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Review of Investment Activities During the Period

Commentary on the Fund’s Performance During the Period

During the period, equity markets across the globe saw huge pressure due to the Covid 19 related 
economic crisis. GCC equity markets saw a large decline due to the added pressure of declining oil prices. 
As a result, the Fund’s returns got negatively impacted. During the six month period, the Fund gave a 
return of -8.21% versus the benchmark return of -11.44%. The Fund outperformed the benchmarks 
as the fund adjusted its exposures to affected economic sectors during the crisis and focused its 
exposures into specific dividend growth stocks, which have a robust business model and sustained 
growing earnings, which can withstand the economic shock brought about by the Covid 19 crisis.

Material Changes in the Fund During the Period

Other Information for Unitholders 

There were no material changes in the Fund during the period.

The Fund paid a dividend to its unit holders for the quarter ended 30th June 2020 at 1% of the Fund’s 
Net Asset Value as at 30th June 2020 amounting to SAR 0.0919 per unit. The dividend was paid by 
17th August 2020.

Special Commissions Received by the Fund Manager During the Period

There were no special commissions received by the fund manager during the period.

During the six month period, equity markets witnessed unprecedented levels of volatility due to the 
economic crisis brought about by the Covid 19 pandemic. In addition, added volatility was seen in GCC 
markets due to highly volatile Oil prices, as OPEC members initially failed to reach a deal over output 
curbs which temporarily saw the OPEC+ cartel breaking, with subsequent discussions restoring the 
cartel’s cooperation. As a result of the wide implications of economic slowdown, lower interest rates and 
lower oil prices, the Fund adapted to the new economic environment and adjusted exposures according-
ly. Due to lower interest rates and higher expected provisioning, the Fund decreased its exposure to the 
banking sector. With adjustments in fiscal spending plans of regional governments, exposures to sectors 
dependent on government spending, such as cements, were also adjusted accordingly. With higher use 
of technology and remote working solutions implemented during the lockdown, the Fund increased 
exposure to the telecommunication and technology sector. Likewise, with lower oil and petrochemical 
prices, the Fund adjusted exposure to the Energy and Petrochemicals sector. With lockdowns being 
gradually lifted and economic activity resuming, the Fund Manager continues to monitor developments 
across economic sectors and makes adjustments to the portfolio accordingly. As of 30th June, the Fund 
had 72.7% exposure to Saudi Arabia, 12.9% exposure to UAE, 10.4% exposure to Kuwait and 2.4% 
exposure to Oman.



 

 األرباحصندوق مسقط المالية الخليجي لنمو  

 )مفتوحاستثماري  صندوق  (

  )المدار من قبل مسقط المالية (

 م2020يونيو    30 الستة أشهر المنتهية في لفترة  األولية الموجزة    القوائم المالية     
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م2020 يونيو   30  في  المنتهية   أشهر   الستة   لفترة  

  

 

 الصفحة                                                                                                                                                      لفهرسا

 

 

 2 القوائم المالية األولية الموجزة  حول تقرير فحص المراجع المستقل  
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 5 األولية ) الملكية حقوق (الموجوداتصافي قائمة التغيرات في  

 

 

 

 6 األولية  النقديةقائمة التدفقات 

 

 

 

 16- 7 األولية الموجزة  حول القوائم المالية  إيضاحات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





  صندوق مسقط المالية الخليجي لنمو األرباح

 ( مفتوح استثماري دوق)صن

 ( المالية مسقط قبل من المدار)

األولية المالي المركز قائمة  

م 2020 يونيو 30 في كما  

( السعودي بالريال)المبالغ   
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 م 2019ديسمبر  31 م 2020يونيو  30 ات إيضاح  

 )مراجعة(  مراجعة( )غير   

    الموجودات 

 2,650,751 1,598,564 9,  6 النقدية وما في حكمها 

 50,430,102 57,319,023 7 الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة من خالل مدرجة استثمارات 

 -  85,088  دينةتوزيعات أرباح م

 53,080,853 59,002,675  إجمالي الموجودات 

    

    المطلوبات 

 202,039 210,526 9 أتعاب إدارة مستحقة 

 27,805 76,193 9 مصروفات مستحقة أخرى 

 229,844 286,719  إجمالي المطلوبات 

    

 52,851,009 58,715,956  العائدة لحاملي الوحدات  ) صافي الموجودات )حقوق الملكية

    

 5,286,574 6,398,725 8 الوحدات المصدرة )بالعدد( 

 10.00 9.18  صافي قيمة الموجودات لكل وحدة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. األولية الموجزةالقوائم المالية  هذه جزًء ال يتجزأ من 16الى  1المرفقة من  تشكل اإليضاحات  

  



  المالية الخليجي لنمو األرباحصندوق مسقط 

 ( مفتوح استثماري)صندوق 

 ( المالية مسقط قبل من المدار)

 األولية خسارة الشاملةقائمة ال

 م 2020 يونيو 30 في المنتهية أشهر الستة لفترة

 ( السعودي بالريال المبالغ)
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 ات إيضاح 

لفترة الستة أشهر  

يونيو   30المنتهية في 

 م 2020

م  2019أبريل  21للفترة من 

يونيو  30)تاريخ البدء( إلى 

 م 2019

 )غير مراجعة(  )غير مراجعة(   

    الدخل 

    

 245,301 1,221,136  دخل توزيعات األرباح  

  مدرجة استثماراتمحققة وغير محققة من خسائر 

 : الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة من خالل 
   

  مدرجةخسائر محققة من استبعاد استثمارات  −

   الربح أو الخسارةالعادلة من خالل  بالقيمة
 (4,621,291) (122,066) 

