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تقرير حول فحص القوائم المالية األولية الموجزة

   إلى السادة حاملي الوحدات ومدير
صندوق إنسان االستثماري الوقفي

 مقدمة
والقوائم األولية    2022  ويوني  30)"الصندوق"( كما في    صندوق إنسان االستثماري الوقفيلقد فحصنا قائمة المركز المالي األولية المرفقة ل

ذلكذات الصلة للدخل الشامل، والتغيرات في حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات والتدفقات النقدية لفترة الستة أشهر المنتهية في 
الصندوق مسؤول عن إعداد وعرض هذه ا األولية الموجزة وفقاً لمعيار    ةيلقوائم المالالتاريخ واإليضاحات التفسيرية األخرى. إن مدير 

ةي ال "، المعتمد في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه القوائم الم ة ي"التقارير المال-  34المحاسبة الدولي رقم  
 الموحدة األولية الموجزة استناداً إلى فحصنا.

 نطاق الفحص
األولية المنفذ من قبل المراجع المستقل    ةي، "فحص المعلومات المال 2410وفقاً للمعيار الدولي الرتباطات الفحص رقم    لقد قمنا بإجراء فحصنا

األولية من توجيه استفسارات، بشكل أساسي لألشخاص    ةيللمنشأة"، المعتمد في المملكة العربية السعودية. يتكون فحص المعلومات المال
والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات فحص أخرى. تعد إجراءات الفحص أقل نطاقاً بشكل كبير    ةيعن األمور المال   ؤولينالمس

المراجعة الدولية، المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وعليه فإنها التمكننا من الحصول    رييمن عملية المراجعة التي يتم القيام بها وفقاً لمعا
 تحديدها خالل عملية المراجعة، وبالتالي فإننا ال نبدي رأي مراجعة.  مكن يتأكيد بأننا سنكون على علم بجميع األمور الهامة التي    على

 استنتاج
أن القوائم المال  لفتياستناداً إلى فحصنا، لم  إعدادها، من جميع النواحي    ةيانتباهنا أي شي يجعلنا نعتقد  األولية الموجزة المرفقة لم يتم 

 ، المعتمد في المملكة العربية السعودية. 34الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  

برايس وترهاوس كوبرز

مفضل عباس علي
447ترخيص رقم 

 هـ1444محرم    24
(2022أغسطس    22)
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 صندوق إنسان االستثماري الوقفي
  قائمة المركز المالي األولية

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 

 

 

 

 إيضاح

   كما في
 يونيو 30

2022 

   فيكما 
 ديسمبر 31

2021 
 )مراجعة( )غير مراجعة(  

    الموجودات

 3,895 9,760  نقد وما يماثله

 32,459 9430,2  استثمارات محتفظ بها بالتكلفة المطفأة

 168,629 151,265  استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 - 44  توزيعات أرباح مدينة

 6,118 -  مقابل بيع استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلذمم مدينة 

 - 2  مبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى

 211,101 65191,3  مجموع الموجودات
    

    المطلوبات

 7 110 6 أتعاب إدارة مستحقة

 17,463 -  توزيعات أرباح دائنة

 632 116  مستحقات ومطلوبات أخرى

 18,102 226  مجموع المطلوبات
    

 192,999 ,139191  حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات
    

 17,487 17,489  وحدات مصدرة باآلالف
    

 11,0367 9110,92  حقوق الملكية للوحدة الواحدة باللاير السعودي
 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة. 10إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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 صندوق إنسان االستثماري الوقفي
 قائمة الدخل الشامل األولية )غير مراجعة(

 غير ذلك()جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر 

 

 

 

 

 إيضاح

   للفترة المنتهية في

 2022يونيو  30

   للفترة المنتهية في

 2021يونيو  30

    الدخل

 2,534 3,329  إيرادات توزيعات أرباح، بالصافي 

    ربح من استثمارات محتفظ بها بالتكلفة المطفأة:

 - -  مرابحة السلع -

 1,012 1,031  صكوك -

 7,023 7,768  استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل، بالصافي ربح محقق من بيع 
)خسارة( / ربح غير محقق في القيمة العادلة من إعادة قياس استثمارات محتفظ بها بالقيمة 

