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ً
تعت Bاإليضاحات من رقم  ١إ+ى رقم  ١٥جزءا ال يتجزأ من هذﻩ القوائم املالية األولية املوجزة.
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ً
تعت Bاإليضاحات من رقم  ١إ+ى رقم  ١٥جزءا ال يتجزأ من هذﻩ القوائم املالية األولية املوجزة.
٤
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-
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ً
تعت Bاإليضاحات من رقم  ١إ+ى رقم  ١٥جزءا ال يتجزأ من هذﻩ القوائم املالية األولية املوجزة.
٥
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ً
تعت Bاإليضاحات من رقم  ١إ+ى رقم  ١٥جزءا ال يتجزأ من هذﻩ القوائم املالية األولية املوجزة.
٦
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إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة
لف $ة الستة أشهر املن('ية &ي  ٣٠يونيو ٢٠٢١م
)جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك(
 .١نبذة عامة
صندوق بر الرياض الوقفي") ،الصندوق"( هو صندوق عام مفتوح تم تأسيسه بموجب اتفاقية بCن شركة اإلنماء لالستثمار )"مدير
الصندوق"( شركة تابعة ملصرف اإلنماء )"املصرف"( وجمعية ال BالخBCية بالرياض )"الجهة املستفيدة"( @ي الصندوق ً
وفقا ألحكام
الشريعة اإلسالمية الصادرة عن مجلس إدارة الشريعة لدى مدير الصندوق.
^دف الصندوق إ+ى تعزيز الدور التنموي لألوقاف الخاصة؛ باملشاركة @ي دعم األسر املحتاجة؛ بتنمية األصول املوقوفة للصندوق
واستثمارها بما يحقق مبدأ التكافل االجتما£ي ،ويعود بالنفع عbى مصارف الوقف واألصل املوقوف ،حيث سيعمل مدير الصندوق عbى
استثمار أصول الصندوق ^دف إنماء رأس املال املوقوف ،وتوزيع نسبة من العوائد )غلة الوقف( سنويا ،ومستمر عbى مصارف الوقف
املحددة للصندوق ،وتلaم الجهة املستفيدة بصرف غلة الوقف عbى األسر املحتاجة.
منحت هيئة السوق املالية املوافقة عbى إنشاء الصندوق بتاريخ  ٢ذو القعدة ١٤٤١هـ )املوافق  ٢٣يوليو ٢٠٢٠م( .وبدأ الصندوق
ً
عملياته @ي  ١ربيع األول ١٤٤٢هـ )املوافق  ١٨أكتوبر ٢٠٢٠م( .كما حصل الصندوق أيضا عbى املوافقة من الهيئة العامة لألوقاف من
خالل خطابه رقم  ٦بتاريخ  ١٤شعبان  ١٤٤١هـ )املوافق  ٨أبريل ٢٠٢٠م( عند جمع التمويل العام عن الوقف.
عند التعامل مع حامbي الوحدات ،يعت Bمدير الصندوق أن الصندوق وحدة محاسبية مستقلة .وبناء عbى ذلك ،يعد مدير الصندوق
قوائم مالية منفصلة .وعالوة عbى ذلك ،تعت Bجمعية ال BالخBCية بالرياض nي املالك املستفيد من أصول الصندوق.
مستجدات كوفيد١٩-
ً
تم تحديد ساللة جديدة من فBCوس كورونا املستجد )كوفيد (١٩-ألول مرة @ي ©^اية ديسم٢٠١٩ Bم وأعلن الحقا عbى أ©^ا جائحة @ي
مارس ٢٠٢٠م من قبل منظمة الصحة العاملية .استمر انتشار الفBCوس @ي جميع املناطق حول العالم ،بما @ي ذلك اململكة العربية
السعودية ،مما أدى إ+ى فرض قيود عbى السفر ،وحظر التجول @ي املدن ،وبالتا+ي أدى ا+ى تباطؤ األنشطة االقتصادية ،وإغالق العديد
من القطاعات عbى املستويCن العالم واملحbي.
اإلجراءات االحBaازية ال  قامت ^ا الحكومة @ي اململكة العربية السعودية خالل مارس ٢٠٢٠م ملواجهة انتشار فBCوس كورونا )كوفيد -
 (١٩ال تزال مستمرة .فاملسجد الحرام @ي مكة مازال مغلق ألداء فريضة العمرة ويقتصر عbى عدد قليل من الزوار ،ومازال قدوم
املسافرون من خارج اململكة العربية السعودية قيد التعليق .وال يزال التأث BCالسل¯ لهذا الوضع مستمرا عbى قطاع الضيافة.
ال يتوقع الصندوق وجود مخاطر حيال مبدأ االستمرارية بسبب ما ورد أعالﻩ لفBaة ال تقل عن ً ١٢
شهرا بعد فBaة إعداد التقرير .كما
سيستمر الصندوق @ي تقييم طبيعة ومدى التأث BCعbى عملياته ونتائجه املالية.
 .٢اللوائح النظامية
يخضع الصندوق ألحكام الئحة صناديق االستثمار )"الالئحة"( الصادرة عن هيئة السوق املالية )"الهيئة"( بتاريخ  ٣ذي الحجة  ١٤٢٧هـ
)املوافق  ٢٤ديسم٢٠٠٦ Bم( .وال  تم تعديلها بقرار مجلس هيئة السوق املالية الصادر بتاريخ  ١٦شعبان ١٤٣٧هـ )املوافق  ٢٣مايو
٢٠١٦م( .كما تم تعديله بموجب قرار مجلس إدارة هيئة السوق املالية بتاريخ  ١٢رجب  ١٤٤٢هـ )املوافق  ٢٤ف Bاير  ٢٠٢١م(.
 .٣أسس اإلعداد

 ١-٣بيان االل_$ام
ً
أعدت هذﻩ القوائم املالية األولية واملختصرة وفقا ملعاي BCاملحاسبة الدولية " ٣٤التقرير املا+ي األو+ي" املعتمدة @ي اململكة العربية
السعودية واملعاي BCواألصدارات األخرى املعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعCن و املحاسبCن.
ً
يالaم الصندوق أيضا بلوائح صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق املالية ،وشروط الصندوق وأحكامه ،ومذكرة املعلومات،
وملخص املعلومات األساسية فيما يتعلق بإعداد القوائم املالية األولية واملختصرة وعرضها.

