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اداء الصندوق

20192018 2017 

لاير سعودي

141,933,229 145,992,648 47,624,035 

 سعوديلاير  

14.6123 13.4229 12.4327 

15.9366 14.5351 
12.8720 

13.3640 12.3695 
11.6420 

609,713,2 10,876,406 3,830,545 
%1.13 2.25 2.11 

0 0.25 0.20 0.25 0.15 0.20 

 منذ التأسيسعشر سنواتخمس سنواتثالث سنواتسنة واحدة%

6.23 46.15 - - 64.14 

11.79 50.88 - - 84.44 

2015 2016 2017 2018 2019 %  

- *26.89 4.93 11.53 10.72 

- **36.96 2.98 13.27 15.54 
2010 2011 2012 2013 2014 %

- - - - - 

- - - - - 
 ، **عائد المؤشر منذ تاريخ تأسيس الصندوق2016يناير   26عائد الصندوق من تاريخ التأسيس *

 
 مصاريف الصندوق:

  

 1,389,224.29 

 - 

 15,620.31 

 

2,603.05 

 

2,526.47 

 

3,719.29 

- 

36,617.96 

13,797.90 

216,094.73 

41,042.40 

1,721,246.40 

 %1.13 

717,952.00 
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 صندوق الراجحي لألسهم السعودية للدخل

 (مدار من قبل شركة الراجحي المالية)

  )غير مراجعة(الموجزة القوائم المالية األولية 

 وتقرير فحص المراجع المستقل

 2019 يونيو 30شهر المنتهية في ألفترة الستة 
  





  صندوق الراجحي لألسهم السعودية للدخل

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

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

  

 يضاحإ

 2019يونيو  30
 )غير مراجعة(
 لاير سعودي

 2018ديسمبر  31
 ( مراجعة)

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

    الموجودات 

 2,351,313 12,969,796  نقدية وشبة نقدية
 143,922,388 129,182,229 4 العادلة من خالل الربح أو الخسارةموجودات مالية مدرجة بالقيمة 

       70,778 92,133  توزيعات أرباح مدينة
  ───────── ───────── 

  146,344,479 142,244,158  إجمالي الموجودات 
 ═════════ ═════════ 

    المطلوبات
 227,274 206,022 5 أتعاب إدارة مستحقة 

   124,556 907,104  مصاريف مستحقة 
───────── ───────── 

  إجمالي المطلوبات
310,929 351,830   

───────── ───────── 
  

  

    حقوق الملكية

   145,992,649 141,933,229  القابلة لالسترداد مالكي الوحدات ة إلىصافي الموجودات العائد
───────── ───────── 

  
  

 146,344,479 142,244,158  المطلوبات وحقوق الملكيةاجمالي 

  ═════════ ═════════ 
    

   10,876,406 9,713,260  الوحدات القابلة لالسترداد المصدرة
═════════ ═════════ 

  
  

   13.42 14.61  صافي قيمة الموجودات العائدة لكل وحدة
═════════ ═════════ 

    
    

 
 

  



  صندوق الراجحي لألسهم السعودية للدخل

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

  

 يضاحإ 
2019 

  لاير سعودي
2018 

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

    الدخل

صافي الربح غير المحقق عن الموجودات المالية المدرجة بالقيمة 
 9,646,783 2,824,133   الخسارةالعادلة من خالل الربح أو 

صافي الربح المحقق عن الموجودات المالية المدرجة بالقيمة 
 429,051 10,535,077  العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 1,817,347 3,342,529  دخل توزيعات األرباح
  ───────── ───────── 

  11,893,181 16,701,739  إجمالي الدخل
 ───────── ───────── 

    المصاريف
 )722,527( )1,323,071( 5 أتعاب إدارة

 )16,337( )41,042( 6 مصاريف تطهير

  )63,505( )141,039(  أخرى
 ───────── ───────── 

  )802,369( )1,505,152(  إجمالي المصاريف
 ───────── ───────── 

 11,090,812 15,196,587  لفترة  لدخل ال صافي

    
        -       -  للفترةخر الدخل الشامل اآل

 ───────── ───────── 

   11,090,812 15,196,587  الدخل الشامل للفترة  إجمالي
═════════ ═════════ 

    
 

