
 
 
 
 
 
 

 
 الدوالر األمريكي   -صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع 

 ( مدار من قبل شركة الراجحي المالية)

   مراجعة الغير الموجزة القوائم المالية األولية  

 وتقرير فحص المراجع المستقل 

 2020  يونيو 30شهر المنتهية في لفترة الستة أ 
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 .األولية الموجزة الماليةمن هذه القوائم ال يتجزأ ا جزء   14إلى  1شكل اإليضاحات المرفقة من ت
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   المركز المالي األولية الموجزةقائمة 
 2020يونيو  30كما في 

  

 يضاحإ

 2020 يونيو 30
 ( مراجعة غير)

 أمريكي  دوالر

 2019 ديسمبر 31
 )مراجعة(

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

    الموجودات  

 12,455,905 8,820,464 4 نقدية وشبة نقدية 

 10,229,444 19,396,132 5 العادلة من خالل الربح أو الخسارةموجودات مالية مدرجة بالقيمة 

 135,601,017 173,684,945 6 ةمقاسة بالتكلفة المطفأ موجودات مالية 

 925,142 810,035  عموالت خاصة مستحقة
  ───────── ───────── 

 159,211,508 202,711,576  إجمالي الموجودات 
  

═════════ ═════════ 

    المطلوبات 

 53,105 115,716 7 إدارة مستحقة  أتعاب

 15,245 13,558 8 المصاريف المستحقة والدائنون األخرون
  ───────── ───────── 

 68,350 129,274  المطلوبات  إجمالي
  

═════════ ═════════ 

    

    الملكية  حقوق

 159,143,158 202,582,302  مالكي الوحدات القابلة لالسترداد إلى ةصافي الموجودات العائد
  

───────── ───────── 

 الملكية  وحقوق المطلوبات  اجمالي
 

202,711,576 159,211,508 

  ═════════ ═════════ 

 69,299 87,403  لالسترداد المصدرة القابلةالوحدات 
  

═════════ ═════════ 

    

 2,296.47 2,317.80  العائدة لكل وحدة   الموجوداتقيمة  صافي
  

═════════ ═════════ 
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 مراجعة ال  غير قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة
   2020يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  

 يضاحإ 
2020 

 دوالر أمريكي  
2019 

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

    الدخل 

 2,236,631 1,657,875  دخل عموالت خاصة
  الموجوداتصافي الربح )الخسارة( غير المحقق من 

 (58,886) 125,918  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مدرجةالالمالية 
بالقيمة العادلة من  مدرجةالالمالية  الموجوداتصافي الربح المحقق من 

 200,084 25,601  خالل الربح أو الخسارة

  ───────── ───────── 

  1,809,394 2,377,829 
    المصاريف 

 (374,800) (276,587) 7 أتعاب إدارة
  (8,842) (9,143) 9 مصاريف أخرى

 ───────── ───────── 

  (285,730) (383,642)  
 ───────── ───────── 

 1,994,187 1,523,664  لفترة   لدخل  الصافي 

  ───────── ───────── 
  -        -         للفترة الدخل الشامل االخر 

 ───────── ───────── 

   1,994,187 1,523,664  إجمالي الدخل الشامل للفترة  
═════════ ═════════ 
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  غير المراجعة األولية الموجزة  الملكية حقوققائمة التغيرات في 
 2020يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

   2020 
   أمريكي دوالر

  2019 
  أمريكي دوالر

 ───────── ───────── 

   

 149,009,083 159,143,158 في بداية الفترة الملكية حقوق
 

 
 

 1,994,187 1,523,664  للفترة الدخل صافي
 - - للفترة  اآلخرالدخل الشامل 

 ───────── ───────── 

 1,994,187 1,523,664 للفترة اآلخرالدخل الشامل  إجمالي
 

 
 

 31,160,364 73,482,350  الفترة خالل وحدات إصدار
 (34,089,020) (31,566,870) الفترة خالل وحدات استرداد

 ───────── ───────── 

 148,074,614 202,582,302 الفترة  نهايةحقوق الملكية في  
 ═════════ ═════════ 

   

 الوحدات الوحدات  

   معامالت الوحدة القابلة لالسترداد 
   

   وحدات القابلة لالسترداد للفترة:معامالت ال فيما يلي ملخص
   

 66,521 69,299 الوحدات في بداية الفترة 
 ───────── ───────── 

 13,866 31,791 وحدات مصدرة خالل الفترة
 (15,143) (13,687) وحدات مستردة خالل الفترة 

