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 وتقرير فحص المراجع المستقل 
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   األولية الموجزةقائمة المركز المالي 
 2020يونيو  30كما في 

 

 

 يضاحإ

 يونيو  30
 2020 

 )غير مراجعة( 
 لاير سعودي

 ديسمبر 31
 2019 
 (  مراجعة) 

 لاير سعودي 
    

    الموجودات  
 62,085 46,421  رصيد البنك

 107,946,458 114,231,497 4 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 789,953 959,407  خاصة مستحقة  عمولة 

  ───────── ───────── 

 108,798,496 115,237,325  الموجودات  إجمالي
  ───────── ───────── 

    المطلوبات 
 48,846 102,501 5 الدفع مستحقة إدارة أتعاب

 46,424 32,467 6 المصاريف المستحقة والدائنون األخرون
  ───────── ───────── 

 95,270 134,968  المطلوبات  اجمالي
  ═════════ ═════════ 

    الملكية  حقوق
 108,703,226 115,102,357  القابلة لالستردادمالكي الوحدات  إلى ةصافي الموجودات العائد

  ───────── ───────── 

 108,798,496 115,237,325  الملكية  وحقوق المطلوبات  اجمالي
  ═════════ ═════════ 

    
 966,653 1,020,449  الوحدات القابلة لالسترداد المصدرة

  ═════════ ═════════ 

    
 112.45 112.80  صافي قيمة الموجودات العائدة لكل وحدة

  ═════════ ═════════ 
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 مراجعة الغير   قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة
   2020يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  

 يضاحإ  
2020 

 لاير سعودي 
2019 

 لاير سعودي  
    

    الدخل 
 1,132,739 1,785,651  الخاصة العمولة دخل

 المدرجةالمالية  الموجوداتغير المحقق من  الربح (خسارةالصافي )
 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 
(1,025,434) 2,239,015 

بالقيمة العادلة من  المدرجةالمالية  الموجوداتمن  ةالمحقق خسارةصافي ال
 خالل الربح أو الخسارة

 
(683,295) (940,547) 

  ───────── ───────── 

 2,431,207 76,922  الدخل  اجمالي
  ───────── ───────── 

    
    المصاريف 
 (175,385)   (309,562) 5 أتعاب إدارة

 (30,662) (37,632) 7 مصاريف أخرى
  ───────── ───────── 

 (206,047) (347,194)  المصاريف  اجمالي
  ───────── ───────── 

 2,225,160 (270,272)  للفترة  الدخل )الخسارة( صافي
    

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

 2,225,160 (270,272)  الشامل للفترة  الدخل )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  

   
   

 63,042,913 108,703,226 في بداية الفترة الملكية حقوق
 ───────── ───────── 

 2,225,160 (270,272) للفترة الدخل خسارة(ال) صافي
 -         -         للفترة رالدخل الشامل االخ 

 ───────── ───────── 

 2,225,160 (270,272) الشامل للفترة  الدخلخسارة( ال)إجمالي 
   

 25,805,971 25,229,939 الفترة خالل مصدرة وحدات
 (18,510,247) (18,560,536) الفترة خالل مستردة وحدات

 ───────── ───────── 

 72,563,797 115,102,357 الفترة  نهاية  في الملكية حقوق
 ═════════ ═════════ 

   
 الوحدات الوحدات  

   القابلة لالسترداد  ةمعامالت الوحد
 :الفترة خالللوحدات القابلة لالسترداد ا معامالتفيما يلي ملخصاً ل

   
 592,902 966,653 الوحدات في بداية الفترة 

 ───────── ───────── 

 238,512 223,512  الفترة خالل مصدرةوحدات 
 (171,257) (169,716) الفترة خاللوحدات مستردة 

 ───────── ───────── 

 67,255 53,796 صافي الزيادة في الوحدات
 ───────── ───────── 

 660,157 1,020,449 الوحدات في نهاية الفترة 
 ═════════ ═════════ 
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   غير المراجعة  النقدية األولية الموجزةقائمة التدفقات 
 2020يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