 العادلة من خالل قائمة الدخل، بالصافي 
 

(13,130) 16,164 

 (19) (35)  األجنبية، بالصافي صافي خسارة صرف العمالت 

 26,714 (1,037)    مجموع )الخسارة( / الدخل

    

    المصاريف

 (575) (638) 6 أتعاب إدارة

 (226) (259)  مصاريف أخرى

 19 56  ، بالصافي انخفاض في قيمة االستثمارات المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة عكس مخصص

 (782) (418)  مجموع المصاريف

    

 25,932 (,8781)  صافي )الخسارة( / الدخل للفترة

 - -  الدخل الشامل اآلخر للفترة

    

 25,932 (,8781)  مجموع )الخسارة( / الدخل الشامل للفترة

 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة. 10إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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 صندوق إنسان االستثماري الوقفي
 )غير مراجعة(األولية قائمة التغيرات في حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 

 

   للفترة المنتهية في

2022يونيو  30  

   للفترة المنتهية في

2021يونيو  30  

   

 150,568 192,999 حقوق الملكية في بداية الفترة

   

 25,932 (,8781) الدخل الشامل للفترة / مجموع )الخسارة(

   

   التغيرات من معامالت الوحدات

 25,068 18 متحصالت من إصدار وحدات

 - - مدفوعات مقابل وحدات مستردة

 18 25,068 

   

 201,568 ,139191 حقوق الملكية في نهاية الفترة

 

 

 

   للفترة المنتهية في

2022يونيو  30  

   للفترة المنتهية في

2021يونيو  30  

 وحدات 'باآلالف' وحدات 'باآلالف' 

   

 15,004 17,487 الوحدات في بداية الفترة

   

 2,475 2 مصدرةالوحدات ال

 - - مستردةالوحدات ال

 2,475 2 صافي التغير في الوحدات

   

 17,479 17,489 الوحدات في نهاية الفترة

 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة. 10إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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 صندوق إنسان االستثماري الوقفي
 قائمة التدفقات النقدية األولية )غير مراجعة(

 يذكر غير ذلك()جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم 

 

 

 للفترة المنتهية في

 2022يونيو  30

 للفترة المنتهية في

 2021يونيو  30

   التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 25,932 (,8781) صافي )الخسارة(/ الدخل للفترة

   تعديالت لـ:

   ربح من استثمارات محتفظ بها بالتكلفة المطفأة:

 (1,012) (1,031) صكوك -

 (7,023) (7,768) ربح محقق من بيع استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل، بالصافي 

خسارة / )ربح( غير محقق في القيمة العادلة من إعادة قياس استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

 (16,164) 13,130 الدخل، بالصافي 

 (19) (56) ، بالصافي االنخفاض في قيمة االستثمارات المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة مخصصعكس 

 (2,534) (3,329) إيرادات توزيعات أرباح، بالصافي 

 (932) (820) 

   صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

 1,151 - استثمارات محتفظ بها بالتكلفة المطفأة، بالصافي 

 (5,218) 6,118 مدينة مقابل بيع استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلذمم 

 (2) (2) مبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى

 100 103 أتعاب إدارة مستحقة

 36 (516) مستحقات ومطلوبات أخرى

 6 - خالل قائمة الدخلذمم دائنة مقابل شراء استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة من 

 (3,927) 5,703 النقد الناتج من / )المستخدم في( األنشطة التشغيلية

   

 2,531 3,285 توزيعات أرباح مستلمة

 1,224 3,252 أرباح مستلمة من االستثمار في الصكوك

 (992) 11,308 صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( األنشطة التشغيلية

   

   التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 (55,477) (90,544) شراء استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 39,944 102,546 متحصالت من بيع استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 (15,533) 12,002 األنشطة االستثماريةصافي النقد الناتج من / )المستخدم في( 

   

   التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 25,068 18 متحصالت من إصدار وحدات

 - (17,463) توزيعات أرباح مدفوعة

 25,068 (17,445) صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من األنشطة التمويلية

