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) لایر سعودي مدفوع بالكامل، المسماة سابقاً "شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون ۱٥٬۰۰۰٬۰۰۰بیة السعودیة، رأس مالھا (كي بي إم جي لالستشارات المھنیة شركة مھنیة مساھمة مقفلة، مسجلة في المملكة العر  
 محدودة بضمان. جمیع الحقوق محفوظة. یزیةإنجلقانونیون". و ھي عضو غیر شریك في الشبكة العالمیة لشركات كي بي إم جي المستقلة والتابعة لـ كي بي إم جي العالمیة المحدودة، شركة 

 

تقریر مراجع الحسابات المستقل عن فحص القوائم  
 المالیة األولیة المختصرة 

 للسادة مالكي وحدات صندوق الراجحي لألسھم العالمیة 

 مقدمة 

م والذي تدیره ۲۰۲۱یونیو    ۳۰("الصندوق") كما في    لصندوق الراجحي لألسھم العالمیةلقد فحصنا القوائم المالیة األولیة المختصرة المرفقة  
 شركة الراجحي المالیة ("مدیر الصندوق")، المكونة من: 

 م؛۲۰۲۱یونیو  ۳۰قائمة المركز المالي األولیة المختصرة كما في 
 م؛۲۰۲۱یونیو  ۳۰ل األولیة المختصرة عن فترة الستة أشھر المنتھیة في قائمة الدخل الشام 
 قائمة التغیرات األولیة المختصرة في صافي قیمة الموجودات (حقوق الملكیة) العائدة لمالكي الوحدات عن فترة الستة أشھر المنتھیة

 م؛۲۰۲۱یونیو  ۳۰في 
 م؛ و ۲۰۲۱یونیو  ۳۰قائمة التدفقات النقدیة األولیة المختصرة عن فترة الستة أشھر المنتھیة في
 .اإلیضاحات للقوائم المالیة األولیة المختصرة 

ر المالي  "التقری   ۳٤إن مدیر الصندوق ھو المسؤول عن إعداد وعرض ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم  
من ھیئة  األولي" المعتمد في المملكة العربیة السعودیة، واالمتثال إلى األحكام المعمول بھا في اللوائح التنفیذیة لصنادیق االستثمار الصادرة 

المختصرة استناداً   السوق المالیة، وشروط وأحكام الصندوق، ومذكرة المعلومات. ومسؤولیتنا ھي إبداء استنتاج عن ھذه القوائم المالیة األولیة
 إلى فحصنا.

نطاق الفحص  

) "فحص المعلومات المالیة األولیة الُمنفذ من قبل مراجع الحسابات المستقل  ۲٤۱۰لقد قمنا بالفحص وفقاً للمعیار الدولي الرتباطات الفحص (
األولیة من توجیھ استفسارات بشكل أساسي لألشخاص المسؤولین  للمنشأة"، المعتمد في المملكة العربیة السعودیة. ویتكون فحص القوائم المالیة  

عن األمور المالیة والمحاسبیة، وتطبیق إجراءات تحلیلیة وإجراءات فحص أخرى. ویعد الفحص أقل بشكٍل كبیر في نطاقھ من المراجعة التي  
ننا من الحصول على تأكید بأننا سنعلم یتم القیام بھا وفقاً للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة ا لسعودیة، وبالتالي فإنھ ال یمّكِ

 بجمیع األمور الھامة التي یمكن التعرف علیھا خالل عملیة مراجعة. وعلیھ، فلن نُبدي رأي مراجعة. 

 االستنتاج 

لصندوق م المرفقة ۲۰۲۱یونیو  ۳۰ختصرة كما في استناداً إلى فحصنا، فلم ینم إلى علمنا شيء یجعلنا نعتقد بأن القوائم المالیة األولیة الم
) "التقریر المالي األولي" المعتمد ۳٤غیر معدة، من جمیع النواحي الجوھریة، وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم ( الراجحي لألسھم العالمیة

 في المملكة العربیة السعودیة. 



 
 

۲ 

 

تقریر مراجع الحسابات المستقل عن فحص القوائم  
 المالیة األولیة المختصرة 

 
 (یتبع) للسادة مالكي وحدات صندوق الراجحي لألسھم العالمیة

 

 أمر آخر 

یونیو    ۳۰("الصندوق") لفترة الستة أشھر المنتھیة في  لصندوق الراجحي لألسھم العالمیة  تم فحص القوائم المالیة األولیة المختصرة  
م.  ۲۰۲۰أغسطس    ۲۳م بواسطة مراجع آخر والذي أبدى استنتاجاً غیر معدل حول ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة بتاریخ  ۲۰۲۰

م بواسطة مراجع آخر والذي أبدى رأیاً غیر معدل ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱مراجعة القوائم المالیة للصندوق للسنة المنتھیة في كما تمت 
 م.۲۰۲۱أبریل  ٤حول ھذه القوائم المالیة بتاریخ 

 
 
 كي بي إم جي لالستشارات المھنیة 

 
 
 

 

 خلیل إبراھیم السدیس 
 ۳۷۱رقم الترخیص 

 ھـ۱٤٤۳ محرم ۹التاریخ: 
 م ۲۰۲۱أغسطس  ۱۷الموافق: 

 
 
 
 
 
 

 
 



 صندوق الراجحي لألسھم العالمیة
 صندوق استثمار مفتوح 

 الراجحي المالیة)(مدار من قبل شركة 
 قائمة المركز المالي األولیة المختصرة (غیر مراجعة)

 م ۲۰۲۱یونیو  ۳۰كما في 

 جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة.  ۱۸إلى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 
۳ 

 
  

 
 
 

 إیضاحات 

 یونیو ۳۰
 م ۲۰۲۱

 (غیر مراجعة) 
 دوالر أمریكي 

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۰

 (مراجعة)
 دوالر أمریكي

    
 الموجودات 

 
   

 ۷۲٤٬۰۰٥ ۱٬۲٥۲٬۳۰۳ ۷ نقد وما في حكمھ
 ۲۲٬۳۷٦٬۱٥۷ ۲۳٬۹٥۷٬٥۳٦ ۸ خالل الربح أو الخسارة استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من 

