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المحتويات

(حسب الملحق رقم  5من لائحة صناديق الاستثمار)

ج

مدير الصندوق

و

القوائم المالية

صندوق أرباح الخليجي للسيولة

التقرير النصف سنوي 2020م

صندوق أرباح الخليجي للسيولة

ج) مدير الصندوق:
 -1أسم وعنوان مدير الصندوق:
شركة أرباح المالية ،ترخيص هيئة السوق المالية رقم ) ،(07083 - 37مقر الشركة هو الطابق الثامن  -مركز
سعد العبدالكريم المعمر للأعمال
شارع الخليج  ،الدمام  ،ص ب  8807الدمام  31492المملكة العربية السعودية.
هاتف966 013 8316400 :
فاكس966 013 8093075 :

 -2اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن او مستشار الاستثمار :
لايوجد مدير صندوق من الباطن ولا مستشار الاستثمار.
 -3مراجعة أنشطة الإستثمار خلال الفترة:
جميع استثمارات الصندوق تتوافق مع أهداف واستراتيجيات الصندوق مع استغلال الفرص الاستثمارية
المتاحة ،مع الأخذ بالاعتبار الالتزام بقيود الاستثمار التي نصت عليها شروط وأحكام الصندوق.
 -4تقرير عن أداء الصندوق خلال الفتره:
أداء الصندوق

أداء المؤشر

%0.34

%0.75

 -5تغييرات حدثت على الشروط والاحكام ومذكرة المعلومات خلال السنه:
لا يوجد
 -6معلومات اخرى:
يمكنم الاطلاع علي الموقع الالكتروني للشركة حيث يتم نشر تقارير دورية عن أداء الصندوق .
 -7إستثمارات الصندوق في صناديق اخرى:
رسوم إدارة صندوق أرباح الخليجي للسيولةهي  0.55%من صافي قيمة أصول الصندوق ،كما يستثمر
الصندوق في الصناديق الاستثمارية التالية:
اسم الصندوق

رسوم الإدارة

صندوق أشمور الخليجي المتنوع للمتاجرة

%0.50

 -8العمولات الخاصة:
لم يتلق مدير الصندوق أي عمولات خاصة.

و  -القوائم المالية:

صندوق أرباح الخليجي للسيولة
صندوق استثماري ــ عام مفتوح
(مدار من شركة أرباح المالية)
المملكة العربية السعودية

القوائم المالية األولية الموجزة (غير المراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020
مع تقرير المراجع المستقل

صندوق أرباح الخليجي للسيولة
صندوق استثماري ــ عام مفتوح
(مدار من شركة أرباح المالية)
المملكة العربية السعودية
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إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة) للفترة المنتهية في  30يونيو 2020

من  6إلى 18

 / 82432م

تقرير فحص مراجع الحسابات المستقل

إلى  :السادة مالكي الوحدات
صندوق أرباح الخليجي للسيولة
صندوق استثماري ــ عام مفتوح
(مدار من شركة أرباح المالية)
الدمام ـ المملكة العربية السعودية

المحترمين

مقدمة:
لقد قمنا بفحص قائمة المركز المالي األولية الموجزة واإليضاحات المرفقة لصندوق أرباح الخليجي للسيولة ـ
صندوق استثماري ــ عام مفتوح (مدار من شركة أرباح المالية) (مدير الصندوق) كما في  30يونيو ، 2020
وقائمة الدخل الشامل األولية الموجزة  ،قائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية وقائمة التدفقات النقدية األولية
الموجزة لفترة الستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ وملخصا ً للسياسات المحاسبية الهامة واإلفصاحات التفسيرية
األخرى التي تعتبر جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة  .إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض
هذه القوائم المالية األولية الموجزة وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ( )34المتعلق بـ "القوائم المالية األولية "
المعتمد في المملكة العربية السعودية .إن مسؤوليتنا هي أبداء إستنتاج حول القوائم المالية األولية الموجزة بناءا ً
على الفحص الذي قمنا به .
نطاق الفحص:
تم فحصنا وفقا ً للمعيار الدولي الخاص بإرتباطات الفحص ( " )2410فحص المعلومات المالية األولية المنفذ من
قبل المراجع المستقل للمنشأة " الم عتمد في المملكة العربية السعودية يشمل فحص القوائم المالية األولية الموجزة
بصورة اساسية من توجيه إستفسارات إلى االشخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات
تحليلية وإجراءات الفحص األخرى  .يعد هذا الفحص أقل نطاقا ً من عملية المراجعة التي تتم وفقا ً للمعايير
المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية وبالتالي ال يمكننا هذا الفحص من الحصول على تأكيدات
بأننا أصبحنا على علم بكافة األمور الجوهرية التي يمكن تحديدها أثناء القيام بأعمال الفحص  .وعليه  .فإننا ال
نبدي رأيا ً حول المراجعة .
اإلستنتاج:
بناءا ً على الفحص الذي قمنا به  ،لم يلفت أنتباهنا ما يدعو إلى االعتقاد بأن القوائم المالية األولية الموجزة المرفقة
لم يتم إعدادها من كافة النواحي الجوهرية  ،وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (" )34التقرير المالي األولي"
المعتمدة في المملكة العربية السعودية .
عن طالل أبوغزالة وشركاه

عبدالقادر عبدهللا الوهيب
محاسب قانوني  -ترخيص رقم ()48
التاريخ :
:

 16ذو الحجــة 1441هـ
 6أغسطـــــــس 2020م
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صندوق أرباح الخليجي للسيولة
صندوق استثماري ــ عام مفتوح
(مدار من شركة أرباح المالية)
المملكة العربية السعودية

قائمة المركز المالي األولية الموجزة (غير مراجعة) كما في  30يونيو 2020

إيضاح
الموجودات

قائمة " أ "
 31ديسمبر
2019
(مراجعة)

 30يونيو
2020
(غير مراجعة)

لاير سعودي

لاير سعودي

نقد ونقد معادل

6

1.037.100

371.774

ودائع مقاسة بالتكلفة المطفأة

7

5.012.873

18.412.981

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

8
9

6.654.033

12.506.917

94.618

220.488

مبالغ مستحقة من طرف ذي عالقة
مدفوعات مقدما ً وذمم مدينة أخرى

11.843

---

24.114

---

إجمالي الموجودات

12.834.581

31.512.160

ذمم مدينة

المطلوبات
أتعاب إدارة مستحقة

8.324

21.698

مصروفات مستحقة

60.978

13.896

إجمالي المطلوبات

69.302

35.594

صافي الموجودات العائدة إلى مالكي الوحدات

12.765.279

31.476.566

الوحدات المصدرة (العدد)

