
 

 

 

 

 

 

     

 

 2020

 

 



 

   
capital.com-www.alrajhi 

1 |  

 

 
 :اسم صندوق االستثمار (أ ) 

 مدير  الصندوق : ) ب (
1

–

www.alrajhi-capital.com

2

3 

4

    

-7.14% 18.66% -21.74%  MSCI

 

-12.59% 14.17% -23.43%  MSCI 

 

-10.73% 17.27% -23.87% MSCI 

http://www.alrajhi-capital.com/
http://www.alrajhi-capital.com/


 

   
capital.com-www.alrajhi 

2 |  

 

-16.67% 10.80% -24.79% 

Dow Jones 

 

-13.88% 11.05% -22.45%  

4.23% 0.81% 3.39% 

 

8.74% 0.48% 8.22%  

-4.66% 12.19% -15.02% 

 

2.47% 10.64% -7.38% 

 

-19.40% 5.08% -23.29%  

-37.74% 81.0% -65.6%  

 

,

5

http://www.alrajhi-capital.com/


 

   
capital.com-www.alrajhi 

3 |  

 

6

 

 

 

 

7

 

8

,

# 
116%

216%

31.75%

41.5%

51.75%

61.75%

70.5%

81.75%

91%

101.2%

 

110.85% 

120.80%

 

130.75% 

141% 

15%0.05

 

 
 
9 

capital.com-www.alrajhi

http://www.alrajhi-capital.com/
http://www.alrajhi-capital.com/


 

   
capital.com-www.alrajhi 

4 |  

 

 

10

 

  2020 

 

 

 

 

 المخالفة
تاريخ انتهاء 

 المخالفة
تاريخ بدء 
 المخالفة

# 

52

59.19%60%

 

17-Mar-20 12-Mar-20 
1 

52

59.82%60% 19-Mar-20 18-Mar-20 
2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 : المالية) ج ( القوائم 
 
 

http://www.alrajhi-capital.com/


 
 
 
 
 
 

 
 متعدد األصول      للنموصندوق 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    للنمو متعدد صندوق الراجحي 

 .األولية الموجزة من هذه القوائم الماليةال يتجزأ ا جزء   12إلى  1شكل اإليضاحات المرفقة من ت
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   المالي األولية الموجزةقائمة المركز 
 2020يونيو  30كما في 

 

 

 يضاحإ

 يونيو  30
 2020 

 )غير مراجعة( 
 لاير سعودي

 ديسمبر 31
 2019 
 (  مراجعة) 

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

    الموجودات  
 1,321,696 153,604  رصيد البنك

 97,444,698 102,078,674 4 الربح أو الخسارةمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الموجودات مالية 
  ───────── ───────── 

 98,766,394 102,232,278  الموجودات  إجمالي
  ═════════ ═════════ 

    المطلوبات 
 42,987 27,669 6 مصاريف مستحقة وذمم دائنة أخرى

  ───────── ───────── 

 42,987 27,669  المطلوبات  إجمالي
  ═════════ ═════════ 

    
    الملكية  حقوق

 98,723,407 102,204,609  مالكي الوحدات القابلة لالسترداد إلى ةصافي الموجودات العائد
  ───────── ───────── 

 98,766,394 102,232,278  الملكية  وحقوق المطلوبات  اجمالي
  ═════════ ═════════ 

    
 9,038,108 9,700,813  المصدرةالوحدات القابلة لالسترداد 

  ═════════ ═════════ 

    
    

 10.92 10.54  صافي قيمة الموجودات العائدة لكل وحدة
  ═════════ ═════════ 
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 .األولية الموجزة من هذه القوائم الماليةال يتجزأ ا جزء   12إلى  1شكل اإليضاحات المرفقة من ت
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 مراجعة الغير   قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة
   2020يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  

 يضاحإ 
2020 

  سعودي لاير 
2019 

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

    الدخل 
 المدرجة المالية الموجودات عن المحقق غير الربحخسارة( ال) صافي
 5,368,983 (4,280,486)   الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة
 العادلة بالقيمة المدرجة المالية الموجودات عن المحقق الربح صافي

