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 :الصندوق أداء
 

2019 2018 2017 

72,563,797 63,042,913 110,904,802 

109.9189 106.3294 105.1059 

109.9189 106.3294 
105.1059 

106.3294 104.9351 
103.2790 

7660,15 592,902 1,055,172 
%310. 0.60 0.53 

 منذ التأسيسعشر سنواتخمس سنواتثالث سنواتسنة واحدة%

4.45 7.43 - - 9.92 

3.34 7.89 - - 10.13 

2015 2016 2017 2018 2019 %  

1.16 1.80 1.77 1.16 3.38 

1.08 1.52 2.04 3.17 1.65 

2010 2011 2012 2013 2014 %

- - - - 1.03 

- - - - 1.06 
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    للصكوكصندوق الراجحي 

 (مدار من قبل شركة الراجحي المالية)

  )غير مراجعة(الموجزة القوائم المالية األولية 

 وتقرير فحص المراجع المستقل

 2019 يونيو 30شهر المنتهية في ألفترة الستة 
  





 للصكوكصندوق الراجحي 

 .األولية الموجزة ا من هذه القوائم الماليةجزء   9إلى  1شكل اإليضاحات المرفقة من ت
2 

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

  

 ايضاح

 2019يونيو  30
 )غير مراجعة(

 لاير سعودي

 2018ديسمبر  31
 ( مراجعة) 

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

    الموجودات 

 607,467 1,833,826  نقدية وشبة نقدية
 62,080,397 70,256,304 4 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 428,689 530,033  مستحقةعمولة خاصة 
  ───────── ───────── 

  63,116,553 72,620,163  إجمالي الموجودات
 ───────── ───────── 

    المطلوبات
 28,049 29,190 5 الدفع أتعاب إدارة مستحقة

 45,591 27,176  مصاريف مستحقة الدفع
  ───────── ───────── 

 73,640 56,366  اجمالي المطلوبات
  ═════════ ═════════ 

    حقوق الملكية

  القابلة لالسترداد مالكي الوحداتإلى  ةصافي الموجودات العائد
 

72,563,797 63,042,913 
  ───────── ───────── 

   63,116,553 72,620,163  اجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
═════════ ═════════ 

    
   592,902 660,157  الوحدات القابلة لالسترداد المصدرة

═════════ ═════════ 
  

  
   106.33 109.92  صافي قيمة الموجودات العائدة لكل وحدة

═════════ ═════════ 

 
 

  



 للصكوكصندوق الراجحي 

 .األولية الموجزة ا من هذه القوائم الماليةجزء   9إلى  1شكل اإليضاحات المرفقة من ت
3 

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

 
  

 ايضاح 
2019 

 لاير سعودي 
2018 

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

    الدخل

 1,153,323 1,132,739  دخل العمولة الخاصة

المالية  الموجوداتغير المحقق من  )خسارة( صافي الربح

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةالمدرجة 

 

2,239,015 (577,284) 

المدرجة المالية  الموجوداتمن  ةالمحقق خسارةصافي ال

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 

(940,547) (223,295) 

  ───────── ───────── 

 352,744 2,431,207  اجمالي الدخل
 

 ───────── ───────── 
 

   

    المصاريف

 (244,156) (175,385) 5 أتعاب إدارة

 (31,121) (30,662)  مصاريف أخرى

  ───────── ───────── 

 (275,277) (206,047)  اجمالي المصاريف
  ───────── ───────── 

 77,467 2,225,160  دخل للفترةالصافي 
    

  -       -        للفترةخر الدخل الشامل اآل
 ───────── ───────── 

   77,467 2,225,160  الدخل الشامل للفترة إجمالي
═════════ ═════════ 

    

 
 

  



 للصكوكصندوق الراجحي 

 .األولية الموجزة ا من هذه القوائم الماليةجزء   9إلى  1شكل اإليضاحات المرفقة من ت
4 

 )غير مراجعة(    األولية الموجزة  حقوق الملكيةقائمة التغيرات في 
 2019يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 2019 

 لاير سعودي 
2018 

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

 110,904,802 63,042,913 في بداية الفترة حقوق الملكية

 ────────── ────────── 

 77,467 2,225,160 لفترةلدخل الصافي 

 -        -        ر للفترةالدخل الشامل االخ

 ────────── ────────── 

  77,467 2,225,160 إجمالي الدخل الشامل للفترة 
  

 3,769,224 25,805,971 وحدات مصدرة خالل الفترة

 (31,630,370) (18,510,247) وحدات مستردة خالل الفترة

 ────────── ────────── 

 83,121,123 72,563,797 ملكية في نهاية الفترةالحقوق 

 ══════════ ══════════ 

   
 الوحدات الوحدات 

   القابلة لالسترداد ةمعامالت الوحد
 :خالل الفترةلوحدات القابلة لالسترداد معامالت افيما يلي ملخصاً ل

