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 :الصندوق أداء
 

20192018 2017 

148,074,614 149,009,083 184,658,892 

2,269.5528 2,240.0434 2,193.8340 

2,269.5528 2,240.0434 
2,193.8340 

2,240.2011 2,193.9250 
2,160.7933 

65,244 66,521 84,172 

%0.25 0.39 0.28 

 منذ التأسيسعشر سنواتخمس سنواتثالث سنواتسنة واحدة%

2.52 6.02 8.36 14.99 126.96 

2.57 5.50 6.26 7.24 91.36 

2015 2016 2017 2018 2019 %  

0.98 1.71 1.53 2.11 2.66 

0.33 0.77 1.30 2.39 2.57 

2010 2011 2012 2013 2014 %

1.08 1.21 1.42 1.16 0.97 

0.19 0.19 0.32 0.15 0.13 

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


 

 www.alrajhi-capital.com 
 

 :مصاريف الصندوق
  

 374,799.58 

 - 

 4,859.84 

 

694.76 

 

198.77 

 

991.88 

- 

2,098.20 

1,732.76 

- 

385,375.79 

  %0.25 

- 

6

  

7

8

  

16%

16%  

9 

 

capital.com-www.alrajhi

 
 
 
 
 

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


 

 www.alrajhi-capital.com 
 

10

 المخالفة
تاريخ انتهاء 

 المخالفة

تاريخ بدء 

 # المخالفة
%

%
10-Mar-19 7-Mar-19 1 

 

  
 
 
 
 

 

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


 

 www.alrajhi-capital.com 
 

 

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


 
 
 
 
 
 

 
 الدوالر األمريكي -صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع 

 (مدار من قبل شركة الراجحي المالية)

  )غير مراجعة(الموجزة القوائم المالية األولية 

 وتقرير فحص المراجع المستقل

 2019 يونيو 30شهر المنتهية في لفترة الستة أ
  





 الدوالر األمريكي -صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع 

 .األولية الموجزة من هذه القوائم الماليةال يتجزأ ا جزء   12إلى  1شكل اإليضاحات المرفقة من ت
2 

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

  

 ايضاح

 2019يونيو  30
 )غير مراجعة(
 دوالر أمريكي

 2018ديسمبر  31
 ( مراجعة)

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

    الموجودات 

 43,391,142 53,606,159 4 نقدية وشبة نقدية

 10,977,518 13,579,498 5 مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةموجودات مالية 

 91,590,000 77,120,000 6 مقاسة بالتكلفة المطفأةإيداعات مرابحة 

 2,532,245 3,229,128 7 ةمقاسة بالتكلفة المطفأموجودات مالية 

 591,431 602,491  عموالت خاصة مستحقة
  ───────── ───────── 

 149,082,336 148,137,276  إجمالي الموجودات 
  

═════════ ═════════ 

    المطلوبات

 60,698 52,851 8 أتعاب إدارة مستحقة 

 12,555 9,811  مصاريف مستحقة  
  

───────── ───────── 

 73,253 62,662  إجمالي المطلوبات
  

═════════ ═════════ 

    

    حقوق الملكية

 149,009,083 148,074,614  القابلة لالسترداد مالكي الوحداتإلى  ةالموجودات العائدصافي 
  

───────── ───────── 

 اجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
 

148,137,276 149,082,336 

  ═════════ ═════════ 

 66,521 65,244  المصدرةالقابلة لالسترداد الوحدات 
  

═════════ ═════════ 

    

 2,240.03 2,269.55  الموجودات العائدة لكل وحدة  قيمة صافي 
  

═════════ ═════════ 

    
 

 
 

  



 الدوالر األمريكي -صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع 

 .األولية الموجزة من هذه القوائم الماليةال يتجزأ ا جزء   12إلى  1شكل اإليضاحات المرفقة من ت
3 

 )غير مراجعة( قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة
  2019يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  

 ايضاح 
2019 

  دوالر أمريكي
2018 

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

    الدخل

 1,656,558 2,236,631  دخل عموالت خاصة
  الموجوداتالربح غير المحقق من )الخسارة( صافي 

 75,412 (58,886)  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةمدرجة المالية 
بالقيمة العادلة مدرجة المالية  الموجوداتصافي الربح المحقق من 