 1,512,545 488,144  الخسارة أو الربح خالل من
 328,575 507,393  األرباح توزيعات دخل

  ───────── ───────── 

 7,210,103 (3,284,949)  الدخل )الخسارة(  إجمالي
  ───────── ───────── 

    المصاريف 
 (30,865) (35,659) 7 أخرى مصاريف

  ───────── ───────── 

 7,179,238 ( 3,320,608)   لفترة   لدخل ال خسارة(ال) صافي
    

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

 7,179,238 (3,320,608)  الدخل الشامل للفترة  خسارة( ال) إجمالي 
  ═════════ ═════════ 
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 مراجعة   الاألولية الموجزة غير   الملكية حقوققائمة التغيرات في 
 2020يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

  2020 
 سعودي لاير 

2019 
 سعودي  لاير

  ───────── ───────── 

    
 72,397,193 98,723,407  الفترة بداية   في الملكية حقوق

    
 7,179,238 (3,320,608)  للفترة دخلالخسارة( ال) صافي
 - -  للفترة اآلخر الشامل الدخل

  ───────── ───────── 

 7,179,238 (3,320,608)  للفترة الشامل الدخلخسارة( ال) إجمالي
    

 13,314,977 20,338,160  الفترة خالل مصدرة وحدات
 (13,618,716) (13,536,350)  الفترة خالل مستردة وحدات

  ───────── ───────── 

 79,272,692 102,204,609  في نهاية الفترة  الملكية حقوق
  ═════════ ═════════ 

    
    

 الوحدات الوحدات   القابلة لالسترداد  ةمعامالت الوحد
    :الفترة خاللفيما يلي ملخصاً للوحدات القابلة لالسترداد 

    
 7,534,448 9,038,108  الوحدات في بداية الفترة 

  ───────── ───────── 

 1,290,417 1,950,439   الفترة خالل مصدرةوحدات 
 (1,321,970) (1,287,734)  الفترة خاللوحدات مستردة 

  ───────── ───────── 

 (31,553) 662,705  )النقص( في الوحدات الزيادة صافي 
  ───────── ───────── 

 7,502,895 9,700,813  الوحدات في نهاية الفترة 
  ═════════ ═════════ 
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 مراجعة الغير  قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة
 2020يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

   

 2020 
 لاير سعودي 

2019 
 لاير سعودي  

 ───────── ───────── 

   
   النشاطات التشغيلية 

 7,179,238 (3,320,608) لفترة  لالدخل خسارة( ال)صافي 
   

النقدية )المستخدمة   التدفقاتإلى صافي  الدخل( الخسارة) التعديالت لتسوية صافي
   النشاطات التشغيلية: من (في

غير المحققة عن الموجودات المالية المدرجة بالقيمة  (الربح) الخسارةالتغيرات في 
 (5,368,983) 4,280,486 العادلة من خالل الربح أو الخسارة

   
   :العامل المال رأس تعديالت

 (1,292,515) (8,914,462) و الخسارةأمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح الفي موجودات مالية  الزيادة
 (22,080) (15,318) وذمم دائنة اخرىفي المصاريف  النقص

 ───────── ───────── 

 495,660 (7,969,902) النشاطات التشغيليةمن  )في المستخدمة( النقدية التدفقاتصافي 
 ───────── ───────── 

   النشاطات التمويلية 
 13,314,977 20,338,160  المصدرةمتحصالت من الوحدات 

 (13,618,716) (13,536,350) الوحدات المستردة سداد
 ───────── ───────── 

 (303,739) 6,801,810 النشاطات التمويلية (في)المستخدمة  من النقدية التدفقاتصافي 
 ───────── ───────── 

 191,921 (1,168,092) رصيد البنك  الزيادة في )النقص( صافي

 68,359 1,321,696 في بداية الفترةرصيد البنك 

 ───────── ───────── 

 260,280 153,604 في نهاية الفترةرصيد البنك 
 ═════════ ═════════ 

   
   األرباح  توزيعات  من  التشغيلية النقدية  التدفقات 
 328,575 507,393 أرباح مستلمة  توزيعات

