
 صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالدوالر 
 مفتوح   استثماري  صندوق   

 ( المالية   الرياض المدار من قبل شركة )   

 ( مراجعة )غير   الموجزة ولية  األ  القوائم المالية    

 م 2021يونيو    30شهر المنتهية في   أ لفترة الستة 

 الوحدات  إلى حاملي المراجع المستقل  مع تقرير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المتنوع بالدوالر  صندوق الرياض للمتاجرة  
 صندوق استثماري مفتوح 

 )المدار من قبل الرياض المالية( 
 األولية الموجزة )غير مراجعة(  القوائم المالية

 م 2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 الوحدات  إلى حامليمع تقرير المراجع المستقل 

 

 

 الصفحات 
 

 

 

 2 الوحدات  إلى حاملي المراجع المستقل  تقرير 

 

 

 

 3 األولية  ركز المالي الم قائمة 

 

 

 

 4 األولية  قائمة الدخل الشامل 
 

 

 

 5 العائدة لحاملي الوحدات األولية  )حقوق الملكية(  قائمة التغيرات في صافي الموجودات 

 

 

 

 6 األولية  النقدية   قائمة التدفقات

 

 

 
 14-7 الموجزة  األولية  المالية اإليضاحات حول القوائم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 بالدوالر    للمتاجرة المتنوعصندوق الرياض  
 صندوق استثماري مفتوح 

 )المدار من قبل شركة الرياض المالية( 

 3                 تعتبر جزء ال يتجزء من هذه القوائم المالية األولية الموجزة  16 إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من  

ركز المالي األولية  ائمة المق  

م 2021يونيو   30كما في    

 )المبالغ بالدوالر األمريكي(

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 إيضاح 

 م 2021 يونيو 30

 )غير مراجعة( 

 م 2020ديسمبر  31

 )مراجعة( 

    الموجودات

 2,403,862 2,847,331 6 أرصدة النقدية 

 224,851,236 220,332,497 7 استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة 

  227,255,098  223,179,828  إجمالي الموجودات 

    

    المطلوبات

    

 221,049 290,612 10 أتعاب ادارة مستحقة 

 39,077 41,113  مستحقة   روفاتمص 

 260,126  331,725   إجمالي المطلوبات 

    

 226,994,972 222,848,103  صافي قيمة الموجودات العائدة لحاملي الوحدات

    

 8,422,837.93 8,217,830.61 8 الوحدات مصدرة )بالعدد( 

    

 26.95 27.12  العائدة للوحدة )حقوق الملكية(صافي قيمة الموجودات 



 بالدوالر    للمتاجرة المتنوعصندوق الرياض  
 صندوق استثماري مفتوح 

 )المدار من قبل شركة الرياض المالية( 

 4                 تعتبر جزء ال يتجزء من هذه القوائم المالية األولية الموجزة  16 إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من  

)غير مراجعة( قائمة الدخل الشامل األولية  

 م 2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 )المبالغ بالدوالر األمريكي( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 م 2020يونيو  30 م  2021يونيو 30 إيضاح  

    

    دخل االستثمارات

    

  1,451,299   2,090,019   دخل عموالت خاصة  

   2,090,019   1,451,299  

    

    المصروفات

    

 (247,037)  (575,564)  10 أتعاب ادارة الصندوق

 (14,430) (90,364)  9 مصروفات اخرى  

  (665,928) (261,467) 

    

 1,189,832 1,424,091  صافي الدخل للفترة

    

 - -  للفترة   الدخل الشامل اآلخر

    

 1,189,832 1,424,091  الدخل الشامل للفترة  إجمالي



 بالدوالر    للمتاجرة المتنوعصندوق الرياض  
 صندوق استثماري مفتوح 

 )المدار من قبل شركة الرياض المالية( 

 5                 تعتبر جزء ال يتجزء من هذه القوائم المالية األولية الموجزة  16 إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من  

صافي الموجودات العائدة لحاملي الوحدات األوليةائمة التغيرات في ق  

 م 2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 )المبالغ بالدوالر األمريكي( 

 

 

 

  م2020ويوني 30  م2021ويوني 30

 
  