   مدرجة غير محققة من استثمارات خسائر  −

   الربح أو الخسارةالعادلة من خالل  بالقيمة 
7 (1,264,799) (638,006) 

 (29,353) (116,908)  خسائر تحويل عمالت أجنبية 

  (4,781,862) (544,124) 

    المصروفات 

    

 148,684 415,157 9 أتعاب ادارة  

 52,505 149,159 9 مصروفات أخرى  

  564,316 201,189 

    

 (745,313) (5,346,178)  صافي الخسارة للفترة  

 - -  الدخل الشامل اآلخر  

 (745,313) (5,346,178)  إجمالي الخسارة الشاملة للفترة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   .األولية الموجزة القوائم المالية هذه جزًء ال يتجزأ من 16الى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 



 صندوق مسقط المالية الخليجي لنمو األرباح 

 (مفتوح  استثماري )صندوق  

 ( المالية مسقط قبل من دار)الم

 تغيرات في صافي الموجودات )حقوق الملكية( األوليةال قائمة

 م 2020 يونيو 30 في المنتهية أشهر الستة لفترة

 ( السعودي بالريال)المبالغ 
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لفترة الستة أشهر   

يونيو   30المنتهية في 

 م 2020

م  2019أبريل  21للفترة من 

يونيو  30)تاريخ البدء( إلى 

 م 2019

 )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  

   

 - 52,851,009 الرصيد في بداية الفترة  

 (745,313) (5,346,178) إجمالي الخسارة الشاملة الفترة  

   

   التغيرات من معامالت الوحدات 

 56,027,158 11,211,125 المتحصالت من اصدار الوحدات 

 - - المدفوع مقابل الوحدات التي تم استردادها 

 56,027,158 11,211,125 صافي التغير من معامالت الوحدات 

   

صافي قيمة الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لحاملي الوحدات  

 كما في نهاية الفترة  
58,715,956 55,281,845 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. األولية الموجزة القوائم الماليةهذه جزًء ال يتجزأ من  16الى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من   



  األرباح لنمو الخليجي المالية مسقط صندوق

 ( مفتوح استثماري)صندوق 

 ( المالية مسقط قبل من لمدار)ا

 دفقات النقدية األوليةقائمة الت

 م 2020 يونيو 30 في المنتهية أشهر الستة لفترة

 ( السعودي بالريال)المبالغ 
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 إيضاح  

المنتهية في  لفترة الستة أشهر 

 م 2020يونيو  30

م  2019أبريل  21للفترة من 

يونيو  30)تاريخ البدء( إلى 

 م 2019

 )غير مراجعة(  )غير مراجعة(   

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

 (745,313) (5,346,178)  صافي خسارة الفترة  

    التعديالت على: 

استثمارات مدرجة  غير محققة من  خسائر - 

   بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
7 1,264,799 638,006 

  (4,081,379) (107,307) 

    

صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات  

 التشغيلية: 
   

بالقيمة العادلة من خالل   مدرجة استثمارات

   الربح أو الخسارة
 (8,153,720) (53,254,440) 

 (398,016) -  ذمم مدينة من بيع استثمارات

 (63,911) (85,088)  توزيعات أرباح مستحقة 

 148,684 8,487  أتعاب إدارة مستحقة 

 38,303 48,388  مصروفات مستحقة أخرى 

 (53,636,687) (12,263,312)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية  

    

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية: 

 56,027,158 11,211,125  المتحصالت من اصدار الوحدات  

 56,027,158 11,211,125  صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية 

    

  صافي التغير في النقدية وما في حكمها:  
 

(1,052,187) 

 

2,390,471 

 - 2,650,751 6 النقدية وما في حكمها في بداية الفترة 

 2,390,471 1,598,564 6 النقدية وما في حكمها نهاية الفترة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. األولية الموجزةالقوائم المالية هذه جزًء ال يتجزأ من  16الى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من   

 



 صندوق مسقط المالية الخليجي لنمو األرباح 

 )صندوق استثماري مفتوح(

 ( دار من قبل مسقط المالية)الم

 )غير مراجعة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة  

 م2020 يونيو   30الستة أشهر المنتهية في    لفترة

 )المبالغ بالريال السعودي(
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 الصندوق وأنشطته   .1

صندوق مسقط المالية الخليجي لنمو األرباح )"الصندوق"( هو صندوق استثماري مفتوح تم تأسيسه وإدارته من خالل اتفاقية بين شركة  
. شركة مساهمة سعودية مقفلة )"مدير الصندوق"(، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لبنك مسقط )الشركة األم النهائية(  –مسقط المالية  

 تأسست في سلطنة عمان، والمستثمرون )"حاملي الوحدات"(.  

 م(.2019أبريل  21هـ )الموافق 1440شعبان  16بدأ الصندوق نشاطه في 

مع حاملي الوحدات، يعتبر مدير الصندوق ان الصندوق وحدة مستقلة. وبناء على ذلك، يقوم مدير الصندوق بإعداد قوائم مالية   باالتفاق
 عالوة على ذلك، يعتبر حاملي الوحدات كمالكي أصول الصندوق. مستقلة للصندوق. 

ان هدف االستثمار الرئيسي في الصندوق هو االستثمار في صناديق أسواق النقد المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية والودائع وغيرها من  
رأس المال على المدى المتوسط مع الحفاظ على   أدوات السوق المالية المصدرة والمتداولة في أسواق المال الخليجية من أجل زيادة نمو

 رأس المال المستثمر من خالل االستثمار في الريال السعودي والدوالر األمريكي وعمالت دول مجلس التعاون الخليجي. 