   

 8,543 5,865 يماثلهصافي التغير في النقد وما 

 3,196 3,895 نقد وما يماثله في بداية الفترة

   

 11,739 9,760 نقد وما يماثله في نهاية الفترة

   

   معلومات تكميلية

 63,184 3,000 شراء استثمارات محتفظ بها بالتكلفة المطفأة

 64,219 3,000 بيع استثمارات محتفظ بها بالتكلفة المطفأة

 
 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية. 10إلى رقم  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم 



 صندوق إنسان االستثماري الوقفي
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(

 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك()جميع المبالغ بآالف 

 
    

6 

 

 الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية 1

 

البالد لالستثمار )"مدير الصندوق"(، وهي شركة تابعة لبنك صندوق إنسان االستثماري الوقفي )"الصندوق"( هو صندوق استثماري مفتوح، مدار من قبل شركة 

ق وتوزيع نسبة البالد )"البنك"( لصالح حاملي وحدات الصندوق )"حاملو الوحدات"(. يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو في رأس المال باستثمار موجودات الصندو

ة المحددة للصندوق والمتمثلة في دعم رعاية األيتام عبر الجهة المستفيدة )الجمعية الخيرية من العوائد )عائد الوقف( على أساس سنوي ومستمر على الجهات الوقفي

 لرعاية األيتام )إنسان((.
 

 (.1441ربيع األول  3)الموافق  2019نوفمبر  26تأسس الصندوق بتاريخ 

 

ة مستقلة، وعليه يقوم بإعداد قوائم مالية أولية منفصلة للصندوق. إضافة وعند التعامل مع حاملي الوحدات، يعتبر مدير الصندوق أن الصندوق بمثابة وحدة محاسبي

   لذلك، يعتبر حاملو الوحدات مالكاً مستفيدين من موجودات الصندوق. يتحمل مدير الصندوق مسؤولية إدارة الصندوق.

 

 شركة الرياض المالية هي "أمين الحفظ" للصندوق.

 

( والمعدلة 2006ديسمبر  24هـ )الموافق 1427ذي الحجة  3صناديق االستثمار )"الالئحة"( الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ يخضع الصندوق ألحكام الئحة 

درة ( ويتوافق مع األنظمة والتوجيهات السارية على الصناديق العامة الصا2021فبراير  24هـ )الموافق 1442رجب  12بقرار مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 

 عن هيئة السوق المالية.

 

 أسس اإلعداد  2

 

( "التقارير المالية األولية" على النحو المعتمد في المملكة العربية السعودية. 34أعدت القوائم المالية األولية الموجزة للصندوق طبقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم )

 .2021ديسمبر  31جنب مع القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في  ينبغي قراءة هذه القوائم المالية األولية الموجزة جنباً إلى 
 

ا لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء إعادة تقييم االستثمارات المحتفظ بها بالقيمة   العادلة من خالل قائمة الدخل.تم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة وفقً

 

ات المحاسبية الهامة المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة مع تلك المستخدمة في السنة المالية السابقة تتفق السياسات والتقديرات واالفتراض

 أدناه. 3باستثناء ما هو موضح في اإليضاح 

 

لمتداولة بشكل منفصل في قائمة المركز المالي ليس للصندوق دورة تشغيلية يمكن تعريفها بوضوح ولذلك ال يتم عرض الموجودات والمطلوبات المتداولة وغير ا

 األولية. وبدالً من ذلك، يتم عرض الموجودات والمطلوبات حسب ترتيب السيولة.

 

والمبالغ المسجلة اسات المحاسبية يتطلب إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة أن تقوم اإلدارة بإبداء آرائها وتقديراتها وافتراضاتها التي تؤثر على تطبيق السي

ل مستمر. يتم إثبات للموجودات والمطلوبات والدخل والمصاريف. وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. يتم فحص التقديرات واالفتراضات األساسية بشك

بها. ليس هناك أي مجاالت لألحكام الجوهرية أو االفتراضات  مراجعة التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم مراجعة التقديرات فيها وفي أي فترات مستقبلية تتأثر

 الهامة المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة.

