
 
 
 
 
 
 

 صندوق المبارك لألسهم السعودية 
 )مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار(

 
 القوائم المالية األولية الموجزة )غير المراجعة(  

 وتقرير فحص المراجع المستقل 
 

2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 





 

 صندوق المبارك لألسهم السعودية 

 )مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار( 

 الموجزة. جزء ا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية   10إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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  قائمة المركز المالي األولية الموجزة
 2021يونيو  30كما في 

 
 

 

 يونيو    30
2021  

 )غير مراجعة( 

 ديسمبر 31
2020 

 )مراجعة(
 لاير سعودي  لاير سعودي  إيضاح  
    

    الموجودات 
 113,451,672 141,795,663 4 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 91,200 285,650  توزيعات أرباح مدينة
 7,711,567 11,856,771  نقدية وشبه نقدية 

  ───────── ───────── 

 121,254,439 153,938,084  إجمالي الموجودات 
  ═════════ ═════════ 

    المطلوبات 
 511,011 633,701  أتعاب إدارة مستحقة 

 119,741 138,035  مصاريف مستحقة الدفع 
  ───────── ───────── 

 630,752 771,736  إجمالي المطلوبات 
  ───────── ───────── 

  حقوق الملكية المتعلقة بمالكي الوحدات 
 )إجمالي حقوق الملكية( 

 153,166,348 
 

120,623,687 

  ───────── ───────── 

 121,254,439 153,938,084  إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 
  ═════════ ═════════ 

 951,897 967,475  وحدات مصدرة قابلة لالسترداد 
  ═════════ ═════════ 

 126.72 158.32  صافي قيمة الموجودات العائدة لكل وحدة
  ═════════ ═════════ 

    



 

 صندوق المبارك لألسهم السعودية 

 )مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار( 

 جزء ا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.   10إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة )غير مراجعة( 
  2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
  

 إيضاح 
2021 

 لاير سعودي 
2020 

 لاير سعودي 
    

    الدخل 
بالقيمة العادلة من صافي الربح المحقق عن استبعاد الموجودات المالية 

 خالل الربح أو الخسارة 
 
4 

 
8,418,021 

 
49,770 

صافي ربح )خسارة( غير محقق عن الموجودات المالية بالقيمة  
 العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 
4 20,910,672 

 
(9,851,240) 

 2,246,666 2,117,316  توزيعات أرباح 
  ───────── ───────── 

 (7,554,804) 31,446,009  )الخسارة( إجمالي الدخل 
  ───────── ───────── 

    المصاريف 
 ( 930,574) (1,178,726) 5 أتعاب إدارة 
 ( 139,356) (279,429) 5 أتعاب أخرى

  ───────── ───────── 

 (1,069,930) (1,458,155)  إجمالي المصاريف 
  ───────── ───────── 

 (8,624,734) 29,987,854  الفترة صافي دخل )خسارة( 
    

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

 (8,624,734) 29,987,854  إجمالي الدخل )الخسارة( الشامل للفترة 
  ═════════ ═════════ 
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 قائمة التغيرات في حقوق الملكية المتعلقة بمالكي الوحدات األولية الموجزة )غير مراجعة(  
  2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 
 معامالت الوحدات القابلة لالسترداد 

 
 يونيو: 30المنتهية في  فيما يلي ملخصا  لمعامالت الوحدات للفترة  

 
 2021 

 وحدات 
2020 
 وحدات

   
 1,077,142 951,897 الوحدات في بداية الفترة 

 ───────── ───────── 

   
 5,103  41,007 وحدات مصدرة خالل الفترة 
 ( 10,792)  (25,428) وحدات مستردة خالل الفترة 

 ───────── ───────── 

 (5,689) 15,579 الوحدات صافي التغيرات في  
 ───────── ───────── 

 1,071,453 967,475 الوحدات في نهاية الفترة 
 ═════════ ═════════ 

 
 
 

 
2021 

 لاير سعودي 
2020 

 لاير سعودي 
   

 120,309,215 120,623,687 حقوق الملكية المتعلقة بمالكي الوحدات في بداية الفترة 
 ───────── ───────── 

 (8,624,734) 29,987,854 إجمالي الدخل )الخسارة( الشامل للفترة 
 ───────── ───────── 

   الوحدات المصدرة والمستردة من قبل مالكي الوحدات 
 462,244 6,281,760 وحدات مصدرة خالل الفترة 
 (1,094,864) (3,726,953) وحدات مستردة خالل الفترة 