  ────────── ────────── 
 ۲۳٬۱۰۰٬۱٦۲ ۲٥٬۲۰۹٬۸۳۹  إجمالي الموجودات 

  ══════════ ══════════ 
 المطلوبات 

 
  

 
 ۳۳٬٥٤٥ ۱۰٥٬۹۸۸ ۹ أتعاب إدارة دائنة 

 ٤۲۱٬۸۱۹ -  مستحق الدفع لمالكي الوحدات على حساب عملیات االسترداد 
 ۳۹٬۱۰٤ ۳۰٬۸۰۸ ۱۰ مصروفات مستحقة 

  ────────── ────────── 
 ٤۹٤٬٤٦۸ ۱۳٦٬۷۹٦  إجمالي المطلوبات 

  ══════════ ══════════ 
    

 ۲۲٬٦۰٥٬٦۹٤ ۲٥٬۰۷۳٬۰٤۳  صافي الموجودات (حقوق الملكیة) العائدة لمالكي الوحدات 
  ══════════ ══════════ 
    

 ٦٤٬۷۰۸ ٦٥٬۰۱۸  (بالعدد)   وحدات مصدرة
  ══════════ ══════════ 
    

 ۳٤۹٫۳٥ ۳۸٥٫٦۳  (دوالر أمریكي) صافي الموجودات (حقوق الملكیة) العائدة لكل وحدة
  ══════════ ══════════ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 صندوق الراجحي لألسھم العالمیة
 صندوق استثمار مفتوح 

 (مدار من قبل شركة الراجحي المالیة)
 قائمة الدخل الشامل األولیة المختصرة (غیر مراجعة)

 م ۲۰۲۱یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 

 جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة.  ۱۸إلى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 
٤ 

  
                                                                                              

 یونیو ۳۰ لفترة الستة أشھر المنتھیة في  
  

 إیضاحات 
 م  ۲۰۲۱

 دوالر أمریكي 
 م  ۲۰۲۰

 دوالر أمریكي
 اإلیرادات 

 
 

  
االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من  صافي الربح / (الخسارة) غیر المحققة من 

 خالل الربح أو الخسارة 
 

٥۰۸٬۳۷۰ )۲٤۱٬۱٥٦ ( 
المحققة من االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل  )الخسارة(صافي الربح / 

 الربح أو الخسارة 
 

۱٬۹٥۸٬٥۹۲ )۱۲۰٬۳۷۷ ( 
 ۱٤۰٬٦٤۸ ۱۷۷٬۸٥۹  دخل توزیعات أرباح 

 - ۱۳٬۲۹۸  أرباح اخرى 
  ───────── ──────── 

 ) ۲۲۰٬۸۸٥( ۲٬٦٥۸٬۱۱۹  إجمالي الدخل/ (الخسارة) 
  ───────── ───────── 
    

 المصروفات 
 

 
  

 ) ۱٤۰٬٥۹۳( ) ۲۰٥٬۹۲۸( ۹ أتعاب إدارة 
 ) ۲٥٬٦۰۱( ) ۲۲٬٥۸۰( ۱۱ رسوم تطھیر 

 ) ۳۲٬٥٤٦( ) ۳۰٬۰٦۰( ۱۲ مصروفات أخرى 
  ───────── ──────── 

 ) ۱۹۸٬۷٤۰( ) ۲٥۸٬٥٦۸(  إجمالي المصروفات 
  ───────── ──────── 
    

 ) ٤۱۹٬٦۲٥( ۲٬۳۹۹٬٥٥۱  صافي ربح / (خسارة) الفترة 
    

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

 ) ٤۱۹٬٦۲٥( ۲٬۳۹۹٬٥٥۱  إجمالي الدخل/(الخسارة) الشاملة للفترة 
  ════════ ════════ 
    
    
    

 
 



 صندوق الراجحي لألسھم العالمیة
 صندوق استثمار مفتوح 

 (مدار من قبل شركة الراجحي المالیة)
 قائمة التغیرات األولیة المختصرة في صافي الموجودات (حقوق الملكیة) العائدة لمالكي الوحدات (غیر مراجعة)

 م ۲۰۲۱یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 

 جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة.  ۱۸إلى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 
٥ 

 
 

 ۳۰ لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 یونیو

 م ۲۰۲۱ 
 دوالر أمریكي 

 م ۲۰۲۰
 دوالر أمریكي  

 
 ۱۹٬۸٤۷٬٤۹٤ ۲۲٬٦۰٥٬٦۹٤ صافي قیمة الموجودات (حقوق الملكیة) العائدة لمالكي الوحدات في بدایة الفترة 

   
 ) ٤۱۹٬٦۲٥( ۲٬۳۹۹٬٥٥۱ صافي ربح / (خسارة) الفترة 

 -  -  الدخل الشامل اآلخر للفترة 
 ) ٤۱۹٬٦۲٥( ۲٬۳۹۹٬٥٥۱ الدخل/(الخسارة) الشاملة للفترة إجمالي 

 
 الوحدات مالكي قبل   من  اشتراكات واستردادات

  

 ۱٬۷۰۷٬۳۰۹ ۱٬۳٦٥٬۹٤۱ متحصالت من إصدار وحدات خالل الفترة 
 ) ۱٬۸٦۲٬۱۹۰( ) ۱٬۲۹۸٬۱٤۳( المدفوع السترداد وحدات خالل الفترة 

 ) ۱٥٤٬۸۸۱( ٦۷٬۷۹۸ الوحدات مالكي من االستردادات صافي 
 ────────── ────────── 

 ۱۹٬۲۷۲٬۹۸۸ ۲٥٬۰۷۳٬۰٤۳ صافي قیمة الموجودات (حقوق الملكیة) العائدة لمالكي الوحدات في نھایة الفترة 
 ══════════ ══════════ 
   

 
 

                                                                                                                                  
 یونیو ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  
 م ۲۰۲۱ 

 الوحدات 
 م ۲۰۲۰

 الوحدات 
   (بالعدد) معامالت الوحدات 

 
   