1.207.090

2.971.005

صافي قيمة الموجودات العائدة لكل وحدة (لاير سعودي)

10.57

10.59

إن اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )16تشكل جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.
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صندوق أرباح الخليجي للسيولة
صندوق استثماري ــ عام مفتوح
(مدار من شركة أرباح المالية)
المملكة العربية السعودية

قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة (غير مراجعة) للفترة المنتهية في  30يونيو 2020
قائمة " ب "

إيضاح

 30يونيو 2020
(غير مراجعة)

 30يونيو 2019
(غير مراجعة)

لاير سعودي

لاير سعودي

إيرادات :
()47.174

359.266

()170.778

170.831

إيرادات ودائع

363.207

180.440

إيرادات عمولة خاصة

120.937

226.023

أرباح غير محققة من صكوك

1.541

---

إيرادات أخرى

800

---

مجموع اإليرادات

268.533

936.560

(خسائر) /أرباح محققة من بيع إستثمارات
(خسائر)/أرباح غير محققة من استثمارات

( )9

المصاريف :
أتعاب إدارة وحفظ

(/1ج) ()121.209

()87.119

أتعاب مهنية

()20.125

()13.125

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

()20.000

()20.000

مصاريف عمومية أخرى

()24.287

()23.720

مجموع المصاريف

()185.621

()143.964

دخل الفترة ــ قائمة "ج"

82.912

792.596

إن اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )16تشكل جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.
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صندوق أرباح الخليجي للسيولة
صندوق استثماري ــ عام مفتوح
(مدار من شركة أرباح المالية)
المملكة العربية السعودية

قائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية الموجزة (غير مراجعة) للفترة المنتهية في  30يونيو 2020
قائمة " ج "

 30يونيو 2020
(غير مراجعة)
لاير سعودي

 30يونيو 2019
(غير مراجعة)
لاير سعودي

صافي الموجودات العائدة إلى مالكي الوحدات في بداية الفترة

31.476.564

23.657.394

دخل الفترة – قائمة "ب"

82.912

792.596

المتحصل من الوحدات المصدرة

74.002.614

20.517.489

قيمة الوحدات المستردة
صافي الموجودات العائدة لحاملي الوحدات في نهاية
الفترة ـ قائمة " أ "

()92.796.811

()6.607.457

12.765.279

38.360.022

معامالت الوحدات :
 30يونيو 2020
(غير مراجعة)
لاير سعودي

 30يونيو 2019
(غير مراجعة)
لاير سعودي

الوحدات القائمة في بداية الفترة

2.971.005

2.344.211

الوحدات المصدرة

6.949.900

1.979.674

الوحدات المستردة

()8.713.815

()638.990

الوحدات القائمة في نهاية الفترة ـ قائمة " أ "

1.207.090

3.684.895

متوسط قيمة الوحدة المصدرة

10.65

10.36

متوسط قيمة الوحدة المستردة

10.65

10.34

إن اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )16تشكل جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.
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صندوق أرباح الخليجي للسيولة
صندوق استثماري ــ عام مفتوح
(مدار من شركة أرباح المالية)
المملكة العربية السعودية

قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة (غير مراجعة) للفترة المنتهية في  30يونيو 2020
قائمة " د "
 30يونيو 2020
(غير مراجعة)
لاير سعودي

 30يونيو 2019
(غير مراجعة)
لاير سعودي

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية :
82.912

دخل الفترة

792.596

التعديـــالت :
خسائر (/أرباح) محققة من بيع اإلستثمارات

47.174

()359.266

خسائر إئتمان متوقعة

1.940

---

أرباح غير محققة من صكوك

()1.541

---

أرباح غير محققة من اإلستثمارات

170.778

()170.831

التغيرات في األصول والخصوم التشغيلية :
ودائع ألجل

13.400.108

()17.409.867

ذمم مدينة

125.870

77.040

شراء إستثمارات

()15.782.881

()22.068.045

المتحصل من بيع إستثمارات

21.417.412

23.510.619

مصاريف مدفوعة مقدما

()24.114

()2.625

مبالغ مستحقة من طرف ذي عالقة

()11.843

---

أتعاب ومصاريف مستحقة

33.708

()30.006

صافي النقد المتحقق من(/المستخدم في) األنشطة التشغيلية

19.459.523

()15.660.385

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية :
المتحصل من الوحدات المصدرة

74.002.614

20.517.489

قيمة الوحدات المستردة

()92.796.811

()6.607.457

صافي النقد (المستخدم في) /المتحقق من األنشطة التمويلية

()18.794.197

13.910.032

صافي التغير في نقد ونقد معادل

665.326

()1.750.353

نقد ونقد معادل في بداية الفترة

371.774

1.753.114

نقد ونقد معادل في نهاية الفترة  -قائمة " أ "

1.037.100

2.761

إن اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )16تشكل جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.
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صندوق أرباح الخليجي للسيولة
صندوق استثماري ــ عام مفتوح
(مدار من شركة أرباح المالية)
المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة) لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020
________________________________________________________________
. 1