٧

صندوق بر الرياض الوقفي
ُمدار بواسطة شركة اإلنماء لإلستثمار
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة
لف $ة الستة أشهر املن('ية &ي  ٣٠يونيو ٢٠٢١م
)جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

بيان االل_$ام )تتمة(
ً
إن اإلفصاح @ي هذﻩ القوائم املالية األولية املوجزة وفقا ملتطلبات معيار املحاسبة الدو+ي  .٣٤وال تتضمن هذﻩ القوائم املالية األولية
املوجزة جميع املعلومات واإلفصاحات املطلوبة @ي القوائم املالية السنوية ،ويجب قراء^³ا وفقا للقوائم املالية املراجعة السنوية
للصندوق للسنة املن_^ية @ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ Bم )"القوائم املالية السنوية األخBCة"(.

 ٢-٣أساس القياس
ال يوجد لدى الصندوق دورة تشغيل محددة بوضوح  ،وبالتا+ي ال يتم عرض األصول وااللaامات املتداولة وغ BCاملتداولة بشكل منفصل
ً
بدال من ذلك  ،يتم عرض األصول وااللaامات بBaتيب السيولة .ومع ذلك  ،سيتم تصنيف جميع األصول
@ي قائمة املركز املا+ي.
وااللaامات عbى أ©^ا متداولة.
أعدت هذﻩ القوائم املالية األولية املوجزة عbى أساس التكلفة التاريخية ،باستثناء االستثمارات املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح
أو الخسارة و ال  تم قياسها بالقيمة العادلة.
ً
باإلضافة إ+ى ذلك ،أعدت القوائم املالية األولية املوجزة وفقا ملبدأ االستحقاق @ي املحاسبة استنادا إ+ى مفهوم االستمرارية.
 ٣-٣العملة الوظيفية وعملة العرض
تعرض هذﻩ القوائم املالية األولية املوجزة بالريال السعودي والذي يعت Bالعملة الوظيفية للصندوق .تم تقريب جميع املعلومات املالية
إ+ى أقرب ريال سعودي مالم ينص عbى خالف ذلك.

 ٤-٣استخدام األحكام والتقديرات
إن إعداد القوائم املالية األولية املوجزة ،استخدمت اإلدارة األحكام والتقديرات واالفBaاضات ال  تؤثر @ي تطبيق السياسات املحاسبية
عbى املبالغ املبينة لألصول ،وااللaامات ،واإليرادات ،واملصروفات .قد تختلف النتائج الفعلية عن هذﻩ التقديرات.
كانت األحكام و التقديرات ال  اتخذ^³ا اإلدارة @ي تطبيق السياسات املحاسبية للصندوق واملصادر الرئيسية للتقديرات غ BCاملؤكدة nي
نفسها ال  تم وصفها @ي آخر قوائم مالية سنوية مراجعة.

هبوط قيمة املوجودات املالية
يطبق الصندوق ويحدد نموذج الخسارة االئتمانية املتوقعة لقياس و االعBaاف بخسارة هبوط القيمة عbى األصول املالية والتعرض
ملخاطر االئتمان ال  تعد أدوات دين ويتم قياسها بالتكلفة املطفأة ،مثل ودائع الصكوك واملرابحة وأرصدة البنوك .تتمثل الخسارة
االئتمانية املتوقعة @ي التقدير املرجح لخسائر االئتمان )أي القيمة الحالية لجميع حاالت العجز النقدي( عbى مدى العمر املتوقع لألصل
املا+ي .لتحديد خسارة االئتمان املتوقعة ،يقوم الصندوق بتقييم من بCن عوامل أخرى ،مخاطر االئتمان والتقص BCووقت التحصيل منذ
االعBaاف األو+ي .يتطلب ذلك االعBaاف بمخصص خسائر االئتمان املتوقعة @ي قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخر ح  بالنسبة
ً
للمدينCن ال  نشأت أو تم الحصول عل¼^ا حديثا.
تقييم املصادر الرئيسية لعدم التأكد بسبب كوفيد١٩-
استعرض الصندوق املصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقدير ال  تم اإلفصاح ع½^ا @ي القوائم املالية السنوية األخBCة حول فBCوس
كورونا .وتعتقد اإلدارة أن جميع مصادر عدم التأكد من التقدير ال تزال مماثلة للمفصح ع½^ا @ي القوائم املالية السنوية األخBCة.
وسيستمر الصندوق @ي مراقبة الوضع ،وستنعكس أي تغيBCات مطلوبة @ي فB aات إعداد التقارير املستقبلية.
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 .٤السياسات املحاسبية املهمة
النقد وما يعادله
يتكون النقد وما يعادله من حساب االستثمار و النقد @ي محفظة األسهم التقديرية ال  يديرها مدير الصندوق و ودائع مرابحة إن
وجد ،باستحقاق أصbي ملدة ثالثة أشهر أو أقل.
األدوات املالية
االع $اف األوBي والقياس
يتم االعBaاف  /إلغاء االعBaاف كافة عمليات الشراء والبيع العادية للموجودات املالية @ي تاريخ التداول )أي التاريخ الذي يلaم فيه
الصندوق بشراء املوجودات أو بيعها( .إن شراء أو بيع املوجودات املالية بالطريقة العادية ال  تتطلب تسوية املوجودات ضمن اإلطار
الزم¾ املحدد عامة تكون بموجب الئحة أو اتفاقية @ي السوق.
يتم االعBaاف بجميع األصول وااللaامات املالية األخرى بما @ي ذلك األصول وااللaامات املصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
ً
)الخسارة(@ ،ي تاريخ التداول والذي يصبح فيه الصندوق طرفا @ي األحكام التعاقدية لألداة.
ً
مبدئيا بالقيمة العادلة .يتم احتساب تكاليف املعاملة املنسوبة مباشرة إ+ى االستحواذ عbى
يتم قياس األصول املالية وااللaامات املالية
األصول املالية أو االلaامات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مباشرة @ي الربح أو الخسارة .بالنسبة لجميع األصول
املالية والaامات املالية األخرى ،وتتم إضافة تكاليف املعامالت أو خصمها من القيمة العادلة لألصول املالية أو األلزامات املالية ،حسب
االقتضاء ،عند االعBaاف األو+ي.
إلغاء االع $اف باألصول املالية
يتم إلغاء االعBaاف باألصول املالية عندما تنت¿ الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصول املالية ،أو عند نقل األصول املالية
وكافة املخاطر العوائد بشكل جوهري.
التصنيف والقياس الالحق لألصول املالية
يتم تصنيف األصول املالية ،إ+ى الفئات املحددة التالية:
• األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة؛
• األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر؛ أو
• األصول املالية بالتكلفة املطفأة.
أدوات الدين
أدوات الدين nي تلك األدوات ال  تستوف تعريف االلaام املا+ي من وجهة نظر املصدر ،مثل القروض ،والصكوك الحكومية والخاصة ،
و ودائع املرابحة.
ويعتمد التصنيف والقياس الالحق ألدوات الدين عbى:
أ( نموذج أعمال الصندوق @ي إدارة األصول املالية؛ و
ب( خصائص التدفق النقدي لألصل املالية.
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•