 

ئيسية لعدم التأكد في المصادر الرعند إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة، كانت األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للصندوق و

 .2021ديسمبر  31التقدير بما في ذلك سياسات إدارة المخاطر هي نفسها المطبقة على القوائم المالية السنوية كما في وللسنة المنتهية في 
 

 شهراً من تاريخ التقرير. 12بإمكان الصندوق استرداد أو تسوية كافة الموجودات والمطلوبات خالل 

  



 صندوق إنسان االستثماري الوقفي
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(

 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك()جميع المبالغ بآالف 
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 وتفسيرات وتعديالت جديدة تم اعتمادها من قبل الصندوقمعايير  3

 

. قدرت اإلدارة أن هذه التعديالت 2022يناير  1أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي المعايير المحاسبية والتعديالت التالية التي كانت سارية للفترات التي تبدأ في أو بعد 

 ية الموجزة للصندوق.ليس لها أثر جوهري على المعلومات المالية األول

 

 ، تمديد الوسيلة العملية19-امتيازات اإليجار المتعلقة بفيروس كوفيد -، "عقود اإليجار" 16تعديل على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  -
وبعض التحسينات  37ار المحاسبة الدولي رقم ومعي 16ومعيار المحاسبة الدولي رقم  3عدد من التعديالت محدودة النطاق على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  -

 16والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  41ومعيار المحاسبة الدولي رقم  9والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  1السنوية على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 

 بشكل معقول تطبيقها في المستقبل. ويعتزم الصندوق تطبيق هذه المعايير عندما تصبح سارية المفعول.  فيما يلي قائمة المعايير والتفسيرات الصادرة التي يتوقع الصندوق

 

 ساري المفعول للفترات التي تبدأ في أو بعد الوصف المعيار/ التفسير

 2024يناير  1 تصنيف المطلوبات إلى متداولة أو غير متداولة 1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

تعديالت محدودة النطاق على معيار المحاسبة 

ومعيار  2وبيان الممارسة رقم  1الدولي رقم 

 8المحاسبة الدولي رقم 

 اإلفصاح عن السياسات المحاسبية

 2023يناير  1

"عقود  17المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 التأمين"

 معيار التأمين الجديد

 2023يناير  1

 12معيار المحاسبة الدولي رقم تعديالت على 

 

ضريبة مؤجلة متعلقة بالموجودات والمطلوبات 

 الناشئة من معاملة واحدة

 2023يناير  1

 

  العملة الوظيفية وعملة العرض 4
 

الرئيسية التي يعمل فيها الصندوق )"العملة الوظيفية"(. تم إن البنود المدرجة في هذه القوائم المالية األولية الموجزة يتم قياسها باستخدام عملة البيئة االقتصادية 

المعروضة باللاير  عرض القوائم المالية األولية الموجزة باللاير السعودي، وهو العملة الوظيفية وعملة العرض للصندوق. تم تقريب جميع المعلومات المالية

 السعودي ألقرب ألف.

 

 : ال شيء(.2021) 2022يونيو  30جنبية خالل فترة الستة أشهر المنتهية في لم يجر الصندوق أي معامالت بالعملة األ
 

 تقدير القيمة العادلة         5

 

إدراج أي قيّم األدوات التي لم يتم تستند القيمة العادلة لألدوات المالية المتداولة في األسواق النشطة إلى أسعار السوق المدرجة في نهاية التداول في تاريخ التقرير. تُ

 مبيعات لها بتاريخ التقييم بأحدث سعر للشراء.

 

 تعتبر السوق نشطة إذا تمت معامالت لألصل أو االلتزام بمعدل تكرار وحجم كافيين لتقديم معلومات تسعير على أساس مستمر. 

 

 يحتوي التسلسل الهرمي للقيمة العادلة على المستويات التالية:

 

هي أسعار معلنة )غير معدلة( في أسواق نشطة للموجودات أو المطلوبات المشابهة التي تستطيع المنشأة الوصول  األول: مدخالت المستوى األولالمستوى  •

 إليها بتاريخ القياس.

