
  
 
 
 
 
 

 
 صندوق الراجحي لألسهم الخليجية 

 )مدار من قبل شركة الراجحي المالية( 

 مراجعة الالقوائم المالية األولية الموجزة غير 

 وتقرير فحص المراجع المستقل 

 2020يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
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   المالي األولية الموجزةقائمة المركز 
 2020يونيو  30كما في 

  

 ايضاح

 يونيو  30
2020 

 )غير مراجعة( 
 لاير سعودي

 ديسمبر 31
2019 

 (مراجعة)
 لاير سعودي 

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

 275,551  6,882,470  رصيد البنك

 106,870,112  100,163,390 4 الخسارةموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
 882,929  312,079  مدينة  توزيعات ارباح
 11,888,678 -  مدينة   مالية  أوراق  بيع متحصالت من 

  ───────── ───────── 
 119,917,270 107,357,939  إجمالي الموجودات 

  ───────── ───────── 
    المطلوبات 

 539,448 316,797 5 مصاريف إدارة مستحقة 

 136,949 154,612 6 المصاريف المستحقة والدائنون األخرون
  ───────── ───────── 

 676,397 471,409  اجمالي المطلوبات 
  ═════════ ═════════ 

    حقوق الملكية 

 119,240,873 106,886,530  لالستردادالقابلة  مالكي الوحداتإلى  ةصافي الموجودات العائد
  ───────── ───────── 

   119,917,270 107,357,939  إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 
═════════ ═════════ 

    
   989,385  963,605  المصدرةالقابلة لالسترداد الوحدات 

═════════ ═════════ 
  

  
   120.52 110.92  صافي قيمة الموجودات العائدة لكل وحدة 

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

 

 ايضاح  
2020 

 لاير سعودي
2019 

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

    الدخل 

 المدرجة المالية موجوداتغير المحقق من ال الربح)الخسارة( صافي 

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 

(5,164,795) 709,320 

بالقيمة  المدرجة المالية موجوداتالربح المحقق من ال )الخسارة( صافي

 العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 

(5,506,192) 8,933,104 

 2,975,491 2,302,649  دخل توزيعات األرباح

  ───────── ───────── 

 12,617,915 (8,368,338)  الدخل )الخسارة( اجمالي 
 

 ───────── ───────── 
 

   
    المصاريف 

 (1,060,664) (919,556) 5 أتعاب إدارة
 ( 49,922) (61,023) 7 مصاريف تطهير
 (114,315) (107,699) 8 مصاريف أخرى

  ───────── ───────── 

 (1,224,901) (1088,278)  اجمالي المصاريف 
  ───────── ───────── 

 11,393,014 (9,456,616)  صافي )الخسارة( الدخل للفترة 
    

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

   11,393,014 (9,456,616)  الدخل الشامل للفترة   )الخسارة( إجمالي
═════════ ═════════ 
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 مراجعة   الاألولية الموجزة غير   حقوق الملكيةقائمة التغيرات في 
 2020يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 
2020 

 لاير سعودي
2019 

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

 114,118,352 119,240,873 في بداية الفترة حقوق الملكية
 ────────── ────────── 

   

 11,393,014 (9,456,616) لفترة  لدخل  )الخسارة( صافي

 -         -         ر للفترةالشامل االخ الدخل 

 ───────── ───────── 

  11,393,014 (9,456,616) الدخل الشامل للفترة  )الخسارة( إجمالي
  

 304,540 208,810 إصدار الوحدات خالل الفترة

 (2,904,531) (3,106,537) استرداد الوحدات خالل الفترة

 ───────── ───────── 

 122,911,375 106,886,530 ملكية في نهاية الفترة حقوق 

 ══════════ ══════════ 

   
 الوحدات الوحدات  

   رداد قابلة لالستالوحدة المعامالت 
 فيما يلي ملخصا لمعامالت الوحدات القابلة لالسترداد خالل الفترة