 ٦٦٬٤۸۷ ٦٤٬۷۰۸ الفترة الوحدات المصدرة في بدایة 
 ───────── ───────── 
   

 ٥٬۸۷۷ ۳٬۸٦۷ إصدار وحدات خالل الفترة  
 ) ٦٬٥۸۲( ) ۳٬٥٥۷( استرداد وحدات خالل الفترة 

 ) ۷۰٥( ۳۱۰ صافي زیادة / (نقص) الوحدات 
 ───────── ───────── 

 ٦٥٬۷۸۲ ٦٥٬۰۱۸ الوحدات المصدرة في نھایة الفترة 
 ═════════ ═════════ 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 صندوق الراجحي لألسھم العالمیة
 صندوق استثمار مفتوح 

 (مدار من قبل شركة الراجحي المالیة)
 قائمة التدفقات النقدیة األولیة المختصرة (غیر مراجعة)

 م ۲۰۲۱یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 

 جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة.  ۱۸إلى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 
٦ 

         
 یونیو ۳۰ لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 م ۲۰۲۱ 

 دوالر أمریكي 
 م ۲۰۲۰

 دوالر أمریكي
   

   التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة 
 ) ٤۱۹٬٦۲٥( ۲٬۳۹۹٬٥٥۱ صافي ربح / (خسارة) الفترة 

   
 

   تسویات لــ: 
 ۳٦۱٬٥۳۳ ) ۲٬٤٦٦٬۹٦۲( االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة صافي (الربح) / الخسارة من 

   
   صافي التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة 

 ۳۳۱٬۹۰۲ ۸۸٥٬٥۸۳ النقص في االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 ۱۷٬۰۱۸ ۷۲٬٤٤۳ الدائنة الزیادة في أتعاب اإلدارة  

 ) ٥٬۱۱۳٬۳۷٦( ) ٤۲۱٬۸۱۹( مستحق الدفع لمالكي الوحدات على حساب عملیات االسترداد (النقص) في 
 ) ٤٬٥۳۰( ) ۸٬۲۹٦( (النقص) في المصروفات المستحقة  

   
 ───────── ───────── 

 ) ٤٬۸۲۷٬۰۷۸( ٤٦۰٬٥۰۰ التشغیلیة صافي التدفقات النقدیة الناتجة من/(المستخدمة في) األنشطة 
 ───────── ───────── 
   

   التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة 
 ۱٬۷۰۷٬۳۰۹ ۱٬۳٦٥٬۹٤۱ المتحصل من إصدار وحدات 

 ) ۱٬۸٦۲٬۱۹۰( ) ۱٬۲۹۸٬۱٤۳( المدفوع السترداد الوحدات 
 ────────── ───────── 

 ) ۱٥٤٬۸۸۱( ٦۷٬۷۹۸ من/(المستخدمة في) األنشطة التمویلیة صافي التدفقات النقدیة الناتجة  
 ───────── ───────── 

 ) ٤٬۹۸۱٬۹٥۹( ٥۲۸٬۲۹۸ صافي الزیادة/ (النقص) في نقد وما في حكمھ 
   

 ٦٬۳۳۱٬۳٥۸ ۷۲٤٬۰۰٥ نقد وما في حكمھ في بدایة الفترة 
 ───────── ───────── 

 ۱٬۳٤۹٬۳۹۹ ۱٬۲٥۲٬۳۰۳ نقد وما في حكمھ في نھایة الفترة 
 ═════════ ═════════ 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 صندوق الراجحي لألسھم العالمیة
 صندوق استثمار مفتوح 

 (مدار من قبل شركة الراجحي المالیة)
 المالیة األولیة المختصرة (غیر مراجعة) إیضاحات حول القوائم 

 م ۲۰۲۱یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 

  
  ۷ 

 الوضع القانوني واألنشطة الرئیسیة  -۱
 

صندوق الراجحي لألسھم العالمیة ("الصندوق") ھو صندوق استثمار مفتوح، تم تأسیسھ بموجب اتفاقیة بین شركة الراجحي المالیة ("مدیر   )أ
لالستثمار   المصرفیة  الراجحي  لشركة  بالكامل  مملوكة  تابعة  شركة  وھي  ("مالكي  الصندوق")،  الصندوق  في  والمستثمرین  ("البنك") 

 الوحدات"). إن العنوان المسجل لمدیر الصندوق ھو كما یلي: 
 

 الراجحي المالیة، المركز الرئیسي 
 حي المروج -طریق الملك فھد  ۸٤٦۷

 ۲۷٤۳ص.ب. 
 ۱۱۲٦۳الریاض 

 المملكة العربیة السعودیة 
 

رفع قیمة رأس المال. یتم استثمار موجودات الصندوق في معامالت األسھم العالمیة المتنوعة  إن الصندوق مصمم للمستثمرین الذین یسعون إلى  
دیسمبر   ۲٥وفي صنادیق االستثمار طبقاً لمبادئ الشریعة اإلسالمیة. ویُعاد استثمار جمیع أرباح التداول في الصندوق. وقد تأسس الصندوق في  

 م. ۱۹۹٥
 

ال اإلدارة  الصندوق مسؤول عن  مدیر  لتوفیر إن  أخرى  مع مؤسسات  ترتیبات  إبرام  أیضاً  الصندوق  لمدیر  یحق  الصندوق.  شاملة ألنشطة 
ھا  االستثمار أو الحفظ أو الخدمات اإلداریة األخرى نیابة عن الصندوق. یقوم الصندوق بدفع أتعاب مدیر الصندوق المحسوبة بنسبة سنویة قدر

 م. وتھدف الرسوم إلى مكافأة مدیر الصندوق عن إدارة الصندوق.من إجمالي قیمة الموجودات في تاریخ كل تقیی ٪۱٫٥
 

. قبل ھذا  ۲۰۲۱فبرایر  ۱۲الحفظ") لتقوم بدور أمین الحفظ اعتباًرا من أمین شركة بنك أبوظبي األول كابیتال المالیة (" بتعیین  الصندوق  قام
 أتعاب الحفظ من قبل الصندوق  سددالتغییر، تم تعیین شركة البالد لالستثمار من قبل الصندوق لتقوم بدور الحافظ األمین. یتم 