 42,819 200,084  الخسارةمن خالل الربح أو 

  ───────── ───────── 

  2,377,829 1,774,789 
    المصاريف

 (277,443) (374,800) 8 أتعاب إدارة
  (7,949) (8,842)  مصاريف أخرى

 ───────── ───────── 

  (383,642) (285,392)  
 ───────── ───────── 

 1,489,397 1,994,187  لفترة  لدخل الصافي 

  ───────── ───────── 
  -       -        للفترةالدخل الشامل االخر 

 ───────── ───────── 

   1,489,397 1,994,187  إجمالي الدخل الشامل للفترة 
═════════ ═════════ 

    
  



 الدوالر األمريكي -صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع 

 .األولية الموجزة من هذه القوائم الماليةال يتجزأ ا جزء   12إلى  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 

───────── ───────── 
    

   184,658,892 149,009,083  في بداية الفترة حقوق الملكية
  

 1,489,397 1,994,187   فترةللدخل الصافي 

 - -  للفترة اآلخر الدخل الشامل 
  

───────── ───────── 

 للفترةاآلخر الدخل الشامل إجمالي 
 

1,994,187 1,489,397 
  

  
 23,099,577 31,160,364   إصدار وحدات خالل الفترة

 (49,157,870) (34,089,020)  استرداد وحدات خالل الفترة
  

───────── ───────── 

 160,089,996 148,074,614  الفترة نهايةفي حقوق الملكية 
  

═════════ ═════════ 

 
 وحداتال وحداتال القابلة لالسترداد ةمعامالت الوحد

 :القابلة لالسترداد للفترةلوحدات لفيما يلي ملخصاً 

    

 الوحدات في بداية الفترة
 

66,521 84,172 
 

 
───────── ───────── 

 10,494 13,866  وحدات مصدرة خالل الفترة

 (22,350) (15,143)  وحدات مستردة خالل الفترة 
 

 
───────── ───────── 

 في الوحدات التغيرالنقص  صافي
 

(1,277) (11,856) 

 
 

───────── ───────── 

 الوحدات في نهاية الفترة
 

65,244 72,316 
 

 
═════════ ═════════ 

 

 
 

  



 الدوالر األمريكي -صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع 

 .األولية الموجزة من هذه القوائم الماليةال يتجزأ ا جزء   12إلى  1شكل اإليضاحات المرفقة من ت
5 

 )غير مراجعة( قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة
 2019يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

   

 2019 
 دوالر أمريكي 

2018 
 دوالر أمريكي 

 ───────── ───────── 
   

   النشاطات التشغيلية

 1,489,397 1,994,187 فترة  للدخل الصافي 

   
من  )المستخدمة في( النقدية التدفقات التعديالت لتسوية صافي الدخل إلى صافي

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

 (75,412) 58,886 العادلة من خالل الربح أو الخسارة

   
   :تعديالت رأس المال العامل

 واموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح  النقص في)الزيادة( 
 2,415,172 (2,660,866) الخسارة

 (1,848) (11,060) في العموالت الخاصة المستحقة النقص

 7,101 (7,847) اإلدارة المستحقة أتعاب)النقص( الزيادة في 

 (5,709) (2,744) مستحقة الدفعالمصاريف في ال النقص
 

───────── ───────── 

  3,828,701 (629,444) التشغيليةالنشاطات من )المستخدمة في(  صافي النقدية
 ───────── ───────── 

   النشاطات االستثمارية  

  137,400,00 14,470,000 مقاسة بالتكلفة المطفأةالالمرابحة  إيداعاتالنقص في 

    9,891 (696,883) مقاسة بالتكلفة المطفأةالالمالية  الموجودات)الزيادة( النقص في 
───────── ───────── 

  137,409,891 13,773,117 النشاطات االستثمارية المستخدمة فيالنقدية التدفقات صافي 
───────── ───────── 

 

   النشاطات التمويلية

 23,099,577 31,160,364  المصدرةمتحصالت من الوحدات 

  (49,157,870) (34,089,020) الوحدات المستردة سداد
───────── ───────── 

  (26,058,293) (2,928,656) النشاطات التمويلية المستخدمة فيالتدفقات النقدية صافي 
───────── ───────── 

 115,180,299 10,215,017 النقدية وشبه النقدية  صافي الزيادة في

  3,834,218 43,391,142 النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة
───────── ───────── 