 لاير سعودي. 1,000لاير لكل وحدة، مع حد أدنى لالشتراك يبلغ  10تم طرح الوحدات بسعر  

 سوم والمصروفات األخرى: فيما يلي أسس األتعاب، الر 

 تعاب اإلدارة أ

من صافي قيمة موجودات الصندوق، والتي يتم حسابها على اساس يومي.    %1.5المبلغ المستحق لمسقط المالية )مدير الصندوق( يعادل  
 أتعاب اإلدارة تستحق على اساس ربع سنوي. 

 أتعاب الحفظ 

، وهي شركة مرخصة من هيئة السوق المالية بموجب ترخيص  "أمين الحفظ "يجب على الصندوق أن يدفع إلى شركة الرياض المالية  
% سنويًا من صافي موجودات  0.13% ومتوسط السعر بنسبة  0.20% وبأعلى سعر بنسبة  0.06، بأقل سعر بنسبة  37- 07070رقم  

ا وتدفع في نهاية كل شهر ميالدي بحد  يتم احتساب الرسوم يومًي .  قيمة األصول وفقًا للسوق الذي تحفظ به األوراق المالية.  الصندوق
 .لاير سعودي شهريًا 1,250أدنى قدره 

 الرسوم اإلدارية  

من صافي موجودات الصندوق، والتي يتم حسابها على أساس    %0.06إلى مدير الصندوق، والتي تعادل    أن يدفع  صندوق يجب على ال 
 يومي، وهي مستحقة على أساس ربع سنوي. 

 االتفاق رسوم 

 وعموالت الوساطة المتكبدة لشراء وبيع األوراق المالية.  االتفاقندوق جميع رسوم يتحمل الص

 مصروفات اخرى  

الحصر،   ال  المثال  سبيل  على  تشمل،  التي  األخرى  والتشغيلية  والتنظيمية  والمهنية  اإلدارية  المصاريف  مسؤولية  الصندوق  يتحمل 
لاير   200,000مراجعي الحسابات ومجلس الشريعة وأعضاء مجلس اإلدارة ورسوم التقرير السنوي، مع مراعاة الحد األقصى البالغ 

، أو الرسوم اإلدارية وأي رسوم أخرى  االتفاقلحد األقصى أتعاب اإلدارة، أو أتعاب الحفظ، أو رسوم  سعودي سنوياً. ال يشمل هذا ا
 متعلقة بالرفع المالي.

 التنظيم القانوني  .2

ديسمبر   24هـ )الموافق  1427ذو الحجة    3يخضع الصندوق ألنظمة صناديق االستثمار )"األنظمة"( الصادرة عن هيئة السوق المالية  
مايو    23الموافق  هـ )1437شعبان    16م( والتي تم تعديل المتطلبات بالتفصيل لجميع الصناديق في المملكة العربية السعودية في  2006
 م(.2016



 صندوق مسقط المالية الخليجي لنمو األرباح 

 )صندوق استثماري مفتوح(

 ( دار من قبل مسقط المالية)الم

 )غير مراجعة(  األولية الموجزة   إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2020 يونيو   30المنتهية في  لفترة الستة أشهر  

 )المبالغ بالريال السعودي(
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 االستردادات /االشتراكات  .3

تداول"()  األربعاءويومي االثنين  مساء من    12:00قبل الساعة    للتعامالت الصندوق مفتوح   يتم تحديد صافي قيمة أصول  .  كل"يوم 
  دات والموجمن إجمالي قيمة    المطلوباتيتم إحتساب سعر الوحدة بطرح  "(.  قييم)كل"يوم ت   سعر اغالق كل يوم عمل  أساس على  الصندوق  

 ثم قسمة الناتج على عدد الوحدات القائمة بتاريخ التقيم. 

 أسس اإلعداد  .4

 االلتزام   بيان    1- 4

"التقرير المالي األولي" والمعتمد في المملكة    34الدولي    ةالقوائم المالية األولية الموجزة للصندوق وفقًا للمعيار المحاسب تم إعداد هذه  
 العربية السعودية وغيرها من المعايير واإلصدرات المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. 

 حسب السيولة.  األولية قائمة المركز الماليتم عرض الموجودات والمطلوبات في 
 

ويجب قراءتها باالقتران   ال تتضمن القوائم المالية األولية الموجزة جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية،
 م.2019ديسمبر  31مع القوائم المالية السنوية للصندوق للسنة المنتهية في 

م بالضرورة مؤشراً على النتائج التي قد تكون متوقعة للسنة المالية المنتهية  2020يونيو    30ال تكون نتائج فترة الستة أشهر المنتهية في  
 م. 2020ديسمبر  31في 
 

 القياس أسس      2- 4

بالقيمة العادلة من خالل   المدرجةباستثناء االستثمارات    المعدلة  وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية  األولية الموجزة  القوائم الماليةهذه  تم إعداد  
 . الربح أو الخسارة

 الوظيفة وعملة العرض     3- 4

العملة الرئيسية للبيئة االقتصادية التي يعمل بها الصندوق )"العملة الرئيسية"(.  يتم قياس البنود التي تتضمنها هذه القوائم المالية باستخدام  
 تم عرض هذه القوائم المالية األولية الموجزة بالريال السعودي وهي عملة العرض والعملة الرئيسية للصندوق. 

