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م ۲۰۲۱یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

صفحة 

 ۲-۱ تقریر مراجع الحسابات المستقل

 ۳قائمة المركز المالي األولیة المختصرة  

 ٤قائمة الدخل الشامل األولیة المختصرة  

 ٥  العائدة لمالكي الوحداتفي صافي الموجودات (حقوق الملكیة)  األولیة المختصرة قائمة التغیرات 

 ٦قائمة التدفقات النقدیة األولیة المختصرة  

 ۱۲-۷إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة  
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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. یةیزإنجلقانونیون". 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 

 المتوازن المتعدد األصول للسادة مالكي وحدات صندوق الراجحي 

 مقدمة 

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

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

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

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

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

نطاق الفحص 

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

ویعد بشكل أساسي لألشخاص المسؤولین عن األمور المالیة والمحاسبیة، وتطبیق إجراءات تحلیلیة وإجراءات فحص أخرى.  
الفحص أقل بشكٍل كبیر في نطاقھ من المراجعة التي یتم القیام بھا وفقاً للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة 
ننا من الحصول على تأكید بأننا سنعلم بجمیع األمور الھامة التي یمكن التعرف علیھا خالل  السعودیة، وبالتالي فإنھ ال یمّكِ

 وعلیھ، فلن نُبدي رأي مراجعة.  عملیة مراجعة.



 

۲ 

تقریر مراجع الحسابات المستقل عن فحص القوائم  
 المالیة األولیة المختصرة 

 
 (یتبع) للسادة مالكي وحدات صندوق الراجحي المتوازن المتعدد األصول 
 

 
 
 
 

 كي بي إم جي لالستشارات المھنیة 
 
 
 
 
 
 
 

 خلیل إبراھیم السدیس 
 ۳۷۱رقم الترخیص 

 ھـ ۱٤٤۳محرم  ۹التاریخ: 
 م ۲۰۲۱أغسطس   ۱۷الموافق: 

  

 االستنتاج

م ۲۰۲۱یونیو    ۳۰استناداً إلى فحصنا، فلم ینم إلى علمنا شيء یجعلنا نعتقد بأن القوائم المالیة األولیة المختصرة كما في  
غیر معدة، من جمیع النواحي الجوھریة، وفقاً لمعیار المحاسبة  لصندوق الراجحي المتوازن المتعدد األصولالمرفقة 

 ي" المعتمد في المملكة العربیة السعودیة.) "التقریر المالي األول۳٤الدولي رقم (

 أمر آخر

("الصندوق") لفترة الستة أشھر لصندوق الراجحي المتوازن المتعدد األصول  تم فحص القوائم المالیة األولیة المختصرة  
ً غیر معدل حول ھذه القوائم ۲۰۲۰یونیو  ۳۰المنتھیة في  المالیة األولیة  م بواسطة مراجع آخر والذي أبدى استنتاجا

دیسمبر  ۳۱م. كما تمت مراجعة القوائم المالیة للصندوق للسنة المنتھیة في ۲۰۲۰أغسطس  ۲۳المختصرة بتاریخ 
 م. ۲۰۲۱أبریل  ٤م بواسطة مراجع آخر والذي أبدى رأیاً غیر معدل حول ھذه القوائم المالیة بتاریخ ۲۰۲۰



 صندوق الراجحي المتوازن المتعدد األصول
 صندوق استثمار مفتوح 

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

 م ۲۰۲۱یونیو  ۳۰كما في 
 
 

۳ 

 
                                                                                  

 
 

 
 
 
 
 إیضاحات 

 یونیو ۳۰
 م ۲۰۲۱

 (غیر مراجعة) 
 لایر سعودي

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۰

 (مراجعة)
 لایر سعودي 

    
 الموجودات

 
   

 ۲۹٦٬۱۸۸ ۳٤٬۲٥٤ ۷ حكمھنقد وما في 
 ۱۳۱٬۹٥٤٬٤۱۹ ۱٦۹٬۳٦۰٬٥۰۱ ۸ بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مدرجة استثمارات 

 ۱۸٬۱۸۷ -  توزیعات أرباح مستحقة 
  ────────── ────────── 

 ۱۳۲٬۲٦۸٬۷۹٤ ۱٦۹٬۳۹٤٬۷٥٥  إجمالي الموجودات 
  ══════════ ══════════ 

 المطلوبات 
 

  
 

 ۲۳٬٥۷۹ ٤٬۱٤۹ ۹ أتعاب مجلس إدارة الصندوق دائنة 
 ۳۲٬۱۷٤ ۳۸٬۳۱۱ ۱۰ مصروفات مستحقة 

  ────────── ────────── 
 ٥٥٬۷٥۳ ٤۲٬٤٦۰  إجمالي المطلوبات 

  ══════════ ══════════ 
    

 ۱۳۲٬۲۱۳٬۰٤۱ ۱٦۹٬۳٥۲٬۲۹٥  صافي الموجودات (حقوق الملكیة) العائدة لمالكي الوحدات 
  ══════════ ══════════ 
    

