
 
 
 
 
 
 

 
 صندوق الراجحي لألسهم العالمية   

 ( مدار من قبل شركة الراجحي المالية)

   مراجعة الغير الموجزة القوائم المالية األولية  

 وتقرير فحص المراجع المستقل 

 2020  يونيو 30شهر المنتهية في أ لفترة الستة 
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   المالي األولية الموجزةقائمة المركز 
 2020يونيو  30كما في 

 

 

 يضاحإ

 يونيو  30
 2020 

 )غير مراجعة( 
 دوالر أمريكي 

 ديسمبر 31
 2019 
 (مراجعة)

 دوالر أمريكي
 ──── ───────── ───────── 

    الموجودات  
 6,331,358 1,349,399  رصيد البنك

خالل الربح أو مدرجة بالقيمة العادلة من الموجودات مالية 
 الخسارة

 
4 

 
18,902,932 19,596,367 

  ───────── ───────── 

 25,927,725 20,252,331  إجمالي الموجودات 
  ───────── ───────── 

    المطلوبات 
 31,164 48,182 5  مستحقةة أتعاب إدار

 39,104 34,574 6 مستحقة والدائنون األخرونالالمصاريف 
 6,009,963 896,587 7 الدفع مستحقاالسترداد 

  ───────── ───────── 

 6,080,231 979,343  إجمالي المطلوبات 
  ═════════ ═════════ 

  
    حقوق الملكية 

 19,847,494 19,272,988  صافي الموجودات العائدة إلى مالكي الوحدات القابلة لالسترداد
  ═════════ ═════════ 

 25,927,725 20,252,331  إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 
  ═════════ ═════════ 

    
 66,487 65,782  القابلة لالسترداد المصدرة الوحدات 

  ═════════ ═════════ 

 298.52 292.98  صافي قيمة الموجودات العائدة لكل وحدة  
  ═════════ ═════════ 
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 )غير مراجعة(  قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة
   2020يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  

 يضاحإ 
2020 

   دوالر أمريكي
2019 

  دوالر أمريكي
 ──── ───────── ───────── 

    الدخل 
 المحقق عن الموجودات غير  الربح)الخسارة( صافي 

  العادلة من خالل الربح أو الخسارةالمالية المدرجة بالقيمة 
 
(241,156) 

 
1,286,750 

الربح المحقق عن الموجودات المالية المدرجة  )الخسارة( صافي
  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 
(120,377) 

 
147,983 

 84,576 140,648  دخل توزيعات األرباح
  ───────── ───────── 

 1,519,309 (220,885)  الدخل )الخسارة( إجمالي 
  ───────── ───────── 

    المصاريف 
 (82,247) (140,593) 5 إداريةأتعاب 

 (8,842) (25,601) 8 مصاريف تطهير
 (22,992) (32,546) 9 أخرىمصاريف 

  ───────── ───────── 

 (114,081) (198,740)  إجمالي المصاريف 
  ───────── ───────── 

 1,405,228 (419,625)  فترة   لل الدخل خسارة(ال)صافي 
    

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

 1,405,228 (419,625)  الدخل الشامل للفترة  )الخسارة( إجمالي 
  ═════════ ═════════ 
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 األولية الموجزة )غير مراجعة(     حقوق الملكيةقائمة التغيرات في 
 2020يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

  2020 
 أمريكي  دوالر

2019 
 دوالر أمريكي 

  ───────── ──────── 

    
 9,751,635 19,847,494  حقوق الملكية في بداية الفترة

  ───────── ──────── 

 1,405,228 (419,625)  فترةلل دخلال )الخسارة( صافي
 - -  الدخل الشامل اآلخر للفترة

  ───────── ──────── 

 1,405,228 (419,625)  الشامل للفترة الدخل )الخسارة(إجمالي 
    

 805,732 1,707,309  وحدات مصدرة خالل الفترة
 (301,894) (1,862,190)  وحدات مستردة خالل الفترة

  ───────── ──────── 

 11,660,701 19,272,988  حقوق الملكية في نهاية الفترة 
  ═════════ ════════ 

    
 وحدات وحدات   

    معامالت الوحدات القابلة لالسترداد 
    فيما يلي ملخصاً للوحدات القابلة لالسترداد خالل الفترة:

    
 50,127 66,487  الوحدات في بداية الفترة 

  ───────── ──────── 

 3,055 5,877  وحدات مصدرة خالل الفترة 
 (6,206) (6,582)  وحدات مستردة خالل الفترة

  ───────── ──────── 

 (3,151) (705)  في الوحدات  النقصصافي 
  ──────── ──────── 

 46,976 65,782  الوحدات في نهاية الفترة 
  ═════════ ════════ 
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 )غير مراجعة(   النقدية األولية الموجزةقائمة التدفقات 
 2020يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