 المعامالت واألرصدة بالعملة األجنبية     1- 3- 4

المعامالت   تحويل  تحويل يتم  يتم  المعامالت.  تاريخ  في  السائدة  الصرف  أسعار  باستخدام  السعودي  الريال  إلى  األجنبية  بالعمالت 
األولية.   ركز الماليالموجودات والمطلوبات بالعملة األجنبية إلى الريال السعودي باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ قائمة الم

 ية الناتجة عن التحويل في قائمة الدخل الشامل األولية. تدرج أرباح وخسائر صرف العمالت األجنب 

 المحاسبية الهامة  األحكام والتقديرات    4- 4

للصندوق   المحاسبية  السياسات  تطبيق  في  اإلدارة  اتخذتها  التي  الهامة  األحكام  كانت  الموجزة،  األولية  المالية  القوائم  إعداد هذه  عند 
باستثناء التقدير الموضح    ، م2019ديسمبر    31نفسها المطبقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في  والمصادر الرئيسية للتقديرات هي  

 أدناه:
 قياس مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 

مع ذلك، القوائم المالية األولية الموجزة، قامت اإلدارة بإضافة افتراضات معينة على مقياس الخسارة االئتمانية المتوقعة. و  عند إعداد

(، أي تغيير مستقبلي على االفتراضات و التقديرات قد يؤدي إلى نتائج  19- وفي خالل عدم اليقين الحالي بسبب فايروس كورونا )كوفيد

تتطلب تعديالت جوهرية للقيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي تؤثر في الفترات المستقبلية. وبما ان الموقف يتطور مع عدم  

 المستقبلي، االدارة سوق تستمر بتقدير التأثير بناء على التطور المرتقب.اليقين 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة .5
المالية  تتوافق السياسات المحاسبية الهامة المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة مع تلك المطبقة والمفصح عنها في القوائم  

 م. 2019ديسمبر  31في للصندوق للسنة المنتهية 



 صندوق مسقط المالية الخليجي لنمو األرباح 

 )صندوق استثماري مفتوح(

 ( دار من قبل مسقط المالية)الم

 )غير مراجعة(  األولية الموجزة   إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2020 يونيو   30المنتهية في  لفترة الستة أشهر  

 )المبالغ بالريال السعودي(
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 لنقدية وما في حكمها ا .6

 

 

 إيضاح 

 

 م 2020يونيو  30

 
 م 2019ديسمبر  31

 )مراجعة(  )غير مراجعة(   
    

 2,650,751 1,598,564 9, 1- 6 أرصدة لدى مؤسسات مالية  

 2,650,751 1,598,564  االجمالي 

في حسابات    1- 6 النقدية  باألرصدة  االحتفاظ  الحفظ"(يتم  )"أمين  المالية  الرياض  لدى  أرباح على هذه    يحقق،الصندوق الاستثمارية 
 الحسابات. 

 

 الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة من خالل  المدرجة  االستثمارات .7
 م )مراجعة( 2019ديسمبر  31 م )غير مراجعة( 2020يونيو  30 
 القيمة السوقية  التكلفة القيمة السوقية  التكلفة 

 50,430,102 47,650,967 57,319,023 58,583,822 ( 1,أ11أدوات حقوق ملكية )ايضاح 

 

 م )غير مراجعة( 2020يونيو  30 القطاع الصناعي 
 %  القيمة السوقية   التكلفة 

 % 28  16,151,562  18,305,162 البنوك والخدمات المالية 
 % 13  7,384,506  7,451,234 التجزئة 

 %9  5,043,824  4,770,677 االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 
 %8  4,666,299  3,996,573 الصناعات البتروكيماوية

 %8  4,433,260  4,157,059 التآمين 
 %7  4,074,169  3,184,232 الرعاية الصحية 

 %5  2,774,310  2,430,694 األغذية
 %5  2,709,905  2,948,234 عقار

 %4  2,275,000  2,290,295 الطاقة والمرافق 
 %3  1,936,689  2,321,739 المواصالت 

 %3  1,667,250  1,903,587 خدمات المستهلك 
 %3  1,437,118  1,389,111 عمال البناءأالبناء و
 %2  1,423,247  1,827,877 الكهرباء
 %2  1,341,884  1,607,348 األسمنت 

 58,583,822  57,319,023  100% 

 م )مراجعة( 2019ديسمبر  31 القطاع الصناعي 
 %  القيمة السوقية   التكلفة 

 % 44  22,344,747  21,085,711 البنوك والخدمات المالية 
 % 14  7,106,922  7,000,132 التجزئة 

 %7  3,399,281  3,116,892 االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 
 %4  2,189,927  1,959,651 الصناعات البتروكيماوية

 %4  2,035,347  1,720,650 التآمين 
 %4  1,988,580  2,218,551 الرعاية الصحية 

 %4  1,899,326  1,453,770 األغذية
 %3  1,827,746  1,603,597 عقار

 %3  1,622,000  1,414,620 الطاقة والمرافق 
 %3  1,543,947  1,686,231 المواصالت 

 %3  1,320,000  1,236,992 خدمات المستهلك 
 %3  1,285,120  1,286,860 عمال البناءأالبناء و
 %2  1,061,487  1,135,868 الكهرباء
 %2  805,672  731,442 األسمنت 

 47,650,967  50,430,102  100 % 



 صندوق مسقط المالية الخليجي لنمو األرباح 

 )صندوق استثماري مفتوح(

 ( دار من قبل مسقط المالية)الم

 )غير مراجعة(  األولية الموجزة   إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2020 يونيو   30المنتهية في  لفترة الستة أشهر  

 )المبالغ بالريال السعودي(
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 معامالت الوحدات  .8
 