 ۱۲٬۸۱۸٬۲٦٥ ۱٥٬٤٦۹٬۹۲۷    (بالعدد) وحدات مصدرة
  ══════════ ══════════ 
    

 ۱۰٫۳۱ ۱۰٫۹٥  (لایر سعودي) صافي قیمة الموجودات (حقوق الملكیة) العائدة لكل وحدة 
  ══════════ ══════════ 

 
 

 یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة. جزءاً ال  ۱٦إلى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 



 صندوق الراجحي المتوازن المتعدد األصول
 صندوق استثمار مفتوح 

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

 م ۲۰۲۱یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 
 

٤ 
 

 
 یونیو ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في   
 م ۲۰۲۱  

 لایر سعودي
 م ۲۰۲۰

 لایر سعودي 
    

 اإلیرادات 
 

 
  

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

 
۷٬٤۹٥٬۹۸۳ )۳٬٦۷٥٬۸۲۹ ( 

 ۲٬۰۸۱٬٥۹۷ ۱٬٥۳۸٬۱۹۷  صافي الربح المحقق من االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 ۳٤٥٬۸۹۰ ۳۷۲٬٤٥۰  دخل توزیعات أرباح 

 - ٦٬٤٦٥  إیرادات أخرى 
  ───────── ───────── 

 ) ۱٬۲٤۸٬۳٤۲( ۹٬٤۱۳٬۰۹٥  إجمالي الدخل/ (الخسارة) 
  ───────── ───────── 
    

 المصروفات 
 

 
  

 ) ۱٥٬٦۷۰( ) ۱۷٬۱۰۸(  أتعاب مھنیة 
 ) ۹٬۹٥۰( ) ٤٬۱٤۹(  أتعاب مجلس إدارة الصندوق 

 ) ۱٦٬۸٦٥( ) ۲٥٬۱۱۳(  مصروفات أخرى 
  ───────── ───────── 

 ) ٤۲٬٤۸٥( ) ٤٦٬۳۷۰(  إجمالي المصروفات 
  ───────── ───────── 
    

 ) ۱٬۲۹۰٬۸۲۷( ۹٬۳٦٦٬۷۲٥  الفترة صافي ربح / (خسارة) 
    

 - -  الدخل الشامل اآلخر للفترة 

  
         

──────── ───────── 
 ) ۱٬۲۹۰٬۸۲۷( ۹٬۳٦٦٬۷۲٥  إجمالي الدخل/(الخسارة) الشاملة للفترة 

  ════════ ═════════ 
    
    
    

 
 ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة. جزءاً ال یتجزأ من  ۱٦إلى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 

 
 



 صندوق الراجحي المتوازن المتعدد األصول
 صندوق استثمار مفتوح 

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

 م ۲۰۲۱یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 
 

٥ 
 

               
 لفترة الستة أشھر المنتھیة في ۳۰ یونیو 
 م ۲۰۲۱ 

 لایر سعودي
 م ۲۰۲۰

 لایر سعودي 
   

 ۱۳۷٬۷۷٤٬٦٥۸ ۱۳۲٬۲۱۳٬۰٤۱ صافي قیمة الموجودات (حقوق الملكیة) العائدة لمالكي الوحدات في بدایة الفترة 
 ────────── ────────── 
   

 ) ۱٬۲۹۰٬۸۲۷( ۹٬۳٦٦٬۷۲٥ صافي ربح / (خسارة) الفترة 
 - - الدخل الشامل اآلخر للفترة 

 ────────── ────────── 
 ) ۱٬۲۹۰٬۸۲۷( ۹٬۳٦٦٬۷۲٥ الدخل/(الخسارة) الشاملة للفترة إجمالي 

 
 االشتراكات واالستردادات من قبل مالكي الوحدات 

  

 ۹٬۸٦٦٬۹۳٥ ۳٥٬٤۹۹٬۳٥٥ متحصالت من إصدار وحدات خالل الفترة 
 ) ۲۹٬۹۸۲٬٤٦٦( ) ۷٬۷۲٦٬۸۲٦( المدفوع السترداد وحدات خالل الفترة 

 ────────── ────────── 
 ) ۲۰٬۱۱٥٬٥۳۱( ۲۷٬۷۷۲٬٥۲۹ الوحدات  االشتراكات من قبل مالكيصافي 

 ────────── ────────── 
 ۱۱٦٬۳٦۸٬۳۰۰ ۱٦۹٬۳٥۲٬۲۹٥ صافي قیمة الموجودات (حقوق الملكیة) العائدة لمالكي الوحدات في نھایة الفترة 

