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 قطاع المواد األساسية صندوق الراجحي لألسهم 

 ( مدار من قبل شركة الراجحي المالية)

   )غير مراجعة(الموجزة القوائم المالية األولية  

 وتقرير فحص المراجع المستقل 

 2020  يونيو 30شهر المنتهية في لفترة الستة أ 
  





 صندوق الراجحي ألسهم قطاع المواد األساسية  

 .األولية الموجزة من هذه القوائم المالية ال يتجزأ اجزء   13إلى  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  
 153,347 962,690  رصيد البنك

 27,127,790 22,682,852 4 الربح أو الخسارةموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
 -           14,907  توزيعات أرباح مستحقة

  ───────── ───────── 

 27,281,137 23,660,449  إجمالي الموجودات 
  ═══════════ ═════════ 

    المطلوبات 
 115,147 66,164 5 أتعاب إدارة مستحقة 

 87,722 79,416 6     ىاألخر ةالدائنالذمم المصاريف المستحقة و
  ───────── ───────── 

 202,869 145,580  إجمالي المطلوبات 
  ═══════════ ═════════ 

    
    حقوق الملكية 

 27,078,268 23,514,869  القابلة لالسترداد مالكي الوحدات ة إلىصافي الموجودات العائد
  ───────── ───────── 

 27,281,137 23,660,449  إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 
  ═════════ ═════════ 

 2,699,021 2,594,756  الوحدات القابلة لالسترداد المصدرة
  ═════════ ═════════ 

    
 10.03 9.06  صافي قيمة الموجودات العائدة لكل وحدة

  ═════════ ═════════ 

    
    
 

  



 صندوق الراجحي ألسهم قطاع المواد األساسية  

 .األولية الموجزة من هذه القوائم المالية ال يتجزأ اجزء   13إلى  1شكل اإليضاحات المرفقة من ت
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 )غير مراجعة(  قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة
   2020يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  

 يضاحإ 
2020 

  لاير سعودي
2019 

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

    الدخل 

الربح غير المحقق عن الموجودات المالية المدرجة )الخسارة(  صافي
 1,310,559  (1,745,401)   خالل الربح أو الخسارةبالقيمة العادلة من 
الربح المحقق عن الموجودات المالية المدرجة بالقيمة صافي )الخسارة( 

 850,860  (437,01,14)  العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 555,115 532,442  دخل توزيعات األرباح

  ───────── ───────── 

  2,716,534 (2,353,396)  الدخل  )الخسارة( إجمالي
 ───────── ───────── 

    المصاريف 
 (273,776) (214,702) 5 إداريةأتعاب 

 (3,717) (2,169) 7 مصاريف تطهير

 (3,070) (2,268)  مصاريف أمين الحفظ
  (42,644) (42,749) 8 أخرىمصاريف 

 ───────── ───────── 

  (323,207) (261,888)  إجمالي المصاريف 
 ───────── ───────── 

 2,393,327 (2,615,284)  لفترة   لدخل ال)الخسارة(  صافي
    

  - -  للفترة خر  الدخل الشامل اآل
 ───────── ───────── 

   2,393,327 (2,615,284)  الدخل الشامل للفترة  )الخسارة(  إجمالي
═════════ ═════════ 

    

 
 

  



 صندوق الراجحي ألسهم قطاع المواد األساسية  

 .األولية الموجزة من هذه القوائم المالية ال يتجزأ اجزء   13إلى  1شكل اإليضاحات المرفقة من ت
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 األولية الموجزة )غير مراجعة(     حقوق الملكيةقائمة التغيرات في 
 2020يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

  2020 
 لاير سعودي

2019 
   لاير سعودي 

  ───────── ───────── 

    
 28,270,586 27,078,268  حقوق الملكية في بداية الفترة

  ───────── ───────── 

    
 2,393,327 (2,615,284)  لفترةلدخل ال (خسارةال) صافي

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

 2,393,327 (2,615,284)  الدخل الشامل للفترة )الخسارة(إجمالي 
    

 521,877 103,774  وحدات مصدرة خالل الفترة
 (1,614,136) (1,051,889)  وحدات مستردة خالل الفترة