التأسيس وطبيعة النشاط :
أ ) أن صندوق أرباح الخليجي للسيولة هو صندوق إستثماري جماعي مفتوح متوافق مع أحكام ومبادئ
الشريعة اإلسالمية  ،تم إنشاؤه وإدارته بموجب ترتيب تعاقدي بين شركة أرباح المالية (مدير
الصندوق) والمستثمرين بالصندوق ( مالكي الوحدات) بموجب الئحة اإلستثمار ("الالئحة")
الصادرة عن مجلس إدارة هيئة السوق المالية  ،تم إعتماد شروط وأحكام الصندوق من قبل هيئة
السوق المالية بتاريخ  25جمادى الثاني 1439هـ (13مارس 2018م)  .وبدأ الصندوق أعماله
بتاريخ  28جمادى الثاني 1439هـ (الموافق  6مايو 2018م)
يهدف الصندوق إلى توفير السيولة عند طلب المستثمر وتنمية رأس المال والمحافظة عليه من خالل
االستثمار في األدوات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية قصيرة ومتوسطة األجل بما في
ذلك المرابحة والودائع المصرفية واتفاقيات الوكالة واالستثمار في أدوات الدخل الثابت في دول
مجلس التعاوني الخليجي مثل الصكوك وغيرها  .إن الصندوق مفتوح المدة  ،وال يقوم بتوزيع أية
أرباح على مالكي الوحدات بل يعاد استثمار جميع األرباح المتحققة في الصندوق وفقا الستراتيجيته
بطريقة تنعكس على سعر الوحدة في الصندوق .إن سعر العائد على الودائع بين البنوك السعودية
(السايبور) لمدة  3أشهر هو المؤشر االسترشادي لمقارنة أداء صندوق أرباح الخليجي للسيولة.
يتعامل مدير الصندوق مع مالكي الوحدات في الصندوق على أساس انه وحدة محاسبية مستقلة وبناء
على ذلك  ،يقوم مدير الصندوق بإعداد قوائم مالية مستقلة للصندوق.
ب ) يخضع الصندوق ألحكام صناديق األستثمار ( األحكام ) الصادرة من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ
 3ذو الحجة 1427هـ ( الموافق  24ديسمبر  )2006المعدلة بتاريخ  16شعبان 1437هـ الموافق
 23مايو  ( 2016األحكام المعدلة)  ،والتي توضح المتطلبات الخاصة بعمل جميع الصناديق
اإلستثمارية داخل المملكة العربية السعودية .دخلت األحكام المعدلة حيز التنفيذ بتاريخ  6صفر
1438هـ الموافق  6نوفمبر 2016م.
ج ) إن إدارة الصندوق هي من مسؤولية مدير الصندوق  .حيث يتقاضى مدير الصندوق أتعاب إدارية
بواقع  %0.55يتم إحتسابها في كل يوم تقييم بناءٍ على صافي قيمة موجودات الصندوق .كما يحق
لمدير الصندوق تحميل كافة المصروفات العمومية واإلدارية األخرى المتعلقة بإدارة الصندوق
وبحدي أقصى  %0.025يتم إحتسابها في كل يوم تقييم بناءٍ على صافي قيمة موجودات الصندوق
لكل سنة مالية.
د)

قام مدير الصندوق بتوقيع إتفاقية بتاريخ  12رجب 1439هـ (الموافق  26أكتوبر 2018م) تقضي
بتعيين "الخير كابيتال" ( أمين الحفظ ) كـامين حفظ مستقل لموجودات الصندوق .يحق ألمين الحفظ
تحميل أتعاب حفظ بواقع  %0.1وبحد أدنى  18.000لاير سعودي .يتم احتساب وتحصيل هذه
األتعاب في كل يوم تقييم بناء على صافي قيمة موجودات الصندوق  ،ويتم دفعها على أساس ربع
سنوي.
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 .2أسس اإلعداد
 1-2قائمة اإللتزام
تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة (القوائم المالية) للصندوق وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم
(" )34التقارير المالية األولية" والمعتمدة في المملكة العربية السعودية.
ال تشمل القوائم المالية األولية الموجزة على كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية
السنوية  .ينص معيار المحاسبة الدولي رقم ( )1على ان الهدف من التقرير المالي األولي هو لتقديم
تحديث آلخر قوائم مالية سنوية  .وبالتالي يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم ( )34إفصاحات في القوائم
المالية األولية أقل من تلك التي تطلبها المعايير الدولية للتقارير المالية في القوائم المالية السنوية .
(أ) المعايير المحاسبية المطبقة
تم إعداد هذه القوائم المالية وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية ،والمعايير
واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ،واألحكام المعمول بها في الئحة صناديق
االستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية وأحكام وشروط ومذكرة معلومات الصندوق.
(ب) أسس القياس
ً
تم إعداد هذه القوائم المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا قياس االستثمارات المسجلة بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة وباستخدام أساس االستحقاق المحاسبي ومفهوم االستمرارية.
ال يوجد لدى الصندوق دورة تشغيل محددة بوضوح وبالتالي فإنه ال يعرض الموجودات والمطلوبات المتداولة وغير
المتداولة بشكل منفصل في قائمة المركز المالي .وبدالً من ذلك ،يتم عرض الموجودات والمطلوبات بترتيب السيولة
الخاصة بها.
ً
قام الصندوق بتصنيف موجوداته ومطلوباته المالية إلى ثالثة مستويات من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة استنادا إلى
درجة ما إذا كانت هذه المدخالت إلى قياسات القيمة العادلة يمكن مالحظتها ،وأهمية المدخالت لقياس القيمة العادلة
بصورة شاملة ،والتي تم توضيحها كما يلي:
• المستوى  :1األسعار المتداولة في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة.
• المستوى  :2طرق تقييم تعتبر مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة  -قابلة للمالحظة بصورة
مباشرة أو غير مباشرة.
• المستوى  :3طرق تقييم تعتبر مدخالت المستوى األدنى -الهامة لقياس القيمة العادلة  -غير قابلة للمالحظة.
(ج)

استخدام األحكام والتقديرات

عند إعداد هذه القوائم المالية  ،قامت اإلدارة بوضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق
السياسات المحاسبية والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات  .قد تختلف
النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات واإلفتراضات المتعلقة بها على أساس مستمر  .يتم اإلعتراف بالتعديالت على
التقديرات بأثر مستقبلي .
أن المعلومات عن األحكام الهامة التي قام بها الصندوق عند تطبيق السياسات المحاسبية ذات أثر جوهري
على المبالغ المسجلة في القوائم المالية مدرجة في إيضاح ( )3فيما يتعلق بتحديد العملة الوظيفية
واألدوات المالية .
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ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة

.3

اهم السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية تم إدراجها أدناه.
(أ)

ترجمة العمالت األجنبية
يتم ترجمة المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ
تلك المعامالت.
يتم إثبات أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية الناتجة عن المعاملة في قائمة الربح أو الخسارة.
أما الموجودات والمطلوبات النقدية التي تتم بالعمالت األجنبية فيجري تحويلها إلى الريال السعودي بأسعار التحويل
السائدة بتاريخ القوائم المالية.
يتم االعتراف بفروق العمالت األجنبية الناتجة عن إعادة التحويل في الربح أو الخسارة ضمن صافي خسائر
التغيرات في أسعار صرف عمالت أجنب ية ،باستثناء تلك الناشئة عن األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح
أو الخسارة ،والتي يتم االعتراف بها كأحد عناصر صافي الربح من األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح
أو الخسارة.