 ══════════ ══════════ 
   

 
                                                                                                                     

 
 یونیو ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  
 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ 
 الوحدات  الوحدات  

   (بالعدد) معامالت الوحدات 
 

   
 ۱٤٬۱۰٥٬۲۱٤ ۱۲٬۸۱۸٬۲٦٥ الفترة الوحدات المصدرة في بدایة 

 ───────── ───────── 
 ۱٬۰۲۱٬۷۸۳ ۳٬۳٦۷٬۸۹۲ إصدار وحدات خالل الفترة  
 ) ۳٬۱۲۷٬٦۰۳( ) ۷۱٦٬۲۳۰( استرداد وحدات خالل الفترة 

 ───────── ───────── 
 ) ۲٬۱۰٥٬۸۲۰( ۲٬٦٥۱٬٦٦۲ الوحدات  صافي الزیادة في

 ───────── ───────── 
 ۱۱٬۹۹۹٬۳۹٤ ۱٥٬٤٦۹٬۹۲۷ المصدرة في نھایة الفترة الوحدات 

 ═════════ ═════════ 
   

 
 

 جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة.  ۱٦إلى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 صندوق الراجحي المتوازن المتعدد األصول
 صندوق استثمار مفتوح 

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

 م ۲۰۲۱یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 
 

٦ 
 

 
           

 یونیو ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في   
 

 
 م ۲۰۲۱

 لایر سعودي
 م ۲۰۲۰

 لایر سعودي 
    

    التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
 ) ۱٬۲۹۰٬۸۲۷( ۹٬۳٦٦٬۷۲٥  صافي ربح / (خسارة) الفترة 

    
    تعدیالت لـــ: 

 ۱٬٥۹٤٬۲۳۲ ) ۹٬۰۳٤٬۱۸۰(  (الربح) / الخسارة من االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  صافي
    

    صافي التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة 
 ۱۸٬۷٤٤٬۸٥۰ ) ۲۸٬۳۷۱٬۹۰۲(  (الزیادة) / النقص في االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 - ۱۸٬۱۸۷  النقص في توزیعات األرباح المستحقة 
 ۹٬۹٥۰ ) ۱۹٬٤۳۰(  (النقص) / الزیادة في أتعاب مجلس إدارة الصندوق الدائنة 

 ) ٥٬۹۰۸( ٦٬۱۳۷  (النقص)/ الزیادة في المصروفات المستحقة 
  ───────── ───────── 

 ۱۹٬۰٥۲٬۲۹۷ ) ۲۸٬۰۳٤٬٤٦۳(  (المستخدمة في)/ الناتجة من األنشطة التشغیلیة صافي التدفقات النقدیة 
    
    

    التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة
 ۹٬۸٦٦٬۹۳٥ ۳٥٬٤۹۹٬۳٥٥  المتحصل من إصدار وحدات 

 ) ۲۹٬۹۸۲٬٤٦٦( ) ۷٬۷۲٦٬۸۲٦(  المدفوع السترداد الوحدات 
  ───────── ───────── 

 ) ۲۰٬۱۱٥٬٥۳۱( ۲۷٬۷۷۲٬٥۲۹  التدفقات النقدیة الناتجة من / (المستخدمة في) األنشطة التمویلیة صافي 
  ───────── ───────── 

 ) ۱٬۰٦۳٬۲۳٤( ) ۲٦۱٬۹۳٤(  صافي (النقص) في النقد وما في حكمھ 
    

 ۱٬۱۹۰٬۷۷۱ ۲۹٦٬۱۸۸  نقد وما في حكمھ في بدایة الفترة 
  ───────── ───────── 

 ۱۲۷٬٥۳۷ ۳٤٬۲٥٤  وما في حكمھ في نھایة الفترة نقد 
  ═════════ ═════════ 
    

 
 جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة.  ۱٦إلى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 صندوق الراجحي المتوازن المتعدد األصول
 صندوق استثمار مفتوح 

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

 م ۲۰۲۱یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 
 

  ۷  

 الوضع القانوني واألنشطة الرئیسیة  -۱
 

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

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

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

 ۲۷٤۳ص.ب. 
 ۱۱۲٦۳الریاض 

 المملكة العربیة السعودیة 
 
یھدف الصندوق إلى الجمع بین االستثمارات المعتدلة والمنخفضة المخاطر للمستثمرین الذین یسعون لالستثمار في استثمارات طویلة األجل 

ئ الشریعة اإلسالمیة من خالل االستثمار في صنادیق االستثمار األخرى. یُعاد استثمار صافي ربح الصندوق في الصندوق مما یؤثر  وفقاً لمباد
 م.۱۹۹۸نوفمبر  ۲۸على قیمة وسعر الوحدة. بدأ الصندوق عملیاتھ في 