التكلفة املطفأة

يتم قياس األصول املحتفظ ^ا؛ لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ،حيث تمثل هذﻩ التدفقات النقدية فقط مدفوعات رأس املال
واألرباح ،وال  لم يتم تحديدها من خالل األرباح والخسائر بالتكلفة املطفأة .يتم تعديل القيمة الدفBaية لهذﻩ األصول من قبل أي
مخصصات خسائر ائتمان متوقعة معBaف ^ا @ي قائمة الربح أو الخسارة األولية املوجزة .يتم إدراج إيرادات األرباح من هذﻩ األصول
املالية @ي "دخل التمويل الخاصة" باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعbي.
•

القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

األصول املالية املحتفظ ^ا لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ولبيع األصول ،حيث تمثل التدفقات النقدية لألصول مدفوعات رأس
املال والربح فقط ،وال  ال يتم تصنيفها @ي األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .يتم قياسها بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل األخر .يتم أخذ الحركات @ي القيمة الدفBaية من خالل الدخل الشامل األخر ،باستثناء االعBaاف مكاسب أو خسائر
الهبوط .يتم االعBaاف بإيرادات التمويل الخاصة ومكاسب وخسائر تحويل العمالت األجنبية من التكلفة املطفأة لألداة @ي قائمة الربح و
ً
الخسارة .عندما يتم استبعاد أصل ما+ي ،يتم إعادة تصنيف املكاسب أو الخسائر املBaاكمة املعBaف ^ا مسبقا @ي الدخل الشامل األخر
من حقوق امللكية إ+ى قائمة الربح والخسارة .يتم إدراج املكاسب من هذﻩ األصول املالية @ي "إيرادات التمويل الخاص" باستخدام طريقة
معدل الفائدة الفعbي.
•

القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

ال يتم تصنيف األصول املالية ال  بالتكلفة املطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر ،بل تصنف بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة .ويتم إظهار الربح أو الخسارة من استثمار الديون الذي يتم قياسه بالقيمة العادلة @ي قائمة الربح و الخسارة و
الدخل الشامل األخر @ي السنة ال  نشأ ف¼^ا.
أدوات حقوق امللكية
أدوات حقوق امللكية nي أدوات تل¯ تعريف حقوق امللكية من منظور املصدر .أي األدوات ال  ال تحتوي عbى الaام تعاقدي بالدفع
وتثبت وجود فائدة متبقية @ي صا@ي أصول املصدر .تتضمن أمثلة أدوات حقوق امللكية األسهم العادية األساسية.
يقوم الصندوق ً
الحقا بقياس جميع استثمارات حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،باستثناء الحاالت ال  قد
اختارت ف¼^ا إدارة الصندوق ،عند االعBaاف األو+ي ،تخصيص استثمار @ي حقوق امللكية بالقيمة العادلة بشكل ال رجعة فيه من خالل
الدخل الشامل األخر .تتمثل سياسة الصندوق @ي تحديد االستثمارات @ي األسهم عbى أ©^ا بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
األخر عندما يتم االحتفاظ بتلك االستثمارات ألغراض أخرى غ BCتحقيق عوائد االستثمار .عند استخدام هذﻩ الخيار ،يتم االعBaاف
باملكاسب والخسائر بالقيمة العادلة @ي الدخل الشامل االخر وال يتم إعادة تصنيفها ً
الحقا @ي قائمة الربح أو الخسارة ،بما @ي ذلك عند
االستبعاد .ال يتم اإلبالغ عن خسائر هبوط القيمة )وعكس خسائر هبوط القيمة( بشكل منفصل عن التغBCات األخرى @ي القيمة العادلة.
توزيعات األرباح ،عندما تمثل ً
عائدا عbى هذﻩ االستثمارات ،يستمر إثبا^³ا @ي قائمة الدخل عbى أ©^ا "دخل توزيعات األرباح" عندما يتم
االعBaاف بحق الصندوق @ي تلقي املدفوعات.
هبوط قيمة األصول املالية
يأخذ الصندوق @ي االعتبار إجمالية واسعة من املعلومات عند تقييم مخاطر االئتمان وقياس خسائر االئتمان املتوقعة ،بما @ي ذلك
األحداث املاضية ،والظروف الحالية ،والتنبؤات املعقولة والداعمة ال  تؤثر عbى التحصيل املتوقع للتدفقات النقدية املستقبلية لألداة.
عند تطبيق نهج املعلومات املستقبلية يتم التمي CبCن:
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هبوط قيمة األصول املالية )تتمة(
• األدوات املالية ال  لم تتدهور بشكل ملحوظ @ي جود^³ا االئتمانية منذ االعBaاف األو+ي أو ال  تتمتع بخاطر ائتمانية منخفضة
)املرحلة األو+ى(؛
• األدوات املالية ال  تدهورت بشكل ملحوظ @ي جود^³ا االئتمانية منذ االعBaاف األو+ي وال  لم تكن مخاطرها االئتمانية منخفضة
)املرحلة الثانية(؛ و
• تغطي "املرحلة الثالثة" األصول املالية ال  لد ^ا دليل موضو£ي عbى الهبوط @ي القيمة بتاريخ التقرير .ومع ذلك ال يقع أي من أصول
الصندوق @ي هذﻩ الفئة.
ً
يتم االعBaاف بـ " ١٢شهرا من الخسائر االئتمانية املتوقعة" للفئة األو+ى بينما يتم االعBaاف "بخسائر ائتمانية متوقعة مدى العمر" للفئة
الثانية والثالثة.
يتم قياس الخسائر االئتمانية املتوقعة من خالل تقدير االحتمال املرجح للخسائر االئتمانية عbى مدى العمر املتوقع لألداة املالية.
تصنيف وقياس االل_$امات املالية
يتم االعBaاف بااللaامات عbى أساس االستحقاق للمبالغ الواجب دفعها @ي املستقبل مقابل خدمات مستلمة ،سواء تم إصدار فاتورة من
ِقبل املورد أم ال.
يتم قياس املطلوبات املالية ً
مدئيا بالقيمة العادلة ،وعند االقتضاء ،يتم تعديلها لتغطية تكاليف املعاملة ما لم يقم الصندوق بتحديد
الaام ما+ي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .بعد ذلك ،يتم قياس االلaامات املالية بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل
الفائدة الفعbي.
قياس القيمة العادلة
القيمة العادلة nي القيمة ال  يتم استالمها عند بيع أصول أو سداد الaامات بموجب معاملة نظامية بCن متعاملCن @ي السوق بتاريخ
القياس @ي رأس املال أو@ ،ي حالة عدم وجودﻩ ،يتم أخذ األك BÈفائدة الذي يمتلكه الصندوق @ي ذلك التاريخ .القيمة العادلة لاللaام nي
ال  تعكس مخاطر عدم األداء.
عند توفرﻩ ،يقيس الصندوق القيمة العادلة لألداة باستخدام السعر املعلن @ي السوق النشط لتلك األداة .يعت Bالسوق نشط @ي حالة
حدوث معامالت لألصل أو االلaام بحجم كاف لتوف BCمعلومات عن السعر بشكل مستمر .ويقيس الصندوق األدوات املدرجة @ي السوق
النشط بسعر السوق ،ألن السعر يوفر طريقة معقولة لسعر الخروج.
مقاصة األدوات املالية
تتم مقاصة األصول املالية و االلaامات املالية و يتم عرض املبلغ الصا@ي @ي قائمة املركز املا+ي فقط عندما يكون للصندوق ً
حاليا حق
ً
واجب النفاذ قانونا ملقاصة املبالغ ،و يكون هناك نية لتسوي_^ا عbى أساس الصا@ي أو لتحقيق أصل وتسوية االلaامات @ي وقت واحد.
الحقوق العائدة إBى مالكي الوحدات
يتألف صا@ي األصول ال  العائدة إ+ى مالكي الوحدات من وحدات صادرة من مدير الصندوق ،و األرباح املBaاكمة الناتجة عن الصندوق.
ويصنف الصندوق الوحدات كأداة حقوق ملكية كما يbي:
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الحقوق العائدة إBى مالكي الوحدات )تتمة(
)أ( وحدات
يتم تسجيل الوحدات المكتتب ^ا بالقيمة االسمية لكل وحدة يتم استالم طلبات لالكتتاب ^ا.
يصنف الصندوق وحداته كأداة حقوق ملكية إذا كانت الوحدات تشتمل عbى جميع املCات التالية:
• یسمح للحامل بحصة تناسبیة من صافي أصول الصندوق في حالة تصفیة الصندوق.
• األداة @ي فئة األدوات التابعة لجميع فئات األدوات األخرى.
• جميع األدوات املالية @ي صنف األدوات التابعة لجميع فئات األدوات األخرى لها سمات متطابقة.
• ال تتضمن األداة أي الaام تعاقدي بتسليم نقد أو أي أصل ما+ي آخر غ BCحقوق املالك @ي األسهم التناسبية من صا@ي أصول
الصندوق.
• يستند إجما+ي التدفقات النقدية املتوقعة املنسوبة إ+ى األدوات عbى مدى عمر األداة إ+ى حد كب BCعbى الربح أو الخسارة ،أو التغ@ BCي
صا@ي األصول املعBaف ^ا أو التغ@ BCي القيمة العادلة لصا@ي األصول املعBaف ^ا وغ BCاملعBaف ^ا للصندوق .عbى مدى عمر األداة.
وتطابق الوحدات املشاركة @ي الصندوق القابلة لالسBaداد تعريف األدوات القابلة للتسوية املصنفة كأدوات حقوق ملكية بموجب معيار
ً
املحاسبة الدو+ي رقم  ٣٢فقرة  ١٦أ،ب  ،وتبعا لذلك  ،تصنف كأدوات حقوق ملكية.
يقيم الصندوق باستمرار تصنيف الوحدات .وإذا توقفت الوحدات عن امتالك أي من املCات أو استيفاء جميع الشروط املنصوص
عل¼^ا @ي الفقرتCن  ١٦ج و  ١٦د من معيار املحاسبة الدو+ي رقم  ، ٣٢يعيد الصندوق تصنيفها كألaامات مالية وقياسها بالقيمة العادلة
@ي تاريخ إعادة التصنيف ،مع أي اختالفات من القيمة الدفBaية السابقة املعBaف ^ا @ي صا@ي األصول املنسوبة إ+ى مالكي الوحدات .يتم
املحاسبة عن االكتتاب @ي الوحدات املكتتب ^ا كمعامالت حقوق ملكية طاملا تم تصنيف الوحدات كحقوق ملكية.
صا&ي قيمة األصول العائدة للوحدة
يتم اإلفصاح عن صا@ي قيمة األصول للوحدة املدرجة @ي قائمة املركز املا+ي ويتم احتسا^ا عن طريق قسمة صا@ي قيمة أصول الصندوق
عbى عدد الوحدات املصدرة @ي تاريخ التقرير .يتم تحديد صا@ي قيمة أصول الصندوق @ي "يوم التقييم" بقسمة صا@ي قيمة األصول
ً
)القيمة العادلة إلجما+ي األصول ناقصا االلaامات( عbى إجما+ي الوحدات القائمة @ي يوم التقييم ذي الصلة.
الزكاة وضريبة الدخل
لم يتم النص عbى الزكاة وضريبة الدخل @ي القوائم املالية املرفقة ألن مالكي الوحدات ال يحسبون مساهما^³م @ي الصندوق كأصل
خاضع للزكاة وضريبة الدخل.
توزيع األرباح
يقوم الصندوق بتوزيع أرباح ال تقل عن  ٪٧٠من عائد الوقف بشكل دوري عbى املستفيد .يحدد مجلس إدارة الصندوق نسبة توزيع
األرباح عbى النحو املبCن @ي شروط وأحكام الصندوق.
االع $اف باإليرادات
يتم االعBaاف باإليرادات ال  قد تتدفق املنافع االقتصادية إ+ى الصندوق ويمكن قياس املبلغ بشكل موثوق ،بغض النظر عن وقت
الدفع .يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة لالعتبار الذي تم أستالمه أو املستحق ،باستثناء الخصومات والضرائب.

