
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 صندوق الخير كابيتال بلص للصكوك

 ( العربية شركة الخير كابيتال السعوديةقبل )ُمدار من 

 

 )غير مراجعة( ةوجزالماألولية المالية  المعلومات

 تقرير فحص المراجع المستقلمع 

 2022 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
  



   بلص للصكوكصندوق الخير كابيتال 
 ( العربية شركة الخير كابيتال السعودية)ُمدار من قبل 

 

 )غير مراجعة( الموجزةالمالية األولية  المعلومات
 تقرير فحص المراجع المستقلمع 

 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 

 

  

 

 صفحة فهرس

  

المراجع المستقل  فحصتقرير    1 

 2  الموجزة األولية قائمة المركز المالي 

الموجزة األولية  الشامل قائمة الدخل  3 

 4 قائمة التغيرات في صافي الموجودات األولية الموجزة 

 5 قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة 

11-6   إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة  





  صندوق الخير كابيتال بلص للصكوك
 (العربية )ُمدار من قبل شركة الخير كابيتال السعودية

 .األولية الموجزة من هذه القوائم المالية اليتجزأ جزءا   13إلى  1شكل اإليضاحات المرفقة من ت

 2 

  ةوجزالماألولية قائمة المركز المالي 
 2022يونيو  30كما في 

 
 

 ايضاح

 2022يونيو  30
 )غير مراجعة(
 دوالر أمريكي

 2021ديسمبر  31 
 (مراجعة) 

 دوالر أمريكي
     

     الموجودات 

 19,327  51,962   النقد وما في حكمه

 30,845  30,534   ذمم مدينة أخرىمصاريف مدفوعة مقدماً و

 2,591,609  2,379,391 7 الدخل الشامل اآلخربالقيمة العادلة من خالل  موجودات مالية مقاسة

 2,641,781  2,461,887  إجمالي الموجودات
  

 
 

 
 

    

     المطلوبات

 5,458  4,682 8 مستحقة إدارةأتعاب 

 10,325  9,772  مطلوبات أخرى مصاريف مستحقة و

 15,783  14,454  إجمالي المطلوبات 

 2,625,998  2,447,433  صافي الموجودات العائد لمالكي الوحدات
  

 
 

 

     

 21,271  21,271  الوحدات المصدرة
  

 
 

 
  

   

 123.4554  115.0608  لكل وحدة  العائد صافي قيمة الموجودات
    

 

     

 
 
 

  



  صندوق الخير كابيتال بلص للصكوك
 (العربية )ُمدار من قبل شركة الخير كابيتال السعودية

 .األولية الموجزة من هذه القوائم المالية اليتجزأ جزءا   13إلى  1شكل اإليضاحات المرفقة من ت
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 )غير مراجعة( ةوجزالماألولية  قائمة الدخل الشامل
  2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  
 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 

 ايضاح
2022 

  دوالر أمريكي

2021 
 دوالر أمريكي

     

      االستثمار دخل

 53,829  55,540  أرباح الصكوك

 53  -   إيرادات العموالت خاصة 

 2,654  203  إيرادات أخرى

 56.536  55,743  دخلإجمالي ال

     

     المصاريف

 (9,776)  (9,377) 8 أتعاب إدارة 

 (13,563)  (13,407) 9 مصاريف أخرى

  (23,339)  (22,784)  إجمالي المصاريف 

 33.197  32,959  الفترةصافي دخل 

     

      :الدخل الشامل اآلخر

ستثمارات للقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل الربح المتحقق من بيع اإل
 اآلخر

 
- 

 

6.950 

موجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة ن المأرباح غير محققة )الخسائر( 
 من خالل الدخل الشامل اآلخر

 
(211,524) 

 

16,215 

 56,362  (178,565)  ترة للفالشامل  الربح (ةالشامل )الخسارةإجمالي 

     

 

 
  



  صندوق الخير كابيتال بلص للصكوك
 (العربية )ُمدار من قبل شركة الخير كابيتال السعودية

 .األولية الموجزة من هذه القوائم المالية اليتجزأ جزءا   13إلى  1شكل اإليضاحات المرفقة من ت
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 )غير مراجعة( ةوجزالماألولية  قائمة التغيرات في صافي الموجودات
 2022يونيو  30المنتهية في أشهر الستة لفترة 