 
أ الصندوق  لمدیر  یحق  الصندوق.  الشاملة ألنشطة  اإلدارة  الصندوق مسؤول عن  مدیر  لتوفیر إن  أخرى  مع مؤسسات  ترتیبات  إبرام  یضاً 

بناًء على االتفاقیة المبرمة بین الصندوق ومدیر الصندوق، فإن الصندوق  االستثمار أو الحفظ أو الخدمات اإلداریة األخرى نیابة عن الصندوق.
٪ كحد أقصى على جمیع االشتراكات  ۲  غیر ملزم بدفع أي رسوم إلدارة الصندوق. ومع ذلك، یفرض مدیر الصندوق رسوم اشتراك تصل إلى

  الجدیدة التي یتم دفعھا مباشرة إلى مدیر الصندوق من قبل المشتركین.
 

 قام الصندوق بتعیین شركة البالد لالستثمار ("أمین الحفظ") للعمل كأمین حفظ للصندوق. یتم سداد أتعاب أمین الحفظ بواسطة الصندوق. 
 

دیسمبر   ۲٤ھـ (الموافق    ۱٤۲۷ذو الحجة    ۳االستثمار ("الالئحة") الصادرة عن ھیئة السوق المالیة بتاریخ  یخضع الصندوق لالئحة صنادیق   )ب
م)، والتي تفّصل متطلبات جمیع ۲۰۱٦مایو  ۲۳ھـ (الموافق  ۱٤۳۷شعبان  ۱٦م) والتعدیالت الالحقة لھا (" الالئحة المعدلة ") بتاریخ ۲۰۰٦

 م). ۲۰۱٦نوفمبر  ٦ھـ (الموافق  ۱٤۳۸صفر  ٦عودیة. أصبحت الالئحة المعدلة ساریة بتاریخ الصنادیق داخل المملكة العربیة الس
 

في   المالیة،  السوق  ھیئة  أصدرت  المحددة  ۲۰۲۱مارس    ۱كما  المصطلحات  وقائمة  االستثمار  صنادیق  الئحة  على  التعدیالت  بعض  م، 
م. إن مدیر الصندوق حالیاً بصدد  ۲۰۲۱مایو  ۱مفعول ھذه التعدیالت اعتباراً من المستخدمة في لوائح ھیئة السوق المالیة وقواعدھا. یسري 

 إجراء تقییم لتحدید مدى تأثیر ھذه التعدیالت، إن وجد، على القوائم المالیة للصندوق.
 

 األساس المحاسبي -۲
 

") المعتمد في المملكة العربیة السعودیة ۳٤قریر المالي األولي  تم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي ("الت 
تضمن ولتتماشى مع األحكام المطبقة للوائح صنادیق االستثمار الصادرة عن ھیئة السوق المالیة وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات. ال ت

طلوبة في القوائم المالیة السنویة ویجب أن تتم قراءتھا جنباً إلى جنب مع ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة كافة المعلومات واإلفصاحات الم 
 م.۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱القوائم المالیة السنویة المراجعة للصندوق للسنة المنتھیة في  

 
 

 أسس القیاس -۳
 

ستحقاق كأساس في المحاسبة، باستثناء االستثمارات  تم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة وباستخدام مبدأ اال 
 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 

 ألولیة المختصرة. بدال من ذلك یتم عرض الموجودات والمطلوبات بترتیب درجة سیولتھا. المركز المالي ا
 

 
 عملة العرض والنشاط -٤

 
المبالغ ألقرب لایر  كافة  تقریب  تم  للصندوق.  النشاط  یعتبر عملة  الذي  السعودي  بالریال  المختصرة  المالیة األولیة  القوائم    یتم عرض ھذه 

 ذلك. سعودي، ما لم یذكر خالف 
 
 



 المتعدد األصولصندوق الراجحي المتوازن 
 صندوق استثمار مفتوح 

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

 م ۲۰۲۱یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 

۸ 

 استخدام األحكام والتقدیرات  -٥
 

السیاس تطبیق  في  تؤثر  التي  واالفتراضات  والتقدیرات  األحكام  باستخدام  اإلدارة  قامت  المختصرة  األولیة  المالیة  القوائم  إعداد ھذه  ات  عند 
 عن ھذه التقدیرات.  المحاسبیة وعلى المبالغ المبینة للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلیة 

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

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة -٦

 
مالیة السنویة  تتماشى السیاسات المحاسبیة الھامة المطبقة عند إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة مع تلك المستخدمة عند إعداد القوائم ال

 م.  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المراجعة للسنة المنتھیة في 
 