 للفترة / للسنة:  ملخصاً لمعامالت الوحدات ي فيما يل
 

 م 2019ديسمبر  31 م 2020يونيو  30 

 )مراجعة(  )غير مراجعة(  

   

 - 5,286,574 / السنة   الوحدات في بداية الفترة 

   

 6,051,939 1,112,151 وحدات مصدرة  

 (765,365) - وحدات مستردة 

 5,286,574 6,398,725 صافي التغير في الوحدات 

 5,286,574 6,398,725 السنة   / الوحدات في نهاية الفترة  

 

 العالقة   ذاتاألطراف  مع رصدة األ و  المعامالت   .9

تعتبر األطراف ذات العالقة إذا كان ألحد األطراف القدرة على التحكم في الطرف اآلخر أو ممارسة تأثير كبير على الطرف اآلخر في  
المالية أو التشغيلية. عند النظر في كل عالقة محتملة لألطراف ذات العالقة، يتم توجيه االنتباه إلى جوهر العالقة، وليس  اتخاذ القرارات  

 فقط الشكل القانوني. 

 المعامالت الجوهرية مع األطراف ذات عالقة المدخلة من قبل الصندوق خالل الفترة كما يلي: 

 ة المعاملة طبيع طبيعة العالقة  األطراف ذات العالقة 

 م 2020يونيو 

 )غير مراجعة( 

 م 2019يونيو 

 )غير مراجعة( 

 مدير الصندوق  شركة مسقط المالية 
 ( 1)ايضاح  أتعاب إدارة - 

 ( 1)ايضاح   رسوم إدارية - 

415,157 

16,606 

148,684 

5,947 

 12,713 55,058 ( 1)ايضاح  أتعاب الحفظ -  زميلة شركة  الرياض المالية

  اإلدارة أعضاء مجلس 
 أتعاب اجتماع مجلس االدارة - 

9,945 5,474 

 
 عالقة كما يلي: الاألرصدة الناتجة من المعامالت مع األطراف ذات 

 ايضاح  طبيعة المعاملة  طبيعة العالقة  األطراف ذات العالقة 

 م 2020يونيو 

 )غير مراجعة( 

 م 2019يونيو 

 )غير مراجعة( 

 مدير الصندوق  شركة مسقط المالية 
 أتعاب إدارة   - 

 رسوم إدارية  *  - 

 (210,526) 
(7,866) 

(202,039) 
(8,081) 

 شركة شقيقة  الرياض المالية
   أتعاب الحفظ - 

 6 أرصدة لدى مؤسسة مالية  - 

(4,625) 
1,598,564 

(2,896) 
2,650,751 

 (15,000) (24,945)  أتعاب اجتماع مجلس االدارة *  -   أعضاء مجلس اإلدارة 

 

 تسجيل هذه األرصدة ضمن المصروفات المستحقة األخرى. * تم 

 

 

 

 

 

 



 صندوق مسقط المالية الخليجي لنمو األرباح 

 )صندوق استثماري مفتوح(

 ( دار من قبل مسقط المالية)الم

 )غير مراجعة(  األولية الموجزة   إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2020 يونيو   30المنتهية في  لفترة الستة أشهر  

 )المبالغ بالريال السعودي(
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 المالية حسب الفئة   األدوات .10

 
 التكلفة المطفأة  القيمة العادلة من خالل الربح أوالخسارة  م )غير مراجعة( 2020يونيو  30

   الموجودات كما في قائمة المركز المالي  
 

 النقدية وما في حكمها 
- 1,598,564 

بالقيمة العادلة من خالل الربح  المدرجة االستثمارات 
 أوالخسارة 

57,319,023 - 

 85,088 - توزيعات أرباح مستحقة 
 1,683,652 57,319,023 اإلجمالي 

 

 التكلفة المطفأة  القيمة العادلة من خالل الربح أوالخسارة  )مراجعة(  م2019ديسمبر  31
   

   الموجودات كما في قائمة المركز المالي  
 2,650,751 -  النقدية وما في حكمها 

ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  اال
 الخسارة 

50,430,102 
 - 

 2,650,751 50,430,102 اإلجمالي 
 

 . كمطلوبات مالية يتم قياسها حسب فئة التكلفة المطفأة  م2019ديسمبر    31  م و2020يونيو    30  مطلوبات المالية كما فيتم تصنيف كافة ال
 

 المالية   المخاطرإدارة  .11
 عوامل المخاطر المالية      11-1

 . حاملي الوحداتالهدف من الصناديق هو االستمرار في توفير أفضل العوائد ل

ض الصندوق نفسه  انشطة الصندوق  إن   ومخاطر السيولة    مخاطر االئتمانو  مخاطر السوقكلمجموعة متنوعة من المخاطر المالية:  تُعر ِّ
   ومخاطر التشغيل.

يتحمل مدير الصندوق مسؤولية تحديد ومراقبة المخاطر. ويشرف مجلس إدارة الصندوق على مدير الصندوق وهو مسؤول في النهاية  
   عن اإلدارة العامة للصندوق.

