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   – لتنمية رأس المال وتوزيع األرباح صندوق الراجحي 

 منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا أسهم  

 ( مدار من قبل شركة الراجحي المالية)

   مراجعة الغير الموجزة القوائم المالية األولية  

 وتقرير فحص المراجع المستقل 

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

 

 

 يضاحإ

 يونيو   30
2020 

 )غير مراجعة( 
 لاير سعودي

  ديسمبر 31
2019 

 )مراجعة(
 لاير سعودي 

 ──── ────────── ────────── 

    الموجودات  
 402,480 1,989,803  البنك رصيد

 45,438,962 33,225,040 4 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 637,751 741,037  توزيعات أرباح مدينة

 5,259,430 -  مدينون اخرون
  ────────── ────────── 

 51,738,623 35,955,880  إجمالي الموجودات 
  ══════════ ══════════ 

    المطلوبات 
 243,945 105,126 5 مستحقة  أتعاب إدارة

 200,000 100,644  استردادات مستحقة 
 115,635 103,078 6 المصاريف المستحقة والدائنون األخرون

  ────────── ────────── 

 559,580 308,848  اجمالي المطلوبات 
  ══════════ ══════════ 

    حقوق الملكية 
 51,179,043 35,647,032  صافي الموجودات العائدة إلى مالكي الوحدات القابلة لالسترداد

  ────────── ────────── 

 51,738,623 35,955,880  إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 
  ══════════ ══════════ 

 578,652 438,523  الوحدات القابلة لالسترداد المصدرة
  ══════════ ══════════ 

    
 88.45 81.29  لكل وحدة الموجودات العائدةصافي قيمة 

  ══════════ ══════════ 
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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 
المدرجة  الماليةلموجودات ا عن ةغير المحقق ربحال( رةالخسا )صافي 

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 

(742,350) 489,158 
 المدرجة الماليةلموجودات ا عنالمحقق  ربحال( رةالخسا ) صافي

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 

(3,972,864) 3,413,506 
 1,558,326 923,076  رباحتوزيعات األدخل 

  ────────── ────────── 

 5,460,990 (3,792,138)  الدخل  )الخسارة( إجمالي
  ────────── ────────── 

    
    المصاريف 
 (543,867) (360,039) 5 أتعاب إدارة

 (57,244) (32,540) 7 مصاريف تطهير
 (50,921) (51,104) 8 مصاريف أخرى 

  ────────── ────────── 

 (652,032) (443,683)  اجمالي المصاريف 
  ────────── ────────── 

 4,808,958 (4,235,821)  لفترة   لدخل ال)الخسارة( صافي 
    

 -        -         للفترة الدخل الشامل االخر 
  ────────── ────────── 

 4,808,958 (4,235,821)  الدخل الشامل للفترة   )الخسارة( إجمالي
  ══════════ ══════════ 
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 غير المراجعة األولية الموجزة  حقوق الملكيةقائمة التغيرات في 
 2020يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 2020 
 لاير سعودي 

2019 
 لاير سعودي  

 ────────── ────────── 

   
   

 55,367,317 51,179,043 في بداية الفترة حقوق الملكية
 ────────── ────────── 

   
 4,808,958 (4,235,821) لفترة  لدخل ال )الخسارة( صافي
 - - للفترة الشامل االخرالدخل 

 ────────── ────────── 

 4,808,958 (4,235,821) الدخل الشامل للفترة  )الخسارة(إجمالي
   

 2,555,946 258,556 خالل الفترة وحدات مصدرة
 (3,252,036) (10,894,702) خالل الفترة وحدات مستردة

 (971,648) (660,044) توزيعات أرباح مدفوعة الى مالكي الوحدات
 ────────── ────────── 

 58,508,537 35,647,032 الفترة  نهاية  في ملكيةال حقوق
 ══════════ ══════════ 

   
 الوحدات الوحدات  

   معامالت الوحدة القابلة لالسترداد 
   :لقابلة لالسترداد خالل الفترةلوحدات ال فيما يلي ملخصا 