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

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

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

 ۳۹ومعیار المحاسبة الدولي 
 تصحیح المؤشر المرجعي لمعدل الفائدة 

 
 ه القوائم المالیة األولیة المختصرة. إن تطبیق المعاییر المعدلة والتفسیرات الواجب تطبیقھا على الصندوق لم یكن لھا أي تأثر جوھري على ھذ

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

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

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

 
 التعدیالت /المعاییر

 
 البیان

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

   
 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 
 قبل االستخدام المقصود 

 م۲۰۲۲ینایر  ۱

تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي 
۳ 

 م۲۰۲۲ینایر  ۱ الَمراجع حول إطار المفاھیم 

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

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

ممارسة   للتقریر وقائمة  الدولي  المعیار 
 ۲المالي 

 م۲۰۲۳ینایر  ۱ اإلفصاح عن السیاسات المحاسبیة 

تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي 
 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   یتكون النقد لدى البنوك من أرصدة لدى شركة الراجحي المصرفیة لالستثمار ("البنك") باعتباره الشركة األم لمدیر الصندوق.

 االستثماریة. ذلك، تتكون ھذه األرصدة أیضاً من النقد المودع لدى شركة البالد لالستثمار (أمین الحفظ) لشراء وبیع األوراق المالیة 
 
 
 
 
 
 
 



 الراجحي المتوازن المتعدد األصولصندوق 
 صندوق استثمار مفتوح 

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

م ۲۰۲۱یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في   

۹ 
 

 
 االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة -۸

 
 تتكون االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة من وحدات في الصنادیق التالیة كما في تاریخ التقریر:

 
 
 

 م (غیر مراجعة)۲۰۲۱یونیو  ۳۰

 التكلفة 
 سعوديلایر 

 القیمة العادلة 
 لایر سعودي

نسبة 
القیمة  
 العادلة 

الربح غیر 
 المحقق 

 لایر سعودي
     االستثمارات 

     
 ٤٬۳۲٤٬۰٥٥ ٤۹٫٤۳ ۸۳٬۷۱٤٬٤۰۳ ۷۹٬۳۹۰٬۳٤۸ صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع بالریال السعودي 

 ۱٬۸۲٥٬٤۳٦ ۱۱٫۱۸ ۱۸٬۹۳٦٬۷٤۹ ۱۷٬۱۱۱٬۳۱۳ صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع بالدوالر األمریكي 
 ٦٬۳۱۲٬۲۸٦ ۹٫۰٦ ۱٥٬۳۳۳٬۸۷۲ ۹٬۰۲۱٬٥۸٦ صندوق الراجحي لألسھم العالمیة 

 ۲٬۰۰٥٬٥۸٦ ۸٫۸۷ ۱٥٬۰۱۲٬٤٦۸ ۱۳٬۰۰٦٬۸۸۲ صندوق الراجحي للصكوك 
 ۲٬٦۰۹٬۷۰۹ ٥٫۸۱ ۹٬۸۳٦٬٦۸۸ ۷٬۲۲٦٬۹۷۹ صندوق الراجحي لألسھم السعودیة 

 ۱٬۹۹۸٬۰۲٤ ۳٫۸٥ ٦٬٥۱۳٬٥۳۷ ٤٬٥۱٥٬٥۱۳ لألسھم السعودیة للدخلصندوق الراجحي 
 ۱٬۲۲۰٬۲٤۳ ۲٫٥۳ ٤٬۲۹۰٬٦۰۷ ۳٬۰۷۰٬۳٦٤ صندوق درایة ریت 

 ۱٬۳۸٥٬۲۸۹ ۲٫۱۳ ۳٬٦۱۳٬٦۹۹ ۲٬۲۲۸٬٤۱۰ صندوق جدوى ریت السعودیة 
 ۲٥۱٬۷۰۰ ۱٫۷۷ ۲٬۹۹۸٬۹۱۷ ۲٬۷٤۷٬۲۱۷ صندوق الراجحي لتنمیة رأس المال وتوزیع األرباح 

 ٦۰۳٬٦۳۹ ۱٫۷۱ ۲٬۸۹۹٬۰۱۷ ۲٬۲۹٥٬۳۷۸ صندوق الراجحي ریت 
 ۸۱۳٬٥۱۹ ۱٫۱۸ ۲٬۰۰۲٬٦۳۲ ۱٬۱۸۹٬۱۱۳ صندوق الراجحي لألسھم الخلیجیة  

   صندوق الراجحي إم إس سي أي لمؤشر األسھم السعودیة 
 ٤۷٦٬۱۳۱ ۰٫۹۱ ۱٬٥٤۱٬٥۱۰ ۱٬۰٦٥٬۳۷۹ متعدد العوامل 