   

 2020 
 لاير سعودي 

2019 
 لاير سعودي  

   
   

   النشاطات التشغيلية 
 2,225,160 (270,272) الدخل للفترة   خسارة(ال) صافي

   
التدفقات النقدية من إلى صافي  الدخل )الخسارة( التعديالت لتسوية صافي

   النشاطات التشغيلية:
المحققة عن الموجودات المالية المدرجة  غير )الربح( رةالخسا  في الحركة

 (2,239,015) 1,025,434 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
   

   :العامل المال رأس تعديالت
 (5,936,892) (7,310,473) الخسارة أوالربح  موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل في الزيادة

 (101,344)  (169,454) مستحقةال الخاصة العموالت فيالزيادة 
 1,141 53,655 المستحقة اإلدارة أتعاب في الزيادة
 (18,415)   (13,957) المصاريف المستحقة والدائنون األخرون في النقص

 ───────── ───────── 

 (6,069,365) (6,685,067) النشاطات التشغيلية في المستخدمةالنقدية  التدفقاتصافي 
 ───────── ───────── 

   النشاطات التمويلية 
 25,805,971 25,229,939 المصدرةمتحصالت من الوحدات 

 (18,510,247)  (18,560,536) الوحدات المستردة سداد
 ───────── ───────── 

 7,295,724 6,669,403 النشاطات التشغيلية صافي التدفقات النقدية من
 ───────── ───────── 

 1,226,359 (15,664) رصيد البنك  في الزيادة صافي )النقص(
 607,467 62,085 في بداية الفترةرصيد البنك  

 ───────── ───────── 

 1,833,826 46,421 في نهاية الفترة  البنكرصيد  
 ═════════ ═════════ 

   : الخاصة العموالت  دخلالتدفقات النقدية التشغيلية من 
 1,031,395 1,616,197  مستلمة خاصة عمولة دخل

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

 واألنشطة   التأسيس - 1

)"الصندوق"(، هو صندوق استثماري غير محدد المدة، أنشئ بموجب اتفاق بين شركة الراجحي  للصكوكصندوق الراجحي إن 

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

 )"مالكي الوحدات"( في الصندوق. ان عنوان مدير الصندوق كما يلي: 

 

 شركة الراجحي المالية، المكتب الرئيسي 

 طريق الملك فهد، حي المروج 8467

 2743ص ب 

 11263الرياض 

 المملكة العربية السعودية

إن الصندوق مصمم للحصول على دخل مستمر مع إمكانية تنمية رأس المال على المدى المتوسط والطويل األجل وذلك باستخدام 

، وإيداعات المرابحة بالبضائع، واالستثمارات في الحسابات تتكون من الصكوك  االسالمية الشريعة  كامألح   طبقا أدوات االستثمار التي  

 المركبة االستثمارية وصناديق المضاربة بالبضائع. اإلسالمية اإلسالمية، والمنتجات

السوق المالية، وبدأ عملياته ( بموجب موافقة هيئة 2014يونيو  23هـ )الموافق 1435شعبان  25تم تأسيس الصندوق بتاريخ 

 (.2014سبتمبر  14هـ )الموافق  1435ذي القعدة  14بتاريخ 

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

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

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

 ٪ من وحدات الصندوق طوال الفترة.60٪ و10بناًء على المعلومات التاريخية، يتم استرداد ما بين 

 

 اللوائح النظامية    - 2

هـ )الموافق 1427ذو الحجة    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  16صادرة من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ المعدلة"( ال

 اتباعها. العربية السعودية التي يتعين على جميع صناديق االستثمار العاملة في المملكة

 

 السياسات المحاسبية  فييرات غوالت اإلعداد أسس - 3

 أسس االعداد 3-1

( "التقرير 34وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي )  2020يونيو    30في    المنتهيةلفترة الستة أشهر  أعدت هذه القوائم المالية األولية الموجزة   
 المالي األولي".