   
 642,223 578,652 بداية الفترة الوحدات في 

 ────────── ────────── 

 27,817 3,020 خالل الفترة مصدرة وحدات
 (35,562) (143,149) خالل الفترة وحدات مستردة

 ────────── ────────── 

 (7,745) (140,129) صافي النقص في الوحدات
 ══════════ ══════════ 

 634,478 438,523 الوحدات في نهاية الفترة 
 ══════════ ══════════ 
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 غير المراجعة  قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة
 2020يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

   

 2020 
 لاير سعودي 

2019 
 لاير سعودي  

 ────────── ────────── 

   
   النشاطات التشغيلية 

 4,808,958 (4,235,821) الدخل للفترة   )الخسارة( صافي
   

 منالنقدية التدفقات الدخل إلى صافي  )الخسارة( التعديالت لتسوية صافي
   النشاطات التشغيلية:

غير المحققة عن الموجودات المالية المدرجة بالقيمة  (ربحال) رةالخسا  في الحركة
 (489,158)  742,350 العادلة من خالل الربح أو الخسارة

   
   :العامل المال رأس تعديالت

 2,004,034 11,471,572 الخسارة وأموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح النقص في 
 (386,801) (103,286) مدينةتوزيعات أرباح الزيادة في 

 (358,867) 5,259,430 مدينون اخرونفي  (زيادةلاالنقص )
 (2,318) (138,819) المستحقة أتعاب االدارةلنقص في ا

 -        (99,356) مطلوبات الوحدات القابلة لالسترداد في النقص
 (23,906) (12,557) ودائنون أخرونمستحقة المصاريف النقص في ال

 ────────── ────────── 

 5,551,942 12,883,513 النشاطات التشغيليةمن النقدية التدفقات صافي 
 ────────── ────────── 

   النشاطات التمويلية 
 2,555,946 258,556 الوحدات المصدرةمتحصالت من 

 (3,252,036) (10,894,702) سداد الوحدات المستردة
 (971,648) (660,044) أرباح مدفوعة إلى مالكي الوحداتتوزيعات 

 ────────── ────────── 

 (1,667,738) (11,296,190) النشاطات التمويلية المستخدمة فيصافي النقدية 
 ────────── ────────── 

 3,884,204 1,587,323   رصيد البنك  في الزيادةصافي 
 432,952 402,480 في بداية الفترة البنك رصيد

 ────────── ────────── 

 4,317,156 1,989,803 في نهاية الفترة البنك رصيد
 ══════════ ══════════ 

   التدفقات النقدية التشغيلية من توزيعات األرباح: 
 1,171,525 819,790 توزيعات أرباح مستلمة 

 ══════════ ══════════ 
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 غير المراجعة  الموجزة األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 
 2020يونيو  30في 
 

 التأسيس واألنشطة  - 1

)"الصندوق"(، هو صندوق استثماري منطقة الشرق األوسط وشمال اسهم  –لتنمية رأس المال وتوزيع األرباح إن صندوق الراجحي 

غير محدد المدة، أنشئ بموجب اتفاق بين شركة الراجحي المالية )"مدير الصندوق"(، شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة الراجحي 

 المصرفية لالستثمار )"المصرف"(، والمستثمرين فيه )"مالكي الوحدات"( في الصندوق. ان عنوان مدير الصندوق كما يلي: 
 

  ، المكتب الرئيسيالماليةالراجحي 

 طريق الملك فهد، حي المروج 8467

 2743ص ب 

 11263الرياض 

 المملكة العربية السعودية 

 

لقد صمم الصندوق للمستثمرين الراغبين باالستثمار في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وذلك طبقاً ألحكام الشريعة االسالمية عن 

أسهم ذات عائد عاٍل. يقوم الصندوق بتوزيع أرباح على مالكي الوحدات على أساس نصف سنوي. يتم إعادة استثمار طريق التركيز على  

هـ )الموافق 1433جمادى الثاني    21صافي ربح الصندوق في الصندوق مما ينعكس في قيمة سعر الوحدة. تم تأسيس الصندوق بتاريخ  

 (.2012مايو  12

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

يتحمل مدير الصندوق مسؤولية اإلدارة الشاملة ألنشطة الصندوق. كما يمكن لمدير الصندوق الدخول في ترتيبات مع مؤسسات أخرى 