 ───────── ───────── 

 (1,277) 18,104 في الوحدات (النقص) الزيادة صافي
 ───────── ───────── 

 65,244 87,403 الوحدات في نهاية الفترة 
 ═════════ ═════════ 
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   غير المراجعة  قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة
 2020يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

   

   2020 
   أمريكي دوالر

  2019 
  أمريكي دوالر

 ───────── ───────── 
   

   النشاطات التشغيلية 

 1,994,187 1,523,664 فترة  للدخل الصافي 

   
في  المستخدمة لتسوية صافي الدخل إلى صافي التدفقات النقديةالتعديالت 

  النشاطات التشغيلية:
 

غير المحققة عن الموجودات المالية المدرجة بالقيمة   الخسارة  (ربحلافي )  الحركة
 58,886 (125,918) العادلة من خالل الربح أو الخسارة

   

   :العامل المال رأس تعديالت

 (2,660,866) (9,040,770) و الخسارةافي موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح  الزيادة

 (11,060) 115,107 النقص )الزيادة( في العموالت الخاصة المستحقة

 (7,847) 62,611 اإلدارة المستحقة أتعاب)النقص( في  الزيادة

 (2,744) (1,687) والدائنون األخرونمستحقة الدفع المصاريف ال في النقص
 

───────── ───────── 

  (629,444) (7,466,993) في النشاطات التشغيلية المستخدمةصافي النقدية 
 ───────── ───────── 

   النشاطات االستثمارية   

 (696,883) (152,965,500) مقاسة بالتكلفة المطفأةمالية  موجودات شراء

 14,470,000 114,881,572 موجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأةاستحقاق/استبعاد  من متحصالت
 

───────── ───────── 

 13,773,117 (38,083,928) االستثمارية النشاطات من( في)المستخدمة  النقدية التدفقات صافي
 

───────── ───────── 
 

  

   النشاطات التمويلية 

 31,160,364 73,482,350  المصدرةمتحصالت من الوحدات 

 (34,089,020) (31,566,870) الوحدات المستردة سداد
 

───────── ───────── 

 (2,928,656) 41,915,480 النقدية من )المستخدمة في( النشاطات التمويلية التدفقاتصافي 
 

───────── ───────── 

 10,215,017 (3,635,441) النقدية وشبه النقدية   صافي )النقص( الزيادة في

   

 43,391,142 12,455,905 النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة
 

───────── ───────── 

  53,606,159 8,820,464 النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة 
═════════ ═════════ 

 
  

 العموالت الخاصة:  دخلالتدفقات النقدية التشغيلية من 

  2,225,571 1,774,091 عموالت خاصة مستلمة دخل
═════════ ═════════ 
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   غير المراجعة الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية

 2020يونيو  30في 

 

 واألنشطة   التأسيس - 1

)"الصندوق"(، هو صندوق استثماري غير محدد المدة، أنشئ   الدوالر األمريكي -صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع إن 

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: 

 

  الرئيسي المكتب المالية،الراجحي   

 حي المروج فهد،طريق الملك  8467  

 2743ص ب 

 11263الرياض   

 المملكة العربية السعودية   

 

رأس المال والسيولة. تستثمر على  الحفاظإن الصندوق مصمم للمستثمرين الراغبين في الحصول على دخل جاري مع 

 السلععلى شراء  المرابحةتشتمل عمليات  .وفقاً ألحكام الشريعة مرابحة وصفقات مرابحة صناديقموجودات الصندوق في 

 المؤجل الدفع طووبشرثم بيعها باألجل إلى مؤسسات ذات سمعة حسنة  مقابل الدفع الفوري والبضائع من موردين معتمدين

 .1990ديسمبر  14األرباح التجارية في الصندوق. تم تأسيس الصندوق في  كافةيعاد استثمار و. بحر تحقيق وبالتالي

 . الصندوق قبل من الحفظ أمين أتعاب تدفع. ( للعمل كأمين حفظالحفظ امين) لالستثمارالصندوق بتعيين شركة البالد  قام 

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

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

 

 الصندوق طوال الفترة.٪ من وحدات 40و٪ 10بناًء على المعلومات التاريخية، يتم استرداد ما بين 

 

 اللوائح النظامية    - 2

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

يدة ( لالئحة صناديق االستثمار الجد2016نوفمبر  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.السعودية  العربيةعلى األمور التي يتعين على جميع صناديق االستثمار العاملة في المملكة 

 

 السياسات المحاسبية   فييرات غوالت اإلعداد أسس -3

 أسس االعداد 3-1

( "التقرير 34وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ) 2020يونيو  30أعدت هذه القوائم المالية األولية الموجزة للفترة المنتهية في  

 المالي األولي".