أن تقرأ جنباً   جبي، وةيالسنو  ةيالمعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المال  عيالموجزة ال تتضمن جم ةياألول  ةين القوائم المالإ 

 .2019 سمبريد 31 في كما  ةيالسنو ةيإلى جنب مع القوائم المال

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

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

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

 والتفسيرات  والتعديالت  الجديدةالمعايير  - 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 

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

 يعتزم. الموجزة األولية ماليةال القوائم على جوهري أثر أي والتفسيرات التعديالت لهذه يكون لن بأنه الصندوق إدارة مجلس يعتقد

 .ذلك ينطبق إذ والتفسيرات، التعديالت هذه تطبيق الصندوق
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 تتمة   -  مراجعةال  غيرإيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 2020يونيو  30 في
 

 الخسارة أوالمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح  المالية الموجودات   -4
 
 :لسنةا / فترةلل يميتق يوم اخر في االستثمارات محفظة بمكونات ملخصا فيما يلي  

 
)غير مراجعة( 2020يونيو  30   

 القيمة السوقية  التكلفة     
  ر(ئ خساال)/رباحألا

 غير محققة
 سعودي  لاير لاير سعودي  لاير سعودي  
    
 (174,316) 85,750,294 85,924,610 صكوك  

 159,002 17,389,234 17,230,232 سعودي لاير –صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع  
 158,580   11,058,580 10,900,000 صندوق اإلنماء للسيولة 

 794 33,389 32,595 دوالر امريكي   –صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع   
 ───────── ───────── ───────── 

بالقيمة العادلة من خالل   المدرجةالموجودات المالية    اجمالي
 144,060 114,231,497 114,087,437 الربح او الخسارة 

 ═════════ ═════════ ═════════ 
  
 )مراجعة(2019ديسمبر  31 

 غير محققة األرباح القيمة السوقية التكلفة  
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 
    
 906,781 82,305,349 81,398,568 صكوك  

 177,525 14,633,236 14,455,711 سعودي لاير –صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع  
 54,922 8,954,922 8,900,000 صندوق اإلنماء للسيولة 

 30,266 2,052,951 2,022,685 دوالر امريكي   –صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع   
 ───────── ───────── ───────── 

بالقيمة العادلة من خالل   المدرجةالموجودات المالية    اجمالي
 1,169,494 107,946,458 106,776,964 الربح او الخسارة 

 ═════════ ═════════ ═════════ 
 

 :2020  يونيو 30 في كما  الصكوك في االستثمارات بمكونات ملخصافيما يلي 

 االستحقاق تاريخ 

 2020 يونيو 30
 (مراجعة)غير 
 سعودي  لاير

   
 14,568,600 27 يناير  21 ممتلكات  صكوك
 11,098,080  24 سبتمبر  17 2024 الشارقة حكومة صكوك
 11,000,000 26 يونيو 2 الجزيرة  بنك صكوك
 9,467,370 26 سبتمبر  15 إعمار   صكوك
 7,002,855 24 فبراير  21 ايكويت   صكوك
 6,374,580 24 مارس 5 دوالر أمريكي   2024المراعي   صكوك
 5,000,000 22 يوليو 30 البحري  صكوك
 4,645,305 25 أكتوبر  31 2025 عمان  صكوك
   4,000,000 22 سبتمبر  16 2022 المراعي  صكوك
   4,000,000 26 يوليو 9 صافوال  مجموعة صكوك
 3,754,763 27 يونيو 10 2027 الشارقة حكومة صكوك
 3,316,241 24 يونيو 1 2024 عمان  صكوك
 1,522,500 25 فبراير  18  بوبيان صكوك

  ───────── 

  85,750,294 

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

 
 تتمة  – الخسارة أوالمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح  المالية الموجودات   -4
 

 :2019ديسمبر  31بمكونات االستثمارات في الصكوك كما في  ملخصا فيما يلي 
 

 االستحقاق تاريخ 

 2019ديسمبر  31
 )مراجعة(

 سعودي  لاير

   