ها لألصل أو االلتزام بشكل والتي يمكن رصد األولهي مدخالت أخرى غير األسعار المدرجة المعلنة في المستوى  الثاني : مدخالت المستوى الثاني المستوى  •

 مباشر أو غير مباشر

 هي المدخالت التي ال يمكن رصدها لألصل أو االلتزام. الثالث: مدخالت المستوى الثالثالمستوى  •

 
عادلة لالستثمارات المحتفظ بها إن القيمة العادلة المقدرة لموجودات ومطلوبات الصندوق المالية ال تُعتبر مختلفة بشكل جوهري عن قيمها الدفترية. تستند القيمة ال

 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل على األسعار المتداولة في األسواق النشطة، لذلك تُصنف ضمن المستوى األول.
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 .2021ديسمبر  31و 2022يونيو  30يحلل الجدول التالي ضمن تسلسل القيمة العادلة موجودات ومطلوبات الصندوق )حسب الدرجة( المقاسة بالقيمة العادلة في 

 

 2022يونيو  30القيمة العادلة "باآلالف" في   

 المجموع الثالثالمستوى  الثانيالمستوى  األولالمستوى  القيمة الدفترية 

      

      موجودات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة

 9,760 9,760 - - 9,760 نقد وما يماثله

 9430,2 9430,2 - - 9430,2 بها بالتكلفة المطفأةاستثمارات محتفظ 

 44 44 - - 44 توزيعات أرباح مدينة

 2 2 - - 2 مبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى

      

      موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة

استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

      الدخل

 1,650 - - 1,650 1,650 االستثمارصناديق 

 149,615 - - 149,615 149,615 األسهم

      

 65191,3 151,265 - 10040, 65191,3 

      مطلوبات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة

 (110) (110) - - (110) أتعاب إدارة مستحقة

 (116) (116) - - (116) مستحقات ومطلوبات أخرى

      

 (226) - - (226) (226) 

 

 2021ديسمبر  31القيمة العادلة "باآلالف" في   

األولالمستوى  القيمة الدفترية  الثانيالمستوى   الثالثالمستوى    المجموع 

      

      موجودات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة

 3,895 3,895 - - 3,895 نقد وما يماثله

 32,459 32,459  - 32,459 بالتكلفة المطفأةاستثمارات محتفظ بها 

ذمم مدينة مقابل بيع استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة 

 6,118 6,118 - - 6,118 من خالل قائمة الدخل

      

      موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة

استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

      صناديق استثمارية مشتركة -الدخل 

 71,944 71,944 - - 71,944 

 65,210 - - 65,210 65,210 األسهم -

 31,475 - - 31,475 31,475 صكوك -

      

 211,101 168,629 - 42,472 211,101 

      مطلوبات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة

 7 7 - - 7 أتعاب إدارة مستحقة

 17,463 17,463 - - 17,463 أرباح دائنةتوزيعات 

 632 632 - - 632 مستحقات ومطلوبات أخرى

      

 18,102 - - 18,102 18,102 

 

 عالقة ذويمعامالت وأرصدة مع أطراف  6

 

عالقة. وتكون المعامالت مع األطراف ذوي العالقة وفقاً لشروط وأحكام الصندوق. ويتم  ذوييقوم الصندوق من خالل دورة أعماله االعتيادية بالتعامل مع أطراف 

 اعتماد جميع معامالت األطراف ذوي العالقة من قبل مجلس إدارة الصندوق.

 
ا من قيمة حقوق ملكية الصندوق والتي يتم احتسابها في كل يوم تقييم ويتم ٪0,55: 2021٪ )0,55نسبة يفرض مدير الصندوق على الصندوق أتعاب إدارة ب ( سنويً

 خصمها على أساس شهري.
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 العالقة: وييلخص الجدول التالي تفاصيل المعامالت مع األطراف ذ

 طبيعة المعاملة طبيعة العالقة طرف ذو عالقة

 

لفترة الستة أشهر 

يونيو  30 المنتهية في

2022 

لفترة الستة أشهر 

يونيو  30المنتهية في 

2021 

     

