
 

 

 

 

 

 املرن لألسهم السعوديةصندوق ميفك  

 مفتوح   استثماري   صندوق    

 الشرق األوسط لإلستثمار املالي(   مدار من قبل شركة )    

 ( مراجعة )غير    املوجزة ولية  األ   القوائم املالية     

 م2202يونيو   30  املنتهية في    شهر أ فترة الستة  ل 

 املستقل لحاملي الوحدات مع تقرير فحص املراجع  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 صندوق ميفك املرن لألسهم السعودية

 صندوق استثماري مفتوح   

 لإلستثمار املالي(دار من قبل شركة الشرق األوسط  م )    

 القوائم املالية األولية املوجزة )غير مراجعة(

 م2202يونيو  30للفترة الستة أشهر املنتهية في 

 

 الصفحات 

 

 

 

 - تقرير فحص املراجع املستقل لحاملي الوحدات

 

 

 

 1 األولية ركز املالي املقائمة 

 

 

 

 2 األولية  قائمة الدخل الشامل

 

 

 

 3 امللكية( العائدة لحاملي الوحدات األوليةقائمة التغيرات في صافي املوجودات )حقوق 

 

 

 

 4 األولية النقدية قائمة التدفقات

 

 

 

 11-5 املوجزة  األولية اإليضاحات حول القوائم املالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 صندوق ميفك املرن لألسهم السعودية

 صندوق استثماري مفتوح

 )مدار من قبل شركة الشرق األوسط لإلستثمار املالي(

 قائمة املركز املالي األولية 

يونيو  30كما في  2022م  

 )املبالغ بالريال السعودي( 

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

            1 

 

 يضاحإ

 م 2022يونيو  30 

 )غير مراجعة(

 م 2021ديسمبر  31 

 )مراجعة( 

      

      املوجودات

      

 2,083,071  6,596  6 النقدية وشبة النقدية

 17,904,571  4,825,233  7،8 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 19,987,642  4,831,829   إجمالي املوجودات 

      

      املطلوبات

      

 29,887  7,543    10 مستحقة  أتعاب إدارة صندوق 

 14,303  3,610     10 مصروفات مستحقة

 44,190  11,153   إجمالي املطلوبات 

      

 19,943,452  4,820.676   صافي املوجودات )حقوق امللكية( العائدة لحاملي الوحدات 

      

 115,211.58  25,593.60   صدرة )بالعدد( املالوحدات 

      

 28173.10  188.3547   صافي املوجودات )حقوق امللكية( العائدة للوحدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 صندوق ميفك املرن لألسهم السعودية

 صندوق استثماري مفتوح

 )مدار من قبل شركة الشرق األوسط لإلستثمار املالي(

 قائمة الدخل الشامل األولية )غير مراجعة( 

2022م يونيو  30لفترة الستة أشهر املنتهية في   

 )املبالغ بالريال السعودي( 

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

            2 

 م  2021يونيو  30  م  2202يونيو 30  إيضاح 

      

      دخل االستثمار   

 83,400  67,000   دخل التوزيعات 

 1,674,708  2,209,817  8 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة بيعاملحقق من  الربح

 468,963  94,738  8 لربح او الخسارةاغير املحقق من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل  الربح

 -  108   ايرادات أخرى 

   2,371,663  2,227,071 

      

      املصروفات

 116,899  95,711  10 الصندوق أتعاب ادارة 

 33,400  27,346  9 مصروفات أخرى 

   123,057  150,299 

      

 2,076,772  2,248,606   الدخل للفترة صافي

      

 -  -    الدخل الشامل اآلخر للفترة 

      

 2,076,772  2,248,606   للفترة الشامل إجمالي الدخل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 صندوق ميفك املرن لألسهم السعودية

 استثماري مفتوحصندوق  

 )مدار من قبل شركة الشرق األوسط لإلستثمار املالي(

 )غير مراجعة(قائمة التغيرات في صافي املوجودات )حقوق امللكية( العائدة لحاملي الوحدات األولية 

 م 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر املنتهية 

 )املبالغ بالريال السعودي( 

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

3 

 م 2021يونيو 30  م 2022يونيو 30  

     