 
 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 2022 
  دوالر أمريكي

2021 
 دوالر أمريكي

 2,822,811  2,625,998 صافي الموجودات في بداية الفترة 
 

 
 

 

  من العمليات  اتالتغير
  

  (178,565)  للفترة  الشامل الربح (ةالشامل إجمالي )الخسارة
56,362 

   التغيرات من معامالت الوحدات 
 

  -   كتتبةمتحصالت من وحدات م
- 

 (270,010)  - قيمة الوحدات المستردة 

  - صافي التغيرات من معامالت الوحدات
(270,010) 

 2,609,163  2,447,433 صافي الموجودات في نهاية الفترة
 

 
  

 
   

  معامالت الوحدات 

  :يونيو 30المنتهية في  لستة أشهرفترة الفيما يلي ملخصاً لمعامالت الوحدات 

 

 

2022 
  وحـــدات

2021 
 وحـــدات

    
    

 23,483  21,271 بداية الفترةالوحدات في 
 

 
 

 

 -  -  كتتبةوحدات م

 (2,212)  - وحدات مستردة 

 (2,212)  -  التغير في الوحداتصافي 

 21,271  21,271 نهاية الفترةالوحدات في 
    

 
  



  صندوق الخير كابيتال بلص للصكوك
 (العربية )ُمدار من قبل شركة الخير كابيتال السعودية

 .األولية الموجزة من هذه القوائم المالية اليتجزأ جزءا   13إلى  1شكل اإليضاحات المرفقة من ت
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 )غير مراجعة( ةوجزالمقائمة التدفقات النقدية األولية 
  2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في   

 

 

2022 
  دوالر أمريكي

2021 
 دوالر أمريكي

     
     

     النشاطات التشغيلية
 33,197  32,959   دخل الفترةصافي 

     التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 3,380  694  الدخل الشامل اآلخر،صافيموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  

 (57,476)  311  ذمم مدينة أخرىمصاريف مدفوعة مقدماً و 

 85  (776)  أتعاب إدارة مستحقة      

 2,461  (553)   مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى     

 (18,353)  32,635  النشاطات التشغيلية)المستخدم في( الناتجة من التدفقات النقدية صافي 
  

 
 

 

 النشاطات التمويلية
 

 
 

 

 مكتتبةالعائدات من الوحدات ال
 

- 
 

- 

 قيمة الوحدات المستردة
 

- 
 

(270,010) 

 )المستخدم في( األنشطة التمويلية التدفقات النقديةصافي 
 

- 
 

(270,010) 

 
 

 
 

 

 (288,363)  32,635   وما في حكمه النقد في )النقص( الزيادة صافي

 301,927  19,327  في بداية الفترةالنقد وما في حكمه 

 13,564  51,962  في نهاية الفترةالنقد وما في حكمه 
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 )غير مراجعة( المختصرةاألولية إيضاحات حول القوائم المالية 
 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 عـــام - 1

 الخير شركة قبل من ومدار منشأ المدة محدد غير استثماري صندوق هو ("الصندوق") للصكوك بلص كابيتال الخير صندوق إن 

 عملياته الصندوق بدأ (."الوحدات مالكي") الصندوق في الوحدات مالكي لمصلحة (،"الصندوق مدير") العربية السعودية كابيتال

 يلي: كما الصندوق مدير عنوان إن (.2014 يونيو 1 )الموافق هـ 1435 شعبان 3 في

    

 كابيتال الخير 

 69410  ب ص 

 11547  الرياض 

  السعودية العربية المملكة 
 

يهدف الصندوق لتحقيق نمو في رأس المال على المدي المتوسط والطويل وتحقيق عوائد من الدخل الموزع من خالل 
 يستثمر سوف اإلسالمية.االستثمار في محفظة تشمل استثمارات مدرة للدخل وأوراق مالية متوافقة مع أحكام الشريعة 

 كما. للتحويل قابلة صكوك وفي سيادية وشبه سيادية سندات إصدار جهات تصدرها التي الصكوك في أساسي بشكل الصندوق
 الشريعة مع المتوافقة والودائع المرابحة مثل اإلسالمي التمويل تسهيالت مثل أخرى ائتمانية أدوات في الصندوق سيستثمر
 .والعائد لمحفظةا مخاطرموازنة أكثر لب يسمح مما اإلسالمية لشريعةا مع المتوافقة النقد ومكافئات