   

 2020 
 دوالر أمريكي  

2019 
 دوالر أمريكي 

 ───────── ───────── 

   
   النشاطات التشغيلية 

 1,405,228 (419,625) الدخل للفترة  )الخسارة( صافي 
   

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

( غير المحققة عن الموجودات المالية المدرجة بالقيمة الربح)الخسارة الحركة في 
 العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 
241,156 

 
(1,286,750) 

   
   تعديالت رأس المال العامل:

 وأفي موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح  (زيادةال) نقصال
 الخسارة

 
452,279 

 
(42,530) 

 295 17,018 في أتعاب اإلدارة المستحقةالزيادة 
 (9,624) (4,530) والدائنون األخرونالنقص في المصاريف المستحقة 

  - (5,113,376) المستحقةاالستردادات النقص في 
 ───────── ───────── 

 66,619 (4,827,078) صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( من النشاطات التشغيلية
 ───────── ───────── 

   النشاطات التمويلية 
 805,732 1,707,309 متحصالت من الوحدات المصدرة 

 (301,894) (1,862,190) سداد الوحدات المستردة
 ───────── ───────── 

 503,838 (154,881) صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( النشاطات التمويلية
 ───────── ───────── 

 570,457 (4,981,959) رصيد البنك  فيالزيادة صافي )النقص( 

 463,175 6,331,358 في بداية الفترة  رصيد البنك 
 ───────── ───────── 

 1,033,632 1,349,399 في نهاية الفترة  رصيد البنكالنقدية وشبه النقدية  
 ═════════ ═════════ 

   التدفقات النقدية التشغيلية من توزيعات األرباح: 
 84,576 140,648 توزيعات أرباح مستلمة 

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

 

 التأسيس واالنشطة  - 1

 
)"الصندوق"(، هو صندوق استثماري غير محدد المدة، أنشئ بموجب اتفاق بين شركة الراجحي   عالميةالراجحي لألسهم الوق  إن صند

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

 ر الصندوق كما يلي: ن عنوان مديإالوحدات"( في الصندوق. 
 

  ، المكتب الرئيسيشركة الراجحي المالية  

 وجطريق الملك فهد، حي المر 8467  
 2743ص ب   
 11263الرياض   

 المملكة العربية السعودية   
 

إن الصندوق مصمم للمستثمرين الراغبين في إنماء رأس المال. تستثمر موجودات الصندوق في األسهم العالمية والصناديق 

تم تأسيس الصندوق بتاريخ . كافة األرباح التجارية في الصندوق استثماراالستثمارية األخرى طبقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية. يعاد 
 .1995ديسمبر  25

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

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

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

 لصندوق طوال الفترة.٪ من وحدات ا30و٪ 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( 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    30المنتهية في    الستة أشهر فترةل  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 

 االستثمارات المدرجةمبدأ االستحقاق باستثناء باستخدام  ،األولية الموجزة على أساس التكلفة التاريخيةتم إعداد هذه القوائم المالية  

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

 . دوالر أمريكي. كما يتم تقريب كافة المبالغ ألقرب للصندوقوالذي يعتبر العملة الوظيفية  األمريكي

 والتعديالت  الجديدة والتفسيرات 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 

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

. يعتزم للصندوق دارة بأنه لن يكون لهذه التعديالت والتفسيرات أي أثر جوهري على القوائم المالية األولية الموجزةاإليعتقد مجلس 
 الصندوق تطبيق هذه التعديالت والتفسيرات، إذ ينطبق ذلك.
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     تتمة  – إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( 
 2020يونيو  30كما في  

 
 الخسارة وأالموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح   -4
 

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

 )غير مراجعة(  2020 يونيو 30

 
النسبة المئوية 
 محقق الغير ال  الربح القيمة السوقية  التكلفة  للقيمة السوقية 

 أمريكي  دوالر دوالر أمريكي    أمريكي دوالر  االستثمارات
 ─────── ───────── ───────── ──────── 

 671,975 996,181 324,206 5.27 كوبوريشن  مايكروسوفت

 537,309 975,840 438,531 5.16 سي إن  أيأبل 
 327,244 772,837 445,593 4.09 أي إن سي  ألفابيت 

 197,609 590,382 392,773 3.12 كوبوريشنفيس بوك 
 52,819 506,268 453,449 2.68 جونسون آند جونسون

 77,228 505,927 428,699 2.68 ايه جي  القابضة روش
 84,408 490,237 405,829 2.59 وغامبلبروكتر 