 575 638 أتعاب إدارة  

 84 98 رسوم إدارية مدير الصندوق شركة البالد لالستثمار

 78 86 رسوم الحفظ أمين الحفظ للصندوق شركة الرياض المالية

 3 20 أتعاب مجلس إدارة الصندوق الصندوقأعضاء مجلس إدارة  مجلس إدارة الصندوق

 

 العالقة: وييلخص الجدول التالي تفاصيل األرصدة مع األطراف ذ

 

 2021ديسمبر  31 2022يونيو  30 طرف ذو عالقة طبيعة األرصدة

    

 43 89 الشركة األم لمدير الصندوق -بنك البالد  حساب جاري -رصيد بنكي 

 7 110 مدير الصندوق -البالد لالستثمار شركة  أتعاب إدارة مستحقة

 3,852 9,662 أمين الحفظ للصندوق -شركة الرياض المالية  حساب استثمار

 - 9 أمين الحفظ للصندوق -شركة الرياض المالية  نقد في الطريق

 16 13 أمين الحفظ للصندوق -شركة الرياض المالية  أتعاب الحفظ مستحقة الدفع

 40 60 أعضاء مجلس إدارة الصندوق إدارة الصندوق مستحقة الدفعأتعاب مجلس 

 

 
 إدارة المخاطر المالية 7

 

 .2021ديسمبر  31تتوافق سياسات إدارة المخاطر المالية مع تلك المستخدمة والمفصح عنها في القوائم المالية للصندوق للسنة المنتهية في 

 

 إدارة رأس المال

لضمان قدرته على االستمرار في أعماله مع تعظيم العائد إلى حاملي الوحدات. تبقى االستراتيجية الكلية للصندوق دون تغيير عن الفترات يدير الصندوق رأس ماله 

 السابقة.

 

 مخاطر السوق

ب حركة أسعار أدواته المالية المدرجة يتعرض الصندوق لمخاطر السوق بسبب استثماراه المحتفظ به بالقيمة العادلة في قائمة الدخل. يراقب مدير الصندوق عن كث

 في البورصة الخليجية.

 

 يدير الصندوق المخاطر من خالل تنويع محفظته االستثمارية من خالل االستثمار في قطاعات مختلفة.

 

 يوضح الجدول أدناه التركيز الجغرافي للمحفظة االستثمارية للصندوق:

 

 2021ديسمبر  31 2022يونيو  30 

 المنطقة الجغرافية

النسبة من إجمالي 

 القيمة السوقية القيمة السوقية ٪

النسبة من إجمالي 

 القيمة السوقية القيمة السوقية ٪

     

 110,095 ٪65 114,804 ٪76 السوق السعودي

 29,740 ٪18 36,461   ٪ 24 السوق االماراتي 

 22,111 13٪    - ٪0 سوق جزيرة كايمان

 6,683 ٪4 - ٪0 الكويتي السوق 

     

 168,629 ٪100 151,265 ٪100 المجموع
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يونيو( بسبب تغير محتمل معقول في مؤشرات حقوق الملكية على أساس  30إن التأثير على قيمة حقوق الملكية )نتيجة للتغير في القيمة العادلة لالستثمارات كما في 

 المتغيرات األخرى ثابتة كما يلي:تركيز السوق، مع بقاء جميع 

 

 2021ديسمبر  31 2022يونيو  30 

 تغير محتمل معقول ٪ المنطقة الجغرافية

على صافي قيمة  التأثير

 تغير محتمل معقول ٪ الموجودات

على صافي قيمة  التأثير

 الموجودات

     

 5,505-+/ 5-+/ 5,740-+/ 5-+/ السوق السعودي

 1,487-+/ 5-+/ 1,823-+/ 5-+/ االماراتي السوق 

 1,106-+/ 5-+/ - - سوق جزيرة كايمان

 334-+/ 5-+/ - - السوق الكويتي 

     

 8,432  7,563  المجموع

 

 إدارة مخاطر العملة األجنبية

التقرير الذي تعرض فيه لتقلبات العمالت األجنبية. وبالتالي، لم يتم لم يكن لدى الصندوق أي موجودات أو مطلوبات نقدية جوهرية مقومة بعمالت أجنبية في تاريخ 

 عرض تحليل حساسية العمالت األجنبية.