١٢

صندوق بر الرياض الوقفي
ُمدار بواسطة شركة اإلنماء لإلستثمار
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة
لف $ة الستة أشهر املن('ية &ي  ٣٠يونيو ٢٠٢١م
)جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

االع $اف باإليرادات )تتمة(
يتم االعBaاف باألرباح والخسائر املحققة عن االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ال  تم بيعها عbى أساس املتوسط
املرجح للتكلفة.
يتم االعBaف بدخل توزيعات األرباح @ي قائمة الربح أو الخسارة عند اإلعالن ع½^ا )أي عندما يكون حق الصندوق @ي استالم توزيع األرباح
املحقق(.
يتم احتساب دخل التمويل عbى األصول املالية بالتكلفة املطفأة  ،مثل ودائع الصكوك واملرابحة  ،باستخدام أساس العائد الفعbي ويتم
االعBaاف به @ي قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر .يتم احتساب دخل التمويل من خالل تطبيق معدل العمولة الفعbي عbى
إجما+ي القيمة الدفBaية لألصل املا+ي باستثناء ا ألصول املالية ال  أصبحت ً
الحقا ذات قيمة ائتمانية منخفضة .بالنسبة لألصول املالية
منخفضة القيمة االئتمانية  ،يتم تطبيق معدل الفائدة الفعbي عbى صا@ي القيمة الدفBaية لألصل املا+ي  ،أي بعد خصم مخصص
الخسارة.
أتعاب اإلدارة والحفظ واملصاريف األخرى
تشمل مصاريف الصندوق أتعاب اإلدارة ،وأتعاب الحفظ ،وجميع املصاريف األخرى ،ويتم االعBaاف ^ذﻩ املصاريف عbى أساس
ً
االستحقاق ،وتستند أتعاب اإلدارة والحفظ عbى أسعار محددة مسبقا @ي شروط الصندوق وأحكامه السياسات التفصيلية nي كما يbي:

أتعاب اإلدارة
يقوم مدير الصندوق بتحميل الصندوق @ي كل يوم تقييم بأتعاب إدارة بمعدل سنوي مقدارﻩ  ٪٠٫٧٥من صا@ي أصول .يتم احتساب
الرسوم املستحقة @ي كل يوم تقييم.

أتعاب الحفظ
يدفع الصندوق نفقات أتعاب الحفظ بمعدل سنوي قدرﻩ  ٪٠٫١من صا@ي قيمة األصول @ي ©^اية كل يوم تقييم.

املصاريف األخرى
ً
يسBaد مدير الصندوق من الصندوق أي مصاريف أخرى يتم تكبدها نيابة عن الصندوق وفقا لشروط الصندوق وأحكامه.
 .٥النقد وما يعادله
 ٣٠يونيو
٢٠٢١م
)غ! مراجعة(
النقد لدى حساب استثماري
النقد لدى البنك
النقد @ي محفظة األسهم التقديرية
١٠

٥٬٧٦٥٬٨٧٥
٢١١٬٦٢٨
٢٠٬٨٤٥
٥٬٩٩٨٬٣٤٨

يتم االحتفاظ بالحساب الجاري لدى بنك محbي وحساب استثمار لدى الوسيط .يحتفظ بالنقد وما يعادله باسم أمCن الصندوق نيابة
عن الصندوق دون أي قيود.
١٣

صندوق بر الرياض الوقفي
ُمدار بواسطة شركة اإلنماء لإلستثمار
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة
لف $ة الستة أشهر املن('ية &ي  ٣٠يونيو ٢٠٢١م
)جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك(
 .٦استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 ٣٠يونيو
٢٠٢١م
)غ! مراجعة(
االستثمارات @ي الصناديق العامة )ايضاح (١-٨
املحافظ االستثمارية التقديرية )ايضاح (٢-٨
الصناديق الخاصة )ايضاح (٣-٨

١١٬٣٩٥٬٧٤٥
١٣٬٣٧٩٬٩٠٤
٢٬٠٢٤٬٧٩٠
٢٦٬٨٠٠٬٤٤٠

 ١-٦صناديق عامة
 ٣٠يونيو
٢٠٢١م
)غ! مراجعة(
صندوق اإلنماء للسيولة بالريال السعودي

١١٬٣٩٥٬٧٤٥
١١٬٣٩٥٬٧٤٥

يتم تقييم االستثمار ات @ي هذﻩ الصناديق بآخر قيمة لقيمة صا@ي األصول املتاحة .إن التوزيع الجغرا@ي لالستثمارات @ي األدوات املالية
املصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة املذكورة أعالﻩ تقع داخل اململكة العربية السعودية.
 ٢-٦محفظة استثمارية تقديرية
يمثل هذا املبلغ املستثمر @ي محفظة أسهم تقديرية من األسهم املدرجة @ي تداول .يدار من قبل مدير الصندوق.
 ٣-٦صناديق خاصة
كما @ي  ٣٠يونيو  ، ٢٠٢١يمتلك الصندوق استثمارات @ي صندوق فالكم لتمويل املرابحة بمبلغ  ٢مليون ريال سعودي.
ويمثل هذا االستثمار @ي صندوق فالكم لتمويل املرابحة هو صندوق ملكية خاصة مرخص من قبل هيئة السوق املالية ،ويساهم بشكل
رئي@ ÏÐي تحقيق عائد مطلق ومكاسب رأسمالية طويلة األجل من خالل االستثمار @ي تمويل املرابحة.
لم يصدر الصندوق أول قوائم مالية مراجعة للفBaة املن_^ية @ي  ٣٠يونيو ٢٠٢١م.
 ٤-٦صا&ي املكاسب من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
للف $ة من  ١٨أكتوبر
٢٠٢٠م إBى  ٣٠يونيو
٢٠٢١م
)غ! مراجعة(
مكاسب محققة بالقيمة العادلة
مكاسب غ BCمحققة بالقيمة العادلة