 
 

 ، كان أمين الصندوق شركة الخير كابيتال السعودية 2017. في عام العربية مدير الصندوق هو شركة الخير كابيتال السعودية
امين حفظ ( ، قام مدير الصندوق بتعيين شركة اإلنماء لالستثمار 2018مايو  2)الموافق  1439شعبان  16، وفي  العربية

هـ  1435جمادى الثانية  29وأحكام الصندوق من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ للصندوق. تمت الموافقة على شروط 
( وفي 2018مارس  25هـ )الموافق  1439رجب  08( والتي تمت مراجعتها والموافقة عليها في 2014أبريل  29)الموافق 

  (.2022مارس  30هـ )الموافق  1443شعبان  28ويوم  (2019مايو  02هـ )الموافق  1440رمضان  27

   

 اللوائح النظامية   - 2

هـ  1427ذي الحجة  3يخضع الصندوق لالئحة صندوق االستثمار )"الالئحة"( الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ 
والمعدلة  (2016نوفمبر  6هـ )الموافق  1438صفر  6يسري مفعولها اعتباًرا من والذي ( 2006ديسمبر  24)الموافق 

( بموجب الئحة صندوق االستثمار 2021فبراير  24هـ )الموافق لـ  1442رجب  12السوق المالية بتاريخ  بقرار مجلس هيئة
 . الجديد )"اللوائح المعدلة"( والتي تنص على األمور التي يتعين على جميع صناديق االستثمار العاملة في المملكة اتباعها

 
 أسس اإلعداد   - 3

 بيان االلتزام 3-1
 

"التقارير المالية المختصرة" الصادر عن  34تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة وفقا ً للمعيار المحاسبي الدولي 
مجلس معايير المحاسبة الدولية والذي تمت المصادقة عليه في المملكة العربية السعودية وغيرها من المعايير والتشريعات 

 ية للمراجعين و المحاسبين. الصادرة من قبل الهيئة السعود
 
ال تتضمن هذه القوائم المالية األولية الموجزة جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية، وبالتالي،  

 .2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في ينبغي قراءتها بالتزامن مع القوائم المالية السنوية المراجعة للصندوق كما في و
 

 المركز المالي حسب ترتيب السيولة. قائمة المركزفي  مطلوباتوال تالموجودايتم عرض 
 

( وأكثر من المتداول) التقريرشهًرا من تاريخ  12 خاللتحليل فيما يتعلق باالسترداد أو التسوية  (11) االيضاح رقميرد في 
 .(المتداول)غير  التقريرشهًرا بعد تاريخ  12

 

 القياسأسس  3-2
على أساس التكلفة التاريخية باستثناء االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل  المختصرةتم إعداد القوائم المالية األولية 

 والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة. والدخل الشامل اآلخر الربح أو الخسارة 
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  )غير مراجعة( ةوجزالمإيضاحات حول القوائم المالية األولية 
 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 تتمة - بيان االلتزام وأسس اإلعداد - 3

 العملة الووظيفية 3-3
 يتم عرض القوائم المالية األولية الموجزة بالدوالر األمريكي والتي هي العملة الوظيفية للصندوق.

 
 السياسات المحاسبية الهامة  - 4

تتوافق السياسات المحاسبية وإدارة المخاطر المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة مع تلك المستخدمة 
 .2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في والمفصح عنها في القوائم المالية 

 
 األحكام واالفتراضات والتقديرات المحاسبية الهامة  -5
 

الية األولية الموجزة من اإلدارة استخدام األحكام واالفتراضات والتقديرات المحاسبية الهامة التي قد يتطلب إعداد القوائم الم
تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية وأرصدة الموجودات والمطلوبات ومبالغ اإليرادات والمصاريف المصرح عنها. وقد 

قديرات واالفتراضات األساسية بصورة مستمرة. ويتم إثبات التعديالت تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.  يتم تقويم الت
 على التقديرات المحاسبية خالل السنة التي تم تعديل التقديرات فيها وأي سنوات مستقبلية تتأثر بذلك التعديل.