 ة األخرى نيابة عن الصندوق.لتوفير االستثمار أو الوصاية أو الخدمات اإلداري

 ٪ من وحدات الصندوق على مدار العام25و٪ 10يتم استرداد ما بين  التاريخية،بناًء على المعلومات 

 اللوائح النظامية    - 2

ق هـ )المواف1427ذو الحجة  3يخضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار )"الالئحة"( الصادرة من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ 

( لالئحة صناديق االستثمار الجديدة )"الالئحة المعدلة"(  2016نوفمبر    6هـ )الموافق 1438صفر    6( واعتباراً من  2006ديسمبر    24

(، والتي تنص على األمور التي يتعين على 2016مايو    23هـ )الموافق  1437شعبان    16الصادرة من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ  

 ار العاملة في المملكة اتباعها.جميع صناديق االستثم

 
 
 المحاسبية  في السياسات يرات غتوال أسس اإلعداد -3

 أسس االعداد 3-1

( "التقرير المالي 34لي )وفقاً لمعيار المحاسبة الدو 2020يونيو  30للفترة المنتهية في  أعدت هذه القوائم المالية األولية الموجزة
 .األولي"

المالية األولية الموجزة ال تتضمن جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية، ويجب أن تقرأ جنباً ن القوائم إ

 .2019 ديسمبر 31 في هيةإلى جنب مع القوائم المالية السنوية للسنة المنت

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

باللاير السعودي  يتم عرض القوائم المالية األولية الموجزةبالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة. 
 . لاير سعوديقرب . كما يتم تقريب كافة المبالغ ألوالذي يعتبر العملة الوظيفية للصندوق

 

 الجديدة والتعديالت 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 

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

 الصندوق تطبيق هذه التعديالت والتفسيرات، إذ ينطبق ذلك.
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 تتمة   -غير المراجعة  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 2020يونيو  30في 
 
 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة   - 4
 

  :سنة/ لل فترةيم لليآخر يوم تقفي  فيما يلي ملخص لمكونات محفظة االستثمار
 

 مراجعة( )غير  2020يونيو  30 

 
 المئوية  النسبة 

 السوقية  لقيمةل
 السوقية  القيمة التكلفة 

 خسارة(  ال)/ربحال

 المحقق  غير

 سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير 
 ───────── ────────── ────────── ────────── 
     
  )حسب الدولة(  االستثمارات 

   

 1,562,337 25,417,993 23,855,656 76.50 المملكة العربية السعودية 
 (507,214) 3,270,956 3,778,170 9.84 اإلمارات العربية المتحدة 

 (174,626) 2,046,890 2,221,516 6.16 الكويت 
 ( 52,147) 1,502,456 1,554,603 4.52 مصر 
 (201,445) 986,745 1,188,190 2.98 عمان 

 ───────── ────────── ────────── ────────── 
 626,905 33,225,040 32,598,135 100.00 اإلجمالي 

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

 

 
 

 )مراجعة( 2019 ديسمبر  31 

  المئوية النسبة
  السوقية للقيمة

 التكلفة 
 لاير سعودي  

 القيمة السوقية
 لاير سعودي  

 خسارة(  ال)/ربحال

 المحقق  غير 

 لاير سعودي 
 ───────── ───────── ───────── ───────── 
   استثمارات األسهم )حسب الدولة(   

 
 

 3,106,492 38,234,514 35,128,022 84.14 المملكة العربية السعودية 
 (1,673,248) 2,800,203 4,473,451 6.17 مصر 

 16,373 3,296,442 3,280,069 7.25 اإلمارات العربية المتحدة 
 (80,362) 1,107,803 1,188,165 2.44 عمان

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

 1,369,255 45,438,962 44,069,707 100.00 اإلجمالي 
 ═════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

   
 
 المعامالت مع الجهات ذات العالقة        -5
  

 الصندوقالمعامالت واألرصدة مع مدير  (أ
 .الجهات ذات العالقة مع العادية أعماله دورة خالل الصندوق يتعامل