   
 1,055,172 592,902 الوحدات في بداية الفترة

 ────────── ────────── 

 35,854 238,512  مصدرة خالل الفترةوحدات 
 (301,169) (171,257) خالل الفترةوحدات مستردة 

 ────────── ────────── 
 (265,315) 67,255 في الوحدات (النقصالزيادة ) صافي

 ────────── ────────── 
 789,857 660,157 الوحدات في نهاية الفترة

 ══════════ ══════════ 
    

   

 
  



 للصكوكصندوق الراجحي 

 .األولية الموجزة ا من هذه القوائم الماليةجزء   9إلى  1شكل اإليضاحات المرفقة من ت
5 

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

   

 2019 
 لاير سعودي 

2018 
 لاير سعودي 

 ───────── ───────── 
   

   النشاطات التشغيلية

467,77 2,225,160 صافي الدخل للفترة    

   

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

   النشاطات التشغيلية: من

المحققة عن الموجودات المالية المدرجة  رغي الخسائر( األرباح) فيالحركة 

) بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ,239,0152 ) 577,284 
   

   :تعديالت رأس المال العامل

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

(5,936,892) ةو الخسارأالربح   23,790,148 

(101,344) مستحقةال خاصةال عموالتالفي  النقص)الزيادة(   160,134 

 18,293 1,141 الزيادة في أتعاب اإلدارة المستحقة

(18,415) في المصاريف المستحقة الدفع النقص  (49,219)   
───────── ───────── 

(6,069,365) النشاطات التشغيلية )المستخدمة في( من النقديةالتدفقات صافي   ,574,10724   
───────── ───────── 

   النشاطات التمويلية

 3,769,224 25,805,971 المصدرةمتحصالت من الوحدات 

(18,510,247) الوحدات المستردة سداد  (31,630,370)  
 

───────── ───────── 

(27,861,146) 7,295,724 )المستخدمة في( النشاطات التشغيلية من صافي التدفقات النقدية  
 

───────── ───────── 

(3,287,039) 1,226,359 النقدية وشبه النقدية  في( النقص)زيادة ال صافي  

7,46607 النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة  ,313,3043   
───────── ───────── 

26526, 1,833,826 النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة   
═════════ ═════════ 

   :دخل العموالت الخاصةالتدفقات النقدية التشغيلية من 

031,3951,  عمولة خاصة مستلمةدخل   ,313,4571  

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

 التأسيس واألنشطة - 1

)"الصندوق"(، هو صندوق استثماري غير محدد المدة، أنشئ بموجب اتفاق بين شركة للصكوك صندوق الراجحي إن 

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  

إن الصندوق مصمم للحصول على دخل مستمر مع إمكانية تنمية رأس المال على المدى المتوسط والطويل األجل وذلك 

وإيداعات المرابحة بالبضائع، ، تتكون من الصكوك االسالمية طبقا ألحكام الشريعةباستخدام أدوات االستثمار التي 

 المركبة االستثمارية وصناديق المضاربة بالبضائع. اإلسالمية واالستثمارات في الحسابات اإلسالمية، والمنتجات

 

( بموجب موافقة هيئة السوق المالية، وبدأ عملياته 2014يونيو  23هـ )الموافق 1435شعبان  25تم تأسيس الصندوق بتاريخ 

 (.2014سبتمبر  14هـ )الموافق  1435لقعدة ذي ا 14بتاريخ 

تدفع أتعاب أمين الحفظ "( للعمل كأمين حفظ وإداري ومسجل. أمين حفظ)" لالستثمارقام الصندوق بتعيين شركة البالد 
 الصندوق.مدير وخدمات اإلداري من قبل 

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

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

 اللوائح النظامية   - 2

هـ 1427حجة ذو ال 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 ميع صناديق االستثمار العاملة في المملكةعلى األمور التي يتعين على ج

 

 المحاسبيةفي السياسات يرات غتوال أسس اإلعداد - 3

 أسس االعداد 3-1

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

ن القوائم المالية األولية الموجزة ال تتضمن جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية، ويجب أن إ 
 .2018 ديسمبر 31 في هيةتقرأ جنباً إلى جنب مع القوائم المالية السنوية للسنة المنت

مبدأ االستحقاق باستثناء الموجودات المالية باستخدام  ،أساس التكلفة التاريخيةتم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة على  
 يتم عرض القوائم المالية األولية الموجزةالمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة. 