أن  جبي، وةيالسنو ةيالمطلوبة في القوائم المالفصاحات المعلومات واإل جميعالموجزة ال تتضمن  ةياألول ةين القوائم المالإ 

 .2019 سمبريد 31 في ةيهللسنة المنت ةيالسنو ةيتقرأ جنباً إلى جنب مع القوائم المال

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

 الدوالريتم عرض القوائم المالية األولية الموجزة ب.العادلةة العادلة من خالل الربح أو الخسارة حيث يتم قياسها بالقيمة بالقيم

 . أمريكي دوالروالذي يعتبر العملة الوظيفية للصندوق. كما يتم تقريب كافة المبالغ ألقرب  االمريكي

 والتعديالت  والتفسيرات  الجديدةالمعايير  - 3-2

المالية السنوية  القوائمالموجزة مع تلك المتبعة في إعداد  األوليةالمالية  القوائمالسياسات المحاسبية المتبعة في إعداد  تتماشى 

 2020. هناك معايير وتعديالت وتفسيرات جديدة تطبق ألول مرة في عام 2019ديسمبر  31للصندوق للسنة المنتهية في 

  الموجزة للصندوق. األوليةالمالية  القوائمولكن ليس لها تأثير على 

تاريخ إصدار القوائم المالية األولية الموجزة  حتىالصادرة وغير السارية بعد  األخرى فسيراتوالت  التعديالتهناك العديد من  

مجلس اإلدارة الصندوق بأنه لن يكون لهذه التعديالت والتفسيرات أي أثر جوهري على القوائم المالية األولية   يعتقدللصندوق.  

 هذه التعديالت والتفسيرات، إذ ينطبق ذلك. تطبيقالموجزة. يعتزم الصندوق 

  



 الدوالر األمريكي  -صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع 

7 

 تتمة  -  الموجزة غير المراجعةإيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 2020يونيو  30في 

 
 النقدية وشبه النقدية    - 4
 

 
  يونيو 30

2020 
 ( مراجعة غير)

 دوالر أمريكي 

 ديسمبر 31
 2019 

 )مراجعة(
  دوالر أمريكي

───────── ───────── 

 455,905 620,464 حساب جاري  –ك وأرصدة لدى البن
 12,000,000 8,200,000 او اقل  أشهر 3استحقاق خالل  معإيداعات مرابحة قصيرة االجل لدى بنوك أخرى  
 ───────── ───────── 

 
8,820,464 12,455,905  

═════════ ═════════ 

 
 

 الخسارة وأالمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح  المالية الموجودات   -5
في   يةراالستثما الصناديق   فيالموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة    لمكوناتيلي ملخص    فيما 
  :للسنة/  للفترة يميتق يوم آخر

 

 ( مراجعة)غير  2020 يونيو 30 

 
 المئوية النسبة
   السوقية للقيمة

 التكلفة 
 دوالر أمريكي 

   القيمة السوقية
 دوالر أمريكي 

 المحقق  غير الربح
 دوالر أمريكي 

     
  لايرال  –صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع  

 312,527 19,396,132 19,083,605 100.00 السعودي 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 )مراجعة( 2019 ديسمبر  31 

 
  المئوية النسبة
 السوقية للقيمة

 التكلفة 
 دوالر أمريكي 

    القيمة السوقية
 دوالر أمريكي 

 المحقق  غير  الربح
 دوالر أمريكي 

     
  لايرال  –صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع  

 186,609 10,229,444 10,042,835 100.00 السعودي 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

لصندوق أيًضا آلية تصنيف داخلية. ومع ذلك، يسعى مدير الصندوق ا  لدى  يوجد  الاالستثمارات في أدوات حقوق الملكية غير مصنفة.    إن

 إلى الحد من مخاطره من خالل مراقبة التعرض لكل استثمار ووضع حدود لالستثمارات الفردية.