 
٪ سنويا، ويتم احتسابها على صافي قيمة موجودات الصندوق بتاريخ كل يوم تقويم. 1.75يدفع الصندوق أتعاب إدارة بحد أقصى قدره   

 .تهدف هذه األتعاب على تعويض مدير الصندوق عن إدارته
 

لاير سعودي( الظاهرة في قائمة الدخل الشامل  543,867: 2019يونيو  30لاير سعودي ) 360,039دارة وقدرها أتعاب اإل تمثل
 األتعاب المحملة من قبل مدير الصندوق خالل السنة كما هو مبين أعاله.األولية الموجزة 

 
لاير سعودي( إلى  243,945: 2019ديسمبر  31لاير سعودي ) 105,126تُستحق أتعاب إدارة قدرها  ،2020 يونيو 30في  كما 

 مدير الصندوق.
 

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

 50,000:  2019ديسمبر    31مملوكة من قبل مدير الصندوق )  وحدة  50,000على    2020  يونيو  30الوحدات المصدرة كما في    تشمل
 (.وحدة
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 تتمة  -غير المراجعة  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 2020يونيو  30 

 
 تتمة  – العالقةذات  الجهات المعامالت مع        -5
 

 لاير سعودي(.  70,032: 2019ديسمبر  31سعودي ) لاير 6,750، 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
 اجتماعين  بواقع  وذلك  اجتماع  لكل  سعودي  لاير  5,000  حالًيا   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 

 
يونيو  30. وكما في الفترة( خالل الشي لاير سعودي: 2019يونيو  30)الشي لاير سعودي تحميل أتعاب مجلس إدارة قدرها  تم

 لاير سعودي( إلى مجلس إدارة الصندوق. الشي: 2019ديسمبر  31)الشي لاير سعودي تُستحق أتعاب مجلس إدارة قدرها  ،2020
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 يونيو  30
 2020 

 )غير مراجعة( 
 لاير سعودي 

 ديسمبر 31
 2019 

 )مراجعة(
      سعودي  لاير

 27,825 41,661 مستحقةال المؤشر االسترشادي رسوم
 34,142 24,251 مستحقة تطهير مصاريف

 36,750 18,275 مستحقة مهنية أتعاب
      16,918 18,891 مصاريف مستحقة أخرى

 103,078 115,635      

 

 التطهير  مصاريف        -7
 

لاير سعودي(، المصروفات المتكبدة فيما يتعلق  57,244: 2019يونيو  30لاير سعودي ) 32,540التطهير البالغة  مصاريفتمثل 
 مصاريفمتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية. يتم احتساب هذه ال من أجل تحقيق عائدالدخل الناتج عن الشركات المستثمر  طهيربت

لصندوق من لالشريعة  الهيئةوصي بها تالخيرية  في اعمالة في الصندوق والتي يتم دفعها المعتمدة من مجلس الشريع للمعادلة طبقاُ 
 خالل مدير الصندوق.
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2020 
 )غير مراجعة( 
 لاير سعودي

2019 
 مراجعة(غير )

      سعودي  لاير

 (18,223) (18,275) مهنية أتعاب
 (13,821) (13,836) المؤشر االسترشادي رسوم
      (18,877) (18,993) أخرى

 (51,104) (50,921)      

 

      القيمة العادلة لألدوات المالية   -9
لدى الصندوق فقط استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي تم قياسها بالقيمة العادلة وتصنيفها ضمن 

التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة. تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة لكافة الموجودات والمطلوبات المالية األخرى من  1المستوى 
ضمن   بتاريخ إعداد القوائم المالية تقارب قيمتها الدفترية وذلك نظراً لمدتها قصيرة األجل واعتبارها سائلة على الفور. يتم تصنيفها كافةً 

تسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة. لم يكن هناك تحويل في التسلسل الهرمي لمستويات القيمة العادلة خالل الفترة من ال 2المستوى 
الحالية أو السنة السابقة.
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 تتمة  -غير المراجعة  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 2020يونيو  30 في

 
 المطلوبات ت و الموجودا تواريخ االستحقاقتحليل  -10

 