 49,155,967 226,994,972 في بداية الفترة العائدة لحاملي الوحدات   )حقوق الملكية(  صافي الموجودات 

   

 1,189,832 1,424,091 الشامل للفترة  الدخل  إجمالي

   

   : اتالوحد االشتراكات واالستردادات من حاملي 

 112,105,663  101,318,923  الوحدات المصدرة 

 (23,023,172) (106,889,883)  الوحدات المستردة 

 89,082,491 (5,570,960)  ات صافي التغير من معامالت الوحد

   

 139,428,290 222,848,103 الفترة  نهاية في العائدة لحاملي الوحدات   )حقوق الملكية(  صافي الموجودات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بالدوالر    للمتاجرة المتنوعصندوق الرياض  
 صندوق استثماري مفتوح 

 )المدار من قبل شركة الرياض المالية( 

 6                 تعتبر جزء ال يتجزء من هذه القوائم المالية األولية الموجزة  16 إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من  

)غير مراجعة( قائمة التدفقات النقدية األولية   

 م 2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 )المبالغ بالدوالر األمريكي( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 م 2020يونيو  30 م 2021يونيو  30 إيضاح  

    

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

    

 1,189,832 1,424,091  للفترة صافي الدخل 

    

    صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية: 

 (76,921,469)   (981,261)    بالتكلفة المطفأة  المدرجة االستثمارات  

  88,522  69,563    أتعاب إدارة مستحقة 

 (3,061) 2,036    مستحقة  روفاتمص 

 (75,646,176) 514,429  األنشطة التشغيلية   الناتج من / )المستخدم في(صافي النقد 

    

    التمويلية:التدفقات النقدية من األنشطة 

 112,105,663  101,318,923   صدار الوحدات  إ المتحصالت من 

 (25,389,788) (106,889,883)   من الوحدات   المدفوعات من استردادات 

 86,715,875 (5,570,960)   األنشطة التمويليةالناتج من  )المستخدم في( / صافي النقد 

    

 11,069,699 (5,056,531)  في النقدية وشبه النقدية التغيرصافي 

    

 14,843,611 24,903,862  في بداية الفترة ية وشبه النقدية النقد

    

 25,913,310 19,847,331  في نهاية الفترة ية وشبه النقديةالنقد



 للمتاجرة المتنوعة بالدوالر  صندوق الرياض  
 صندوق استثماري مفتوح 

 )المدار من قبل شركة الرياض المالية( 
  )غير مراجعة( الموجزة  األولية المالية القوائم حول  إيضاحات  

 المالية  القوائم حول إيضاحات 

 م 2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )المبالغ بالدوالر األمريكي( 
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   الصندوق وأنشطته . 1
 

بين شركة الرياض المالية )"مدير الصندوق"(    يةمدار بموجب اتفاق  دخل ثابت  )"الصندوق"( هو صندوقصندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالدوالر  
يهدف الصندوق إلى الحفاظ على رأس المال وتحقيق عائد معقول منه ، من خالل االستثمار المباشر أو   )"حاملي الوحدات"(.  ومستثمري الصندوق

 الشريعة اإلسالمية.   غير المباشر في أدوات الدين المتوافقة مع

وبناءاً على ذلك، يقوم مدير الصندوق بإعداد قوائم   مدير الصندوق الصندوق باعتباره وحدة محاسبية مستقلة.   يعتبر مع حاملي الوحدات،    عند التعامل 
 مالية منفصلة للصندوق.  

ر الصندوق تفويض أو إسناد واجباته إلى واحدة أو أكثر  وبموجب اتفاقية الصندوق، يجوز لمدي تعتبر إدارة الصندوق من مسؤولية مدير الصندوق. 
 من المؤسسات المالية داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها. 