 8,489,164  19,943,452  صافي املوجودات )حقوق امللكية( العائدة لحاملي الوحدات في بداية الفترة
     

 2,076,772  62,248,60  الشامل للفترة إجمالي الدخل  
     

     االشتراكات واالستردادات من حاملي الوحدات: 

 3,000,000  -  الوحدات املصدرة 
 (2,026,739)  (17,371,382)  الوحدات املستردة 

 973,261  (17,371,382)  صافي التغير من معامالت الوحدات 
     

 11,539,197  4,820,676  املوجودات )حقوق امللكية( العائدة لحاملي الوحدات في نهاية الفترةصافي  

 

 

 م 2021يونيو 30  م 2022يونيو 30  معامالت الوحدات 

 الوحدات   

     

 55,136.40  115,211.58   الفترة   بداية كما في  

     

 19,484.7452  -  الوحدات املصدرة 
 (11,938.8155)  ( 89,617.98)  املستردة الوحدات  

 7,545.9297  ( 89,617.98)  صافي التغير في عدد الوحدات 

     

 62,682.33  25,593.60   صافي عدد الوحدات )حقوق امللكية( العائدة لحاملي الوحدات في نهاية الفترة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لألسهم السعوديةصندوق ميفك املرن  

 صندوق استثماري مفتوح

 )مدار من قبل شركة الشرق األوسط لإلستثمار املالي(

  قائمة التدفقات النقدية األولية )غير مراجعة(

يونيو  30لفترة الستة أشهر املنتهية في  2022م    

 )املبالغ بالريال السعودي( 

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

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م 2021يونيو  30  م 2022يونيو  30  إيضاح 

      

      التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 2,076,772  2,248,606   صافي الدخل للفترة
      التعديالت على:

 ( 1,674,708)  (2,209,817)   8 املحقق من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة الربح
 ( 468,963)  (94,738)   8 لربح او الخسارةاغير املحقق من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل  الربح

   (55,949 )  (66,899) 
      واملطلوبات التشغيلية:صافي التغيرات في املوجودات 

 13,679     -    توزيعات أرباح مستحقة  
 6,699  (22,344)    أتعاب إدارة الصندوق 
 (477)  (10,693)    مصروفات مستحقة

 (46,998)  ( 88,986)   األنشطة التشغيلية املستخدم في صافي النقد 
      

      التدفقات النقدية االستثمارية 
 (29,394,380)   )10,537,711(  7 شراء استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة

 30,414,115   25,921,604   7 متحصالت من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة

 1,019,735   15,383,893    من األنشطة االستثمارية  الناتج صافي النقد
      

      التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
 3,000,000   -      املتحصالت من إصدار الوحدات

 (2,026,739)   )17,371,382(   استردادات الوحدات 

 973,261  (17,371,382)    التمويليةصافي النقد )املستخدم في( /الناتج من األنشطة 

      
 1,945,998  ( 2,076,475)   صافي التغير في النقدية وشبه النقدية  
 36,013   2,083,071    النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة 

 1,982,011  6,596   النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة



 صندوق ميفك املرن لألسهم السعودية

 صندوق استثماري مفتوح

 )مدار من قبل شركة الشرق األوسط لإلستثمار املالي(

  مراجعة(إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة )غير 

م 2022يونيو   30للفترة املنتهية في     

 )املبالغ بالريال السعودي( 
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 الصندوق وأنشطته  .1

املالي )"مدير الصندوق"(   لالستثماربين شركة الشرق األوسط    اتفاقمفتوح مؤسس ومدار بواسطة    استثماري هو صندوق   (  ”الصندوق “صندوق ميفك املرن لألسهم السعودية )

 .  الوحدات(في الصندوق )حاملي  واملستثمرين

على املدى الطويل باالستثمار في سوق األسهم السعودي، الصناديق املدرجة العامة، صناديق الطروحات  هدف الصندوق هو تحقيق عائدات رأسمالية من خالل تنمية رأس املال  

 ع استثمارات الصندوق متوافقة مع األحكام الشرعية.  األولية وأيضا صناديق أسواق النقد. جمي

