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 اللاير السعودي   -صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع 

 ( مدار من قبل شركة الراجحي المالية)

 مراجعة الغير الموجزة القوائم المالية األولية  

 وتقرير فحص المراجع المستقل 

 2020  يونيو 30شهر المنتهية في لفترة الستة أ 
  





 اللاير السعودي -الراجحي للمضاربة بالبضائع صندوق 

 .األولية الموجزة من هذه القوائم الماليةال يتجزأ ا جزء   14إلى  1شكل اإليضاحات المرفقة من ت
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   المركز المالي األولية الموجزةقائمة 
 2020يونيو  30كما في 

 

 

 يضاحإ

 يونيو  30
 2020 

 )غير مراجعة( 
 لاير سعودي

 ديسمبر 31
 2019 
 ( مراجعة)

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

    الموجودات  
 1,427,174,723 469,216,983 4 نقدية وشبة نقدية 

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو مدرجة الموجودات مالية 
 - 402,994,643 5 الخسارة

 9,100,000,000 13,684,000,000 6 مقاسة بالتكلفة المطفأة مالية موجودات
 95,719,473 87,538,997  عموالت خاصة مستحقة

  ─────────── ─────────── 

 10,622,894,196 14,643,750,623  الموجودات  إجمالي
  ═══════════ ═══════════ 

      المطلوبات 
 3,278,683 7,358,103 7    إدارة مستحقة  أتعاب

 89,783 216,549 8    والدائنون األخرونمستحقة المصاريف ال
  ─────────── ─────────── 

 3,368,466 7,574,652  المطلوبات   إجمالي
  ═══════════ ═══════════ 

    
    الملكية  حقوق

 10,619,525,730 14,636,175,971  مالكي الوحدات القابلة لالسترداد إلى ةصافي الموجودات العائد
  ─────────── ─────────── 

 10,622,894,196 14,643,750,623    المطلوبات وحقوق الملكية   اجمالي
  ═══════════ ═══════════ 

 66,841,393 91,194,921  لالسترداد المصدرة القابلةالوحدات 
  ═══════════ ═══════════ 

 158.88 160.49  العائدة لكل وحدة   الموجوداتقيمة  صافي
  ═══════════ ═══════════ 
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 قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة )غير مراجعة( 
   2020يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  

 يضاحإ 
2020 

 لاير سعودي 
2019 

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

    الدخل 
 140,949,251 148,900,732  دخل عموالت خاصة

عن الموجودات المالية المدرجة  ةغير المحقق األرباحصافي 
 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 
2,994,643          - 

   ───────── ───────── 

 140,949,251 151,895,375  الدخل   إجمالي
  ───────── ───────── 

    المصاريف 
 (17,734,920) (21,772,930) 7 أتعاب إدارة

 (166,312) (220,006) 9 أخرى مصاريف
  ───────── ───────── 

 (17,901,232) (21,992,936)  المصاريف   إجمالي
  ───────── ───────── 

 123,048,019 129,902,439  صافي دخل الفترة   
    

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

 123,048,019 129,902,439  إجمالي الدخل الشامل للفترة  
  ═════════ ═════════ 
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 .األولية الموجزة من هذه القوائم الماليةال يتجزأ ا جزء   14إلى  1شكل اإليضاحات المرفقة من ت
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 قائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية الموجزة )غير مراجعة( 
 2020يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

  2020 
 لاير سعودي 

2019 
   لاير سعودي  

─────────── ─────────── 
    

   6,890,630,702 10,619,525,730  في بداية الفترة الملكية حقوق
─────────── ─────────── 

 123,048,019 129,902,439   الفترة دخل صافي

 - -  للفترة  اآلخرالدخل الشامل 
  

─────────── ─────────── 

 للفترة اآلخرالدخل الشامل  إجمالي
 

129,902,439 123,048,019 
  

  
 7,193,033,051 11,215,111,355  الفترة خالل مصدرة وحدات
   (5,395,607,686) (7,328,363,553)  الفترة خالل مستردة وحدات

─────────── ─────────── 

   8,811,104,086 14,636,175,971  الفترة  نهايةحقوق الملكية في  
═══════════ ═══════════ 

 
 

 الوحدات الوحدات   

    
    معامالت الوحدة القابلة لالسترداد 

    فيما يلي ملخصاً للوحدات القابلة لالسترداد للفترة:

    
 الوحدات في بداية الفترة 

 
66,841,393 44,583,419 

 
 

─────────── ─────────── 

 46,261,019 70,227,690  وحدات مصدرة خالل الفترة
 (34,647,712) (45,874,162)  وحدات مستردة خالل الفترة 

 
 

─────────── ─────────── 

 في الوحدات لزيادةاصافي 
 

24,353,528 11,613,307 
 

 
─────────── ─────────── 

 الوحدات في نهاية الفترة 
 

91,194,921 56,196,726 

 
 

═══════════ ═══════════ 
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 )غير مراجعة(   التدفقات النقدية األولية الموجزةقائمة 
 2020يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 
 
 

 2020 
 لاير سعودي

2019 
 لاير سعودي 

 ─────────── ─────────── 

   
   النشاطات التشغيلية 

 123,048,019 129,902,439 لفترة  ل الدخلصافي 
  المستخدمة)  النقدية  التدفقات  صافي  إلى  الدخل  صافي  تسوية  في  التعديالت 

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

 -           (2,994,643) العادلة من خالل الربح أو الخسارة
   

   :العامل المال رأس تعديالت
 -           (400,000,000) مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةالالزيادة في موجودات مالية  

 (2,121,441) 8,180,476 في العموالت الخاصة المستحقة)الزيادة( النقص 
 (1,186) 4,079,420 الزيادة )النقص( في رسوم اإلدارة المستحقة

 531,114 126,766 المستحقة والدائنون األخرونالمصاريف  في الزيادة
 ─────────── ─────────── 

 121,456,506 (260,705,542) النشاطات التشغيلية من )المستخدمة في( صافي التدفقات النقدية
 ─────────── ─────────── 

   االستثمارية  النشاطات 
 (7,640,000,000) (11,425,000,000) المطفأةشراء الموجودات المالية مقاسة بالتكلفة 

 4,710,006,398 6,841,000,000 متحصالت من استحقاق/استبعاد موجودات مالية مقاسة بالقيمة المطفأة
 ─────────── ─────────── 

 (2,929,993,602) (4,584,000,000) النشاطات االستثمارية في المستخدمةالنقدية  التدفقاتصافي 
 ─────────── ─────────── 

   النشاطات التمويلية 
 7,193,033,051 11,215,111,355  المصدرةمتحصالت من الوحدات 

 (5,395,607,686) (7,328,363,553) الوحدات المستردة سداد
 ─────────── ─────────── 

 1,797,425,365 3,886,747,802 النقدية من النشاطات التمويلية التدفقاتصافي 
 ─────────── ─────────── 

 (1,011,111,731) (957,957,740) النقدية وشبه النقدية   في النقصصافي 
 1,923,112,112 1,427,174,723 النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة

 ─────────── ─────────── 

 912,000,381 469,216,983 النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة 
 ═══════════ ═══════════ 

   
   

   النقدية التشغيلية من دخل العموالت الخاصة    التدفقات 
 138,827,810 157,081,208 المستلمة الخاصة العموالت دخل

 ═══════════ ═══════════ 
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 )غير مراجعة(  الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية
 2020يونيو  30 في
 
 واألنشطة   التأسيس - 1
 

)"الصندوق"(، هو صندوق استثماري غير محدد المدة، أنشئ بموجب  اللاير السعودي -صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع إن 
اتفاق بين شركة الراجحي المالية )"مدير الصندوق"(، شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة الراجحي المصرفية لالستثمار 

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

 شركة الراجحي المالية، المكتب الرئيسي   
 طريق الملك فهد، حي المروج 8467  
 2743ص ب   
 11263الرياض   
 المملكة العربية السعودية  

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

على شراء السلع والبضائع من  المرابحةوفقاً ألحكام الشريعة. تشتمل عمليات  مرابحةصفقات و مرابحةالصندوق في صناديق 
 ويعاد استثمار كافة. ربح تحقيق وبالتالي المؤجل، الدفع طوبشرسات ذات سمعة حسنة وموردين معتمدين ثم بيعها باألجل إلى مؤس

 .1999يونيو  28األرباح التجارية في الصندوق. تم تأسيس الصندوق في 
 

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

إن مدير الصندوق مسؤول عن اإلدارة الكلية ألنشطة الصندوق. يمكن لمدير الصندوق أيضاً الدخول في ترتيبات مع مؤسسات  
 الصندوق.أخرى لتقديم الخدمات االستثمارية وخدمات الحفظ والخدمات اإلدارية األخرى نيابةً عن 