 
 مرابحة مدرجة بالتكلفة المطفأة إيداعات  -6

 
 

 يونيو  30 
 2020 

 ( مراجعة غير)

 ديسمبر 31
 2019 

 )مراجعة(
  

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

 132,375,000 170,270,000  خرى  األمرابحة لدى البنوك   إيداعات

 3,226,017 3,414,945  صكوك 

  ────────── ────────── 

  173,684,945 135,601,017 
  ══════════ ══════════ 
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   تتمة -غير المراجعة  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 2020يونيو  30في 
 
 تتمة   - مرابحة مدرجة بالتكلفة المطفأةإيداعات  -6

 
 خرى مكونة كالتالي:األمرابحة لدى البنوك ال إيداعات

 
 التكلفة  المئوية  النسبة ( مراجعة)غير    2020يونيو   30

 الدوالر األمريكي  قيمة ال من االستحقاق المتبقي 
 ───────── ───────── 

 25,600,000 15.03 واحد  شهر  حتى
 68,530,000 40.25 أشهر   1-3
 67,090,000 39.40 أشهر   3-6
 9,050,000 5.32 أشهر   6-9
 ────────── ────────── 

 100.00 170,470,000 
 ══════════ ══════════ 

 

 التكلفة المئوية النسبة )مراجعة(   2019 ديسمبر  31

 الدوالر األمريكي قيمةال من االستحقاق المتبقي 
 ────────── ────────── 

 24,825,000 18.75 واحد   شهر   حتى
 69,280,000 52.34 أشهر  1-3
 20,270,000 15.31 أشهر  3-6
 10,000,000 7.55 أشهر  6-9
 8,000,000 6.05 أشهر  9-12
 ────────── ────────── 

 100,00 132,375,000 
 ══════════ ══════════ 

 

 :أدناه ملخصة الصكوك

 

 الدوالر األمريكي  االستحقاق  تاريخ ( مراجعة )غير   2020يونيو   30في  كما

  ───────── 

   
 1,012,551 2024 سبتمبر  17 2024صكوك حكومة الشارقة 

 1,006,894 2023يناير  18 صكوك دولة قطر 
 700,000 2024 مارس 5 صكوك المراعي 

 495,500 2027يناير  21 ممتلكات  صكوك 
 200,000 2027يونيو  10 2027صكوك حكومة الشارقة 

  ───────── 

  3,414,945 
  ═════════ 

 

 الدوالر األمريكي االستحقاق تاريخ ( مراجعة )   1920 ديسمبر  13في   كما 

  ───────── 

   
 1,512,077 2023يناير  18 صكوك دولة قطر 

 1,013,940 2024سبتمبر  17 صكوك بنك الخليج األول 
 700,000 2024سبتمبر 5 صكوك المراعي 

  ───────── 

  3,226,017 
  ═════════ 
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   تتمة -غير المراجعة  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 2020يونيو  30في 

 

   العالقة ذات  الجهات  مع المعامالت  -7

 
 الصندوق مدير مع واألرصدة المعامالت (أ

 
 .العالقة ذات الجهات مع العادية أعماله دورة خالل الصندوق يتعامل

 
 الخاصة العمولة(، ويتم احتسابها على ٪16: 2019يونيو  30٪ سنويا )16يدفع الصندوق أتعاب إدارة بحد أقصى قدره  
 .إدارته عن الصندوق مدير تعويض على األتعاب هذه تهدفلصندوق. ل

 
( الظاهرة في قائمة أمريكي دوالر 374,800: 2019 يونيو 30) أمريكي دوالر 276,587أتعاب اإلدارة وقدرها  تمثل

 الموجزة األتعاب المحملة من قبل مدير الصندوق خالل السنة كما هو مبين أعاله. األوليةالدخل الشامل 
 

 دوالر 53,105: 2019ديسمبر  31) أمريكي دوالر 115,716تُستحق أتعاب إدارة قدرها  ،2020 يونيو 30في  كما 
 ( إلى مدير الصندوق.أمريكي

 
ل العادية، يقوم الصندوق بإيداع استثمارات المرابحة لدى البنك بأسعار السوق السائدة. تتضمن استثمارات خالل دورة االعما 