   
 1,030,006 989,385 الوحدات في بداية الفترة 

 ───────── ───────── 

 2,571 1,799 خالل الفترةوحدات مصدرة 

 (24,106) (27,579) خالل الفترة وحدات مستردة

 ───────── ───────── 

 (21,535) (25,780) صافي النقص في الوحدات
 ───────── ───────── 

 1,008,471 963,605 الوحدات في نهاية الفترة 
 ══════════ ══════════ 
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 مراجعة الغير  قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة
 2020يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

   

 2020 
 لاير سعودي 

2019 
 لاير سعودي  

 ───────── ───────── 
   

   النشاطات التشغيلية 

(9,456,616) الدخل للفترة   )الخسارة( صافي  11,393,014 

   

 من النقديةالتدفقات الدخل إلى صافي  )الخسارة( التعديالت لتسوية صافي

   النشاطات التشغيلية:

غير المحققة عن الموجودات المالية المدرجة بالقيمة  (ربح)ال رةالخسا  في الحركة

(709,320) 5,164,795 العادلة من خالل الربح أو الخسارة  
   

   تعديالت على رأس المال العامل 

 5,471,927  1,541,927 الخسارة وأموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح النقص 

 )521,886( 570,850 توزيعات األرباح المدينةالنقص )الزيادة( في 

 -  11,888,678 بيع أوراق مالية مدينةالنقص 

 ) 2,450(  ) 222,651(  النقص في اتعاب اإلدارة المستحقة

  )23,893( 17,663 وذمم دائنة أخرى مستحقة المصاريف ال لنقص( فياالزيادة )
───────── ───────── 

  15,607,392 9,504,646 النشاطات التشغيلية منصافي النقدية 
───────── ───────── 

   النشاطات التمويلية 

 304,540 208,810  صدرةمتحصالت من الوحدات الم

(3,106,537) الوحدات المستردة سداد  (2,904,531)  
 

───────── ───────── 

(2,897,727) التمويليةلنشاطات في ا المستخدمةالنقدية التدفقات صافي   (2,599,991)  
 

───────── ───────── 

 13,007,401 6,606,919 رصيد البنك   فيزيادة ال  صافي

  1,607,140 275,551 في بداية الفترةرصيد البنك 
───────── ───────── 

  14,614,541 6,882,470 في نهاية الفترةرصيد البنك 
═════════ ═════════ 

   : التدفقات النقدية التشغيلية من توزيعات األرباح 

 2,453,605 2,873,499  توزيعات األرباح المستلمة

 ═════════ ═════════ 
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 مراجعة ال غير  الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية
 2020يونيو  30كما في 

 

 التأسيس واألنشطة   - 1

)"الصندوق"(، هو صندوق استثماري غير محدد المدة، أنشئ بموجب اتفاق بين شركة   لألسهم الخليجيةصندوق 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: 
 

  ، المكتب الرئيسيالماليةالراجحي   

 طريق الملك فهد، حي المروج 8467  

 2743ص ب 

 11263الرياض   

 المملكة العربية السعودية   

 

تستثمر موجودات الصندوق في محفظة   .طويل األجلالالمدى    مستثمرين الراغبين في انماء رأس المالإن الصندوق مصمم لل
المتداولة في أسواق األسهم الخليجية المتوافقة مع احكام الشريعة اإلسالمية. يعاد استثمار كافة األرباح متنوعة من األسهم 

 .(1998فبراير  18هـ )الموافق 1418شوال  21التجارية في الصندوق. تأسس الصندوق بتاريخ 

"مدير المحفظة"( إلدارة استثمارات . )للخدمات االستثماريةفيجن أبرم مدير الصندوق اتفاقية إلدارة األصول مع شركة 

 الصندوق في سلطنة عمان. يتحمل مدير الصندوق الرسوم المدفوعة لمدير المحفظة

 قام الصندوق بتعيين شركة البالد لالستثمار )"أمين حفظ"( للعمل كأمين حفظ. تدفع أتعاب أمين الحفظ من قبل مدير الصندوق.