 ═════════ ═════════ 
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 مراجعة ال غير  الموجزة القوائم المالية األوليةإيضاحات حول 
 2020يونيو  30في 
 

 واألنشطة   التأسيس - 1
 

)"الصندوق"(، هو صندوق استثماري غير محدد المدة، أنشئ بموجب اتفاق بين شركة األصول متعدد  للنموصندوق الراجحي إن 
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 
هـ 1419ربيع األول  1وقد أنشئ الصندوق في ألحكام الشريعة اإلسالمية عن طريق االستثمار في صناديق استثمارية أخرى. 

 (.1998 يونيو 25)الموافق 
 

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

 

  مؤسسات  مع ترتيبات في الدخول أيضاً  الصندوق لمدير يمكن. الصندوق ألنشطة الكلية اإلدارة عن مسؤول الصندوق مدير إن
 .الصندوق عن نيابةً  األخرى اإلدارية والخدمات الحفظ وخدمات االستثمارية الخدمات لتقديم أخرى

 
 ٪ من وحدات الصندوق طوال الفترة.20و٪ 10بناًء على المعلومات التاريخية، يتم استرداد ما بين 

 
 اللوائح النظامية    - 2
 

هـ )الموافق 1427الحجة    يذ  3السوق المالية بتاريخ  ل هيئة  يخضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار )"الالئحة"( الصادرة من قب
( لالئحة صناديق االستثمار الجديدة )"الالئحة 2016نوفمبر  6هـ )الموافق 1438صفر  6( واعتباراً من 2006ديسمبر  24

على األمور  (، والتي تنص2016مايو  23هـ )الموافق 1437شعبان  16المعدلة"( الصادرة من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ 
 اتباعها.السعودية  العربيةالتي يتعين على جميع صناديق االستثمار العاملة في المملكة 

 
 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 ،تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة على أساس التكلفة التاريخية
أو الخسارة حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة. يتم عرض القوائم المالية األولية الموجزة باللاير   المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح

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

 والتعديالت  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. األوليةلية الما  القوائمتأثير على 

تاريخ إصدار القوائم المالية األولية الموجزة للصندوق. بالصادرة وغير السارية بعد    األخرىوالتفسيرات    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     – مراجعة ال إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة غير 
 2020يونيو  30في  

  
 الخسارة وأالموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح   -4
 

آخر ستثمارية في االصناديق المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في الموجودات الفيما يلي ملخص تكوين 
 :سنةلل/  فترةلل يميتقيوم 

 
 )غير المراجعة( 2020يونيو  30 

النسبة المئوية  
   للقيمة السوقية

 القيمة السوقية  التكلفة 
)الخسارة(   /الربح
 المحققة  غير

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

     في الصناديق االستثمارات
 5,060,480 29,017,855 23,957,375 28.43 لعالميةا  م لألسه جحيرالا  دوقصن

 347,066 19,289,072 18,942,006 18.90 باللاير السعودي صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع
  السعودية  األسهم لمؤشر الراجحي إم إس سي أي  صندوق

 (472,792) 10,288,116 10,760,908 10.08 العوامل  متعدد
 634,544 9,692,527 9,057,983 9.50 ية ودلسعا  م لألسه جحيرالا  دوقصن

 ( 66,825) 7,786,648 7,853,473 7.60 الراجحي لألسهم السعودية للدخل  صندوق
 548,549 6,028,983 5,480,434 5.91 وك للصك جحيرالا  دوقصن
 (121,119) 5,091,983 5,213,102 4.99 لخليجيةا  م لألسه جحيرالا  دوقصن

  أسهم – وتوزيع األرباح  الراجحي لتنمية رأس المال صندوق
 األوسط وشمال أفريقيامنطقة الشرق  

 
4.75 

 
6,203,971 

 
4,847,700 

 
(1,356,271 ) 

 409,821 2,111,511 1,701,690 2.07 جدوى ريت السعودي  صندوق
 126,939 1,936,087 1,809,148 1.90 ريت دراية   صندوق
 ( 81,225)   1,592,039    1,673,264  1.56 ريتالراجحي   صندوق