٩٥٬٤١٦
٢٬٥٠٦٬٨٢٣
٢٬٦٠٥٬٢٣٩
١٤

صندوق بر الرياض الوقفي
ُمدار بواسطة شركة اإلنماء لإلستثمار
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة
لف $ة الستة أشهر املن('ية &ي  ٣٠يونيو ٢٠٢١م
)جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

 .٧االستثمارات بالتكلفة املطفأة
 ٣٠يونيو
٢٠٢١م
)غ! مراجعة(
إيداعات مرابحة *
صكوك**
دخل مستحق عbى ودائع املرابحة والصكوك

١٤٬٥٠٠٬٠٠٠
٥٬٥٢٤٬١٦٦
٣٠٥٬٣٩١
٢٠٬٣٢٩٬٥٥٧

كما @ي  ٣٠يوليو ٢٠٢١م ،ودائع املرابحة مودعة بمبلغ ) ١٢٫٥مليون ريال سعودي( لدى مصرف السالم العاملة @ي دول الخليج ولها تاريخ
ً
سنويا .و الودائع املتبقية بمبلغ  ١مليون ريال سعودي لكل م½^ا مودعة لدى شركة
استحقاق أصbي ملدة سنة يحمل معدل ربح ٪٣٫٥
الخب BCاملالية ،العاملة @ي دول الخليج  ،ولها تاريخ استحقاق أصbي ملدة سنتCن وثالث سنوات  ،عbى التوا+ي ^ ،امش ربح بنسبة  ٪٥٫٢٥و
ً
سنويا عbى التوا+ي.
٪٦
الصكوك املذكورة صادرة عن حكومة اململكة العربية السعودية بقيمة ) ٥٫٥٢٤مليون ريال سعودي( .الصكوك الصادرة عن حكومة
اململكة العربية السعودية لها تاريخ استحقاق أصbي يبلغ ً ٣٠
عاما )مارس ٢٠٥٠م( وتحمل نسبة كوبون ثابتة قدرها  .٪٣٫٦٨وهذﻩ
الصكوك مدرجة @ي السوق املالية السعودية.
 .٨مستحقات وال_$امات أخرى
 ٣٠يونيو
٢٠٢١م
)غ! مراجعة(
أتعاب إدارية مستحقة )ايضاح (١٠
رسوم حفظ مستحقة
الaامات أخرى

١٩٥٬٠٨٥
٢٦٬٠٧٥
١١٥٬٨٩٣
٣٣٧٬٠٥٣

 .٩املعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة
@ي سياق أنشطته العادية ،يتعامل الصندوق مع األطراف ذات العالقة .املعامالت مع األطراف ذات العالقة متوافقة مع شروط
الصندوق وأحكامه .تتم املوافقة عbى جميع املعامالت مع األطراف ذات العالقة بواسطة مجلس الصندوق ،وتشمل األطراف ذات
العالقة مجلس الصندوق ،ومدير الصندوق ،ومصرف اإلنماء )الشركة األم ملدير الصندوق( ،والشركات ذات العالقة املصرف ومدير
الصندوق.

١٥

صندوق بر الرياض الوقفي
ُمدار بواسطة شركة اإلنماء لإلستثمار
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة
لف $ة الستة أشهر املن('ية &ي  ٣٠يونيو ٢٠٢١م
)جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

املعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة )تتمة(
املعامالت:
ملخص املعامالت املهمة مع األطراف ذات العالقة @ي سياق العادي لألعمال الصندوق املوضحة @ي القوائم املالية األولية املوجزة كما
يbي:
للف $ة من  ١٨أكتوبر
٢٠٢٠م إBى  ٣٠يونيو
٢٠٢١م
)غ! مراجعة(
طبيعة املعامالت
طبيعة العالقة
أطرف ذات عالقة
أتعاب األدارة
)(٣١٢٬٨١٥
مدير الصندوق
شركة اإلنماء لإلستثمار
مصاريف الوساطة
)(١٬٧٧٦
أعضاء مجلس ادارة لصندوق أتعاب مجلس ادارة الصندوق
مجلس ادارة الصندوق
)(٢٢٬٩١٥
األرصدة:
األرصدة مع األطراف ذات العالقة @ي قائمة املركز املا+ي األولية املوجزة كما يbي:

أطراف ذات عالقة

طبيعة العالقة

شركة االنماء لالستثمار

مدير الصندوق

مجلس ادارة الصندوق

أعضاء مجلس ادارة لصندوق

طبيعة املعامالت
النقد وما يعادله
أتعاب إدارة مستحقة
أتعاب مستحقة ملجلس ادارة الصندوق

