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 اداء الصندوق

2019 2018 2017 

لاير سعودي

29,571,654 28,270,586 29,008,743 

 لاير سعودي 

10.6090 9.7819 9.3066 

11.2971 11.0309 
9.4467 

9.6840 9.2561 
8.4088 

2,787,416 2,890,094 3,117,010 

%1.12 2.25 2.01 

 
 منذ التأسيسعشر سنواتخمس سنواتثالث سنواتسنة واحدة%

-0.98 27.64 -10.89 79.53 6.10 

0.68 31.82 -10.60 100.73 13.04 

2015 2016 2017 2018 2019 %  

-15.42 15.45 -0.63 5.12 8.46 

-21.60 30.35 -4.67 1.98 10.92 
2010 2011 2012 2013 2014 %

13.83 5.73 3.99 27.52 -14.16 

13.47 9.68 5.76 30.42 -12.16 

 :مصاريف الصندوق
 

  

 273,776.28 

 - 

 18,223.36 

 

2,603.05 

 

- 

 

3,719.29 

- 

6,327.44 

14,839.92 

11,831.66 

3,716.74 

335,037.74 

 %1.12 

9,639.98 
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 المخالفة
تاريخ انتهاء 

 المخالفة
تاريخ بدء 

 # المخالفة

22-Jan-19 21-Jan-19 

1 

31-Jan-19 30-Jan-19 

2 

26-May-19 21-May-19 
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 قطاع المواد األساسيةصندوق الراجحي لألسهم 

 (مدار من قبل شركة الراجحي المالية)

  )غير مراجعة(الموجزة القوائم المالية األولية 

 وتقرير فحص المراجع المستقل

 2019 يونيو 30 شهر المنتهية فيلفترة الستة أ
  





 صندوق الراجحي ألسهم قطاع المواد األساسية 

 .األولية الموجزة ا من هذه القوائم الماليةجزء   10إلى  1شكل اإليضاحات المرفقة من ت
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 )غير مراجعة( قائمة المركز المالي األولية الموجزة
 2019يونيو  30كما في 

  

 يضاحإ

 2019يونيو  30
 )غير مراجعة(
 لاير سعودي

 2018ديسمبر  31
 ( مراجعة)

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

    الموجودات 

 544,316 895,865  نقدية وشبة نقدية
 27,850,641 28,721,389 4 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

  - 39,398  توزيعات أرباح مدينة
   ─────── ─────── 

  28,394,957 29,656,652  إجمالي الموجودات 
 ═══════════ ═════════ 

    المطلوبات
 44,029 42,478 5  أتعاب إدارة مستحقة
   80,342 42,520  مصاريف مستحقة 

───────── ───────── 

  إجمالي المطلوبات
84,998 124,371   

═══════════ ═════════ 
  

  

    حقوق الملكية

   28,270,586 29,571,654  القابلة لالسترداد مالكي الوحدات ة إلىصافي الموجودات العائد
───────── ───────── 

 28,394,957 29,656,652  إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
  ═════════ ═════════ 

   2,890,094 2,787,416  الوحدات القابلة لالسترداد المصدرة
═════════ ═════════ 

  
  

   9.78 10.61  صافي قيمة الموجودات العائدة لكل وحدة
═════════ ═════════ 

    
    
 

 
  



 صندوق الراجحي ألسهم قطاع المواد األساسية 

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

  

 يضاحإ 
2019 

  لاير سعودي
2018 

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

    الدخل

صافي الربح غير المحقق عن الموجودات المالية المدرجة بالقيمة 
 3,394,815 1,310,559   من خالل الربح أو الخسارةالعادلة 

صافي الربح المحقق عن الموجودات المالية المدرجة بالقيمة 
 519,706 850,860  العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 714,298 555,115  دخل توزيعات األرباح
  ───────── ───────── 