  ───────── ───────── 

 29,571,654 23,514,869  في نهاية الفترة  حقوق الملكية
  ═════════ ═════════ 

    
 الوحدات الوحدات   

    القابلة لالسترداد  ةمعامالت الوحد
    :خالل الفترةفيما يلي ملخصاً للوحدات القابلة لالسترداد 

    
 2,890,094 2,699,021  الوحدات في بداية الفترة 

  ───────── ───────── 

 49,373 10,211   مصدرة خالل الفترةوحدات 
 (152,051) (114,476)  خالل الفترةوحدات مستردة 

  ───────── ───────── 

 (102,678) (104,265)   في الوحدات النقص صافي
  ───────── ───────── 

 2,787,416 2,594,756  الوحدات في نهاية الفترة 
  ═════════ ═════════ 

    
 

  



 صندوق الراجحي ألسهم قطاع المواد األساسية  

 .األولية الموجزة من هذه القوائم المالية ال يتجزأ اجزء   13إلى  1شكل اإليضاحات المرفقة من ت
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 )غير مراجعة(   قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة
 2020يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

   

 2020 
 لاير سعودي 

2019 
 لاير سعودي  

 ───────── ───────── 

   
   النشاطات التشغيلية 

 2,393,327 (2,615,284) لفترة  ل الدخل )الخسارة( صافي
   
 منالنقدية  التدفقات الدخل إلى صافي )الخسارة( تسوية صافيتعديالت في ال

   النشاطات التشغيلية:
غير المحققة عن الموجودات المالية المدرجة  (األرباحالخسارة )في  حركةال

 (1,310,559) 1,745,401 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
   

   :تعديالت رأس المال العامل
 439,811 2,699,537 الخسارة وأموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح النقص في 

 (39,398) (14,907) الزيادة في توزيعات األرباح المدينة
 (1,551) (48,983) النقص في أتعاب اإلدارة المستحقة
 (37,822) (8,306) والدائنون األخرونالنقص في المصاريف المستحقة 

 ───────── ───────── 

 1,443,808 1,757,458 النشاطات التشغيلية منالنقدية التدفقات صافي 
 ───────── ───────── 

   النشاطات التمويلية 
 521,877 103,774  المصدرةمتحصالت من الوحدات 

 (1,614,136) (1,051,889) الوحدات المستردة سداد
 ───────── ───────── 

 (1,092,259) (948,115) النشاطات التمويلية المستخدمة فيالنقدية التدفقات صافي 
 ───────── ───────── 

 351,549 809,343 رصيد البنك   صافي الزيادة في

 544,316 153,347 في بداية الفترة رصيد البنك
 ───────── ───────── 

 895,865 962,690 في نهاية الفترة رصيد البنك
 ═════════ ═════════ 

   التدفقات النقدية التشغيلية من توزيعات األرباح: 
 515,717 517,535 توزيعات أرباح مستلمة 

 ═════════ ═════════ 
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 )غير مراجعة(  الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية
 2020يونيو  30في 
 

 التأسيس واألنشطة  - 1

)"الصندوق"(، هو صندوق استثماري غير محدد المدة، أنشئ بموجب اتفاق بين ألسهم قطاع المواد األساسية  إن صندوق الراجحي  

شركة الراجحي المالية )"مدير الصندوق"(، شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة الراجحي المصرفية لالستثمار )"المصرف"(، 

 ن عنوان مدير الصندوق كما يلي: إ)"مالكي الوحدات"( في الصندوق. والمستثمرين 
 

 شركة الراجحي المالية، المكتب الرئيسي 

 طريق الملك فهد، حي المروج 8467

 2743ص ب 

 11263الرياض 

 المملكة العربية السعودية

 
في أسهم قطاع المواد األساسية المدرجة   االستثمارإن الهدف من الصندوق هو تنمية رأس المال على المدى الطويل األجل من خالل  

أكتوبر  20في سوق األسهم السعودية. يعاد استثمار كامل الدخل في الصندوق، ويدرج في سعر الوحدة. بدأ الصندوق عملياته في 
2007. 