  119,014,517 53,606,159 النقدية في نهاية الفترةالنقدية وشبه 
═════════ ═════════ 

 العموالت الخاصة: دخلالتدفقات النقدية التشغيلية من 

  1,654,710 2,225,571 عموالت خاصة مستلمةدخل 
═════════ ═════════ 
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 )غير مراجعة( الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية

 2019يونيو  30

 

 التأسيس و األنشطة - 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: 

 

 شركة الراجحي المالية   

 5561ص ب   

 11432الرياض   

 المملكة العربية السعودية   

 

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

السلع على شراء  المرابحةتشتمل عمليات  .وفقاً ألحكام الشريعة صناديق مرابحة وصفقات مرابحةموجودات الصندوق في 

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

 .1990ديسمبر  14األرباح التجارية في الصندوق. تم تأسيس الصندوق في كافة يعاد استثمار و. وبالتالي تحقيق ربح

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

 . اإلداري من قبل الصندوق

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

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

 

 اللوائح النظامية   - 2

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

( 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 أسس اإلعداد -3

 أسس االعداد 3-1

ً لمعيار المحاسبة الدو 2019يونيو  30للفترة المنتهية في  أعدت هذه القوائم المالية األولية الموجزة  ( "التقرير 34لي )وفقا

 .المالي األولي"

فصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية، ويجب أن المعلومات واإلجميع ن القوائم المالية األولية الموجزة ال تتضمن إ 

 .2018 ديسمبر 31 في هيةتقرأ جنباً إلى جنب مع القوائم المالية السنوية للسنة المنت

باستثناء الموجودات المالية  مبدأ االستحقاقباستخدام  ،الموجزة على أساس التكلفة التاريخيةتم إعداد هذه القوائم المالية األولية  

الدوالر ب يتم عرض القوائم المالية األولية الموجزةبالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة.

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

 والتفسيرات و التعديالتالجديدة المعايير  -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 تى حالصادرة وغير السارية بعد  األخرى والتفسيرات التعديالتهناك العديد من  

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

 هذه التعديالت والتفسيرات، إذ ينطبق ذلك. تطبيقالموجزة. يعتزم الصندوق 
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 تتمة - مالية األولية الموجزة )غير مراجعة(إيضاحات حول القوائم ال

 2019يونيو  30

 
 النقدية وشبه النقدية   - 4

 
 

 2019يونيو  30
 )غير مراجعة(
 دوالر أمريكي

 2018ديسمبر  31
 )مراجعة(

  دوالر أمريكي
───────── ───────── 

 1,841,142 81,193 جاري حساب  –ك وأرصدة لدى البن
 3مع استحقاق خالل إيداعات مرابحة قصيرة االجل لدى بنوك أخرى 

 53,524,966 اشهر او اقل
 

41,550,000  
───────── ───────── 

 53,606,159 43,391,142  
═════════ ═════════ 

 
 والخسارةأالمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح  الموجودات المالية  -5

في  يةراالستثمافي الصناديق الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  لمكوناتفيما يلي ملخص 
  آخر يوم تقويم للسنة / للفترة:

 
 القيمة السوقية 
 دوالر أمريكي 

 التكلفة
 دوالر أمريكي 

 المحققربح غير ال
 دوالر أمريكي 

 ───────── ───────── ───────── )غير مراجعة( 2019يونيو  30كما في 

 89,833 13,489,665 13,579,498 لاير السعوديال –صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع 
 ───────── ───────── ───────── 

    )مراجعة( 2018ديسمبر  31كما في 
 148,719 10,828,799 10,977,518 لاير السعوديال –صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع 

 ───────── ───────── ───────── 

لصندوق أيًضا آلية تصنيف داخلية. ومع ذلك، يسعى ا ال يوجد لدىاالستثمارات في أدوات حقوق الملكية غير مصنفة. إن 

 مدير الصندوق إلى الحد من مخاطره من خالل مراقبة التعرض لكل استثمار في األسهم ووضع حدود لالستثمارات الفردية.

