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صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع  
 لاير سعودي   

 )صندوق استثمار مفتوح( 
 مدار من

 شركة الراجحي المالية
 القوائم المالية 

م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 مع

 تقرير مراجع الحسابات المستقل 



 لاير سعودي   –صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع 

 )صندوق استثمار مفتوح(  

 مدار من

 شركة الراجحي المالية 
 

 

 

 

 

 الصفحات  الفهرس 

  

 2-1 تقرير مراجع الحسابات المستقل 

  

 3 قائمة المركز المالي

  

 4 قائمة الدخل الشامل

  

 5 قائمة التغيرات في صافي الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لمالكي الوحدات

  

 6 قائمة التدفقات النقدية

  

 22 – 7 إيضاحات حول القوائم المالية
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 لاير سعودي  –صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع 

 )صندوق استثمار مفتوح(  

 مدار من

 المالية شركة الراجحي 

 قائمة المركز المالي  

 م2021ديسمبر  31كما في 

 )المبالغ بالريال السعودي(  
 

 

 

 إيضاحات

 

 ديسمبر   31

 م 2021

  

 ديسمبر  31

 م 2020

     

 الموجودات

 

   

 1,012,147,250  2,055,565,353 5 نقد وما في حكمه 

 1,106,498,884  1,201,000,476 6 الخسارة استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 15,528,527,243  16,883,660,392 7 استثمارات مقاسة بالتكلفة المطفأة 

    17,647,173,377  20,140,226,221  إجمالي الموجودات

     

 المطلوبات 
  

 
 

 3,367,704  3,804,485 9 ،8 أتعاب إدارة دائنة

 32,480  40,037 9 دائنةأتعاب مجلس إدارة الصندوق 

 92,866  214,397 10 مصروفات مستحقة 

 3,493,050  4,058,919  إجمالي المطلوبات 

     

 17,643,680,327  20,136,167,302  صافي الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لمالكي الوحدات

     

 109,248,369  123,521,085  وحدات مصدرة )بالعدد(

     

 161.50  163.02  صافي قيمة الموجودات العائدة لكل وحدة

     

 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 18إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لاير سعودي  –صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع 

 )صندوق استثمار مفتوح( 

 مدار من

 شركة الراجحي المالية 

 قائمة الدخل الشامل

 م 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي( 
 

4 

 م 2020  م 2021 إيضاحات 

 اإليرادات 

  

   

 دخل عمولة خاصة 

 

238,214,121    

 

272,411,393 

صافي األرباح من االستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح 

 15,723,517 1-6 أو الخسارة 

 6,495,307 

         -  1,336,375  إيرادات أخرى  

     

  255,274,013  278,906,700 

     

 المصروفات 

   

 

 

 ( 44,402,195)  ( 44,358,022) 9 ،8 أتعاب إدارة

 ( 592,645)  ( 1,062,609) 11 مصروفات أخرى

     

  (45,420,631 )  (44,994,840 ) 

     

 233,911,860  209,853,382  صافي ربح السنة 

     

            --              -  الدخل الشامل اآلخر 

 233,911,860  209,853,382  إجمالي الدخل الشامل للسنة

 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 18إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لاير سعودي  –صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع 

 )صندوق استثمار مفتوح(  

 مدار من

 شركة الراجحي المالية 

 قائمة التغيرات في صافي الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لمالكي الوحدات 

 م 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 السعودي( )المبالغ بالريال  

5 

 

 

 

 م 2021

  

 م 2020

    

 10,619,525,730  17,643,680,327 صافي الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لمالكي الوحدات في بداية السنة 

    

 233,911,860  209,853,382 صافي ربح السنة 

 20,321,723,096  22,788,752,199 متحصل من إصدار وحدات

 (13,531,480,359)  ( 20,506,118,606) مدفوع السترداد وحدات

 6,790,242,737  2,282,633,593 صافي التغيرات من معامالت الوحدات

    

 17,643,680,327  20,136,167,302 الوحدات في نهاية السنةصافي الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لمالكي 

    

    معامالت الوحدات )بالعدد( 

    

    فيما يلي ملخصاً للمعامالت في الوحدات خالل السنة: 

 م 2020  م 2021 

 )بالوحدات(   )بالوحدات(  

    

 66,841,393  109,248,369 وحدات مصدرة في بداية السنة

 126,774,193  140,613,545 مصدرةوحدات 

 ( 84,367,217)  ( 126,340,829) وحدات مستردة  

 42,406,976  14,272,716 صافي الزيادة في الوحدات

    

 109,248,369  123,521,085 الوحدات المصدرة في نهاية السنة

    

 

 القوائم المالية.جزءاً ال يتجزأ من هذه  18إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 

 

 

 

 

 



 لاير سعودي  –صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع 

 )صندوق استثمار مفتوح(  

 مدار من

 شركة الراجحي المالية 

 قائمة التدفقات النقدية 

 م 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 السعودي( )المبالغ بالريال  

6 

 

 

 إيضاحات

 

 

 م 2021

  

 

 م 2020

     

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

  

   

 233,911,860  209,853,382  صافي ربح السنة 

 تسويات لمطابقة صافي الربح مع صافي النقد     

  الناتج من/ )المستخدم في( األنشطة التشغيلية: 
   

أرباح غير محققة من استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح   

 1-6 أو الخسارة 
(15,723,517 )  (6,495,307) 

خالل الربح أو أرباح محققة من استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من 

 1-6 الخسارة
(4,332,682 )   

     

     صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية 

 ( 1,100,003,577)  ( 400,778,075)  زيادة في استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

خالل الربح أو متحصالت من بيع استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من 

  الخسارة
326,332,682   

 (15,299,412,606)  ( 1,420,032,633)  زيادة في االستثمارات المقاسة بالتكلفة المطفأة 

متحصالت من االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق مقاسة 

  بالتكلفة المطفأة 
64,899,484  8,950,000,000 

 16,000,000                       -  االستثمارات المقاسة بالتكلفة المطفأةمتحصل من استبعاد 

 89,021  436,781  زيادة في أتعاب اإلدارة الدائنة 

 35,563  129,088  زيادة في المصروفات المستحقة 

 ( 7,205,875,046)  ( 1,239,215,490)  صافي النقد )المستخدم في(/الناتج من األنشطة التشغيلية

 

 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

  

   

 20,321,723,096  22,788,752,199  متحصل من إصدار وحدات

 (13,531,480,359)  ( 20,506,118,606)  مدفوع السترداد وحدات

     

 6,790,242,737  2,282,633,593  صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية

     

 (415,632,309)  1,043,418,103  صافي الزيادة/ )النقص( في نقد وما في حكمه

     

 1,427,779,559  1,012,147,250 5 نقد وما في حكمه في بداية السنة

     

 1,012,147,250  2,055,565,353 5 النقد وما في حكمه في نهاية السنة

     

 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 18إلى  1اإليضاحات المرفقة من تعتبر 

 

 

 

 



 لاير سعودي  –صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع 

 )صندوق استثمار مفتوح(  

 مدار من

 شركة الراجحي المالية 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي( 
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 الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية  .1
 

لاير سعودي )"الصندوق"( هو صندوق استثمار مفتوح، تم تأسيسه بموجب    –صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع  

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

 "( والمستثمرين في الصندوق )"مالكي الوحدات"(. إن العنوان المسجل لمدير الصندوق هو كما يلي:المصرف)"

 

 الراجحي المالية، المركز الرئيسي

 حي المروج  -طريق الملك فهد  8467

 2743ص.ب. 

 11263الرياض 

 بية السعودية المملكة العر
 

المال والسيولة. يتم استثمار   الباحثين عن دخل جاري يتوافق مع الحفاظ على رأس  إن الصندوق مصمم للمستثمرين 

موجودات الصندوق في صناديق المرابحة وفي معامالت المرابحة المنفذة طبقاً للمعايير الشرعية. تتكون المرابحة من 

ل الدفع الفوري وبيعها إلى المؤسسات ذات السمعة الطيبة بشروط  مشتريات البضائع والسلع من الموردين المعتمدين مقاب

يونيو   28الدفع المؤجل وبالتالي تحقيق ربح. ويُعاد استثمار جميع أرباح التداول في الصندوق. وقد تأسس الصندوق في  

 م.  1999
 

قام الصندوق بتعيين شركة البالد لالستثمار )"أمين الحفظ"( للعمل كأمين حفظ للصندوق. يتم سداد أتعاب أمين الحفظ 

 بواسطة مدير الصندوق وفقاً للوثائق التأسيسية للصندوق.  
 