وقد بدأ   م(. 1988نوفمبر    28هـ )الموافق    1409ربيع الثاني    4على تأسيس الصندوق بالخطاب الصادر بتاريخ    البنك المركزي السعودي   وافق
 م. 1988يونيو  18الصندوق نشاطه في  

 

 اللوائح النظامية. 2
 

المالية بتاريخ   ديسمبر    24هـ )الموافق  1427ذو الحجة    3يخضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار )"الالئحة"( الصادرة عن هيئة السوق 
المتطلبات التي يتعين على جميع الصناديق  م(، والتي تنص على  2٠21فبراير    24هـ )الموافق  1442رجب   12م( والذي تم تعديله في  2٠٠6

 .االستثمارية في المملكة العربية السعودية إتباعها

 
 أسس اإلعداد   . 3

 بيان االلتزام    1.3

والمعايير    العربية السعودية ( "التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة  34تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم )

 . مراجعين والمحاسبين الهيئة السعودية لل معتمدة من  األخرى ال واإلصدارات  

المالية السنوية    القوائم مع  يجب أن تقرأ جنبا إلى جنب  و  وية، نالس   المالية   القوائم   في الموجزة جميع المعلومات المطلوبة   األولية المالية    القوائم ال تتضمن هذه  

م ال تشكل بالضرورة مؤشرا على البيانات المالية  2021يونيو    30إن نتائج فترة الستة أشهر المنتهية في    . م 2020ديسمبر    31للصندوق للسنة المنتهية في  

 م. 2021ديسمبر    31في  

 القياس  أساس    2.3

  من  العادلة   بالقيمة   االستثمارات  باستثناء  المحاسبي  االستحقاق  أساس   باستخدام   التاريخية،   التكلفة   أساس   على   الموجزة   االولية   المالية  البيانات إعداد   تم
 يعرض الصندوق قائمة المركز المالي األولي بحسب السيولة.  . العادلة  بالقيمة قياسها تم  والتي الخسارة   أو  الربح خالل

 الوظيفية وعملة العرض   العملة   3.3

 (.  يتم قياس البنود المدرجة في القوائم المالية األولية الموجزة باستخدام العملة الرئيسية التي يعمل فيها الصندوق )"العملة الوظيفية"

 الموجزة بالدوالر األمريكي ، وهي العملة الرئيسية للصندوق.   قوائم المالية األولية يتم عرض هذه ال 

 المعامالت واألرصدة  

باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ المعامالت. يتم تحويل الموجودات والمطلوبات   الدوالر األمريكي  عامالت بالعمالت األجنبية إلی يتم تحويل الم 

 السائدة في تاريخ المركز المالي األولي الموجز.   باستخدام أسعار الصرف  الدوالر األمريكي بالعمالت األجنبية إلى  

/ )الخسارة الشاملة(    سعر الصرف في قائمة الدخل الشامل   وخسائر الناتجة من تحويل  أرباح يتم إدراج   المركز المالي األولية في تاريخ قائمة   وكما 

 األولية. 

 



 للمتاجرة المتنوعة بالدوالر  صندوق الرياض  
 صندوق استثماري مفتوح 

 )المدار من قبل شركة الرياض المالية( 
  )غير مراجعة( الموجزة  األولية المالية القوائم حول  إيضاحات  

 المالية  القوائم حول إيضاحات 

 م 2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )المبالغ بالدوالر األمريكي( 
 

8 
 

 . أسس اإلعداد )تتمة(3

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية   4.3

إعداد   الموجزة  يتطلب  األولية  المالية  اإليرادات  القوائم  مبالغ  على  تؤثر  أن  شأنها  من  وافتراضات  وتقديرات  أحكام  باستخدام  القيام  االدارة  من 
المحتم  االلتزامات  عن  واإلفصاح  المرفقة  واإلفصاحات  والمطلوبات  والموجودات  االفتراضات  والمصروفات  هذه  من  التأكد  عدم  يؤدي  قد  لة. 

 والتقديرات إلى نتائج تتطلب تعديالت جوهرية للقيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي تؤثر في الفترات المستقبلية. 

ير، والتي لها خطر کبير في إحداث  إن عدم التأكد من االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى للتقدير في تاريخ التقر
اته على  تعديل جوهري للقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل الفترة المالية الالحقة تم وصفها أدناه. اعتمد الصندوق في افتراضاته وتقدير 

تقبال حيث أنها قد تطرأ نتيجة لتغيرات السوق أو  المؤشرات المتاحة عند إعداد القوائم المالية. إن الحاالت واإلفتراضات الحالية قابلة للتطوير مس
 الحاالت الناتجة خارج سيطرة الصندوق. مثل هذه التغيرات تنعكس على االفتراضات عندما تحدث. 