 
  



  صندوق الراجحي لألسهم السعودية للدخل

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

  
2019 

  لاير سعودي
2018 

    لاير سعودي
────────── ────────── 

    

 47,624,035 145,992,649  حقوق الملكية في بداية الفترة

  ───────── ───────── 

 11,090,812 15,196,587  صافي دخل الفترة

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

 11,090,812 15,196,587  الشامل للفترة إجمالي الدخل
  

  

 89,873,530 65,998,732  وحدات مصدرة خالل الفترة
 (25,112,079) (82,419,904)  وحدات مستردة خالل الفترة

   (1,478,448) (2,834,835)  توزيعات أرباح مدفوعة إلى مالكي الوحدات
───────── ───────── 

   121,997,850 141,933,229  في نهاية الفترة حقوق الملكية
═════════ ═════════ 

  
    

 الوحدات الوحدات
 القابلة لالسترداد ةمعامالت الوحد

 
  

 :خالل الفترةفيما يلي ملخصاً للوحدات القابلة لالسترداد 
 

  

    
 الوحدات في بداية الفترة

 
10,876,406 3,830,545 

 
 

───────── ───────── 

 6,570,861 4,414,754   مصدرة خالل الفترةوحدات 
 (1,799,034) (5,577,900)  خالل الفترةوحدات مستردة 

 
 

───────── ───────── 

  في الوحدات الزيادة)النقص(  صافي
 

(1,163,146) 4,771,827 
 

 
───────── ───────── 

 الوحدات في نهاية الفترة
 

9,713,260 8,602,372 
 

 
═════════ ═════════ 
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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 
 لاير سعودي 

2018 
 لاير سعودي 

 ───────── ───────── 
   

   النشاطات التشغيلية

 11,090,812 15,196,587 لفترة  ل صافي الدخل

   

ة المستخدم)من  النقدية التدفقات التعديالت لتسوية صافي الدخل إلى صافي

   النشاطات التشغيلية: في(

في األرباح غير المحققة عن الموجودات المالية المدرجة بالقيمة  حركةال

 (9,646,783) (2,824,133) العادلة من خالل الربح أو الخسارة
   

   :تعديالت رأس المال العامل

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

 الخسارة وأ

17,564,292 (69,699,181) 

 4,584,002 - الزيادة في الوحدات المستردة المستحقة

 - (21,355) الزيادة في توزيعات األرباح المدينة

     109,401 (10,951) في أتعاب اإلدارة المستحقة النقص( الزيادة)

     (33,979) (29,950) في المصاريف المستحقة  (نقصال)
 

───────── ───────── 

  (63,595,728) 9029,874,4 النشاطات التشغيلية من )المستخدمة في(النقدية التدفقات صافي 
───────── ───────── 

   النشاطات التمويلية

 89,873,530 265,998,73  المصدرةمتحصالت من الوحدات 

 (25,112,079) (82,419,904) الوحدات المستردة سداد

 (1,478,448) (2,834,835) توزيعات أرباح مدفوعة إلى مالكي الوحدات
 

───────── ───────── 

  63,283,003 (719,256,00) النشاطات التمويليةمن  (المستخدمة في)النقدية التدفقات صافي 
───────── ───────── 

 (312,725) 10,618,483 النقدية وشبه النقدية  في (النقصالزيادة )صافي 

  312,725 2,351,313 النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة
───────── ───────── 

  - 12,969,796 النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة
═════════ ═════════ 

   األرباح: التدفقات النقدية التشغيلية من توزيعات

 1,817,347 3,321,174 توزيعات أرباح مستلمة 

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

 التأسيس واألنشطة - 1

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

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

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

 شركة الراجحي المالية   

 5561ص ب   

 11432الرياض   

 المملكة العربية السعودية   
 

في سوق  بشكل رئيسي االستثمارالمشاركة إن الهدف من الصندوق هو تنمية رأس المال على المدى الطويل األجل من خالل 