(ب) العملة الوظيفية
يتم عرض هذه القوائم المالية األولية الموجزة بالريال السعودي والذي يمثل أيضا ً العملة الوظيفية للصندوق .تم
تقريب جميع المبالغ الظاهرة إلى أقرب لاير سعودي ،مالم يذكر خالف ذلك.
(ج) االعتراف باإليرادات
إيرادات عموالت
يتم االعتراف بدخل ومصروفات العموالت الخاصة ،بما في ذلك دخل العموالت الخاصة من الموجودات المالية غير
المشتقة في قائمة الدخل الشامل باستخدام طريقة معدل العائد الفعلي .ويعتبر معدل العائد الفعلي هو المعدل الذي يقوم
بالخصم من المدفوعات أو المستحقات النقدية المستقبلية المقدرة من خالل العمر المتوقع لألداة المالية (أو لفترة
أقصر ،حسبما هو مالئم) إلى القيمة الدفترية لألداة المالية عند االعتراف األولي .يقوم الصندوق بتقدير التدفقات
النقدية المستقبلية مع مراعاة جميع الشروط التعاقدية لألدوات المالية عند احتساب معدل العائد الفعلي ،ولكن ليس
خسائر االئتمان المستقبلية.
يتم إثبات العمولة المستلمة او المستحقة القب ض والعمولة المدفوعة أو المستحقة الدفع في قائمة الدخل الشامل كدخل
عمولة ومصروف عمولة ،على التوالي.
صافي الربح من األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
يشتمل صافي الربح من األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة على جميع التغيرات في القيمة
العادلة المحققة وغير المحققة وفروق التغيرات في صرف العمالت األجنبية (إن وجد) ولكن فيما عدا إيرادات
المرابحات وتوزيعات األرباح ومصروفات توزيعات األرباح على األوراق المالية المباعة خالل فترة قصيرة
األجل.
يتم احتساب صافي الربح المحقق من األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة باستخدام طريقة
المتوسط المرجح للتكلفة.
(د) رسوم ومصروفات أخرى
يتم إثبات الرسوم والمصروفات األخرى في قائمة الدخل الشامل عند استالم الخدمات ذات العالقة.
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.3

ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
(ه) الزكاة وضريبة الدخل
إن الصندوق معفى من دفع الزكاة وضريبة الدخل وفقا ً ألنظمة الزكاة والدخل الحالية في المملكة العربية السعودية.
تمثل الزكاة وضريبة الدخل التزام على مالكي الوحدات ،وبالتالي ال يجنب لها أي مخصص في هذه القوائم المالية
المرفقة.
يتم االعتراف بضريبة القيمة المضافة المطبقة على الرسوم والمصروفات في قائمة الدخل الشامل.
(و) مخصصات
يقيد المخصص عندما يكون هناك التزام حالي قانوني أو حكمي نتيجة لحدث سابق ويكون من المرجح أن يتطلب
ذلك تدفقا ً صادرا ً للموارد لتسوية االلتزام ،مع إمكانية إجراء تقدير موثوق لمبلغ االلتزام.
(ز) أتعاب اإلدارة والحفظ
يتم االعتراف في أتعاب اإلدارة وأتعاب الحفظ في قائمة الدخل الشامل من صافي قيمة أصول الصندوق سنويا ً والتي
يتم احتسابها عن كل يوم تقييم كما هو مبين في شروط وأحكام الصندوق.
(ح) نقد وما في حكمه
يشتمل النقد وما في حكمه على األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق والودائع قصيرة األجل والودائع تحت
الطلب واالستثمارات ذات السيولة العالية التي تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل والتي يمكن تحويلها بسهولة إلى
مبالغ نقدية معروفة وتخضع لمخاطر غير جوهرية بشأن التغيرات في القيمة.