 
 ٪ من وحدات الصندوق طوال الفترة.55و٪ 30بناًء على المعلومات التاريخية، يتم استرداد ما بين 

 
 اللوائح النظامية    - 2
 

هـ )الموافق 1427الحجة    يذ  3يخضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار )"الالئحة"( الصادرة من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ  
( لالئحة صناديق االستثمار الجديدة )"الالئحة 2016نوفمبر  6هـ )الموافق 1438صفر  6( واعتباراً من 2006ديسمبر  24

(، والتي تنص على األمور 2016مايو  23هـ )الموافق 1437شعبان  16المعدلة"( الصادرة من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ 
 اتباعها. العربية السعودية ى جميع صناديق االستثمار العاملة في المملكةالتي يتعين عل

 
 المحاسبية  السياسات  فييرات غتوال اإلعداد أسس -3

 أسس االعداد 3-1

"التقرير (  34لي )وفقاً لمعيار المحاسبة الدو  2020يونيو    30لفترة الستة أشهر المنتهية في    أعدت هذه القوائم المالية األولية الموجزة
 المالي األولي".

 
أن تقرأ جنباً  جبي، وةيالسنو ةيالمعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المال عيالموجزة ال تتضمن جم ةياألول ةين القوائم المالإ

 .2019 سمبريد 31 فيكما   ةيهللسنة المنت ةيالسنو ةيإلى جنب مع القوائم المال
 

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

 لة الوظيفية للصندوق. كما يتم تقريب كافة المبالغ ألقرب لاير سعودي. السعودي والذي يعتبر العم

 والتعديالت  والتفسيرات  الجديدةالمعايير  3-2

المالية السنوية للصندوق   القوائمالموجزة مع تلك المتبعة في إعداد    األوليةالمالية    القوائمالسياسات المحاسبية المتبعة في إعداد    تتماشى
ولكن ليس لها تأثير   2020. هناك معايير وتعديالت وتفسيرات جديدة تطبق ألول مرة في عام  2019ديسمبر    31للسنة المنتهية في 

  الموجزة للصندوق. األوليةالمالية  القوائمعلى 
 

تاريخ إصدار القوائم المالية األولية الموجزة للصندوق. بالصادرة وغير السارية بعد  األخرىوالتفسيرات    التعديالتهناك العديد من  

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

 
 النقدية وشبه النقدية    - 4
 

 
 يونيو  30

 2020 
 )غير مراجعة( 

 لاير سعودي

 ديسمبر 31
 2019 

 )مراجعة(
 لاير سعودي 

 ─────────── ────────── 
 12,174,723 14,216,983 حساب جاري  –ك وأرصدة لدى البن

 ثالث   خالل مستحقة  ىإيداعات مرابحة قصيرة االجل لدى بنوك أخر 
 أواقل  أشهر

 
455,000,000 1,415,000,000 

 ─────────── ─────────── 
 469,216,983 1,427,174,723 
 ═══════════ ═══════════ 
 
 المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة الموجودات  -5
 

 للفترة تقييمفيما يلي ملخصاً بمكونات محفظة االستثمارات في آخر يوم 
 

 ( مراجعة)غير  2020 يونيو 30  

النسبة المئوية 
 للقيمة السوقية 

 
 التكلفة 

 لاير سعودي 

 القيمة السوقية 
 

 لاير سعودي 

األرباح غير  
 المحققة 

          سعودي لاير 

          2,994,643 402,994,643 400,000,000 100 صندوق اإلنماء للسيولة 

 
لصندوق آلية تصنيف داخلية. مع ذلك، يسعى مدير الصندوق إلى لاالستثمارات في صناديق االستثمار غير مصنفة. كما أنه ليس   إن

 .ةالفردي اتحدود لالستثمار ووضع األسهم في اتلالستثمارالحد من المخاطر من خالل مراقبة كل تعرض 
 
 
 موجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة  -6
 

 
 يونيو  30

 2020 
 )غير مراجعة( 

 لاير سعودي

 ديسمبر 31
 2019 

 )مراجعة(
 لاير سعودي 

 ────────── ────────── 
 8,950,000,000 13,550,000,000 مرابحة لدى بنوك أخرى    إيداعات
 150,000,000 134,000,000 صكوك 

