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 متعدد األصول      المتوازنصندوق الراجحي  

 ( مدار من قبل شركة الراجحي المالية)

 مراجعة الغير الموجزة القوائم المالية األولية  

 وتقرير فحص المراجع المستقل 

 2020  يونيو 30شهر المنتهية في أ لفترة الستة 
  





 األصول    متعدد  المتوازنصندوق الراجحي 
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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  

 1,190,771 127,537  رصيد البنك

 136,645,873 116,306,791 4 الربح أو الخسارةمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الموجودات مالية 
  ───────── ───────── 

   137,836,644 116,434,328  الموجودات  إجمالي
═════════ ═════════ 

    المطلوبات 
   61,986 66,028 6 المصاريف المستحقة والدائنون األخرون

───────── ───────── 

 61,986 66,028  المطلوبات  إجمالي
  

═════════ ═════════ 
  

  

    الملكية  حقوق

  مالكي الوحدات القابلة لالسترداد إلى ةصافي الموجودات العائد
116,368,300 137,774,658 

  
───────── ───────── 

   137,836,644 116,434,328  المطلوبات وحقوق الملكية   اجمالي
═════════ ═════════ 

   14,105,214 11,999,394  القابلة لالسترداد المصدرةالوحدات 
═════════ ═════════ 

  
  

   9.77 9.70  صافي قيمة الموجودات العائدة لكل وحدة
═════════ ═════════ 
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 مراجعة الغير   قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة
   2020يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  

 إيضاح 
2020 

 لاير سعودي
2019 

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

    الدخل 

عن الموجودات المالية المدرجة بالقيمة   ةغير المحققربح  ال  (رة)الخسا   صافي
 4,114,010 (3,675,829)  العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

صافي الربح المحقق عن الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 1,224,454 2,081,597  الربح أو الخسارة
 204,121 345,890  دخل توزيعات األرباح

  ───────── ───────── 

 5,542,585 (1,248,342)  الدخل )الخسارة( إجمالي 
  ───────── ───────── 

    المصاريف 
 (41,381) (42,485) 7 مصاريف أخرى

  ───────── ───────── 

 5,501,204 (1,290,827)  لفترة   لدخل ال)الخسارة( صافي 
    

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

   5,501,204 (1,290,827)  الدخل الشامل للفترة  )الخسارة( إجمالي 
═════════ ═════════ 
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 غير المراجعة األولية الموجزة  الملكية حقوققائمة التغيرات في 
 2020يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 

2020 
 لاير سعودي 

2019 
  لاير سعودي  

───────── ───────── 
   

 123,961,371 137,774,658 حقوق الملكية في بداية الفترة
 

───────── ───────── 

 5,501,204 (1,290,827) لفترةلدخل ال )الخسارة( صافي

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

 5,501,204 (1,290,827) الدخل الشامل للفترة )الخسارة( إجمالي
 

  

 9,879,833 9,866,935 وحدات مصدرة خالل الفترة

 (2,686,302) (29,982,466) وحدات مستردة خالل الفترة
 

───────── ───────── 

 136,656,106 116,368,300 حقوق الملكية في نهاية الفترة 
 

═════════ ═════════ 
 

   
 وحداتال وحدات ال

   القابلة لالسترداد  ةمعامالت الوحد

   فيما يلي ملخصاً للوحدات القابلة لالسترداد خالل الفترة:

   
 13,610,043 14,105,214 الوحدات في بداية الفترة 

 ───────── ───────── 

 1,052,716 1,021,783 وحدات مصدرة خالل الفترة 
 (284,911) (3,127,603) وحدات مستردة خالل الفترة

 ───────── ───────── 

 767,805 (2,105,820) في الوحدات  زيادةال )النقص( صافي
 ───────── ───────── 

 14,377,848 11,999,394 الوحدات في نهاية الفترة 

 ═════════ ═════════ 
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 غير المراجعة  قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة
 2020يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

    

 2020 
 لاير سعودي 

2019 
 لاير سعودي  

 ───────── ───────── 

   
   النشاطات التشغيلية 

 5,501,204 (1,290,827) الدخل للفترة   خسارة(ال) صافي
   

 في المستخدمةالدخل إلى صافي التدفقات النقدية  خسارة(ال) التعديالت لتسوية صافي
   النشاطات التشغيلية:

غير المحققة عن الموجودات المالية المدرجة بالقيمة  (األرباحالخسائر )في  الحركة
 (4,114,010) 3,675,829 العادلة من خالل الربح أو الخسارة

   
   تعديالت رأس المال العامل:

 (8,446,497) 16,663,253 في موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة( زيادة)النقص ال

 (31,945) 4,042  وذمم دائنة اخرى في المصاريف المستحقة (نقص)ال زيادةال
 ───────── ───────── 