 

 سعر الفائدة وإدارة مخاطر السيولة

التمويل والسيولة يتحمل مدير الصندوق المسؤولية النهائية عن إدارة مخاطر السيولة، حيث وضعت إطار عمل مناسب إلدارة مخاطر السيولة إلدارة متطلبات 
ل مراقبة التدفقات قصيرة ومتوسطة وطويلة األجل للصندوق. يقوم الصندوق بإدارة مخاطر السيولة عن طريق الحفاظ على االحتياطيات والتسهيالت البنكية من خال

 النقدية المتوقعة والفعلية بشكل مستمر ومطابقة تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية.

 

 

 فيما يلي استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية:

 

 2022يونيو  30كما في 

  7أقل من 

 أيام

 أيام إلى  7

  شهر

  12شهر إلى 

 شهراً

 أكثر من

 شهرا12ً

     

     الموجودات المالية

 - - - 9,760 نقد وما يماثله

 - 9430,2 - -   استثمارات محتفظ بها بالتكلفة المطفأة

 - - - 151,265 استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 - - 44 - توزيعات أرباح مدينة

 161,025 44 9430,2 - 

       مطلوبات مالية

 - 110 - - أتعاب إدارة مستحقة

 - 116 - - مستحقات ومطلوبات أخرى

 - - 226 - 

 - 6830,0 44 161,025 فجوة السيولة

 

 2021ديسمبر  31كما في 

 7أقل من 

 أيام

 أيام إلى  7

  شهر

  12شهر إلى 

 شهراً

 أكثر من 

شهرا12ً  

     

     الموجودات المالية

 - - - 3,895 نقد وما يماثله

 - 32,459 - -   استثمارات محتفظ بها بالتكلفة المطفأة

 - - - 168,629 الدخلاستثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

ذمم مدينة مقابل بيع استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

 - - - 6,118 الدخل

 178,642 - 32,459 - 

       مطلوبات مالية

 - 7 - - أتعاب إدارة مستحقة

 - 17,463 - - توزيعات أرباح دائنة

 - 632 - - مستحقات ومطلوبات أخرى

 - - 18,102 - 

 - 14,357 - 178,642 فجوة السيولة
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 إدارة مخاطر االئتمان

 

ديسمبر  31و 2022يونيو  30تشير مخاطر االئتمان إلى مخاطر تخلف الطرف المقابل عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية مما يؤدي إلى خسارة مالية للصندوق. كما في 

 ، لم يكن الصندوق معرضاً ألي تركّز كبير لمخاطر االئتمان. 2021

 

لاير  ألف 64االئتمانية المتوقعة بمبلغ  ئرلخسالالمدرجة بالتكلفة المطفأة وسجل مخصصًا وسلع المرابحة ر ائتمانية من استثمارات الصكوك ئتعرض الصندوق لخسا
 لاير سعودي(. ألف 46: 2021يونيو  30 ;لاير سعوديألف  64: 2021ديسمبر  31. )2022يونيو  30سعودي كما في 

 

 النقد لدى البنك محدودة ألن األطراف المقابلة هي بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني استثماري.تعد مخاطر االئتمان بشأن 

 

 األدوات المالية بحسب الفئة 8

 

يمة ضمن فئة التكلفة المطفأة باستثناء االستثمارات المحتفظ بها بالق 2021ديسمبر  31و 2022يونيو  30تم تصنيف كافة الموجودات والمطلوبات المالية كما في 

 العادلة من خالل قائمة الدخل، التي تم تصنيفها وقياسها بالقيمة العادلة.

 

   آخر يوم للتقييم 9

 

 (.2021ديسمبر  31) 2022يونيو  30وفقاً لشروط وأحكام الصندوق، كان آخر يوم تقييم للفترة هو 

 
 اعتماد القوائم المالية األولية الموجزة 10

 

 .(2022 أغسطس 21) هـ1444محرم  23 القوائم المالية األولية الموجزة من قبل مجلس إدارة الصندوق بتاريختمت الموافقة على هذه 

 

 


