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Review of Investment Activities During the Period

Commentary on the Fund’s Performance During the Period

The Fund outperformed its benchmark during the six month period, largely due to superior Murabaha 
rates received by the Fund from its counterparties and yield contribution from Sukuk investments. Due 
to the economic crisis brought about by the Covid 19 pandemic, interest rates globally saw a steep 
decline as central banks hustled to stimulate economies by lowering rates. 1 Yr. LIBOR rate declined by 
approximately 150 bps during the period whereas the 1 Yr. SIBOR rate declined by approximately 120 
bps. This lead to a decline in asset yields in the money market asset class. The Fund however, 
maintained a spread over the 1M benchmark rate to allow investors to benefit from a high yield from a 
short term investment. The Fund made an annualized return of 1.88% during the period against the 
benchmark return of 1.32%, resulting in an outperformance of 0.56% (annualized). The decline in 
market interest rates affected the Fund’s overall yield however the effect on the Fund’s yield was less 
than the decline in market interest rates.  

Material Changes in the Fund During the Period

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

Special Commissions Received by the Fund Manager During the Period

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

The Fund continued to invest in high yielding Murabaha deposits, Sukuks and Shariah compliant Money 
market Funds during the period to maintain its overall yield above the 1M SAIBOR. The Fund placed 
Murabaha deposits within the GCC region mainly with ‘investment grade’ banks. Cash was deployed in 
money market funds to maintain liquidity and the overall weighted average maturity. The Fund also 
invested in quality US dollar denominated Sukuks during the period to enhance yield while maintaining 
liquidity as such Sukuks can be traded in the market. During the period, the Covid 19 crisis resulted in 
liquidity requirements for many of the investing clients. Accordingly the Fund had to keep high levels of 
cash in order to meet anticipated redemption requirements, due to which many of the maturing bank 
deposits were not rolled over. The fund also reduced its exposure to other investment funds in order to 
meet liquidity requirements. 
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 صندوق مسقط المالية ألسواق النقد

 

 

 (مفتوح  استثماري   صندوق ) 

 )المدار من قبل مسقط المالية(

 الموجزة )غير مراجعة(   األولية القوائم المالية  

 م2020 يونيو   30المنتهية في    أشهر   الستة   فترةل 
 

 الصفحة  فهرس 

 2 القوائم المالية األولية الموجزة  حول تقرير فحص المراجع المستقل 

 3 األولية  يقائمة المركز المال

 4 األولية  قائمة الدخل الشامل

 5 األولية  )حقوق الملكية(قائمة التغيرات في صافي الموجودات 

 6 األولية  قائمة التدفقات النقدية
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 صندوق مسقط المالية ألسواق النقد 

 )صندوق استثماري مفتوح( 

 )المدار من قبل مسقط المالية( 

 األولية  لمركز المالي قائمة ا

 م  2020يونيو  30في  كما

 )المبالغ بالريال السعودي( 

 

 

 

 م 2019ديسمبر  31 م 2020يونيو  30 إيضاح  

 ( مراجعة ) ( مراجعة)غير   

    الموجودات 

 19,575,022 41,019,051 11,6 لدى البنكالنقدية 

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  

 الخسارة 
7 116,769,493 114,141,994 

 158,640,998 127,552,503 8 مرابحة   -استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة  

 14,056,024 14,037,338 10 صكوك   -استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة  

 -  10,176,673  مدينون آخرون

 306,414,038 309,555,058  إجمالي الموجودات 

    

    المطلوبات 

 157,176 259,425 11 أتعاب إدارة مستحقة 

 135,300 257,708  مصروفات مستحقة أخرى 

 -  1,009,000  استردادات مستحقة 

 292,476 1,526,133  إجمالي المطلوبات 

    

صافي الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لحاملي  

 الوحدات  
 308,028,925 306,121,562 

    

 27,944,460 27,853,751 9 الوحدات المصدرة )بالعدد( 

 10.95 11,06  صافي قيمة الموجودات لكل وحدة  
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 صندوق مسقط المالية ألسواق النقد 

   )صندوق استثماري مفتوح( 

 المالية( )المدار من قبل مسقط 

 قائمة الدخل الشامل األولية 

 م 2020يونيو    30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 )المبالغ بالريال السعودي( 

 

 

 

 

 إيضاح 

لفترة الستة أشهر  

  30المنتهية في 

 م 2020يونيو 

لفترة الستة أشهر  

يونيو   30المنتهية في 

 م 2019

 ( مراجعة )غير  ( مراجعة)غير   

    الدخل 

    

 589,104  2,985,475 8 الدخل من المرابحة  

 418,007  281,296 10 الدخل من الصكوك 

االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من مكاسب محققة وغير محققة من 

 : خالل الربح أو الخسارة 
   

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة  مكاسب محققة من استبعاد /   )خسائر( - 

 الخسارة من خالل الربح أو 
 (709,820)  108,619 

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  مكاسب غير محققة من  - 

 الربح أو الخسارة 
7 1,722,721  256,235 

  4,279,672 1,371,965 

 

 المصروفات 
   

    

 120,328  531,339 11 أتعاب إدارة  

 74,084 297,505 11 مصروفات أخرى  

  828,844  194,412 

    

 1,177,553  3,450,828  فترة صافي الدخل لل

 - -  الدخل الشامل اآلخر  

 1,177,553  3,450,828  للفترة  إجمالي الدخل الشامل  
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 )صندوق استثماري مفتوح( 