  11,916,000  20 يونيو 8 نجران اسمنت صكوك

 11,083,065 24سبتمبر  17 2024 الشارقة حكومة صكوك

  10,000,000  22يوليو  30 بحري صكوك

  10,000,000  26يونيو  2 الجزيرة بنك صكوك

 9,925,344 26سبتمبر  15 إعمار صكوك

 7,748,651 25أكتوبر  31 2025 عمان صكوك

 7,051,523 24فبراير  21 ايكويت  صكوك

 4,000,000 22سبتمبر  16 2022المراعي  صكوك

 4,000,000 26يوليو  9 صافوال مجموعة صكوك

 3,428,966 24يونيو  1 2024 عمان صكوك

 3,151,800 24مارس  5 دوالر أمريكي 2024 المراعي صكوك
  ───────── 
  82,305,349 
  ═════════ 

 

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

 أطراف ذات العالقة  مع العادية أعماله دورة خالل الصندوق يتعامل
 

٪ سنويا، ويتم احتسابها على صافي قيمة موجودات الصندوق بتاريخ كل يوم 0.5يدفع الصندوق أتعاب إدارة بحد أقصى قدره 
٪ سنويا من متوسط صافي الموجودات للوفاء 0.25تقويم. إضافة الى ذلك، يقوم مدير الصندوق بتحميل أتعاب بحد أقصى 

 وق.بالمصاريف األخرى للصند
 

لاير سعودي( الظاهرة في قائمة الدخل الشامل  175,385: 2019يونيو 30لاير سعودي ) 309,562أتعاب اإلدارة وقدرها  تمثل
 األتعاب المحملة من قبل مدير الصندوق خالل السنة كما هو مبين أعاله.

 
لاير سعودي( إلى  48,846: 2019ديسمبر  31لاير سعودي ) 102,501تُستحق أتعاب إدارة قدرها  ،2020 يونيو 30في  كما 

 مدير الصندوق.
 

ديسمبر  31مملوكة من قبل موظفي مدير الصندوق ) وحدة على ال شيء 2020 يونيو 30الوحدات المصدرة كما في  تشتمل
 (.وحدة شيء ال: 2019

 
: 2019ديسمبر  31مملوكة من قبل مدير الصندوق ) وحدة 48,288على  2020 ونيوي 30الوحدات المصدرة كما في  تشمل

 (.وحدة 48,288
 

 لاير سعودي(.  56,096: 2019ديسمبر  31سعودي )  لاير 11,147، بلغ الرصيد لدى البنك الفترةنهاية  وفي
 
 
 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 الفترةلاير سعودي( خالل  236: 2019 يونيو 30لاير سعودي ) 95تحميل أتعاب مجلس إدارة قدرها  تم

لاير سعودي( إلى مجلس إدارة  الشي: 2019ديسمبر  31) لاير سعودي تُستحق أتعاب مجلس إدارة قدرها ال شيء ،2020
 الصندوق.
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   تتمة -غير المراجعة  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 2020يونيو  30 في

 
 المصاريف المستحقة والدائنون األخرون  -6
 
 
 
 

 2020 يونيو 30
 ( مراجعة)غير 
 سعودي لاير 

 2019 ديسمبر 31
 )مراجعة(

    سعودي  لاير

 36,750 18,275 مستحقةمهنية  أتعاب
 1,941 12,175 مستحقة حفظ أتعاب

      7,733 2,017 أخرى مستحقة مصاريف

 32,467 46,424      

 
 
 األخرى  المصاريف -7
 
 

2020 
 ( مراجعة)غير 
 سعودي لاير 

2019 
 (مراجعة غير)

    سعودي  لاير

 18,224 18,275 مهنية أتعاب
 6,053 12,322 حفظ أتعاب
      6,385 7,035 أخرى

 37,632 30,662      

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية   -8

 