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

يتحمل مدير الصندوق مسؤولية اإلدارة الشاملة ألنشطة الصندوق. كما يمكن لمدير الصندوق الدخول في ترتيبات مع مؤسسات  
 اإلدارية األخرى نيابة عن الصندوق.أخرى لتوفير االستثمار أو الوصاية أو الخدمات 

 
 ٪ من وحدات الصندوق طوال الفترة.10٪ و4بناًء 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 
 ى جميع صناديق االستثمار العاملة في المملكة اتباعها.التي يتعين عل

 

 المحاسبية  في السياسات يرات غتوال أسس اإلعداد - 3

 أسس االعداد 3-1

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

 .المالي األولي"

أن تقرأ جنباً   ويجب  ،السنوية  الماليةالمعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم    جميع الموجزة ال تتضمن  األولية  الماليةن القوائم  إ

 .2019 ديسمبر 31 في الخاصة بالصندوق كما  السنوية الماليةإلى جنب مع القوائم 

مبدأ االستحقاق باستثناء الموجودات المالية باستخدام  ،األولية الموجزة على أساس التكلفة التاريخيةتم إعداد هذه القوائم المالية 

باللاير   يتم عرض القوائم المالية األولية الموجزةالمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة.  

 .  لاير سعودي. كما يتم تقريب كافة المبالغ ألقرب فية للصندوقالسعودي والذي يعتبر العملة الوظي

 

 الجديدة والتفسيرات والتعديالت المعايير   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 

 األولية الموجزة القوائم الماليةتاريخ إصدار بوغير السارية بعد األخرى الصادرة األخرى والتفسيرات  التعديالتهناك العديد من 

يعتقد مجلس اإلدارة بأنه لن يكون لهذه التعديالت والتفسيرات أي أثر جوهري على القوائم المالية األولية الموجزة للصندوق. 

 للصندوق. يعتزم الصندوق تطبيق هذه التعديالت والتفسيرات، إذ ينطبق ذلك.
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     تتمة  – إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( 
 2020يونيو  30في  

 
 الخسارة وأالموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح   -4
 

 الفترة/ السنة:يم لنهاية يمحفظة االستثمارات في آخر يوم تقفيما يلي ملخص تكوين 
 

 ( مراجعة)غير  2020 يونيو 30

النسبة المئوية  )حسب القطاع( االستثمارات 

 للقيمة السوقية 

 السوقية  قيمةال التكلفة 

 الخسارة /الربح

 المحقق  غير 

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي   
 143,685   20,154,765 20,011,080 88.85 المواد 
 289,663 1,438,606   1,148,943 6.34 الكمالية   االستهالكية السلع
 ( 17,480) 763,295 780,775 3.37 الطاقة
 (  8,589)   326,186 334,775 1.44 المالية 

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

 407,279 22,682,852 22,275,573 100.00   اإلجمالي

 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
 

 )مراجعة( 2019ديسمبر  31

النسبة المئوية للقيمة   )حسب القطاع( االستثمارات 

 السوقية

 السوقية قيمةال التكلفة 

 الخسارة/الربح

 المحقق  غير 

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي   
     

 1,932,272 23,071,238 21,138,966 85.05 المواد 

 (33,522) 1,969,453 2,002,975 7.26   الطاقة

 154,471 1,197,267 1,042,796 4.41 الكمالية   االستهالكية السلع

 99,459 889,832 790,373 3.28 المالية 

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

 2,152,680 27,127,790 24,975,110 100.00 اإلجمالي 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 

الحد من بمدير الصندوق  يقومإن االستثمارات في حقوق الملكية المذكورة أعاله مدرجة في سوق األسهم السعودي )"تداول"(. 