 .لاير سعوديتقريب كافة المبالغ ألقرب  . كما يتمباللاير السعودي والذي يعتبر العملة الوظيفية للصندوق

 الجديدة والتعديالت والتفسيراتالمعايير  -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 إدارة الصندوق بأنه لن يكون لهذه التعديالت والتفسيرات أي أثر جوهري على القوائم المالية األولية للصندوق. 

 الموجزة. يعتزم الصندوق تطبيق هذه التعديالت والتفسيرات، إذ ينطبق ذلك.
  



 للصكوكصندوق الراجحي 
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 تتمة  -)غير مراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 2019يونيو  30
 
 ةو الخسارأالمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح  الموجودات المالية  -4
 

 :ملخصا بمكونات محفظة االستثمارات في اخر يوم تقويم للسنة/الفترةفيما يلي  
 

 مراجعة( )غير2019يونيو  30كما في 

 غير محققةح اربا القيمة السوقية التكلفة الوصف  

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 

 ───────── ───────── ───────── 

 213,669 55,635,465 55,421,796 االستثمار في صكوك 
 –صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع  

 177,655 12,951,546 12,773,891 لاير سعودي
 –صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع 

 1,225,910 1,669,293 443,383 دوالر أمريكي
 ───────── ───────── ───────── 

اجمالي الموجودات المالية لمدرجة بالقيمة 
 1,617,234 70,256,304 68,639,070 العادلة من خالل الربح او الخسارة 

 ═════════ ═════════ ═════════ 
  

 )مراجعة(2018ديسمبر  31 

 القيمة السوقية التكلفة الوصف   
  ربح / )خسارة(

 غير محققة
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 
 ───────── ───────── ───────── 

 (917,849) 46,924,026 47,841,875 االستثمار في صكوك 
 –صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع  

 138,784 4,513,237 4,374,453 دوالر امريكي
 –صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع 

 157,284 10,643,134 10,485,850 لاير سعودي
 ───────── ───────── ───────── 

اجمالي الموجودات المالية لمدرجة بالقيمة 
 (621,781) 62,080,397 62,702,178 العادلة من خالل الربح او الخسارة 

 ═════════ ═════════ ═════════ 
 

 :2019يونيو  30كما في ملخصا بمكونات االستثمارات في الصكوك فيما يلي  
 

 تاريخ االستحقاق 

 2019يونيو  30
 )غير مراجعة(

 لاير سعودي
 ───────── ───────── 
   

  11,856,000  2020يونيو  8 صكوك اسمنت نجران

  10,000,000  2022يوليو  30 صكوك بحري

  6,158,580  2024فبراير  21 صكوك ايكويت

  5,500,000  2026يونيو  2 صكوك بنك الجزيرة

  5,201,972  2024سبتمبر  17 صكوك حكومة الشارقة

  5,000,000  2019نوفمبر  17 صكوك الشركة المتقدمة

  4,786,763  2026سبتمبر  15 صكوك إعمار

  4,000,000  2022سبتمبر 16 صكوك المراعي 

  3,132,150  2024 مارس 5 دوالر أمريكيراعي صكوك الم
  ───────── 
  55,635,465 
  ═════════ 
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 تتمة  -)غير مراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 2019يونيو  30

 
 تتمة – ةو الخسارأالمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح  الموجودات المالية  -4

 
 :2018ديسمبر  31ملخصا بمكونات االستثمارات في الصكوك كما في فيما يلي  

 تاريخ االستحقاق 

 2018 ديسمبر 31
 )مراجعة(

 لاير سعودي

   

  11,760,000  2020يناير  8 صكوك اسمنت نجران

  9,800,000  2022يوليو  30 صكوك بحري

  3,327,953  2024سبتمبر  17 صكوك حكومة الشارقة

  5,000,000  19نوفمبر  17 المتقدمةصكوك الشركة 

  5,500,000  2026يونيو  2 صكوك بنك الجزيرة

  5,527,631  2024فبراير  21 صكوك ايكويت

  3,980,000  2022سبتمبر  16 صكوك المراعي 

  2,028,442  2026سبتمبر  15 صكوك إعمار
  ───────── 
  46,924,026 
  ═════════ 

 

 المعامالت مع الجهات ذات العالقة   - 5
 

 يتعامل الصندوق خالل دورة أعماله العادية مع جهات ذات عالقة. 
 

سنويا، ويتم احتسابها على صافي قيمة موجودات الصندوق بتاريخ كل  %0.5يدفع الصندوق أتعاب إدارة بحد أقصى قدره 
سنويا من متوسط صافي الموجودات  %0.25ب بحد أقصى يوم تقويم. إضافة الى ذلك، يقوم مدير الصندوق بتحميل أتعا

 للوفاء بالمصاريف األخرى للصندوق
 

لاير سعودي( الظاهرة في قائمة  244,156 :2018يونيو  30لاير سعودي ) 175,385وقدره مبلغ تمثل أتعاب اإلدارة 
 رة كما هو مبين أعاله.الدخل الشامل األولية الموجزة األتعاب المحملة من قبل مدير الصندوق خالل الفت

 
لاير سعودي(  28,049: 2018ديسمبر  31لاير ) 29,190 وقدرهمبلغ اإلدارة  أتعابدفع  ستحق، ي2019يونيو  30كما في 

 إلى مدير الصندوق.
 