 
 مبدأ االستمرارية

ً لمبدأ االستمرارية، وهو على قناعة بأن  قام مدير الصندوق بإجراء تقويم لمقدرة الصندوق على االستمرار في العمل وفقا
الصندوق لديه الموارد الكافية لالستمرار في العمل في المستقبل المنظور. عالوة على ذلك، ليس لدى اإلدارة علم بأي حاالت 

ول مقدرة الصندوق على االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمرارية. عليه، تم إعداد عدم تأكد جوهري قد يثير شكوكاً ح
 على أساس مبدأ االستمرارية. المختصرةالقوائم المالية األولية 

 
 قياس القيمة العادلة 

األخرى المرتبطة  يقوم الصندوق بقياس استثماراته في األدوات المالية، مثل أدوات حقوق الملكية والسندات واالستثمارات
بعمولة والمشتقات، بالقيمة العادلة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية. إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع 
موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم بين متعاملين في السوق بتاريخ القياس. يحدد قياس 

دلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات ستتم إما في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات، القيمة العا
أو في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات. إن السوق الرئيسي أو األكثر فائدة 

 الصندوق. يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل
 
تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات  

والمطلوبات وأنهم يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية. يأخذ قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية بعين االعتبار 
ق على تحقيق منافع اقتصادية عن طريق االستخدام األفضل واألقصى لألصل أو بيعه لمتعاملين مقدرة المتعاملين في السو

 آخرين في السوق يستخدمون األصل على النحو األفضل وبأقصى حد. 
 

يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية المتداولة في األسواق النشطة بتاريخ إعداد القوائم المالية على أساس السعر المتداول 
 (، بدون أي خصم لقاء تكاليف المعامالت. للعروض المستحقةوسعر الطلب  للطلبات اآلجلةلها )سعر العرض 

 
 

. تم اإلفصاح عن القيمة مختصرةلقيمة العادلة بتاريخ كل قائمة مركز مالي أولية يقوم الصندوق بقياس األدوات المالية با
 (.10العادلة لهذه األدوات المالية في اإليضاح )

 

 المعايير الصادرة وغير السارية بعد  - 6

للصندوق.  ةوجزالمهناك العديد من المعايير والتفسيرات الصادرة وغير السارية بعد تاريخ إصدار القوائم المالية األولية 

صندوق. ويعتزم لل الموجزة القوائم المالية األولية وتعتقد إدارة الصندوق أنه لن يكون لهذه المعايير أي أثر جوهري على

 ينطبق ذلك، عند سريانها.يير، إذ الصندوق إتباع هذه المعا
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  )غير مراجعة( ةوجزالمإيضاحات حول القوائم المالية األولية 
 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 الدخل الشامل اآلخربالقيمة العادلة من خالل  المقاسةالموجودات المالية  - 7

ويتم قياسها بالقيمة العادلة. يتم الصكوك من  الدخل الشامل اآلخرتتكون الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل  
 . ي بلومبيرغتحديد القيمة العادلة على أساس أسعار االقفال المتداولة ف

 :كما يلي الفترة من األخير التقييم يوم في الشامل االخرتقيم الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل تم  
 

  القيمة السوقية  التكلفة (غير مراجعة) 2022يونيو  30
األرباح )الخسائر( 

  غير المحققة
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي   دوالر أمريكي 
      

 (151,346)  2,220,149  2,371,496 استثمار الصكوك
 4,039  159,242  155,203 المشتركة استثمارات الصناديق

موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل 
 2,526,699 الدخل الشامل اآلخر

 
2,379,391 

 
(147,307) 

      

 16.215 مقابل 2022يونيو  30كما في  لاير سعودي (211.524)خسائر( أرباح غير محققة بقيمة )يتضمن هذا البند *  

 .2021يونيو  30كما في  لاير سعودي
 

  السوقية القيمة  التكلفة (مراجعة) 2021ديسمبر  31
 (األرباح )الخسائر

 غير المحققة
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  
      
 

2,372,190 
 

2,434,636 
 

62,446 
 

155,203 
 

156,973 
 

1,770 

موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل 
 2,527,393 الدخل الشامل اآلخر

 
2,591,609 

 
64,216 

 
 

    

 
 ولديها( سنويًا٪ 6.88 إلى ٪ 2.76: 2021 ديسمبر 31) سنويًا٪ 9.88ى  إل٪ 2.25 بين ثابت ربح معدل الصكوك تحمل 

