
 

 

 
 
 
 
 
 

 
  متعدد  السعودية  األسهم لمؤشرأي  سي أم أس  رش ؤلم جحيرالا دوقصن

 العوامل 

 ( مدار من قبل شركة الراجحي المالية)

   مراجعة الغير الموجزة القوائم المالية األولية  

 وتقرير فحص المراجع المستقل 

 2020يونيو   30 في  المنتهية   أشهر الستة   لفترة
  





 لمؤشر األسهم السعودية متعدد العوامل أي  سيأم أس  رشؤلم  جحيرالا دوقصن
── ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ──────────── 

 .األولية الموجزة من هذه القوائم الماليةال يتجزأ ا جزء   11إلى  1شكل اإليضاحات المرفقة من ت
2 

   قائمة المركز المالي األولية الموجزة

 2020يونيو  30 في كما
 
 

 يضاحإ

 يونيو  30
 2020 

 )غير مراجعة( 
 لاير سعودي

 ديسمبر 31
 2019  

 )مراجعة(
 لاير سعودي 

    

    الموجودات  

 444,769 129,666  البنك رصيد

 50,397,093 42,589,109 4 العادلة من خالل الربح أو الخسارةموجودات مالية مدرجة بالقيمة 

  - 46,788  توزيعات أرباح مدينة
  ───────── ───────── 

 50,841,862 42,765,563  الموجودات  إجمالي

  ─────────── ───────── 

    المطلوبات 

 120,049 139,775 5 إدارية مستحقة  أتعاب

 331,821 36,122  مستحقة  استردادات
 6,003 6,990  دائنة أخرى  وذمممصاريف مستحقة 

  ───────── ───────── 

 457,873 182,887  المطلوبات  إجمالي

  ───────── ───────── 

    

    الملكية  حقوق

 50,383,989 42,582,676  مالكي الوحدات القابلة لالسترداد إلى ةصافي الموجودات العائد

  ───────── ───────── 

 50,841,862 42,765,563  الملكية  وحقوق المطلوبات  اجمالي

  ═════════ ═════════ 

    

 4,850,677 4,409,110  الوحدات القابلة لالسترداد المصدرة

  ═════════ ═════════ 

    

 10.39 9.66  قيمة الموجودات العائدة لكل وحدةصافي 

  ═════════ ═════════ 
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 مراجعة الغير   قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة

  

 يضاحإ 

  أشهر الستة لفترة
  30 في المنتهية
 2020 يونيو

 لاير سعودي

يناير  20للفترة من 
 30إلى  2019
2019يونيو   

 لاير سعودي 

    

    الدخل 
 المدرجة المالية الموجودات نمغير المحقق  الربح )الخسارة( صافي
 1,040,182 (2,215,870)   الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة
المحقق عن الموجودات المالية المدرجة بالقيمة  الربح )الخسارة( صافي

 108,302 (1,785,142)  العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 1,003,405 793,286  األرباح توزيعات دخل

  ───────── ───────── 

 2,151,889 (3,207,726)    الدخل)الخسارة(  إجمالي
  ───────── ───────── 

    المصاريف 
 ( 190,877)  ( 218,875)  5 إدارة اتعاب

 -  ( 21,924)  6 مصاريف تطهير
 )9,544( ( 10,943)   أخرى مصاريف

  ───────── ───────── 

 )200,421( ( 251,742)   المصاريف  اجمالي
  ───────── ───────── 

 1,951,468 ( 3,459,468)   للفترة  الدخل (خسارةال) صافي
    

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

 1,951,468 (3,459,468)  الشامل للفترة  الدخل  )الخسارة(إجمالي 
  ═════════ ═════════ 
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  مراجعة  الاألولية الموجزة غير   الملكية حقوققائمة التغيرات في 

   

  أشهر الستة لفترة  
  30 في المنتهية
 2020 يونيو
 سعودي لاير 

يناير  20للفترة من 
يونيو  30إلى  2019

2019 
 لاير سعودي 

    
 -     50,383,989  الفترة بداية   في الملكية حقوق

  ───────── ───────── 

 1,951,468 (3,459,468)  فترةلل الدخل( خسارةال) صافي
 -     -      للفترة اآلخر الشامل الدخل