 30( خالل الفترة. كما في لاير سعودي 117: 2018يونيو  30) لاير سعودي 236قدره مبلغ وحملت أتعاب مجلس إدارة 
 (.لاير 236: 2018ديسمبر  31، بلغت أتعاب مجلس اإلدارة المستحقة الدفع لمجلس إدارة الصندوق ال شيء )2019يونيو 

 
ديسمبر  31) لصندوقمدير ا يموظفقبل على ال شيء وحدة مملوكة من  2019يونيو  30في  المصدرةتشمل الوحدات 

 (.ال شيء وحدة: 2018
 

: 2018ديسمبر  31مدير الصندوق )وحدة مملوكة من قبل  48,288على  2019يونيو  30تشمل الوحدات المصدرة في 
 (.وحدة 48,288

 
 لاير سعودي(. 502,376: 2018ديسمبر  31لاير سعودي ) 763,826لدى البنك  دالرصي ، بلغالفترةفي نهاية 
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، بالقيمة العادلة بتاريخ كل االستثمارات في الصناديق والصكوكيقوم الصندوق بقياس استثماراته في األدوات المالية، مثل 
 قوائم مالية

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

ق بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات بين متعاملين في السو
قد تمت إما في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات، أو في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق فائدة 

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

 المطلوبات وأنهم يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية.
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 تتمة - القيمة العادلة لألدوات المالية -6

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

 
لدى الصندوق فقط استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي تم قياسها بالقيمة العادلة وتصنيفها 

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

من التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة. لم يكن هناك تحويل في التسلسل  1الفور. يتم تصنيفها كافةً ضمن المستوى 
 لسابقة.الهرمي لمستويات القيمة العادلة خالل الفترة الحالية أو السنة ا

 

 الموجودات والمطلوبات تواريخ االستحقاقتحليل         -7
 يوضح الجدول أدناه تحلياًل لألصول والخصوم وفقًا للوقت المتوقع الستردادها أو تسويتها على التوالي: 

 
  

 
 (مراجعة)غير  2019يونيو  30في كما 

 شهر 12 خالل
 لاير سعودي

 شهر 12بعد 
 لاير سعودي

 المجموع
 سعوديلاير 

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

 1,833,826 - 1,833,826 نقدية وشبة نقدية
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من 

 70,256,304 38,779,465 31,476,839 خالل الربح أو الخسارة
 530,033 - 530,033 عمولة خاصة مستلمة

 ──────── ──────── ──────── 
 72,620,163 38,779,465 33,840,698 إجمالي الموجودات

 ──────── ──────── ──────── 
    المطلوبات

 29,190 - 29,190 مستحقة الدفع أتعاب إدارة
 27,176 - 27,176 مسحقة مصاريف

 ──────── ──────── ──────── 

 اجمالي المطلوبات
56,366 - 56,366 

 
════════ ═════════ ═════════ 

 
 (مراجعة) 2018 ديسمبر 31في 

 شهر 12 خالل
 لاير سعودي

 شهر 12بعد 
 لاير سعودي

 المجموع
 لاير سعودي

 ──────── ──────── ──────── 
    

    الموجودات 

 607,467 - 607,467 نقدية وشبة نقدية

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من 
 62,080,397 41,924,026 20,156,371 خالل الربح أو الخسارة
 428,689 - 428,689 عمولة خاصة مستحقة

 ──────── ──────── ──────── 
 63,116,553 41,924,026 21,192,527 إجمالي الموجودات

 ──────── ──────── ──────── 
    المطلوبات

 28,049  28,049 مستحقة الدفع أتعاب ادارية

 45,591 - 45,591 مصاريف مستحقة
 ──────── ──────── ──────── 

 اجمالي المطلوبات
73,640 - 73,640 

 
════════ ═════════ ═════════ 
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 آخر يوم تقييم        -8

 (.2018ديسمبر  31: 2018ديسمبر  31)السنة المنتهية في  2019يونيو  30هو كان آخر يوم تقييم للفترة / السنة            
 
 قوائم المالية األولية الموجزةالموافقة على ال      -9

يوليو  31)الموافق  1440ذو القعدة  28من قبل إدارة الصندوق في القوائم المالية األولية الموجزة تمت الموافقة على هذه            
2019.) 

 
 