 ────────── ────────── 
 13,684,000,000 9,100,000,000 
 ══════════ ══════════ 

 تتكون عمليات المرابحة لدى البنوك األخرى مما يلي:
 

 )غير مراجعة(  2020يونيو  30
 

 المتبقي   االستحقاق 
 المئوية  النسبة

 التكلفة 
 السعودي اللاير 

 ─────── ────────── 
 2,690,000,000 19.85 واحد   شهر

 4,640,000,000 34.24 اشهر   1-3
 3,710,000,000 27.38 اشهر   3-6
 1,990,000,000 14.69 اشهر 6-9
 520,000,000 3.84 اشهر 9-12
 ─────── ────────── 
 100.00 13,550,000,000 
 ═══════ ══════════ 
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 تتمة    -إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( 
 2020يونيو  30 في
 
 تتمة   -موجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة    - 6
 

 (مراجعة) 2019ديسمبر  31
 المتبقي  االستحقاق

 النسبة المئوية 
 التكلفة
 السعودي اللاير

 ────────── ────────── 
 2,360,000,000 26.37 واحد   شهر

 3,640,000,000 40.67 اشهر  1-3
 820,000,000 9.16 اشهر  3-6
 930,000,000 10.39 اشهر  6-9
 940,000,000 10.50 شهر   9-12

 260,000,000 2.91 شهر    12من  اكثر 
 ────────── ────────── 
 100.00 8,950,000,000 
 ══════════ ══════════ 

 
 :الصكوك ملخص يلي فيما 

 لاير سعودي  تاريخ االستحقاق )غير مراجعة(  2020يونيو  30
 ────────── ────────── 

 53,000,000 2026 يونيو 2 صكوك بنك الجزيرة 
 45,000,000 2022 يوليو 30   البحريصكوك 
 36,000,000  2022 سبتمبر  16 المراعي صكوك 

  ────────── 
 

 134,000,000 
  

══════════ 
 
 

 لاير سعودي   تاريخ االستحقاق )مراجعة( 2019ديسمبر  31
 ────────── ───────── 

 54,000,000 2026 يونيو 2 صكوك بنك الجزيرة
 40,000,000 2022يوليو  30 صكوك بحري

 36,000,000 2022سبتمبر 16 صكوك المراعي 
 20,000,000 2020يونيو  8 صكوك أسمنت نجران

  ───────── 
  150,000,000 
  ═════════ 

 

 المعامالت مع الجهات ذات العالقة    - 7
 

 المعامالت واألرصدة مع مدير الصندوق ( أ

 .عالقة ذات أطرافيتعامل الصندوق خالل دورة أعماله العادية مع 
 

العموالت الخاصة للصندوق. ٪( من دخل 16: 2019٪ سنويا )16يدفع الصندوق لمدير الصندوق أتعاب إدارة بحد أقصى قدره 
 تهدف هذه األتعاب إلى تعويض مدير الصندوق عن إدارته للصندوق.

 
لاير سعودي( الظاهرة في قائمة الدخل   17,734,920:  2019  يونيو  30لاير سعودي )21,772,930تمثل أتعاب اإلدارة وقدرها  

 بين أعاله.الشامل األتعاب المحملة من قبل مدير الصندوق خالل السنة كما هو م
 

لاير 3,278,683: 2019ديسمبر  31لاير ) 7,358,103، يستحق دفع أتعاب اإلدارة مبلغ وقدره 2020يونيو  30كما في 
 سعودي( إلى مدير الصندوق.

 
: 2019ديسمبر  31مملوكة من قبل موظفي مدير الصندوق )وحدة  70,628على  2020يونيو  30تشمل الوحدات المصدرة في 

 (.وحدة 50,447
 

 2,849,113:  2019ديسمبر    31من قبل مدير الصندوق )  وحدة  3,282,604على    2020يونيو    30تشمل الوحدات المصدرة في  
 وحدة(.