 ───────── ───────── 

 ( 632,620) 2,554,807 صافي التغيرات في الوحدات 
 ───────── ───────── 

 111,051,861 153,166,348 نهاية الفترة حقوق الملكية المتعلقة بمالكي الوحدات في 
 ═════════ ═════════ 



 

 صندوق المبارك لألسهم السعودية 

 )مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار( 

 المالية األولية الموجزة. جزء ا ال يتجزأ من هذه القوائم   10إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 التدفقات النقدية األولية الموجزة )غير مراجعة( قائمة 
  2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 2021 

 لاير سعودي 
2020 

 لاير سعودي 
 ───────── ───────── 

   األنشطة التشغيلية 
 (8,624,734) 29,987,854 صافي دخل )خسارة( الفترة 

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

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

 
(20,910,672) 

 
9,851,240 

 ───────── ───────── 

 9,077,182 1,226,506 
   تعديالت رأس المال العامل: 

 (7,552,961) (7,433,319) زيادة في موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة    
 ( 29,400) (194,450) زيادة في توزيعات األرباح المدينة    
 ( 47,413) 140,984 زيادة )نقص( في أتعاب اإلدارة المستحقة واألتعاب األخرى    
 ───────── ───────── 

 (6,403,268) 1,590,397 صافي التدفقات النقدية من )المستخدمة في( األنشطة التشغيلية 
 ───────── ───────── 

   األنشطة التمويلية 
 462,244 6,281,760 متحصالت من الوحدات المصدرة 

 (1,094,864) (3,726,953) سداد الوحدات المستردة 
 ───────── ───────── 

 ( 632,620) 2,554,807 صافي التدفقات النقدية من )المستخدمة في( األنشطة التمويلية 
 ───────── ───────── 

 (7,035,888) 4,145,204  صافي الزيادة )النقص( في النقدية وشبه النقدية
 10,397,216 7,711,567 النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة 

 ───────── ───────── 

 3,361,328 11,856,771 النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة 
 ═════════ ═════════ 

 
  

 



 صندوق المبارك لألسهم السعودية 
 )مدار من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار( 

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 2021يونيو  30كما في 
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 عام -1
 

ويتمثل الهدف االستثماري للصندوق   إن صندوق المبارك لألسهم السعودية )"الصندوق"( هو صندوق استثماري غير محدد المدة.
المتنوع في محفظة األسهم السعودية فيما عدا البنوك التجارية التقليدية )باستثناء تلك البنوك التي تدار وفقا لمبادئ   في االستثمار

( من قبل البنك العربي الوطني  1992أبريل    22هـ )الموافق    1412شوال    18تم تأسيس الصندوق في   الشريعة اإلسالمية(. 
 )"البنك"(.

 
( الصادر  2005يونيو    28هـ )الموافق    1426جمادى األول    21وبتاريخ    1-83-2005السوق المالية رقم  طبقا  لقرار هيئة  

عن مجلس إدارة هيئة السوق المالية بشأن اللوائح المتعلقة باألشخاص المرخص لهم، قام البنك بتحويل عمليات إدارة الموجودات 
يناير    1وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك، وذلك اعتبارا من    إلى شركة العربي الوطني لالستثمار )"مدير الصندوق"(،

2008 . 
 
 اللوائح النظامية  -2
 

يخضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار )"الالئحة"( الصادرة من قبل هيئة السوق المالية التي تنص على األمور التي يتعين  
الع المملكة  العاملة في  الصناديق االستثمارية  جميع  بتاريخ  على  اتباعها  السعودية  الحجة    3ربية  )الموافق  1427ذو    24هـ 

رقم   (،2006ديسمبر المالية  السوق  هيئة  مجلس  بقرار  وذلك  الالئحة  على  إضافي  تعديل  إجراء    2021-22-2تم 
 م )"الالئحة المعدلة"(.24/2/2021الموافق  هـ.7/1442/ 12بتاريخ

 
 السياسات المحاسبية أسس اإلعداد والتغيرات في  -3
 
 أسس اإلعداد   3-1
 

( "التقرير المالي األولي" والمعتمد في المملكة 34تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة وفق ا لمعيار المحاسبة الدولي )
 العربية السعودية. 

  
طلوبة في القوائم المالية السنوية، وعليه يجب  ال تشتمل القوائم المالية األولية الموجزة على كافة المعلومات واإلفصاحات الم

 . 2020ديسمبر  31قراءتها جنب ا إلى جنب مع القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 
 

العادلة من فيما عدا الموجودات المالية المدرجة بالقيمة  تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة وفقا  لمبدأ التكلفة التاريخية،
 خالل الربح أو الخسارة، والتي تظهر بالقيمة العادلة لها، وكذلك باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي ومبدأ االستمرارية. 

