ومن 

المرجح أن يكون هناك حاجة إلى تدفق خارجي للموارد التي تتضمن فوائد اقتصادية من أجل سداد هذا االلتزام 

 لمبلغ اإللتزام. يعتمد عليهويمكن إجراء تقدير 
 

 الدخلالزكاة وضريبة  3-13
 

 أي مخصص في هذه القوائم المالية. يتم تكوينالوحدات، وبالتالي ال مالكي الزكاة وضريبة الدخل من مسؤولية إن 

 

 ولكن لم تطبقالمعايير المحاسبية الصادرة  3-14
 

المعيار الدولي "عقود التأمين". تاريخ سريان  17مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار الدولي الجديد أصدر 

 .. ال يعتبر هذا المعيار له تأثير هام على القوائم المالية2023يناير  1هو 17للتقارير المالية 
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 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 4
 

 فيما يلي التعرضات الجغرافية لالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
 

 2018ديسمبر  31 2019ديسمبر  31 

 القيمة السوقية التكلفة السوقية القيمة التكلفة 

     استثمارات تقليدية

 3.297.733 2.337.164 3,691,466 2,178,975 الواليات المتحدة األمريكية

 181.353 208.198 210,097 193,344 كندا

 53.060 76.581 65,908 76,581 البرازيل

 14.413 25.416 15,761 25,416 المكسيك

 2,474,316 3,983,232 2.647.359 3.546.559 

 

 مع أطراف ذات عالقةوأرصدة معامالت  5
 

تعتبر األطراف ذات عالقة إذا كان لدى طرف ما القدرة على السيطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة تأثير 

يقوم الصندوق  االعتيادية،جوهري على الطرف اآلخر في اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية. في سياق األعمال 

ة في الصندوق هي مدير الصندوق والبنك بالتعامل مع األطراف ذات العالقة. األطراف الرئيسية ذات العالق

 .ومجلس الصندوق
 

( سنويًا من صافي قيمة الموجودات في نهاية كل يوم %0.75: 2018) %0,75يدفع الصندوق أتعاب إدارة بنسبة 

 118,313: 2018دوالر أمريكي) 38,377مبلغ النقد في البنك  يتضمن للصندوق،أحد البنوك البنك ك يعتبرتقييم. 

 165: 2018دوالر أمريكي ) 160مبلغ دوالر أمريكي( محتفًظا بها لدى البنك. تشمل المصروفات األخرى للسنة 

 دوالر أمريكي( مقابل مكافأة مجلس الصندوق.

 

 من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، بالصافي (الخسارةالربح/) 6

 

 2019  2018 

    

 108.341  357,778 ربح محقق

 (370.378)  609,716 غير محقق (خسارةربح/)

 967,494  (262.037) 
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 إدارة المخاطر 7
 

لدى المدير سياسات وإجراءات لتحديد المخاطر التي تؤثر على استثمارات الصندوق ولضمان مواجهة هذه يوجد 

وقت ممكن، والتي تتضمن إجراء تقييم مخاطر مرة كل سنة على األقل.  كما يقوم المدير  أقربالمخاطر في 

بشكل حذر مع األخذ بعين االعتبار سياسات االستثمار الخاصة بالصندوق والشروط واألحكام  بتوزيع المخاطر

فية لمقابلة أي طلب يقوم المدير بكل ما في وسعه لضمان توفر سيولة كاذكرة المعلومات. باإلضافة لذلك، وم

مالكي الصندوق دوراً في ضمان قيام المدير بالمسؤوليات الموكلة إليه لمنفعة  إدارة استرداد متوقع. يؤدي مجلس

 الوحدات وفقاً ألحكام الئحة صناديق االستثمار والشروط واألحكام الخاصة بالصندوق ومذكرة المعلومات.
  

 عوامل المخاطر المالية 7-1 
 

تتعرض أنشطة الصندوق الرئيسية بشكل أساسي لمخاطر السوق باإلضافة إلى مخاطر أخرى مثل السيولة ومخاطر 

 االئتمان.  
 

فيما يلي شرح هذه  لف أنواع المخاطر التي يتعرض لها،يستخدم الصندوق أساليب مختلفة لقياس وإدارة مخت

 األساليب:
 

 اطر السوقمخ (أ)
 

 مخاطر سعر األسهم (1)

 

 المخاطر الناتجة عن تغير قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق.هي مخاطر سعر األسهم  إن
 

استثمارات الصندوق لمخاطر أسعار السوق الناتجة عن الشكوك حول األسعار المستقبلية. من المحتمل أن تتعرض 

 .التركيز الجغرافييقوم المدير بإدارة هذه المخاطر من خالل تنويع محفظته االستثمارية من حيث 
 

المحتفظ بها بالقيمة في القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية  والناتج عن التغيير)األثر على قائمة الدخل الشامل 

٪ في مؤشر األسهم، مع بقاء 10نتيجة لتغير بنسبة  (2019ديسمبر  31و الخسارة كما في العادلة من خالل الربح أ

 دوالر أمريكي(. 354.656: 2018ديسمبر  31دوالر أمريكي ) 398,323 مبلغ جميع المتغيرات األخرى ثابتة
 

 .4تم اإلفصاح عن التركيز الجغرافي لمحفظة الصندوق االستثمارية في اإليضاح رقم 
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 الخاصة معدل العمولةمخاطر  (2)

 

تنشأ مخاطر معدل العمولة الخاصة من احتمال تأثير التغيرات في معدل العمولة الخاصة في السوق على الربحية 

المالية. ال يخضع الصندوق لمخاطر معدل عمولة خاصة جوهرية نتيجة عدم المستقبلية أو القيمة العادلة لألدوات 

 امتالكه الستثمارات جوهرية تحمل عمولة خاصة.