 )المدار من قبل مسقط المالية( 

 ولية في صافي الموجودات )حقوق الملكية( األ  ات قائمة التغير

 م  2020يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 )المبالغ بالريال السعودي( 

 

 

 

 

لفترة الستة أشهر  

  30المنتهية في 

 م 2020يونيو 

لفترة الستة أشهر  

 30المنتهية في 

 م 2019يونيو 

 ( مراجعة )غير  ( مراجعة)غير  

   

 71,798,711  306,121,562 فترة الرصيد في بداية ال

 1,177,553  3,450,828 للفترةإجمالي الدخل الشامل 

   

   التغييرات من معامالت الوحدات 

 94,136,301  113,335,233 المتحصالت من إصدار الوحدات 

 (57,945,527)  (114,878,698) المدفوع مقابل الوحدات التي تم استردادها 

 36,190,774  (1,543,465) صافي التغيير من معامالت الوحدات  

 109,167,038 308,028,925 الفترة  العائدة لحاملي الوحدات في نهاية )حقوق الملكية( صافي قيمة الموجودات  
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   )صندوق استثماري مفتوح(

 المدار من قبل مسقط المالية( )

 قائمة التدفقات النقدية األولية  

 م  2020يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 )المبالغ بالريال السعودي( 

 

 

 معلومات اضافية 

 * استردادات مستحقة
  

1,009,000   - 

    
  

 

 

 

 

. األولية الموجزة من هذه القوائم المالية  يتجزأال  جزء   18إلى  1اإليضاحات المرفقة من تعتبر 

 

 إيضاح  

لفترة الستة أشهر  

يونيو   30المنتهية في 

 م 2020

لفترة الستة أشهر  

يونيو   30المنتهية في 

 م 2019

 ( مراجعة )غير  ( مراجعة)غير   

    التشغيلية التدفقات النقدية من األنشطة 

 1,177,553 3,450,828  فترة صافي دخل ال

    : ى التعديالت عل

مكاسب غير محققة من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل   - 

 الربح أو الخسارة 
7 (1,722,721 ) (256,235 ) 

  1,728,107 921,318 

    

    التشغيلية: صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات 

 (28,032,603)  (904,778)  استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 (9,413,245) 21,325,020  مرابحة   -استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة  

 1,613  18,686  صكوك   -استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة  

 -  (10,176,673)  آخرون دينونم

 14,754  102,249  أتعاب إدارة مستحقة 

 798  122,408  مصاريف مستحقة  

 (36,507,365) 12,215,019  األنشطة التشغيلية   الناتج من / )المستخدم في(صافي النقد 

    

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية: 

 94,136,301  113,335,233  المتحصالت من إصدار الوحدات  

 (57,945,527)  (113,869,698)  * استرداد وحدات

 36,190,774 ( 534,465)  ( األنشطة التمويلية الناتج من)  /  )المستخدم في(صافي النقد 

    

 (316,591)  11,680,554  صافي التغير في النقدية وما في حكمها:  

 6,657,315  64,599,744 6 النقدية وما في حكمها أول الفترة 

 6,340,724 76,280,298 6 النقدية وما في حكمها نهاية الفترة  



 ألسواق النقد صندوق مسقط المالية  

 )صندوق استثماري مفتوح( 

 )المدار من قبل مسقط المالية( 

 )غير مراجعة(   األولية الموجزة   إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2020  يونيو   30المنتهية في  لفترة الستة أشهر  

 )المبالغ بالريال السعودي( 
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 الرئيسية   تهنشطأو  الصندوق .1

)"الصندوق"( هو صندوق مفتوح تم تأسيسه وإدارته من   (تمويل التجارةألسواق النقد )المعروف سابقا  بصندوق  صندوق مسقط المالية  
شركة مساهمة سعودية مقفلة )"مدير الصندوق"(، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لبنك مسقط    –خالل اتفاقية بين شركة مسقط المالية  

اسمه  قرر الصندوق تغير    م 2018ر  سبتمب   30في    الوحدات"(.  يالمستثمرون )"مالكو)الشركة األم النهائية(. تأسست في سلطنة عمان،  
(. الوضع القانوني م2016ديسمبر    28هـ )الموافق  1438ربيع االول    29في    من صندوق تمويل التجارة إلى صندوق أسواق النقد.

 لشركة مسقط المالية تغير من ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة سعودية مقفلة.  

 (. م2016 يونيو 1هـ )الموافق 1437 شعبان 25بدأ الصندوق نشاطه في 

الوحدات، يعتبر مدير الصندوق ان الصندوق وحدة مستقلة. وبناء على ذلك، يقوم مدير الصندوق بإعداد قوائم مالية  حامليباالتفاق مع 
 أصول الصندوق.  حامليعالوة على ذلك، يعتبر أصحاب الوحدات من  للصندوق.مستقلة 

لصندوق في االستثمار في صناديق أسواق النقد المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية وغيرها من أدوات  يتمثل هدف االستثمار الرئيسي في ا
سوق النقد من أجل زيادة نمو رأس المال على المدى المتوسط مع الحفاظ على رأس المال المستثمر من خالل االستثمار في الريال  