  18بتاريخ    17/3403/5/3م. وتمت املوافقة من هيئة السوق املالية على تأسيس الصندوق بخطاب رقم    2018يناير    1هـ املوافق  143٩ثاني  ربيع ال  14بدأ الصندوق نشاطه في  

 م.  2017يونيو  13هـ املوافق  1438رمضان 

 اللوائح النظامية .2

( والتي توضح بالتفصيل املتطلبات 2021مارس    1هـ )املوافق    1442رجب    17ة بتاريخ  يخضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار )"الالئحة"( الصادرة عن هيئة السوق املالي

 (.2021مايو  1هـ )املوافق  1442رمضان  1٩املعدلة من   ئحةلجميع الصناديق داخل اململكة العربية السعودية. يبدأ سريان الال 

 أسس اإلعداد   .3

 بيان االلتزام    3-1

 ملعيار املحاسبة الدولي رقم )
ً
واالصدارات األخرى  واملعايير( "التقرير املالي األولي" املعتمد في اململكة العربية السعودية 34تم إعداد هذه القوائم املالية األولية املوجزة وفقا

.الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبيناملعتمدة من   

دوق للسنة األولية املوجزة جميع املعلومات املطلوبة في القوائم املالية السنوية، ويجب أن تقرأ جنبا إلى جنب مع القوائم املالية السنوية للصنال تتضمن هذه القوائم املالية  

م.2202ديسمبر  31لية في م ال تشكل بالضرورة مؤشرا على البيانات املا2202يونيو  30م. إن نتائج فترة الستة أشهر املنتهية في 1202ديسمبر  31املنتهية في   

 قياسالأسس  3-2

باستثناء االستثمارات املدرجة بالقيمة  القوائم املالية األولية املوجزة تم إعدادها على أساس مبدأ التكلفة التاريخية، كما تم تعديلها. باستخدام أساس االستحقاق املحاسبي  

 بالقيمة العادلة. يعرض الصندوق يعرض قائمة املركز املالي األولي املوجزة بحسب السيولة.العادلة من خالل الربح أو الخسارة التي يتم قياسها 

 الوظيفية وعملة العرض  العملة 3-3

)"العملة الوظيفية"  بالريال (. يتم عرض  يتم قياس البنود املدرجة في القوائم املالية األولية املوجزة باستخدام العملة الرئيسية التي يعمل فيها الصندوق  هذه القوائم املالية 

  .وهي العملة الوظيفية وعملة العرض الخاصة بالصندوق  السعودي

 املعامالت واألرصدة 

. يتم تحويل املوجودات واملطلوبات بالعمالت األجنبية إلى  تلمعامال ا یخر تا في دةلسائ ا رف لصا رسعاأ دامباستخالريال السعودي  لیإ ألجنبیةا تبالعمال  تلمعامال ا لیو تح میت

 الريال السعودي باستخدام أسعار الصرف. 

لي. كما في تاريخ قائمة املركز املالي األولية املوجزة يتم إدراج أرباح وخسائر الناتجة من تحويل سعر الصرف في قائمة الدخل الشامل األو 



 صندوق ميفك املرن لألسهم السعودية

 صندوق استثماري مفتوح

 )مدار من قبل شركة الشرق األوسط لإلستثمار املالي(

  مراجعة(إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة )غير 

م 2022يونيو   30للفترة املنتهية في     

 )املبالغ بالريال السعودي( 

6 

 أسس اإلعداد )تتمة(   .3

 األحكام والتقديرات واالفتراضات املحاسبية الهامة  3-4

حات من االدارة القيام باستخدام أحكام وتقديرات وافتراضات من شأنها أن تؤثر على مبالغ املوجودات واملطلوبات والدخل واملصروفات واإلفصا  يتطلب إعداد القوائم املالية 

الدفترية للموجودات أو املطلوبات ة املرفقة واإلفصاح عن االلتزامات املحتملة. قد يؤدي عدم التأكد من هذه االفتراضات والتقديرات إلى نتائج تتطلب تعديالت جوهرية للقيم 

 التي تؤثر في الفترات املستقبلية. 