 االستمرارية 

مة الستمرار العمل في  قام مدير الصندوق بإجراء تقييم لقدرة الصندوق على االستمرار كمنشأة عاملة وهي مقتنعة بأن الصندوق لديه الموارد الالز 
لة.  المستقبل. وعالوة على ذلك، ال تدرك اإلدارة وجود أي شكوك جوهرية قد تلقي بظالل من الشك على قدرة الصندوق على االستمرار كمنشأة عام

 على أساس مبدأ االستمرارية.  القوائم المالية األولية الموجزة لذلك، تم إعداد هذه 

 السياسات المحاسبية المهمة   . 4

مع تلك المستخدمة والمفصح عنها في القوائم المالية السنوية  القوائم المالية األولية الموجزة تتوافق السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه 

م ، ولكن ليس لها تأثير  2021رة في عام م. هناك معايير وتعديالت وتفسيرات جديدة تنطبق ألول م 2020ديسمبر  31للصندوق للسنة المنتهية في 

 للصندوق. القوائم المالية األولية الموجزة على 

القوائم المالية األولية الموجزة  هناك العديد من التعديالت والتفسيرات األخرى التي تم إصدارها ولكنها لم تصبح سارية المفعول حتى تاريخ إصدار  

للصندوق. يعتزم الصندوق اعتماد تلك  القوائم المالية األولية الموجزة ك لن يكون له تأثير كبير على  للصندوق. ويرى مجلس إدارة الصندوق أن ذل

 التعديالت والتفسيرات ، إن طبقت. 

 

 تعاب اإلدارة والحفظ والمصروفات األخرى أ . 5
موجودات الصندوق. ويسترد مدير الصندوق  من صافي قيمة  %0.50في كل يوم تقييم، يقوم مدير الصندوق بتحميل الصندوق أتعاب إدارة بنسبة  

  من الصندوق أي مصاريف يتكبدها نيابة عن الصندوق مثل أتعاب المراجعة واألتعاب القانونية وأتعاب مجلس اإلدارة وأي رسوم أخرى مماثلة. 
 .من صافي قيمة موجودات الصندوق % 0.2وليس من المتوقع أن تتجاوز في مجموعها نسبة 

سنوياً من صافي قيمة موجودات    %0.005ك، وعلى أساس يومي يتقاضى مدير الصندوق من الصندوق رسوم حفظ بنسبة  وباإلضافة إلى ذل

 . دوالر امريكي لكل عملية  8الصندوق و 

 

 النقدية وشبهالنقدية  . 6

 
 م 2021يونيو  30 إيضاح

 )غير مراجعة( 

 م 2020ديسمبر  31

 )مراجعة( 

 2,403,862 2,847,331 6.1, 12 نقدية في حساب استثماري 

 22,500,000 17,000,000 7.1 وديعة مرابحة تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ االستحواذ 

 24,903,862 19,847,331  النقدية التدفقات قائمة  فيوشبه النقدية  النقدية

(. ال يحقق الصندوق  1النقدية في الحساب االستثماري المحتفظ بها في حساب جاري لدى الرياض المالية وهو طرف ذو عالقة )إيضاح  6-1

 أرباحاً من هذه الحسابات االستثمارية.  

 

 

 



 للمتاجرة المتنوعة بالدوالر  صندوق الرياض  
 صندوق استثماري مفتوح 

 )المدار من قبل شركة الرياض المالية( 
  )غير مراجعة( الموجزة  األولية المالية القوائم حول  إيضاحات  

 المالية  القوائم حول إيضاحات 

 م 2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )المبالغ بالدوالر األمريكي( 
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 استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة  . 7

 يلي ملخص لمحفظة االستثمارات: يستثمر الصندوق بصورة رئيسية في ودائع مرابحة وصكوك، فيما 

 م 2020ديسمبر   31
 )مراجعة( 

 م 2021يونيو  30

 )غير مراجعة( 

  ايضاح

   في عقود المرابحة   استثمارات  7.1 170,500,000 192,600,000

30,605,870 
47,748,166 

7.2 
   إستثمارات في صكوك 

223,205,870 
218,248,166 

 
 

1,645,366 2,084,331  
 دخل عموالت خاصة مستحقة   

224,851,236 220,332,497   

مليون دوالر    22.5م:  2020مليون دوالر امريكي  )  17أشهر أو أقل تبلغ    3المرابحات أعاله ودائع مرابحة تواريخ استحقاقها    تشمل   1.7

 امريكي(. 

