التقرير النصف سنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 9102
صندوق المرابحة بالريال السعودي (مرابح)
ج) مدير الصندوق
 )0اسم وعنوان مدير الصندوق:
شركة البالد لإلستثمار "البالد المالية"
الرياض ،حي العليا ،طريق الملك فهد ،سمارت تاور
ص.ب 011 .الرياض  00100المملكة العربية السعودية
هاتف291117979 :
فاكس+299 00 921 9922 :
موقع االنترنتwww.albilad-capital.com :

 )9اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن و /أو مستشار االستثمار (إن وجد):
ال يوجد
 )7مراجعة ألنشطة االستثمار خالل النصف األول من عام 9102
لقد تم االستثمار في بداية العام بصفقات طويلة وذلك للحفاظ على مستوى االداء وبعدها تم عقد الصفقات ذات المدة القصيرة للمحافظة على مستوي السيولة  ،كما
قمنا بمخاطبات عدد من البنوك الخليجية والمحلية لفتح عالقات نستطيع من خاللها توسيع خيارات االستثمار لدينا في الصندوق .
 )1تقرير عن أداء صندوق االستثمار خالل النصف األول من عام :9102
كان سعر الوحدة ببداية عام  9102يبلغ  0.9917وقيمة أصول الصندوق تبلغ  121.0مليون ريال سعودي وتم األستثمار في المرابحات األسالمية واألستفادة من أرتفاع
أسعار المرابحات األسالمية وزيادة قيمة االصول الى  027.1مليون حتى نهاية النصف األول من عام  9102وقد بلغ سعر الوحدة  0.9300أي بزيادة فعلية في قيمة الوحدة
تقدر بـ .% 0.13
 )5تفاصيل أي تغيرات حدثت على شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات خالل النصف األول من عام :9102


تم تغيير في عضوية مجلس إدارة الصندوق بسبب استقالة عضو مجلس اإلدارة  -فيصل محسن األنسي (عضو غير مستقل) وتعيين عضو مجلس اإلدارة  -هيثم
سليمان السحيمي (عضو غير مستقل)

للمزيد من المعلومات االتصال بـ:
إدارة األصول

هاتف:

+966 11 2039888

فاكس:

+966 11 2039899

الموقع االلكترونيhttp://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement :

المقر الرئسي للبالد المالية:
هاتف:

+966 920003636

فاكس:

+966 11 2906299

ص.ب:

 011الرياض  ,00100المملكة العربية السعودية

إخالء المسؤولية
مؤشرا على األداء المستقبلي ،كما أن قيمة االستثمار في صندوق االستثمار
توضيح :نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس
ً
متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص .لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق ،نرجو االطالع على شروط و أحكام الصندوق.
جميع الحقوق محفوظة لشركة البالد لالستثمار  ،© 2019سجل تجاري رقم ,0101911102:تصريح هيئة السوق المالية رقم.10011-73:
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التقرير النصف سنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 9102
صندوق المرابحة بالريال السعودي (مرابح)

 )9أي معلومة أخرى من شانها أن تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافية بشأن أنشطة الصندوق خالل الفترة:
ال يوجد

 ) 3اذا كان صندوق االستثمار يستثمر بشكل كبير في صناديق استثمار أخرى ،يجب اإلفصاح عن نسبة رسوم اإلدارة المحتسبة على الصندوق نفسه
والصناديق التي يستثمر فيها الصندوق:
ال يوجد

 ) 0بيان حول العموالت الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة ،مبينا بشكل واضح ماهيتها وطريقة االستفادة منها:
ال يوجد

 )2أي بيانات ومعلومات أخرى أوجبت الالئحة تضمينها بهذا التقرير:
اليوجد

و) القوائم

المالية:

تم اعداد القوائم المالية لفترة المحاسبة األولية لصندوق االستثمار وفقا للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين( .مرفق القوائم المالية).