 
  لاير سعودي(.  9,618,828: 2019ديسمبر  31لاير سعودي ) 11,607,846في نهاية الفترة، بلغ الرصيد لدى البنك 
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 تتمة    -وجزة )غير مراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الم 
 2020يونيو  30 في
 

 تتمة  -المعامالت مع الجهات ذات العالقة  - 7
 
 المعامالت مع مجلس اإلدارة ( ب

يستحق أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين مكافأة يتم تحديدها وفقا لشروط وأحكام الصندوق نظير خدماتهم المتعلقة بحضور اجتماعات 
لاير سعودي لكل اجتماع وذلك بواقع اجتماعين   5,000اجتماعات الصندوق. تبلغ أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة حالًيا مجلس اإلدارة أو  

 سنويًا كحد أقصى لكل عضو مجلس إدارة ويتم دفعها بالتساوي من قبل كافة الصناديق الخاضعة إلشراف مجلس اإلدارة.
 

ستثمارات المرابحة لدى البنك باألسعار السائدة في السوق. تتضمن استثمارات خالل دورة األعمال العادية، يقوم الصندوق بإيداع ا
المرابحة شراء السلع من قبل الصندوق بغرض إعادة بيعها. ويتم االتفاق على عملية إعادة البيع وهامش الربح الزائد عن التكلفة مع 

 ديسمبر 31استثمارات المرابحة المودعة لدى البنك ال شيء )الطرف اآلخر عند بداية عملية المرابحة. وكما في نهاية السنة، بلغت 
 : ال شيء(.2019

 
 يونيو  30. وكما في  الفترةلاير سعودي( خالل    9,174:  2019  يونيو  30لاير سعودي )  9,236تم تحميل أتعاب مجلس إدارة قدرها  

لاير سعودي( إلى مجلس  18,500: 2019ديسمبر  31لاير سعودي ) 9,236، تُستحق أتعاب أعضاء مجلس إدارة قدرها 2020
 إدارة الصندوق.

 
 
 المصاريف المستحقة والدائنون األخرون  -8
 
 
 

 يونيو  30
 2020 

 )غير مراجعة( 
 لاير سعودي 

 ديسمبر 31
 2019 

 )مراجعة(
 لاير سعودي 

 ───────── ───────── 
 25,388 177,966  أتعاب أمين الحفظ المستحقة

 36,750 18,275 مستحقة مهنية أتعاب
 27,645 20,308 أخرى مستحقة مصاريف

 ───────── ───────── 
 216,549 89,783 
 ═════════ ═════════ 

 
 األخرى  المصاريف -9
 
 
 

 يونيو  30
 2020 

 )غير مراجعة( 
 لاير سعودي 

 ديسمبر 31
 2019 
 (مراجعة غير)

 لاير سعودي 
 ───────── ───────── 

 126,993 177,071 حفظ أتعاب
 18,224 18,275 أتعاب مهنية

 21,095 24,660 أخرى
 ───────── ───────── 
 220,006 166,312 
 ═════════ ═════════ 
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية   -10

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

 أن اإلدارة وتعتقد المطفأة بالتكلفة األخرى المالية والمطلوبات الموجودات كافة تصنف. العادلة القيمة لقياس الهرمي التسلسل من 2
 لمدتها نظراً  وذلك الدفترية هاقيمت تقارب المالية القوائم إعداد بتاريخ األخرى المالية والمطلوبات الموجودات لكافة العادلة القيمة

 يكن لم. العادلة القيمة لقياس الهرمي التسلسل من 2 المستوى ضمن جميعاً  تصنيفها  ويتم. الفور على تسييلها  وإمكانية األجل قصيرة
 .السابقة السنة أو الحالية فترةال خالل العادلة للقيمة الهرمي للتسلسل المختلفة المستويات بين تحويالت هناك
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 تتمة    -إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( 
 2020يونيو  30في 

 

 تحليل تواريخ االستحقاق للموجودات والمطلوبات  -11

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

 شهر  12خالل  )غير مراجعة(  2020يونيو  30كما في 
 لاير سعودي  

 شهر   12بعد 
 لاير سعودي  

 اإلجمالي 
 لاير سعودي  

 ─────────── ─────────── ─────────── 

    الموجودات  

 469,216,983 - 469,216,983 نقدية وشبة نقدية

  الربح  خالل من العادلة  بالقيمة مقاسة مالية موجودات 
 402,994,643 - 402,994,643 الخسارة  أو

 13,684,000,000 134,000,000 13,550,000,000 ة بالتكلفة المطفأ مقاسة مالية موجودات 

 87,538,997 - 87,538,997 عموالت خاصة مستحقة
 ─────────── ─────────── ─────────── 

  14,643,750,623 134,000,000 14,509,750,623 إجمالي الموجودات 
─────────── ─────────── ─────────── 