المرابحة عادة شراء سلعة من قبل الصندوق لغرض إعادة بيعها. يتم االتفاق على إعادة البيع والعالمة المرتبطة بزيادة التكلفة 
 لمرابحة.مع الطرف المقابل عند بدء صفقات معامالت ا

 
ديسمبر   31مملوكة من قبل موظفي مدير الصندوق )  وحدة على ال شيء  2020 يونيو  30الوحدات المصدرة كما في   تشتمل
 (.وحدة شيء ال: 2019

 
: 2019ديسمبر  31مملوكة من قبل مدير الصندوق ) وحدة ءال شي على 2020 يونيو 30الوحدات المصدرة كما في  تشمل

 (. وحدة شيء ال
 

 (.أمريكي دوالر 455,095: 2019ديسمبر  31) أمريكي دوالر 616,247، بلغ الرصيد لدى البنك فترةنهاية ال وفي
 

 اإلدارة مجلس مع المعامالت ( ب
 

 بحضور المتعلقة خدماتهم نظير الصندوق وأحكام لشروط وفقا  تحديدها  يتم مكافأة المستقلين اإلدارة مجلس أعضاء يستحق
 اجتماع  لكل  أمريكي  دوالر  1,333  حاليًا   اإلدارة  مجلس  أعضاء  أتعاب  تبلغ.  الصندوق  اجتماعات  أو  اإلدارة  مجلس  اجتماعات

 الخاضعة الصناديق كافة قبل من بالتساوي دفعها  ويتم إدارة مجلس عضو لكل أقصى كحد سنويًا  اجتماعين بواقع وذلك
 .اإلدارة مجلس إلشراف

 
. وكما في الفترة( خالل أمريكي دوالر 198: 2019 يونيو 30) أمريكي دوالر 140تحميل أتعاب مجلس إدارة قدرها  تم

( إلى دوالر أمريكي 198: 2019ديسمبر  31)دوالر أمريكي  140تُستحق أتعاب مجلس إدارة قدرها  ،2020 يونيو 30
 لصندوق.مجلس إدارة ا

 
 
 المصاريف المستحقة والدائنون األخرون  -8
 

 
 
 

 2020 يونيو 30
 ( مراجعة)غير 
 أمريكي  دوالر

 2019 ديسمبر 31 
 )مراجعة(

       أمريكي دوالر

 9,800  4,874 مستحقة مراجعةأتعاب 
 2,000  994 لهيئة السوق المالية  مستحقة رسوم

       3,445  7,690 أخرى مستحقةمصاريف 

 13,558  15,245       
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   تتمة -غير المراجعة  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 2020يونيو  30في 

 
 األخرى  مصاريف - 9
 

 
 
 

2020 
 ( مراجعة)غير 
 أمريكي  دوالر

 2019 
 مراجعة( غير)

       أمريكي دوالر

 4,860  4,874 مراجعة أتعاب
 992  994 المالية السوق هيئة رسوم
 694  697 تداول رسوم
       2,296  2,578 أخرى

 9,143  8,842       
 
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية   - 10

تصنيفها  يتملدى الصندوق فقط استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي تم قياسها بالقيمة العادلة و
من التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة. تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة لكافة الموجودات والمطلوبات المالية   2ضمن المستوى  

على الفور. يتم  تسييلها  وإمكانيةاألخرى بتاريخ إعداد القوائم المالية تقارب قيمتها الدفترية وذلك نظراً لمدتها قصيرة األجل 
بين المستويات   تحويالتمن التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة. لم يكن هناك    2االستثمارات ضمن المستوى    هذها كافةً  تصنيفه

 المختلفة لتسلسل القيمة العادلة خالل الفترة الحالية أو السنة السابقة.
 

 تحليل تواريخ االستحقاق للموجودات والمطلوبات  -11

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

 )غير مراجعة(  2020يونيو  30كما في 
 شهر  12خالل 
   أمريكي دوالر

 شهر  12بعد 
   أمريكي دوالر

 اإلجمالي 
   أمريكي دوالر

 ───────── ───────── ───────── 

    الموجودات  
 8,820,464 - 8,820,464 نقدية نقدية وشبة 

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
  19,396,132 -  19,396,132 الربح أو الخسارة

  173,684,945 3,414,945 170,270,000 بالتكلفة المطفأة مقاسة مالية موجودات
 810,035 - 810,035 عموالت خاصة مستحقة