ت مع مؤسسات  إن مدير الصندوق مسؤول عن اإلدارة الشاملة ألنشطة الصندوق. يحق لمدير الصندوق أيضاً إبرام ترتيبا

 أخرى لتوفير االستثمار أو المسجل أو الخدمات اإلدارية األخرى نيابة عن الصندوق. 
 

 من وحدات الصندوق خالل السنة.  ٪50و  ٪40استناداً إلى المعلومات التاريخية، تم استرداد ما بين 

 

 اللوائح النظامية  - 2
 

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

م(، وتم 2016نوفمبر    6هـ )الموافق  1438صفر    6م(، وتعتبر سارية المفعول اعتباراً من  2006ديسمبر    24)الموافق  

ص على المتطلبات  م( والتي تن2021مارس    1هـ )الموافق  1442رجب    17تعديلها أيضاً )"الالئحة المعدلة"( بتاريخ  

إتباعها. يسري مفعول الالئحة المعدلة اعتباراً من     19التي يتعين على جميع الصناديق في المملكة العربية السعودية 

 م(. 2021مايو  1هـ )الموافق 1442رمضان 

 

 أسس اإلعداد  - 3
 

 بيان االلتزام 1- 3

ة  ايير اـلدولـي اً للمـع ة وفـق الـي ة اـلدولـية  تم إـعداد ـهذه القوائم الـم ـــب ايير المـحاســ الي كـما صــــدرت من مجلس مـع للتقرير الـم

ــعودية للمراجعين  ــادرة عن الهيئة السـ ــدارات األخرى الصـ ــعودية والمعايير واإلصـ والمعتمدة في المملكة العربية السـ

 السعودية"(.والمحاسبين )يشار إليهما مجتمعتين بـ "المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية 
 

 أسس القياس    3-2

تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية )باســـتثناء االســـتثمارات المقاســـة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 الخسارة والتي تقيد بالقيمة العادلة(، وباستخدام مبدأ االستحقاق كأساس في المحاسبة.
 

تقييماً لقدرة الـصندوق على االـستمرار وارتضى أن الصندوق لديه الموارد الالزمة لالستمرار في أجرى مدير الـصندوق  

أعماله في المســتقبل القريب. باإلضــافة إلى ذلك، ال يعلم مدير الصــندوق بأي حاالت عدم تأكد جوهرية قد تلقي شــكوكاً 

 مر إعداد القوائم المالية على أساس االستمرارية.جوهرية بشأن قدرة الصندوق على البقاء كمنشأة مستمرة. وعليه، يست
 

 تم عرض البنود في قائمة المركز المالي وفقاً لسيولتها.



 لاير سعودي  –صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع 

 )صندوق استثمار مفتوح(  

 مدار من

 شركة الراجحي المالية 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي( 
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 أسس اإلعداد )يتبع(  .3
 

 عملة العرض والنشاط    3-3

المعلومات  يتم عرض هذه القوائم المالية بالريال الســعودي الذي يمثل أيضــاً عملة النشــاط للصــندوق. تم تقريب جميع 

 المالية المعروضة ألقرب لاير سعودي.

 

 استخدام التقديرات واألحكام    3-4

ــات  ــتخدام بعأل األحكام والتقديرات واالفتراضـ يتطلب إعداد هذه القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي اسـ

للموجودات والمطلوبات. كما يتطلب من مدير الـصندوق ممارـسة أحكامه المحاـسبية الهامة التي تؤثر على المبالغ المبينة 

في عملية تطبيق الـسياـسات المحاـسبية الخاـصة بالـصندوق. يتم تقييم هذه األحكام والتقديرات واالفتراـضات بـشكل مـستمر  

حداث المســتقبلية  والتي تعتمد على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى تشــمل الحصــول على المشــورة المهنية وتوقعات األ

 التي يُعتقد أنها معقولة ضمن الظروف.
 

تتم مراجعة التقديرات واالفتراضــات المتعلقة بها على أســاس مســتمر. ويتم إثبات التعديالت على التقديرات المحاســبية 

 بأثر رجعي.
 

 قياس مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة

جودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة يتطلب استخدام نماذج معقدة  إن قياس مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للمو

 وافتراضات مهمة بشأن الظروف االقتصادية المستقبلية والسلوك االئتماني.  
 

 هناك عدد من األحكام الهامة المطلوبة أيًضا عند تطبيق المتطلبات المحاسبية لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة مثل:

 اختيار نماذج وافتراضات مالئمة لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة؛  •

المتوقعة   • االئتمانية  والخسارة  المنتجات/األسواق  نوع من  لكل  التطلعية  للسيناريوهات  النسبي  والوزن  العدد  تحديد 

 المتعلقة بها؛ و 

 انية المتوقعة.تحديد مجموعة من الموجودات المالية المتماثلة ألغراض قياس الخسائر االئتم •
 

فيما يلي الـسياـسات المحاـسبية الرئيـسية المطبقة عند إعداد هذه القوائم المالية: تم تطبيق هذه الـسياـسات بـصورة ثابتة على  

 كافة السنوات المعروضة، ما لم يذكر خالف ذلك.
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 فسيرات والتعديالت المطبقة بواسطة الصندوق المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والت

إن المعايير الجديدة والتعديالت والتغييرات على المعايير الحالية التي صدرت عن مجلس معايير المحاسبة الدولية سارية  

 م وعليه تم تطبيقها بواسطة الصندوق، حيثما ينطبق ذلك:2021يناير  1المفعول اعتباراً من 

 

البيان المعايير/التعديالت 
 19-امتيازات عقود إيجار تتعلق بكوفيد 16تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 
،  7تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 

والمعيار الدولي  4والمعيار الدولي للتقرير المالي 
 16للتقرير المالي 

 2المرحلة  -تصحيح المؤشر المرجعي لإليبور 

 

 

 

إن تطبيق المعايير المعدلة والتفسيرات الواجب تطبيقها على الصندوق لم يكن لها أي تأثر جوهري على هذه القوائم  

 المالية. 

 

 المعايير المحاسبية الصادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد 

للـسنة المحاـسبية التي تبدأ في فيما يلي المعايير المحاـسبية والتعديالت والتغييرات التي تم نـشرها وتعد إلزامية للـصندوق 

 م أو بعد ذلك التاريخ. اختار الصندوق عدم التطبيق المبكر لهذه اإلصدارات.2022يناير   1

 

م أو بعد ذلك 2023يناير  1"عقود التأمين" الذي يطبق على الفترة التي تبدأ في   - 17المعيار الدولي للتقرير المالي  •

 التاريخ؛

 "عرض القوائم المالية"، على تصنيف المطلوبات؛ 1المحاسبة الدولي التعديالت على معيار  •



 لاير سعودي  –صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع 

 )صندوق استثمار مفتوح(  

 مدار من

 شركة الراجحي المالية 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي( 
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تعريف    -السياسات المحاسبية، التغييرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء    8التعديالت على معيار المحاسبة الدولي   •

 بية؛التقديرات المحاس

الدولي   • المحاسبة  الممارسة    1تعديالت على معيار  المالية وبيان  القوائم  المالي   2عرض  للتقرير  الدولية  للمعايير 

 مبادرة اإلفصاح: السياسات المحاسبية؛ -إصدار أحكام األهمية النسبية 

لوبات الناتجة عن معاملة الضريبة المؤجلة المتعلقة بالموجودات والمط  -  12التعديل على معيار المحاسبة الدولي   •

 واحدة؛ و

المالي   • للتقرير  الدولي  المعيار  على  الدولي    -  10التعديالت  المحاسبة  ومعيار  الموحدة"  المالية    -   28"القوائم 

"االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة، بيع أو مساهمة الموجودات بين المستثمر وشركته الزميلة 

 رك".أو المشروع المشت

 

هذا، ويتوقع مدير الصندوق أن تطبيق هذه المعايير الجديدة والتعديالت في المستقبل لن يكون له تأثيراً هاماً على المبالغ 

 المدرجة. 
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 المالية. فيما يلي السياسات المحاسبية الهامة المطبقة بواسطة الصندوق عند إعداد هذه القوائم 

 

 النقد وما في حكمه أ.

 

يتكون النقد وما في حكمه من ودائع لدى البنوك ونقد لدى بنك محلي ولدى أمين الحفظ في حساب استثماري وموجودات 

مالية عالية السيولة ذات استحقاق ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ االقتناء والتي تخضع لمخاطر غير جوهرية للتغيرات في 

 دلة ويتم استخدامها من قبل الصندوق عند إدارة االلتزامات قصيرة األجل.قيمتها العا

 

 الموجودات والمطلوبات المالية     ب. 

 

 اإلثبات والقياس األولي 

 

ــارة في تاريخ الـتداول، وهو  يتم اإلثـبات األولي للموجودات والمطلوبات الـمالـية بالقيـمة الـعادلة من خالل الربح أو الخســ

ـــندوق طرـفاً في األحـكام التـعاـقدـية ل دوات. يتم إثـبات الموجودات والمطلوـبات الـمالـية  الـتاريخ   ــبح فـيه الصــ اـلذي يصــ

 األخرى في التاريخ الذي نشأت فيه.