 ( 52,897) 1,506,257 1,559,154 1.48 صندوق سدكو كابيتال ريت 
 (113,930) 1,308,184 1,422,114 1.28 ريت مشاركة  صندوق
 4,943 1,221,383 1,216,440 1.20 األمريكي بالدوالر الراجحي للمضاربة بالبضائع   صندوق
 ( 68,692) 360,329 429,021 0.35 ريت بنيان  صندوق

 ─────── ───────── ───────── ───────── 
 4,798,591 102,078,674 97,280,083 100.00   اإلجمالي 

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

  
 )مراجعة( 2019ديسمبر  31 

 النسبة المئوية   
  للقيمة السوقية

 القيمة السوقية التكلفة 
)الخسارة(  /الربح
 المحققة غير 

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

     في الصناديق  االستثمارات
 5,746,679 25,841,498 20,094,819 26,52 لعالميةا  م لألسه جحيرالا  دوقصن

 248,066 16,395,809 16,147,743 16,83 الراجحي للمضاربة بالبضائع باللاير السعودي  صندوق
األسهم السعودية  صندوق الراجحي إم إس سي أي لمؤشر 

 66,788 10,159,790 10,093,002 10,43 متعدد العوامل
 1,182,138 9,986,949 8,804,811 10,25 السعودية  لألسهم  الراجحي  صندوق
 787,124 9,528,875 8,741,751 9,78 الراجحي لألسهم السعودية للدخلصندوق  

 335,743 5,725,882 5,390,139 5,88  لخليجيةا  م لألسه جحيرالا  دوقصن
 534,623 5,515,057 4,980,434 5,66   وكللصك جحيرالا  دوقصن

 (1,009,573) 5,466,811 6,476,384 5,61 األوسط وشمال أفريقيامنطقة الشرق  أسهم –وتوزيع األرباح  
 413,598 2,115,288 1,701,690 2,17 ريت   جدوىصندوق 
 275,869 2,085,017 1,809,148 2.14 السعودي  ريتدراية   صندوق

 259,158 1,675,700 1,416,542 1,72 صندوق سدكو كابيتال ريت 
 113,218 1,618,050 1,504,832 1,66 ريتصندوق الراجحي 

 123,698 1,201,434 1,077,736 1,23   ريتمشاركة  صندوق
 1,948 128,538 126,590 0,12 األمريكي صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع بالدوالر 

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

 9,079,077 97,444,698 88,365,621 100.00 اإلجمالي 
 ══════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 
لصندوق آلية تصنيف داخلية. مع ذلك، يسعى مدير الصندوق لاالستثمارات في صناديق االستثمارات غير مصنفة. كما أنه ليس  إن

 .ةالفردي اتحدود لالستثمار ووضع األسهم في اتإلى الحد من المخاطر من خالل مراقبة كل تعرض لالستثمار
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 تتمة     – غير المراجعة إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 2020يونيو  30في  

 
 المعامالت مع الجهات ذات العالقة    -5
 
 المعامالت واألرصدة مع مدير الصندوق (أ

 يتعامل الصندوق خالل دورة أعماله العادية مع جهات ذات عالقة. 
 

خرى متكبدة أأعضاء مجلس اإلدارة وأي مصاريف    تعاب المهنية، ومكافأةبتحميل أعباء على الصندوق مثل األيقوم مدير الصندوق  
الصندوق.  تعاب إلدارةألب بدفع أي فإن الصندوق غير مطا نيابة عن الصندوق. بناء على االتفاق بين الصندوق ومدير الصندوق،

٪ على جميع االشتراكات الجديدة التي يتم دفعها مباشرة إلى 2ومع ذلك، يقوم مدير الصندوق بتحميل رسوم اشتراك بحد أقصى 
 مدير الصندوق من قبل المشتركين.