 
دیسمبر    ۲٤ھـ (الموافق    ۱٤۲۷ذو الحجة    ۳مالیة بتاریخ  یخضع الصندوق لالئحة صنادیق االستثمار ("الالئحة") الصادرة عن ھیئة السوق ال )ب

م)، والتي تفّصل متطلبات  ۲۰۱٦مایو    ۲۳ھـ (الموافق    ۱٤۳۷شعبان    ۱٦م) والتعدیالت الالحقة لھا (" الالئحة المعدلة ") بتاریخ  ۲۰۰٦
 م). ۲۰۱٦نوفمبر  ٦ھـ (الموافق  ۱٤۳۸ر صف ٦جمیع الصنادیق داخل المملكة العربیة السعودیة. أصبحت الالئحة المعدلة نافذة بتاریخ 

 
م، بعض التعدیالت على الئحة صنادیق االستثمار وقائمة المصطلحات المحددة المستخدمة  ۲۰۲۱مارس    ۱كما أصدرت ھیئة السوق المالیة، في  

الصندوق حالیاً بصدد إجراء تقییم   م. إن مدیر۲۰۲۱مایو  ۱في لوائح ھیئة السوق المالیة وقواعدھا. یسري مفعول ھذه التعدیالت اعتباراً من 
 لتحدید مدى تأثیر ھذه التعدیالت، إن وجد، على القوائم المالیة للصندوق.

 
 األساس المحاسبي -۲

 
العربیة السعودیة ") المعتمد في المملكة  ۳٤تم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي ("التقریر المالي األولي  

تضمن ولتتماشى مع األحكام المطبقة للوائح صنادیق االستثمار الصادرة عن ھیئة السوق المالیة وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات. ال ت
م قراءتھا جنباً إلى جنب مع ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالیة السنویة ویجب أن تت 

 م.۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱القوائم المالیة السنویة المراجعة للصندوق للسنة المنتھیة في  
 

 أسس القیاس -۳
 

رات  ناء االستثماتم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة وباستخدام مبدأ االستحقاق كأساس في المحاسبة، باستث
 المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي تقاس بالقیمة العادلة. 

 
قائمة   لیس لدى الصندوق دورة تشغیل محددة بوضوح وبالتالي ال یعرض موجودات ومطلوبات متداولة وغیر متداولة بشكل منفصل في 

 ات والمطلوبات بترتیب درجة سیولتھا. المركز المالي األولیة المختصرة. بدال من ذلك یتم عرض الموجود
  

 عملة العرض والنشاط -٤
 

ر یتم عرض ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة بالدوالر األمریكي الذي یمثل عملة النشاط للصندوق. تم تقریب كافة المبالغ ألقرب دوال 
 أمریكي ما لم یذكر خالف ذلك. 

 
 استخدام األحكام والتقدیرات  -٥

 
السیاس تطبیق  في  تؤثر  التي  واالفتراضات  والتقدیرات  األحكام  باستخدام  اإلدارة  قامت  المختصرة  األولیة  المالیة  القوائم  إعداد ھذه  ات  عند 

 المحاسبیة وعلى المبالغ المبینة للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات.  
 

 مراجعة التقدیرات واالفتراضات المتعلقة بھا على أساس مستمر. یتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات الھامة بصورة مستمرة.تتم 
 
 



 صندوق الراجحي لألسھم العالمیة
 صندوق استثمار مفتوح 

 (مدار من قبل شركة الراجحي المالیة)
 المالیة األولیة المختصرة (غیر مراجعة) إیضاحات حول القوائم 

 م ۲۰۲۱یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 

  
  ۸ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة -٦
 

اد القوائم المالیة السنویة  تتماشى السیاسات المحاسبیة الھامة المطبقة عند إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة مع تلك المستخدمة عند إعد
 م.  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المراجعة للسنة المنتھیة في 

 
 

 ة الصندوق المعاییر الدولیة للتقریر المالي الجدیدة وتفسیرات لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقریر المالي والتعدیالت علیھا، المطبقة بواسط )أ
 

والتغییرات على المعاییر الحالیة التي صدرت عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة ساریة المفعول اعتباراً من  إن المعاییر الجدیدة والتعدیالت  
 م وعلیھ تم تطبیقھا بواسطة الصندوق، حیثما ینطبق ذلك: ۲۰۲۱ینایر  ۱
 

 البیان التعدیالت /المعاییر
المالي   للتقریر  الدولیة  المعاییر  على   ۱٦و    ٤و    ۷و    ۹تعدیالت 

 ۳۹ومعیار المحاسبة الدولي 
 تصحیح المؤشر المرجعي لمعدل الفائدة 

 
 تصرة. إن تطبیق المعاییر المعدلة والتفسیرات الواجب تطبیقھا على الصندوق لم یكن لھا أي تأثر جوھري على ھذه القوائم المالیة األولیة المخ 

 
 تفسیرات المعاییر الدولیة للتقریر المالي وتعدیالتھا الصادرة وغیر ساریة المفعول بعدالمعاییر الدولیة للتقریر المالي الجدیدة وتفسیرات لجنة   )ب

 
حتى  فیما یلي المعاییر الجدیدة والتعدیالت والمراجعات علیھا الصادرة عن المجلس الدولي لمعاییر المحاسبة ولكنھا غیر ساریة المفعول بعد  

 ویعتزم الصندوق تطبیق ھذه المعاییر عندما تصبح ساریة المفعول. للصندوق. تاریخ إصدار القوائم المالیة األولیة المختصرة
 

 
 التعدیالت /المعاییر

 
 البیان

التي  الفترات  یسري مفعولھا اعتباراً من 
 تبدأ في أو بعد التاریخ التالي 

   
 م۲۰۲۲ینایر  ۱ متوقع خسارتھا: تكلفة إتمام عقد العقود ال ۳۷تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي 

تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي 
 ۹والمعیار الدولي للتقریر المالي  ۱

الدولیة   المعاییر  على  السنویة  التحسینات 
 م۲۰۲۰-م۲۰۱۸للتقریر المالي 

 م۲۰۲۲ینایر  ۱

الممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصالت  ۱٦تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي 
 االستخدام المقصود قبل 

 م۲۰۲۲ینایر  ۱

تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي 
۳ 

 م۲۰۲۲ینایر  ۱ الَمراجع حول إطار المفاھیم 

 م۲۰۲۳ینایر  ۱ تصنیف المطلوبات كمتداولة وغیر متداولة  ۱تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي 
 م۲۰۲۳ینایر  ۱ التأمین عقود  ۱۷المعیار الدولي للتقریر المالي 

 م۲۰۲۳ینایر  ۱ تعریف التقدیرات المحاسبیة  ۸تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي 
الدولي   المحاسبة  معیار  على   ۱تعدیالت 

للتقریر  الدولي  المعیار  ممارسة  وقائمة 
 ۲المالي 

 م۲۰۲۳ینایر  ۱ اإلفصاح عن السیاسات المحاسبیة 

الدولي للتقریر المالي تعدیالت على المعیار 
 ۲۸ومعیار المحاسبة الدولي  ۱۰

بیع أو مساھمة الموجودات بین مستثمر ما  
 وشركتھ الزمیلة أو المشروع المشترك

 متاح للتطبیق االختیاري 

 
 النقد وما في حكمھ  -۷

 
باإلضافة إلى    باعتباره الشركة األم لمدیر الصندوق.یتكون النقد لدى البنوك من أرصدة لدى شركة الراجحي المصرفیة لالستثمار ("البنك")  

شركة بنك أبوظبي األول  إلى  وجاري العمل على نقل األرصدة    كریدت سویسشركة  ذلك، تتكون ھذه األرصدة أیضاً من النقد المودع لدى  
 (أمین الحفظ) لشراء وبیع األوراق المالیة االستثماریة. كابیتال المالیة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 صندوق الراجحي لألسھم العالمیة
 صندوق استثمار مفتوح 

 (مدار من قبل شركة الراجحي المالیة)
 المالیة األولیة المختصرة (غیر مراجعة) إیضاحات حول القوائم 

 م ۲۰۲۱یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 

  
  ۹ 

 
 ستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةاال  -۸

 
 تتكون االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مما یلي كما في تاریخ التقریر: 

 
 
 

 

 م (غیر مراجعة)۲۰۲۱یونیو  ۳۰ 
 

 التكلفة 
 دوالر أمریكي 

 العادلة القیمة 
 دوالر أمریكي 

القیمة  نسبة 
 العادلة 

الربح/(الخسارة) 
 غیر المحققة 
 دوالر أمریكي 

     االستثمارات  
   ٦۹۷٬۰۳۱ ٥٫۱٥  ۱٬۲۳۲٬٦٤۰   ٥۳٥٬٦۰۹  شركة أبل 

   ۸۷٦٬۲۷۳ ٥٫۱۱  ۱٬۲۱۹٬۰٥۰   ۳٤۲٬۷۷۷  شركة مایكروسوفت 
   ۷۹٥٬۸٥۲ ٤٫۹۹  ۱٬۱۹٦٬٤۷۷   ٤۰۰٬٦۲٥  شركة ألفا بیت 

   ٥٦۰٬۲۳۸ ٤٫۷۷  ۱٬۱٤۱٬۹۹۸   ٥۸۱٬۷٦۰  شركة أدوبي سیستمز
   ٥۷٦٬۲۰۳ ٤٫۳۰  ۱٬۰۳۰٬٦٦٦   ٤٥٤٬٤٦۳  شركة أیھ. أس. أم. أل. القابضة 

   ٥۱٤٬۸٤۸ ٤٫۰٦   ۹۷۳٬٥۸۸    ٤٥۸٬۷٤۰  شركة فیس بوك 
   ٥٤۷٬٦۳۸ ۳٫٥۱   ۸٤۱٬۱۲۰    ۲۹۳٬٤۸۲  شركة تایوان لصناعة أشباه الموصالت المحدودة 

   ۲٥٦٬۰۹۳ ۳٫۲٤   ۷۷٥٬۸۸۰    ٥۱۹٬۷۸۷  شركات لویز 
 ) ۱۰٬۷۸۰( ۳٫۱۷   ۷٦۰٬۲۹٦    ۷۷۱٬۰۷٦  شركة سي اس اكس 

   ۲٦۲٬٥٦۳ ۲٫۸۱   ٦۷۲٬۰۳۲    ٤۰۹٬٤٦۹  شركة نایكي 
   ۲٤۷٬۹٦٦ ۲٫۷٤   ٦٥٦٬۷۳٥    ٤۰۸٬۷٦۹  شركة كیینس 
   ۳۱٬٥۰۱ ۲٫٦٦   ٦۳۷٬۱۷٤    ٦۰٥٬٦۷۳  شركة إیتون 

   ۱۳۹٬۲۳۹ ۲٫٦٥   ٦۳٤٬۲٤۹    ٤۹٥٬۰۱۰  جونسون آند جونسون 
   ۲۳٬٥٤۳ ۲٫٤۱   ٥۷۸٬٥٦۰    ٥٥٥٬۰۱۷  جارمن المحدودة 

 ) ۱٥٬۷۸۱( ۲٫٤۱   ٥۷۸٬۲۰۰    ٥۹۳٬۹۸۱  لیند بي ال سي 
 ) ۹٬۷۸۳( ۲٫٤۰   ٥۷٤٬۳۱۰    ٥۸٤٬۰۹۳  شنایدر الیكتریك 

   ۸۱٬۸۳۹ ۲٫۳٥   ٥٦۳٬۷۲۹    ٤۸۱٬۸۹۰  شركة إس إیھ بي 
   ۱۰٬٥٥۹ ۲٫۲۸   ٥٤۷٬۰۲۳    ٥۳٦٬٤٦٤  شركة بوكنج ھولدنج 