 

يتم اإلثبات األولي للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة مع إثبات تكاليف المعاملة 

بح أو الخسارة. يتم اإلثبات األولي للموجودات المالية التي ليست بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة في الر

 العادلة زائداً تكاليف المعاملة التي تتعلق مباشرة باقتنائها أو إصدارها.

 

 تصنيف الموجودات المالية 

 

اإلثبات األولي على أنه يتم قياـسها كما يلي: بالتكلفة المطفأة، أو بالقيمة العادلة  يصـنف الصـندوق الموجودات المالية عند 

 من خالل الدخل الشامل اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
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 )صندوق استثمار مفتوح(  

 مدار من

 شركة الراجحي المالية 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي( 
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 الموجودات والمطلوبات المالية )يتبع(      ب. 

 

ية بالتكلفة المطفأة إذا اســتوفت كال الشــرطين أدناه وال يصــنف بالقيمة العادلة من خالل الربح  يتم قياس الموجودات المال

 أو الخسارة: 

 

  يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية، و 

ــلي    - ــأ عن اآلـجال التـعاـقدـية للموجودات الـمالـية في تواريخ مـحددة ـتدفـقات نـقدـية تـعد فقط دفـعات من المبلغ األصــ ينشــ

 والفائدة على المبلغ األصلي القائم. 

 

االـستثمارات في أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الـشامل اآلخر إذا اـستوفت كال الـشرطين يتم قياس 

 أدناه وال يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: 

 

ية تعاقدية وبيع  يتم االحتفاظ بالموجودات ـضمن نموذج األعمال الذي يتحقق الهدف منه عن طريق تحـصيل تدفقات نقد -

 موجودات مالية؛ و 

ــلي    - ــأ عن اآلـجال التـعاـقدـية للموجودات الـمالـية في تواريخ مـحددة ـتدفـقات نـقدـية تـعد فقط دفـعات من المبلغ األصــ ينشــ

 والفائدة على المبلغ األصلي القائم. 

 

عند اإلثبات األولي لالســتثمارات في أدوات حقوق الملكية التي ال يتم االحتفاظ بها بغرض التداول، يحق للصــندوق أن 

ــامل اآلخر. ويتم هذا الخيار على  يختار ب ــكل نهائي عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة من خالل الدخل الشــ شــ

 أساس كل استثمار على حدة.

 

 يتم قياس جميع الموجودات المالية األخرى للصندوق بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 
 

 م: 2021ديسمبر  31ما يلي الموجودات المالية للصندوق كما في 

 نقد وما في حكمه  •

 استثمارات في صناديق استثمارية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  •

 استثمارات مقاسة بالتكلفة المطفأة  •

 تقييم نموذج األعمال

ــتوى   ــندوق تقييماً للهدف من نموذج األعمال الذي يتم االحتفاظ بالموجودات فيه على مسـ المحفظة ألن ذلك يجري الصـ

ــمن المعلومات التي أُخذت في  ــندوق. تتضـ ــل طريقة إدارة األعمال وتوفير المعلومات لمدير الصـ ــكل أفضـ يعكس بشـ

 االعتبار ما يلي:

الســياســات واألهداف المحددة للمحفظة وتشــغيل هذه الســياســات عملياً. وبالتحديد، ما إذا كانت اســتراتيجية اإلدارة  •
ة فترة  تركز على اكتســـــاب   ابـق دة مـحددة، أو مـط اـئ ار ـف ـــع اظ بمعلوـمات أســ ا، أو االحتـف د عليـه اـق د متـع إيرادات فواـئ

الموجودات المـاليـة مع فترة المطلوبـات التي تمول هـذه الموجودات أو تحقيق تـدفقـات نقـديـة من خالل بيع هـذه  
 الموجودات؛

 تقييم كيفية أداء المحفظة ورفع تقرير بذلك لمدير الصندوق. •

التي تؤثر على أداء نموذج األعمال )والموجودات المالية المحتفظ بها ـضمن نموذج األعمال( وكيفية إدارة المخاطر  •
 هذه المخاطر؛

فيما إذا كانت المكافآت تستند إلى القيمة العادلة للموجودات المدارة أو التدفقات النقدية  -كيفية مكافأة مديري األعمال   •
 التعاقدية المحصلة؛ و

وتوقيت المبيعات في الفترات الـسابقة، وأـسباب هذه المبيعات وتوقعاتها بـشأن نـشاط المبيعات المـستقبلية. تكرار حجم  •
ــاط المبيعات ال تؤخذ باالعتبار عند اإلقصــاء، ولكنها كجزء من التقييم الكلي لكيفية قيام  ــأن نش إال أن المعلومات بش

 الية وكيفية تحقق التدفقات النقدية.الصندوق بتحقيق األهداف المحددة إلدارة الموجودات الم
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 الموجودات والمطلوبات المالية )يتبع(       ب.
يـستند تقييم نموذج األعمال إلى الـسيناريوهات المتوقعة بـشكل معقول بعد اـستبعاد ـسيناريوهات "الحالة األـسوأ" أو "حالة  

ــائقة". إذا تحققت   ــندوق، ال يقوم  الضــ ــلية للصــ التدفقات النقدية بعد اإلثبات األولي بطريقة تختلف عن التوقعات األصــ
ــنيف الموجودات المالية المتبقية المحتفظ بها في نموذج األعمال ولكنه يدرج هذه المعلومات عند  ــندوق بتغيير تصـ الصـ

 ءها حديثاً.تقييم الموجودات المالية المستقبلية الناشئة حديثاً أو التي تم شرا

إن الموجودات المالية المحتفظ بها بغرض المتاجرة أو اإلدارة والتي يتم تقييم أداءها على أـساس القيمة العادلة يتم قياـسها 

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخســارة وذلك ألنه لم يتم االحتفاظ بها لتحصــيل تدفقات نقدية تعاقدية ولم يتم االحتفاظ  

 دفقات نقدية تعاقدية وبيع موجودات مالية.بها لتحصيل ت

 

 عمولةتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تُعد فقط دفعات من المبلغ األصلي وال

ألغراض هذا التقييم، يتم تعريف "المبلغ األصـــلي" على أنه القيمة العادلة ل صـــل المالي عند اإلثبات األولي، حي  يتم 

ــلي الـقائم  تعريف   "الـفاـئدة" على أنـها مبلغ مـقاـبل القيـمة الزمنـية للنقود ومـقاـبل المـخاطر االئتـمانـية المرتبـطة ـبالمبلغ األصــ

خالل فترة زمنية معينة ومقابل مخاطر اإلقراض األسـاسـية األخرى والتكاليف )أيم مخاطر السـيولة والتكاليف اإلدارية( 

 باإلضافة إلى هامش الربح.

 

ـــندوق باالعتـبار  عـند تقييم ما  ــلي والـفائدة، يأخذ الصــ إذا كانت الـتدفـقات النـقدية التـعاقدية تـُعد فقط دفـعات من المبلغ األصــ

ــرط تعاقدي قد يؤدي إلى تغيير   ــمن ش ــمل تقييم فيما إذا كانت الموجودات المالية تتض ــروط التعاقدية ل داة. وهذا يش الش

 ان كذلك فلن تستوفي هذا الشرط.توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية وإذا ك

 

 إعادة التصنيف

ال يتم إعادة تصـــنيف الموجودات المالية بعد إثباتها األولي، إال في الفترة التي يقوم فيها الصـــندوق بتغيير نموذج أعماله  

 إلدارة الموجودات المالية.

 

 تصنيف المطلوبات المالية

المطفأة ما لم يصـنف على أنها مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل يقوم الصـندوق بتصـنيف مطلوباته المالية بالتكلفة 

 الربح أو الخسارة.

 

 التوقف عن اإلثبات

يقوم الصـندوق بالتوقف عن إثبات الموجودات المالية عند انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الموجودات المالية  

فقات النقدية التعاقدية في المعاملة التي يتم بموجبها تحويل جميع مخاطر ومنافع  أو عند قيامه بتحويل الحقوق الستالم التد

ملكية الموجودات المالية بشـــكل جوهري أو التي بموجبها ال يقوم الصـــندوق بتحويل أو االحتفاظ بجميع مخاطر ومنافع  

 مالية.ملكية الموجودات المالية بشكل جوهري وال يقوم بإبقاء السيطرة على الموجودات ال
 

عند التوقف عن إثبات األصــل المالي، فإن الفرق بين القيمة الدفترية ل صــل )أو القيمة الدفترية المخصــصــة لجزء من 

( المقابل المستلم )بما في ذلك أي أصل جديد تم الحصول عليه ناقصاً أي  1األصل الذي تم التوقف عن إثباته( ومجموع )

ــا2التزام جديدة تم تحمله( و ) ــامل اآلخر، يتم إثباتها في ( أي ربح أو خس رة متراكمة كان قد تم إثباتها ضــمن الدخل الش

 الربح أو الخسارة. 
 