 ────────── ────────── ────────── 

 202,711,576 3,414,945 199,296,631 إجمالي الموجودات 
       

    المطلوبات 
  115,716 -  115,716 مستحقة إدارة أتعاب

 13,558 - 13,558 المصاريف المستحقة الدفع والدائنون األخرون
 ────────── ────────── ────────── 

        129,274 - 129,274 إجمالي المطلوبات 
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   تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة غير المراجعة  

 2020يونيو  30في 

 

 تتمة -  تحليل تواريخ االستحقاق للموجودات والمطلوبات  -11

 

 اإلجمالي شهًرا 12 بعد شهًرا 12 خالل 
 أمريكي  دوالر  أمريكي  دوالر  أمريكي  دوالر  (مراجعة) 2019 ديسمبر 31 في كما 
    

    الموجودات 
 12,455,905 - 12,455,905   نقدية وشبة نقدية

 خالل من العادلة بالقيمة مدرجة مالية موجودات
 10,229,444 - 10,229,444 الخسارة أو الربح

 135,601,017 3,226,017 132,375,000 المطفأة بالتكلفة مقاسة مالية موجودات
 925,142 - 925,142 مستحقة خاصة عمولة

 ────────── ────────── ────────── 

 159,211,508 3,226,017 155,985,491 الموجودات إجمالي
 ══════════ ══════════ ══════════ 

    
    المطلوبات 

 53,105 - 53,105 مستحقة إدارة أتعاب
 15,245 - 15,245 المصاريف المستحقة الدفع والدائنون األخرون

 ────────── ───────── ────────── 

 68,350 - 68,350  المطلوبات إجمالي

 ══════════ ══════════ ══════════ 

 

    تقييم  أخر يوم  -12

 (.2019ديسمبر  31: 2019ديسمبر  31المنتهية  للسنة) 2020يونيو  30للفترة / للسنة  تقييمكان آخر يوم 

 

 الموجزة  األولية المالية القوائم على 19-كوفيد  تأثير     -13
 

 بانتشاره  منها   اقراًرا  وتحوله إلى جائحة(  19-)كوفيد  كورونا   فيروس  تفشي  العالمية  الصحة  منظمة  أعلنت،  2020  مارس  خالل
 العربية المملكة ذلك في بما  العربي، الخليجي منطقة على أيًضا الفيروس هذا تفشي أثر لقد. العالم أنحاء كافة في السريع

  المملكة  وقامت. الفيروس انتشار احتواء بهدف اإلجراءات من العديد العالم أنحاء كافة في الحكومات اتخذت وقد. السعودية
 ومنع  العام  الحظر  وفرض  االجتماعي،  التباعد  بشأن  التعليمات  وإصدار  الحدود  بإقفال  الخصوص،  وجه  على  السعودية،  العربية
 .المملكة أنحاء كافة في التجول

 
 الصندوق  مدير  يقوم  واالقتصادية،  االجتماعية  األنشطة  لبعض  تعطيل  من  عنه  نتج  وما   كورونا   لفيروس  السريع  لالنتشار  استجابة

 ذلك في بما واالحترازية، الوقائية اإلجراءات من سلسلة باتخاذ وقام والمستقبلية الحالية التشغيلية أنشطته على تأثيره بتقييم
 .وأسرهم الموظفين سالمة لضمان بعد عن العمل تفعيل

 
، شهدت العمليات والنتائج 2020يونيو  30اعتباًرا من تاريخ القوائم المالية األولية الموجزة لفترة الستة أشهر المنتهية في 

سائر االئتمان المتوقعة اإلضافية غير الجوهرية في المالية للصندوق تأثًرا نتيجة تفشي فيروس كورونا بشكل رئيسي نتيجة لخ 
الموجودات المالية للصندوق المقاسة بالتكلفة المطفأة والناتجة عن التغيرات في عوامل االقتصاد الكلي واالفتراضات. تم إظهار 

افي قيمة الموجودات وقيمة تأثير الجائحة على العمليات والنتائج المالية للصندوق حتى تاريخ القوائم المالية األولية في ص
االستثمارات. إن هذه التطورات قد تؤثر على النتائج المالية المستقبلية والتدفقات النقدية والوضع المالي، وسيواصل مدير 

 الصندوق تقييم طبيعة وحجم التأثير على أعمال الصندوق ونتائجه المالية.
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