   ٤۹٬٤۳۰ ۲٫۲٥   ٥۳۹٬۹۷٤    ٤۹۰٬٥٤٤  سیكا لیمتد 
   ۳۹۳٬۳۲۸ ۲٫۱۷   ٥۲۰٬۰٦٥    ۱۲٦٬۷۳۷  شركة إنفیدیا 

 ) ۲۷٬۳۸٥( ۲٫۱٤   ٥۱۳٬۲۲٦    ٥٤۰٬٦۱۱  شركة شیفرون
   ۷۸٬۰٤٤  ۲٫۰۷   ٤۹٦٬٦۳۰    ٤۱۸٬٥۸٦  لونزا جروب لیمتد 

 ۱۰٬٦۰٥٬۱٦۳ ۱٦٬٦۸۳٬٦۲۲     ۹٦٬ ٫٦٤۰۷۸٬٤٥۹ 
 ۱٬۹۱۹٬۳٦۳ ۳۰٫۳٦ ۷٬۲۷۳٬۹۱٤ ٥٬۳٥٤٬٥٥۱ بشكل فردي) ٪۲أسھم أخرى (أقل من 

 ۷٬۹۹۷٬۸۲۲ ۱۰۰٫۰۰ ۲۳٬۹٥۷٬٥۳٦ ۱٥٬۹٥۹٬۷۱٤ اإلجمالي  
 

  



 صندوق الراجحي لألسھم العالمیة
 صندوق استثمار مفتوح 

 (مدار من قبل شركة الراجحي المالیة)
 المالیة األولیة المختصرة (غیر مراجعة) إیضاحات حول القوائم 

 م ۲۰۲۱یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 

  
  ۱۰ 

 االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة (یتبع) -۸
 

 
 

 (مراجعة) م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ 
 التكلفة 

 دوالر أمریكي
 العادلة القیمة 
 دوالر أمریكي

نسبة القیمة  
 العادلة 

 الربح غیر المحقق 
 دوالر أمریكي

     االستثمارات  
     

   ۷۳٤٬٥۱۸   ٤٫۹۳ ۱٬۱۰۳٬۹۸۱ ۳٦۹٬٤٦۳ شركة أبل 
   ۷۱۷٬٦۸٤   ٤٫٥۷ ۱٬۰۲۲٬۰۲۰ ۳۰٤٬۳۳٦ شركة مایكروسوفت 

   ٥۰۹٬٥۹٦   ٤٫۲۷ ۹٥٥٬۱۸۹ ٤٤٥٬٥۹۳ شركة ألفا بیت 
   ۳۱۷٬٤٤۳   ۳٫۱۷ ۷۱۰٬۲۱٦ ۳۹۲٬۷۷۳ شركة فیس بوك 

   ٤۷٥٬٥۲۲   ۳٫۱۰ ٦۹٤٬٥۸٥ ۲۱۹٬۰٦۳ شركة تایوان لصناعة أشباه الموصالت المحدودة 
   ٤۰۱٬۲۸۲   ۲٫٦٤ ٥۹۰٬۱٤۲ ۱۸۸٬۸٦۰ شركة أدوبي سیستمز

   ۱۱۳٬۱۱۹   ۲٫٥۳ ٥٦٦٬٥٦۸ ٤٥۳٬٤٤۹ جونسون آند جونسون 
   ۱۹۲٬٥٤۷   ۲٫۳٦ ٥۲۷٬٦۷٥ ۳۳٥٬۱۲۸ إنتیوتیف الجراحیة  

   ۲۰۰٬۹۳۲   ۲٫۳۲ ٥۱۹٬۱۹٥ ۳۱۸٬۲٦۳ شركة نایكي 
   ۲۰۲٬٦۰٤   ۲٫۲۸ ٥۱۱٬۰۰۰ ۳۰۸٬۳۹٦ شركة سامسونج الیكترونیكس 

   ۸۱٬٦٦۹     ۲٫۲۸ ٥۱۰٬۳٦۸ ٤۲۸٬٦۹۹ شھادة حق توزیع األرباح من شركة روش القابضة 
   ۳٥٤٬۷۷۲   ۲٫۲٦ ٥۰٥٬۸۷۹ ۱٥۱٬۱۰۷ شركة أیھ. أس. أم. أل. القابضة 

   ۲۸۳٬۹۲٦   ۲٫۲٦ ٥۰٥٬٥۹٤ ۲۲۱٬٦٦۸ شركة كیینس 
   ۳۰۰٬٤۰٤   ۲٫۲٥ ٥۰۲٬۰۳٦ ۲۰۱٬٦۳۲ شركة داناھر 

   ۲۰۲٬۹۷۹   ۲٫۰۷ ٤٦۰٬۳۸۱ ۲٥۷٬٤۰۲ شركة موراتا للتصنیع المحدودة 
   ۱۳۲٬٥۲۰   ۲٫۰٥ ٤٥۹٬۱٦۲ ۳۲٦٬٦٤۲ شركة بروكتر أند غامبل 

   ۱٤٥٬۱۰٥   ۲٫۰٤ ٤٥٦٬۱۸۷ ۳۱۱٬۰۸۲ شركة سیلز فورس دوت كوم 
   ۳۰٬۰۱۸     ۲٫۰۱ ٤٥۰٬٤٦۷ ٤۲۰٬٤٤۹ شركة أوتو زون

 ٥٬٦٥٤٬۰۰٥ ۱۱٬۰٥۰٤  ٬٦٤٥۹٫۳۹  ٥٬۳۹٦٬٦٤۰  
  ۲٬۰۹۲٬۸۱۲  ٥۰٫٦۱  ۱۱٬۳۲٥٬٥۱۲ ۹٬۲۳۲٬۷۰۰ بشكل فردي) ٪۲أسھم أخرى (أقل من 

  ۷٬٤۸۹٬٤٥۲  ۱۰۰٫۰۰ ۲۲٬۳۷٦٬۱٥۷ ۱٤٬۸۸٦٬۷۰٥ اإلجمالي  
 

ق  إن االستثمارات في األسھم المذكورة أعاله مدرجة في البورصة الرائدة في جمیع أنحاء العالم. یسعى مدیر الصندوق للحد من مخاطر الصندو
 الفردیة. من خالل مراقبة التعرضات في كل قطاع استثماري واألوراق المالیة 