 (7,091,248) 19,052,297 النشاطات التشغيلية (المستخدمة في) من صافي التدفقات النقدية
 ───────── ───────── 

   النشاطات التمويلية 
 9,879,833 9,866,935 متحصالت من الوحدات المصدرة 

 (2,686,302) (29,982,466) سداد الوحدات المستردة
 ───────── ───────── 

 7,193,531 (20,115,531) من النشاطات التمويلية )المستخدمة في( صافي التدفقات النقدية
 ───────── ───────── 

 102,283 (1,063,234) رصيد البنك  الزيادة في )النقص( صافي

 200,445 1,190,771 في بداية الفترة رصيد البنك
 ───────── ───────── 

 302,728 127,537 في نهاية الفترة رصيد البنك
 ═════════ ═════════ 

   
   األرباح  توزيعات  من  التشغيلية النقدية  التدفقات 
 204,121 345,890 أرباح مستلمة  توزيعات

 ═════════ ═════════ 
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 غير المراجعة  الموجزة القوائم المالية األوليةإيضاحات حول 
 2020يونيو 30 في
 

 واألنشطة   التأسيس - 1

)"الصندوق"(، هو صندوق استثماري غير محدد المدة، أنشئ بموجب اتفاق بين األصول متعدد  المتوازنصندوق الراجحي إن 

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: 

 

 ة الراجحي المالية، المكتب الرئيسي شرك

 طريق الملك فهد، حي المروج 8467

 2743ص ب 

 11263الرياض 

 المملكة العربية السعودية

تم تصميم الصندوق ليجمع بين االستثمارات متوسطة ومنخفضة المخاطر للمستثمرين الراغبين في االستثمارات طويلة األجل طبقاً 

طريق االستثمار في صناديق استثمارية أخرى. يتم اعادة استثمار صافي الربح في الصندوق مما ألحكام الشريعة اإلسالمية عن 

 ينعكس في قيمة وسعر الوحدة.   

 

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

 
  مؤسسات  مع ترتيبات في الدخول أيضاً  الصندوق لمدير يمكن. الصندوق ألنشطة الكلية اإلدارة عن مسؤول الصندوق مدير إن

 .الصندوق عن نيابة األخرى اإلدارية والخدمات الحفظ وخدمات االستثمارية الخدمات لتقديم أخرى

 
 ٪ من وحدات الصندوق طوال الفترة.30و٪ 5بناًء على المعلومات التاريخية، يتم استرداد ما بين 

 

 اللوائح النظامية    - 2
 

هـ )الموافق 1427الحجة    يذ  3ل هيئة السوق المالية بتاريخ  يخضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار )"الالئحة"( الصادرة من قب

( لالئحة صناديق االستثمار الجديدة )"الالئحة 2016نوفمبر  6هـ )الموافق 1438صفر  6( واعتبارا من 2006ديسمبر  24

(، والتي تنص على األمور 2016مايو  23هـ )الموافق 1437شعبان  16المعدلة"( الصادرة من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ 

 اتباعها.السعودية  العربيةجميع صناديق االستثمار العاملة في المملكة  التي يتعين على

 

 السياسات المحاسبية   فييرات غوالت اإلعداد أسس -3

 عدادأسس اإل 3-1

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

 المالي األولي".

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

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

 المالية الموجوداتمبدأ االستحقاق باستثناء  باستخدام ،ولية الموجزة على أساس التكلفة التاريخيةتم إعداد هذه القوائم المالية األ

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

 .  سعودي لايرالسعودي والذي يعتبر العملة الوظيفية للصندوق. كما يتم تقريب كافة المبالغ ألقرب 

 لتعديالت وا والتفسيرات  الجديدةالمعايير   3-2

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

 الموجزة للصندوق. األوليةالمالية  القوائمتأثير على 

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

 يعتزم.  للصندوق الموجزة  األولية  المالية  القوائم  على  جوهري  أثر  أي  والتفسيرات  التعديالت  لهذه  يكون  لن بأنه اإلدارة  مجلس  يعتقد
 .ذلك ينطبق إذ والتفسيرات، التعديالت هذه تطبيق الصندوق
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 تتمة     – غير المراجعة إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 2020يونيو 30 في
  
 الخسارة وأالموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح   -4

 :للسنة /للفترة  يميتقآخر يوم في  االستثمارات محفظة بمكونات ا فيما يلي ملخص
 

 مراجعة(  ر)غي  2020يونيو  30 

النسبة المئوية  
 للقيمة السوقية 

 القيمة السوقية  التكلفة 
)الخسارة(   /الربح
 المحققة  غير

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

     االستثمارات
   3,984,704 51,540,604 47,555,900 44.31 اللاير السعودي   -صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع 
الدوالر    -صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع 

   1,671,744 18,502,117 16,830,373 15.91 األمريكي
 1,528,406 15,021,160 13,492,754 12.92 صندوق الراجحي للصكوك 