  ───────── ───────── 

 1,951,468 (3,459,468)  للفترة الشامل الدخل)الخسارة(  إجمالي
    

 75,104,266 3,016,845  الفترة خالل مصدرة وحدات
(14,129,912) (7,358,690)  الفترة خالل مستردة وحدات  

  ───────── ───────── 

 62,925,822 42,582,676  في نهاية الفترة  الملكية حقوق
  ═════════ ═════════ 

    
 الوحدات الوحدات   

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

    
 -     4,850,677  الوحدات في بداية الفترة 

  ───────── ───────── 

 7,301,272 334,070   الفترة خالل مصدرةوحدات 
 (1,366,197) (775,637)  الفترة خاللوحدات مستردة 

  ───────── ───────── 

 5,935,075 (441,567)    الوحدات  في الزيادة)النقص(  صافي
  ───────── ───────── 

 5,935,075 4,409,110  الوحدات في نهاية الفترة 
  ═════════ ═════════ 
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 مراجعة الغير  األولية الموجزةقائمة التدفقات النقدية 

   

  أشهر الستة لفترة  
  30 في المنتهية
 2020 يونيو
 سعودي لاير 

يناير  20للفترة من 
 30إلى  2019
 2019يونيو 

 لاير سعودي 
    
    

    التشغيلية  األنشطة
 1,951,468 (3,459,468)  لفترة  لالدخل )الخسارة( صافي 

    
إلى صافي التدفقات النقدية  الدخل صافي )الخسارة(التعديالت لتسوية 

 التشغيلية: األنشطة( في)المستخدمة 
  

 
غير المحققة عن الموجودات المالية المدرجة  (ربحال) ةالخسار في حركةال

 (1,040,182) 2,215,870  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
    

    :العامل المال رأس تعديالت
 أو)الزيادة( في موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح  النقص

  الخسارة
 

5,592,114 (61,881,352) 
 (42,584) (46,788)  المدينة األرباح توزيعات في الزيادة
 49,906 19,726  المستحقة اإلدارة أتعاب في الزيادة
 - (295,699)  المستحقة االسترداداتفي  النقص
 2,496 987  في المصاريف المستحقة  الزيادة

  ───────── ───────── 

 (60,960,248) 4,026,742  التشغيلية األنشطة (في المستخدمة) من النقدية التدفقاتصافي 
  ───────── ───────── 

    التمويلية  االنشطة
 75,104,266 3,016,845   المصدرةمتحصالت من الوحدات 

 (14,129,912) (7,358,690)  الوحدات المستردة سداد
  ───────── ───────── 

 60,974,354 (4,341,845)  التمويلية األنشطة من )المستخدمة في( النقدية التدفقاتصافي 
  ───────── ───────── 

 14,106 (315,103)  البنك  رصيد الزيادة في )النقص( صافي
    

 -  444,769  الفترة بدايةالبنك في  رصيد
  ───────── ───────── 

 14,106 129,666  الفترة نهاية البنك في  رصيد
  ═════════ ═════════ 

    التدفقات النقدية التشغيلية من توزيعات األرباح: 
 960,821 746,498  باح مستلمة األرتوزيعات 

  ═════════ ═════════ 
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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   أي سي أس أم لمؤشرصندوق الراجحي إن 

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

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

  الرئيسي المكتب ،شركة الراجحي المالية

 المروج حي فهد، الملك طريق 8467

 2743ص ب 

 11263الرياض 

 المملكة العربية السعودية

 

السعودي  أي سي أس أميهدف الصندوق إلى تحقيق نمو في رأس المال على المدى المتوسط والطويل من خالل تتبع أداء مؤشر 

 غير. يسعى الصندوق إلى تحقيق أداء مساٍو لألداء المعياري باستخدام نهج اإلدارة االسالمية الشريعة ألحكام طبقا متعدد العوامل 