 . لخليجيدول مجلس التعاون اعمالت السعودي والدوالر األمريكي و

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

 األخرى: والمصروفات  والرسومفيما يلي أسس األتعاب  

 تعاب اإلدارة أ

حسابها على اساس  من صافي قيمة موجودات الصندوق، والتي يتم    %0.3  عادلي بما    "الصندوق  مدير"مسقط المالية  لالمبلغ المستحق  
 على اساس ربع سنوي.  ستحقيومي. أتعاب اإلدارة ت 

 الحفظ أتعاب 

   المالية "أمين الحفظ"، وهي شركة مرخصة من هيئة السوق المالية بموجب ترخيص رقم الرياضيدفع الصندوق إلى شركة 

 اس يومي و تدفع على أساس ربع سنوي. % من صافي قيمة أصول الصندوق، والتي يتم احتسابها على أس0.05بما يعادل    37- 07070 

 الرسوم اإلدارية  

من صافي موجودات الصندوق، والتي يتم حسابها على اساس يومي، وتستحق على    %0.05  عادلي   بما  إلى مسقط المالية    يدفع الصندوق
 اساس ربع سنوي. 

 رسوم االتفاق 

 المتكبدة لشراء وبيع األوراق المالية. يتحمل الصندوق جميع رسوم االتفاق وعموالت الوساطة 

 صروفات اخرى  م

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

أتعاب اإلدارة، أو أتعاب الحفظ، أو رسوم االتفاق، أو الرسوم اإلدارية وأي رسوم أخرى  الحد األقصى  سعودي سنويا . ال يشمل هذا  
 متعلقة بالرافعة المالية. 

 التنظيم القانوني  .2

ديسمبر   24هـ )الموافق 1427ذو الحجة  3يخضع الصندوق ألنظمة صناديق االستثمار )"األنظمة"( الصادرة عن هيئة السوق المالية 
مايو    23)الموافق    1437شعبان    16( والتي تم تعديل المتطلبات بالتفصيل لجميع الصناديق في المملكة العربية السعودية في  م2006
 (.م2016



 ألسواق النقد صندوق مسقط المالية  

 )صندوق استثماري مفتوح( 

 )المدار من قبل مسقط المالية( 

 )غير مراجعة(   األولية الموجزة   إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2020  يونيو   30المنتهية في  لفترة الستة أشهر  

 )المبالغ بالريال السعودي( 
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 االشتراكات/االستردادات  .3

.  )"كل يوم"يوم التعامل(    الخميسإلى    مساء من االحد  12:00قبل الساعة  الصندوق مفتوح لالشتراكات او عمليات االسترداد للوحدات  

  طرح ب  قيمة الوحدات"(. يتم تحديد قييميوم ت  كل")  سعر اغالق كل يوم عمل الصندوق  موجودات )حقوق الملكية(يتم تحديد صافي قيمة 

عدد  )القيمة العادلة لموجودات الصندوق مطروحا منها مطلوبات الصندوق( من إجمالي  ثم قسمة  صافي قيمة الموجودات  المطلوبات من  

 . يق القائمة في يوم التقييموحدات الصناد

 أسس اإلعداد  .4

 االلتزام   بيان  1- 4

األولي" المعتمد في    المالي  التقرير"  ( 34رقم )تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة للصندوق وفق ا للمعيار المحاسبي الدولي  
 المملكة العربية السعودية وغيرها من المعايير واإلصدرات المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. 

شكل منفصل محددة بوضوح وبالتالي ال يعرض الموجودات والمطلوبات المتداولة وغير المتداولة ب دورة  ال يوجد لدى الصندوق تشغيل  

 وبدال من ذلك، يتم عرض الموجودات والمطلوبات بترتيب السيولة.  . األولية مركز الماليالفي قائمة 

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

 ياس أسس الق    2- 4

إعداد   الماليةتم  الموجزة    القوائم  التاريخيةاألولية  التكلفة  لمبدأ  العادلة من خالل  المعدلة  وفقا  بالقيمة  االستثمارات  أو    باستثناء  الربح 

 . الخسارة

 عملة العرض والنشاط    3- 4

تم قياسها باستخدام العملة الرئيسية للبيئة االقتصادية التي يعل فيها الصندوق    األولية الموجزة  البنود التي تتضمنها هذه القوائم المالية

 بالريال السعودي وهي عملة العرض والعملة الرئيسية للصندوق.  األولية الموجزة )"العملة الرئيسية"(. تم عرض هذه القوائم المالية

 معامالت واألرصدة بالعملة األجنبية ال   1- 3- 4

المعا تحويل  تحويل يتم  يتم  المعامالت.  تاريخ  في  السائدة  الصرف  أسعار  باستخدام  السعودي  الريال  إلى  األجنبية  بالعمالت  مالت 

. ركز المالي األوليةالموجودات والمطلوبات بالعملة األجنبية إلى الريال السعودي باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ قائمة الم

 ألجنبية الناتجة من الترجمة في قائمة الدخل الشامل األولية. تدرج أرباح وخسائر صرف العمالت ا

 المحاسبية الهامة  األحكام والتقديرات    4- 4

ال هذه  إعداد  للصندوق    قوائمعند  المحاسبية  السياسات  تطبيق  في  اإلدارة  اتخذتها  التي  الهامة  األحكام  كانت  الموجزة،  األولية  المالية 

باستثناء التقدير الموضح    - م  2019ديسمبر   31تقديرات هي نفسها المطبقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في  لوالمصادر الرئيسية ل