(ط) األدوات المالية
( )iالموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة
يتم قياس األصل الما لي بالتكلفة المطفأة في حال استيفاء الشرطين التاليين وال يتم تخصيصها بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة:
 يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال الذي يهدف إلى االحتفاظ باألصول من أجل تحصيل تدفقات نقدية
وتعاقدية.
 تؤدي الشروط النقدية التعاقدية لألصل المالي إلى نشوء تدفقات نقدية في مواعيد محددة تكون دفعات مقصورة
على أصل المبلغ والربح على أصل المبلغ القائم.
إن األدوات المالية التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة هي الموجودات المالية والمطلوبات المالية قصيرة األجل التي
تقارب قيمتها الدفترية قيمتها العادلة على نحو مقبول.
يتكون النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق وودائع لدى البنوك واالستثمارات األخرى قصيرة األجل ذات
االستحقاق األصلي ثالثة أشهر أو أقل.
يقوم مدير الصندوق بتصنيف النقد وما في حكمه وتوزيعات األرباح المدينة والذمم المدينة األخرى كموجودات مالية
بالتكلفة المطفأة.
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 )iiالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
يتم قياس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر فقط في حال استيفاء الشرطين التاليين وال يتم
تخصيصها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
 يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال الذي يتحقق هدفه من خالل تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع
موجودات مالية ،و تؤدي شروطها التعاقدية إلى نشوء تدفقات نقدية في مواعيد محددة تكون دفعات مقصورة
على أصل المبلغ والربح على أصل المبلغ القائم.
عند االعتراف األولي لإلستثمارات في أدوات حقوق الملكية التي ال يتم اإلحتفاظ بها ألغراض المتاجرة ،يجوز
لمدير الصندوق أن يقرر دون رجعة عرض التغيرات الالحقة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر .ويتم
اتخاذ هذا القرار على أساس كل استثمار على حدة.
ال يوجد لدى الصندوق أية موجودات مالية تم تخصيصها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
 )iiiموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
جميع الموجودات المالية غير المصنفة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كما هو مبين
أعاله يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .يتم ضمن هذه الفئة تصنيف االستثمارات في أدوات
حقوق الملكية.
تقييم نموذج األعمال
يقوم مدير الصندوق بإجراء تقييم الهدف من نموذج األعمال الذي يحتفظ فيه باألصل على مستوى المحفظة ألن هذا
يعكس أفضل طريقة إلدارة األعمال وتقديم المعلومات إلى اإلدارة .تشتمل المعلومات التي يتم أخذها بعين االعتبار
على:
 السياسات واألهداف الموضوعة بشأن المحفظة وتطبيق تلك السياسات عملياً .وبشكل خاص ،تركز استراتيجية
اإلدارة على تحقيق إيرادات الربح المتعاقد عليه ،والحفاظ على معدل ربح معين ،ومطابقة هذه الموجودات
المالية مع مدة المطلوبات المالية التي تمولها تلك الموجودات أو تحقق التدفقات النقدية من خالل بيع الموجودات.
 كيفية تقويم أداء المحفظة ورفع تقرير بذلك إلى مدير الصندوق.
 المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال) ،وكيفية
إدارة تلك المخاطر.
 كيفية تعويض مدراء األعمال ،على سبيل المثال فيما إذا تم التعويض على أساس القيمة العادلة للموجودات
المدارة أو التدفقات النقدية التعاقدية والمحصلة ،وتكرار وحجم وتوقيت المبيعات في الفترات السابقة وأسباب تلك
المبيعات والتوقعات بشأن نشاط المبيعات المستقبلية .وبالرغم من ذلك ،فإن تلك المبيعات ال يمكن أخذها
بالحسبان بمفردها ،ولكن كجزء من التقييم الكلي لكيفية وصول العمليات لألهداف الموضوعة إلدارة
الموجودات ،وكيفية تحقق التدفقات النقدية.
يتم القيام بتقويم نموذج األعمال وفق تصورات يمكن أن تحدث بشكل معقول دون األخذ باالعتبار ما يسمى تصورات
"أسوأ حالة" أو "حالة ضغط" .وفي حالة تحقق التدفقات النقدية ،بعد االثبات األولي ،بشكل مختلف عن توقعات
الصندوق األصلية ،فإن الصندوق ال تقوم بتغيير تصنيف باقي الموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال
تلك ،لكن تأخذ باالعتبار هذه المعلومات عند تقويم نموذج األعمال للموجودات المالية التي يتم استخدامها أو شراؤها
مستقبال.
أن الموجودات المالية المحتفظ بها ألغراض المتاجرة والتي يتم قياس أداؤها على أساس القيمة العادلة يتم قياسها
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وذلك النه لم يتم االحتفاظ بهذه الموجودات المالية لتحصيل تدفقات نقدية
تعاقدية أو لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع موجودات مالية.
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تصنيف المطلوبات المالية
تشتمل المطلوبات المالية على رسوم اإلدارة الدائنة والمصروفات المستحقة والمطلوبات المتداولة األخرى واالسترداد
الدائن والتوزيع الدائن والتي يتم تصنيفها ضمن المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة.
االعتراف األولي والقياس
يتم االعتراف األولي بالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في تاريخ المتاجرة والذي يصبح
فيه الصندوق طرفا ً في األحكام التعاقدية لألداة .ويتم اثبات الموجودات المالية والمطلوبات المالية األخرى في تاريخ
نشوئها.
يتم إدراج الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أوليا بالقيمة العادلة مع االعتراف بتكاليف
المعامالت في الربح أو الخسارة .الموجودات المالية أو المطلوبات المالية غير المثبتة بالقيمة العادلة من خالل الربح
أو الخسارة يتم إثباتها بالقيمة العادلة باإلضافة إلى التكاليف التي تتعلق مباشرة في شرائها أو إصدارها.
يشتمل صافي الربح من الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة على جميع التغيرات في القيمة
العادلة المحققة وغير المحققة وفروق صرف العمالت األجنبية ولكن فيما عدا إيرادات العموالت وتوزيعات األرباح.
يتم احتساب صافي الربح المحقق من الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة باستخدام طريقة
متوسط التكلفة.
يتم قياس الموجودات والمطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة أوليا ً بالقيمة العادلة بما في ذلك تكاليف المعامالت المباشرة
ويتم قياسها الحقا ً بالتكلفة المطفأة .وتتمثل التكلفة المطفأة في المبلغ الذي قيست به الموجودات أو المطلوبات المالية
بمقداره عند االعتراف األولي ناقصا ً مدفوعات أصل المبلغ مضافا ً أو مخصوما ً منه اإلطفاء التراكمي باستخدام
طريقة معدل العائد الفعلي ألي فرق بين المبلغ األولي المعترف بها ومبلغ االستحقاق ومخصوما ً منه كذلك أي تخفيض
خاص بانخفاض القيمة.
إلغاء االعتراف
يتوقف الصندوق عن االعتراف بالموجودات المالية عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الموجودات ،أو
عندما يتم تحويل الحق باست الم التدفقات النقدية التعاقدية في المعاملة التي بموجبها يتم نقل جميع مخاطر ومنافع ملكية
الموجودات المالية ،أو التي ال يقوم فيها الصندوق بنقل او االحتفاظ بجميع مخاطر ومنافع الملكية مع عدم االحتفاظ
بالسيطرة على الموجودات المالية.
عند التوقف عن االعتراف بأصل مالي ،يتم االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل (والقيمة الدفترية المخصصة
للجزء من األصل الذي توقف االعتراف به) والمقابل المادي المستلم (بما في ذلك أي موجودات جديدة تم الحصول
عليها بعد خصم أي مطلوبات جديدة متكبدة) في الربح أو الخسارة .ويتم اثبات أي ربح في هذه الموجودات المالية
المحولة التي تم انشاؤها او االحتفاظ بها من قبل الصندوق كأصل أو التزام منفصل.
يبرم الصندوق معامالت يقوم بموجبها بتحويل الموجودات المعترف بها في قائمة المركز المالي مع االحتفاظ بجميع
مخاطر ومنافع ملكية الموجودات المحولة أو جزء منها .وفي حال االحتفاظ بجميع مخاطر ومنافع الملكية بصورة
جوهرية ،ال يتم إلغاء االعتراف بالموجودات المحولة .إن تحويل الموجودات مـع االحتفـاظ بجميـع مخاطر ومنافع
الملكية بصورة جوهرية تضم معامالت البيع وإعادة الشراء.
ويقوم الصندوق بإلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية عندما يتم الوفاء بالتزاماتها التعاقدية أو الغاءها أو انتهاءها.
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المقاصة
يتم إجراء مقاصة بين مبالغ الموجودات المالية والمطلوبات المالية ويُعرض المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي
فقط عندما يكون لدى الصندوق حق قانوني بمقاصة المبالغ والنية إما لتسويته على أساس الصافي أو تحقق األصل
آن واحد.
وتسديد االلتزام في ٍ
يتم عرض اإليرادات والمصروفات على أساس الصافي لمكاسب أو خسائر ناتجـة عن األدوات المالية بالقيمة العادلة
من خالل الربح أو الخسارة ومكاسب وخسائر التغير في أسعار صرف العمالت األجنبية.
خسائر االئتمان المتوقعة
يقوم الصندوق باالعتراف بمخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة على الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة.
ال يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة في استثمارات أدوات حقوق الملكية.
يقيس الصندوق مخصصات الخسارة بمبلغ مساوي للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر المتوقع للخسائر
االئتمانية المتوقعة ،باستثناء ما يلي والتي يتم قياسها بالخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى  12شهراً:
-

الموجودات المالية التي يتم تحديد بأن لديها مخاطر ائتمانية منخفضة بتاريخ التقرير المالي.