 حيث يستثمر الصندوق في الشركات المكونة للمعايير وفًقا ألوزانها. النشطة

 

 26 بتاريخ 18788553"( إلنشاء الصندوق عبر خطاب رقم. المالية السوق هيئةتم الحصول على موافقة هيئة السوق المالية )"

، وبالتالي، فإن هذه هي أول 2019يناير  20 تاريخ (. بدأ الصندوق عملياته في2018ديسمبر  4هـ )الموافق  1440ربيع األول 

  .2019 ديسمبر 31إلى  2019يناير  20مالية موجزة مؤقتة للصندوق للفترة من  قوائم

 

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

  

  مؤسسات   مع  أخرى  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.50٪ و10بناًء 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 

 اتباعها.السعودية  العربيةى جميع صناديق االستثمار العاملة في المملكة التي يتعين عل

 

 السياسات المحاسبية   فييرات غوالت اإلعداد أسس -3

 عدادأسس اإل 3-1

"التقرير (  34وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي )  2020يونيو    30  في  ةالمنتهي  أشهر  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

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

 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 
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 تتمة  -مراجعة  ال ية الموجزة غير إيضاحات حول القوائم المالية األول

 2020يونيو  30 في
 
 تتمة  -  المحاسبية السياسات  في والتغيرات  اإلعداد أسس    -3
 
 والتعديالت  والتفسيرات  الجديدةالمعايير   3-2

القوائم المالية السنوية للصندوق تتماشى السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية األولية الموجزة مع تلك المتبعة في إعداد  
ولكن ليس لها تأثير   2020. هناك معايير وتعديالت وتفسيرات جديدة تطبق ألول مرة في عام  2019ديسمبر    31للسنة المنتهية في  

 على القوائم المالية األولية الموجزة للصندوق.
 

تاريخ إصدار القوائم المالية األولية الموجزة للصندوق. ببعد    الصادرة وغير السارية  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
 
 الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة -4
 

 :السنة/الفترة لنهاية يميتق يوم آخر في االستثمارات محفظةفيما يلي ملخص تكوين 
 

 ( مراجعة)غير  2020 يونيو 30

 
النسبة المئوية 
 السوقية  قيمةال التكلفة  للقيمة السوقية 

)الخسارة(   الربح
   المحقق غير

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي    (القطاع  حسب)  الملكية   حقوق   في  استثمارات 
     

 (1,013,544)  12,835,558 13,849,102 30.14  المواد األساسية
 (1,411,081)  9,019,411 10,430,492 21.18 التمويل 

   495,729  6,529,797 6,034,068 15.33 االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 
   715,813  6,038,313 5,322,500 14.18 السلع االستهالكية األساسية

   247,225  3,320,630 3,073,405 7.80 الطاقة
 (48,366)  1,478,460 1,526,826 3.47 السلع االستهالكية الكمالية  

 ( 131,502)  1,007,798 1,139,300 2.37 الخدمات 
   32,777  866,410 833,633 2.03 عقارات 
 (32,704)  857,876 890,580 2.01 الصناعة
   12,058  634,856 622,798 1.49 الصحية  الرعاية

 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 ( 1,133,595) 42,589,109 43,722,704 100.00 المجموع 

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

 )مراجعة( 2019 ديسمبر  31 

 
 المئوية النسبة
 السوقية قيمةال التكلفة   السوقية للقيمة

  )الخسارة( الربح
   المحقق غير 

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي  ()حسب القطاع الملكية استثمارات في حقوق  
     

 (235,824) 18,585,409 18,821,233 36.88 األساسية    المواد
 (35,993) 12,044,744 12,080,737 23.90 التمويل 

 344,526 7,013,889 6,669,363 13.92 االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 
 292,126 1,730,085 1,437,959 3.43 السلع االستهالكية األساسية

 195,390 918,875 723,485 1.83 الطاقة
 252,364 2,971,951 2,719,587 5.90 الكمالية   االستهالكية السلع

 111,326 3,116,775 3,005,449 6.18 الخدمات 
 2,756 1,850,435 1,847,679 3.67 عقارات 
 148,837 1,519,333 1,370,496 3.01 الصناعة

 6,767 645,597 638,830 1.28 الرعاية الصحية 
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 1,082,275 50,397,093 49,314,818 100.00 المجموع 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
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   تتمة -غير المراجعة  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 2020يونيو  30 في
 

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

 يتعامل الصندوق خالل دورة أعماله العادية مع جهات ذات عالقة. 
 