المعامالت التي يقوم فيها الصـندوق بتحويل الموجودات التي تم إثباتها في قائمة المركز المالي الخاصـة به، ولكنه يحتفظ  

ة أو جزء   افع الموجودات المحوـل اطر ومـن ة أو معظم مـخ اـف ا بـك ة. إن  إـم ذه الموجودات المحوـل ا، ال يتم االعتراف بـه منـه

 تحويل الموجودات مع االحتفاظ بجميع أو معظم المخاطر والمنافع يشمل معامالت البيع وإعادة الشراء.
 

بالنســـبة للمعامالت التي ال يقوم الصـــندوق باالحتفاظ أو تحويل جميع مخاطر ومنافع ملكية الموجودات المالية بشـــكل 

قوم باإلبقاء على الـسيطرة على الموجودات، يـستمر الـصندوق في إثبات الموجودات بقدر مـشاركته المـستمرة  جوهري وي

التي تحدد بقدر تعرضـه للتغيرات في قيمة الموجودات المحولة. يتوقف الصـندوق عن إثبات المطلوبات المالية عندما يتم  

 .اإلعفاء من المطلوبات التعاقدية أو إلغاءها أو انتهاءها
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 الموجودات والمطلوبات المالية )يتبع(      ب. 

 المقاصة

ــافي في قائمة المركز المالي فقط عند  ــة بين مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج المبلغ الصــ يتم إجراء مقاصــ

المبالغ وعندما يعتزم الصـندوق تسـويتها على أسـاس وجود حق قانوني حالي ملزم لدى الصـندوق بإجراء مقاصـة لتلك 

 الصافي أو بيع الموجودات لتسديد المطلوبات في آن واحد.

 

يتم عرض اإليرادات والمصــروفات على أســاس الصــافي فقط عندما يتم الســماح بذلك بموجب المعايير الدولية للتقرير 

 ر المماثلة مثل نشاط تداول الصندوق.المالي أو ل رباح والخسائر الناتجة عن معامالت االستثما

 

 قياس القيمة العادلة

القيمة العادلة هي القيمة التي سيتم استالمها مقابل بيع أصل ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما ضمن معاملة منتظمة بين 

لرئيـسية، الـسوق األكثر  المـشاركين في الـسوق بتاريخ القياس في الـسوق الرئيـسية ل ـصل أو االلتزام أو في غير الـسوق ا

مالءمة ل صـــل أو االلتزام التي من خاللها يكون متاحا للصـــندوق في ذلك التاريخ. إن القيمة العادلة للمطلوبات تعكس 

 مخاطر عدم األداء.

 

ــطة لتلك األداة، عند توفرها. يتم  ــوق النش ــعر المتداول في الس ــتخدام الس ــندوق بقياس القيمة العادلة ل داة باس يقوم الص

اعتبار السوق على أنها سوق نشطة إذا كانت معامالت الموجودات أو المطلوبات تتم بتكرر وحجم كاِف لتقديم معلومات 

بقياس األداة المتداولة في الـسوق النـشطة وفقا لـسعر متوـسط ألن الـسعر عن األـسعار على أـساس مـستمر. يقوم الـصندوق  

 يوفر تقريبا معقوال لسعر التخارج. 
 

في حال عدم وجود ـسعر متداول في ـسوق نـشط، فإن الـصندوق يـستخدم أـساليب تقييم تزيد من اـستخدام المدخالت القابلة  

ــلة وتقلل من اســـتخدام المدخالت غير الق ابلة للمالحظة. إن أســـلوب التقييم المختار يتضـــمن جميع للمالحظة ذات الصـ

 العوامل التي يأخذها المشاركون في السوق في الحسبان عند تسعير العملية. 
 

ــل الهرمي للقيمة العادلة كما في نهاية فترة التقرير التي حدث  ــلس ــتويات التس ــندوق بإثبات التحويالت بين مس يقوم الص

 خاللها التغيير.  
 

صــاحات القيمة العادلة، قام الصــندوق بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات على أســاس طبيعة وخصــائص ألغراض إف

ومخاطر األصــل أو االلتزام ومســتوى التســلســل الهرمي للقيمة العادة كما هو موضــح أعاله. إن اإلفصــاحات المتعلقة 

و في الحاالت التي يتم فيها اإلفصـاح عن القيم العادلة، يتم  بالقيمة العادلة ل دوات المالية التي يتم قياسـها بالقيمة العادلة أ

 (.12مناقشتها في إيضاح )

 

 اشتراك واسترداد الوحدات     ج. 
 

يتم تـسجيل الوحدات المكتتبة والمـستردة بـصافي قيمة الموجودات )حقوق الملكية( للوحدة بيوم التقييم الذي يتم فيه اـستالم 

 واالسترداد.طلبات االشتراك 
 

 الوحدات المستردة

 تعد الوحدات المستردة كأدوات حقوق الملكية حي  أنها تلبي بعأل الضوابط. تتضمن هذه الضوابط ما يلي:

 إن الوحدات المستردة يجب أن تمنح الحق لمالك الوحدة بحصة تناسبية في صافي الموجودات؛ •

 رتبة كما يجب أن تكون خصائص الفئة مماثلة؛إن الوحدات المستردة يجب أن تكون الفئة األدنى م •

ــليم النـقد أو أي موجودات ـمالـية أخرى بخالف االلتزام اـلذي يكون   • يـجب أال يكون هـناك أي التزاـمات تـعاـقدـية لتســ

 على الُمصدر إلعادة الشراء؛

تســتند بشــكل جوهري إلى  إن إجمالي التدفقات النقدية المتوقعة من الوحدات المســتردة على مدى عمرها يجب أن   •

 ربح أو خسارة الُمصدر.
 

ال يتم إثبات أي ربح أو خـسارة من ـشراء أو إـصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية التي يملكها الـصندوق في قائمة الدخل  

 الشامل.
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 صافي قيمة الموجودات لكل وحدة ( د

ــافي قيمة  ــاب ص ــافي موجودات  يتم احتس ــيم ص الموجودات لكل وحدة كما هو مفصــح عنها في قائمة المركز المالي بتقس

 الصندوق على عدد الوحدات القائمة في نهاية السنة. 
 

 إثبات اإليرادات (     هـ
 

 صافي الربح أو الخسارة من الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

ــافي ــارة هي   إن صــ ــائر من الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخســ األرباح أو الخســ

تغييرات في القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المحتفظ بها بغرض المتاجرة أو المصــنفة بعد اإلثبات األولي 

 تثناء العمولة الخاصة ودخل توزيعات األرباح. بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وذلك باس

 

ــائر  ــائر غير المحققة من التغيرات في القيمة العادلة ل دوات المالية للفترة وعكس األرباح والخس تتكون األرباح والخس

ــائر المحققة من  ــاب األرباح والخسـ ــابقة ل دوات المالية التي تحققت في فترة التقرير. يتم حسـ ــنة السـ غير المحققة للسـ

العادلة من خالل الربح أو الخسـارة باسـتخدام طريقة المتوسـط المرجح للتكلفة.   اسـتبعاد األدوات المالية المصـنفة بالقيمة

تمثل هذه الفرق بين القيمة الدفترية األولية ل داة وقيمة االســتبعاد أو الدفعات أو المقبوضــات النقدية التي تتم على عقود 

 ذه األدوات(.أو المقبوضات على حسابات هامش الضمان لهالمدفوعات المشتقات )باستثناء  

 

 دخل توزيعات األرباح

يتم إثبات دخل توزيعات األرباح ضـــمن قائمة الدخل الشـــامل في تاريخ ثبوت الحق باســـتالم دفعات توزيعات األرباح.  

بالنســبة ل وراق المالية المدرجة عادة ما يكون هذا هو تاريخ توزيعات األرباح الســابقة. بالنســبة ل وراق المالية غير 

عادة ما يكون هذا هو التاريخ الذي يوافق فيه المسـاهمون على دفع توزيعات األرباح. يتم إثبات دخل توزيعات  المدرجة  

 األرباح من األوراق المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في بند منفصل في قائمة الدخل الشامل.