  4,628,819 2,716,534  إجمالي الدخل
 ─────────  ───────── 

    المصاريف
 )280,281( )273,776( 5 ةأتعاب إدار

 )3,544( )3,717( 6 مصاريف تطهير

  )46,942( )45,714(  أخرى
 ───────── ───────── 

  )330,767( )323,207(  إجمالي المصاريف
 ───────── ───────── 

 4,298,052 2,393,327  لفترة  لدخل ال صافي

    
  - -  للفترةخر الدخل الشامل اآل

 ───────── ───────── 

   4,298,052 2,393,327  الدخل الشامل للفترة  إجمالي
═════════ ═════════ 

    
 

 
  



 صندوق الراجحي ألسهم قطاع المواد األساسية 

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

  
2019 
  سعوديلاير 

2018 
    لاير سعودي

───────── ───────── 
    

 29,008,743 28,270,586  حقوق الملكية في بداية الفترة

  ───────── ───────── 

    

 4,298,052 2,393,327  لفترةلصافي دخل 

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

 4,298,052 2,393,327  إجمالي الدخل الشامل للفترة
  

  

 477,000 521,877  وحدات مصدرة خالل الفترة
   (1,147,501) (1,614,136)  وحدات مستردة خالل الفترة

───────── ───────── 

   32,636,294 29,571,654  في نهاية الفترة حقوق الملكية
═════════ ═════════ 

  
    

 الوحدات الوحدات
 القابلة لالسترداد ةمعامالت الوحد

 
  

 :خالل الفترةفيما يلي ملخصاً للوحدات القابلة لالسترداد 
 

  

    

 الوحدات في بداية الفترة
 

2,890,094 3,117,010 
 

 
───────── ───────── 

 45,050 49,373   مصدرة خالل الفترةوحدات 

 (115,777) (152,051)  خالل الفترةوحدات مستردة 
 

 
───────── ───────── 

  في الوحدات النقص صافي
 

(102,678) (70,727) 

 
 

───────── ───────── 

 الوحدات في نهاية الفترة
 

2,787,416 3,046,283 
 

 
═════════ ═════════ 

 

   

 
  



 صندوق الراجحي ألسهم قطاع المواد األساسية 

 .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

 4,298,052 2,393,327  لفترة ل صافي الدخل
 

   

النشاطات  من يةالنقد التدفقات إلى صافي الدخلصافي تسوية في  تعديالتال

   :التشغيلية

مدرجة بالقيمة العادلة ال الماليةالموجودات محققة عن الغير  في األرباح حركةال

 (3,394,815) (1,310,559) من خالل الربح أو الخسارة
   

   :تعديالت رأس المال العامل

 130,424 439,811 الخسارة وأموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح في  نقصال

 (41,010) (39,398) الزيادة في توزيعات األرباح المدينة

      4,224 (1,551) )النقص( الزيادة في أتعاب اإلدارة المستحقة

       (6,821) (37,822) النقص في المصاريف المستحقة 
 

───────── ───────── 

  990,054 1,443,808 النشاطات التشغيلية منالنقدية التدفقات صافي 
───────── ───────── 

   النشاطات التمويلية

 477,000 521,877  المصدرةمتحصالت من الوحدات 

 (1,147,501) (1,614,136) الوحدات المستردة سداد
 

───────── ───────── 

  (670,501) (1,092,259) النشاطات التمويلية المستخدمة فيالنقدية التدفقات صافي 
───────── ───────── 

 319,553 351,549 النقدية وشبه النقدية  صافي الزيادة في

  229,513 544,316 النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة
───────── ───────── 

  549,066 895,865 النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة
═════════ ═════════ 

   التدفقات النقدية التشغيلية من توزيعات األرباح:

 673,288 515,717 توزيعات أرباح مستلمة 

 ═════════ ═════════ 
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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 ألسهم قطاع المواد األساسية إن صندوق الراجحي 

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

 ن عنوان مدير الصندوق كما يلي: إ)"مالكي الوحدات"( في الصندوق. )"المصرف"(، والمستثمرين 
 

 شركة الراجحي المالية   

 5561ص ب   

 11432الرياض   

 المملكة العربية السعودية  

 

في أسهم قطاع المواد األساسية  االستثمارإن الهدف من الصندوق هو تنمية رأس المال على المدى الطويل األجل من خالل 
المدرجة في سوق األسهم السعودية. يعاد استثمار كامل الدخل في الصندوق، ويدرج في سعر الوحدة. بدأ الصندوق عملياته 

 .2007أكتوبر  20في 

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

 وخدمات اإلداري من قبل الصندوق. 
 