 
 مدرجة بالتكلفة المطفأةمرابحة إيداعات  -6

 
 

 2019يونيو  30
 )غير مراجعة(
 دوالر أمريكي

 2018ديسمبر  31
 )مراجعة(

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

 91,590,000 77,120,000 خرى األبنوك مرابحة لدى ال إيداعات
 ───────── ───────── 

 
 

 التالي:ك مكونة خرىاألمرابحة لدى البنوك ال إيداعات
 

 2019يونيو  30
 

 االستحقاق المتبقي
 النسبة المئوية

 التكلفة
 الدوالر األمريكي

 ──────── ──────── 
 11,000,000 14,26 شهر واحدحتى 

 48,975,000 63,50 أشهر 1-3
 9,875,000 12.80 أشهر 3-6
 7,270000 9,44 أشهر 6-9
 ──────── ──────── 
 100,00 77,120,000 
 ════════ ════════ 
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 تتمة - إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(

 2019يونيو  30
 
 تتمة-مرابحة مدرجة بالتكلفة المطفأةإيداعات  -6

 

 8201 ديسمبر 31
 

 االستحقاق المتبقي
 النسبة المئوية

 التكلفة
 األمريكي دوالرال

 ──────── ──────── 
 21,700,00 23.69 شهر واحدحتى 

 62,700,00 68.46 اشهر 1-3
 7,190,000 7.85 اشهر 3-6
 ──────── ──────── 
 100,00 91,590,000 
 ════════ ════════ 

 

أجرت اإلدارة تقييم انخفاض القيمة بناًء على الخسارة االئتمانية المتوقعة كما هو مطلوب بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 

ضمن الخسارة والذي تضمن مراعاة العديد من المتغيرات. بناًء على التقييم، قدرت اإلدارة أن خسارة انخفاض القيمة  ، 9

 مقابل القيمة الدفترية لالستثمار المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة في تاريخ التقرير.غير هامة  االئتمانية المتوقعة

 

 بالتكلفة المطفأة المقاسة الموجودات المالية -7

 :بالتكلفة المطفأة المقاسة فيما يلي ملخصاً بمكونات الموجودات المالية 

  دوالر أمريكي تاريخ االستحقاق )غير مراجعة( 2019يونيو  30
 ───────── ───────── 

 1,513,784  2023 يناير 18 صكوك دولة قطر
 700,000 2024 مارس 5 المراعي صكوك

 1,015,344 2024سبتمبر  17 األولصكوك بنك الخليج 
  ───────── 

  3,229,128 
  ═════════ 

 
 دوالر أمريكي  تاريخ االستحقاق )مراجعة( 2018ديسمبر  31
 ───────── ───────── 

 1,515,520 2023يناير  18 صكوك دولة قطر
 1,016,725 2024سبتمبر  17 صكوك بنك الخليج األول

  ───────── 

  2,532,245 
  ═════════ 

 
أجرت اإلدارة تقييم انخفاض القيمة بناًء على الخسارة االئتمانية المتوقعة كما هو مطلوب بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 

ضمن الخسارة ، والذي تضمن مراعاة العديد من المتغيرات. بناًء على التقييم، قدرت اإلدارة أن خسارة انخفاض القيمة 9

 مقابل القيمة الدفترية لالستثمار المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة في تاريخ التقرير.غير هامة  االئتمانية المتوقعة
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 تتمة - إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(

 2019يونيو  30

 

 المعامالت مع الجهات ذات العالقة   - 8
 

 يتعامل الصندوق خالل دورة أعماله العادية مع جهات ذات عالقة. 
 

من دخل العموالت سنويا  (%16:  2018يونيو  30)٪ 16يدفع الصندوق لمدير الصندوق أتعاب إدارة بحد أقصى قدره 
 الخاصة للصندوق . تهدف هذه االتعاب الى تعويض مدير الصندوق عن ادارته للصندوق.

 
( الظاهرة في قائمة دوالر أمريكي 277.443 :2018يونيو  30) دوالر أمريكي 374,800وقدره مبلغ تمثل أتعاب اإلدارة 

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

 60,698: 2018ديسمبر  31) دوالر أمريكي 52,851 قدرهمبلغ واإلدارة  أتعابدفع  ستحق، ي2019يونيو  30كما في 
 ( إلى مدير الصندوق.دوالر أمريكي

 
البنك بأسعار السوق السائدة. تتضمن استثمارات  لدىاستثمارات المرابحة بإيداع الصندوق  قوم، يخالل دورة االعمال العادية

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

 
 30( خالل الفترة. كما في دوالر امريكي 195: 2018يونيو  30) دوالر امريكي 198قدره مبلغ حملت أتعاب مجلس إدارة 

