
  

 

 

 

تالشركة  اب ي     آي 

م الشرق األوسط وشمال  لفرص ي آي  لصندوق سنوي النصف التقرر  أس

  م 2022للعام  أفرقيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي  تقارر م الشرق األوسط وشمال أفرقياي لفرص صندوق  آي  دون مقابل ومتوفرة  موقعنا  أس متاحة عند الطلب و
www.gibcapital.com   
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ات التقرر   محتو

           

  

ثمار    أوًال: معلومات صندوق االس

 أداء الصندوق : ثانياً 

  نبذة عن مدير الصندوق : ثالثاً 

ع فظ ًا:را ن ا   أم

ي اسب القانو    خامسًا: ا

  ق القوائم المالية للصندو سادسًا: 

ق رقم " ة للصندوق للعام نصف " النتائج المالية ال1الم    م2022سنو
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  مقدمة:

ــ ــر معلومــات  يو قيــا لفــرص ــي آي ــ صــندوق ــذا التقر م الشــرق األوســط وشــمال أفر النصــف خــالل  أســ
تال.، والذي يدار من قبل شركة 2022 األول من العام اب ي     آي 

ثمار    أوًال: معلومات صندوق االس

  اسم الصندوق   -1

م لفرص ي آي صندوق         .الشرق األوسط وشمال أفرقيا أس

ثمار  -2 داف وسياسات االس   :ا

داف -أ    : ةثمار االس الصندوق  أ

شط   ل  ش ثمار  ل عن طرق اإلس دف الصندوق لتحقيق نمو رأسما ع المدى المتوسط والطو

ات المدرجة  أسواق  م الشر عتمد الصندوق أس  تنفيذ منطقة الشرق األوسط وشمال أفرقيا. و ال 

شادي ( ا  المؤشر اإلس ثمر ف س ات ال  اتيجيتھ ع أوزان الشر ) بل حسب Benchmark Agnosticاس

ثمار.  ثمارات و الئحة صناديق اإلس  ما يتوافق مع سياسة ترك اإلس

   :ثماراالس اتيجياتاس - ب

عتمد ع التحليل يقوم  شطة  دارة أصولھ بطرقة  ثماري للصندوق و ال اإلس مدير الصندوق بتحديد ا
تال بأبحاث مفصلة ودقيقة  اب ي  ا العادلة، حيث يقوم فرق العمل   آي  االسا لالوراق المالية وقيم

: ا فيما ي يص    أساسيات تحليل األوراق المالية وال يمكن ت

 شرات اإلصدار، عروض البح ا (القوائم المالية،  ث  تقارر ُمصدري األوراق المالية وتحليل
ثمرن، وتقرر مجالس اإلدارة وأي ملف يصدره ُمصدر الورقة المالية).   المس

 .ا ا وقو   تحليل المراكز المالية لُمصدري األوراق المالية من حيث مالئ
 ذه األراح. تحليل القوة الرحية لُمصدري األوراق ا والتوقعات ل   المالية ومدى استدام
 .تحليل قدرة ُمصدري األوراق المالية ع تحقيق تدفقات نقدية ومدى استدامة ذلك  
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  عمل ات الصناعة ال  ا  مختلف مستو شاط وطرقة عمل ُمصدري األوراق المالية وموقع تحليل 
  ا.

  ا ُم عمل  انت الصناعة تحليل الصناعات والقطاعات ال  صدر أي ورقة مالية تحليًال دقيقًا وما إذا 
انت الصناعة تتم بمستقبل واعد. لية وما إذا  ي   تواجھ تحديات دورة أو 

  

م بمستقبل الشركة  ارة ُمصدري األوراق المالية ومناقش إضافة لذلك يقوم فرق العمل إن لزم األمر بز
ذه  دف معرفة مستوى أداء  ل شركة ومن ثم والصناعة  صول ع أك قدر من المعرفة ب ات وا الشر

انت مناسبة أم ال ومقارنة  ا داخليًا ما إذا  عد ذلك يقوم الفرق بمناقش ا العادلة.  الوصول ا تقدير لقيم
ھ سواًء  نفس ا ا بالعوائد المتوقعة من األوراق المالية المشا ثمار ف لقطاع أو العوائد المتوقعة من اإلس