-

الموجودات المالية األخرى التي لم تتزايد فيها مخاطر االئتمان (أي مخاطر التخلف عن السداد على
مدى العمر المتوقع لألصل المالي) زيادة جوهرية منذ اإلثبات األولي.

إن المنهجية المطبقة من قبل الصندوق في تقدير المخصصات لإليداعات المقاسة بالتكلفة المطفأة استندت إلى
األحكام واالفتراضات باستخدام تصنيفات السوق الحالية في نهاية فترة التقرير.
الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان
عند تحديد ما إذا كانت مخاطر التخلف عن سداد أداة مالية ما قد زادت بشكل ملحوظ منذ اإلثبات األولي ،فإن
الصندوق يضع في االعتبار المعلومات المعقولة والداعمة ذات العالقة والمتاحة دون تكلفة أو جهد غير مبرر .ويشمل
ذلك المعلومات والتحليالت الكمية والنوعية ،استنادا ً إلى الخبرة السابقة للصندوق والتقييم االئتماني من الخبراء،
ويتضمن كذلك تقييما ً للتغير في احتمالية التخلف عن السداد كما في تاريخ التقرير المالي ،والتخلف عن السداد في
توقيت االعتراف األولي بالتعرض للمخاطر.
تعريف التخلف عن السداد
يعتبر الصندوق أن األصل المالي في حالة تخلف عن السداد عندما:
 من غير المرجح أن تقوم الشركة المستثمر فيها بدفع التزاماتها االئتمانية للصندوق بالكامل ،دون لجوءالصندوق إلى إجراءات مثل الحصول على تأمين ،إن وجد .أو
 أن األصل المالي قد تجاوز تاريخ االستحقاق بمدة أكثر  30يوما.الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر المتوقعع هعي الخسعائر االئتمانيعة المتوقععة التعي تنعتي ععن جميعع أحعداث
التخلف عن السداد المحتملة على مدى العمر المتوقع لألداة المالية.
إن الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  12شهرا ً هي جزء من الخسائر االئتمانية المتوقعة التعي تنعتي ععن أحعداث
تخلف عن السداد محتملة خالل  12شهرا ً من تاريخ القوائم المالية (أو فترة أقصر إذا كان العمر المتوقعع لعألداة أقعل
من  12شهراً).
تعتبععر الفتععرة القصععوى التععي يععتم وضعععها فععي االعتبععار عنععد تقععدير الخسععائر االئتمانيععة المتوقعععة هععي الفتععرة التعاقديععة
القصوى التي يتعرض فيها الصندوق لمخاطر االئتمان.

- 12 -

صندوق أرباح الخليجي للسيولة
صندوق استثماري ــ عام مفتوح
(مدار من شركة أرباح المالية)
المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة) للفترة المنتهية في  30يونيو 2020
.3

ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
(ط) األدوات المالية (تتمة)
يقوم الصندوق بتاريخ كل تقرير مالي بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة وأدوات حقوق
الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر قد تدنت قيمتها .يتم تقييم الموجودات المالية على أنها متدنية
القيمة االئتمانية عند وقوع حدث أو أكثر يكون له أثر ضار على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لذلك األصل
المالي.
تتضمن األدلة على أن األصل المالي متدني ائتمانيا ً البيانات التالية القابلة للمالحظة:
 صعوبة مالية كبيرة للمصدر.ً
 مخالفة العقد مثل التخلف عن السداد أو التأخر لمدة  90يوما أو أكثر من تاريخ االستحقاق؛ أو من المحتمل أن يدخل المصدر في إفالس أو إعادة هيکلة مالية أخرى.قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة
إن الخسائر االئتمانية المتوقعة هي تقدير مرجح محتمل لخسائر االئتمان .يتم قياس خسائر االئتمان بأنها القيمة
الحالية لكافة النقص في النقد (أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للصندوق وفقا ً للعقد والتدفقات النقدية التي
يتوقع الصندوق استالمها).
يتم خصم الخسائر االئتمانية المتوقعة بمعدل العائد الفعال لألصل المالي.
عرض مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة في قائمة المركز المالي
يتم عرض مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة كخصم من إجمالي
القيمة الدفترية للموجودات.
الشطب
يتم شطب إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي عندما ال يكون لدى الصندوق توقعات معقولة السترداد أصل مالي
بالكامل أو جزء منه.
قياس القيمة العادلة
تعرف القيمة العادلة باعتبارها الثمن الذي يتم استالمه لبيع أصل ما أو دفعه لتحويل التزام ما في معاملة نظامية فيما
بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس .يستند قياس القيمة العادلة إلى افتراض أن معاملة بيع األصل أو تحويل
االلتزام يتم إما:
في السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام ،أو في السوق األكثر مالئمة لألصل أو االلتزام في حالة غياب السوق
الرئيسي.
يقوم الصندوق ،عندما يكون متاحاً ،بقياس القيمة العادلة ألداة ما باستخدام السعر المتداول في السوق النشطة لتلك
األداة عند توفرها .يتم اعتبار السوق على انها سوق نشطة عندما يتم إجراء معامالت الموجودات أو المطلوبات
بتكرار وحجم كافيين لتقديم معلومات عن األسعار على اساس مستمر .يقيس الصندوق األدوات المدرجة في السوق
النشطة وفقا ً لسعر اإلغالق الرسمي في البورصة ذات العالقة التي يتم فيها تداول األداة.
في حال عدم وجود سعر مدرج في سوق نشطة ،يستخدم الصندوق حينئ ٍذ إساليب تقييم تحقق أقصى استخدام للمدخالت
القابلة للمالحظة ذات الصلة وتقلل من استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة .يشمل أسلوب التقييم المختار جميع
العوامل التي يأخذها المشاركون في السوق في االعتبار عند تسعير أي معاملة.
يعترف الصندوق بالتحويالت بين مستويات تسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما في نهاية فترة القوائم المالية التي حدث
فيها التغير.
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 .4المعايير الصادرة والتي لم تدخل حيز التنفيذ