يتحمل مدير الصندوق مسؤولية اإلدارة الشاملة ألنشطة الصندوق. كما يمكن لمدير الصندوق الدخول في ترتيبات مع مؤسسات 
 أخرى لتوفير االستثمار أو الوصاية أو الخدمات اإلدارية األخرى نيابة عن الصندوق.

 

 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  16لسوق المالية بتاريخ )"الالئحة المعدلة"( الصادرة من قبل هيئة ا
 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  30الستة أشهر المنتهية في  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 

 .2018 ديسمبر 31 في الخاصة بالصندوق كما السنوية الماليةتقرأ جنباً إلى جنب مع القوائم 

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

 م عرض القوائم المالية األولية الموجزةيتالمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة. 

 . لاير سعودي. كما يتم تقريب كافة المبالغ ألقرب باللاير السعودي والذي يعتبر العملة 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  القوائم الماليةتاريخ إصدار بوغير السارية بعد األخرى الصادرة األخرى سيرات والتف التعديالتهناك العديد من  

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

 والتفسيرات، إذ ينطبق ذلك.الموجزة للصندوق. يعتزم الصندوق تطبيق هذه التعديالت 
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   تتمة – إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(
 2019يونيو  30 

 
 والخسارةأالموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح   -4

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

 )غير مراجعة( 2019 يونيو 30

النسبة المئوية  )حسب القطاع( االستثمارات

 للقيمة السوقية

 الربح غير المحقق قيمة السوقيةال التكلفة

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي  
     

 2,620,513 26,955,532 24,335,019 93.85 المواد
 233,611 1,161,596 927,985 4.04 المالية

 165,542 604,261 438,719 2.11 السلع االستهالكية الكمالية

 ───────── ───────── ───────── ───────── 
 3,019,666 28,721,389 25,701,723 100.00 اإلجمالي 

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

 )مراجعة( 2018ديسمبر  31

النسبة المئوية  )حسب القطاع( االستثمارات

 للقيمة السوقية

 غير المحقق الربح قيمة السوقيةال التكلفة

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي  
     

 1,156,445 25,254,715 24,098,270 90.68 المواد

 361,179 1,840,334 1,479,155 6.61  المالية

 191,483 755,592 564,109 2.71 السلع االستهالكية الكمالية

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

 1,709,107 27,850,641 26,141,534 100.00 اإلجمالي
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 
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 
 

 المعامالت مع الجهات ذات العالقة   -5

 يتعامل الصندوق خالل دورة أعماله العادية مع جهات ذات عالقة. 

 

موجودات تحسب في كل يوم قيمة ال، من إجمالي %1,75 ، أتعاب إدارة بمعدل سنوي قدرهيدفع الصندوق لمدير الصندوق
 تقويم. تدفع األتعاب لمدير الصندوق تعويضاً له عن إدارة الصندوق. 