ثمار. ما يتوافق مع الئحة صناديق اإلس   قطاعات مختلفة. واتخاذ القرار الذي يراه فرق العمل مناسبًا و

شادي  ا  المؤشر اإلس ثمر ف س ات ال  اتيجيتھ ع أوزان الشر عتمد الصندوق  تنفيذ اس وال 
)Benchmark Agnostic ثمار.) بل حسب ما يتوافق مع سياسة ترك ثمارات و الئحة صناديق اإلس   اإلس

ا بحد  ا من البنوك المركزة و يتم اختيار ثمار  أدوات اسواق النقد المصنفھ  بنوك مرخص ل يتم اإلس
ى  ي أد يف ائتما ي اآلتية: اس   -BBBتص يف االئتما االت التص يفات و ا  تص عادل الة موديز أو ما  من و

ش. ي و في   اند 

:  يتم    اختيار صناديق اسواق النقد بناء ع التا

  مدى سيولتھ  
 جودة إدارتھ  
 أدائة التار  
  ى ع البنكية بحد أد ثمارات  الودا ون اإلس ثمارات المندرجھ تحتھ بحيث ت   %80نوعية اإلس
 يئة رقابية تطبق ت ارج تخضع إلشراف  ة تنظيمية مماثلة با يئة أو أي ج ون مصرح من ال لك أن ي

يئة السوق المالية ا    المعاي ال تطبق

: ثمار العقارة المتداولة بناء ع التا   يتم اختيار صناديق اإلس

 جودة إدارتھ  
 أدائة التار  
 ا بما  ذلك نوعية المستأجرن ثمر    جودة األصول المس
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  ارج تخضع إلشراف ة تنظيمية مماثلة با يئة أو أي ج ون مصرح من ال يئة رقابية تطبق تلك أن ي
يئة السوق المالية ا   المعاي ال تطبق

 

ات  معيات العامة للشر ا مدير الصندوق  ا بع ولالطالع ع السياسات المتعلقة بحقوق التصوت ال ي

 : ارة الرابط التا  Voting.pdf‐Proxy‐content/uploads/2018/05/MF‐https://www.gibcapital.com/wpالمدرجة ير ز

  سياسة توزع الدخل و األراح : - ج

م ع ز  ثمار الدخل و أراح األس عاد اس  ادة قيمة الوحدة.ال يتم توزع أراح بل 
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  الصندوق أداء: نياً ثا

 الوحدات سعر و الصندوق  أصول  -1

 

سبة 
  المصروفات

عدد الوحدات 
 المصدرة

أقل صا قيمة 
أصول الصندوق 

  وحدةلل

أع صا قيمة 
أصول الصندوق 

  وحدةلل

صا قيمة أصول 
  وحدةللالصندوق 

صا قيمة 
  أصول الصندوق 

ة   الف

0.13% 5,001,922.00 9.9994 10.6652 10.6486 31,343,625.67 2019 

0.86% 5,002,821.38 7.6960 11.7458 11.6489 58,277,393.26 2020 

0.83% 2927273.74 11.6070 17.8381 17.4905 51,199,388.90 2021 

0.48% 3,808,508.76 14.4334 11.6070 14.3609 54,693,681.96 1H 2022 

 
  

   أداء الصندوق  -2
  

ة  أداء الصندوق  أداء المؤشر االرشادي   الف

‐   الصندوق   ج   ب   أ   الفئة

6.89%  6.49%  6.49%  0.00%  0.00%  2019 

1.20%  9.39%  9.39%  0.00%  0.00%  2020 

32.72%  50.15%  50.15%  0.00%  0.00%  2021 

0.42%  6.63%  6.63%  0.00%  0.00%  1H 2022 

86.51%  86.50%  86.50%  0.00%  0.00%  س  منذ التأس

 
  بها االشتراك يتم حتى الفعلي األداء يعكس ال الفئة أداء(*): 

 

   



7 | 11                                                                         أسهم الشرق األوسط وشمال أفريقيافرص ل بي آي جي صندوق                ٢٢٠٢سنوي نصف التقرير ال    