 أدناه:

 ئتمانية المتوقعة قياس مخصص الخسائر اال

، قامت األدأرة باضافة افتراضات معينة على مقياس الخسارة االئتمانية المتوقعة. ومع ذلك  ،عند إعداد القوائم المالية األولية الموجزة

د يؤدي  ي تغيير مستقبلي على االفتراضات و التقديرات قأ  ، فإن(19- بسبب فايروس كورونا )كوفيد   ةعدم اليقين الحالي حالية    ضوء وفي  

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

 . حتملةالم اتاالدارة سوق تستمر بتقدير التأثير بناء على التطور ،مع عدم اليقين المستقبلي

 



 ألسواق النقد صندوق مسقط المالية  

 )صندوق استثماري مفتوح( 

 )المدار من قبل مسقط المالية( 

 )غير مراجعة(   األولية الموجزة   إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2020  يونيو   30المنتهية في  لفترة الستة أشهر  

 )المبالغ بالريال السعودي( 
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 السياسات المحاسبية الهامة  .5

  السياسات المحاسبية الهامة المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة مع تلك المطبقة والمفصح عنها في القوائم الماليةتتوافق  
 . م2019ديسمبر  31للصندوق للسنة المنتهية في 

 لنقدية وما في حكمها ا .6
 م 2019ديسمبر  31 م 2020يونيو  30 ايضاح  
 ( مراجعة ) ( راجعة)غير م   
    

 19,575,022 41,019,051 11,  1- 6 مؤسسات مالية  أرصدة لدى
استحقاق   ذات  من  خالل    أصلي مرابحة    ة ثالث أقل 

 أشهر
8 35,261,247 45,024,722 

  76,280,298 64,599,744 

 

المملكة العربية السعودية والرياض  فرع    - يتم االحتفاظ باألرصدة النقدية في حسابات جارية وحساب استثماري لدى بنك مسقط    1- 6

 على هذه الحسابات. أرباح الصندوق  حققالمالية على التوالي. ال ي 

 

 رة خساالوأ  الربحبالقيمة العادلة من خالل حساب مدرجة استثمارات  .7
 

 ( مراجعةم )2019ديسمبر  31 ( مراجعةم )غير 2020يونيو  30 
   
 القيمة السوقية  التكلفة القيمة السوقية  التكلفة 

 114,141,994 112,539,234 116,769,493 115,046,772 صناديق استثمار
 

الصندوق داخل المملكة    يديره مديروالذي  مليون لاير سعودي.    9.2ويشمل ذلك االستثمار في صندوق مسقط كابيتال خيرات بقيمة  
 العربية السعودية. 

 

 القيمة السوقية % القيمة السوقية  التكلفة ( راجعةم )غير م 2020يونيو  30

    الصناديق االستثمارية 

 %100 116,769,493 115,046,772 صناديق المرابحة 

 %100 116,769,493 115,046,772 اإلجمالي 

 

 القيمة السوقية % القيمة السوقية  التكلفة ( مراجعةم )2019ديسمبر  31

    الصناديق االستثمارية 
 %100 114,141,994 112,539,234 صناديق المرابحة 

 %100 114,141,994 112,539,234 اإلجمالي 

 

 مرابحة  -اسثتمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة   .8

 التالية: الدول في بنوك  التقارير اريخالمرابحة في نهاية ت  ودائعيوضح الجدول التالي تفاصيل محفظة 

 م 2019ديسمبر  31 م 2020يونيو  30 
 ( مراجعة ) ( مراجعة)غير  

 31,092,117 54,651,636 سلطنة عمان 
 25,030,556 25,030,555 المملكة العربية السعودية 

 63,163,082 37,769,590 مملكة البحرين
 25,005,833 10,100,722 اإلمارات العربية المتحدة 

 14,349,410 - دولة الكويت 
 158,640,998 127,552,503 اإلجمالي 



 ألسواق النقد صندوق مسقط المالية  

 )صندوق استثماري مفتوح( 

 )المدار من قبل مسقط المالية( 

 )غير مراجعة(   األولية الموجزة   إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2020  يونيو   30المنتهية في  لفترة الستة أشهر  

 )المبالغ بالريال السعودي( 
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 )تتمة(  مرابحة -  استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة.     8

 السنة: الفترة / المقاسة بالتكلفة المطفأة خالل  ودائع المرابحةيوضح الجدول التالي حركة االستثمارات في  1- 8

 
 م 2019ديسمبر  31 م 2020يونيو  30

 ( مراجعة ) ( مراجعة)غير  
   

 37,589,674 113,616,276   بداية الفترة / السنةالقيمة الدفترية كما في 
 433,766,296 406,079,750 السنة  الفترة / اإلضافات خالل 
 (311,189,161) (392,352,920) السنة  الفترة / مستحق خالل

 1,976,503 2,985,475 قائمة الدخل الشامل األولية الدخل من أرباح ودائع المرابحة المعترف بها في 
 (3,502,314) (2,776,078) السنة الفترة / لدخل من أرباح ودائع المرابحة المحصلة خالل ا

 158,640,998 127,552,503 نهاية الفترة / السنة في كما القيمة الدفترية 

مليون لاير   45.02: م2019مليون لاير سعودي ) 35.26أشهر أو أقل بمبلغ  3تتضمن ودائع المرابحة التي تستحق خالل      2- 8