وفقاً لضوابط الهيئة الشرعية للصندوق. كما يهدف الصندوق إلى توزيع الدخل إلى مالكي  المدرج في تداول األسهم السعودي

 .2015مايو  4تم تأسيس الصندوق بتاريخ . الوحدات

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

 الصندوق.  وخدمات اإلداري من قبل
 

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

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

 

 اللوائح النظامية   - 2
 

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

( لالئحة صناديق االستثمار الجديدة 2016نوفمبر  6هـ )الموافق 1438صفر  6( واعتباراً من 2006ديسمبر  24)الموافق 

(، والتي تنص 2016مايو  23هـ )الموافق 1437شعبان  16بتاريخ )"الالئحة المعدلة"( الصادرة من قبل هيئة السوق المالية 

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

 

 المحاسبية في السياسات يرات غتوال أسس اإلعداد - 3

 أسس االعداد 3-1

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

 ."التقرير المالي األولي"

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

تم إعداد هذه القوائم المالية األولية .2018 ديسمبر 31 في الخاصة بالصندوق كما السنوية الماليةتقرأ جنباً إلى جنب مع القوائم 

مبدأ االستحقاق باستثناء االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح باستخدام  ،الموجزة على أساس التكلفة التاريخية

باللاير السعودي والذي يعتبر العملة  الية األولية الموجزةيتم عرض القوائم المأو الخسارة حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة. 

 . لاير سعودي. كما يتم تقريب كافة المبالغ ألقرب الوظيفية للصندوق

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

 
 الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة  -4

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

 
 

 
الحد بمدير الصندوق  يقومإن االستثمارات في حقوق الملكية المذكورة أعاله مدرجة في سوق األسهم السعودي )"تداول"(. 

 مراقبة التعرض في كل قطاع استثمار واألوراق المالية الفردية.وذلك بمن مخاطر الصندوق 
  

 )غير مراجعة( 2019 يونيو 30

النسبة المئوية  

 للقيمة السوقية

 قيمة السوقيةال التكلفة

الربح/ )الخسارة( 

 غير المحقق

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي  )حسب القطاع( االستثمارات
 ───────── ───────── ───────── ───────── 
     

 7,220,159 45,435,871 38,215,712 35.17 المالية

 1,245,791 42,730,711 41,484,920 33.08 المواد األساسية

 2,045,280 15,484,988 13,439,708 11.99 االتصاالت

 1,219,762 11,765,158 10,545,396 9.11 السلع االستهالكية الكمالية 

 67,855 5,799,637 5,731,782 4.49 تجزئة األغذية 

 37,324 3,806,801 3,769,477 2.95 الصناعة 

 377,352 2,369,700 1,992,348 1.83 الرعاية الصحية

 (10,383) 1,789,363 1,799,746 1.38 عقارات

 ───────── ───────── ───────── ───────── 
 12,203,140 129,182,229 116,979,089 100.00 االجمالي 

 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 )مراجعة( 2018ديسمبر  31

النسبة المئوية  

 للقيمة السوقية

 قيمة السوقيةال التكلفة

)الخسارة(  /الربح

 غير المحقق

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي  استثمارات )حسب القطاع(
 ───────── ───────── ───────── ───────── 
     

 (343,616) 53,119,278 53,462,894 36.91 المواد األساسية

 6,852,478 57,293,786 50,441,308 39.81 ماليةال

 1,148,787 8,080,328 6,931,541 5.61 الكمالية ستهالكية اال السلع

 56,469 3,881,716 3,825,247 2.70 جزئة األغذيةت

 39,125 5,759,661 5,720,536 4.00 الرعاية الصحية

 1,498,027 11,145,989 9,647,962 7.74 االتصاالت

 127,737 4,641,630 4,513,893 3.23 الطاقة

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

 9,379,007 143,922,388 134,543,381 100.00 اإلجمالي
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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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 صافي قيمة ال، من إجمالي %1.75 ، أتعاب إدارة بمعدل سنوي قدرهيدفع الصندوق لمدير الصندوق
 كل يوم تقويم. تدفع األتعاب لمدير الصندوق تعويضاً له عن إدارة الصندوق. 