راقبة والتحكم في المقام األول ليتم تنفيذها بناًء على الحدود التي يضعها مجلس إدارة الصندوق. يملك الصندوق  يتم تحديد مخاطر الم
دارة المخاطر العامة  إلة  ت للمخاطر وفلسف   تعرضهلية  قاب و العامة،    نشاطاته الشروط واألحكام الخاصة به التي تحدد استراتيجيات    سجل 

   إلعادة توازن المحفظة بما يتماشى مع إرشادات االستثمار.ملزم باتخاذ إجراءات هو و

 : ستخدم الصندوق أساليب مختلفة لقياس وإدارة األنواع المختلفة من المخاطر التي يتعرض لها، يتم شرح هذه األساليب أدناهي 

 مخاطر السوق   - أ
 

 مخاطر صرف العمالت األجنبية (1
 

مالية بسبب التغيرات في معدالت صرف العمالت    داةهي مخاطر تقلبات التدفقات النقدية المستقبلية أل  األجنبية  العمالتصرف  مخاطر  
   المالية المقيمة بالعملة األجنبية. األدواتاألجنبية وتنشأ من 

 كانت بالعمالت التالية:  الربح أو الخسارةبالقيمة العادلة من خالل  المدرجةالمالية للصندوق  الموجودات

م )غير مراجعة( 2020يونيو    30 الدولة  ملة الع   

 القيمة العادلة  %  

 42,351,252 % 74 المملكة العربية السعودية  الريال السعودي 

 7,496,268 % 13 اإلمارات العربية المتحدة   الدرهم اإلماراتي

 6,048,256 % 11 الكويت   الدينار الكويتي 

 1,423,247 %2 سلطنة عمان  الريال العماني

  100% 57,319,023 



 صندوق مسقط المالية الخليجي لنمو األرباح 

 )صندوق استثماري مفتوح(

 ( دار من قبل مسقط المالية)الم

 )غير مراجعة(  األولية الموجزة   إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2020 يونيو   30المنتهية في  لفترة الستة أشهر  

 )المبالغ بالريال السعودي(

 

 12 

 

 المالية )تتمة(  المخاطر. إدارة 11

 
 عوامل المخاطر المالية )تتمة(     11-1

 مخاطر السوق )تتمة(  -أ

 ( مخاطر صرف العمالت األجنبية )تتمة( 1

)مراجعة(   م 2019ديسمبر   31 الدولة  العملة   

 القيمة العادلة %  

 31,067,220 % 62 العربية السعودية المملكة  الريال السعودي 

 10,569,127 % 21 اإلمارات العربية المتحدة  الدرهم اإلماراتي

 6,966,009 % 14 الكويت  الدينار الكويتي 

 1,827,746 %3 سلطنة عمان  الريال العماني

  100 % 50,430,102 

 مخاطر معدل العمولة  (2

 أو القيمة العادلة لألدوات المالية لعائد السند الثابت  المالية  داةالتدفقات النقدية المستقبلية لأل مخاطر معدل العمولة هي مخاطر تقلبات  
 . معدالت العمولة في السوقبسبب التغيرات في 

المالية ذات معدالت    األدواتمن    ةكبير  مبالغمخاطر كبيرة لمعدل عمولة التدفق النقدي حيث أنه ال يملك أي  لالصندوق    تعرضال ي 
 المتغيرة. الفائدة 

لمخاطر   الصندوق  يتعرض  قياس    العمولة  معدلال  يتم  حيث  العادلة  المطفأة.  األدواتبالقيمة  بالتكلفة  للصندوق  باستثناء    المالية 
 طر معدل العمولة. اخموالتي ال تتعرض ل  الربح أو الخسارةلقيمة العادلة من خالل االستثمارات المقاسة با

 مخاطر السعر   (3

 
المالية للصندوق نتيجة للتغيرات في أسعار السوق بسبب عوامل أخرى غير تحركات    األدواتمخاطر األسعار هي مخاطر تقلب قيمة  

 . لةالعمومعدل أسعار العمالت األجنبية و

الصندوق    يراقب.  ي من عدم اليقين بشأن األسعار المستقبلية لألدوات المالية التي يحتفظ بها الصندوقأساسشأ مخاطر األسعار بشكل  تن 
أدوا أسعار  المدرجةعن كثب حركة  المالية  التوزيع .  ته  االستثمارية من حيث  تنويع محفظته  المخاطر من خالل  الصندوق هذه  يدير 

   :على النحو المبين في الجدول في مخاطر صرف العمالت األجنبية أعاله وتركيز الصناعة على النحو التالي ،الجغرافي

  31  م و2020يونيو    30  فيكما  نتيجة للتغير في القيمة العادلة لالستثمارات  )  الموجودات )حقوق الملكية(إن التأثير على صافي قيمة  
  ثابتةمع بقاء جميع المتغيرات األخرى    ،معقول في مؤشرات األسهم بناًء على تركيز الصناعةبسبب التغيير المحتمل ال(  م2019ديسمبر  
 :كما يلي

  



 صندوق مسقط المالية الخليجي لنمو األرباح 

 )صندوق استثماري مفتوح(

 ( دار من قبل مسقط المالية)الم

 )غير مراجعة(  األولية الموجزة   إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2020 يونيو   30المنتهية في  لفترة الستة أشهر  

 )المبالغ بالريال السعودي(
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 ( تتمة)المالية    المخاطرإدارة  .11

   (تتمة)عوامل المخاطر المالية   11-1

   ( تتمة)مخاطر السوق   - أ

 ( تتمة)  مخاطر السعر(   3

 م )غير مراجعة( 2020يونيو    30 

  

 التأثير على صافي الموجودات  المحتمل % التغيير المعقول  

   

 161,516 -/+ %1 - /+ البنوك والخدمات المالية 

 73,845 -/+ %1 - /+ التجزئة 

 50,438 -/+ %1 - /+ اإلسمنت 

 46,663 -/+ %1 - /+ المواصالت 

 44,333 -/+ %1 - /+ العقارات 

 40,742 -/+ %1 - /+ االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 

 27,743 -/+ %1 - /+ األغذية

 27,099 -/+ %1 - /+ الكهرباء

 22,750 -/+ %1 - /+ خدمات العمالء 

 19,367 -/+ %1 - /+ الصناعات البتروكيماوية

 16,673 -/+ %1 - /+ الرعاية الصحية 

 14,371 -/+ %1 - /+ التآمين 

 14,232 -/+ %1 - /+ الزراعة والصناعات الغذائية 

 13,419 -/+ %1 - /+ الطاقة والمرافق 

 