 (. 6 يضاحسعودي( )انظر ا

 

خالل    بحة تستحق جميع ودائع المرا  ،مثل األلومنيوم والبالتين والبالديوم وزيت النخيل الخام  بضاعةعلى    بضائعمرابحة الودائع  تعتمد        3- 8
 شهر.  12فترة أقل من 

 .% سنوي ا6% إلى 1,5 يتراوح معدل الربح على عمليات المرابحة من    4- 8

أجرى مدير الصندوق تقييم للخسائر االئتمانية المتوقعة لألصول المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة. لم يتم إدراج مخصص النخفاض       5- 8
 ألن المبلغ لم يكن جوهري ا.األولية القيمة على هذه األصول المالية في القوائم المالية 

 معامالت الوحدات  .9
 للفترة / السنة:  ي ملخصا  لمعامالت الوحدات فيما يل

 م 9201ديسمبر 31 م 2020يونيو  30 

 ( مراجعة )غير  ( مراجعة) 
   

 6,762,736 27,944,460 بداية الفترة / السنة الوحدات في  

 33,715,300 10,328,038 وحدات مصدرة  

 (12,533,576) ( 10,418,747)  وحدات مستردة  

 21,181,724 ( 90,709)  صافي التغير في الوحدات 

 27,944,460 27,853,751 نهاية الفترة / السنة الوحدات في  

 عدد الوحدات التي تحتفظ بها الصناديق التي يديرها مدير الصندوق.   (وحدة 1,364,821.81: م9201) وحدة  746,955ذلك يشمل   1- 9

 صكوك  -استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة   .10

 : فترة / السنةالالمقاسة بالتكلفة المطفأة خالل  الصكوكيوضح الجدول التالي حركة االستثمارات في 

 م 2019ديسمبر  31 م 2020يونيو  30 
 ( مراجعة ) ( مراجعة)غير  
   

 14,061,985 14,056,024 ة الفترة / السن ةيبدا القيمة الدفترية كما في 
 742,267 281,296 قائمة الدخل الشامل األولية  الصكوك المعترف بها في أرباح 
 (748,228) (299,982) السنة الفترة / الصكوك المحصلة خالل أرباح 

 14,056,024 14,037,338 نهاية الفترة / السنة  القيمة الدفترية كما في

 



 ألسواق النقد صندوق مسقط المالية  

 )صندوق استثماري مفتوح( 

 )المدار من قبل مسقط المالية( 

 )غير مراجعة(   األولية الموجزة   إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2020  يونيو   30المنتهية في  لفترة الستة أشهر  

 )المبالغ بالريال السعودي( 
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 صكوك )تتمة(  –. استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة  10

. تحمل الصكوك عمولة، تدفع على أساس ربع 2االستثمارات في الصكوك تمثل الصكوك الصادرة من بنك سعودي بارز مصنف ب أ أ  10-1
. قام مدير م2026نقطة أساس. إن الحد األقصى لموعد استحقاق الصكوك هو أغسطس    200  ا  زائدأشهر    3سنوي بسعر سايبور لمدة  

مانية المتوقعة للموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة. وبالتالي، لم يتم إدراج مخصص انخفاض  ق بإجراء تقييم للخسارة االئت دوالصن 
 حيث أن المبلغ غير جوهري. األولية قيمة لهذه الموجودات المالية في القوائم المالية 

 األطراف ذات العالقة   مع رصدةاألالت وعاممال .11

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

 فقط الشكل القانوني. 

   مع األطراف ذات العالقة معامالتال    11-1
 

في سياق أنشطته العادية، يتعامل الصندوق مع األطراف ذات العالقة. تتم معامالت األطراف ذات العالقة مع شروط وأحكام الصندوق.  
 تتم الموافقة على جميع معامالت األطراف ذات العالقة من قبل مجلس إدارة الصندوق. 

 

 م 2019يونيو  30 م 2020يونيو  30 طبيعة المعاملة  العالقة طبيعة  األطراف ذات العالقة 

 ( مراجعة )غير  ( مراجعة)غير    

فرع المملكة العربية   –بنك مسقط 

السعودية )فرع بنك مسقط(  

 األم( الشركة )

مالك مدير 

 الصندوق 

 ودائع المرابحة  دخل - 

 شراء ودائع المرابحة  - 

 ودائع مرابحة مستحقة  - 

- 10,900 

- 46,991,685 

- 46,991,685 

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

 ( 1)ايضاح   رسوم إدارية - 

531,339 120,328 

88,557 19,759 

 15,375 80,173 ( 1)ايضاح أتعاب الحفظ -  زميلة الرياض المالية

صندوق استثمار مدار من قبل  

 مسقط المالية 
 زميلة

 اشتراك في الوحدات  - 

 استرداد في الوحدات  - 

7,200,000 23,690,839 

24,874,556 42,228,057 

  أعضاء مجلس اإلدارة 
أتعاب اجتماع مجلس  

 اإلدارة 
9,945 9,918 

 

  أرصدة األطراف ذات العالقة    11-2
 

 م 2019ديسمبر  31 م 2020يونيو  30 ايضاح  طبيعة األرصدة  طبيعة العالقة  األطراف ذات العالقة 

 ( مراجعة ) ( مراجعة)غير     

فرع   –بنك مسقط 
المملكة العربية 

السعودية )فرع بنك  
 األم( الشركة مسقط( )