 
( الظاهرة في قائمة لاير سعودي 280,281: 2018يونيو  30) لاير سعودي 273,776وقدره مبلغ تمثل أتعاب اإلدارة 

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

لاير  44,029: 2018ديسمبر  31)لاير سعودي  42,478 وقدرهمبلغ اإلدارة  أتعابدفع  ستحق، ي2019يونيو  30كما في 
 ( إلى مدير الصندوق.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 ةوحدعلى ال شيء  2019يونيو  30في كما  المصدرةتشمل الوحدات 

 (.ال شيء وحدة: 2018
 

: 2018ديسمبر  31لصندوق )مدير امن قبل  مملوكة ةوحدال شيء على  2019يونيو  30في كما  المصدرةتشمل الوحدات 
 (.ال شيء وحدة
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   تتمة – المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(إيضاحات حول القوائم 
 2019يونيو  30 

 

 تتمة  –لمعامالت مع الجهات ذات العالقة ا -5

 (.لاير سعودي 16,368: 2018ديسمبر  31) لاير سعودي 153,702لدى البنك  دالرصي ، بلغالفترةفي نهاية 
 

 مصاريف التطهير    -6

لاير سعودي( المصاريف المتكبدة فيما  3,544: 2018 يونيو 30لاير سعودي ) 3,717البالغة  تطهيرالمصاريف  تمثل 

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

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

 .من خالل مدير الصندوق

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية  -7

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

موجودات ما أو دفعه عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية بين  القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع
أو تحويل المطلوبات قد تمت  متعاملين في السوق بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات

يسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات في حالة عدم وجود السوق الرئ أو ،السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات في إما
السوق الرئيسي أو السوق األكثر فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل الصندوق. تقاس القيمة العادلة  إن .والمطلوبات

م يسعون للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات أو المطلوبات وأنه
 لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية.

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

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

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

لدى الصندوق فقط استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي تم قياسها بالقيمة العادلة وتصنيفها 
لقيمة العادلة. تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة لكافة الموجودات والمطلوبات من التسلسل الهرمي لقياس ا 1ضمن المستوى 

المالية األخرى بتاريخ إعداد القوائم المالية تقارب قيمتها الدفترية وذلك نظراً لمدتها قصيرة األجل واعتبارها سائلة على 
يمة العادلة. لم يكن هناك تحويل في التسلسل من التسلسل الهرمي لقياس الق 2الفور. يتم تصنيفها كافةً ضمن المستوى 

 الهرمي لمستويات القيمة العادلة خالل الفترة الحالية أو السنة السابقة.

  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 

 لاير سعودي

 اإلجمالي

 لاير سعودي
    

    الموجودات 

 895,865 - 895,865 نقدية وشبة نقدية

 موجودات مالية مدرجة بالقيمة 

 28,721,389 - 28,721,389 العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 39,398 - 39,398 توزيعات أرباح مدينة
 ───────── ───────── ───────── 

 29,656,652 - 29,656,652 إجمالي الموجودات
 ═════════ ═════════ ═════════ 

    المطلوبات

 42,478 - 42,478 أتعاب إدارة مستحقة

 42,520 - 42,520 مصاريف مستحقة 
 ───────── ───────── ───────── 

 84,998 - 84,998 إجمالي المطلوبات
 ═════════ ═════════ ═════════ 
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   تتمة – إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(
 2019يونيو  30 
 

  تتمة - تحليل تواريخ االستحقاق للموجودات والمطلوبات -8

 

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

 لاير سعودي 

 اً شهر 12بعد 

 لاير سعودي 

 اإلجمالي

 لاير سعودي 

    

    الموجودات 

 544,316 - 544,316 نقدية وشبة نقدية

 موجودات مالية مدرجة بالقيمة 

 27,850,641 - 27,850,641 العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 ───────── ───────── ───────── 

 28,394,957 - 28,394,957 إجمالي الموجودات

 ═════════ ═════════ ═════════ 

    المطلوبات

 44,029 - 44,029 أتعاب إدارة مستحقة

 80,342 - 80,342 مصاريف مستحقة  

 ───────── ───────── ───────── 

 124,371 - 124,371 إجمالي المطلوبات

 ═════════ ═════════ ═════════ 

 

  أخر يوم للتقويم   -9

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

 

 القوائم المالية األولية الموجزةاعتماد   -10

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

 2019.) 

  