 
باللاير السعودي، والذي يعتبر العملة الوظيفية للصندوق، وتم تقريب كافة المبالغ  األولية الموجزة  تم عرض هذه القوائم المالية

 سعودي، ما لم يرد خالف ذلك. ألقرب لاير 
 

ا على الفترات المستقبلية.  ال تمثل نتائج فترة إعداد القوائم المالية األولية مؤشر 
 
  المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة  3-2
  

إعداد القوائم المالية السنوية تتماشى السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة مع تلك المتبعة في  
لم يقم  .2021يناير    1، باستثناء تطبيق المعايير الجديدة السارية اعتبارا  من  2020ديسمبر    31للصندوق للسنة المنتهية في  

 الصندوق بالتطبيق المبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت صادرة وغير سارية المفعول بعد.
 

ال من  العديد  مفعول  عام  يسري  في  مرة  ألول  الموجزة  2021تعديالت  األولية  المالية  القوائم  على  أثر  أي  لها  ليس  ولكن   ،
 للصندوق. 

 
تقدم هذه التعديالت إعفاءات مؤقتة تتناول تأثيرات إعداد التقرير المالي عندما يتم إحالل سعر الفائدة بين البنوك بسعر فائدة بديل 

  خالي من المخاطر تقريب ا.
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 المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة )تتمة(   3-2
 

 تشتمل التعديالت على الوسائل العملية التالية: 
 

يتطلبها اإلحالل بصورة مباشرة  وسيلة عملية تتطلب معاملة التغيرات التعاقدية، أو التغيرات على التدفقات النقدية التي    (أ)
 باعتبارها تغيرات على معدل عمولة عائمة تعادل الحركة في معدل العمولة السائد في سوق ما

 

السماح بإجراء التغيرات التي يتطلبها إحالل سعر الفائدة بين البنوك على عمليات تخصيص وتوثيق تغطية المخاطر دون   ( ب)
  وقف عالقة تغطية المخاطر

 

إعفاءات مؤقتة للمنشآت من ضرورة الوفاء بالمتطلب القابل للتحديد بشكل منفصل عند تخصيص أداة ذات أسعار خالية    ( ج) 
 من المخاطر كأداة لتغطية مخاطر بند ما. إن هذه التعديالت ليس لها أي أثر على القوائم المالية األولية الموجزة للصندوق.

 في الفترات المستقبلية عند سريانها.  يعتزم الصندوق استخدام الوسيلة العملية
 
 الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة -4

 

 تتكون الموجودات المالية من القطاعات التالية كما بتاريخ إعداد قائمة المركز المالي األولية الموجزة: 
 

 )غير مراجعة(  2021يونيو  30 
  

المئوية  النسبة 
 للقيمة السوقية 

 
 التكلفة 

 
 القيمة السوقية 

األرباح )الخسائر(  
 غير المحققة

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي   
     
     القطاعات  

  22,623,725  50,071,826  27,448,100 % 35.31 البنوك 
  10,639,001  38,071,669  27,432,668 % 26.85 المواد األساسية

  1,511,917  13,033,467  11,521,550 %9.19 الطاقة
  5,037,191  11,475,520  6,438,329 %8.09 االتصاالت
  2,804,778  8,252,929  5,448,152 %5.82 التجزئة 

  1,060,962  7,521,150  6,460,188 %5.30 إنتاج األغذية 
  3,940,142  6,541,902  2,601,760 %4.61 الرعاية الصحية 

  61,230  4,471,200  4,409,970 %3.15 التأمين 
  772,946  2,356,000  1,583,054 %1.68 تجزئة األغذية والسلع األساسية

 ──────── ───────── ───────── ───────── 
 100.00 % 93,343,772 141,795,663 48,451,891 
 ════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
 
 )مراجعة( 2020ديسمبر  31 
  

النسبة المئوية 
 للقيمة السوقية 

 
 التكلفة 

 
 القيمة السوقية 

 )خسائر(   أرباح
 غير محققة  

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي   
     
     القطاعات  

 10,057,378 39,062,682 29,005,304 % 34.43 البنوك 
 7,994,887 32,740,365 24,745,478 % 28.86 إنتاج األغذية 
 2,874,631 9,312,960 6,438,329 % 8.21 االتصاالت

 1,508,602 6,885,775 5,377,173 % 6.07 الطاقة
 261,948 6,663,469 6,401,521 % 5.87 الخدمات التجارية والمهنية 

 2,712,111 5,982,421 3,270,310 % 5.27 التجزئة 
 ( 303,821) 5,745,000 6,048,821 % 5.06 التأمين 