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

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

 لاير سعودي 
 ا  رشه  12 بعد

 لاير سعودي 
 اإلجمالي 

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

    الموجودات  
 1,989,803 - 1,989,803 البنك  رصيد

 33,225,040 - 33,225,040 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 741,037 - 741,037 مدينة أرباح توزيعات

 ───────── ───────── ───────── 
 35,955,880 - 35,955,880 الموجودات  إجمالي

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

 105,126 - 105,126 مستحقة  ادارة  أتعاب
 100,644 - 100,644 مستحقة استردادات

 103,078 - 103,078   المصاريف المستحقة والدائنون األخرون
 ───────── ───────── ───────── 

 308,848 - 308,848 المطلوبات  اجمالي
 ═════════ ═════════ ═════════ 
 

 )مراجعة( 2019 ديسمبر  31كما في 
 شهر  12خالل 

 سعودي    لاير
 شهر  12بعد 
 سعودي   لاير

 اإلجمالي 
 سعودي    لاير

 ───────── ───────── ───────── 
    الموجودات  

 402,480 - 402,480 البنك  لدى  رصيد
 45,438,962 - 45,438,962 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةموجودات مالية مدرجة 

 637,751 - 637,751 مدينة أرباح توزيعات
 5,259,430 - 5,259,430 اخرى مدينة ذمم
 ───────── ───────── ───────── 

 51,738,623 - 51,738,623 إجمالي الموجودات 
 ───────── ───────── ───────── 

    المطلوبات 
 243,945 - 243,945 إدارة مستحقة   أتعاب

 200,000 - 200,000 مستحقة استردادات
 115,635 - 115,635 المصاريف المستحقة والدائنون األخرون 

 ───────── ───────── ───────── 
 559,580 - 559,580 إجمالي المطلوبات 

 ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 يوم تقييم آخر  -11
 

 (.2019ديسمبر  31: 2019ديسمبر  31سنة المنتهية في لل) 2020يونيو  30للفترة / السنة هو  تقييمكان آخر يوم 
 

 الموجزة األولية المالية القوائم على  19-كوفيد تأثير -12

 
 السريع  بانتشاره  منها   اقراًرا  جائحةوتحوله إلى  (  19-)كوفيد  كورونا   فيروس  تفشي  العالمية  الصحة  منظمة  أعلنت،  2020  مارس  خالل

 اتخذت  وقد. السعودية العربية المملكة ذلك في بما  العربي، الخليج منطقة على أيًضا  الفيروس هذا تفشي أثر لقد. العالم أنحاء كافة في
 وجه على السعودية، العربية المملكة وقامت. الفيروس انتشار احتواء بهدف اإلجراءات من العديد العالم أنحاء كافة في الحكومات

 .المملكة أنحاء كافة في التجول ومنع العام الحظر وفرض االجتماعي، التباعد بشأن التعليمات وإصدار الحدود بإقفال الخصوص،
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 تتمة  -غير المراجعة  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 2020يونيو  30 

 

 تتمة  - الموجزة األولية المالية القوائم على  19-كوفيد تأثير -12
 

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

 . وأسرهم الموظفين سالمة لضمان بعد

، شهدت العمليات والنتائج المالية 2020يونيو  30اعتباًرا من تاريخ القوائم المالية األولية الموجزة لفترة الستة أشهر المنتهية في 

ي نتيجة النخفاض القيمة العادلة الستثمارات الصندوق في ضوء ( بشكل رئيس19-للصندوق تأثًرا نتيجة تفشي فيروس كورونا )كوفيد
في اتجاه هبوط أسعار األسهم. تم إظهار تأثير الجائحة على العمليات والنتائج المالية للصندوق حتى تاريخ القوائم المالية األولية في صا

لمالية المستقبلية والتدفقات النقدية والوضع المالي، قيمة الموجودات وقيمة االستثمارات. إن هذه التطورات قد تؤثر على النتائج ا
 وسيواصل مدير الصندوق تقييم طبيعة وحجم التأثير على أعمال الصندوق ونتائجه المالية.
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 (.2020أغسطس  23)الموافق  هـ1442محرم  4قبل إدارة الصندوق في  األولية الموجزةتم اعتماد هذه القوائم المالية 