مالك مدير 
 الصندوق 

 19,274,359 40,487,616 6 رصيد لدى البنك - 

صندوق استثمار مدار 
 من قبل مسقط المالية 

 زميلة
اشتراك في وحدات   - 

 السوقية القيمة  – الصندوق 
 8,260,435 

 
25,852,039 

 

 شركة مسقط المالية 
مدير 

 الصندوق 

 157,176 259,425  أتعاب إدارة مستحق  - 

 26,426 42,301  رسوم إدارية*  - 

 زميلة الرياض المالية

رصيد لدى مؤسسات   - 
 مالية

6 531,435 300,663 

 12,738 32,305  * أتعاب الحفظ - 

 األرصدة ضمن المصروفات المستحقة األخرى. * تم تسجيل هذه 



 ألسواق النقد صندوق مسقط المالية  

 )صندوق استثماري مفتوح( 

 )المدار من قبل مسقط المالية( 

 )غير مراجعة(   األولية الموجزة   إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2020  يونيو   30المنتهية في  لفترة الستة أشهر  

 )المبالغ بالريال السعودي( 
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 دوات المالية حسب الفئة األ .12
 

 ( مراجعةم )غير 2020يونيو  30
القيمة العادلة من خالل الربح  

 التكلفة المطفأة  أوالخسارة 
   الموجودات كما في قائمة المركز المالي  

 
 لدى البنكالنقدية 

- 41,019,051 

 - 116,769,493 العادلة من خالل الربح أو الخسارة استثمارات مدرجة بالقيمة  
 127,552,503 - ودائع مرابحة  –استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة  
 14,037,338 - صكوك  –استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة  

 10,176,673 - مدينون آخرون
 192,785,565 116,769,493 اإلجمالي 

 

 

 ( مراجعةم )2019ديسمبر  31
القيمة العادلة من خالل الربح  

 التكلفة المطفأة  أوالخسارة 
   الموجودات كما في قائمة المركز المالي 

 19,575,022 -  لدى البنك النقدية
 -  114,141,994 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 158,640,998 - مرابحة ودائع  –استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة  
 14,056,024 -  صكوك  –استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة  

 192,272,044 114,141,994 اإلجمالي 

 

 . التكلفة المطفأةب كمطلوبات مالية يتم قياسها م 2019ديسمبر  31وم 2020يونيو  30مطلوبات المالية كما في تم تصنيف كافة ال

 
 إدارة المخاطر المالية  .13

   عوامل المخاطر المالية   13-1

 الهدف من الصناديق هو االستمرار في توفير أفضل العوائد لمالكي الوحدات. 

ض الصندوق نفسه لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية: كمخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة   إن انشطة الصندوق تُعر ِّ
 ومخاطر التشغيل.  

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

يتم تحديد مخاطر المراقبة والتحكم في المقام األول ليتم تنفيذها بناء  على الحدود التي يضعها مجلس إدارة الصندوق. يملك الصندوق  
لعامة  سجل الشروط واألحكام الخاصة به التي تحدد استراتيجيات نشاطاته العامة، وقابلية تعرضه للمخاطر وفلسفتة إلدارة المخاطر ا

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

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

 مخاطر السوق  - أ

 مخاطر صرف العمالت األجنبية (1

خاطر تقلبات القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في معدالت صرف العمالت  مخاطر العمالت هي م 
   األجنبية وتنشأ من األدوات المالية المقيمة بالعملة األجنبية.

 لمخاطر الصرف األجنبي.، ال يتعرض الصندوق يتم تصنيف األدوات المالية للصندوق بالريال السعودي وبالتالي



 ألسواق النقد صندوق مسقط المالية  

 )صندوق استثماري مفتوح( 

 )المدار من قبل مسقط المالية( 

 )غير مراجعة(   األولية الموجزة   إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2020  يونيو   30المنتهية في  لفترة الستة أشهر  

 )المبالغ بالريال السعودي( 
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 . إدارة المخاطر المالية )تتمة( 13

 عوامل المخاطر المالية )تتمة(  13-1

 مخاطر السوق )تتمة(  -أ

 مخاطر معدل العمولة  (2

الثابت   الفائدة  مخاطر معدل العمولة هي مخاطر تقلبات التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية أو القيمة العادلة لألدوات المالية لعائد

 بسبب التغيرات في معدالت العمولة في السوق. 

 :بمعدل التغيريتعرض الصندوق لمخاطر أسعار العموالت بالقيمة العادلة حيث يتم قياس األدوات المالية للصندوق 

 م2019ديسمبر   31 م 2020يونيو    30 

 ( مراجعة )  ( مراجعة )غير   

التغيير المعقول  

 المحتمل % 

التأثير على صافي 

 الموجودات 

التغيير المعقول 

 المحتمل % 

التأثير على صافي 

 الموجودات 

 702,801 %5± 701,867 %5± الصكوك 

     

 
 مخاطر السعر      (3

مخاطر األسعار هي مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية للصندوق نتيجة للتغيرات في أسعار السوق بسبب عوامل أخرى غير تحركات  
 أسعار العمالت األجنبية والعموالت. 

 يتعرض الصندوق لمخاطر أسعار أدوات حقوق الملكية حيث يحتفظ الصندوق بهذه االستثمارات. 