 (ر.س.) 2022 يونيو 30المصارف و الرسوم   -3
  

 البند المصارف و الرسوم
 رسوم اإلدارة 144,604.34
عاب 10,412.93 يأ اسب القانو  ا
فظ 11,707.42 ن ا عاب أم  أ
شر  موقع تداول  4,959.40  رسوم ال
شادي 7,439.10  رسوم المؤشر االس

افاة أعضاء مجلس إدارة الصندوق 24,795.19  م
يئة السوق المالية) 3,719.55  رسوم رقابية ( من قبل 

  مصارف التعامل 13,061.25
 أخرى 25,510.53

  إجما المصروفات 246,209.71
 سبة المصروفات لمتوسط صا األصول 0.42%
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  : نبذة عن مدير الصندوق اً لثثا

  اسم وعنوان مدير الصندوق  -1
 
تـــــال ـــــي آي ـــــ شـــــركة ـــــ اب ص شـــــركة و ن بموجـــــب والقائمـــــة المؤسســـــة واحـــــد، ـــــ يـــــة المملكـــــة قـــــوان  العر

موجــــب الســــعودية، ل و ـــــ خيص ه 06/02/1429 وتــــارخ 1010244294 رقـــــم التجــــاري  ال ـــــ  عـــــن الصــــادر وال
  . 07078-37 رقم المالية السوق  يئة

  
  عنوان مدير الصندوق: 

تال ي آي  شركة   اب
ي   1 ب رقم مب المنخفضة، المبا
ي غرناطة واحة ية السكنية للمبا   والمكت
  الشر الدائري  طرق
  11692 -  الراض ، 89859. ب.ص

  .السعودية العرية المملكة
 
  اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن ( ان وجد) -2

  
  ال يوجد

  
ة   -3 ثمار خالل الف شطة االس  :أ

عتقــــد ان تحقــــق  ــــا مقيمــــة بتقييمــــات جذابــــة.  عتقــــد بأ م  ــــ اســــ ة  ــــ ثمار اصــــول الصــــندوق خــــالل الف تــــم اســــ

ــــل اخــــذًا باالعتبــــار مســــتوى  ــــ المــــدى الطو فظــــة عوائــــد مجديــــة ع ــــ ا ة ع ــــ ــــ خــــالل الف ك ــــان ال ــــاطر.  ا

اتيجية  ـــــــا. تمـــــــت ادارة اصـــــــول الصـــــــندوق وفقـــــــًا الســـــــ ـــــــة و المتوقـــــــع تحســـــــن أداؤ ات و القطاعـــــــات القو الشـــــــر

ثمار". اتيجيات االس اصة بالصندوق والمفصلة  قسم "اس ثمار ا      االس
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ات حدثت ع شر   -4 غي ام الصندوق خالل تفاصيل أي   م2022العام وط واح

  ال يوجد
 

ـــــاطر المتوقعـــــة خـــــالل العـــــام ا -5 اتيجية الصـــــندوق، وا ـــــام الصـــــندوق مـــــن خـــــالل اســـــ ن شـــــروط وأح
ي الوحـــــدات مـــــن اتخـــــاذ قـــــرار م2022 ـــــن مـــــال ا أن ُتمِكّ ـــــ مـــــن شـــــأ ـــــ جميـــــع المعلومـــــات ال ، تحتـــــوي ع

شطة الصندوق. شأن أ افية   مدروس ومب ع معلومات 
 

ســـــبة رســـــوم  -6 ـــــا االفصـــــاح عـــــن  ثمر ف ســـــ ـــــ  ـــــ الصـــــندوق نفســـــھ والصـــــناديق ال ســـــبة ع االدارة ا
 الصندوق.