 

 مخاطر العملة (3)
 

المالية نتيجة للتغيرات في أسعار تحويل العمالت األجنبية. إن  هي مخاطر التغير في قيمة األداةمخاطر العملة  إن

 عملة.اللمخاطر  ال يتعرض الصندوقالموجودات والمطلوبات المالية للصندوق مقومة بالدوالر األمريكي وبالتالي 
 

 مخاطر السيولة (ب)
 

السيولة الكافية للوفاء بااللتزامات المتعلقة مخاطر السيولة هي المخاطر المتعلقة بعدم قدرة الصندوق على توفير إن 

 بالمطلوبات المالية.
 

يكون معرًضا لمخاطر  ،وعليه ستردادات للوحدات على أساس مجدول.يقوم الصندوق بترتيب االشتراكات واال

لتأكد من توفير االوحدات. يقوم المدير بمراقبة متطلبات السيولة بانتظام ومالكي السيولة المتعلقة بالوفاء باستردادات 

 أشهر. 3خالل  تكون قابلة للدفعإن المطلوبات المالية للصندوق  للوفاء بااللتزامات عند نشوئها. السيولة الكافية
 

 مخاطر االئتمان (ج)
 

إن مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم مقدرة طرف ألداة مالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف 

لدى  مالية. ال يتعرض الصندوق حالياً ألي مخاطر ائتمانية جوهرية. يتم االحتفاظ باألرصدة البنكيةاألخر لخسارة 

 تتمتع بدرجة جيدة في تصنيف االستثمار االئتماني. بنوك
 

 إدارة مخاطر رأس المال 7-2
 

العائدة إلى  حقوق الملكيةالعائدة لحاملي الوحدات. يمكن أن تتغير قيمة  حقوق الملكيةيمثل رأس مال الصندوق 

واالستردادات وفقًا لتقدير  لالشتراكاتفي كل يوم تقييم، حيث يخضع الصندوق  جوهريالوحدات بشكل مالكي 

الوحدات في كل يوم تقييم باإلضافة إلى التغيرات الناتجة عن أداء الصندوق. تتمثل أهداف الصندوق عند مالكي 

الوحدات مالكي الصندوق على االستمرار كمنشأة عاملة وتحقيق العوائد  إدارة رأس المال في الحفاظ على قدرة

والمنافع ألصحاب المصالح اآلخرين، وكذلك الحفاظ على قاعدة رأس المال لدعم تنمية األنشطة االستثمارية 

 للصندوق.
 

مالكي دة إلى يقوم مجلس إدارة الصندوق والمدير بمراقبة رأس المال على أساس قيمة صافي الموجودات العائ

 الوحدات.

  



 صندوق سامبا كابيتال لألسهم األمريكية

 إيضاحات حول القوائم المالية

 2018و  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 يذكر غير ذلك()جميع المبالغ بالدوالر األمريكي ما لم 
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 تقدير القيمة العادلة 7-3
 

الذي يمكن قبضه من بيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منتظمة بين األطراف  السعرالقيمة العادلة هي 

المشاركة في السوق في تاريخ القياس. يستخدم الصندوق التسلسل التالي لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية 

 واإلفصاح عنها:
 

لموجودات أو المطلوبات المشابهة التي )غير معدلة( في أسواق نشطة لمدرجة هي أسعار  1مدخالت المستوى  •

 تستطيع المنشأة الوصول إليها بتاريخ القياس.

والتي تكون ملحوظة لألصل  1هي مدخالت أخرى غير األسعار المدرجة في المستوى  2مدخالت المستوى  •

 أو االلتزام بشكل مباشر أو غير مباشر

 ألصل أو االلتزام.هي المدخالت غير الجديرة بالمالحظة ل 3مدخالت المستوى  •
 

القيمة العادلة المقدرة لموجودات ومطلوبات الصندوق المالية مختلفة بشكل جوهري عن قيمها الدفترية. تستند  ال تعد

القيمة العادلة لالستثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة على األسعار المتداولة في 

 ف ضمن المستوى األول.األسواق النشطة، لذلك تُصن

 

 األدوات المالية من حيث الفئة 8
 

ضمن فئة التكلفة المطفأة  2018و 2019ديسمبر  31تم تصنيف كافة الموجودات والمطلوبات المالية كما في 

 باستثناء االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، التي تم تصنيفها وقياسها بالقيمة العادلة.
 

 آخر يوم للتقييم 9
 

 (.2018ديسمبر  31: 2018) 2019ديسمبر  31كان آخر تاريخ للتقييم بغرض إعداد هذه القوائم المالية هو 
 

 أحداث الحقة 10

 

وانتشر في جميع أنحاء دول الصين ودول  2020( في أوائل عام 19-كورونا )التاجي تم تأكيد وجود الفيروس

اخرى، مما تسبب في تعطيل األعمال والنشاط االقتصادي. يعتبر الصندوق أن هذا االنتشار غير قابل للتعديل على 

ويتطور بسرعة، فإن اإلدارة ال تعتبر أنه من الممكن تقديم تقدير كمي قائمة المركز المالي. بما أن الوضع متغير 

لألثر المحتمل لهذا االنتشار على الصندوق. سيدرج تأثير هذا االنتشار على التوقعات االقتصادية الكلية في القوائم 

 .2020المالية للصندوق في عام 
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مارس  30هـ )الموافق 1441شعبان  6تمت الموافقة على هذه القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الصندوق في 

 (.م2020