 
   

    المطلوبات 

 7,358,103 - 7,358,103 إدارة مستحقة   أتعاب

 216,549 - 216,549 مصاريف مستحقة وذمم دائنة أخرى
 

─────────── ─────────── ─────────── 

 7,574,652 - 7,574,652 إجمالي المطلوبات 
 ══════════ ══════════ ══════════ 

 

    

 شهر  12خالل  )مراجعة( 2019ديسمبر  31كما في 
 لاير سعودي  

 شهر  12بعد 
 لاير سعودي  

 اإلجمالي 
 لاير سعودي  

 ─────────── ─────────── ─────────── 

    الموجودات  

 1,427,174,723 - 1,427,174,723 نقدية وشبة نقدية

 9,100,000,000 390,000,000 8,710,000,000 ة بالتكلفة المطفأ مقاسة مالية موجودات 

 95,719,473 - 95,719,473 عموالت خاصة مستحقة
 ─────────── ─────────── ─────────── 

 10,622,894,196 390,000,000 10,232,894,196 الموجودات إجمالي 
 

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

   

    المطلوبات 

 3,278,683 - 3,278,683 مستحقة إدارة  أتعاب

  89,783 - 89,783 مصاريف مستحقة وذمم دائنة أخرى
─────────── ─────────── ─────────── 

 3,368,466 - 3,368,466 المطلوبات إجمالي 
 ══════════ ══════════ ══════════ 
 

    تقييمأخر يوم    -12

 

 (.2019ديسمبر  31: 2019ديسمبر  31المنتهية  للسنة) 2020يونيو  30للفترة / للسنة  تقييمكان آخر يوم 
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 تتمة    -إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( 
 2020يونيو  30في 

 
 الموجزة  األولية المالية القوائم على 19-كوفيد تأثير- -13

 
 بانتشاره منها  اقراًرا جائحة إلى وتحوله( 19-)كوفيد كورونا  فيروس تفشي العالمية الصحة منظمة أعلنت، 2020 مارس خالل

. السعودية العربية المملكة ذلك في بما العربي، الخليجي منطقة على أيًضا الفيروس هذا تفشي أثر لقد. العالم أنحاء كافة في السريع
  السعودية، العربية المملكة وقامت. الفيروس انتشار احتواء بهدف اإلجراءات من العديد العالم أنحاء كافة في الحكومات اتخذت وقد
 أنحاء كافة في التجول ومنع العام الحظر وفرض االجتماعي، التباعد بشأن التعليمات وإصدار الحدود بإقفال الخصوص، وجه على

 .المملكة
 

 الصندوق مدير يقوم واالقتصادية، االجتماعية األنشطة لبعض تعطيل من عنه نتج وما  كورونا  لفيروس السريع لالنتشار استجابة
 تفعيل ذلك في بما  واالحترازية، الوقائية اإلجراءات من سلسلة  باتخاذ وقام والمستقبلية الحالية التشغيلية أنشطته على تأثيره بتقييم
 . وأسرهم الموظفين سالمة لضمان بعد عن العمل

 
، شهدت العمليات والنتائج المالية 2020يونيو  30اعتباًرا من تاريخ القوائم المالية األولية الموجزة لفترة الستة أشهر المنتهية في 

للصندوق تأثًرا نتيجة تفشي فيروس كورونا بشكل رئيسي نتيجة لخسائر االئتمان المتوقعة اإلضافية غير الجوهرية في الموجودات 
ظهار تأثير الجائحة المالية للصندوق المقاسة بالتكلفة المطفأة والناتجة عن التغيرات في عوامل االقتصاد الكلي واالفتراضات. تم إ

على العمليات والنتائج المالية للصندوق حتى تاريخ القوائم المالية األولية في صافي قيمة الموجودات وقيمة االستثمارات. إن هذه 
جم التطورات قد تؤثر على النتائج المالية المستقبلية والتدفقات النقدية والوضع المالي، وسيواصل مدير الصندوق تقييم طبيعة وح 

 التأثير على أعمال الصندوق ونتائجه المالية.
 

 القوائم المالية األولية الموجزة اعتماد   -14
 

 (.2020أغسطس 23هـ )الموافق  1442محرم  4تم اعتماد هذه القوائم المالية األولية الموجزة من قبل إدارة الصندوق بتاريخ 
 