 ية ر فتد لا   للقيمة   جوهري   تعديل   احداث   في   ر کبي   خطر   لها   لتي التقرير، وا   تاريخ   في للتقدير    األخرى   ئيسية ر ل ا   در ملصاوا   ل باملستقب   ملتعلقة ا   ئيسية ر ل ا   ت اضا ر الفت إن عدم التأكد من ا 

واملطلوبات خالل  .   لألصول  املالية  القوائم  إعداد  عند  املتاحة  املؤشرات  على  تقديراته  و  افتراضاته  في  الصندوق  اعتمد  أدناه.  تم وصفها  الالحقة  املالية  الحاالت   الفترة  إن 

مثل هذه التغيرات تنعكس على اإلفتراضات   واإلفتراضات الحالية قابلة للتطوير مستقبال قد تطرأ التغيرات نتيجة لتغيرات السوق أو الحاالت الناتجة خارج سيطرة الصندوق . 

 عندما تحدث. 

 االستمرارية

بأن الصندوق لديه املوارد الالزمة الستمرار العمل في املستقبل. وعالوة على    مقتنع   و قام مدير إدارة الصندوق بإجراء تقييم لقدرة الصندوق على االستمرار كمنشأة عاملة وه 

شكوك جوهرية قد تلقي بظالل من الشك على قدرة الصندوق على االستمرار كمنشأة عاملة. لذلك، تم إعداد هذه القوائم املالية على أساس ذلك، ال تدرك اإلدارة وجود أي 

 مبدأ االستمرارية.

 

 السياسات املحاسبية املهمة  .4

ديسمبر    31ح عنها في القوائم املالية السنوية للصندوق للسنة املنتهية في  تتوافق السياسات املحاسبية املستخدمة في إعداد هذه القوائم املالية مع تلك املستخدمة واملفص

 للصندوق.  م ، ولكن ليس لها تأثير على القوائم املالية  2022م. هناك معايير وتعديالت وتفسيرات جديدة تنطبق ألول مرة في عام  2021

إصدارها ولكنها لم تصبح سارية املفعول حتى تاريخ إصدار القوائم املالية للصندوق. ويرى مجلس إدارة الصندوق أن هناك العديد من التعديالت والتفسيرات األخرى التي تم  

 ذلك لن يكون له تأثير كبير على القوائم املالية للصندوق. يعتزم الصندوق اعتماد تلك التعديالت والتفسيرات ، إن طبقت.

 أتعاب اإلدارة واملصروفات األخرى  .5

. وتخصم بشكل شهري  ٪ من صافي قيمة موجودات الصندوق 57٫1إدارة بنسبة وم تقييم، يقوم مدير الصندوق بتحميل الصندوق أتعاب في كل ي  

ي رسوم أخرى مماثلة. يسترد مدير الصندوق من الصندوق أي مصاريف يتكبدها نيابة عن الصندوق مثل أتعاب املراجعة واألتعاب القانونية وأتعاب مجلس اإلدارة وأ 

. ٪ من صافي قيمة موجودات الصندوق  50٫وليس من املتوقع أن تتجاوز في مجموعها نسبة   

 النقدية وشبه النقدية .6

 م 2202يونيو  30 

  )غير مراجعة(

 م 1202ديسمبر  31

 )مراجعة( 

 2,083,071  6,596 نقدية في حساب استثماري 

 ال ُيحقق الصندوق أرباح من الحسابات االستثمارية. 

 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  .7

 م 2202يونيو  30 

  )غير مراجعة(

 م 1202ديسمبر  31

 )مراجعة( 

 رصيد افتتاحي 
17،904،571  8,457,799 

/ السنة شراء استثمارات خالل الفترة  
10,537,711  191,077,239 

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  الربح املحقق من استبعاد استثمارات

 1,047,668  2,209,817 الخسارة
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  الربح /الخسارة غير املحقق من استثمارات

 (467,950)  94,738 الربح أو الخسارة 
 استبعاد استثمارات الفترة/السنة 

(25,921,604)  (182,210,185) 