 ٣٠يونيو
٢٠٢١م
)غ! مراجعة(
٥٬٩٩٨٬٣٤٨
)(١٩٥٬٠٨٥
)(٢٢٬٩١٥

 .١٠االل_$امات واالرتباطات
لم تكن هناك ارتباطات وال aامات @ي  ٣٠يونيو ٢٠٢١م.
 .١١تسوية سعر الوحدة
وفقا لتعميم هيئة السوق املالية رقم  ١٧/١٨٧٢/٦/١بتاريخ  ١٣ربيع الثاني  ١٤٣٩هـ )املوافق  ٣١ديسم٢٠١٧ Bم( ،قرر مجلس إدارة
ً
هيئة السوق املالية @ي  ١٠ربيع الثاني ١٤٣٩هـ )املوافق  ٢٨ديسم٢٠١٧ Bم( تقييد تسجيل خسائر االئتمان املتوقعة املحسوبة وفقا
الدو+ي للتقرير املا+ي ) (٩فقط لغرض القوائم املالية.
تم مراجعة جميع األصول املالية املحتفظ ^ا بالتكلفة املطفأة لخسائر االئتمان املتوقعة كما @ي  ٣٠يونيو ٢٠٢١م .ومع ذلك  ،كان تأثBC
الخسائر االئتمانية املتوقعة عbى هذﻩ األصول غ BCمهمً .
وفقا لذلك ،ال تحتوي هذﻩ القوائم املالية األولية املوجزة عbى أي تعديل @ي
خسائر االئتمان املتوقعة ،وبالتا+ي ،فأن تسوية سعر الوحدة املحسوب ً
وفقا إلطار إعداد التقارير املالية املعمول به مع سعر الوحدة
املحسوب لغرض معامالت الوحدة الغ BCمطلوبة.
 .١٢القيمة العادلة لألدوات املالية
القيمة العادلة nي القيمة ال  يتم بموج^Ôا تبادل أصل أو سداد الaام بCن أطراف ذوي علم وراغبCن @ي ذلك وتتم بنفس شروط
التعامل مع األطراف األخرى.
١٦

صندوق بر الرياض الوقفي
ُمدار بواسطة شركة اإلنماء لإلستثمار
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة
لف $ة الستة أشهر املن('ية &ي  ٣٠يونيو ٢٠٢١م
)جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

القيمة العادلة لألدوات املالية )تتمة(
يتم تصنيف األصول وااللaامات املقاسة بالقيمة العادلة @ي قائمة املركز املا+ي @ي ثالثة مستويات من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة.
يتم تحديد هذﻩ التصنيفات بناء عbى أدنى مستوى من املدخالت املهمة املستخدمة @ي قياس القيمة العادلة ،عbى النحو التا+ي:
• املستوى األول  -األسعار املتداولة @ي األسواق األنشطة )غ BCاملعدلة( ألصول أو الaامات مماثلة؛
• املستوى الثاني  -مدخالت غ BCاألسعار املدرجة ضمن املستوى األول وال  يمكن مالحظ_^ا لألصول أو االلaامات ،إما مباشر
)كاألسعار( أو بطريقة غ BCمباشرة )كاملشتقة من األسعار(؛ و
• املستوى الثالث  -مدخالت األصول أو االلaامات ال  ال تستند إ+ى بيانات السوق القابلة للمالحظة )غ BCقابلة للمالحظة(.
تشتمل االستثمارات التي تستند قيم_^ا علی أسعار السوق المدرجة في األسواق النشطة ،وبالتالي یتم تصنيفها ضمن المستوى األول ،
علی أدوات حقوق امللكية المدرجة النشطة .وال يقوم الصندوق بتعديل السعر املعروض لهذﻩ األدوات .لم يكن هناك تحويالت بCن
املستويات خالل الفBaة.
يبCن الجدول التا+ي ،التسلسل الهرمي للقيمة العادلة  ،أصول الصندوق والaاماته )حسب الفئة( املقاسة بالقيمة العادلة @ي  ٣٠يونيو
٢٠٢١م.
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 ٣٠يونيو ٢٠٢١م )غ! مراجعة(

املستوى األول

املستوى الثاني

املستوى الثالث

١٣٬٣٧٩٬٩٠٤

١١٬٣٩٥٬٧٤٥

٢٬٠٢٤٬٧٩٠

يتم تداول الصكوك املصنفة بالتكلفة املطفأة @ي السوق النشطة بقيمة دفBaية تبلغ  ٥٬٣٩٥٬٠٠٠ريال سعودي يتم تداولها @ي سوق
نشط وبقيمة عادلة تبلغ  ٥٬٥٢٤٬١٦٦ريال سعودي @ي  ٣٠يونيو ٢٠٢١م.
بالنسبة لألصول وااللaامات األخرى املدرجة بالتكلفة املطفأة  ،فإن قيم_^ا الدفBaية nي تقريب معقول للقيمة العادلة.
تصنيف األدوات املالية
 ٣٠يونيو
٢٠٢١م
)غ! مراجعة(
األصول املالية بالتكلفة املطفأة
نقد وما يعادله
االستثمار بالتكلفة املطفأة

٥٬٩٩٨٬٣٤٨
٢٠٬٣٢٩٬٥٥٧

األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
االستثمارات @ي الصناديق العامة
املحافظ االستثمارية التقديرية
الصناديق الخاصة
االل_$امات املالية بالتكلفة املطفأة
مستحقات والaامات أخرى
 .١٣إدارة املخاطر املالية

١١٬٣٩٥٬٧٤٥
١٣٬٣٧٩٬٩٠٤
٢٬٠٢٤٬٧٩٠
٣٣٧٬٠٥٣

تتمثل أهداف االستثمار الرئيسية للصندوق @ي توف BCإيرادات للمستثمرين و@ي نمو رأس املال عbى املدى املتوسط والطويل من خالل
االستحواذ عbى استثمارات @ي أسهم وأدوات أخرى.
يتعرض نشاط الصندوق ملخاطر مالية متنوعة ،مخاطر االئتمان ،ومخاطر السيولة .مخاطر السوق.
١٧

صندوق بر الرياض الوقفي
ُمدار بواسطة شركة اإلنماء لإلستثمار
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة
لف $ة الستة أشهر املن('ية &ي  ٣٠يونيو ٢٠٢١م
)جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