 8,237 428,686 420,449 2.27 سي  إنأي   وتوزونأ
 14,385 409,849 395,464 2.17 سي إن  أيوشركاه  ميرك
 198,004 399,636 201,632 2.11  دناهير  شركة

 72,945 384,027 311,082 2.03 سي  إن أيدوت كوم   سيلزفورس
 230,737 381,844 151,107 2.02 القابضة   ال إم اس  أيه

 26,122 380,952 354,830 2.02 شركة كولجيت بالموليف
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 38.21 4,723,644   7,222,666   2,499,022   
   1,380,243    11,680,266   10,300,023 61.79 (٪2أسهم أخرى )تقل كل منها عن 

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

   3,879,265    18,902,932    15,023,667  100.00 اإلجمالي 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 )مراجعة( 2019ديسمبر  31

 
النسبة المئوية  
 غير المحقق ال الربح القيمة السوقية التكلفة  للقيمة السوقية

 أمريكي  دوالر  أمريكي  دوالر    أمريكي دوالر   ستثمارات ال ا 
 ─────── ───────── ───────── ──────── 

 428,054 969,045 540,991 4.95 أبل أي إن سي
 535,088 922,545 387,457 4.71 كوبوريشن مايكروسوفت

 284,375 729,968 445,593 3.73 ألفابيت أي إن سي 
 140,877 533,650 392,773 2.72 كوبوريشنفيس بوك 

 95,401 412,170 316,769 2.10 وغامبلبروكتر 
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 18.21 2,083,583 3,567,378 1,483,795 
 2,636,626 16,028,989 13,392,363 81.79 (٪2أسهم أخرى )تقل كل منها عن 

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

 4,120,421 19,596,367 15,475,946 100.00 اإلجمالي 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 
الحد من بمدير الصندوق  يقوم .عالمالالرائدة حول األسهم  اسواقفي مدرجة  في حقوق الملكية المذكورة أعاله إن االستثمارات

 استثمار واألوراق المالية الفردية.مراقبة التعرض في كل قطاع وذلك بمخاطر الصندوق 
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     تتمة  – إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( 
 2020يونيو  30كما في  

 
 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. تدفع  قيمة ال، من إجمالي ٪1.5 ، أتعاب إدارة بمعدل سنوي قدرهيدفع الصندوق لمدير الصندوق
 األتعاب لمدير الصندوق تعويضاً له عن إدارة الصندوق. 

 

( الظاهرة في قائمة الدخل دوالر أمريكي 82,247: 2019يونيو  30) دوالر أمريكي 140,593ه وقدرمبلغ تمثل أتعاب اإلدارة 
 الشامل األولية الموجزة األتعاب المحملة من قبل مدير الصندوق خالل الفترة كما هو مبين أعاله.

 

دوالر  31,164: 2019ديسمبر  31) دوالر أمريكي 48,812 وقدرهمبلغ اإلدارة  أتعابدفع  ستحق، ي2020يونيو  30كما في 
 ( إلى مدير الصندوق.أمريكي

 

: 2019ديسمبر  31لصندوق )مدير ا يموظفمن قبل حتفظ بها م ةوحد شي ال 2020يونيو  30في كما  المصدرةتشمل الوحدات 
 (. ال شيء وحدة

 

 (.ةوحدال شيء  :  2019ديسمبر    31مدير الصندوق )من قبل  حتفظ بها  وحدة م  شي  ال  2020يونيو    30في    المصدرةتشمل الوحدات  
 

 (.دوالر أمريكي 134,485: 2019ديسمبر  31) أمريكي دوالر 1,048,344لدى البنك  دالرصي ، بلغالفترةفي نهاية 
 
 المعامالت مع مجلس اإلدارة  -ب

يستحق أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين مكافأة يتم تحديدها وفقا لشروط وأحكام الصندوق نظير خدماتهم المتعلقة بحضور اجتماعات 
بواقع  اجتماع وذلكدوالر أمريكي لكل  1,333مجلس اإلدارة أو اجتماعات الصندوق. تبلغ أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة حاليًا 

 .ل عضو مجلس إدارة ويتم دفعها بالتساوي من قبل كافة الصناديق الخاضعة إلشراف مجلس اإلدارةاجتماعين سنويًا كحد أقصى لك
 

 30. وكما في الفترة( خالل أمريكي دوالر: ال شيء 2019 يونيو 30) أمريكي دوالرتم تحميل أتعاب مجلس إدارة قدرها ال شيء 
( إلى مجلس امريكي دوالر: ال شيء 2019ديسمبر  31) امريكي دوالر، تُستحق أتعاب مجلس إدارة قدرها ال شيء 2020يونيو 

 إدارة الصندوق..
 