 قيمة االستثمار في نهاية الفترة / السنة
4,825,233  17،904،571 

 



 صندوق ميفك املرن لألسهم السعودية

 صندوق استثماري مفتوح

 )مدار من قبل شركة الشرق األوسط لإلستثمار املالي(

  مراجعة(إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة )غير 

م 2022يونيو   30للفترة املنتهية في     
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   االستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةمن الربح   صافي .8

 م 2202يونيو  30 

  )غير مراجعة(

 م1202يونيو  30

 مراجعة( غير )

 1,674,708  2,209,817 من بيع االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة الربح املحقق 

 468,963  94,738 االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  الربح غير املحقق من

 
2,304,555  2,143,671 

 أخرى  مصروفات  .9

 1202يونيو  30

 )غير مراجعة( 

 2202يونيو30 

 )غير مراجعة(
 

 مصروفات أخرى  23,779   29,044 

 مصروف ضريبة القيمة املضافة  3,567   4,356 

 33,400   27,346  

 مع األطراف ذات العالقة واألرصدةاملعامالت  .10

في سياق النشاط املعتاد تتم املعامالت مع األطراف ذات  .  وصناديق أخرى يديرها مدير الصندوق الصندوق  مدير  حاملي الوحدات و تتمثل األطراف ذات العالقة للصندوق  

 لألحكام الصادرة من هيئة السوق 
ً
  املالية. يتم اعتماد كافة معامالت األطراف ذات العالقة بواسطة مجلس إدارة الصندوق. العالقة وفقا

 واألرصدة الناتجة عنها كما يلي:املعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة التي تمت بواسطة الصندوق خالل السنة  

   االدوات املالية حسب الفئة .11

 التكلفة املطفأة  )غير مراجعة(  م2220يونيو  30

 و أالقيمة العادلة من خالل الربح 

 الخسارة 

   املوجودات كما في قائمة املوجودات واملطلوبات 

   

 - 6,596 النقدية وشبه النقدية 
 4,825,233 - العادلة من خالل الربح أو الخسارة استثمارات مدرجة بالقيمة 

 4,825,233 6,596 اإلجمالي 

 

 

 الرصيد كما في قيمة املعامالت خالل الفترة  طبيعة املعامالت الطرف ذو العالقة

  

 م 2220يونيو  30

 )غير مراجعة(

 م2021يونيو  30

 )غير مراجعة( 

 م 2202يونيو  30

 )غير مراجعة(

 1202ديسمبر  31

 )مراجعة( 

شركة الشرق األوسط لالستثمار  

 املالي )مدير الصندوق( 

 29,887 7,543   116,899 95,711 أتعاب إدارة الصندوق 

 14,303 3,610    33,400 27,346 مصروفات أخرى 
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 االدوات املالية حسب الفئة )تتمة( .11

 إدارة املخاطر املالية  .12

 عوامل املخاطر املالية  12-1

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

 معقولة لحاملي الوحدات. 

 

 أنشطه الصندوق تعرضه ملجموعة متنوعة من املخاطر املالية: مخاطر السوق، ومخاطر االئتمان ، ومخاطر السيولة ، واملخاطر التشغيلية.

 ويشرف مجلس الصندوق وهو مسؤول في نهاية املطاف عن االدارة العامة للصندوق ير الصندوق مسؤول عن تحديد املخاطر والرقابة عليها ومد

 

توثق وتحدد الصندوق. وللصندوق شروط وأحكام  التي يضعها مجلس  الحدود  على  لتنفيذها  املقام األول  في  عليها  والرقابة  تحديد املخاطر  التجارية استراتيج  يتم  ياته 

 إلرشادات االستثمار. 
ً
  الشاملة، وتحمله للمخاطر، وفلسفته العامة ألداره املخاطر، وهو ملزم باتخاذ إجراءات إلعادة توازن محفظته وفقا

 

 باألسفل. ويستخدم الصندوق أساليب مختلفة لقياس وإدارة مختلف أنواع املخاطر التي يتعرض لها؛ ويرد شرح لهذه األساليب 

 مخاطر السوق   -أ

 ( مخاطر السعر 1) 