مة لنشاطات الصندوق. ويجوز للمدير أن يدخل في ترتيبات مع مؤسسات أخرى إن مدير الصندوق مسئول عن اإلدارة العا 
 بغرض االستثمار وحفظ األوراق المالية والخدمات االدارية االخرى نيابة عن الصندوق.

 
 .الفترة طوالمن وحدات الصندوق  %20إلى  %3على المعلومات التاريخية، يتم استرداد من  بناء
 

    اللوائح النظامية - 2

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

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

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

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

 

 المحاسبية في السياسات يرات غتوال أسس اإلعداد - 3

 أسس االعداد 3-1

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

 .المالي األولي"

المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية، ويجب أن ن القوائم المالية األولية الموجزة ال تتضمن جميع إ 

 .2019 ديسمبر 31 في هيةتقرأ جنباً إلى جنب مع القوائم المالية السنوية للسنة المنت

موجودات الماعدا حساب  .مبدأ االستحقاقباستخدام  ،تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة على أساس التكلفة التاريخية 

يتم عرض القوائم المالية   حيث أُعد باستخدام مبدأ القيمة العادلة. مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 .  لاير سعودي. كما يتم تقريب كافة المبالغ ألقرب باللاير السعودي والذي يعتبر العملة الوظيفية للصندوق األولية الموجزة

 الجديدة والتعديالت والتفسيرات المعايير  - 3-2

المالية السنوية  القوائمالموجزة مع تلك المتبعة في إعداد  األوليةالمالية  القوائمالسياسات المحاسبية المتبعة في إعداد  تتماشى 
 2020ي عام . هناك معايير وتعديالت وتفسيرات جديدة تطبق ألول مرة ف2019ديسمبر  31للصندوق للسنة المنتهية في 

  الموجزة للصندوق. األوليةالمالية  القوائمولكن ليس لها تأثير على 

 األولية الموجزة القوائم الماليةتاريخ إصدار بالصادرة وغير السارية بعد االخرى والتفسيرات  التعديالتهناك العديد من  

التعديالت والتفسيرات أي أثر جوهري على القوائم المالية األولية يعتقد مجلس إدارة الصندوق بأنه لن يكون لهذه للصندوق. 
 الموجزة. يعتزم الصندوق تطبيق هذه التعديالت والتفسيرات، إذ ينطبق ذلك.
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 تتمة   -مراجعة  ال غير إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 2020يونيو  30كما في 

 
 الخسارة وأالمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح  الموجودات المالية  -4
 .السنة /فترة يم لليفيما يلي ملخصا بمكونات محفظة االستثمارات في أخر يوم تق 

 
  )غير المراجعة( 2020يونيو  30كما في  

 النسبة المئوية  ستثمارات )حسب البلد( الا  
 للقيمة السوقية 

 القيمة السوقية  التكلفة 
 ربح / )خسارة(  

 غير محققة

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 

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

 5,031,540 78,729,886 73,698,346 78.60 السعودية  العربية  المملكة 
 (574,956) 9,236,375 9,811,331 9.22 االمارات العربية المتحدة

 (1,635,165) 9,026,002 10,661,167 9.01 الكويت 
  (227,126) 3,171,127 3,398,253 3.17 عمان

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

 2,594,293 100,163,390 97,569,097 100.00 اإلجمالي 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

   

   )مراجعة(2019ديسمبر  31كما في   

 النسبة المئوية  االستثمارات )حسب البلد(
 للقيمة السوقية 

 القيمة السوقية التكلفة
 ربح / )خسارة( 

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

 7,846,347 92,925,641 85,079,294 86.95  المملكة العربية السعودية
 143,164 10,656,732 10,513,568 9.97 االمارات العربية المتحدة

  (230,423) 3,287,739 3,518,162 3.08 عمان
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 7,759,088 106,870,112 99,111,024 100.00 اإلجمالي
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 المعامالت مع الجهات ذات العالقة    - 5
 

 
 المعامالت واألرصدة مع مدير الصندوق (أ

 
 .الجهات ذات العالقة مع العادية أعماله دورة خالل الصندوق يتعامل

 
قيمة موجودات الصندوق  مجموع% سنويا، ويتم احتسابها على 1.75إدارة بحد أقصى قدره لمدير الصندوق أتعاب يدفع الصندوق  

 .تهدف هذه األتعاب على تعويض مدير الصندوق عن إدارتهبتاريخ كل يوم تقويم. 
 