 
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتھا  -۹

 
مدیر الصندوق ومجلس إدارة الصندوق وصنادیق أخرى یدیرھا مدیر الصندوق وموظفي البنك،  تشتمل األطراف ذات العالقة بالصندوق على  

مع   ألنشطتھ  االعتیادي  السیاق  الصندوق خالل  یتعامل  الصندوق.  لمدیر  الرئیسیین  تم  اإلدارة  التي  المعامالت  إلى  الصندوق. إضافة  مدیر 
ة. تمت  اإلفصاح عنھا في ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة، یقوم الصندوق بإبرام المعامالت التالیة مع األطراف ذات العالقة خالل الفتر 

 ھذه المعامالت على أساس شروط وأحكام معتمدة من الصندوق. 
  

 یونیو ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  طبیعة المعاملة  طبیعة العالقة  الطرف ذو العالقة 
 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱   
 ۱٤۰٬٥۹۳ ۲۰٥٬۹۲۸ أتعاب إدارة  مدیر الصندوق  شركة الراجحي المالیة 
أتعاب مجلس إدارة الصندوق   مجلس إدارة الصندوق  مجلس إدارة الصندوق 

 - ٦٤۸ ألعضاء مجلس اإلدارة 
 

 باألرصدة الناتجة عن المعامالت أعاله مع األطراف ذات العالقة: فیما یلي بیان 
 
 

 دیسمبر ۳۱یونیو              ۳۰ طبیعة األرصدة  طبیعة العالقة  الطرف ذو العالقة 
 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱   
 ۳۳٬٥٤٥ ۱۰٥٬۹۸۸ أتعاب إدارة دائنة  مدیر الصندوق  شركة الراجحي المالیة 
أتعاب مجلس إدارة الصندوق    الصندوق مجلس إدارة  مجلس إدارة الصندوق 

 - ٦٤۸ الدائنة ألعضاء مجلس اإلدارة 
 
ویحق ألعضاء مجلس اإلدارة المستقلین الحصول على مكافآت مقابل خدماتھم بنسب تحددھا شروط وأحكام الصندوق وھي تتعلق بحضور 

دوالر أمریكي لكل اجتماع بحد    ۱٬۳۳۳اإلدارة المستقلین حالیاً  اجتماعات مجلس اإلدارة أو اجتماعات الصندوق. تبلغ أتعاب أعضاء مجلس  
 أقصى اجتماعین سنویاً لكل عضو تُدفع بالتساوي من جمیع الصنادیق التي یشرف علیھا مجلس اإلدارة.

 



 صندوق الراجحي لألسھم العالمیة
 صندوق استثمار مفتوح 

 (مدار من قبل شركة الراجحي المالیة)
 المالیة األولیة المختصرة (غیر مراجعة) إیضاحات حول القوائم 

 م ۲۰۲۱یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 

  
  ۱۱ 

 المصروفات المستحقة   - ۱۰
 

 
 
 

 یونیو ۳۰
 م ۲۰۲۱

 (غیر مراجعة) 
 دوالر أمریكي 

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۰

 (مراجعة)
 أمریكيدوالر 

   
 ۲۹٬۹٦۸ ۲۳٬۳٤۲ أتعاب تطھیر مستحقة 
 ٦٬۷۲۹ ٦٬۰٥۸ أتعاب مھنیة مستحقة 

 ۲٬٤۰۷ ۱٬٤۰۸ مصروفات أخرى مستحقة 
 ─────── ───────── 
 ۳۰٬۸۰۸ ۳۹٬۱۰٤ 
 ═══════ ═════════ 

 
 رسوم التطھیر - ۱۱

 
دوالر أمریكي) الرسوم المتكبدة المتعلقة بتطھیر األرباح   ۲٥٬٦۰۱م:  ۲۰۲۰یونیو    ۳۰دوالر أمریكي (  ۲۲٬٥۸۰تمثل رسوم التطھیر البالغة  

لھیئة  الناتج من الشركات المستثمر فیھا لتحقیق عائد متوافق مع الشریعة اإلسالمیة. ویتم احتساب ھذه الرسوم على أساس الصیغة المعتمدة من ا 
 ة الشرعیة للصندوق من خالل مدیر الصندوق.الشرعیة بالصندوق ویتم دفعھا للجمعیات الخیریة التي أوصت بھا الھیئ 

 
 المصروفات األخرى - ۱۲

 
                                                                                                                                  

 یونیو ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  
 
 
 

 م ۲۰۲۱
 مراجعة) (غیر 

 دوالر أمریكي 

 م ۲۰۲۰
 (غیر مراجعة) 
 دوالر أمریكي

   
 ۱۸٬۲۷۳  ۲۲٬٥۹٤ رسوم تعامل
 ٦٬٦۳۰ ٦٬۰٥۸ أتعاب مھنیة 

 ۷٬٦٤۳ ۱٬٤۰۸ أخرى
 ─────── ─────── 
 ۳۰٬۰٦۰ ۳۲٬٥٤٦ 
 ═══════ ═══════ 

 
 

 قیاس القیمة العادلة  .۱۳
 

 یقیس الصندوق القیم العادلة باستخدام التسلسل الھرمي للقیمة العادلة أدناه والذي یعكس أھمیة المدخالت المستخدمة في إجراء القیاس.  
 