 مراقبة التعرض في كل قطاع استثمار واألوراق المالية الفردية.وذلك بمخاطر الصندوق 

 

 المعامالت مع الجهات ذات العالقة    -5

 
 المعامالت واألرصدة مع مدير الصندوق. -أ

 يتعامل الصندوق خالل دورة أعماله العادية مع جهات ذات عالقة. 

 

موجودات تحسب في كل يوم تقويم. قيمة ال، من إجمالي ٪1.75 ، أتعاب إدارة بمعدل سنوي قدرهيدفع الصندوق لمدير الصندوق
 تدفع األتعاب لمدير الصندوق تعويضاً له عن إدارة الصندوق. 

 
( الظاهرة في قائمة الدخل سعودي لاير 273,776: 2019يونيو  30) سعودي لاير214,702دره وقمبلغ تمثل أتعاب اإلدارة 

 الصندوق خالل الفترة كما هو مبين أعاله.الشامل األولية الموجزة األتعاب المحملة من قبل مدير 
 

 لاير 115,147 :2019ديسمبر  31)لاير سعودي  66,164 وقدرهمبلغ اإلدارة  أتعابدفع  ستحق، ي2020يونيو  30كما في 
 ( إلى مدير الصندوق.سعودي 

 
: 2019ديسمبر    31لصندوق )مدير ا  يموظفمن قبل    مملوكة   ةوحدعلى ال شيء    2020يونيو    30في  كما    المصدرةتشمل الوحدات  

 (. وحدة شيءال 
 

 ال: 2019ديسمبر  31لصندوق )مدير امن قبل  مملوكة ةوحدال شيء على  2020يونيو  30في كما  المصدرةتشمل الوحدات 
 (. وحدة شيء
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     تتمة  – القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( إيضاحات حول 
 2020يونيو  30في  

 

 تتمة   –لمعامالت مع الجهات ذات العالقة ا -5

 
 (. لاير سعودي15,372: 2019ديسمبر  31)  سعودي لاير153,702ك لدى البن دالرصي ، بلغالفترةفي نهاية 

 
 اإلدارة مجلس مع  المعامالت -ب

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

 .اإلدارة مجلس إلشراف الخاضعة الصناديق كافة قبل من بالتساوي دفعها  ويتم إدارة مجلس عضو لكل أقصى كحد سنويًا  اجتماعين
 
يونيو  30. وكما في الفترةسعودي( خالل  لايرالشي : 2019يونيو  30سعودي ) لايرالشي تحميل أتعاب مجلس إدارة قدرها  تم

لاير سعودي( إلى مجلس إدارة  الشي: 2019ديسمبر  31) لاير سعودي تُستحق أتعاب مجلس إدارة قدرها ال شيء ،2020
 الصندوق.

 

 ى األخر ةالدائنالذمم المصاريف المستحقة و - 6

 
 

 يونيو  31
2020 

 )غير مرجعة( 
 لاير سعودي

 ديسمبر 31
2019 

 )مراجعة(
 لاير سعودي

 ───────── ───────── 
 29,925 44,806 المستحقة مصاريف المؤشر اإلسترشادي

 36,750 18,275 أتعاب مهنية مستحقة
 21,047 16,335 أخرىمصاريف مستحقة 

 ───────── ───────── 
 79,416 87,722 
 ═════════ ═════════ 
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لاير سعودي( المصاريف المتكبدة فيما يتعلق  3,717: 2019 يونيو  30لاير سعودي ) 2,169البالغة  تطهيرالمصاريف  تمثل

عن الشركات المستثمر فيها من أجل تحقيق عائد متوافق مع أحكام الشريعة. يتم احتساب هذه المصاريف طبقاً بتطهير الدخل الناتج 

من خالل مدير  للصندوق أعمال خيرية توصي بها الهيئة الشرعيةللمعادلة المعتمدة من الهيئة الشرعية بالصندوق وتدفع في 