 

 دخل العمولة الخاصة 

ــة يتم إثبات دخل  ــتقة والمقاس ــة بما في ذلك دخل العموالت الخاصــة من الموجودات المالية غير المش العموالت الخاص

الفعلي هو السـعر الذي يتم  عمولةالفعلي. معدل العمولة  بالتكلفة المطفأة في قائمة الدخل الشـامل باسـتخدام طريقة معدل ال

ة خالل العمر المتوقع ل داة المالية )أو، فترة أقصـــر،  به بالضـــبط تخفيأل المدفوعات والمقبوضـــات النقدية المســـتقبلي

ــاب مـعدل الـفاـئدة الفعلي يقوم   ـــباً( إلى القيـمة اـلدفترـية ل داة الـمالـية عـند اإلثـبات األولي. عـند حســ حيثـما ـكان ذـلك مـناســ

يس الخســائر االئتمانية  الصــندوق بتقدير التدفقات النقدية المســتقبلية مع مراعاة جميع الشــروط التعاقدية ل داة المالية ول

 المستقبلية.

 

 األتعاب والمصروفات األخرى (     و
 

 يتم إثبات وقياس األتعاب والمصروفات األخرى كمصروفات على أساس االستحقاق في الفترة التي يتم تكبدها فيها.  

 

 الزكاة وضريبة الدخل (      ز
 

عودية، فإن الصـندوق ال يقوم بدفع أي زكاة بموجب النظام الحالي للزكاة وضـريبة الدخل   المتبعة في المملكة العربية الـس

أو ضـريبة الدخل. تُعد الزكاة وضـريبة الدخل التزاما أيضـاً على مالكي الوحدات وبالتالي ال يجنب لها أي مخصـص في 

 هذه القوائم المالية.

 

 ات في قائمة الدخل الشامل.يتم إثبات ضريبة القيمة المضافة المطبقة على األتعاب والمصروف

 

 المخصصات (ح
 

يتم إثبات المخصــص كلما كان هناك التزام حالي )قانوني أو حكمي( نتيجة لحدث ســابق يمكن تقديره بصــورة موثوقة  

ويكون من المرجح أن يتطلب تدفقاً خارجياً للموارد لتـسوية االلتزام ويكون باإلمكان تقدير مبلغ االلتزام بصـورة موثوقة  

 به.
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 إيضاحات  

 ديسمبر  31

 م 2021

 ديسمبر 31 

 م 2020

     

 7,677,262  2,314,282  حساب جاري –أرصدة لدى البنوك 

 3,865,152  751,925  نقد لدى أمين الحفظ  -
أصلي   استحقاق  ذات  األجل  إيداعات مرابحة قصيرة 

 1-5 ثالثة أشهر أو أقل

 

2,050,000,000 

  

1,000,000,000 
 604,836  2,499,146  دخل عمولة خاصة مستحقة عبد اإليداع 

  2,055,565,353  1,012,147,250 

     

  ٪1.29إلى   ٪1.12يتم االحتفاظ بإيداعات المرابحة لدى البنوك المحلية والدولية. تحمل معدل ربح يتراوح من  5-1

 (. ٪1.62إلى  ٪0.5م: 2020ديسمبر  31)

 

 االستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة       .  6
 

 ذلك يمثل استثمار في وحدات صندوق اإلنماء للسيولة بالريال السعودي، وإن التكلفة والقيمة العادلة لهذا االستثمار هي كما يلي:  

 

 

 

 م 2021ديسمبر  31 

 

نسبة القيمة  

 العادلة  

 

 التكلفة 

 

 القيمة العادلة 
 

  الربح غير المحقق 
   

 
 

     
 17,886,142 1,201,000,476 1,183,114,334 100 صندوق اإلنماء للسيولة بالريال السعودي

     

 

 

 

 م 2020ديسمبر  31 

 

القيمة نسبة 

 ية السوق

 

 التكلفة

 

 الربح غير المحقق  القيمة السوقية 

   
 

 
     
 6,495,307 1,106,498,884 1,100,003,577 100 صندوق اإلنماء للسيولة بالريال السعودي

     

 

عى مدير   تثمار غير مصـنفة. كما ال يوجد لدى الصـندوق أي آلية تصـنيف داخلية. يـس تثمارات في صـناديق االـس إن االـس

 استثمار للمخاطر ووضع حدود لالستثمارات الفردية.الصندوق إلى الحد من المخاطر عن طريق مراقبة تعرض كل 

 

 صافي األرباح من االستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  6-1
 

 م 2020 م 2021 

 - 4,332,682 أرباح محققة 

 6,495,307 11,390,835 أرباح غير محققة 

 15,723,517 6,495,307 
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 االستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة       .  6
 

الحركة في الربح/ الخسـارة غير المحققة من إعادة قياس االسـتثمارات المصـنفة على أنها "موجودات مالية بالقيمة   6-2

 العادلة من خالل الربح أو الخسارة":

 م 2020 م 2021 

 1,106,498,884 1,201,000,476 ديسمبر 31القيمة العادلة كما في 

 1,100,003,577 1,183,114,334 ديسمبر 31التكلفة كما في 

 6,495,307 17,886,142 ديسمبر 31ربح غير محقق كما في 

 - 6,495,307 يناير  1ربح غير محقق كما في 

 6,495,307 11,390,835 ربح غير محقق للسنة

 

 بالتكلفة المطفأةاالستثمارات المقاسة   - 7
 

 

 إيضاحات 

 ديسمبر  31

 م 2021

 ديسمبر 31

 م 2020

    
 15,318,000,000 16,068,000,000 1-7 إيداعات مرابحة لدى البنوك األخرى

 134,000,000 741,664,639 2-7 صكوك

 76,527,243 73,995,753  عمولة خاصة مستحقة

  16,883,660,392 15,528,527,243 

 إيداعات المرابحة لدى البنوك األخرى مما يلي: تتكون  7-1

 

 م 2021ديسمبر  31

 التكلفة  ٪ من   

 لاير سعودي  القيمة  االستحقاق المتبقي 

    
 3,630,000,000 22.59  حتى شهر 

 5,948,000,000 37.02  أشهر  3 - 1
 5,040,000,000 31.37  أشهر  6 - 3
 1,050,000,000 6.53  أشهر  9 - 6
 400,000,000 2.49  شهرا   12 - 9

    

  100 16,068,000,000 

    
 

 م 2020ديسمبر  31

 التكلفة ٪ من  

 لاير سعودي القيمة  االستحقاق المتبقي 
    

 2,930,000,000 19.13  حتى شهر 
 6,078,000,000 39.68  أشهر 3 - 1
 2,560,000,000 16.71  أشهر 6 - 3
 1,950,000,000 12.73  أشهر 9 - 6
 1,800,000,000 11.75  شهراً  12 - 9

 
   

    100.00 15,318,000,000 

    

إلى   ٪0.95يتم االحتفاظ بإيداعات المرابحة لدى البنوك المحلية والدولية. تحمل معدل ربح يتراوح من   7-1-1

 (. ٪3.1إلى   ٪0.6م:  2020ديسمبر   31) 1.77٪
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 )يتبع(   االستثمارات المقاسة بالتكلفة المطفأة - 7
 

 يتم تلخيص الصكوك كما يلي: 7-2

 لاير سعودي  تاريخ االستحقاق  المعدل م 2021ديسمبر  31كما في 

    

)تاريخ   2026يوليو  1 ٪4 صكوك اإلنماء

 332,000,000 استدعاء( 

- 10- 5السعودية بالريال السعودي صكوك الحكومة 

 م 2018

3.68٪ 

 104,851,156 م 2023أكتوبر  24

)تاريخ   2026ديسمبر  8 ٪2.45 بنك الجزيرة صكوك 

 100,000,000 استدعاء( 

- 10- 7صكوك الحكومة السعودية بالريال السعودي 

 م 2018

3.88٪ 

 66,331,653 م 2025أكتوبر  24

 45,000,000 م 2022يوليو  28 ٪1.64 صكوك بحري 

 36,000,000 م 2022سبتمبر  16 ٪1.99 صكوك المراعي

- 9- 7صكوك الحكومة السعودية بالريال السعودي 

 م 2017

3.25٪ 

 31,653,842 م 2024سبتمبر  20

- 7- 7صكوك الحكومة السعودية بالريال السعودي 

 م 2018

3.62٪ 

 25,827,988 م 2025يوليو  25

   741,664,639 

    

 لاير سعودي تاريخ االستحقاق   م 2020ديسمبر  31كما في 

    

 53,000,000 م 2026يونيو  2 ٪ 2.78 بنك الجزيرة صكوك 

 45,000,000 م 2022يوليو  30 ٪ 1.78 بحري -صكوك

 36,000,000 م 2022سبتمبر  16 ٪ 2.09 صكوك المراعي 

   134,000,000 

    

 

 . أتعاب اإلدارة8
 

٪( محسوبة على 16م: 2020٪ سنوياً )16الصندوق، يدفع الصندوق أتعاب إدارية بحد أقصى وفقاً لشروط وأحكام 

 العمولة الخاصة للصندوق. وتهدف الرسوم إلى مكافأة مدير الصندوق عن إدارة الصندوق. 