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

املستقبلية لألدوات املالية التي يحتفظ بها الصندوق. وتنويع مدير الصندوق محفظته االستثمارية  وتنشا مخاطر األسعار في املقام األول من عدم التأكد من األسعار 

ناديق استثمار. ومراقبة عن كثب حركه أسعار استثماراته في األدوات املالية. وفي تاريخ املركز املالي، كان لدى الصندوق استثمارات في أدوات ملكية وص  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التكلفة املطفأة  م )مراجعة( 1202ديسمبر  31

القيمة العادلة من خالل الربح أو 

 الخسارة 

   املوجودات واملطلوبات املوجودات كما في قائمة 

   

 - 2,083,071 النقدية وشبه النقدية 

 17,904,571 - استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 17,904,571 2,083,071 اإلجمالي 
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 إدارة املخاطر املالية )تتمة(  .12

 عوامل املخاطر املالية )تتمة(  21-1

 مخاطر السوق )تتمة(  -أ

 مخاطر السعر )تتمة(  (1)

املعقول في مؤشرات األسهم على أساس تركيز  يونيو( بسبب التغيير املحتمل    30إن التأثير على صافي قيمة األصول )نتيجة للتغير في القيمة العادلة لالستثمارات في )

 الصناعة، مع وجود جميع املتغيرات األخرى الثوابت الثابتة كما يلي: 

 م  2022يونيو  30 

 )غير مراجعة(

 م 2021ديسمبر  31 

 )مراجعة( 

% من   

القيمة 

  القيمة السوقية  السوقية 

% من  

القيمة 

 القيمة السوقية  السوقية 

 4,006,926 %22.38  2,108,760 % 43.70 البنوك 

 4,236,472 %23.66  1,134,872 % 23.52 املواد األساسية  

 4,094,211 %22,87  306,545 % 6.35 خدمات االتصاالت 

 469,559 %2,62  308,550 % 6.39 تطبيقات وخدمات التقنية  

 293,115 %1,64  - -   بيع التجزئة

 1,567,940 %8,76  60,885 % 1.26 إدارة وتطوير العقارات 

 247,349 %1,38  245,971 % 5.10 تجزئة السلع الكمالية 

 1252000 %6.99  - - معدات وخدمات الرعاية الصحية  

 1,737,000 %9,70  - - الخدمات االستهالكية 

 - -  475,494 % 9.85 الطاقة 

 - -  88,713 % 1.84 النقل 

 - -  95,443 % 1.98 الخدمات التجارية واملهنية 

 مخاطر االئتمان  -ب

يتعرض الصندوق ملخاطر االئتمان في النقدية   مخاطر االئتمان هي املخاطر املتمثلة في عدم مقدرة طرف على الوفاء بالتزاماته مما يتسبب في خسائر مالية للطرف األخر.

يوضح الجدول التالي الحد األقص ى للتعرض ملخاطر   .تصنيف مالي جيدذات ك و عتبر بنت تي وال وك محلية ايداع أرصدة البنوك في بنوشبة النقدية والذمم املدينة . يتم 

 االئتمان ملكونات قائمة املركز املالي 

 تمثل القيمة الدفترية لألصول املالية الحد األقص ى ملخاطر االئتمان. 

 تقتصر مخاطر االئتمان على النقدية، كما يلي:

 جميع األصول املالية يحتفظ بها الصندوق لدى جهات ذات تصنيف ائتماني جيد.  -

  متوقعة.لقياس خسائر ائتمان  ٩يطبق الصندوق املعيار الدولي للتقرير املالي رقم  -

خاطر االئتمان،  سياسة الصندوق للدخول في عقود أدوات مالية مع أطراف ذو تصنيف جيد. يسعى الصندوق إلى الحد من مخاطر االئتمان عن طريق رصد التعرض مل

 والحد من املعامالت مع نظراء محددين، وتقييم الجدارة االئتمانية لنظرائهم باستمرار. 