للمزيد من المعلومات االتصال بـ:
إدارة األصول

هاتف:

+966 11 2039888

فاكس:

+966 11 2039899

الموقع االلكترونيhttp://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement :

المقر الرئسي للبالد المالية:
هاتف:

+966 920003636

فاكس:

+966 11 2906299

ص.ب:

 011الرياض  ,00100المملكة العربية السعودية

إخالء المسؤولية
مؤشرا على األداء المستقبلي ،كما أن قيمة االستثمار في صندوق االستثمار
توضيح :نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس
ً
متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص .لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق ،نرجو االطالع على شروط و أحكام الصندوق.
جميع الحقوق محفوظة لشركة البالد لالستثمار  ،© 2019سجل تجاري رقم ,0101911102:تصريح هيئة السوق المالية رقم.10011-73:

2

صندوق المرابحة بالريال السعودي مرابح
)مدار من قبل شركة البالد لالستثمار(
القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2019
وتقرير الفحص لمراجع الحسابات المستقل لحاملي الوحدات

صندوق املراحبة بالريال السعودي مرابح
القوائم املالية األولية املوجزة (غري مراجعة)
لفترة الستة أشهر املنتهية يف  30يونيو 2019
الصفحة
تقرير الفحص ملراجع احلسابات املستقل

1

قائمة املركز املايل األولية

2

قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر األولية

3

قائمة التغريات يف حقوق امللكية العائدة اىل حاملي الوحدات األولية

4

قائمة التدفقات النقدية األولية

5

إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة

12 - 6

صندوق املراحبة بالريال السعودي مرابح
قائمة املركز املايل األولية
(مجيع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
كما يف 30
يونيو 2019
(غري مراجعة)

كما يف 31
ديسمرب 2018
(مراجعة)

املوجودات
نقد وما يعادله
استثمارات حمتفظ هبا بالتكلفة املطفأة

7.653
885.743

6.544
475.205

جمموع املوجودات

893.396

481.749

املطلوبات
اتعاب إدارة مستحقة
مستحقات و مطلوبات اخرى
جمموع املطلوبات

929
44
973

37
37

حقوق امللكية العائدة إىل حاملي الوحدات

892.423

481.712

الوحدات املصدرة باأللف

698.593

382.686

حقوق امللكية للوحدة بالريال السعودي

1/2775

1/2588

تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم  1إىل رقم  9جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية األولية املوجزة.
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صندوق املراحبة بالريال السعودي مرابح
قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر األولية (غري مراجعة)
(مجيع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
لفترة الستة أشهر املنتهية يف  30يونيو
2018
2019

الدخل
الربح /الدخل من االستثمارات احملتفظ هبا بالتكلفة املطفأة:
 املراحبة على السلع صكوكالربح من بيع استثمارات حمتفظ هبا بالقيمة العادلة من خالل
قائمة الدخل – وحدات صناديق مشتركة

10.420
1.225

4.083
556

-

120

جمموع الدخل

11.645

4.759

املصاريف
أتعاب إدارة
مصاريف أخرى
خسائر االخنفاض يف القيمة على االستثمارات احملتفظ هبا
بالتكلفة املطفأة

)(936
)(147

)(546
)(50

)(418

)(303

جمموع املصاريف

)(1.501

)(899

صايف الدخل للفترة

10.144

3.860

الدخل الشامل اآلخر للفترة

-

-

جمموع الدخل الشامل للفترة

10.144

3.860

تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم  1إىل رقم  9جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية األولية املوجزة.
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صندوق املراحبة بالريال السعودي مرابح
قائمة التغريات يف حقوق امللكية العائدة إىل حاملي الوحدات األولية (غري مراجعة)
(مجيع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
لفترة الستة أشهر املنتهية يف  30يونيو
2018
2019
حقوق امللكية العائدة إىل حاملي الوحدات كما
يف بداية الفترة
التغريات يف التطبيق املبدئي للمعيار الدويل للتقارير
املالية رقم 9
الرصيد املعدّل كما يف  1يناير