الصندوق، والتغييرات المعقولة والمحتملة في عوائد كل استراتيجية  )حقوق الملكية(  يلخص الجدول ادناه التأثير على صافي موجودات  
. ان التغيير المحتمل بشكل معقول هو تقييم اإلدارة، السنةالفترة /  في نهاية  كما    الصناديقفي    هخالل استثمارات   بتعرض لها الصندوق من

، لما تمثله نسبة مئوية محتملة ممكنة بشكل معقول في قيمة الصندوق بعد  صناديق االستثماراستنادا  إلى البيانات التاريخية المستمدة من 
مدار   استراتيجية على  الموجودات  أ  6كل  التأثير على صافي  احتساب  يتم  السعودي.  بالريال  الملكية(  شهر،  ل )حقوق    حاملي العائدة 

 الوحدات القابلة لالسترداد من خالل تطبيق الحركة المحتملة المعقولة المحددة لكل استراتيجية على قيمة كل استثمار يملكه الصندوق. 
 

 م2019ديسمبر   31 م 2020يونيو    30 

 ( مراجعة )  ( مراجعة )غير   

 

التغيير المعقول 

 المحتمل % 

التأثير على صافي 

      الموجودات

 )حقوق الملكية( 

التغيير المعقول 

 المحتمل % 

التأثير على صافي 

      الموجودات

 )حقوق الملكية( 

  1,141,420-/+ %1 -/+ 1,167,695-/+ %1 -/+ صناديق المرابحة 

     
 

 مخاطر االئتمان   - ب
 

يتعرض الصندوق لمخاطر ائتمانية، وهي مخاطر أن يتسبب أحد أطراف األداة المالية في خسارة مالية للطرف اآلخر بسبب عدم الوفاء  

  البنكية. ولألرصدةيتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان لمحفظته االستثمارية  .بااللتزام

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

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

صة بالنقد وما في حكمه، واالستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة، والموجودات األخرى.  يتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان الخا  .المقابلة

أرصدة البنوك مودعة لدى مؤسسات حسنة السمعة، ومن ثم فإن مخاطر االئتمان ضئيلة. بالنسبة لألصول األخرى، فإن مخاطر االئتمان  

ا.   منخفضة أيض 

 



 ألسواق النقد صندوق مسقط المالية  

 )صندوق استثماري مفتوح( 

 )المدار من قبل مسقط المالية( 

 )غير مراجعة(   األولية الموجزة   إيضاحات حول القوائم المالية 
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 . إدارة المخاطر المالية )تتمة( 13

 عوامل المخاطر المالية )تتمة(  13-1

 مخاطر االئتمان )تتمة(  -ب

 التصنيف االئتماني 

يف تم تقييم جودة االئتمان للنقد لدى البنك للصندوق بالرجوع إلى التصنيفات االئتمانية الخارجية التي في جميع الحاالت يعد أعلى من تصن
 ت االئتمانية أدناه:الدرجة االستثمارية. تم جدولة النقد لدى البنك مع التصنيفا

 
 تصنيف المؤسسات المالية   م 2020يونيو  30  م 2019ديسمبر  31

   )غير مراجعة(   )مراجعة( 

 النقدية في البنوك     

 ب ب   40,487,616  19,274,359

     

 النقدية لدى أمين الحفظ     

  غير مصنفة  531,435  300,663

     

 ودائع المرابحة     

 أ    -   -  25,005,833

 + ب ب ب   10,100,722  -

 ب ب  -   37,653,859  31,092,117

 ةغير مصنف  79,797,922  102,543,048

158,640,998  127,552,503   

 صكوك     

 2ب أ أ   14,037,338  14,056,024
 

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

  ايضاح  م 2020يونيو  30 م 2019ديسمبر  31

   )غير مراجعة(  )مراجعة( 

    

 النقدية وما في حكمها  6 41,019,051 19,575,022

 ودائع مرابحة  8 127,552,503 158,640,998

 صكوك  10 14,037,338 14,056,024

 موجودات أخرى   10,176,673 - 

 

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

 . الودائع والصكوكلنقدية وما في حكمها واحاجة إلى أي خسائر انخفاض في القيمة جوهرية مقابل 

 مخاطر السيولة  - ج
 

لمتمثلة في عدم قدرة الصندوق على توليد موارد نقدية كافية لتسوية التزاماته بالكامل عند استحقاقها أو  مخاطر السيولة هي المخاطر ا 
 يمكن القيام بذلك إال بشروط تكون غير مادية بشكل جوهري. 

لسيولة الخاصة  تنص شروط وأحكام الصندوق على االكتتاب في الوحدات واستردادها في كل يوم تقييم، ومن ثم، فإنها تتعرض لمخاطر ا
باستيفاء عمليات االسترداد في أي وقت. وتعتبر األوراق المالية للصندوق قابلة للتحقيق بسهولة ويمكن تصفيتها في أي وقت. ومع ذلك،  
قام مدير الصندوق بوضع بعض إرشادات السيولة الخاصة بالصندوق ويقوم بمراقبة متطلبات السيولة على أساس منتظم لضمان وجود  

كافية للوفاء بأي التزامات عند نشوئها، إما من خالل االشتراكات الجديدة أو تصفية محفظة االستثمار أو بالحصول على تمويل    أموال
 الصندوق.  العالقة فيمن األطراف ذات 