 ۲۷٤٬٤۱۹ ۰٫۷۱ ۱٬۱۹۹٬۹۲۰ ۹۲٥٬٥۰۱ صندوق مشاركة ریت 
 ۲۹۰٬٦۳۷ ۰٫٥۳ ۹۰۲٬۰۷٥ ٦۱۱٬٤۳۸ صندوق سدكو كابیتال ریت 

 ٤٬۱۹۳ ۰٫۳۳ ٥٦٤٬٤۰۷ ٥٦۰٬۲۱٤ صندوق بنیان ریت 
 ۲٤٬۳۹٤٬۸٦٦ ۱۰۰٫۰۰ ۱٦۹٬۳٦۰٬٥۰۱ ۱٤٤٬۹٦٥٬٦۳٥ اإلجمالي  

     
 

 
 

 م (مراجعة) ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱
 

 التكلفة 
 لایر سعودي 

 
 القیمة العادلة 

 سعودي لایر 

نسبة  
القیمة  
 العادلة 

الربح غیر 
 المحقق 

 لایر سعودي 
     االستثمارات 

  ٤٬۲۱۹٬۰۸۳  ٤٦٫٥٦ ٦۱٬٤۳۹٬٥۷٤   ٥۷٬۲۲۰٬٤۹۱  صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع بالریال السعودي 
  ۱٬۷٥۹٬۰۲٤  ۱٤٫۳ ۱۸٬۸۷۰٬۳٥۱   ۱۷٬۱۱۱٬۳۲۷  صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع بالدوالر األمریكي 

  ٥٬۳۹٥٬٦٥۱  ۱۱٫٦٦ ۱٥٬۳۹۱٬۲۸٤  ۹٬۹۹٥٬٦۳۳  صندوق الراجحي لألسھم العالمیة 
  ۱٬۸۱۸٬۳٤٤  ۱۰٫٦٥ ۱٤٬۰٤۸٬۸۷۳   ۱۲٬۲۳۰٬٥۲۹  صندوق الراجحي للصكوك 

   ۷۷۸٬۹۹۷  ۲٫۸٥ ۳٬۷٦۳٬٥٦۰  ۲٬۹۸٤٬٥٦۳  صندوق الراجحي لألسھم السعودیة للدخل
   ۸۷٥٬۸۰۷  ۲٫۸  ۳٬٦۹۷٬٤۲٥   ۲٬۸۲۱٬٦۱۸  السعودیة صندوق الراجحي لألسھم 

   ٥۷۲٬٤۰۲  ۲٫۳۸  ۳٬۱٤۲٬٥۹۷   ۲٬٥۷۰٬۱۹٥  صندوق درایة ریت 
   ۹٦۹٬۳٦۷  ۲٫۰٤  ۲٬٦۹۸٬۰۳۸   ۱٬۷۲۸٬٦۷۱  صندوق الراجحي جدوى ریت 

 ) ۲۳۳٬٤٤۰(  ۱٫٥۲  ۲٬۰۰۳٬۸۲۷   ۲٬۲۳۷٬۲٦۷  صندوق الراجحي لتنمیة رأس المال وتوزیع األرباح 
السعودیة   األسھم  لمؤشر  أي  سي  إس  إم  الراجحي  صندوق 

   ۱۸۰٬٦٤۰  ۱٫۲٤  ۱٬٦۳٤٬۳٦٤   ۱٬٤٥۳٬۷۲٤  متعدد العوامل 
   ۳۳۸٬۸٤۲  ۱٫۱٦  ۱٬٥۲۷٬۹٤۲   ۱٬۱۸۹٬۱۰۰  صندوق الراجحي لألسھم الخلیجیة 

   ۹۰٬۰۲٥  ۱٫۱٤  ۱٬٥۰٥٬٥۸٦   ۱٬٤۱٥٬٥٦۱  صندوق الراجحي ریت 
   ۱۱٦٬٦۰۰  ۰٫۷۹  ۱٬۰٤۱٬۹۸۰    ۹۲٥٬۳۸۰  مشاركة ریت صندوق 

   ٦۹٬۱۱۱  ۰٫٥۲   ٦۸۰٬۱۹٤    ٦۱۱٬۰۸۳  صندوق سدكو كابیتال ریت 
 ) ٥۱٬٥۷۰(  ۰٫۳۹   ٥۰۸٬۸۲٤    ٥٦۰٬۳۹٤  صندوق بنیان ریت 

 ۱٦٬۸۹۸٬۸۸۳ ۱۰۰٫۰۰ ۱۳۱٬۹٥٤٬٤۱۹ ۱۱٥٬۰٥٥٬٥۳٦ اإلجمالي  
 

مصنفة. كما ال یوجد لدى الصندوق أي آلیة تصنیف داخلیة. ومع ذلك، یسعى مدیر الصندوق  إن االستثمارات في صنادیق االستثمار غیر  
 إلى الحد من المخاطر عن طریق مراقبة تعرض كل استثمار للمخاطر ووضع حدود لالستثمارات الفردیة.