  



 لاير سعودي  –صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع 

 )صندوق استثمار مفتوح(  

 مدار من

 شركة الراجحي المالية 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي( 
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 المعامالت مع األطراف ذات العالقة . 9
 

ــيطرة على الطرف اآلخر أو  يتم اعتـبار األطراف على أنـها أطراف ذات عالـقة إذا ـكان ألـحد األطراف الـقدرة على الســ

ــتـمل األطراف ذات العالـقة   ــغيلـية.  تشــ ــة الـتأثير الـهام على الطرف اآلخر عـند اتـخاذ القرارات الـمالـية والتشــ مـمارســ

ــنا ــندوق وص ــندوق ومجلس إدارة الص ــندوق على مدير الص ــندوق وموظفي اإلدارة بالص ديق أخرى يديرها مدير الص

 الرئيسيين لمدير الصندوق. لدى الصندوق خالل السياق االعتيادي ألنشطته معامالت مع مدير الصندوق.  

 

ال يقوم الصندوق بتحميل أي رسوم اشتراك أو استرداد عند االشتراك في الوحدات أو استردادها. المصروفات األخرى 

قبل مدير الصندوق بالنيابة عن الصندوق يتم تحميلها على الصندوق حسب تكبدها وفقاً للوثائق التأسيسية  التي تدفع من  

 للصندوق.

 

للسنوات  العالقة  ذات  األطراف  مع  الهامة  المعامالت  فإن  المالية،  القوائم  هذه  في  عنها  المفصح  للمعامالت  إضافة 

 :ديسمبر كما يلي 31واألرصدة المتعلقة بها كما في 

  

 31المعامالت للسنة المنتهية في 

 ديسمبر

 الرصيد كما في   

 ديسمبر  31

 م 2021 طبيعة المعاملة الطرف ذو العالقة

 

 م 2020

  

 م 2021

 

 م 2020
 لاير سعودي لاير سعودي   لاير سعودي  لاير سعودي   
  

      

 3,367,704 3,804,485  44,402,195  44,358,022 أتعاب إدارة مدير الصندوق

 32,480 40,037  32,480  40,037 أتعاب مجلس اإلدارة  مجلس إدارة الصندوق 

        

ديسمبر   31وحدة يحتفظ بها موظفو مدير الصندوق ) 6,661م على 2021ديسمبر  31تشتمل الوحدات المصدرة في 

 من الوحدات(. 50,639م: 2020

 

ــتمل الوحدات المصــدرة في  ــمبر    31تش ــمبر  31وحدة يحتفظ بها مدير الصــندوق ) 291,939م على  2021ديس ديس

 من الوحدات(.  3,926,056م: 2020

 

 المصروفات المستحقة  - 10
 ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 م 2021 

 لاير سعودي 

 م 2020

 لاير سعودي

 56,418 167,846 أتعاب حفظ مستحقة 

 25,300 28,200 مهنية مستحقة أتعاب 

 11,148 18,351 مصروفات أخرى مستحقة

 214,397 92,866 

 المصروفات األخرى - 11

 
 

 ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 م 2021 

 لاير سعودي 

 م 2020

 لاير سعودي

 493,782 953,892 أتعاب حفظ 

 32,480 40,037 أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة

   40,250   34,500 أتعاب مراجعة 

 26,133 34,180 مصروفات أخرى

 1,062,609 592,645 



 لاير سعودي  –صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع 

 )صندوق استثمار مفتوح(  

 مدار من

 شركة الراجحي المالية 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي( 
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 القيمة العادلة لألدوات المالية  - 12
 

القيمة العادلة هي القيمة الذي سـيتم اسـتالمها مقابل بيع أصـل ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما بموجب معاملة منتظمة  

ــوق بـتاريخ  ــاركين في الســ ــل أو تحويل  تتم بين المشــ القـياس. يـحدد قـياس القيـمة الـعادلة بافتراض أن مـعامـلة بيع األصــ

 االلتزام ستتم إما:

 في السوق الرئيسية ل صل أو االلتزام، أو -

 في غير السوق الرئيسية، أي في السوق األكثر مالءمة ل صل أو االلتزام.  -
 

احة للصــندوق. يتم قياس القيمة العادلة ل صــل أو االلتزام يجب أن تكون الســوق الرئيســية أو الســوق األكثر تفضــياًل مت

باـستخدام االفتراـضات التي يـستخدمها المـشاركون في الـسوق عند تـسعير األـصل أو االلتزام على افتراض أن المـشاركين 

 يتصرفون لمصلحتهم االقتصادية. 
 

ــاليب تقييم مالئمة للظروف والتي يتوفر لها  بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، مع تحقيق أقصــى  يســتخدم الصــندوق أس

ــتـخدام الـمدخالت غير الـقابـلة للمالحـظة. التغيرات في  ـــلة وتقلـيل اســ ــتـخدام للـمدخالت الـقابـلة للمالحـظة ذات الصــ اســ

 االفتراضات المتعلقة بهذه العوامل قد تؤثر على القيمة العادلة ل دوات المالية.
 

 نماذج التقييم

العادلة ل دوات المالية التي يتم تداولها في سـوق نشـطة على األسـعار التي يتم الحصـول عليها مباشـرة من تسـتند القيمة 

أســعار الصــرف التي يتم من خاللها تداول األدوات أو من خالل وســيط يقدم األســعار المتداولة غير المعدلة من ســوق  

 فة األدوات المالية األخرى باستخدام طرق تقييم أخرى.نشط ألدوات مماثلة. يقوم الصندوق بتحديد القيم العادلة لكا
 

وبالنســبة ل دوات المالية التي من النادر تداولها وذات شــفافية أســعار ضــئيلة، فإن القيمة العادلة تكون أقل موضــوعية 

والمخاطر وتتطلب درجات متفاوتة من األحكام بناًء على السـيولة وعدم التأكد من عوامل السـوق وافتراضـات التسـعير  

 األخرى التي تؤثر على أداة معينة.
 

يقيس الـصندوق القيم العادلة باـستخدام التـسلـسل الهرمي للقيمة العادلة أدناه والذي يعكس أهمية المدخالت المـستخدمة في 

 إجراء القياس:
 

 : مدخالت متداولة )غير المعدلة( في أسواق نشطة ل دوات المماثلة.1المستوى 
 

ــتوى  ــتوى : مدخ2المسـ ــعار المتداولة المدرجة في المسـ ــرة   1الت بخالف األسـ ــورة مباشـ والتي يمكن مالحظتها بصـ

)األسـعار( أو بصـورة غير مباشـرة )مشـتقة من األسـعار(. تشـتمل هذه الفئة على أدوات مقيمة باسـتخدام: أسـعار السـوق 

ــعار المتداولة ألدوات ــطة ألدوات مماثلة، أو األس ــواق النش ــواق التي يتم  المتداولة في األس ــابهة في األس مماثلة أو متش

ــرة أو  اعتبارها على أنها أقل من نشــطة، أو طرق تقييم أخرى التي يمكن مالحظة جميع مدخالتها الهامة بصــورة مباش

 غير مباشرة من البيانات السوقية.
 

التقييم التي تشـتمل على مدخالت  : مدخالت غير قابلة للمالحظة. تتضـمن هذه الفئة كافة األدوات ذات طرق 3المسـتوى 

ال تـستند على بيانات قابلة للمالحظة، كما أن المدخالت غير القابلة للمالحظة ذات أثر هام على تقييم األداة. تتـضمن هذه 

ـــعار المـتداوـلة ألدوات مـماثـلة والتي تتطـلب تـعديالت أو افتراضــــات غير ـقابـلة   اًء على األســ الفـئة أدوات تم تقييمـها بـن

 ظة الهامة لتعكس الفروقات بين األدوات.للمالح

 

 األدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة -التسلسل الهرمي للقيمة العادلة  

يحلل الجدول التالي األدوات المالية في تاريخ التقرير حســب المســتوى في التســلســل الهرمي للقيمة العادلة الذي يتم فيه 

 تصنيف قياس القيمة العادلة. 
 