 ضمن وتصنيفها  العادلة بالقيمة قياسها  تم والتي الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة مدرجة استثمارات فقط الصندوق لدى
 وتعتقد المطفأة بالتكلفة األخرى المالية والمطلوبات الموجودات كافة تصنف. العادلة القيمة لقياس الهرمي التسلسل من 2 المستوى

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

 .السابقة السنة أو الحالية فترةال خالل العادلة للقيمة الهرمي للتسلسل المختلفة المستويات بين تحويالت هناك يكن لم
 
 والمطلوبات  الموجودات  استحقاق تواريختحليل          -9

 
 الجدول أدناه تحلياًل لألصول والخصوم وفقًا للوقت المتوقع الستردادها أو تسويتها على التوالي:يوضح  

 
  

 
 ( مراجعة)غير  2020يونيو  30في  كما

 شهر  12 خالل
 لاير سعودي 

 شهر   12 بعد
 لاير سعودي 

 المجموع 
 سعودي  لاير

    

    الموجودات  

 46,421 - 46,421 رصيد البنك 

 114,231,497 85,750,294 28,481,203 مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةموجودات 

 959,407 - 959,407 خاصة مستحقة عمولة
 ───────── ───────── ───────── 

 115,237,325 85,750,294 29,487,031 الموجودات  إجمالي
 ───────── ───────── ───────── 

    المطلوبات 

 102,501 - 102,501 أتعاب إدارة مستحقة الدفع 

 32,467 - 32,467 المصاريف المستحقة والدائنون األخرون 
 ───────── ───────── ───────── 

  134,968 - 134,968 المطلوبات  اجمالي
════════ ════════ ════════ 
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   تتمة -الموجزة غير المراجعة  إيضاحات حول القوائم المالية األولية 
 2020يونيو  30في 

 

 تتمة  - تحليل تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات          -9
 

 
 (مراجعة) 2019 ديسمبر  31في 

 شهر  12 خالل
 لاير سعودي

 شهر  12 بعد
 لاير سعودي

 المجموع 
 سعودي لاير

    
    

    الموجودات  
 62,085 - 62,085 رصيد البنك 

 107,946,458 70,389,349 37,557,109 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 789,953 - 789,953 عمولة خاصة مستحقة

 ───────── ───────── ───────── 

 108,798,496 70,389,349 38,409,147 الموجودات  إجمالي
 ───────── ───────── ───────── 

    المطلوبات 
 48,846 - 48,846 مستحقة الدفع  ادارية  أتعاب

 46,424 - 46,424 المصاريف المستحقة والدائنون األخرون 
 ───────── ───────── ───────── 

 95,270 - 95,270 المطلوبات  اجمالي
 ════════ ════════ ════════ 

 
 آخر يوم تقييم         -10

 
 (.2019ديسمبر  31: 2019ديسمبر  31)السنة المنتهية في  2020يونيو  30للفترة / السنة هو كان آخر يوم تقييم 

 

 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

 

، شهدت العمليات والنتائج المالية 2020يونيو  30اعتباًرا من تاريخ القوائم المالية األولية الموجزة لفترة الستة أشهر المنتهية في 
للصندوق تأثًرا نتيجة تفشي فيروس كورونا بشكل رئيسي نتيجة لخسائر االئتمان المتوقعة اإلضافية غير الجوهرية في الموجودات 

. تم إظهار تأثير الجائحة المالية للصندوق المقاسة بالتكلفة المطفأة والناتجة عن التغيرات في عوامل االقتصاد الكلي واالفتراضات

على العمليات والنتائج المالية للصندوق حتى تاريخ القوائم المالية األولية في صافي قيمة الموجودات وقيمة االستثمارات. إن هذه 
يعة وحجم التطورات قد تؤثر على النتائج المالية المستقبلية والتدفقات النقدية والوضع المالي، وسيواصل مدير الصندوق تقييم طب

 التأثير على أعمال الصندوق ونتائجه المالية.

 
 الموجزة  األولية  المالية قوائمالموافقة على ال      -12
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