481.712

379.647

481.712

()352
379.295

التغيريات من العمليات
جمموع الدخل الشامل للفترة

10.144

3.860

التغيريات من عمليات الوحدات
املتحصالت من إصدار الوحدات

577.573

354.162

مدفوعات مقابل الوحدات املستردة

)(177.006

)(206.203

صايف التغيري من عمليات الوحدات

400.567

147.959

حقوق امللكية العائدة إىل حاملي الوحدات كما يف هناية الفترة

892.423

531.114

تتلخص العمليات يف الوحدات باآلالف للفترتني املنتهيتني يف  30يونيو كما يلي:
لفترة الستة أشهر املنتهية يف  30يونيو
2018
2019
الوحدات كما يف بداية الفترة
الوحدات املصدرة
الوحدات املستردة

382.685
455.238
)(139.330

308.211
285.836
)(166.582

صايف التغري يف الوحدات

315.908

119.254

الوحدات كما يف هناية الفترة

698.593

427.465

تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم  1إىل رقم  9جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية األولية املوجزة.

-4-

صندوق املراحبة بالريال السعودي مرابح
قائمة التدفقات النقدية األولية (غري مراجعة)
(مجيع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
لفترة الستة أشهر املنتهية يف  30يونيو
2018
2019

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:
صايف الدخل للفترة
تعديالت على:

10.144

3.860

الربح  /الدخل من االستثمارات احملتفظ هبا بالتكلفة املطفأة:
 املراحبة على السلع صكوكالربح من بيع استثمارات يف صناديق مشتركة
خسائر االخنفاض يف قيمة االستثمارات احملتفظ هبا بالتكلفة
املطفأة
صايف التغريات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية:
استثمارات حمتفظ هبا بالتكلفة املطفأة
أتعاب إدارة مستحقة
مستحقات و مطلوبات اخرى
النقد املستخدم يف األنشطة التشغيلية
الربح املستلم من املراحبة على السلع
الربح املستلم من االستثمار يف الصكوك
صايف النقد املستخدم يف األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية:
شراء استثمار حمتفظ به بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل -
وحدات صناديق مشتركة
متحصالت من بيع استثمار حمتفظ به بالقيمة العادلة من خالل
قائمة الدخل  -وحدات صناديق مشتركة
التدفقات النقدية الناجتة من األنشطة االستثمارية
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:
متحصالت من إصدار وحدات
مدفوعات مقابل وحدات مستردة
صايف النقد الناتج من األنشطة التمويلية
صايف التغيري يف النقد وما يعادله
النقد وما يعادله كما يف بداية الفترة