   2,912,141 12,907,945 9,995,804 11.10 صندوق الراجحي لالسهم العالمية
 صندوق الراجحي إم إس سي أي لمؤشر 

 (152,669) 3,049,654 3,202,323 2.62 األسهم السعودية متعدد العوامل 
   581,876 2,738,452 2,156,576 2.35 ربت  جدوى الراجحي
   166,380 2,613,156 2,446,776 2.25 ريت دراية   صندوق

   192,228 2,548,047 2,355,819 2.19 صندوق الراجحي لالسهم السعودية  
   182,997 2,229,611 2,046,614 1.92 للدخلصندوق الراجحي لالسهم السعودية 

  -صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع األرباح 
 (578,472) 1,658,744 2,237,216 1.43 منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا اسهم

   14,784 1,203,898 1,189,114 1.04  الخليجية لالسهم صندوق الراجحي 
 ( 44,351) 938,300 982,651 0.81 ريت الراجحيصندوق  

 ( 13,449) 597,989 611,438 0.51 صندوق سدكو كابيتال ريت 
 ( 91,502) 468,714 560,216 0.40 ريت  بنيان صندوق
 ( 28,811) 288,400 317,211 0.24 ريت مشاركة  صندوق

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

 10,326,006 116,306,791 105,980,785 100.00 اإلجمالي 
 ═══════ ═════════ ═════════ ═════════       

 )مراجعة(2019 ديسمبر  31 

النسبة المئوية   
 للقيمة السوقية

 القيمة السوقية التكلفة 
)الخسارة(  /الربح
 المحققة غير 

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

     االستثمارات 
 4,545,805 58,781,279 54,235,474 43.02 اللاير السعودي   -صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع 
الدوالر    -صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع 

 1,942,453 22,797,002 20,854,549 16.68 األمريكي
 3,867,496 16,116,552 12,249,056 11.79 العالمية لالسهم صندوق الراجحي 

 1,482,623 14,975,536 13,492,913 10.96 صندوق الراجحي للصكوك 
 592,230 3,910,249 3,318,019 2.86 صندوق الراجحي لالسهم السعودية  

 صندوق الراجحي إم إس سي أي لمؤشر 
 24,360 3,776,524 3,752,164 2.76 األسهم السعودية متعدد العوامل 

 558,212 3,320,565 2,762,353 2.43 للدخلصندوق الراجحي لالسهم السعودية 
 662,902 3,093,541 2,430,639 2.26 ربت  جدوى الراجحي
 370,718 2,841,269 2,470,551 2.08 ريت دراية   صندوق

 201,005 2,210,285 2,009,280 1.62 الخليجية لالسهم صندوق الراجحي 
  -صندوق الراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع األرباح 

 (512,338) 2,137,979 2,650,317 1.57 منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا اسهم
 132,587 1,803,937 1,671,350 1.32 ريت الراجحيصندوق  

 113,487 724,570 611,083 0.53 صندوق سدكو كابيتال ريت 
 20,295 156,585 136,290 0.12 ريت مشاركة  صندوق

 ───── ───────── ───────── ───────── 

 14,001,835 136,645,873 122,644,038 100.00 االجمالي 
 ═════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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تتمة     – غير المراجعة إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة   
 2020يونيو 30 في
 
 تتمة   –الخسارة  وأالموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح   -4
 
لصندوق آلية تصنيف داخلية. مع ذلك، يسعى مدير الصندوق لغير مصنفة. كما أنه ليس  االستثمار صناديقاالستثمارات في  إن

 .ةالفردي اتحدود لالستثمار ووضع اتستثماراال لكلالمالية  للمخاطرتعرض الإلى الحد من المخاطر من خالل مراقبة 
 

 المعامالت مع الجهات ذات العالقة    -5

 الصندوقالمعامالت واألرصدة مع مدير  (أ 
 

 يتعامل الصندوق خالل دورة أعماله العادية مع جهات ذات عالقة. 

 
يقوم مدير الصندوق بتحميل أعباء على الصندوق مثل األتعاب المهنية، ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وأي مصاريف أخرى متكبدة 

الصندوق، فإن الصندوق غير مطالب بدفع أي أتعاب إلدارة نيابة عن الصندوق. وبناء على االتفاقية المبرمة بين الصندوق ومدير 
٪ على جميع االشتراكات الجديدة التي يتم دفعها 2الصندوق.  ومع ذلك، يقوم مدير الصندوق بتحميل رسوم اشتراك بحد أقصى 

 .مباشرة إلى مدير الصندوق من قبل المشتركين
 

: 2019ديسمبر  31مدير الصندوق ) يقبل موظف منحتفظ بها م  ةحدشيء و ال 2020يونيو  30في  كما  المصدرةتشمل الوحدات 
 (. وحدة شيء ال
 

: ال شيء 2019ديسمبر   31ال شيء وحدة محتفظ بها من قبل مدير الصندوق )  2020يونيو    30تشمل الوحدات المصدرة كما في  
 وحدة(.