، من إجمالي صافي قيمة الموجودات تحسب في كل يوم تقويم. ٪1يدفع الصندوق لمدير الصندوق، أتعاب إدارة بمعدل سنوي قدره 
 تدفع األتعاب لمدير الصندوق تعويضاً له عن إدارة الصندوق.

 
الظاهرة في قائمة الدخل  ( لاير سعودي 190,877 :2019 يونيو 30) سعودي لاير 218,875 درهوق مبلغتمثل أتعاب اإلدارة 

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

لاير  120,049 :2019ديسمبر  31لاير سعودي ) 139,775 وقدره  مبلغاإلدارة  أتعابدفع  ستحق، ي2020يونيو  30كما في 
 إلى مدير الصندوق. (سعودي 

 
 :2019ديسمبر  31) مدير الصندوق يقبل موظف منوحدة مملوكة  78,319 على 2020يونيو  30في  المصدرةتشمل الوحدات 

 .(وحدة 56,755
 

 .(وحدة  : ال شيء2019ديسمبر    31)  وحدة مملوكة من قبل مدير الصندوق  شيء  ال  2020يونيو    30في  المصدرةتشمل الوحدات  
 

 . لاير سعودي( 2,001: 2019ديسمبر  31) سعودي لاير 10,038لدى البنك  دالرصي، بلغ الفترةفي نهاية 
 
  المعامالت مع مجلس اإلدارة ( ب

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

 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  شيء  ال: 2019يونيو  30لاير سعودي ) شيء التم تحميل أتعاب مجلس إدارة قدرها 
لاير سعودي( إلى مجلس إدارة   شيء  ال:  2019ديسمبر    31لاير سعودي )شيء    ال، تُستحق أتعاب مجلس إدارة قدرها  2020يونيو  

 الصندوق.
 

 مصاريف التطهير    -6

 
لاير سعودي( المصاريف المتكبدة فيما يتعلق  شيء ال: 2019يونيو  30لاير سعودي ) 21,924تمثل مصاريف التطهير البالغة 

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

 الصندوق.
 
 القيمة العادلة لألدوات المالية   -7
 

لدى الصندوق فقط استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي تم قياسها بالقيمة العادلة وتصنيفها ضمن 
 التكلفة أساس على األخرى المالية والمطلوبات الموجودات كافة تصنيف يتممن التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة.  1المستوى 

اإلدارة أن القيمة العادلة لكافة الموجودات والمطلوبات المالية األخرى بتاريخ إعداد القوائم المالية تقارب قيمتها تعتقد و المطفأة
من التسلسل الهرمي  2الدفترية وذلك نظراً لمدتها قصيرة األجل واعتبارها سائلة على الفور. يتم تصنيفها كافةً ضمن المستوى 

 ناك تحويل في التسلسل الهرمي لمستويات القيمة العادلة خالل الفترة الحالية أو السنة السابقة.لقياس القيمة العادلة. لم يكن ه
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   تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة غير المراجعة  

 2020يونيو  30في 

 
 والمطلوبات  موجودات لل  االستحقاق تواريخ تحليل  -8
 

 على التوالي:او تسويتها  استردادها حسب الفترة المتوقع فيها  مطلوباتوال موجوداتيوضح الجدول أدناه تحلياًل لل
 
 

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

 لاير سعودي 
 ا شهر    12 بعد

 لاير سعودي 
 المجموع  

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

    الموجودات  
 129,666 - 129,666 البنك  رصيد

 42,589,109 - 42,589,109 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 46,788 - 46,788 أرباح  توزيعات