يسري عدد من التعديالت والمعايير للفترة التي تبدأ في أو بعد  1يناير 2020م .ومسموح بالتطبيق المبكر .إال
أن الصندوق لم يسمح بالتطبيق المبكر لهذه التعديالت والمعايير الجديدة عند إعداد هذه القوائم المالية ألنه ليس
لها تأثير جوهري على القوائم المالية للصندوق.
ال يتوقع أن يكون للمعايير الجديدة أو المعدلة التالية تأثير جوهري على القوائم المالية للصندوق.
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  17عقود التأمين
اصدر مجلس المعايير المحاسبية الدولى بتاريخ  17مايو  2017المعيار الدولي التقارير المالية رقم  17والذي
سيصبح فعال بشكل ملزم لفترات التقارير السنوية من بداية أو بعد ا بناير  .2022وحالما يصبح المعيار الدولي
للتقارير المالية رقم 17فعاال فسوف يحل محل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  4عقود التأمين الذي صدر في
عام  . 2005والهدف الكلي من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  17هو توفير نموذج محاسبي أكثر منفعة
وإتساقا لعقود تأمين الشركات التي تصدر عقود تأمين عالمية .
.5

أتعاب اإلدارة  ،المصروفات األخرى
على أساس سنوي  ،يقوم مدير الصندوق بتحميل الصندوق أتعاب إدارة بنسبة  %0.55سنويا من إجمالي
القيمة العادلة لموجودات الصندوق كما يقوم مدير الصندوق بإسترداد من الصندوق أي مصروفات أخرى
متكبدة نيابة عن الصندوق كأتعاب المراجعة واألتعاب المهنية  ،تعويضات مجلس اإلدارة واألتعاب األخرى
وفقا لمانصت عليه شروط وأحكام الصندوق.

.6

نقد ونقد معادل
يتمثل النقد والنقد المعادل بالكامل في رصيد نقد لدى بنك محلي .

 .7ودائع ألجل :
يتلخص هذا البند فيما يلي :

ودائع ألجل
يطرح :
مخصص خسائر إئتمان متوقعة
الصافي ـ قائمة " أ "

 30يونيو 2020
لاير سعودي
5.013.473

 31ديسمبر 2019
لاير سعودي
22.184.541

()600
5.012.873

()2.610
22.181.931

 .8ذمم مدينة :
يتلخص هذا البند فيما يلي :

ذمم مدينة
يطرح :
مخصص خسائر إئتمان متوقعة
الصافي ـ قائمة " أ "

 30يونيو 2020
لاير سعودي
94.618

 31ديسمبر 2019
لاير سعودي
127.241

--94.618

()306
126.935
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 .9إستثمارات
يتلخص هذا البند فيما يلي :
 30يونيو 2020
القيمة العادلة

التكلفــة

القطـــــاع

لاير سعودي

لاير سعودي

صندوق استثمار

2.905.470

3.076.249

صكوك
المجمـــوع ـ قائمة " أ "

3.748.563

3.748.963

6.654.033

6.825.212

 31ديسمبر 2019
القطـــــاع

.10

القيمة العادلة

التكلفــة

لاير سعودي

لاير سعودي

صندوق استثمار

6.037.699

6.000.000

صكوك
المجمـــوع ـ قائمة " أ "

6.469.218

6.378.474

12.506.917

12.378.474

أتعاب ومصاريف مستحقة
يتلخص هذا البند فيما يلي :

 30يونيو 2020

 31ديسمبر 2019

لاير سعودي

لاير سعودي

أتعاب إدارة وحفظ مستحقة

8.324

26.410

أتعاب مجلس إدارة مستحقة

20.000

20.000

مصاريف أخرى مستحقة

40.978

31.221

المجمـــوع ــ قائمة " أ "

69.302

77.631

 .11معامالت وأرصدة أطراف ذات عالقة
فيما يلي أهم المعامالت مع األطراف ذات العالقة المعتمدة من قبل مجلس إدارة الصندوق.
 30يونيو 2020
طبيعة المعاملة
طبيعة العالقة
لاير سعودي
مدير الصندوق
87.119
أتعاب إدارة
شركة أرباح المالية
20.000
مسؤولي اإلدارة العليا مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة (مستقلين)
مجلس إدارة الصندوق
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12

 .إدارة المخاطر المالية

التعرض

إن إدارة المخاطر جزء ال يتجزأ من االستثمار وعملية التشغيل .يمكن تمييز إدارة المخاطر في إدارة المخاطر
المالية وإدارة المخ اطر التشغيلية وقياس المخاطر المستقلة .تشمل إدارة المخاطر المالية جميع عناصر عملية
االستثمار .يسمح عدد من أنظمة إدارة المخاطر للصندوق بمالحظة أي انحرافات عن المراكز واألغراض
المستهدفة .تشمل إدارة المخاطر التشغيلية المجاالت األربعة للخسائر المحتملة :اإلجراءات والنظم واألشخاص
واألحداث الخارجية .إن قياس المخاطر وظيفة مستقلة وهي منفصلة من الناحية الوظيفية عن إدارة التشغيل وإدارة
المحافظ.
إن قسم إدارة المخاطر هو المسؤول بشكل رئيسي عن تحديد وضبط المخاطر .إن مجلس إدارة الصندوق هو
المشرف على الصندوق وهو المسؤول النهائي عن اإلطار العام إلدارة مخاطر الصندوق.
الصندوق معرض للمخاطر التالية من األدوات المالية:
 مخاطر االئتمان مخاطر السيولة مخاطر السوق مخاطر التشغيليعرض هذا اإليضاح معلومات حول أهداف الصندوق والسياسات والعمليات الخاصة بقياس وإدارة المخاطر،
باإلضافة إلى إدارة رأس مال الصندوق.

إطار إدارة المخاطر

يحتفظ الصندوق بمراكز في األدوات المالية غير المشتقة وف ًقا الستراتيجيته نحو إدارة االستثمار .تتكون المحفظة
االستثمارية للصندوق من صناديق االستثمار وسندات الدين (الصكوك وودائع مرابحة).
لقد حصل مدير االستثمار بالصندوق على سلطة تقديرية إلدارة األصول وف ًقا لألهداف االستثمارية للصندوق .يتم
أسبوعيا ً مراقبة االلتزام بمخصصات األصول المستهدفة ويتم متابعة تكوين المحفظة يوميا ً من قبل مدير الصندوق.
في الحاالت التي تبتعد فيها المحفظة عن مخصصات األصول المستهدفة ،فإنه يلزم على مدير االستثمار بالصندوق
اتخاذ إجراءات إلعادة توازن المحفظة تماشيا ً مع األهداف المحددة ضمن األطر الزمنية المحددة.

مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان هي عدم مقدرة طرف مقابل على الوفاء بالتزاماته أو التزام أبرمه مع الصندوق مما يؤدي إلى تكبد
الصندوق لخسارة مالية.
يتع رض الصندوق لمخاطر االئتمان على رصيده البنكي ،والرصيد المحتفظ به في حساب المتاجرة واالستثمارات
المقاسة بالتكلفة المطفأة والودائع في أسواق النقد .ألغراض إعداد تقارير إدارة المخاطر ،يقوم الصندوق بدراسة
وتجميع جميع مكونات التعرض لمخاطر االئتمان مثل مخاطر التعثر الفردية للملتزم ومخاطر الدولة ومخاطر
القطاع.
وتتمثل سياسة الصندوق الخاصة بمخاطر االئتمان في تقليل تعرضه لألطراف المقابلة التي تكون احتماالت التعثر
لديها مرتفعة والتعامل فقط مع أطراف مقابلة تستوفي معايير ائتمانية معينة.
تتم متابعة مخاطر االئتمان بشكل منتظم من قبل مدير الصندوق للتأكد من أنها تتماشى مع إرشادات االستثمار
الخاصة بمجلس إدارة الصندوق.
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مخاطر السيولة
مخاطر السيولة هي مخاطر تعرض الصندوق لصعوبات في الوفاء بالتزاماته المالية التي يتم تسويتها عن طريق
تقديم النقد أو أية موجودات مالية أخرى.
يهدف مدير الصندوق من إدارة السيولة أن تضمن قدر المستطاع أن يكون لديه السيولة الكافية للوفاء بالتزاماته عند
استحقاقها ،في ظل كل الظروف العادية أو الحرجة ،بما في ذلك االسترداد المقدر للوحدات ،دون تكبد خسائر غير
متوقعة أو اإلضرار بسمعة الصندوق.
تنص شروط وأحكام الصندوق على االكتتاب في الوحدات واستردادها في كل يوم عمل ،وبالتالي ،فهي معرضة
لمخاطر السيولة للوفاء باستردادات مالكي الوحدات.
يقوم مدير الصندوق بمراقبة متطلبات السيولة بصفة منتظمة ،ويقوم بالتأكد من توفر السيولة الكافية لمواجهة أية
ارتباطات عند نشوئها.
يدير الصندوق مخاطر السيولة من خالل االستثمار في األوراق المالية التي يتوقع أنه من الممكن تصفيتها خالل فترة
زمنية قصيرة.

مخاطر السوق
مخاطر السوق هي مخاطر تغير أسعار السوق مثل معدالت الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبية التي قد تؤثر
على ربح الصندوق أو القيمة العادلة لممتلكاته في األدوات المالية.
تستند استراتيجية الصندوق إلدارة مخاطر السوق إلى الهدف االستثماري للصندوق وفقا ألحكام وشروط الصندوق.
يتم إدارة مخاطر السوق في الصندوق في الوقت المناسب من قبل مدير االستثمار وفقا للسياسات واإلجراءات
المعمول بها .يتم مراقبة مراكز الصندوق في السوق في الوقت المناسب من قبل مدير الصندوق.

مخاطر العمالت
مخا طر العمالت هي المخاطر المتمثلة في احتمالية تذبذب قيمة أداة مالية ما بسبب التغيرات في أسعار صرف
العمالت األجنبية.
يستثمر الصندوق في األدوات المالية ويدخل في معامالت بعمالت بخالف عملته الوظيفية وهي بشكل رئيسي الريال
السعودي والدينار البحريني .وبالتالي ،يتعرض الصندوق لمخاطر احتمال تغير سعر صرف عملته بالنسبة للعمالت
األجنبية األخرى بطريقة تؤثر سلبًا على القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية للموجودات المالية أو المطلوبات
المالية للصندوق بعمالت أخرى بخالف الريال السعودي.
يتم إدارة مخاطر العمالت في الصندوق في الوقت المناسب من قبل مدير االستثمار وفقا للسياسات واإلجراءات
المعمول بها .يتم مراقبة مراكز وتعرضات العمالت في الصندوق بشكل يومي من قبل مدير الصندوق .في تاريخ
التقرير المالي ،إن الصندوق غير معرض ألية مخاطر عمالت أجنبية.

مخاطر أسعار العموالت
تنشأ مخا طر أسعار العموالت من احتمالية أن تؤثر التغيرات في أسعار العموالت على القيمة العادلة أو التدفقات
النقدية المستقبلية لألدوات المالية .يقوم مدير الصندوق يوميا ً بمراقبة المراكز لضمان استمرار بقاء المراكز ضمن
حدود الفجوات القائمة ،إن وجد.
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فيما يلي ملخص بمركز الفجوة ألسعار العموالت بالصندوق ،يتم تحليله في تاريخ إعادة التسعير التعاقدي أو تاريخ
االستحقاق ،أيهما يأتي أوالً:
 30يونيو 2020
الموجودات
ودائع  -أسواق النقد
استثمارات  -صكوك
مجموع الموجودات المحملة بفوائد

. 13

أقل من شهر
واحد

 1إلى  3أشهر

لاير سعودي
-------

لاير سعودي
-------

بين  3أشهر
وسنة واحدة
لاير سعودي
4.223.774
3.748.563
7.972.337

المجموع
لاير سعودي
4.223.774
3.748.563
7.972.337

أحـداث هـامـة :
خالل عام  ، 2020تسببت المخاوف من انتشار الفيروس) كوفيد )19في التأثير على أعمال الصندوق  ،حيث
اتخذت الجهات النظامية بعض اإلجراءات اإلحترازية خالل شهر مارس  . 2020يتوقع الصندوق تأثر إيراداتها
تأثرا جوهريا اعتبار من الربع الثاني لعام  . 2020ال يمكن التنبؤ بأثر ومدة هذه األحداث بشكل دقيق في الوقت
الحالي ونظرا إلستمرار التقلبات االقتصادية  ،ال يمكن تقدير أثر هذه األحداث بشكل موثوق به كما في تاريخ اعتماد
هذه القوائم المالية األولية الموجزة .يمكن أن تؤثر هذه األحداث على النتائج المالية والتدفقات النقدية المستقبلية
والمركز المالي المستقبلي للصندوق  .ستستمر اإلدارة في تقييم التأثير بناءا على التطورات المستقبلية .
ومع ذلك ال يتوقع أن يكون لهذه األحداث أثر جوهري على قدرة الصندوق على اإلستمرار في العمل وفقا لمبدأ
اإلستمرارية.

 .14آخر يوم تقييم
آخر يوم للتقييم للسنة هو  30يونيو 2020م.
 .15اعتماد القوائم المالية
تم اعتماد هذه القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الصندوق بتاريخ  16ذو الحجة 1441هـ (الموافق
 6اغسطس 2020م).
 . 16عـــام :
تم تقريب األرقام الواردة في القوائم المالية ألقرب لاير سعودي.
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