 ألسواق النقد صندوق مسقط المالية  

 )صندوق استثماري مفتوح( 

 )المدار من قبل مسقط المالية( 
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 . إدارة المخاطر المالية )تتمة( 13

 عوامل المخاطر المالية )تتمة(  13-1

 مخاطر السيولة )تتمة(  -ج

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

  م )غير مراجعة( 2020يونيو  30

  أقل من سنة  أكثر من سنة  اإلجمالي 

    

 مستحقة أتعاب إدارة  259,425 - 259,425

 مصروفات مستحقة أخرى  257,708 - 257,708

 استردادات مستحقة  1,009,000 - 1,009,000

 إجمالي المطلوبات  1,526,133 - 1,526,133

 
  م )مراجعة( 2019ديسمبر  31

  أقل من سنة  أكثر من سنة  اإلجمالي 

    

 أتعاب إدارة مستحقة  157,176 - 157,176

 مصروفات مستحقة أخرى  135,300 - 135,300

 إجمالي المطلوبات  292,476 - 292,476

 لمخاطر التشغيلية ا  -د

بالعمليات  المرتبطة  األسباب  من  متنوعة  مجموعة  عن  الناتجة  المباشرة  غير  أو  المباشرة  الخسارة  مخاطر  هي  التشغيل  مخاطر 

داخلي ا أو خارجي ا لدى مقدم خدمة الصندوق ومن العوامل الخارجية األخرى  والتكنولوجيا والبنية التحتية التي تدعم أنشطة الصندوق سواء  

 غير مخاطر االئتمان والسيولة والعمالت والسوق مثل تلك الناشئة عن المتطلبات القانونية والتنظيمية. 

ة واألضرار التي لحقت بسمعته  يتمثل هدف الصندوق في إدارة المخاطر التشغيلية من أجل تحقيق التوازن بين الحد من الخسائر المالي 

   في تحقيق هدفه االستثماري المتمثل في توليد عوائد لحاملي الوحدات. 

 تقدير القيمة العادلة     13-2

القيمة العادلة هي السعر الذي يتم تسلمه لبيع أصل أو يتم دفعه لتحويل التزام في ظروف اعتيادية منتظمة بين المشارکين في السوق في  

 يستخدم الصندوق التسلسل الهرمي التالي لتحديد واإلفصاح عن القيمة لألدوات المالية:  القياس.تاريخ 

للكيان    المدخالت هي–  1المستوى   • يمكن  التي  المماثلة  المطلوبات  أو  للموجودات  النشطة  األسواق  في  المعدلة(  )غير  السوق  أسعار 

 الوصول إليها في تاريخ القياس. 

بشكل   للموجودات أو المطلوبات  ي يمكن مالحظتهاالت 1شملت المستوى   المدخالت هي مدخالت غير األسعار المعروضة – 2المستوى  •

 مباشر أو غير مباشر.

 . المدخالت هي مدخالت ال يمكن مالحظتها للموجودات أو المطلوبات – 3المستوى  •
 

لقيمة العادلة من خالل الربح  المدرجة ب ستثمارات ااالفي حكمها،    ، األدوات المالية للصندوق تشمل النقدية ومام2020يونيو    30كما في  

، جميع األدوات المالية  الربح أو الخسارةالصكوك، باستثناء االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل  المرابحة،  ، ودائع  ةالخسار  وأ

محتفظ بها بالمستوى الثاني للتسلسل الهرمي    الربح أو الخسارة تقاس بالتكلفة المطفأة وقيمتها الدفترية مقاربة لقيمتها العادلة من خالل  

اإلدارة صافي قيمة الموجودات للصناديق بناء على بيانات السوق   تستخدمة العادلة لمثل هذه االستثمارات،  للقيمة العادلة. لتحديد القيم

 .  م2020يونيو  30المنتهية في  فترةالثاني والثالث خالل ال ،. لم يكن هناك تحويالت من المستوى األولالقابلة للمالحظة
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 معايير هامة جديدة صادرة وغير مطبقة    . 14

المعايير  جميع  اعتماد  الصندوق  يعتزم  األن.  حتى  المفعول  سارية  تصبح  لم  لكنها  الجديدة  والتفسيرات  المعايير  من  عدد  اصدار  تم 

التفسيرات الجديدة ويعتقد أن أيا من هذه لن  و  والتفسيرات المعمول بها عندما تصبح فعالة. قام مدير الصندوق بتقييم أثر هذه المعايير

 المالية للصندوق في المستقبل. القوائم يكون لها أي تأثير على 

 ألحداث الالحقة بعد فترة تاريخ التقرير  ا  15.  

  المالية القوائم  ، والتي يتطلب من اإلدارة اإليضاح أو اإلفصاح عنها في  األولية  ركز الماليلم يكن هناك حدث مهم بعد تاريخ قائمة الم

 . األولية

 لتغيرات في شروط وأحكام الصندوقا  16.

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

 خر يوم تقييم  آ 17. 

 . (م2019 ديسمبر 31) م2020يونيو  30 للفترة هوكان آخر يوم تقييم  ،وفق ا لشروط وأحكام الصندوق

 األولية الموجزة  القوائم المالية اعتماد  18.  

 (. م2020  أغسطس  25الموافق  )  هـ1442  محرم  6قبل مجلس إدارة الصندوق    من  المالية األولية الموجزة  القوائمتمت الموافقة على هذه  
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