 م2021ديسمبر    31

  )مراجعة( 

 م2022  يونيو   30

 )غير مراجعة( 

 

 النقدية وشبه النقدية  6,596  2,083,071
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 إدارة املخاطر املالية )تتمة(  .12

 عوامل املخاطر املالية )تتمة(  21-1

 مخاطر السيولة   -ج

متطلبات السيولة  لصندوق  هي املخاطر املتمثلة في تعرض الصندوق لصعوبات في الحصول على التمويل الالزم للوفاء بالتزامات مرتبطة بمطلوبات مالية ويراقب مدير ا

 بشكل مستمر بغرض التأكد من كفاية التمويل املتوفر للوفاء بأي التزامات عند حدوثها. 

تراكات الجديدة أو تصفية  يقوم مدير الصندوق بمراقبة متطلبات السيولة من خالل التأكد من توفر أموال كافية للوفاء بأي التزامات عند نشوئها، إما من خالل االش

 ثمار أو عن طريق أخذ قروض قصيرة األجل من مدير الصندوق.محفظة االست

 املخاطر التشغيلية -د

البنية التحتية التي تدعم مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة املباشرة أو غير املباشرة الناتجة عن مجموعة متنوعة من األسباب املرتبطة بالعمليات والتكنولوجيا و 

ارجًيا لدى مقدم خدمة الصندوق ومن العوامل الخارجية األخرى غير االئتمان والسيولة والعمالت والسوق املخاطر مثل تلك الناشئة أنشطة الصندوق سواء داخلًيا أو خ

 عن املتطلبات القانونية والتنظيمية.

التي لحقت بسمعته في تحقيق هدفه االستثماري املتمثل    يتمثل هدف الصندوق في إدارة املخاطر التشغيلية من أجل تحقيق التوازن بين الحد من الخسائر املالية واألضرار

 في توليد عوائد لحاملي الوحدات. 

 تقدير القيمة العادلة   12-2

األدوات التي لم يتم  ملالية. يتم تقييم  تستند القيمة العادلة لألدوات املالية املتداولة في األسواق النشطة إلى أسعار السوق املدرجة في نهاية التداول في تاريخ التقارير ا

 اإلبالغ عن مبيعاتها في يوم التقييم بأحدث سعر للمزايدة. 

أن القيمة الدفترية    السوق النشط هو السوق الذي تتم فيه معامالت األصول أو االلتزامات بتردد وحجم كافيين لتوفير معلومات التسعير على أساس مستمر. يفترض 

 ملمنوحة بالتكلفة املطفأة تقارب قيمها العادلة.يحتوي التسلسل الهرمي للقيمة العادلة على املستويات التالية: ناقًصا انخفاض قيمة األدوات املالية ا

 ا في تاريخ القياس؛ • مدخالت املستوى األول هي أسعار مدرجة )غير معدلة( في األسواق النشطة لألصول أو املطلوبات املماثلة التي يمكن للكيان الوصول إليه

 والتي يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر؛ و  1هي مدخالت غير األسعار املعروضة املدرجة في املستوى  2املستوى  • مدخالت

 هي مدخالت ال يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام.  3• مدخالت املستوى 

، وتشمل أدوات حقوق امللكية والديون 1رجة في األسواق النشطة، وبالتالي يتم تصنيفها ضمن املستوى  تشتمل االستثمارات التي تستند قيمتها إلى أسعار السوق املد

 املدرجة النشطة. ال يقوم الصندوق بضبط السعر املعروض لهذه األدوات.

 .1يصنف الصندوق جميع أصوله املالية باستثناء األصول املدرجة بالتكلفة املطفأة، بالقيمة العادلة املستوى 

 أرقام املقارنة  .13

 تم إعادة تصنيف بعض أرقام املقارنة لتتوافق مع عرض الفترة الحالية. 
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 األحداث الالحقة  .14

 التعديل في هذه القوائم املالية االولية املوجزة.كما في تاريخ املوافقة على هذه القوائم املالية االولية املوجزة، لم تكن هناك أحداث الحقة هامة تتطلب اإلفصاح أو 

 اخر يوم تقييم   .15

 م2022يونيو  30كان آخر يوم تقييم للفترة هو 

 األولية املوجزة اعتماد القوائم املالية  .16
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