سبة إدارة رسوم الصندوق  يدفع ا %1.00 ب ق للفئة لمدير الصندو  الصندوق  أصول  صا قيمة من سنو
ســبة  ا %1.75(أ) و  ســبة لمــدير الصــندو  صــول األ  صــا قيمــة مــن ســنو ا %0.50ق للفئــة (ب) و   مــن ســنو

ر ميالدية.لمدير الصندو  صول األ  صا قيمة ل ثالثة أش  ق للفئة (ج). و يتم دفع الرسوم 

ام الصندوق.  -7 دود المذكورة  شروط وأح ثمر با س  الصندوق 
  

ة ذكر  -8 ا مدير الصندوق خالل الف ا وطرقة  أي عموالت خاصة حصل عل ي مع توضيح ما
ا   .االستفادة م

  ال يوجد

ص ا -9 ل لمدة إدارة ال   كمدير للصندوق.م
شاء  منذ اال
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 ً   أمين الحفظ: رابعا

 المالية البالد شركة

د 8162  العليا - ، طرق الملك ف

 3701 - 12313الراض 

 المملكة العرية السعودية

  3636 92000 966+ اتف:

capital.com-www.albilad  

و  فظ  ن ا ي الوحدات و اتخاذ جميع أم المسؤول عن حفظ وحماية أصول الصندوق نيابة عن جميع مال

  التداب اإلدارة فيما يخص حفظ أصول الصندوق.

داد الوحدات  ال فظ ابداء رايھ فيما يتعلق بإصدار ونقل واس ن ا م وحساب سعر يتطلب من أم ، وتقو

اضضافة إ مخالفة قيود وحدود باإل  الوحدات، ثمار وصالحيات االق ا  الئحة صناديق  االس المعمول 

ثمار.  االس

ي: خامساً  اسب القانو   ا

اسبون المتحالفون)ال شركة ائھ (ا   سام و شر

 السليمانية -، طرق األم محمد بن عبدالعزز 8764

 8764 - 11557الراض 

 المملكة العرية السعودية

   5333 206 11 966+ اتف:

www.pkf.com  
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 القوائم المالية للصندوق سادسًا: 

ق التا النتائج المالية ة للصندوق  يو الم اؤه م، وقامت شركة 2022 للعام  النصف سنو سام و شر ال
اسبون المتحالفون) ا وفقًا ل (ا ا، وتمت مراجع اسبة المتعارفبمراجع ا  المملكة العرية  معاي ا عل

 السعودية المالئمة لظروف الصندوق.
 

 



 

 لفرص أسهم الشرق األوسط وشمال أفريقيا  بي  آي  جي  صندوق 

 صندوق استثماري مفتوح    

 (كابيتال  بي  آي جي )المدار من قبل     

 األولية الموجزة )غير مراجعة( القوائم المالية      

 م 2022يونيو    30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 المراجع المستقل إلى حاملي الوحدات  مع تقرير 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أسهم الشرق األوسط وشمال أفريقيا لفرص   بي  آي  جي  صندوق 

  صندوق استثماري مفتوح 

 )المدار من قبل جي آى بي كابيتال ( 

 األولية الموجزة )غير مراجعة(  القوائم المالية

 م 2022يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 مع تقرير المراجع المستقل لحاملي الوحدات 

 

 الصفحات 

 

 

 

 2 المستقل إلى حاملي الوحدات  المراجعتقرير 

 

 

 

 3 األولية ركز المالي قائمة الم

 

 

 

 4 األولية  قائمة الدخل الشامل

 

 

 

 5 األولية  قائمة التغيرات في صافي الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لحاملي الوحدات

 

 

 

 6 األولية قائمة التدفقات النقدية 

 

 

 

 15-7 األولية الموجزة  الماليةاإليضاحات حول القوائم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 أسهم الشرق األوسط وشمال أفريقيالفرص   بي  آي  جي صندوق 

  صندوق استثماري مفتوح 

 )المدار من قبل جي آي بي كابيتال(

 . األولية الموجزة  جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 16إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

  

 - 3 - 

 األوليةركز المالي قائمة الم

 م 2022 يونيو 30كما في 

 (  لريال السعودي)المبالغ با 
 

 

 

 إيضاح

 م 2022يونيو  30

 )غير مراجعة( 

 
 م 2021ديسمبر  31

 )مراجعة( 

     