 .ةسن سبعة وعشرونإلى  ثالثفترات استحقاق تتراوح من 
 

خسائر االئتمان هبوط في القيمة بناء على ل قائمة الدخل اآلخر إلى تقييم من خالالمدرجة الموجودات المالية يتم تعريض 
 لى نموذج خسارة اإلئتمانبناء عاإلدارة تقييم بأن المخصص المكون . لدى (9المتوقعة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي )

 المتوقعة غير جوهري. 
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 )غير مراجعة(  ةوجزالمإيضاحات حول القوائم المالية األولية 
 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 وأرصدتهاالمعامالت مع الجهات ذات العالقة      - 8

وأعضاء ( كابيتال تتضمن الجهات ذات العالقة مالكي الوحدات ومدير الصندوق والمساهمين التابعين لمدير الصندوق )الخير
 مجلس إدارة الصندوق والصناديق األخرى المدارة من قبل مدير الصندوق.

 
خالل دورة األنشطة العادية، يتعامل الصندوق مع جهات ذات عالقة. يتم إجراء كافة المعامالت مع الجهات ذات العالقة على 

 عتمادها من قبل مجلس إدارة الصندوق. أساس األسعار المتفق عليها بصورة مشتركة بموجب اتفاقية رسمية، والتي يتم ا
 

 فيما يلي بيان المعامالت مع الجهات ذات العالقة للفترة:

 (دائن/ ) مدينالرصيد  مقدار المعامالت  

 طبيعة المعاملة الجهة ذات العالقة 

لفترة الستة أشهر 

 30 المنتهية في

 2022يونيو 

 )غير مراجعة( 

 دوالر أمريكي

لفترة الستة أشهر 

 30 المنتهية في

 2021يونيو 

 ( غير مراجعة)

 دوالر أمريكي

 

 

 2022يونيو  30

 )غير مراجعة( 

 دوالر أمريكي

 

 

 2021 ديسمبر 31

 ( مراجعة)

 دوالر أمريكي
      

 (5,458) (4,682) (9,776) (9,377) رسوم إدارة الصندوق مدير الصندوق

أعضاء مجلس إدارة 

 الصندوق

أتعاب أعضاء مجلس 

 -  (1,322)  (1,322)  (1,322) اإلدارة

صندوق الخير كابيتال 

 للمرابحة لاير سعودي

 قيمة الوحدات المملوكة

- - 159,242 156,973 

وحدة( مملوكة من قبل مدير  7,567: 2021وحدة ) 7,567تتضمن  2022يونيو  30إن الوحدات المصدرة كما في 
 الصندوق. 

 

 المصاريف األخرى - 9

 يونيو 30 الستة أشهر المنتهية فيلفترة  

 2022 
 )غير مراجعة(
 دوالر أمريكي

 2021 
 )غير مراجعة(
 دوالر أمريكي

    
 4,232  4,232 أتعاب مهنية 

 1,984  1,984 أتعاب الحافظ اآلمين
 1,322  1,322 أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة

 992  992 نظاميةرسوم 
 760  661 تداول رسوم

 300  502 رسوم بنكية 
 3,973  3,714 أخرى 

 13,407  13,563 
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 )غير مراجعة(  ةوجزالمإيضاحات حول القوائم المالية األولية 
 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 القيمة العادلة لألدوات المالية  -10

 تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة

القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو دفعه عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية بين 

متعاملين في السوق بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات قد تمت 

 إما: 

 أو المطلوبات أو للموجودات الرئيسي السوق في 

 والمطلوبات. للموجودات فائدة األسواق أكثر في الرئيسي، السوق وجود عدم حالة في 
 

. تقاس القيمة العادلة للموجودات الصندوقإن السوق الرئيسي أو السوق األكثر فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل 

السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات أو المطلوبات وأنهم يسعون لتحقيق أفضل  أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في

 .االقتصادية مصالحهم
 

إن قياس القيمة العادلة ألصل ما غير مالي يأخذ بعين االعتبار قدره الطرف المتعامل في السوق على تحقيق منافع اقتصادية من 
خالل االستخدام األمثل واألفضل لذلك األصل أومن خالل بيعه إلى متعامل آخر في السوق سيقوم باستخدامه االستخدام األفضل 

 واألمثل. 
 
رق تقويم مالئمة وفقاً للظروف، وتتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة استخدام المدخالت ط الصندوقستخدم ي

 القابلة للمالحظة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.
 