لاير سعودي( الظاهرة في قائمة الدخل الشامل   1,060,664:  2019يونيو    30لاير سعودي )  919,556أتعاب اإلدارة وقدرها    تمثل
 األتعاب المحملة من قبل مدير الصندوق خالل السنة كما هو مبين أعاله. األولية الموجزة

 
لاير سعودي( إلى  539,448: 2019ديسمبر  31لاير سعودي ) 316,797تُستحق أتعاب إدارة قدرها  ،2020 يونيو 30في  كما 

 مدير الصندوق.
 

: 2019ديسمبر  31مملوكة من قبل موظفي مدير الصندوق ) وحدة 101على  2020 يونيو 30الوحدات المصدرة كما في  تشتمل
 (.وحدة 101

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

 
 لاير سعودي(.  69,612: 2019ديسمبر  31سعودي )  لاير 14,896، بلغ الرصيد لدى البنك الفترةنهاية  وفي
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تتمة   -غير المراجعة  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة    
 2020يونيو  30في  كما

 

 تتمة  -المعامالت مع الجهات ذات العالقة  - 5
 
 

 اإلدارة مجلس مع  المعامالت ( ب
 

 اجتماعات  بحضور المتعلقة خدماتهم نظير الصندوق وأحكام لشروط وفقا  تحديدها  يتم مكافأة المستقلين اإلدارة مجلس أعضاء يستحق
 اجتماعين  بواقع  وذلك  اجتماع  لكل   سعودي  لاير  5,000  حاليًا   اإلدارة  مجلس  أعضاء  أتعاب  تبلغ.  الصندوق  اجتماعات  أو  اإلدارة  مجلس
 .اإلدارة مجلس إلشراف الخاضعة الصناديق كافة قبل من بالتساوي دفعها  ويتم إدارة مجلس عضو لكل أقصى كحد سنويًا 

 
يونيو  30. وكما في الفترة( خالل لاير سعودي 1,975: 2019يونيو  30)لاير سعودي  2,100تحميل أتعاب مجلس إدارة قدرها  تم

لاير سعودي( إلى مجلس إدارة  2,573: 2019ديسمبر  31)لاير سعودي  6,084تُستحق أتعاب مجلس إدارة قدرها  ،2020
 الصندوق.

 
 المصاريف المستحقة والدائنون األخرون  -6
 

 

 

 

 2020يونيو  30
 )غير مراجعة( 
 لاير سعودي

 2019 ديسمبر 31 
 )مراجعة(

       سعودي  لاير

 43,487  52,455 مستحقة تطهير رسوم
 27,825  41,661 مستحقة  المؤشر االسترشادي رسوم
 36,750  18,275 مستحقة مهنية أتعاب

       28,887  42,221 مستحقة أخرىمصاريف 

 154,612  136,949       

 
 

   طهيرالت مصاريف -7
 

لاير سعودي(، المصروفات المتكبدة فيما يتعلق  49,922: 2019يونيو  30سعودي ) لاير 61,023تمثل المصاريف التطهير البالغة 
الناتج عن الشركات المستثمر من أجل تحقيق عائد متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية. يتم احتساب هذه المصاريف بتطهير الدخل 

طبقاُ للمعادلة المعتمدة من مجلس الشريعة في الصندوق والتي يتم دفعها في اعمال الخيرية توصي بها الهيئة الشريعة للصندوق من 
 خالل مدير الصندوق.