  الموجودات 
   

 2,769,860  2,577,896 6 النقدية وشبه النقدية 

 47,789,794  51,924,069 7 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 781,240  406,330  دفعات مقدمة لشراء استثمارات 

 51,340,894  54,908,295  إجمالي الموجودات 

  المطلوبات 
   

 63,076  74,791 11 أتعاب ادارة مستحقة 

 78,428  125,687  مصروفات مستحقة  

 141,504  200,478  إجمالي المطلوبات 

     

 51,199,390  54,707,817  صافي قيمة الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لحاملي الوحدات 

 

  : صافي الموجودات العائدة لحاملي الوحدات
   

 -  -  )أ(  الفئة

 -  -  )ب(  الفئة

 51,199,390  54,707,817  )ج(  الفئة

  54,707,817  51,199,390 

 8 :   )بالعدد(الوحدات مصدرة  
   

 -  -  )أ(  الفئة

 -  -  )ب(  الفئة

 2,927,273.74  2,933,429.31  )ج(  الفئة

  2,933,429.31  2,927,273.74 

  :  صافي الموجودات العائدة للوحدة 
   

 -  -  )أ(  الفئة

 -  -  )ب(  الفئة

 17.49  18.65  )ج(  الفئة

 

 

 

 

 

 

 

 



 أسهم الشرق األوسط وشمال أفريقيالفرص   بي  آي  جي صندوق 

  صندوق استثماري مفتوح 

 )المدار من قبل جي آي بي كابيتال(

 . األولية الموجزة  جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 16إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

  

 - 4 - 

 (األولية )غير مراجعة قائمة الدخل الشامل

 م 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 (  السعوديبالريال )المبالغ 
 

 

 إيضاح 

 

 م 2022يونيو  30

 )غير مراجعة( 

 

 م 2021يونيو  30

 )غير مراجعة( 

     دخل االستثمار 

     

بالقيمة العادلة من خالل الربح  درجة  م استثماراتمن  صافي الربح

 9 والخسارة 
2,671,940 

 
12,562,180 

 1,307,730  973,946  دخل التوزيعات 

  3,645,886  13,869,910 

     المصروفات 

 ( 161,343)  ( 143,903) 11 مستحقة  إدارةأتعاب 

 ( 24,795)  ( 24,658) 11 أعضاء مجلس اإلدارة  أتعاب

 ( 20,108)  ( 11,645)    أتعاب الحفظ

 ( 61,933)  ( 77,309) 10 مصروفات أخرى 

  (257,515 )  (268,179 ) 

     

 13,601,731  3,388,371  للفترة صافي الدخل 

     

 -  -  فترة للخر ل الدخل الشامل ا

     

 13,601,731  3,388,371  لفترة لاجمالي الدخل الشامل  

 

 

 

 

  



 أسهم الشرق األوسط وشمال أفريقيالفرص   بي  آي  جي صندوق 
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 )المدار من قبل جي آي بي كابيتال(

 . األولية الموجزة  جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 16إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 األولية )غير مراجعة(قائمة التغيرات في صافي الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لحاملي الوحدات 

 م 2022يونيو    30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 (  ريال السعودي)المبالغ بال
 

 
 م 2022يونيو  30

 )غير مراجعة( 

 
 م 2021يونيو  30

 )غير مراجعة( 

    

العائدة لحاملي الوحدات في بداية  (الملكية الموجودات )حقوقصافي قيمة 

 الفترة 
51,199,390  58,277,393 

    

 13,601,731  3,388,371 للفترة الشامل   الدخل إجمالي

    

    : واالستردادات من حاملي الوحداتاالشتراكات  

    

    اصدار الوحدات 

 -  - الفئة )أ( 

 -  - الفئة )ب( 

 -  120,056 الفئة )ج( 

 120,056  - 

    استرداد الوحدات  

 -  - الفئة )أ( 

 -  - الفئة )ب( 

 17,185,442  - الفئة )ج( 

 -  17,185,442 

    

 (17,185,442)  120,056 ات الوحدصافي التغير من معامالت 

    

نهاية   الوحدات في العائدة لحاملي الموجودات )حقوق الملكية( قيمة صافي 

 الفترة 
54,707,817  54,693,682 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أسهم الشرق األوسط وشمال أفريقيالفرص   بي  آي  جي صندوق 