نظًرا للمدة  المختصرةم المالية األولية إن القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف كثيراً عن قيمتها الدفترية المدرجة في هذه القوائ
 القصيرة لهذه األدوات المالية.

 
ضمن  المختصرةاألولية تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم المالية 

 مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:التسلسل الهرمي لمستويات القيمة العادلة المذكورة ادناه وعلى أساس 

 .)المستوى األول: األسعار المتداولة في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة )أي بدون تعديل أو تجديد األسعار 

 ظة بصورة مباشرة أو غير المستوى الثاني: طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى، الهامة لقياس القيمة العادلة، قابلة للمالح

 مباشرة.

 .المستوى الثالث: طرق تقويم ال تعتبر مدخالت المستوى األدنى، الهامة لقياس القيمة العادلة، غير قابلة للمالحظة 

هرمي يبين الجدول التالي القيمة الدفترية والقيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية، بما في ذلك مستويات التسلسل ال

للقيمة العادلة لألدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة. وال يشمل معلومات القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية 

يونيو  30، خالل الفترة المنتهية في غير المقاسة بالقيمة العادلة نظراً ألن القيمة الدفترية تقارب بشكل معقول قيمتها العادلة

للقيمة العادلة، ولم يكن تحويالت إلى أو خارج قياسات القيمة  2والمستوى  1لم يكن هناك أيه تحويالت بين المستوى و 2022

 .3العادلة من المستوى 

 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  القيمة الدفترية دوالر أمريكي

      )غير مراجعة(2202يونيو  30
       بالقيمة العادلةموجودات مالية مقاسة 

الدخل بالقيمة العادلة من خالل  مدرجةموجودات مالية 
 2,379,391        -             -      2,379,391 2,379,391  الشامل اآلخر

           

 2,379,391        -             -      2,379,391 2,379,391 اإلجمالي
                              

      دوالر أمريكي

      )مراجعة( 2021ديسمبر  31

       موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة
الدخل بالقيمة العادلة من خالل  مدرجةموجودات مالية 

 2,591,609        -             -      2,591,609 2,591,609 الشامل اآلخر
           

 2,591,609        -             -      2,591,609 2,591,609 اإلجمالي
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 )غير مراجعة( ةوجزالمإيضاحات حول القوائم المالية األولية 
 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 إستحقاق الموجودات والمطلوبات  تواريختحليل  -11

 الفترة المتوقع فيها استردادها أو تسويتها، على التوالي:يبين الجدول أدناه تحليل الموجودات والمطلوبات حسب  

 اإلجمالي شهر 12بعد  شهر 12خالل  

 دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي )غير مراجعة( 2022يونيو  30كما في 
       

    الموجودات

 51,962 - 51,962  النقد وما في حكمه
 30,534  - 30,534 أخرىذمم  مدينة مصاريف مدفوعة مقدماً و

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
 2,379,391 2,220,149 159,242 الدخل الشامل اآلخر

       

 2,461,887 2,220,149 241,738 إجمالي الموجودات
       

    المطلوبات 

 4,682 - 4,682 أتعاب إدارة مستحقة 
 9,772 - 9,772 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 

       

 14,454 - 14,454 إجمالي المطلوبات 
       
    

 اإلجمالي شهر 12بعد  شهر 12خالل  

 دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي )مراجعة( 2021ديسمبر  31كما في 
 

      

    الموجودات 

 19,327 - 19,327 النقد وما في حكمه
 30,845 - 30,845 وذمم  مدينة أخرىمصاريف مدفوعة مقدماً 

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
 الدخل الشامل اآلخر

156,973 2,434,636 2,591,609 
       

 2,641,781 2,434,636 207,145 إجمالي الموجودات 
       

    المطلوبات
 5,458 - 5,458 أتعاب إدارة مستحقة 

 10,325 - 10,325 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 
       

 15,783 - 15,783 إجمالي المطلوبات 
       

 
  تقويم  آخر يوم -12

 
 .(2021 ديسمبر 30: 2021) 2022يونيو  30 هو فترةللكان آخر يوم تقويم  

 
   عتماد القوائم الماليةا       -13

 25الموافق ) هـ1444محرم  27من قبل مجلس إدارة الصندوق بتاريخ  األولية المختصرة القوائم الماليةعتماد هذه اتم   

 .(2022أغسطس 
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