 .الصندوق
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2020 

 (مراجعة)غير 
 لاير سعودي

 
2019 

 مراجعة(غير )
 ───────── ─────────  لاير سعودي

 14,224 18,275 مهنية اتعاب 
 14,840 14,881 مصاريف المؤشر اإلسترشادي

 ───────── ─────────  9,580 9,593 أخرى
 42,749 42,644  ═════════ ═════════ 
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لدى الصندوق فقط استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي تم قياسها بالقيمة العادلة وتصنيفها ضمن 
تعتقد اإلدارة و  المطفأة  بالتكلفة  األخرى  المالية  والمطلوبات  الموجودات  تصنف من التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة.  1المستوى  

تها أن القيمة العادلة لكافة الموجودات والمطلوبات المالية األخرى بتاريخ إعداد القوائم المالية تقارب قيمتها الدفترية وذلك نظراً لمد
من التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة. لم يكن  2ة األجل وإمكانية تسييلها على الفور. ويتم تصنيفها جميعاً ضمن المستوى قصير

الحالية أو السنة السابقة. فترةهناك تحويالت بين المستويات المختلفة للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة خالل ال
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     تتمة  – الموجزة )غير مراجعة(  إيضاحات حول القوائم المالية األولية
 2020يونيو  30في  

 

   تحليل تواريخ االستحقاق للموجودات والمطلوبات  -10

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

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

 سعودي  لاير

 ا  شهر  12بعد 

 سعودي  لاير

 اإلجمالي 

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

    الموجودات  

 962,690 - 962,690 رصيد البنك 

 22,682,852 - 22,682,852 أو الخسارة العادلة من خالل الربحموجودات مالية مدرجة بالقيمة  

 14,907 - 14,907 مدينة أرباح توزيعات
 ───────── ───────── ───────── 

 23,660,449 - 23,660,449 إجمالي الموجودات 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

    المطلوبات 

 66,164 - 66,164 مستحقة إدارة  أتعاب

 79,416 - 79,416 والدائنون األخرون  مصاريف مستحقة 
 ───────── ───────── ───────── 

 145,580 - 145,580 إجمالي المطلوبات 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 

 اً شهر  12خالل  )مراجعة( 2019 ديسمبر  31كما في 

 لاير سعودي  

 اً شهر  12بعد 

 لاير سعودي  

 اإلجمالي 

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

    

    الموجودات  

 153,347 - 153,347 رصيد البنك 

 27,127,790 - 27,127,790 العادلة من خالل الربح أو الخسارةموجودات مالية مدرجة بالقيمة  
 ───────── ───────── ───────── 

 27,281,137 - 27,281,137 إجمالي الموجودات 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

    المطلوبات 

 115,147 - 115,147 مستحقة إدارة  أتعاب

 87,722 - 87,722 مصاريف مستحقة والدائنون األخرون 
 ───────── ───────── ───────── 

 202,869 - 202,869 إجمالي المطلوبات 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 

    تقييمأخر يوم    -11

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

 

 الموجزة األولية المالية القوائم على  19-كوفيد تأثير -12
 

 بانتشاره منها  اقراًرا وتحوله إلى جائحة( 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

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

( بشكل رئيسي نتيجة النخفاض القيمة العادلة الستثمارات الصندوق في 19-للصندوق تأثًرا نتيجة تفشي فيروس كورونا )كوفيد
ولية ضوء اتجاه هبوط أسعار األسهم. تم إظهار تأثير الجائحة على العمليات والنتائج المالية للصندوق حتى تاريخ القوائم المالية األ

في صافي قيمة الموجودات وقيمة االستثمارات. إن هذه التطورات قد تؤثر على النتائج المالية المستقبلية والتدفقات النقدية والوضع 
 المالي، وسيواصل مدير الصندوق تقييم طبيعة وحجم التأثير على أعمال الصندوق ونتائجه المالية.
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