 
 



 الراجحي المتوازن المتعدد األصولصندوق 
 صندوق استثمار مفتوح 

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

م ۲۰۲۱یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في   

۱۰ 
 

 
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتھا  - ۹

 
ــندوق على  ــتمل األطراف ذات العالقة بالص ــندوق  البنك،  تش ــنادیق أخرى یدیرھا مدیر الص ــندوق وص ــندوق ومجلس إدارة الص مدیر الص

 وموظفي اإلدارة الرئیسیین لمدیر الصندوق. یتعامل الصندوق خالل السیاق االعتیادي ألنشطتھ مع مدیر الصندوق.  
 

في ھذه القوائم المالیة األولیة المختـصرة، یقوم الـصندوق بإبرام المعامالت التالیة مع األطراف   إـضافة إلى المعامالت التي تم اإلفـصاح عنھا
 ذات العالقة خالل الفترة. تمت ھذه المعامالت على أساس شروط وأحكام معتمدة من الصندوق.

 
 طبیعة العالقة  الطرف ذو العالقة 

 
 طبیعة المعاملة 

لفترة الستة أشھر المنتھیة في  
 یونیو ۳۰

 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱   
     

أتعاب مجلس إدارة الصندوق ألعضاء مجلس   مجلس إدارة الصندوق  مجلس إدارة الصندوق 
 ۹٬۹٥۰ ٤٬۱٤۹ اإلدارة 

 
 فیما یلي األرصدة الناتجة عن المعامالت أعاله مع األطراف ذات العالقة:     

 
 

 دیسمبر ۳۱ یونیو ۳۰ طبیعة األرصدة  طبیعة العالقة  الطرف ذو العالقة 
 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱   
     

أتعاب مجلس إدارة الصندوق الدائنة ألعضاء    مجلس إدارة الصندوق  مجلس إدارة الصندوق 
 ۲۳٬٥۷۹ ٤٬۱٤۹ مجلس اإلدارة 

 
شيء من م: ال  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱وحدة یحتفظ بھا موظفو مدیر الصندوق (  ۱۲٬۰٥٤م على  ۲۰۲۱یونیو    ۳۰تشتمل الوحدات المصدرة في  

 الوحدات). 
 
ویحق ألعضاء مجلس اإلدارة المستقلین الحصول على مكافآت مقابل خدماتھم بنسب تحددھا شروط وأحكام الصندوق وھي تتعلق بحضور 

لایر سعودي لكل اجتماع بحد    ٥٬۰۰۰اجتماعات مجلس اإلدارة أو اجتماعات الصندوق. تبلغ أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة المستقلین حالیاً  
 قصى اجتماعین سنویاً لكل عضو تُدفع بالتساوي من جمیع الصنادیق التي یشرف علیھا مجلس اإلدارة.أ

 
 المصروفات المستحقة  - ۱۰

 
 
 
 

 یونیو ۳۰
 م ۲۰۲۱

 (غیر مراجعة) 
 لایر سعودي

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۰

 (مراجعة)
 لایر سعودي 

   
 ۲۰٬۷۰۰ ۱۷٬۱۰۸ أتعاب مھنیة مستحقة 

 ۱۱٬٤۷٤ ۲۱٬۲۰۳ مستحقة مصروفات أخرى 
 ─────── ────── 
 ۳۸٬۳۱۱ ۳۲٬۱۷٤ 
 ═══════ ══════ 

 
 قیاس القیمة العادلة  - ۱۱

 
 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    ۱مستوى  : مدخالت بخالف األسعار المتداولة المدرجة في ال۲المستوى  

و  مباشرة (مشتقة من األسعار). تشتمل ھذه الفئة على أدوات مقیمة باستخدام: أسعار السوق المتداولة في األسواق النشطة ألدوات مماثلة، أ 
تبارھا على أنھا أقل من نشطة، أو طرق تقییم أخرى التي یمكن مالحظة األسعار المتداولة ألدوات مماثلة أو متشابھة في األسواق التي یتم اع

 جمیع مدخالتھا الھامة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة من البیانات السوقیة.  
 

نات  : مدخالت غیر قابلة للمالحظة. تتضمن ھذه الفئة كافة األدوات ذات طرق التقییم التي تشتمل على مدخالت ال تستند على بیا۳المستوى  
األسعار    قابلة للمالحظة، كما أن المدخالت غیر القابلة للمالحظة ذات أثر ھام على تقییم األداة. تتضمن ھذه الفئة أدوات تم تقییمھا بناًء على

 المتداولة ألدوات مماثلة والتي تتطلب تعدیالت أو افتراضات غیر قابلة للمالحظة الھامة لتعكس الفروقات بین األدوات. 
 