  صندوق استثماري مفتوح 

 )المدار من قبل جي آي بي كابيتال(

 . األولية الموجزة  جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 16إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 األولية )غير مراجعة(   قائمة التدفقات النقدية 

 م 2022يونيو    30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 (  لريال السعودي)المبالغ با 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 إيضاح 

 م 2022يونيو  30

 )غير مراجعة( 

 م 2021يونيو  30 

 مراجعة( )غير 

     

     : التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

     

 13,601,731  3,388,371  فترة لل صافي الدخل

     التعديالت على:

بالقيمة  مدرجة ستثماراتمن ا  غير المحقق الخسارة / )الربح(

 العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
9 2,494,932  (6,384,848 ) 

  5,883,303  7,216,883 

     صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية: 

 8,101,284  (6,629,207)  بالقيمة العادلة في الربح أو الخسارة مدرجة ستثمارات ا

 ( 9,521)  374,910  دفعات مقدمة مقابل استثمارات 

 15,902  11,715  أتعاب إدارة مستحقة 

 ( 27,746)  47,259  مصروفات مستحقة 

 15,296,802  (312,020)  األنشطة التشغيلية  الناتج من  /المستخدم في( ) صافي النقد

     

     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية: 

 -  120,056  المتحصالت من اصدار الوحدات  

 ( 17,185,442)  -  االستردادات من الوحدات 

 ( 17,185,442)  120,056  األنشطة التمويلية )المستخدم في( من  /الناتج من   صافي النقد

     

 ( 1,888,640)  ( 191,964)  في النقدية وشبه النقدية  التغيراتصافي 

     

 2,371,663  2,769,860  فترة قدية وشبه النقدية في بداية الالن 

     

 483,023  2,577,896 6 فترة قدية وشبه النقدية في نهاية الالن



 أفريقيا أسهم الشرق األوسط وشمال لفرص   بي  آي  جي  صندوق 

  صندوق استثماري مفتوح 

( )المدار من قبل جي آى بى كابيتال   

 )غير مراجعة(   األولية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية  

 م  2022يونيو    30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 ( ما لم يذكر خالف ذلك   )المبالغ بالريال السعودي 
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 وأنشطته  الصندوق-1
 

األسهم السعودية المتوافقة  في يستثمر مفتوح أسهم صندوق هو ،) "الصندوق" (الشرق األوسط وشمال أفريقيا أسهم لفرص بي آي جي صندوق

 بموجب تأسست  واحد شخص شركة وهي ،  (مدير الصندوق  )  أسس ويدار من قبل شركة جي آي بي كابيتالمع أحكام الشريعة اإلسالمية.

 السوق هيئة عن الصادر والترخيصـ  ه 1429/2/6تاريخب   1010244294رقم   التجاري السجل  وبموجب السعودية، العربية المملكة قوانين

 .07078-37 رقم المالية

 

المتوسط   والطويل عن طريق االستثمار في أسهم الشركات السعودية المدرجة في  يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو في رأس المال في المدى 

 سوق األسهم السعودية الرئيسية أو سوق األسهم السعودية الموازية )نمو( بما يتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

 

 )ج( كالتي:  (،)أ(، )ب   للوحدات فئات ثالث إلى الصندوق وحدات  تُقسم

 

 . وأفراد مؤسسات من المستثمرين بكبار الخاصة هي) أ( •

  .وأفراد مؤسسات من المستثمرين بصغار الخاصة هي) ب ( •

 . الدولي الخليج بنكو قالصندو مدير بمنسوبي الخاصة هي )ج( •

 

الصندوق بإعداد يتعامل مدير الصندوق مع حاملي الوحدات في كل صندوق على أساس أنه وحدة محاسبية مستقلة. وبناءاً على ذلك، يقوم مدير  

الصندوق الصندوق من مسؤولية مدير  إدارة  تعتبر  للصندوق.  الصندوق وبالتالي    قوائم مالية منفصلة  لمدير  يجوز  الصندوق،  اتفاقية  بموجب 

 تفويض أو إسناد واجباته إلى واحدة أو أكثر من المؤسسات المالية داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.