 
 )مراجعة(   م 2019ديسمبر   31 

  

 التأثير على صافي الموجودات  التغيير المعقول المحتمل %  

   

 223,447 -/+ %1 - /+ البنوك والخدمات المالية 

 71,069 -/+ %1 - /+ التجزئة 

 33,993 -/+ %1 - /+ اإلسمنت 

 21,899 -/+ %1 - /+ المواصالت 

 20,353 -/+ %1 - /+ العقارات 

 19,886 -/+ %1 - /+ االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 

 18,993 -/+ %1 - /+ األغذية

 18,277 -/+ %1 - /+ الكهرباء

 16,220 -/+ %1 - /+ خدمات العمالء 

 15,439 -/+ %1 - /+ الصناعات البتروكيماوية

 13,200 -/+ %1 - /+ الرعاية الصحية 

 12,851 -/+ %1 - /+ مين أالت 

 10,615 -/+ %1 - /+ الزراعة والصناعات الغذائية 

 8,057 -/+ %1 - /+ الطاقة والمرافق 

   



 صندوق مسقط المالية الخليجي لنمو األرباح 

 )صندوق استثماري مفتوح(

 ( دار من قبل مسقط المالية)الم

 )غير مراجعة(  األولية الموجزة   إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2020 يونيو   30المنتهية في  لفترة الستة أشهر  

 )المبالغ بالريال السعودي(
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 المالية )تتمة(  المخاطر. إدارة 11

 
 عوامل المخاطر المالية )تتمة(    11-1

 مخاطر االئتمان   - ب

 
   .المالية في خسارة مالية للطرف اآلخر بسبب عدم الوفاء بااللتزام  داة يتسبب أحد أطراف األيتعرض الصندوق لمخاطر ائتمانية، وهي أن  

 
المالية مع أطراف ذات سمعة حسنة. يسعى الصندوق للحد من المخاطر االئتمانية   األدواتتحكم سياسة الصندوق الخاصة أن تبرم عقود  

ف  من خالل مراقبة التعرض للمخاطر االئتمانية، والحد من المعامالت مع أطراف مقابلة محددة، والتقييم المستمر للقدرة االئتمانية لألطرا
 .المقابلة

 
المؤسسات المالية بالرجوع إلى التصنيفات االئتمانية الخارجية. تم جدولة األرصدة مع  يتم تقييم الجودة االئتمانية لرصيد الصندوق مع  

   :المؤسسات المالية جنبًا إلى جنب مع التصنيفات االئتمانية أدناه
 

 م 2019ديسمبر  31  م 2020يونيو  30 تصنيف المؤسسات المالية 
 )مراجعة(   )غير مراجعة(  
    

 2,650,751  1,598,564 المؤسسات المالية األرصدة لدى  

  2,650,751  1,598,564 غير مصنف

 

 : األولية يوضح الجدول التالي الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتماني لمكونات قائمة المركز المالي

  ايضاح  م 2020يونيو  30 م 2019ديسمبر  31

   )غير مراجعة(  )مراجعة( 

    

 األرصدة لدى المؤسسات المالية  6 1,598,564 2,650,751

 مدينةتوزيعات أرباح   85,088 - 
 

( واستناداً إلى التقييم، تعتقد اإلدارة أنه ليست هناك 9أجرت االدارة مراجعة كما هو مطلوب بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 .دينةوتوزيعات األرباح الم في حكمهاوما  يةالقيمة الدفترية للنقدحاجة إلى أي خسائر انخفاض في القيمة جوهرية مقابل 

 مخاطر السيولة    -ج
 

مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في عدم قدرة الصندوق على توليد موارد نقدية كافية لتسوية التزاماته بالكامل عند استحقاقها أو  

 بشكل جوهري. يمكن القيام بذلك إال بشروط تكون غير مادية 

تنص شروط وأحكام الصندوق على االكتتاب في الوحدات واستردادها في كل يوم تقييم، ومن ثم، فإنها تتعرض لمخاطر السيولة الخاصة  

باستيفاء عمليات االسترداد في أي وقت. وتعتبر األوراق المالية للصندوق قابلة للتحقيق بسهولة ويمكن تصفيتها في أي وقت. ومع ذلك،  

مدير الصندوق بوضع بعض إرشادات السيولة الخاصة بالصندوق ويقوم بمراقبة متطلبات السيولة على أساس منتظم لضمان وجود    قام

أموال كافية للوفاء بأي التزامات عند نشوئها، إما من خالل االشتراكات الجديدة أو تصفية محفظة االستثمار أو بالحصول على تمويل  

 ي الصندوق. من األطراف ذات العالقة ف

 

 



 صندوق مسقط المالية الخليجي لنمو األرباح 

 )صندوق استثماري مفتوح(

 ( دار من قبل مسقط المالية)الم

 )غير مراجعة(  األولية الموجزة   إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2020 يونيو   30المنتهية في  لفترة الستة أشهر  

 )المبالغ بالريال السعودي(
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 المالية )تتمة(  المخاطر. إدارة 11