 االستثمارات في الصكوك ذات معدل دخل متغير.   2,7

% سنويًا إلى  0.1م: تتراوح بين  2020سنويًا )  %6.00سنويا إلى    %0.25أعاله تتضمن معدل عمولة خاصة تتراوح بين    االستثمارات   3.7

 % سنويًا(. 6.00

 

 معامالت الوحدات   . 8

 : / السنة  للفترة   فيما يلي ملخصاً بمعامالت الوحدات

 م 2021يونيو  30 

  )غير مراجعة(

 م 2٠2٠ديسمبر  31

 )مراجعة( 

 ( الوحداتعدد ) 

 1,862,817.78  8,422,837.93 لفترة / السنةعدد الوحدات في بداية ا

    

 10,541,141.30   3,747,750.77  لفترة / السنة الوحدات المصدرة خالل ا 

 (3,981,121.15)  (3,952,758.09)  لفترة / السنة الوحدات المستردة خالل ا

 6,560,020.15  (205,007.32)  صافي التغير في الوحدات

    

 8,422,837.93  8,217,830.61 لفترة / السنةعدد الوحدات في نهاية ا

 

 مصروفات أخرى  . 9

  م 2021يونيو  30  م  2020يونيو  30

 مصروف ضريبة القيمة المضافة  86,730  12,403

 مصروفات أخرى  3,634  2,027

14,430  90,364  
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 صندوق استثماري مفتوح 

 )المدار من قبل شركة الرياض المالية( 
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 مع األطراف ذات العالقة  واألرصدةالمعامالت  . 10
 

يق  تتمثل األطراف ذات العالقة للصندوق في الرياض المالية )مدير الصندوق(، وبنك الرياض )باعتباره مساهم في شركة الرياض المالية( وصناد

 ومجلس اإلدارة.  أخرى يديرها مدير الصندوق

 

عالقة. تتم المعامالت مع األطراف ذات العالقة وفقاً لألحكام الصادرة من هيئة السوق  في سياق النشاط المعتاد يتعامل الصندوق مع أطراف ذات  

 المالية. يتم اعتماد كافة معامالت األطراف ذات العالقة بواسطة مجلس إدارة الصندوق. 

 

 أخرى في البيانات المالية هي   كما يلي: تفاصيل المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة بخالف تلك التي تم اإلفصاح عنها في أماكن  
 

المالي   قائمة المركز  تم ادراجها في  العالقة  المستحقة في األطراف ذات  القيمة المضافة  بند المصروفات  * ضريبة  األولي الموجزة تحت 

 المستحقة. 

 االدوات المالية حسب الفئة . 11

 التكلفة المطفأة م )غير مراجعة(2021يونيو  30
القيمة العادلة من خالل الربح  

 الخسارة و

   ركز المالي األولي الموجزةالموجودات كما في قائمة الم
   

 - 2,847,331 أرصدة النقدية 

 - 220,332,497 تكلفة المطفأة استثمارات بال

 - 223,179,828 اإلجمالي

 

 التكلفة المطفأة  م )مراجعة( 2020ديسمبر  31
القيمة العادلة من خالل الربح  

 الخسارة و

   قائمة المركز األولي الموجزة الموجودات كما في 
   

 - 2,403,862 أرصدة النقدية 

 - 224,851,236 المطفأة تكلفة  استثمارات بال

 - 227,255,098 اإلجمالي 

 المطفأة   م كمطلوبات مالية يتم قياسها بالتكلفة2020ديسمبر  31م و2021 يونيو 30تم تصنيف كافة المطلوبات المالية كما في