 
 لاير سعودي(.  5,457: 2019ديسمبر  31لاير سعودي ) 40,440لدى البنك  د، بلغ الرصيالفترةفي نهاية 

 

 المعامالت مع مجلس اإلدارة (ب 

 

يستحق أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين مكافأة يتم تحديدها وفقا لشروط وأحكام الصندوق نظير خدماتهم المتعلقة بحضور اجتماعات 

سعودي لكل اجتماع وذلك بواقع  لاير  5000مجلس اإلدارة أو اجتماعات الصندوق. تبلغ أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة حاليًا 

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

 

 30. وكما في الفترةلاير سعودي( خالل  9,918: 2019 يونيو 30لاير سعودي ) 9,950 تم تحميل أتعاب مجلس إدارة قدرها 

لاير سعودي( إلى مجلس  20,000: 2019ديسمبر  31لاير سعودي ) 29,950، تُستحق أتعاب مجلس إدارة قدرها 2020 يونيو

 .إدارة الصندوق
 

 المصاريف المستحقة والدائنون األخرون  -6
 
 
 

      2020يونيو  30
 )غير مراجعة( 
 لاير سعودي

 2019ديسمبر 31
 (مراجعة)

 لاير سعودي 
 ───────── ───────── 

 20,000 29,950 أتعاب مجلس إدارة مستحقة
 31,500 15,670   مستحقةمهنية أتعاب 

 10,486 20,408 مصاريف مستحقة أخرى
 ───────── ───────── 
 66,028 61,986 
 ═════════ ═════════ 
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 تتمة     – غير المراجعة إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 2020يونيو 30 في 

 
 المصاريف األخرى -7
 
 
 
 

2020 
 )غير مراجعة( 
 لاير سعودي

2019 
 مراجعة(غير )

 لاير سعودي 
 ───────── ───────── 

 15,621 15,670 مهنيةأتعاب 
 9,918 9,950 أتعاب مجلس اإلدارة

 15,842 16,865 أخرى
 ───────── ───────── 
 42,485 41,381 
 ═════════ ═════════ 
 
 القيمة العادلة لألدوات المالية  -8
 

لدى الصندوق فقط استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي تم قياسها بالقيمة العادلة وتصنيفها ضمن 
الموجودات والمطلوبات المالية األخرى بالتكلفة المطفأة تعتقد اإلدارة   تصنفمن التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة.    1المستوى  

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

 الحالية أو السنة السابقة. الفترةويات المختلفة للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة خالل هناك تحويالت بين المست
 

 تحليل تواريخ االستحقاق للموجودات والمطلوبات   -9

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

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

   سعودي  لاير

 ا  شهر  12بعد 

 سعودي  لاير

 اإلجمالي 

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

    الموجودات  

 127,537 - 127,537 البنك  رصيد

 116,306,791 - 116,306,791 مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةالموجودات مالية 
 ───────── ───────── ───────── 

 116,434,328 - 116,434,328 إجمالي الموجودات 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

    المطلوبات 

 66,028 - 66,028 وذمم دائنة اخرىمصاريف مستحقة  
 ───────── ───────── ───────── 

 66,028 - 66,028 المطلوبات  إجمالي
 ═════════ ═════════ ═════════ 
 

 شهراً  12خالل  )مراجعة( 2019ديسمبر  31كما في 

 لاير سعودي  

 شهراً  12بعد 

 لاير سعودي  

 اإلجمالي 

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

    الموجودات  

 1,190,771 - 1,190,771 رصيد البنك 

 136,645,873 - 136,645,873 مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةالموجودات مالية 
 ───────── ───────── ───────── 

 137,836,644 - 137,836,644 إجمالي الموجودات 
 ───────── ───────── ───────── 

    المطلوبات 

 61,986 - 61,986 وذمم دائنة اخرى مصاريف مستحقة
 ───────── ───────── ───────── 

 61,986 - 61,986 اجمالي المطلوبات 
 ═════════ ═════════ ═════════ 
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 تتمة     – غير المراجعة إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 2020يونيو 30في 

 

    تقييمأخر يوم    -10

 

 (.2019ديسمبر  31: 2019ديسمبر  31المنتهية  للسنة) 2020يونيو  30للفترة / للسنة هو  تقييمكان آخر يوم 

 

 الموجزة األولية المالية القوائم على  19-كوفيد تأثير -11
 

 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  30األولية الموجزة لفترة الستة أشهر المنتهية في اعتباًرا من تاريخ القوائم المالية 

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

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

 

 الموجزة  األوليةالقوائم المالية  اعتماد   -12

 

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

 
 