 1,217,945 2,424,000 1,206,055 % 2.14 المواد األساسية
 772,946 2,356,000 1,583,054 % 2.08 تجزئة األغذية والسلع األساسية

 444,592 2,279,000 1,834,408 % 2.01 الرعاية الصحية 
 ──────── ───────── ───────── ───────── 
 100 % 85,910,453 113,451,672 27,541,219 
 ════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
 

 تمثل استثمارات األسهم استثمارات أسهم غير مصنفة مدرجة في سوق األسهم السعودي )"تداول"(. 
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 المعامالت مع الجهات ذات العالقة -5
 

 على المشتركين في الصندوق من قبل مدير الصندوق وذلك عند االشتراك.   %2قد تحمل رسوم اشتراك بواقع 
 

 سنوي ا، ويتم احتسابها على أساس إجمالي صافي الموجودات بتاريخ كل يوم تقويم. %1.75يدفع الصندوق أتعاب إدارة بمعدل 
سنوي ا يتم احتسابها على أساس إجمالي صافي قيمة   %1إضافة الى ذلك، يقوم مدير الصندوق بتحميل أتعاب أخرى بحد أقصى  
 الموجودات بتاريخ كل يوم تقويم للوفاء بالمصاريف األخرى للصندوق. 

 
لاير سعودي( واألتعاب األخرى وقدرها   930,574 :2020يونيو  30لاير سعودي ) 1,178,726اإلدارة وقدرها إن أتعاب 
الظاهرة في قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة، تمثل   لاير سعودي(  139,356 :2020يونيو    30لاير سعودي )  279,429

 األتعاب المحملة من قبل مدير الصندوق كما هو مبين أعاله.
 

تم اإلفصاح عن أتعاب اإلدارة المستحقة واألتعاب األخرى المستحقة لمدير الصندوق في نهاية الفترة قائمة المركز المالي األولية  
 الموجزة. 

 
 يونيو على الوحدات المملوكة على النحو التالي:  30يشتمل حساب مالكي الوحدات في 

 
 يونيو  30  

2021 
 وحدات 

 يونيو 30
2020 
 وحدات

   
 11,708 25,929 مملوكة من قبل صندوق تحت نفس اإلدارة 

 5,211 381 مملوكة من قبل موظفي البنك 
 ───────── ───────── 

 26,310 16,919 
 ═════════ ═════════ 

 
 القيمة العادلة لألدوات المالية  -6
 

 الملكية، بالقيمة العادلة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية. يقوم الصندوق بقياس استثماراته في األدوات المالية، مثل أدوات حقوق 
 

إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية  
الموجودات أو تحويل المطلوبات   يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع تتم بين متعاملين في السوق بتاريخ القياس.

قد تمت إما في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات، أو في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق فائدة  
 الصندوق.إن األسواق الرئيسية أو األسواق األكثر فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل   للموجودات والمطلوبات.

تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات والمطلوبات  
 وبافتراض أن المتعاملين في السوق يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية. 

 
النشطة بتاريخ إعداد القوائم المالية على أساس السعر المتداول لها   يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية المتداولة في األسواق

  )سعر العرض للمراكز المدينة وسعر الطلب للمراكز الدائنة(، بدون أي خصم لقاء تكاليف المعامالت.
 

  يقوم الصندوق بقياس األدوات المالية بالقيمة العادلة بتاريخ كل قائمة مركز مالي أولية موجزة.
 

صندوق فقط استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي تم قياسها بالقيمة العادلة وتصنيفها ضمن  لدى ال
يتم تصنيف كافة الموجودات والمطلوبات المالية األخرى بالتكلفة المطفأة،   من التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة.  1المستوى  

العادلة لكافة الموجودات والمطلوبات المالية االخرى بتاريخ إعداد القوائم المالية تقارب قيمتها الدفترية    وتعتقد اإلدارة بأن القيمة
من التسلسل الهرمي لقياس    2وتصنف جميعها ضمن المستوى   وذلك نظرا  لمدتها قصيرة األجل وإمكانية تسييلها على الفور.