 والدائنون األخرونالمصاريف المستحقة  -6
 

 
 2020يونيو 30

 )غير مراجعة( 
 دوالر أمريكي 

 2019ديسمبر  31
 ( مراجعة)

 دوالر أمريكي 
 ───────── ───────── 

 25,773 25,601 مصاريف تطهير مستحقة 
 13,179 6,564 مستحقةمهنية  أتعاب 

 152 2,409 مستحقة أخرى  المصاريف ال
 ───────── ───────── 
 34,574 39,104 
 ════════ ════════ 
 
 
 الدفع مستحقاالسترداد   -7

 
( والتي تم تسويتها 2019ديسمبر    31)  2020يونيو   30الوحدات حتى يمثل االسترداد المستحق الوحدات المستردة من قبل مالكي 

 الحقًا.
 

 مصاريف التطهير     -8

 
( المصاريف المتكبدة فيما يتعلق أمريكي  دوالر  8,842:  2019يونيو    30)  أمريكي  دوالر  25,601البالغة    تطهيرالمصاريف    تمثل

فيها من أجل تحقيق عائد متوافق مع أحكام الشريعة. يتم احتساب هذه المصاريف طبقاً  بتطهير الدخل الناتج عن الشركات المستثمر
من خالل مدير  للصندوق للمعادلة المعتمدة من الهيئة الشرعية بالصندوق وتدفع في أعمال خيرية توصي بها الهيئة الشرعية

 .الصندوق
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     تتمة  – ( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة
 2020يونيو  30كما في  

 

 المصاريف األخرى - 9
 
 
 
 

2020 
 (مراجعة)غير 

 دوالر أمريكي

2019 
 مراجعة(غير )

 ───────── ─────────  دوالر أمريكي
 10,418 18,273 اتعاب تعامالت 

 6,525 6,630 مهنية اتعاب 
 6,049 7,643 أخرى مصاريف

 ────────── ────────── 
 32,546 22,992 
 ═════════ ═════════ 

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية   -10

 

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

فة  من التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة. تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة لكافة الموجودات والمطلوبات المالية األخرى تصنف بالتكل 1

إعداد القوائم المالية تقارب قيمتها الدفترية وذلك نظراً لمدتها قصيرة األجل واعتبارها سائلة على الفور. يتم تصنيفها كافةً    وبتاريخالمطفأة  

من التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة. لم يكن هناك تحويل في التسلسل الهرمي لمستويات القيمة العادلة خالل الفترة   2ضمن المستوى  

 السنة السابقة. الحالية أو

 

 تحليل تواريخ االستحقاق للموجودات والمطلوبات  -11

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

 )غير مراجعة(  2020يونيو 30كما في 
 شهرا   12خالل 

 دوالر أمريكي  
 شهرا    12بعد 

 دوالر أمريكي  
 اإلجمالي 

 دوالر أمريكي  
 ───────── ───────── ───────── 

    الموجودات  
 1,349,399 - 1,349,399 رصيد البنك 

 18,902,932 -   18,902,932 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 ───────── ───────── ───────── 

 20,252,331 - 20,252,331 إجمالي الموجودات 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

    المطلوبات 
   48,182 - 48,182 مستحقةإدارية أتعاب  

 34,574 - 34,574 مستحقة والدائنون األخرون المصاريف ال
 896,587 - 896,587 الدفع  مستحقاالسترداد 

 ───────── ───────── ───────── 
 979,343 - 979,343 إجمالي المطلوبات 

 ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 شهراً  12خالل  )مراجعة( 2019 ديسمبر  31كما في 
   أمريكي دوالر 

 شهراً  12بعد 
   أمريكي دوالر 

 اإلجمالي 
   أمريكي دوالر 

 ───────── ───────── ───────── 
    الموجودات  
 6,331,358 -          6,331,358 رصيد البنك 

 19,596,367 -          19,596,367 الخسارةموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
 ───────── ───────── ───────── 

 25,927,725 -          25,927,725 إجمالي الموجودات 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

    المطلوبات 
 31,164 -          31,164 أتعاب إدارة مستحقة

 39,104 -          39,104 والدائنون األخرون مستحقة المصاريف ال
 6,009,963 -          6,009,963 الدفع  مستحقاالسترداد 

 ───────── ───────── ───────── 
 6,080,231 -          6,080,231 إجمالي المطلوبات 

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

 

    تقييم  أخر يوم  -12

 (.2019ديسمبر  31: 2019ديسمبر  31لسنة المنتهية ا) 2020يونيو  30 هو للسنة / للفترةتقييم كان آخر يوم 

 

 الموجزة األولية المالية القوائم على  19-كوفيد تأثير -13
 

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

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

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

 

 القوائم المالية األولية الموجزة اعتماد   -14

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

 
 

 