 

 القيمة الدفترية 

 م 2021ديسمبر   31

 اإلجمالي   3المستوى   2المستوى   1المستوى  

استثمارات مدرجة  

بالقيمة العادلة من خالل  

 الربح أو الخسارة  

1,201,000,476  -   1,201,000,476     -   1,201,000,476   

االستثمارات بالتكلفة  

 المطفأة 
16,883,660,392 226,606,302  521,395,814    16,136,154,293  16,884,156,409 



 لاير سعودي  –صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع 

 )صندوق استثمار مفتوح(  

 مدار من

 شركة الراجحي المالية 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي( 
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 القيمة العادلة لألدوات المالية )يتبع(  - 12
 

 القيمة الدفترية 

 م 2020ديسمبر  31

 اإلجمالي   3المستوى   2المستوى   1المستوى  

استثمارات مدرجة بالقيمة 

العادلة من خالل الربح أو  

 الخسارة  

1,106,498,884   1,106,498,884   --  1,106,498,884 

استثمارات مدرجة بالتكلفة 

 المطفأة 
15,528,527,243 45,349,606  89,346,147  15,393,831,490  15,528,527,243 

 

 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة للموجودات المالية المحتفظ بها بالقيمة العادلة.خالل السنة، لم يتم أي تحويل في 

 

يقوم الصـــندوق بتقييم األوراق المالية التي يتم تداولها في ســـوق مالي بآخر أســـعارها المســـجلة. إلى الحد الذي يتم فيه 

من التسـلسـل الهرمي للقيمة   1من المسـتوى تداول األوراق المالية بنشـاط وعدم تطبيق تعديالت التقييم، يتم تصـنيفها ضـ 

للتسـلسـل    1العادلة؛ وبالتالي تم تصـنيف موجودات الصـندوق )الصـكوك( المسـجلة بالتكلفة المطفأة بناًء على المسـتوى  

 الهرمي للقيمة العادلة.

 

ديد القيمة العادلة بناًء المقاســة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخســارة، يتم تح 2بالنســبة لالســتثمارات من المســتوى 

على صــافي قيمة الموجودات ولالســتثمارات المقاســة بالتكلفة المطفأة، يتم تحديد القيمة العادلة بناًء على ســعر الورقة  

 المالية الخارجي المماثل.
 

 3المـستوى ، وتـصنف األدوات المالية األخرى ـضمن  1تـصنف األدوات المالية مثل النقد وما في حكمه ـضمن المـستوى 

ــتحقة والمطلوبات األخرى  ــتحقة والمصــروفات المس مثل إيداعات المرابحة والموجودات األخرى وأتعاب اإلدارة المس

ــر أجلها  ــبب طبيعة قصــ ــيرة األجل وتقارب قيمتها الدفترية القيمة العادلة، بســ كموجودات مالية ومطلوبات مالية قصــ

 والجودة االئتمانية المرتفعة ل طراف األخرى.

 

 تحليل االستحقاقات المتعلقة بالموجودات والمطلوبات    .  13
 

 يعرض الجدول أدناه تحلياًل للموجودات والمطلوبات وفقاً للتاريخ المتوقع الستردادها أو تسويتها:

 

 اإلجمالي شهرا   12بعد  شهرا   12خالل  

    م 2021ديسمبر  31كما في 

    الموجودات

 2,055,565,353 - 2,055,565,353 نقد وما في حكمه 

استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  

 الخسارة
1,201,000,476 - 1,201,000,476 

 16,883,660,392 660,664,639 16,222,995,753 استثمارات مقاسة بالتكلفة المطفأة 
    

 20,140,226,221 660,664,639 19,479,561,582 إجمالي الموجودات
    

 

    المطلوبات 

 3,804,485 - 3,804,485 أتعاب إدارة دائنة

 254,434 - 254,434 مصروفات مستحقة 
    

 4,058,919 - 4,058,919 إجمالي المطلوبات 
    

 

 

 



 لاير سعودي  –صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع 

 )صندوق استثمار مفتوح(  

 مدار من

 شركة الراجحي المالية 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي( 
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 )يتبع(   والمطلوبات تحليل االستحقاقات المتعلقة بالموجودات     .  13

 اإلجمالي شهرا   12بعد  شهرا   12خالل  

    م 2020ديسمبر  31كما في 

    الموجودات

 1,012,147,250 - 1,012,147,250 نقد وما في حكمه 

استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  

 الخسارة
1,106,498,884 - 1,106,498,884 

 15,528,527,243 134,000,000 15,394,527,243 استثمارات مقاسة بالتكلفة المطفأة 
    

 17,647,173,377 134,000,000 17,513,173,377 إجمالي الموجودات
 

    المطلوبات 

 3,367,704 - 3,367,704 أتعاب إدارة دائنة

 125,346 - 125,346 مصروفات مستحقة 
 

 
  

 3,493,050 - 3,493,050 إجمالي المطلوبات 
    

 الموجودات المالية والمطلوبات الماليةتصنيف  .14
 

 يبين الجدول التالي تصنيف القيم الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية للصندوق ضمن فئات ل دوات المالية:
 

 م 2021ديسمبر  31

 

 التكلفة المطفأة 

بالقيمة العادلة من خالل   

 الربح أو الخسارة 

     

     الموجودات المالية

 -  2,055,565,353  نقد وما في حكمه 

  -  16,883,660,392  إيداعات أسواق المال والصكوك

 1,201,000,476  --   صناديق استثمار 

 1,201,000,476  18,939,225,745  إجمالي الموجودات المالية
 

     

     المطلوبات المالية
     

 -  3,804,485  أتعاب إدارة دائنة

 -  254,434  مصروفات مستحقة 

 -  4,058,919  إجمالي المطلوبات المالية

     
 

 م 2020ديسمبر  31

 

 التكلفة المطفأة

بالقيمة العادلة من   

 خالل الربح أو الخسارة 

     الموجودات المالية 

     

 --   1,012,147,250  نقد وما في حكمه 

 --   15,528,527,243  إيداعات أسواق المال والصكوك

 1,106,498,884    صناديق استثمار 

 1,106,498,884  16,540,674,493  إجمالي الموجودات المالية 
     

     المطلوبات المالية
     

 --   3,367,704  أتعاب إدارة دائنة

 --   125,346  مصروفات مستحقة 

 --   810,895  إجمالي المطلوبات المالية



 لاير سعودي  –صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع 

 )صندوق استثمار مفتوح(  

 مدار من

 شركة الراجحي المالية 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي( 
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 سياسات إدارة المخاطر    .  15
 

 يتعرض الصندوق للمخاطر التالية نتيجة استخدامه ل دوات المالية:

 مخاطر االئتمان؛ -

 مخاطر السيولة؛ -

 مخاطر السوق؛ و -

 مخاطر التشغيل.  -
 

يعرض هذا اإليضـاح معلومات حول أهداف وسـياسـات وعمليات الصـندوق بهدف قياس وإدارة المخاطر باإلضـافة إلى  

 إدارة رأس مال الصندوق.

 

 إطار إدارة المخاطر  

يهدف الصندوق بشكل رئيسي إلى االستثمار في محفظة متنوعة تتألف من استثمارات في الصكوك وإيداعات المرابحة.  

عها فيما يلي مناقشة طبيعة ومدى األدوات المالية القائمة في تاريخ قائمة المركز المالي وسياسات إدارة المخاطر التي يتب

 الصندوق.

 

ــتثمارية. يقوم   ــيا مع أهداف الصــندوق االس ــلطة التقديرية إلدارة الموجودات تماش ــتثمار الصــندوق الس تم منح مدير اس

 مجلس إدارة الصندوق بمراقبة االلتزام بتوزيعات الموجودات المستهدفة ومكون المحفظة.

 

ودات المســتهدفة، فإن مدير اســتثمار الصــندوق ملزم في الحاالت التي تكون فيها المحفظة مختلفة عن توزيعات الموج

 باتخاذ اإلجراءات إلعادة توازن المحفظة تماشيا مع األهداف المحددة ضمن الحدود الزمنية المقررة.

 

يسـتخدم الصـندوق أسـاليب مختلفة لقياس وإدارة مختلف أنواع المخاطر التي يتعرض لها، وفيما يلي شـرح إضـافي لهذه 

 األساليب.

 

 مخاطر االئتمان

د   ا يؤدي إلى تكـب ه مـم اـت التزاـم اء ـب ة على الوـف الـي ا في أداة ـم درة طرف ـم دم ـق ة بـع اطر المتعلـق ان هي المـخ اطر االئتـم مـخ

 الطرف اآلخر لخسارة مالية.

 

إن الصـندوق معرض لمخاطر االئتمان بشـأن النقد وما في حكمه وإيداعات سـوق المال واسـتثمارات الصـكوك. يسـعى  

ـــند وق إلى الـحد من مـخاطر االئتـمان عن طريق مراقـبة التعرض لمـخاطر االئتـمان والتـعاـمل فقط مع أطراف  ـمدير الصــ

 أخرى ذات سمعة طيبة. 

 

إن ســياســة الصــندوق بشــأن مخاطر االئتمان هي تقليل تعرضــه لمخاطر "األطراف األخرى" مع وجود مخاطر أعلى  

 طراف األخرى التي تستوفي معايير ائتمان محددة.بشأن التعثر في السداد وذلك من خالل التعامل مع األ

 

تتم مراقبة مخاطر االئتمان بانتظام من قبل مدير الصـندوق للتأكد من تماشـيها مع إرشـادات االسـتثمار الخاصـة بمجلس  

 إدارة الصندوق.