()10.420

)(4.083
)(556
)(120

418

303

)(1.083

)(596

)(408.111
929
7

)(155.149
291
37

)(408.258
7.584
1.216

)(155.417
3.231
544

)(399.458

)(151.642

-

()37.000

-

37.120

-

120

577.573
)(177.006

354.162
)(206.203

400.567

147.959
)(3.563
7.008

7.653

3.445

)(1.225
-

1.109
6.544

النقد وما يعادله كما يف هناية الفترة

تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم  1إىل رقم  9جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية األولية املوجزة.
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صندوق املراحبة بالريال السعودي مرابح
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة (غري مراجعة)
لفترة الستة أشهر املنتهية يف  30يونيو 2019
(مجيع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
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الوضع النظامي واألنشطة الرئيسية
صندوق املراحبة بالريال السعودي مرابح ("الصندوق") هو صندوق استثماري عقاري غري حمدد املدة تتم
إدارته من قبل شركة البالد لالستثمار ("مدير الصندوق") وهي شركة تابعة لبنك البالد ("البنك")
لصاحل حاملي وحدات الصندوق ("حاملي الوحدات") .يهدف الصندوق إىل محاية االستثمار األساسي
للمستثمرين وحتقيق عوائد معقولة من خالل معامالت املراحبة اليت ال تتعارض مع أحكام الشريعة
االسالمية.
وعند التعامل مع حاملي الوحدات ،يعترب مدير الصندوق أن الصندوق مبثابة وحدة حماسبية مستقلة،
وعليه يقوم بإعداد قوائم مالية أولية موجزة منفصلة للصندوق .إضافة لذلك ،يعترب حاملو الوحدات
مالكًا مستفيدين ملوجودات الصندوق.
خيضع الصندوق ألحكام الئحة صناديق االستثمار ("الالئحة") الصادرة عن هيئة السوق املالية بتاريخ 3
ذي احلجة 1427هـ (املوافق  24ديسمرب  )2006واملعدّلة بقرار جملس هيئة السوق املالية .بتاريخ
 16شعبان 1437هـ (املوافق  23مايو )2016
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أسس اإلعداد
مت إعداد القوائم املالية األولية املوجزة للصندوق وفقًا ملعيار احملاسبة الدويل رقم ("– )34التقارير املالية
األولية" واملعتمد يف اململكة العربية السعودية .جيب قراءة هذه القوائم املالية األولية املوجزة باملقارنة مع
القوائم املالية السنوية للسنة املنتهية يف  31ديسمرب .2018
مت إعداد هذه القوائم املالية األولية املوجزة وفقًا ملبدأ التكلفة التارخيية ،باستثناء االستثمارات احملتفظ هبا
بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.
تتوافق السياسات والتقديرات واالفتراضات احملاسبية الرئيسية املستخدمة يف إعداد هذه القوائم املالية
االولية املوجزة مع تلك اخلاصة بالعام املايل السابق باستثناء ما هو موضح يف إيضاح  3أدناه.
ليس للصندوق دورة تشغيلية ميكن تعريفها بوضوح ولذلك ال يتم عرض املوجودات واملطلوبات
املتداولة وغري املتداولة بشكل منفصل يف قائمة املركز املايل .وعوضًا عن ذلك ،يتم تصنيف مجيع
األرصدة بصفة عامة على اهنا متداولة باستثناء "االستثمارات املقاسة بالتكلفة املطفأة".
يتطلب إعداد هذه القوائم املالية األولية املوجزة أن تقوم اإلدارة بإصدار االحكام والتقديرات
واالفتراضات اليت تؤثر على تطبيق السياسات احملاسبية واملبالغ املدرجة للموجودات واملطلوبات والدخل
واملصاريف .وقد ختتلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات .تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات
األساسية بصورة مستمرة .ويتم االعتراف مبراجعات التقديرات احملاسبية يف السنة اليت يتم فيها تعديل
التقديرات ويف أي سنوات مستقبلية تتأثر هبا .مل يتم استخدام أي أحكام جوهرية أو افتراضات هامة يف
أعداد هذه القوائم املالية األولية املوجزة.
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صندوق املراحبة بالريال السعودي مرابح
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة (غري مراجعة)
لفترة الستة أشهر املنتهية يف  30يونيو 2019
(مجيع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
ميكن للصندوق استعادة أو تسوية مجيع موجوداته ومطلوباته خالل  12شهرًا من تاريخ التقرير.
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معايري جديدة ومعدلة مت اعتمادها من قبل الصندوق
يسري مفعول املعيار الدويل للتقرير املايل رقم " 16عقود اإلجيار “اعتبارا من  1يناير  ،2019ومع
ذلك ،فإن الصندوق ليس له أي أثر يف التقارير السنوات احلالية أو املستقبلية وعلى املعامالت املستقبلية
املتوقعة.
هناك تعديل آخر للمعايري اليت تكون فعالة يف الفترات احلالية واملستقبلية ولكن مل يتم تفصيلها يف هذه
القوائم املالية األولية املوجزة ،حيث ال يتوقع أن يكون لتلك املعايري أي تأثري على البيانات املالية
للصندوق.
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العملة الوظيفية وعملة العرض
تقاس البنود املتضمنة يف القوائم املالية األولية املوجزة باستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسية اليت بعمل
فيها الصندوق ("العملة الوظيفية") .تعرض هذه القوائم املالية األولية املوجزة بالريال السعودي ،وهو
العملة الوظيفية وعملة العرض للصندوق .مت تقريب كافة املعلومات املالية املعروضة بالريال السعودي إىل
أقرب ألف.
مل يكن لدى الصندوق أي معامالت بعمالت أجنبية خالل السنة املنتهية يف  30يونيو 31( 2019
ديسمرب  :2018ال شيء).
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معامالت وأرصدة األطراف ذوي العالقة
تعترب األطراف ذات عالقة إذا كان لدى طرف ما القدرة على السيطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة
تأثري هام على الطرف اآلخر يف اختاذ القرارات املالية والتشغيلية.