 

   ىمصاريف أخر -8

 
 
 
 

2020 
 )غير مراجعة( 
 لاير سعودي

 2019 
 مراجعة(غير )

       سعودي  لاير

 18,223  18,275 مهنية أتعاب
 13,798  13,836 معيارية رسوم
 9,950  9,876 حفظ أتعاب
 7,686  7,434 معامالت أتعاب
       64,658  58,278 أخرى

 107,699  114,315       
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لدى الصندوق فقط استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي تم قياسها بالقيمة العادلة وتصنيفها ضمن 

ات المالية األخرى من التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة. تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة لكافة الموجودات والمطلوب 1المستوى 
ضمن   بتاريخ إعداد القوائم المالية تقارب قيمتها الدفترية وذلك نظراً لمدتها قصيرة األجل واعتبارها سائلة على الفور. يتم تصنيفها كافةً 

ة خالل الفترة من التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة. لم يكن هناك تحويل في التسلسل الهرمي لمستويات القيمة العادل 2المستوى 
 الحالية أو السنة السابقة
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 تتمة   -غير المراجعة  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 2020يونيو  30كما في 

 
 الموجودات والمطلوبات  تواريخ االستحقاقتحليل  -10

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

 ( مراجعة )غير   2020يونيو  30في 
 شهر  12 خالل

 لاير سعودي
 شهر  12 بعد

 لاير سعودي
 المجموع 

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

    الموجودات  

 6,882,470 - 6,882,470 رصيد البنك 

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
 100,163,390 - 100,163,390 الخسارة

  312,079 - 312,079 توزيعات أرباح
───────── ───────── ───────── 

  107,357.939 - 107,357.939 إجمالي الموجودات 
───────── ───────── ───────── 

    المطلوبات 

 316,797 - 316,797 مستحقة أتعاب إدارة

  154,612 - 154,612 مستحقةمصاريف 
───────── ───────── ───────── 

 
   

  471,409 - 471,409 اجمالي المطلوبات 
═════════ ═════════ ═════════ 

 

 )مراجعة( 2019ديسمبر  31 في
 شهر 12 خالل

 لاير سعودي 
 شهر 12 بعد

 لاير سعودي 
 المجموع

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

    الموجودات  

 275,551 - 275,551 بنكال رصيد
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 106,870,112 - 106,870,112 الخسارة
 882,929 - 882,929 توزيعات أرباح
  11,888,678 - 11,888,678 بيع أوراق مالية مدينةمتحصالت من 

───────── ───────── ───────── 

  119,917,270 - 119,917,270 إجمالي الموجودات 
───────── ───────── ───────── 

    المطلوبات 
 539,448 - 539,448 مستحقة أتعاب إدارة

  136,949 - 136,949  مصاريف أخرى
───────── ───────── ───────── 

  676,397 - 676,397 اجمالي المطلوبات 
═════════ ═════════ ═════════ 

 
 يم  يتقآخر يوم   -11

 (.2019ديسمبر  31: 2019ديسمبر  31)السنة المنتهية في  2020يونيو  30كان آخر يوم تقييم للفترة / السنة هو 
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 تتمة   -غير المراجعة  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 2020يونيو  30

 

 الموجزة األولية المالية القوائم على  19-كوفيد تأثير  -12
 

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

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

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

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

العمليات والنتائج المالية ، شهدت 2020يونيو  30اعتباًرا من تاريخ القوائم المالية األولية الموجزة لفترة الستة أشهر المنتهية في 
( بشكل رئيسي نتيجة النخفاض القيمة العادلة الستثمارات الصندوق في ضوء 19-للصندوق تأثًرا نتيجة تفشي فيروس كورونا )كوفيد

ولية في صافي اتجاه هبوط أسعار األسهم. تم إظهار تأثير الجائحة على العمليات والنتائج المالية للصندوق حتى تاريخ القوائم المالية األ
قيمة الموجودات وقيمة 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.
 

 

 المالية األولية الموجزة قوائم الموافقة على ال -13
 

 أغسطس 23هـ )الموافق 1442 محرم 4بتاريخ تمت الموافقة على هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة من قبل إدارة الصندوق 
2020.) 