 31) دوالر امريكي 198 مبلغ وقدره ، بلغت أتعاب مجلس اإلدارة المستحقة الدفع لمجلس إدارة الصندوق2019يونيو 
 (.دوالر امريكي 394: 2018ديسمبر 

 
: 2018ديسمبر  31) مدير الصندوق يموظفمن قبل  مملوكة وحدة 82على  2019يونيو  30في  المصدرةتشمل الوحدات 

 (.وحدة 82
 

 31وحدة ) ال شيءمن قبل مدير الصندوق قدرها  على ال شيء وحدة مملوكة 2019يونيو  30صدرة في تشمل الوحدات الم
 وحدة(. ال شيء: 2018ديسمبر 

 
 (.دوالر أمريكي 1,841,142: 2018ديسمبر  31) دوالر أمريكي 81,193 لدى البنك د، بلغ الرصيالفترةفي نهاية 

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية  - 9

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

دفعه عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية بين  القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو

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  السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات أو في إما

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

الموجودات أو المطلوبات وأنهم يسعون للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير 

 لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية.

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

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

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

تصنيفها يتم لدى 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  1ضمن المستوى 

على الفور. يتم  وإمكانية تسييلهااألخرى بتاريخ إعداد القوائم المالية تقارب قيمتها الدفترية وذلك نظراً لمدتها قصيرة األجل 

تحويالت بين المستويات من التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة. لم يكن هناك  2ضمن المستوى هذه االستثمارات كافةً  تصنيفها

 خالل الفترة الحالية أو السنة السابقة.المختلفة لتسلسل القيمة العادلة 
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 تتمة  - إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(
 2019يونيو  30
 

 تحليل تواريخ االستحقاق للموجودات والمطلوبات -10

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

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

 شهر 12بعد 
  دوالر أمريكي

 اإلجمالي
  دوالر أمريكي

 ───────── ───────── ───────── 
    الموجودات 

 53,606,159 - 53,606,159 نقدية وشبة نقدية
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من 

 13,579,498 - 13,579,498 خالل الربح أو الخسارة
 77,120,000 - 77,120,000 بالتكلفة المطفأة مقاسةمرابحة  تإيداعا

 3,229,128 3,229,128 - ةبالتكلفة المطفأ مقاسة موجودات مالية
 602,491 - 602,491 عموالت خاصة مستحقة

 ────────── ────────── ────────── 

  148,137,276 3,229,128 144,908,148 إجمالي الموجودات
────────── ────────── ────────── 

    المطلوبات
 52,851 - 52,851 مصاريف مستحقة الدفع

  9,811 - 9,811 أتعاب إدارة مستحقة 
────────── ────────── ────────── 

 62,662 - 62,662 إجمالي المطلوبات
       

 

    

 شهر 12خالل  )مراجعة( 2018ديسمبر  31كما في 
 دوالر أمريكي 

 شهر 12بعد 
 دوالر أمريكي 

 اإلجمالي
 دوالر أمريكي 

 ───────── ───────── ───────── 
    الموجودات 

 43,391,142 - 43,391,142 نقدية وشبة نقدية

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من 
 10,977,518 - 10,977,518 خالل الربح أو الخسارة

 91,590,000 - 91,590,000 بالتكلفة المطفأة مقاسةمرابحة  إيداعات

 2,532,245 2,532,245 - ةبالتكلفة المطفأ مقاسة موجودات مالية

 591,431 - 591,431 عموالت خاصة مستحقة
 ───────── ──────── ───────── 

  149,082,336 2,532,245 146,550,091 إجمالي الموجودات
───────── ──────── ───────── 

    المطلوبات
 12,555 - 12,555 مصاريف مستحقة 

  60,698 - 60,698 مستحقةأتعاب إدارة 
───────── ──────── ───────── 

        73,253 - 73,253 إجمالي المطلوبات

 

  أخر يوم للتقويم   -11

 (.2018ديسمبر  31: 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية ) 2019يونيو  30 للسنة / كان آخر يوم تقويم للفترة

 

 الموجزةالقوائم المالية األولية اعتماد   -12

 يوليو 31)الموافق هـ 1440 ذي القعدة 28بتاريخ  الصندوق إدارةمن قبل القوائم المالية األولية الموجزة تم اعتماد هذه 

 2019.)  