اتعاب اإلدارة واملصاريف األخرى

بالنسبة خلدمات اإلدارة ،يدفع الصندوق رسوم اإلدارة مبعدل سنوي يبلغ :2018( %0.25
 )%0.25من قيمة حقوق امللكية يف كل يوم تقييم لقيمة حقوق امللكية للصندوق.
يقوم مدير الصندوق ايضًا باسترداد بعض املصاريف املتكبدة نيابة عن الصندوق ضمن احلدود املذكورة
يف شروط وأحكام الصندوق.

املعامالت مع األطراف ذوي العالقة

يقوم الصندوق خالل دورة أعماله االعتيادية بالتعامل مع أطراف ذوي عالقة .وتكون املعامالت مع
األطراف ذوي العالقة وفقًا لشروط وأحكام الصندوق .ويتم اعتماد مجيع معامالت األطراف ذوي
العالقة من قبل جملس إدارة الصندوق.
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صندوق املراحبة بالريال السعودي مرابح
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة (غري مراجعة)
لفترة الستة أشهر املنتهية يف  30يونيو 2019
(مجيع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
يلخص اجلدول التايل تفاصيل املعامالت مع األطراف ذوي العالقة
طبيعة العالقة
الطرف ذو العالقة
مدير الصندوق
شركة البالد لالستثمار
صندوق البالد لالسهم شركة زميلة
السعودية النقية
صندوق املراحبة بالدوالر شركة زميلة
األمريكي
أمني الصندوق
الرياض املالية
أعضاء جملس الصندوق
جملس إدارة الصندوق

طبيعة املعاملة
اتعاب إدارة
وحدات مشتراة
وحدات مستردة
وحدات مشتراة
رسوم احلفظ
رسوم جملس الصندوق

يلخص اجلدول التايل تفاصيل املعامالت مع األطراف ذوي العالقة
طبيعة الرصيد
احلساب اجلاري
اتعاب إدارة مستحقة
حساب االستثمار
رسوم حفظ دائنة
صندوق البالد لالسهم
السعودية النقية
صندوق املراحبة بالدوالر
األمريكي
رسوم جملس إدارة الصندوق
دائنة
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لفترة الستة أشهر املنتهية
يف  30يونيو
2018
2019
546
936
8.000 10.000
8.002
30
3

5.203
128
2

كما يف 30
يونيو 2019
493
929
7.160
25
10.057

كما يف 31
ديسمرب 2018
806
5.738
15
-

شركة زميلة

5.206

-

أعضاء جملس الصندوق

2

5

الطرف ذو العالقة

بنك البالد
شركة البالد لالستثمار
الرياض املالية  -أمني احلفظ للصندوق
الرياض املالية  -أمني احلفظ للصندوق
شركة زميلة

التأثري على حقوق امللكية العائدة على حاملي الوحدات إذا مل يتم االعتراف خبسائر االئتمان املتوقعة
(أ)

اخلسائر االئتمانية املتوقعة للموجودات املالية كما يف  30يونيو  2019كما هي موضحة أدناه
كما يف  30يونيو
2019
952
698.593
0/0014

خسائر االئتمان املتوقعة على املوجودات املالية
وحدات مصدرة باآلالف
حصة كل وحدة يف خسائر االئتمان املتوقعة
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كما يف 31
ديسمرب 2018
534
382.686
0/0014

صندوق املراحبة بالريال السعودي مرابح
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة (غري مراجعة)
لفترة الستة أشهر املنتهية يف  30يونيو 2019
(مجيع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
(ب) حقوق امللكية العائدة اىل حاملي الوحدات ،بعد إدراج خسائر االئتمان املتوقعة كما يف 30
يونيو  2019و 31ديسمرب  2018موضحة أدناه