 ويات المختلفة للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة خالل السنة الحالية أو السنة السابقة. لم يكن هناك تحويالت بين المست القيمة العادلة.
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 القيمة العادلة لألدوات المالية )تتمة(  -6
  2021يونيو    30يوضح الجدول التالي التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة للموجودات المالية الخاصة بالصندوق كما في  

 ال توجد أية مطلوبات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة. .2020ديسمبر  31و
 قياس القيمة العادلة باستخدام   

 اإلجمالي  

األسعار المتداولة  
 في أسواق نشطة 

 ( 1)المستوى 

المدخالت الهامة  
 القابلة للمالحظة 

 ( 2)المستوى 

المدخالت الهامة  
غير القابلة  

 للمالحظة 
 ( 3)المستوى 

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  2021يونيو  30كما في  
     الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة   

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
 الخسارة )مدرجة في تداول( 

 
141,795,663 

 
141,795,663 

  
      - 

  
      - 

 
     2020ديسمبر  31كما في  
     الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة  

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
 الخسارة )مدرجة في تداول( 

 
113,451,672 

 
113,451,672 

  
      - 

  
      - 

     
 
 تحليل تواريخ االستحقاق للموجودات والمطلوبات   -7

تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية الخاصة بالصندوق على أساس المقبوضات والمدفوعات يلخص الجدول أدناه  
 التعاقدية غير المخصومة:

 )غير مراجعة(  2021يونيو  30كما في 
 خالل
 شهًرا  12

 بعد
 اإلجمالي  شهًرا  12

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  
 ───────── ───────── ───────── الموجودات 

 141,795,663 -       141,795,663 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 285,650 -       285,650 توزيعات أرباح مدينة

 11,856,771 -       11,856,771  نقدية وشبه نقدية 
 ───────── ───────── ───────── 

 153,938,084 -       153,938,084 إجمالي الموجودات 
 ────────── ───────── ───────── 

    المطلوبات 
 633,701 -       633,701 أتعاب إدارة مستحقة 

 138,035 -       138,035 مصاريف مستحقة الدفع 
 ───────── ───────── ───────── 

 771,736 -       771,736 إجمالي المطلوبات 
 ═════════ ═════════ ═════════ 
 

 )مراجعة(  2020ديسمبر  31كما في 
 خالل 
ا 12  شهر 

 بعد
ا 12  شهر 

 
 اإلجمالي 

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

 الموجودات
  موجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 
113,451,672       - 

 
113,451,672 

 91,200 -       91,200 مدينةتوزيعات أرباح 
 7,711,567 -       7,711,567 نقدية وشبه نقدية 

 ───────── ───────── ───────── 
 121,254,439 -       121,254,439 إجمالي الموجودات 

 ───────── ───────── ───────── 
    المطلوبات 

 511,011 -       511,011 أتعاب إدارة مستحقة 
 119,741 -       119,741 مستحقة الدفع مصاريف 

 ───────── ───────── ───────── 
 630,752 -       630,752 إجمالي المطلوبات

 ═════════ ═════════ ═════════ 



 

  صندوق المبارك لألسهم السعودية
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 آخر يوم للتقويم  -8
 

 (. 2020ديسمبر  30 :2020) 2021يونيو  30كان آخر يوم تقويم للفترة / للسنة هو 
 
 على القوائم المالية األولية الموجزة  19- األثر الناتج عن كوفيد -9
 

"( على أنه جائحة اعترافًا بانتشاره السريع 19-، أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس كورونا )"كوفيد2020خالل مارس  

 لعربية السعودية.وقد أثر تفشي الفيروس أيًضا على منطقة مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك المملكة ا في جميع أنحاء العالم.

وقامت المملكة العربية السعودية على وجه   واتخذت الحكومات في جميع أنحاء العالم خطوات بهدف احتواء انتشار الفيروس.

 الخصوص بإغالق الحدود، وإصدار إرشادات للتباعد االجتماعي، وفرض اإلغالق وحظر التجول على مستوى البالد. 

 

، قام  األعمالاالجتماعية واالقتصادية واستمرارية    األنشطةواستجابة لالنتشار السريع للفيروس وما نتج عنه من تعطيل لبعض  

مدير الصندوق باتخاذ سلسلة من اإلجراءات االحترازية والوقائية، بما في ذلك تفعيل العمل عن بعد لضمان سالمة الموظفين  

 وأسرهم. 

 

ة على العمليات والنتائج المالية للصندوق حتى تاريخ القوائم المالية األولية غير المراجعة في صافي قيمة  تم إظهار تأثير الجائح 

االستثمارات. وقيمة  المالي،  الموجودات  والوضع  النقدية  والتدفقات  المستقبلية  المالية  النتائج  تؤثر على  قد  التطورات  هذه  إن 

 لتأثير على أعمال الصندوق ونتائجه المالية. وسيواصل مدير الصندوق تقييم طبيعة وحجم ا
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أغسطس    12هـ )الموافق  1443محرم    4بتاريخ    الصندوق  دارة مجلس إتم اعتماد هذه القوائم المالية األولية الموجزة من قبل  
2021) . 