 

 

 

 طبيعة المعامالت الطرف ذو العالقة 

 الرصيد الختامي قيمة المعامالت خالل الفترة

 مدين / )دائن( 

 م 2021يونيو  30

 

 م 2020يونيو  30

 

 م 2021 يونيو 30

 )غير مراجعة( 

 م 2020 ديسمبر  30

 )مراجعة( 

 (221,049) (290,612) ( )247,034 ( )575,564 الصندوقأتعاب إدارة   الرياض المالية 

 

ضريبة القيمة المضافة  

 (33,157) (43,592) ( )12,352 ( )86,335 المستحقة* 

 2,403,862 2,847,331 - - االستثماري الحساب  
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 إدارة المخاطر المالية  . 12

 المخاطر المالية عوامل  1.12

قدرة الصندوق على   الحفاظ على  الصناديق هو  أفضل عوائد لحاملي  الهدف من  توفير  يتمكن من االستمرار في  االستمرار كمنشأة مستمرة حتى 
 الوحدات وضمان سالمة معقولة لحاملي الوحدات. 

 
 أنشطة الصندوق تعرضه لمجموعه متنوعة من المخاطر المالية: مخاطر السوق، ومخاطر االئتمان، ومخاطر السيولة، والمخاطر التشغيلية.  

 
مدير الصندوق مسؤول عن تحديد المخاطر والرقابة عليها. ويشرف مجلس الصندوق علي مدير الصندوق وهو مسؤول في نهاية المطاف عن اإلدارة  

 العامة للصندوق.  
الصندوق. وللصندوق شروط وأحكام  التي يضعها مجلس  الحدود  لتنفيذها علي  األول  المقام  والرقابة عليها في  المخاطر  تحديد  توثق وتحدد    يتم 

وفقاً إلرشادات  استراتيجياته التجارية الشاملة ، وتحمله للمخاطر ، وفلسفته العامة ألداره المخاطر ، وهو ملزم باتخاذ إجراءات إلعادة توازن محفظته  

 االستثمار.  

 

 ذه األساليب باألسفل. ويستخدم الصندوق أساليب مختلفة لقياس وإدارة مختلف أنواع المخاطر التي يتعرض لها ؛ ويرد شرح له

 مخاطر السوق   -أ

 ( مخاطر السعر 1) 

األجنبية   العمالت  الناجمة عن عوامل غير  أسعار السوق  للتغيرات في  نتيجة  للصندوق  المالية  األداة  قيمه  تذبذب  األسعار هي مخاطر  مخاطر 
 وحركات معدل الفائدة. 

سعار المستقبلية لألدوات المالية التي يحتفظ بها الصندوق. وتنويع مدير الصندوق  وتنشا مخاطر األسعار في المقام األول من عدم التأكد من األ
المالي المركز  تاريخ  وفي  المالية.  األدوات  في  استثماراته  أسعار  كثب حركه  عن  ومراقبة  االستثمارية  الصندوق  األولي  محفظته  لدى  كان   ،

 استثمارات في أدوات ملكية وصناديق استثمار. 

 االئتمان مخاطر  -ب

. كما في تاريخ  مخاطر االئتمان هي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يتسبب في خسائر مالية للطرف اآلخر

 على النحو التالي:  واالستثمارات بالتكلفة المطفأة االئتمان المتعلقة برصيده النقدي  لمخاطر الصندوق  يتعرضقائمة المركز المالي األولي، 

 

 الخسائر االئتمانية المتوقعة المبالغ الناشئة عن  

واالستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة والدخل المستحق على أساس الخسارة    تم قياس انخفاض قيمة الموجودات المالية على النقد وما يعادله ،
شهًرا. يعتبر الصندوق أن هذه التعرضات تنطوي على مخاطر ائتمانية منخفضة بناًء على التصنيفات االئتمانية الخارجية لألطراف    12المتوقعة لمدة  

هًرا وعمرها إلى منهجية الخسائر االئتمانية المتوقعة وسياسة انخفاض قيمة الصندوق. تعكس  ش   12المقابلة. تستند احتماالت التأخر عن السداد لمدة  
( بشكل عام معدل استرداد مفترض يرتبط بالتصنيفات االئتمانية المركبة لألطراف المقابلة. ومع ذلك ،  LGDمعلمات الخسارة الناتجة عن التعثر ) 