 

 يوضح الجدول التالي الحد األقصى من التعرض لمخاطر االئتمان لمكونات قائمة المركز المالي:

 

 ديسمبر  31

 م 2021

 لاير سعودي 

 ديسمبر 31

 م 2020

 لاير سعودي
   

 1,011,542,414 2,053,066,207 نقد وما في حكمه 

 15,452,000,000 16,883,660,392 استثمارات مقاسة بالتكلفة المطفأة 

 18,936,726,599 16,463,542,414 
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 مخاطر االئتمان )يتبع( 

ــمية. يتم إدارة والتحكم بمخاطر االئتمان عن طريق مراقبة مخاطر  ال يوجد لدى الصــندوق أي آلية تصــنيف داخلية رس

االئتمان ووضـع حدود للتعامل مع أطراف أخرى محددة والتقييم المسـتمر للقدرة االئتمانية ل طراف األخرى. يتم بشـكل 

على أســــاس التصــــنيفات االئتمانية الخارجية ل طراف األخرى. يتم االحتفاظ بالنقد وما في    عام إدارة مخاطر االئتمان

 حكمه لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني جيد.

 

 مخصص انخفاض في القيمة

لدى الصندوق استثمارات في إيداعات المرابحة والصكوك، التي تم قياسها بالتكلفة المطفأة، وإن تأثير الخسائر االئتمانية 

المتوقعة غير جوهري على القوائم المالية نظراً إلى أن االســــتثمارات مع أطراف أخرى ذات تصــــنيفات ائتمانية جيدة. 

 لذلك، لم يتم تسجيل مخصص انخفاض في القيمة في هذه القوائم المالية. 

 مخاطر السيولة

ــعوبات في   ــندوق لصــ ــيولة هي المخاطر المتمثلة في تعرض الصــ ــول على التمويل الالزم للوفاء  مخاطر الســ الحصــ

 بالتزامات مرتبطة بمطلوبات مالية.

 

تنص شروط وأحكام الصندوق على اشتراكات واستردادات الوحدات على مدار األسبوع وبالتالي فهي تتعرض لمخاطر 

م، يعتبر 2020ديسمبر  31م و 2021ديسمبر   31الـسيولة للوفاء بطلبات استرداد مالكي الوحدات في أي وقت. كما في  

ارة الخاصـة بالصـندوق قصـيرة األجل   ة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخـس تثمارات المقاـس النقد وما في حكمه واالـس

بطبيعتها وقابلة للتحقق. يراقب مدير الصــندوق متطلبات الســيولة على أســاس دوري كما يســعى للتأكد من توفر التمويل 

 للوفاء بااللتزامات عند نشوئها.

 

 للقوائم المالية.  13يتم تفصيل تحليل استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية للصندوق في إيضاح 

 

 مخاطر السوق 

تتمثل مخاطر الســـوق في مخاطر التأثير المحتمل للتغيرات في أســـعار الســـوق مثل مخاطر العمالت األجنبية ومخاطر 

 إيرادات الصندوق أو القيمة العادلة لملكيته في األدوات المالية.على  -معدالت العمولة الخاصة ومخاطر أسعار األسهم 

 

تثمارات الصـندوق وفقا لـشروط وأحكام الصـندوق.  تراتيجية الصـندوق إلدارة مخاطر الـسوق ناتجة عن أهداف اـس إن اـس

المحددة. تتم مراقبة مراكز السـوق تتم إدارة مخاطر السـوق بانتظام من قبل مدير االسـتثمار وفقا للسـياسـات واإلجراءات 

 الخاصة بالصندوق بانتظام من قبل مدير الصندوق.

 

 مخاطر أسعار العمولة الخاصة

ـــبب التغيرات في مـعدالت  ــة تمـثل المـخاطر الـناجـمة عن ـتذـبذب األدوات الـمالـية بســ مـخاطر مـعدالت العموالت الـخاصــ

طر معدل العموالت الخاصــة بشــأن إيداعات المرابحة  العموالت الخاصــة الســائدة في الســوق. يتعرض الصــندوق لمخا

 واالستثمارات في الصكوك. 

 

 فيما يلي تحليل لالستثمارات على أساس نوع سعر العمولة على الصكوك وإيداعات سوق النقد:

 

 م 2021ديسمبر  31 

التكلفة بالريال   

 السعودي 

القيمة العادلة بالريال  

 السعودي 

 18,674,782,240 18,678,664,639 سعر ثابت

 185,378,415 181,000,000 سعر متغير

 18,859,664,639 18,860,160,655 
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الفائدة، مع   معدالتيعرض الجدول أدناه حســاســية ربح وخســارة الصــندوق للســنة على التغيرات المحتملة المعقولة في  

امل اآلخر، حي  أن الصـندوق ليس لديه   ية على الدخل الـش اـس بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة. ال يوجد أي تأثير للحـس

ــة العملية، قد تختلف  ــامل اآلخر أو أدوات التحوط. في الممارسـ ــنف بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشـ موجودات تصـ

 ل الحساسية أدناه وقد يكون االختالف جوهري.النتائج التجارية الفعلية عن تحلي

 

 مخاطر التشغيل 

مخاطر التشــغيل هي مخاطر الخســارة المباشــرة أو غير المباشــرة الناتجة عن مجموعة متنوعة من األســباب المرتبطة 

باإلجراءات والتكنولوجيا والبنية التحتية التي تدعم أنشـــطة الصـــندوق مع األدوات المالية ســـواء داخلياً أو خارجياً لدى  

مخاطر االئتمان والســوق والســيولة مثل تلك الناتجة عن المتطلبات  مقدم الخدمة للصــندوق ومن العوامل الخارجية غير

 القانونية والتنظيمية والمعايير المتعارف عليها لسلوك إدارة االستثمار.
 

ــائر واألضــرار المالية التي تلحق  ــغيلية لكي يحقق التوازن بين الحد من الخس يهدف الصــندوق إلى إدارة المخاطر التش

 فه االستثماري المتمثل في تحقيق عوائد لمالكي الوحدات. بسمعته وبين تحقيق هد
 

 إن المسؤولية الرئيسية إلعداد وتنفيذ الضوابط الرقابية على مخاطر العمليات تقع على عاتق فريق إدارة المخاطر. 
 

اءات لدى  يتم دعم هذه المسـؤولية عن طريق إعداد معايير عامة إلدارة مخاطر العمليات بحي  تشـمل الضـوابط واإلجر

 مقدمي الخدمة وإنشاء مستويات خدمة مع مقدمي الخدمة في المجاالت التالية:

 توثيق الضوابط واإلجراءات الرقابية؛ -

 متطلبات لـ:   -

 الفصل المناسب بين المهام بين مختلف الوظائف واألدوار والمسؤوليات؛  •

 مطابقة المعامالت ومراقبتها.   •

 العمليات التي يتم مواجهتها. التقييم الدوري لمخاطر  •

 كفاية الضوابط واإلجراءات الرقابية لمواجهة المخاطر المحددة؛   -

 االمتثال للمتطلبات التنظيمية والمتطلبات القانونية األخرى؛ -

 وضع خطط طوارئ؛ -

 التدريب والتطوير المهني؛ -

 المعايير األخالقية ومعايير األعمال؛ و -

 إذا كان ذلك مجديًا تقليل المخاطر بما في ذلك التأمين -
 

 .  األحداث الالحقة16
 

 لم تقع أي أحداث منذ تاريخ التقرير تتطلب إجراء تسويات عليها أو اإلفصاح عنها في القوائم المالية. 

 

 آخر يوم تقييم  - 17
 

 م(. 2020ديسمبر  31م: 2020ديسمبر  31م )للسنة المنتهية في 2021ديسمبر  31إن آخر يوم تقييم للفترة كان في 

 

 اعتماد القوائم المالية - 18
 

 م(. 2022مارس   27هـ )الموافق 1443شعبان  24تم اعتماد هذه القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الصندوق في  

 تأثير على الربح أو الخسارة  التغير في معدل الربح 

 ديسمبر   31 

 م 2021

 ديسمبر  31

 م 2020

 لاير سعودي لاير سعودي  

 154,520,000 188,596,646 ٪  1زيادة بنسبة 

 (154,520,000) ( 188,596,646) ٪ 1نقص بنسبة 


	10- Al Rajhi Commodities Mudaraba Fund SAR_31Dec2021_Arabic.pdf
	SAR Al Rajhi SAUDI COMMODITIES FUND - Arabic.pdf
	اراجحي للمضاربة بالبضائع ريال سعودي.pdf
	SAR Al Rajhi SAUDI COMMODITIES FUND - Arabic