 ───────── ───────── ───────── 

 42,765,563 - 42,765,563 الموجودات  إجمالي
 ───────── ───────── ───────── 

    المطلوبات 
 139,775 - 139,775 مستحقة  ةإدار أتعاب  

 36,122 - 36,122 مستحقة  استردادات
 6,990 - 6,990 وذمم دائنة أخرى  مستحقةمصاريف 

 ───────── ───────── ───────── 

 182,887 - 182,887 المطلوبات  اجمالي
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 
 

 )مراجعة( 2019ديسمبر  31في 
 اشهر  12 خالل

 لاير سعودي
 اشهر  12 بعد

 لاير سعودي
 المجموع  

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

    الموجودات  
  444,769 -  444,769 البنك  رصيد

 50,397,093 - 50,397,093 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 ───────── ───────── ───────── 

 50,841,862 - 50,841,862 الموجودات  إجمالي
 ───────── ───────── ───────── 

    المطلوبات 
 120,049 - 120,049 مستحقة  ةأتعاب إدار 
 331,821 - 331,821 مستحقة  استردادات
 6,003 - 6,003 وذمم دائنة أخرى  مستحقةمصاريف 

 ───────── ───────── ───────── 

 457,873 - 457,873 المطلوبات  اجمالي
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 
 آخر يوم تقييم  -9

 
 (.2019ديسمبر  31: 2019ديسمبر  31 في المنتهية)السنة  2020يونيو  30هو  للسنة/ةكان آخر يوم تقييم للفتر

  



 لمؤشر األسهم السعودية متعدد العوامل أي  سيأم أس  رشؤلم  جحيرالا دوقصن
───────── ─── ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ───── 

10 

   تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة غير المراجعة  

 2020يونيو  30في 

 

 على القوائم المالية األولية الموجزة 19-تأثير كوفيد -10

 

اقراًرا منها بانتشاره  وتحوله إلى جائحة( 19-، أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس كورونا )كوفيد2020خالل مارس 
الخليجي العربي، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.  أنحاء العالم. لقد أثر تفشي هذا الفيروس أيًضا على منطقة السريع في كافة 

وقد اتخذت الحكومات في كافة أنحاء العالم العديد من اإلجراءات بهدف احتواء انتشار الفيروس. وقامت المملكة العربية السعودية، 
لعام ومنع التجول في كافة أنحاء على وجه الخصوص، بإقفال الحدود وإصدار التعليمات بشأن التباعد االجتماعي، وفرض الحظر ا

 .المملكة
 

استجابة لالنتشار السريع لفيروس كورونا وما نتج عنه من تعطيل لبعض األنشطة االجتماعية واالقتصادية، يقوم مدير الصندوق 
الوقائية واالحترازية، بما في ذلك تفعيل بتقييم تأثيره على أنشطته التشغيلية الحالية والمستقبلية وقام باتخاذ سلسلة من اإلجراءات 

 العمل عن بعد لضمان سالمة الموظفين وأسرهم. 
 

 المالية والنتائج العمليات شهدت ،2020 يونيو 30 في المنتهية أشهر الستة لفترة الموجزة األولية المالية القوائم تاريخ من اعتباًرا
 في الصندوق الستثمارات العادلة القيمة النخفاض نتيجة رئيسي بشكل( 19-كوفيد) كورونا  فيروس تفشي نتيجة تأثًرا للصندوق

 األولية المالية القوائم تاريخ حتى للصندوق المالية والنتائج العمليات على الجائحة تأثير إظهار تم. األسهم أسعار هبوط اتجاه ضوء
  والوضع النقدية والتدفقات المستقبلية المالية النتائج على تؤثر قد التطورات هذه إن. االستثمارات وقيمة الموجودات قيمة صافي في

 .المالية ونتائجه الصندوق أعمال على التأثير وحجم طبيعة تقييم الصندوق مدير وسيواصل المالي،

 
 الموجزة  األولية المالية القوائمالموافقة على  -11
 

 (.2020  أغسطس  23  )الموافقهـ    1442  محرم 4 من قبل إدارة الصندوق فيالقوائم المالية األولية الموجزة  تمت الموافقة على هذه  
 

 

 