قيمة حقوق امللكية لكل وحدة بعد إدراج خسائر االئتمان املتوقعة
وفقًا هلذه القوائم املالية األولية املوجزة
حصة كل وحدة يف خسائر االئتمان املتوقعة
قيمة حقوق امللكية لكل وحدة قبل اخلسائر االئتمانية املتوقعة
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كما يف 30
يونيو 2019

كما يف 31
ديسمرب 2018

1/2775
0/0014
1/2789

1/2588
0/0014
1/2602

القيمة العادلة لألدوات املالية
القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه لبيع أصل أو دفعه لتسوية التزام يف معاملة اعتيادية بني
املشاركني يف السوق يف تاريخ القياس .يستند قياس القيمة العادلة إىل افتراض أن املعاملة لبيع األصل أو
تسوية االلتزام يتم إما؛



يف السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام ،أو
يف غياب السوق الرئيسي ،يف السوق األكثر نفعًا للوصول لألصل أو االلتزام.

حتديد القيمة العادلة والتسلسل اهلرمي للقيم العادلة:
يستخدم الصندوق التسلسل اهلرمي التايل لتحديد واإلفصاح عن القيم العادلة لألدوات املالية:






املستوى  : 1هي أسعار مدرجة يف أسواق نشطة للموجودات أو املطلوبات املتشاهبة أو املتطابقة اليت
تستطيع املنشأة الوصول إليها بتاريخ القياس.
املستوى  : 2هي أسعار مدرجة يف أسواق نشطة للموجودات ومطلوبات متشاهبة أو أساليب التقييم
األخرى اليت تستند عليها مجيع املدخالت اهلامة يف بيانات السوق اليت ميكن مالحظتها.
مستوى  : 3أساليب التقييم اليت تكون مجيع املدخالت اهلامة فيها ال تستند على بيانات السوق اليت
ميكن مالحظتها.

يتم قياس مجيع األدوات املالية للصندوق بالتكلفة املطفأة .إن القيم العادلة لألدوات املالية اليت ال يتم
قياسها بالقيمة العادلة يف هذه القوائم املالية األولية املوجزة ال ختتلف جوهريًا عن قيمتها الدفترية
املتضمنة يف هذه القوائم املالية األولية املوجزة.
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صندوق املراحبة بالريال السعودي مرابح
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة (غري مراجعة)
لفترة الستة أشهر املنتهية يف  30يونيو 2019
(مجيع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
كما يف  30يونيو 2019
موجودات مالية ال تقاس بالقيمة العادلة
نقد وما يعادله
استثمارات حمتفظ هبا بالتكلفة املطفأة
مطلوبات مالية ال تقاس بالقيمة العادلة
اتعاب إدارة مستحقة
مستحقات ومطلوبات أخرى

كما يف  31ديسمرب 2018
موجودات مالية ال تقاس بالقيمة العادلة
نقد وما يعادله
استثمارات حمتفظ هبا بالتكلفة املطفأة
مطلوبات مالية ال تقاس بالقيمة العادلة
مستحقات ومطلوبات أخرى
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القيمة العادلة
املستوى 2املستوى 3

املستوى 1

-

-

-

-

االمجايل

7.653
7.653
885.743 885.743
893.396 893.396
929
44
973

929
44
973

القيمة العادلة
املستوى 2املستوى 3

املستوى 1

االمجايل

-

-

6.544
6.544
475.205 475.205

-

-

481.749 481.749

-

-

37
37

37
37

آخر يوم للتقييم
وفقًا لشروط وأحكام الصندوق ،يكون أخر يوم تقييم للفترة هو  30يونيو .2019
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املوافقة على القوائم املالية األولية املوجزة
متت املوافقة على هذه القوائم املالية األولية املوجزة من قبل جملس إدارة الصندوق يف  28ذو القعدة
 1440هـ (املوافق  31يوليو .)2019
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