 
( الظاهرة في قائمة لاير سعودي 722,527: 2018يونيو  30) لاير سعودي 1,323,071 مبلغ وقدرهتمثل أتعاب اإلدارة 

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

 227,274: 2018ديسمبر  31)لاير سعودي  206,022 هوقدرمبلغ اإلدارة  أتعابدفع  ستحق، ي2019يونيو  30كما في 
 ( إلى مدير الصندوق.لاير 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 ا يموظفمن قبل  مملوكة ةوحد 10,846 على 2019يونيو  30في كما  المصدرةتشمل الوحدات 

 (.وحدة 7,693: 2018
 

: 2018ديسمبر  31لصندوق )مدير امن قبل  مملوكة ةوحدال شيء على  2019يونيو  30في كما  المصدرةتشمل الوحدات 
 (.ال شيء وحدة

 
 (.لاير سعودي 1,467,932: 2018ديسمبر  31) لاير سعودي 148,938لدى البنك  دالرصي ، بلغالفترةفي نهاية 

 

 مصاريف التطهير    -6

لاير سعودي( المصاريف المتكبدة فيما  16,337: 2018يونيو  30لاير سعودي ) 41,042البالغة  تطهيرالمصاريف  تمثل 

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

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

  .من خالل مدير الصندوق
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 لية.يقوم الصندوق بقياس استثماراته في األدوات المالية، مثل أدوات حقوق الملكية، بالقيمة العادلة بتاريخ كل قوائم ما
 

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

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

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

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

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

وتصنيفها لدى الصندوق فقط استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي تم قياسها بالقيمة العادلة 
من التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة. تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة لكافة الموجودات والمطلوبات  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  2كافةً ضمن المستوى  الفور. يتم تصنيفها

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

  تحليل تواريخ االستحقاق للموجودات والمطلوبات -8

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

 ا  شهر 12خالل  )غير مراجعة(2019يونيو  30كما في 

  لاير سعودي

 ا  شهر 12بعد 

 سعوديلاير 

 اإلجمالي

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

    الموجودات 

 12,969,796 - 12,969,796 نقدية وشبة نقدية

 موجودات مالية مدرجة بالقيمة 

 129,182,229 - 129,182,229 العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 92,133 - 92,133 توزيعات أرباح مدينة
 ───────── ───────── ───────── 

 142,244,158 - 142,244,158 إجمالي الموجودات
 ═════════ ═════════ ═════════ 

    المطلوبات

 206,022 - 206,022 أتعاب إدارة مستحقة

 104,907 - 104,907 مصاريف مستحقة الدفع 
 ───────── ───────── ───────── 

 310,929 - 310,929 إجمالي المطلوبات
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 اً شهر 12خالل  )مراجعة( 2018 ديسمبر 31كما في 

 لاير سعودي 

 اً شهر 12بعد 

 لاير سعودي 

 اإلجمالي

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

    الموجودات 

 2,351,313 - 2,351,313 نقدية وشبة نقدية

 موجودات مالية مدرجة بالقيمة 

 143,922,388 - 143,922,388 العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 70,778 - 70,778 توزيعات أرباح مدينة
 ───────── ───────── ───────── 

 146,344,479 - 146,344,479 إجمالي الموجودات
 ═════════ ═════════ ═════════ 

    المطلوبات

 227,274 - 227,274 أتعاب إدارة مستحقة

 124,556 - 124,556 مصاريف مستحقة 
 ───────── ───────── ───────── 

 351,830 - 351,830 إجمالي المطلوبات
 ═════════ ═════════ ═════════ 
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 (.2018ديسمبر  31: 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية ) 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).