 
 عوامل المخاطر المالية )تتمة(    11-1

 مخاطر السيولة )تتمة(  -ج

مستحقة فيما يلي تواريخ االستحقاق التعاقدية المتبقية في تاريخ إعداد التقرير للمطلوبات المالية للصندوق والتي تتكون من أتعاب اإلدارة ال
 والمصروفات المستحقة األخرى: 

  م )غير مراجعة( 2020يونيو  30

  أقل من سنة  أكثر من سنة  اإلجمالي 

    

 أتعاب إدارة مستحقة  210,526 - 210,526

 مصروفات مستحقة أخرى  76,193 - 76,193

 إجمالي المطلوبات  286,719 - 286,719

 

  م )مراجعة( 2019ديسمبر  31

  أقل من سنة  سنة أكثر من  اإلجمالي 

    

 أتعاب إدارة مستحقة  202,039 - 202,039

 مصروفات مستحقة أخرى  27,805 - 27,805

 إجمالي المطلوبات  229,844 - 229,844

 
 مخاطر التشغيل     -د
  

المرتبطة بالعمليات والتكنولوجيا مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناتجة عن مجموعة متنوعة من األسباب  
الخارجية األخرى غير   العوامل  للصندوق ومن  الخدمة  لدى مقدم  أو خارجيًا  داخليًا  الصندوق سواء  أنشطة  تدعم  التي  التحتية  والبنية 

 السوق مثل تلك الناشئة عن المتطلبات القانونية والتنظيمية.مخاطر مخاطر االئتمان والسيولة والعمالت و

دف الصندوق في إدارة المخاطر التشغيلية من أجل تحقيق التوازن بين الحد من الخسائر المالية واألضرار التي تلحق بسمعته في يتمثل ه
 عوائد لحاملي الوحدات.  انتاجتحقيق هدفه االستثماري المتمثل في  

 تقدير القيمة العادلة   11-2
 

تسلسل هرمي للقيمة العادلة يعكس أهمية المدخالت المستخدمة في إجراء القياسات.  يصنف الصندوق قياسات القيمة العادلة باستخدام  
 :يحتوي التسلسل الهرمي للقيمة العادلة على المستويات التالية 

أسعار السوق )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة التي يمكن للكيان الوصول إليها في   – 1المستوى  •
 اريخ القياس.ت 
 
مالحظتها لألصل أو اإللتزام سواء بشكل مباشر أو  التي يمكن    1مدخالت بخالف األسعار المدرجة في المستوى  هي    –   2المستوى   •

 غير مباشر.
 

 هي مدخالت ال يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام.  – 3المستوى  •
 

لقيمة العادلة من خالل الربح اة وما في حكمها، االستثمارات المدرجة ب ، األدوات المالية للصندوق تشمل النقدي م2020يونيو  30كما في 
و المصاريف المستحقة األخرى. باستثناء االستثمارات المدرجة بالقيمة    اإلدارة المستحقةوأتعاب    توزيعات أرباح مدينة ال  أو الخسارة،

، االستثمارات ، جميع األدوات المالية تقاس بالتكلفة المطفأة وقيمتها الدفترية مقاربة لقيمتها العادلةالربح أو الخسارةالعادلة من خالل  
 لمستوى األول للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة.  محتفظ بها با الربح أو الخسارةمن خالل   المدرجة بالقيمة العادلة



 صندوق مسقط المالية الخليجي لنمو األرباح 

 )صندوق استثماري مفتوح(

 ( دار من قبل مسقط المالية)الم

 )غير مراجعة(  األولية الموجزة   إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2020 يونيو   30المنتهية في  لفترة الستة أشهر  

 )المبالغ بالريال السعودي(
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 األحداث الالحقة بعد فترة تاريخ التقرير   .12
 

على حاملي الوحدات  بتوزيع أرباح  2020أغسطس  09أوصى مجلس إدارة الصندوق بتاريخ  ،المعتمدةالصندوق وفقًا لشروط وأحكام 
 لاير سعودي.  587،422 والتي تبلغ 2020يونيو  30عن الفترة المنتهية في 

 

 معايير هامة جديدة صادرة وغير مطبقة .13
 

المعايير   جميع  اعتماد  الصندوق  يعتزم  األن.  حتى  المفعول  سارية  تصبح  لم  لكنها  الجديدة  والتفسيرات  المعايير  من  عدد  اصدار  تم 
عالة. قام مدير الصندوق بتقييم أثر هذه المعايير والتفسيرات الجديدة ويعتقد أن أيا من هذه لن والتفسيرات المعمول بها عندما تصبح ف

 للصندوق في المستقبل.  القوائم الماليةيكون لها أي تأثير على 

 

 حكام الصندوقأالتغيرات في شروط و .14
 

 . م2020يونيو  30لم يكن هناك أي تغيير في شروط وأحكام الصندوق خالل الفترة المنتهية في 

 

 خر يوم تقييم  آ .15
 

م(. ال يوجد تغيير جوهري في صافي  2019ديسمبر    31م )2020يونيو    29وفقًا لشروط وأحكام الصندوق، كان آخر يوم تقييم للفترة هو  

 م. 2020يونيو    30المالية الموافق    الفترةاألصول )حقوق الملكية( المنسوبة إلى كل وحدة من وحدات الصندوق بين آخر يوم تقييم ونهاية  

 

 األولية الموجزة  م الماليةالقوائاعتماد  .16
 

الموافقة على هذه   الموجزة  المالية    القوائمتمت  الصندوق في األولية    أغسطس   25الموافق )هـ  1442  محرم  6  من قبل مجلس إدارة 
 .(م2020

 

 موقع بالنيابة عن مجلس اإلدارة  

 

 المفوض بالتوقيع 
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