 : مدخالت متداولة (غیر المعدلة) في أسواق نشطة لألدوات المماثلة. ۱المستوى 
 

والتي یمكن مالحظتھا بصورة مباشرة (األسعار) أو بصورة غیر    ۱: مدخالت بخالف األسعار المتداولة المدرجة في المستوى  ۲المستوى  
خدام: أسعار السوق المتداولة في األسواق النشطة ألدوات مماثلة، أو  مباشرة (مشتقة من األسعار). تشتمل ھذه الفئة على أدوات مقیمة باست

حظة األسعار المتداولة ألدوات مماثلة أو متشابھة في األسواق التي یتم اعتبارھا على أنھا أقل من نشطة، أو طرق تقییم أخرى التي یمكن مال
 وقیة.  جمیع مدخالتھا الھامة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة من البیانات الس

 
: مدخالت غیر قابلة للمالحظة. تتضمن ھذه الفئة كافة األدوات ذات طرق التقییم التي تشتمل على مدخالت ال تستند على بیانات  ۳المستوى  

بناًء على األسعار  قابلة للمالحظة، كما أن المدخالت غیر القابلة للمالحظة ذات أثر ھام على تقییم األداة. تتضمن ھذه الفئة أدوات تم تقییمھا  
 المتداولة ألدوات مماثلة والتي تتطلب تعدیالت أو افتراضات غیر قابلة للمالحظة الھامة لتعكس الفروقات بین األدوات. 

 
من التسلسل   ۱لدى الصندوق فقط استثمارات في صنادیق یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ویتم تصنیفھا ضمن المستوى 

تعتبر األدوات المالیة األخرى مثل النقد وما في حكمھ وأتعاب اإلدارة المستحقة والمصروفات المستحقة موجودات مالیة  لھرمي للقیمة العادلة.  ا
  خرى.ومطلوبات مالیة قصیرة األجل تقارب قیمتھا الدفتریة القیمة العادلة، بسبب طبیعة قصر أجلھا والجودة االئتمانیة المرتفعة لألطراف األ

 
 لم یتم إجراء أي تحویالت بین المستویات المختلفة في التسلسل الھرمي للقیمة العادلة خالل الفترة الحالیة أو السنة السابقة.

 
 
 
 
 
 



 صندوق الراجحي لألسھم العالمیة
 صندوق استثمار مفتوح 

 (مدار من قبل شركة الراجحي المالیة)
 المالیة األولیة المختصرة (غیر مراجعة) إیضاحات حول القوائم 

 م ۲۰۲۱یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 

  
  ۱۲ 

 تحلیل استحقاق الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة - ۱٤
 

 المتوقع الستردادھا أو تسویتھا: یعرض الجدول أدناه تحلیًال للموجودات والمطلوبات وفقاً للتاریخ 
 

 
ستحقاق   دون تاریخ ا

 اإلجمالي  شھراً  ۱۲بعد  شھراً  ۱۲خالل  محدد ً 
 دوالر أمریكي  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي  

     م (غیر مراجعة)۲۰۲۱یونیو  ۳۰كما في 
     الموجودات 

 ۱٬۲٥۲٬۳۰۳ - - ۱٬۲٥۲٬۳۰۳ نقد وما في حكمھ
 ۲۳٬۹٥۷٬٥۳٦ - - ۲۳٬۹٥۷٬٥۳٦ استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 ۲٥٬۲۰۹٬۸۳۹ - - ۲٥٬۲۰۹٬۸۳۹ إجمالي الموجودات 
     المطلوبات 

 ۱۰٥٬۹۸۸ - ۱۰٥٬۹۸۸ - أتعاب إدارة دائنة 
 ۳۰٬۸۰۸ - ۳۰٬۸۰۸ - مصروفات مستحقة 

 ۱۳٦٬۷۹٦ - ۱۳٦٬۷۹٦ - إجمالي المطلوبات 
 

 
دون تاریخ استحقاق  

 اإلجمالي  شھراً  ۱۲بعد  شھراً  ۱۲خالل  محدد ً
 دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي 

     م (مراجعة)۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في 
     الموجودات 

 ۷۲٤٬۰۰٥ - - ۷۲٤٬۰۰٥ نقد وما في حكمھ
 ۲۲٬۳۷٦٬۱٥۷ - - ۲۲٬۳۷٦٬۱٥۷ الخسارة استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو 

 ۲۳٬۱۰۰٬۱٦۲ - - ۲۳٬۱۰۰٬۱٦۲ إجمالي الموجودات 
     المطلوبات 

 ۳۳٬٥٤٥ - ۳۳٬٥٤٥ - أتعاب إدارة دائنة 
 ٤۲۱٬۸۱۹ - ٤۲۱٬۸۱۹ - استردادات مستحقة 

 ۳۹٬۱۰٤ - ۳۹٬۱۰٤ - مصروفات مستحقة 
 ٤۹٤٬٤٦۸ - ٤۹٤٬٤٦۸ - إجمالي المطلوبات 

 
 یوم تقییم آخر  - ۱٥

 
 م).۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱م: ۲۰۲۰م (۲۰۲۱یونیو  ۳۰إن آخر یوم تقییم للفترة كان في 

 
 ۱۹- تأثیر فیروس كوفید - ۱٦

 
") تعطل األسواق العالمیة حیث أن العدید من المناطق الجغرافیة تشھد موجات متعددة من العدوى ۱۹-ما تزال جائحة فیروس كورونا ("كوفید 

كانت قد سیطرت سابقاً على تفشي الفیروس من خالل إجراءات احترازیة صارمة. ومع ذلك، فقد تمكنت حكومة المملكة على الرغم من أنھا  
 العربیة السعودیة من السیطرة بنجاح على تفشي الفیروس حتى اآلن. 

 
رة المخاطر األخرى إلدارة مدى تأثیر یواصل مدیر الصندوق تقییم الوضع الحالي من خالل مراجعة استراتیجیة االستثمار لدیھ وممارسات إدا

 على عملیاتھا االعتیادیة وأدائھا المالي.  ۱۹-تفشي جائحة كوفید
 

 األحداث بعد نھایة فترة التقریر  - ۱۷
  

 ال توجد أحداث الحقة لتاریخ التقریر تتطلب تعدیالت أو إفصاح في القوائم المالیة أو اإلیضاحات المرفقة. 
 

 لیة األولیة المختصرة اعتماد القوائم الما - ۱۸
 

 م).۲۰۲۱أغسطس  ۱٦ھـ (الموافق ۱٤٤۳ محرم ۸الصندوق في  مجلس إدارةتم اعتماد ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة بواسطة 
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