إدارة املخاطر املالية )تتمة(
ً
يعت Bمدير الصندوق مسؤوال عن تحديد ومراقبة املخاطر ،ويقوم مجلس إدارة الصندوق باإلشراف عbى مدير الصندوق وهو املسؤول
ال½^ائي لكل عمليات إدارة الصندوق.
تتم متابعة املخاطر بشكل رئي ÏÐعbى أساس الحدود املوضوعة من قبل مجلس إدارة الصندوق .ولدى الصندوق وثيقة للشروط
واألحكام الخاصة به ال  تحدد اسBaاتيجيات أعماله العامة ،وتحمله للمخاطر واسBaاتيجية إدارة املخاطر العامة وهو ملزم باتخاذ
إجراءات إلعادة توازن املحفظة بما يتما ÏØمع إرشادات االستثمار.
يستخدم الصندوق طرق مختلفة لقياس وإدارة مختلف أنواع املخاطر ال  يتعرض لها .يتم شرح هذﻩ الطرق أدناﻩ.
مخاطر االئتمان
تتمثل مخاطر االئتمان @ي احتمال فشل أحد أطراف األداة املالية @ي الوفاء بالaاماته ويتسبب @ي تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية.
يتعرض الصندوق ملخاطر االئتمان عbى النقد و ما يعادله و االستثمار @ي التكلفة املطفأة .يسÙى مدير الصندوق إ+ى الحد من مخاطر
االئتمان من خالل مراقبة التعرض للمخاطر االئتمانية .ال يوجد لدى الصندوق آلية رسمية للتصنيف .تتم إدارة مخاطر االئتمان
والتحكم ف¼^ا من خالل مراقبة التعرضات االئتمانية والحد من املعامالت مع أطراف محددة واالستمرار @ي تقييم الجدارة االئتمانية
لألطراف األخرى .تتم إدارة مخاطر االئتمان بشكل عام عbى أساس التصنيف االئتماني الخارÚي للطرف األخر.
يوضح الجدول أدناﻩ الحد األق ÏÛللتعرض ملخاطر االئتمان ملكونات قائمة املركز املا+ي.
 ٣٠يونيو
٢٠٢١م
)غ! مراجعة(
نقد وما يعادله
استثمارات بالتكلفة املطفأة

٥٬٩٩٨٬٣٤٨
٢٠٬٣٢٩٬٥٥٧
٢٦٬٣٢٧٬٩٠٥

يتم حفظ األرصدة البنكية للصندوق مع املصرف املحbي هو الشركة األم ملدير الصندوق )"املصرف"( ويتم االحتفاظ بحساب االستثمار
مع املصرف الذي يعد أحد فروع املصرف املحbي الذي يتمتع بتصنيف ائتماني جيد.
يقيس الصندوق مخاطر االئتمان والخسائر االئتمانية املتوقعة باستخدام احتمال التخلف عن السداد ،والتعرض عند العجز عن
السداد والخسارة املحددة .تنظر اإلدارة @ي كل من التحليل التاريÜي واملعلومات التطلعية @ي تحديد أي خسارة متوقعة @ي االئتمان.
تعت Bجميع األصول املالية ال  تم االحتفاظ ^ا بتكلفة مس_^لكه لخسارة االئتمان املتوقعة كما @ي  ٣٠يوليو ٢٠٢١م .ولكن أثر الخسارة
االئتمانية املتوقعة عbى هذﻩ األصول غ BCجوهري حيث أن الصندوق ال يتعرض ملخاطر ائتمانية مهمة وال يوجد تاريخ للتخلف عن سداد
هذﻩ األرصدة.
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صندوق بر الرياض الوقفي
ُمدار بواسطة شركة اإلنماء لإلستثمار
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة
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)جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

مخاطر السيولة
مخاطر السيولة nي مخاطر أن يواجه الصندوق صعوبة @ي توف BCاألموال للوفاء بالaاماته املتعلقة باألداة املالية .قد تنتج مخاطر السيولة
عن عدم القدرة عbى بيع أحد األصول املالية بسرعة وبمبلغ يقارب قيمته العادلة.
اإلجماBي
أك من  ٥سنوات
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أقل من سنة
املطلوبات املالية
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األخر
املطلوبات
املستحقات و
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ملف االستحقاق
يوضح الجدول أدناﻩ تحليل األصول املالية واأللaامات املالية ً
وفقا للوقت املتوقع اسBaدادها أو تسوي_^ا عbى الBaتيب .املبلغ املفصح عنه
ً
هو التدفقات النقدية التعاقدية غ BCاملخصومة وال  تعادل أرصد^³ا الدفBaية حيث أن تأث BCالخصم ليس جوهريا.
أك من سنة واحدة

أقل من سنة واحدة

اإلجماBي

املوجودات املالية
نقد وما يعادله
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
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استثمارات بالتكلفة املطفأة
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املطلوبات املالية
املستحقات و املطلوبات األخرى
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مخاطر السوق

مخاطر أسعار العموالت
تنشأ مخاطر سعر العموالت من احتمال أن تؤثر التغBCات @ي أسعار العموالت الخاصة بالسوق عbى األرباح املستقبلية أو القيمة العادلة
لألدوات املالية.
ً
اعتبارا من تاريخ قائمة املركز املا+ي  ،ال يتعرض الصندوق ملخاطر معدالت عمولة كبBCة حيث أن غالبية األصول و االلaامات املالية غBC
خاضعة للعمولة.

مخاطر العملة
ً
تتمثل مخاطر العمالت @ي احتمال تذبذب قيمة أداة مالية ما نظرا للتغB Cات @ي أسعار صرف العمالت األجنبية.
العملة الوظيفية للصندوق nي الريال السعودي .كما أن األصول املالية وااللaامات املالية للصندوق مقومة بعمل_^ا الوظيفية ،فإن
الصندوق ال يتعرض ملخاطر العملة.

١٩

صندوق بر الرياض الوقفي
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مخاطر األسعار
مخاطر األسعار nي مخاطر تقلب قيمة األدوات املالية للصندوق نتيجة للتغBCات @ي أسعار السوق بسبب عوامل أخرى غ BCالعمالت
األجنبية وتحركات أسعار العملة.تنشأ مخاطر األسعار بشكل أسا ÏÝمن عدم التأكد بشأن األسعار املستقبلية لألدوات املالية ال 
يمتلكها الصندوق.
ويراقب مدير الصندوق بشكل دقيق حركة أسعار أدواته املالية املدرجة @ي سوق األسهم السعودية .ويقوم مدير الصندوق بإدارة هذﻩ
املخاطر من خالل تنويع محفظته االستثمارية عن طريق االستثمار @ي مختلف األسهم من مختلف القطاعات.
 .١٤يوم التقييم األخ!
يوم التقييم األخ BCلغرض إعداد هذﻩ القوائم املالية األولية املوجزة هو  ٣٠يونيو ٢٠٢١م.
 .١٥اعتماد القوائم املالية األولية املوجزة
تم اعتماد هذﻩ القوائم املالية األولية املوجزة من قبل مدير الصندوق @ي  ١٠محرم  ١٤٤٣هـ املوافق ١٨أغسطس ٢٠٢١م.
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