 
: 2019ديسمبر    31من قبل موظفي مدير الصندوق )  مملوكةوحدة    شي  ال على 2020يونيو    30في   كما تشمل الوحدات المصدرة  

 وحدة(. شي ال
 

 شي ال: 2019ديسمبر  31قبل مدير الصندوق ) من  مملوكة ةوحد شي ال على 2020يونيو  30في  كما  المصدرةتشمل الوحدات 
 (.وحدة

 
 سعودي(.  لاير983,011 :2019ديسمبر  31)  لاير سعودي 135,295لدى 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 
جتماع وذلك بواقع لاير سعودي لكل ا 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.
 

 يونيو 30. وكما في الفترةلاير سعودي( خالل  الشي: 2019 يونيو 30تم تحميل أتعاب مجلس إدارة قدره الشي لاير سعودي )
سعودي( إلى مجلس إدارة  لاير الشي: 2019ديسمبر  31شيء لاير سعودي ) التعاب مجلس إدارة قدرها ، تُستحق أ2020

 الصندوق.
 
 مصاريف مستحقة وذمم دائنة أخرى -6
 
 
 

 يونيو  30
2020 

 ( مراجعة)غير 
 لاير سعودي

 ديسمبر 31
2019 

 )مراجعة(
 لاير سعودي 

 ───────── ───────── 
 31,500 15,671 مستحقة مهنيةأتعاب 

 11,487 11,998 مصاريف مستحقة أخرى
 ───────── ───────── 
 27,669 42,987 
 ═════════ ═════════ 

 
 المصاريف األخرى -7
 
 
 
 

 2020 
 ( مراجعة)غير 

 لاير سعودي

 2019 
 مراجعة(غير )

 لاير سعودي 
 ───────── ───────── 

 15,621 15,671 مهنية أتعاب
 15,244 19,988 أخرى

 ───────── ───────── 
 35,659 30,865 
 ═════════ ═════════ 
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 تتمة     – غير المراجعة إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 2020يونيو  30في 

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية   -8

 
لدى الصندوق فقط استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي تم قياسها بالقيمة العادلة وتصنيفها ضمن 

من التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة. تصنف الموجودات والمطلوبات المالية األخرى بالتكلفة المطفأة وتعتقد اإلدارة   1المستوى  
لة لكافة الموجودات والمطلوبات المالية األخرى بتاريخ إعداد القوائم المالية تقارب قيمتها الدفترية وذلك نظراً لمدتها أن القيمة العاد

من التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة. لم يكن   2قصيرة األجل وإمكانية تسييلها على الفور. ويتم تصنيفها جميعاً ضمن المستوى  
 الحالية أو السنة السابقة. الفترةتويات المختلفة للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة خالل هناك تحويالت بين المس

 

 تحليل تواريخ االستحقاق للموجودات والمطلوبات   -9

 
 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  
 153,604 - 153,604 رصيد البنك 

 102,078,674 - 102,078,674 العادلة من خالل الربح أو الخسارةموجودات مالية مدرجة بالقيمة  
 ───────── ───────── ───────── 

 102,232,278 - 102,232,278 إجمالي الموجودات 
 ════════ ════════ ════════ 

    المطلوبات 
 27,669 - 27,669 مصاريف مستحقة وذمم دائنة أخرى

 
════════ ════════ ════════ 

 

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

 لاير سعودي  

 اً شهر  12بعد 

 لاير سعودي  

 اإلجمالي 

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

    الموجودات  
 1,321,696 - 1,321,696 رصيد البنك 

 97,444,698 - 97,444,698 العادلة من خالل الربح أو الخسارةموجودات مالية مدرجة بالقيمة  
 ───────── ───────── ───────── 

 98,766,394 - 98,766,394 إجمالي الموجودات 
 ───────── ───────── ───────── 

    المطلوبات 
 42,987 - 42,987 مصاريف مستحقة وذمم دائنة أخرى

 
════════ ════════ ════════ 

 

    تقييمأخر يوم    -10

 

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



 األصول    للنمو متعدد صندوق الراجحي 

10 

 تتمة     – غير المراجعة إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 2020يونيو  30في 

 

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

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

 

 القوائم المالية  اعتماد   -12

 

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

 

 

 

 