 دير الخسارة على أساس تقييم محدد للعجز النقدي المتوقع وعلى معدل الربح الفعلي األصلي. إذا كان األصل ضعيفًا ائتمانيًا ، فسيتم تق

 

 

 

 

 م2020ديسمبر    31

  )مراجعة( 

 م 2021يونيو    30

 )غير مراجعة(

 

 أرصدة نقدية  2,847,331  2,403,862
 استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة  220,332,497  224,851,236

227,255,098  223,179,828  
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 )تتمة( المخاطر المالية عوامل  1.12

 السيولة مخاطر  -ج

للوفاء بالتزامات مرتبطة بمطلوبات مالية ويراقب مدير  هي المخاطر المتمثلة في تعرض الصندوق لصعوبات في الحصول على التمويل الالزم  

 الصندوق متطلبات السيولة بشكل مستمر بغرض التأكد من كفاية التمويل المتوفر للوفاء بأي التزامات عند حدوثها. 

 

ها تتعرض لمخاطر السيولة  ، ومن ثم، فإناألربعاءمن يومي األثنين الى  تنص شروط وأحكام الصندوق على االكتتاب في الوحدات واستردادها  

ع تسويتها  الخاصة باسترداد أموال حملة األسهم في هذه األيام. تتألف الخصوم المالية للصندوق في المقام األول من الذمم الدائنة التي من المتوق

 ي األولي الموجز. ركز المالخالل شهر واحد من تاريخ قائمة ال 

 

لة من خالل التأكد من توفر أموال كافية للوفاء بأي التزامات عند نشوئها، إما من خالل االشتراكات  يقوم مدير الصندوق بمراقبة متطلبات السيو

 الجديدة أو تصفية محفظة االستثمار أو عن طريق أخذ قروض قصيرة األجل من مدير الصندوق. 

 على آجال االستحقاق المتوقعة: يلخص الجدول أدناه قائمة استحقاق الموجودات والمطلوبات الهامة في للصندوق بناًء  

 م 2021  يونيو  30

 ( مراجعة )غير 

 

  سنة   من  أقل    سنة   من  أكثر   اإلجمالي 

 أرصدة نقدية   2,847,331  -  2,847,331

 المطفأة   تكلفة بال مدرجةاستثمارات    203,332,497  17,000,000  220,332,497

 الموجودات  إجمالي  206,179,828  17,000,000  223,179,828

      

 أتعاب إدارة مستحقة  290,612  -  290,612

 مصروفات مستحقة  41,113  -  41,113

 المطلوبات  إجمالي  331,725  -  331,725

 

 م 2020  ديسمبر  31

 )مراجعة( 

 

  من سنة   أقل   سنة   من  أكثر   اإلجمالي 

 أرصدة نقدية  2,403,862    2,403,862

 استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة  202,351,236  22,500,000  224,851,236

 إجمالي الموجودات  204,755,098  22,500,000  227,255,098

      

 أتعاب ادارة مستحقة  221,049  -  221,049

 مصروفات مستحقة  39,077  -  39,077

 إجمالي المطلوبات   260,126   -   260,126 
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 التشغيلية المخاطر  -د

لبنية  خاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناتجة عن مجموعة متنوعة من األسباب المرتبطة بالعمليات والتكنولوجيا وا م

أ داخليًا  أنشطة الصندوق سواء  تدعم  التي  والسيولة  التحتية  االئتمان  األخرى غير  الخارجية  العوامل  الصندوق ومن  مقدم خدمة  لدى  و خارجيًا 

 والعمالت والسوق المخاطر مثل تلك الناشئة عن المتطلبات القانونية والتنظيمية. 

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

 هدفه االستثماري المتمثل في توليد عوائد لحاملي الوحدات. 