 الراجحي المتوازن المتعدد األصولصندوق 
 صندوق استثمار مفتوح 

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

م ۲۰۲۱یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في   

۱۱ 
 

 (یتبع)  س القیمة العادلةقیا .۱۱
 

من التسلسل الھرمي للقیمة    ۱یقوم الصندوق فقط بقید االستثمارات في الصنادیق والتي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة ویتم تصنیفھا ضمن المستوى  
ت  تعتبر األدوات المالیة األخرى مثل النقد وما في حكمھ وأتعاب اإلدارة المستحقة والمصروفات المستحقة موجودات مالیة ومطلوباالعادلة.  

لم یتم إجراء  مالیة قصیرة األجل تقارب قیمتھا الدفتریة القیمة العادلة، بسبب طبیعة قصر أجلھا والجودة االئتمانیة المرتفعة لألطراف األخرى.  
 أي تحویالت بین المستویات المختلفة في التسلسل الھرمي للقیمة العادلة خالل الفترة الحالیة أو السنة السابقة. 

 
 قاق الموجودات المالیة والمطلوبات المالیةتحلیل استح  - ۱۲

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

 

 
دون تاریخ  

 اإلجمالي  شھراً  ۱۲بعد  شھراً  ۱۲خالل  استحقاق محدد ً 
 لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي 

     م (غیر مراجعة)۲۰۲۱یونیو  ۳۰كما في 
     الموجودات 

 ۳٤٬۲٥٤ - - ۳٤٬۲٥٤ نقد وما في حكمھ
 ۱٦۹٬۳٦۰٬٥۰۱ - - ۱٦۹٬۳٦۰٬٥۰۱ استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 ۱٦۹٬۳۹٤٬۷٥٥ - - ۱٦۹٬۳۹٤٬۷٥٥ إجمالي الموجودات 
     المطلوبات 

 ٤٬۱٤۹ - ٤٬۱٤۹ - أتعاب مجلس إدارة الصندوق دائنة 
 ۳۸٬۳۱۱ - ۳۸٬۳۱۱ - مصروفات مستحقة 

 ٤۲٬٤٦۰ - ٤۲٬٤٦۰ - إجمالي المطلوبات 
 

 

 
دون تاریخ استحقاق  

 اإلجمالي  شھراً  ۱۲بعد  شھراً  ۱۲خالل  محدد ً
 لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  

     ) م (مراجعة۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في 
     الموجودات 

 ۲۹٦٬۱۸۸ - - ۲۹٦٬۱۸۸ وما في حكمھنقد 
   ۱۳۱٬۹٥٤٬٤۱۹  - - ۱۳۱٬۹٥٤٬٤۱۹ استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 - ۱۸٬۱۸۷ - ۱۸٬۱۸۷ 
 ۱۳۲٬۲٦۸٬۷۹٤ - ۱۸٬۱۸۷ ۱۳۲٬۲٥۰٬٦۰۷ إجمالي الموجودات 

     المطلوبات 
 ۲۳٬٥۷۹ - ۲۳٬٥۷۹ - أتعاب مجلس إدارة الصندوق دائنة 

 ۳۲٬۱۷٤ - ۳۲٬۱۷٤ - مصروفات مستحقة 
 ٥٥٬۷٥۳ - ٥٥٬۷٥۳ - إجمالي المطلوبات 

 
 آخر یوم تقییم  - ۱۳

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

 
 ۱۹- تأثیر فیروس كوفید - ۱٤

 
ــواق  ۱۹-ـما تزال ـجائـحة فیروس كوروـنا ("كوفـید ـــھد موـجات متـعددة من  ") تعـطل األســ الـعالمـیة حـیث أن الـعدـید من المـناطق الجغرافـیة تشــ

العدوى على الرغم من أنھا كانت قد ـسیطرت ـسابقاً على تفـشي الفیروس من خالل إجراءات احترازیة ـصارمة. ومع ذلك، فقد تمكنت حكومة 
 المملكة العربیة السعودیة من السیطرة بنجاح على تفشي الفیروس حتى اآلن.

 
واصـل مدیر الصـندوق تقییم الوضـع الحالي من خالل مراجعة اسـتراتیجیة االسـتثمار لدیھ وممارسـات إدارة المخاطر األخرى إلدارة مدى ی

 على عملیاتھا االعتیادیة وأدائھا المالي. ۱۹-تأثیر تفشي جائحة كوفید
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 صندوق استثمار مفتوح 
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م ۲۰۲۱یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في   

۱۲ 
 

 األحداث بعد نھایة فترة التقریر  - ۱٥
  

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

 اعتماد القوائم المالیة األولیة المختصرة  - ۱٦
 

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