 مخاطر أسعار العموالت الخاصة   - هـ 

دة في  تمثل مخاطر أسعار العموالت الخاصة المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة التغيرات في أسعار العموالت الخاصة السائ

السوق. يخضع الصندوق لمخاطر أسعار العموالت ومخاطر مستقبلية بشأن موجوداته المرتبطة بعمولة خاصة بما في ذلك االستثمارات المقاسة  

  بالتكلفة المطفأة.

مع بقاء كافة المتغيرات    يوضح الجدول التالي األثر على ربح أو خسارة الصندوق للسنة نتيجة التغيرات المحتملة المعقولة في أسعار العموالت،

األخرى ثابتة. ليس هنالك أثر على الدخل الشامل اآلخر، حيث ال يوجد لدى الصندوق موجودات تم تخصيصها بالقيمة العادلة من خالل الدخل  

 .الف جوهرياً الشامل اآلخر أو كأدوات تغطية. وعملياً، قد تختلف نتائج التداول الفعلي عن تحليل الحساسية أدناه وقد يكون االخت

 األثر على الربح أو الخسارة  

 م 2020يونيو  30  م  2021يونيو  30 التغيير في معدل العمولة  

    

% 1زيادة بواقع   2,182,482  1,367,577 

% 1نقص بواقع    (2,182,482)  (1,367,577) 

 القيمة العادلة  2.12

األسواق النشطة إلى أسعار السوق المدرجة في نهاية التداول في تاريخ التقارير المالية. يتم تقييم  تستند القيمة العادلة لألدوات المالية المتداولة في  
 األدوات التي لم يتم اإلبالغ عن مبيعاتها في يوم التقييم بأحدث سعر للمزايدة. 

معلومات التسعير على أساس مستمر. يفترض  السوق النشط هو السوق الذي تتم فيه معامالت األصول أو االلتزامات بتردد وحجم كافيين لتوفير  
 أن القيمة الدفترية ناقًصا انخفاض قيمة األدوات المالية الممنوحة بالتكلفة المطفأة تقارب قيمها العادلة.  

 : يحتوي التسلسل الهرمي للقيمة العادلة على المستويات التالية

هي أسعار مدرجة )غير معدلة( في األسواق النشطة لألصول أو المطلوبات المماثلة التي يمكن للكيان الوصول إليها في    1• مدخالت المستوى  

 القياس؛ تاريخ  

سواء بشكل مباشر    االلتزام،والتي يمكن مالحظتها لألصل أو    1هي مدخالت غير األسعار المعروضة المدرجة في المستوى    2• مدخالت المستوى  

 و  باشر؛ مأو غير  

 هي مدخالت ال يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام.  3• مدخالت المستوى 
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بين التسلسل الهرمي لمستويات القيمة    التحويالت بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بشكل متكرر، يقوم الصندوق بتحديد  

لتي تحدث في نهاية  ا  الت، وتقدير التحوي(الهامة لقياس القيمة العادلة ككل  األدنىالمستوى    التعلى أساس مدخ)العادلة وذلك بإعادة تقويم التصنيف  
الموجزة والتي حدثت   القوائم المالية األولية  العادلة  الفترة  خاللالتغيرات. و  خاللهافترة إعداد  للقيمة  التسلسل الهرمي  لم يكن هناك تحويل في   ،

 .الربح أو الخسارة خاللبالقيمة العادلة من  المدرجةللموجودات المالية  

. هذه أصول مالية قصيرة األجل تقارب قيمتها الدفترية القيمة  النقدية واالستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة  األرصدةاألدوات المالية األخرى مثل 

 بسبب طبيعتها قصيرة األجل وجودة االئتمان العالية لألطراف المقابلة.  العادلة، 

 أرقام مقارنة  . 13

 .الحالية   الفترةتم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض  

 األحداث الالحقة  . 14

 المالية  القوائم  هذه  في  التعديل أو  اإلفصاح تتطلب  هامة  الحقة  أحداث هناك  تكن  لم  الموجزة،  األولية  المالية  القوائم  هذه  على  الموافقة  تاريخ  في

 . الموجزة  األولية 

 اخر يوم تقييم   . 15

 م(. 2020 يونيو 31) 2021 يونيو 30كان آخر يوم تقييم للسنة هو 

 الموجزة  األوليةاعتماد القوائم المالية  . 16
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