 

 .ن حفظ الصندوق هو البالد لالستثماروأمي  كابيتال،جي أي بي   مدير الصندوق هو

 

 . م2019أكتوبر  17بتاريخ  وطرح وحداتهوافقت هيئة السوق المالية على تأسيس الصندوق 

 

 اللوائح النظامية  . ٢

 

بتاريخ   المالية  السوق  هيئة  عن  الصادرة  )"الالئحة"(  االستثمار  صناديق  لالئحة  الصندوق  )الموافق  1427  الحجة ذو    3يخضع   24هـ 

جب  ر  17  فيكذلك )"اللوائح المعدلة"(   الالئحة م(. تم تعديل  2016مايو    23هـ )الموافق  1437شعبان    16( والذي تم تعديله في  م2006ديسمبر

العربية السعودية  ( والتي تنص على المتطلبات التي يتعين على جميع الصناديق االستثمارية في المملكة  م2021مارس    1هـ )الموافق  1442

 م(.  2021مايو  1هـ )الموافق 1442رمضان  19إتباعها. يبدأ سريان اللوائح المعدلة اعتبارا من 

 

 أسس اإلعداد  .  ٣

 

 بيان االلتزام  1. 3

 

 ( رقم  الدولي  المحاسبة  لمعيار  وفقاً  الموجزة  األولية  المالية  القوائم  هذه  إعداد  المالي  34تم  "التقرير  العربية  (  المملكة  في  المعتمد  األولي" 

 .راجعين والمحاسبينالسعودية و المعايير واالصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للم
 

القوائم   ال تتضمن هذه القوائم المالية األولية الموجزة جميع المعلومات المطلوبة في القوائم المالية السنوية، ويجب أن تقرأ جنبا إلى جنب مع

ضرورة  م ال تشكل بال2022يونيو    30. إن نتائج فترة الستة أشهر المنتهية في  م2021ديسمبر    31المالية السنوية للصندوق للسنة المنتهية في  

 م. 2022ديسمبر  31مؤشرا على البيانات المالية للسنة التي ستنتهي في 

 

 القياس   أساس 2. 3
 

المالية القوائم  هذه  إعداد  الموجزة  تم  التاريخيةيعرض    األولية  التكلفة  مبدأ  أساس  باستثناء   على  المحاسبي  االستحقاق  أساس  باستخدام 

بحسب    األولية   االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة. يعرض الصندوق يعرض قائمة المركز المالي

 السيولة. 

 

 الوظيفية وعملة العرض    العملة ٣. ٣
 

في   المدرجة  البنود  قياس  الموجزة  المالية  القوائميتم  )"العملة    األولية  الصندوق  فيها  يعمل  التي  الرئيسية  االقتصادية  البيئة  عملة  باستخدام 

 . بالصندوقوهي العملة الوظيفية وعملة العرض الخاصة  بالريال السعودي األولية الموجزة يتم عرض هذه القوائم المالية ،الوظيفية"(

 



 أفريقيا أسهم الشرق األوسط وشمال لفرص   بي  آي  جي  صندوق 

  صندوق استثماري مفتوح 

( )المدار من قبل جي آى بى كابيتال   

 )غير مراجعة(   األولية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية  

 م  2022يونيو    30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 ( ما لم يذكر خالف ذلك   )المبالغ بالريال السعودي 
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 ( )تتمة  أسس اإلعداد .  ٣
 

 ( )تتمة الوظيفية وعملة العرض   العملة ٣. ٣
 

   واألرصدةالمعامالت 
 

السعودي    لیإ  ألجنبيةا  تبالعمال  تلمعامالا  لي وتح  ميت  الموجودات تلمعامالا  يخرتا  في  دةلسائ ا  رفلصا  رسعاأ  دامباستخالريال  تحويل  يتم   .

يتم إدراج أرباح .  األولية  المركز الماليوالمطلوبات بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ قائمة  

 وخسائر الناتجة من تحويل سعر الصرف في قائمة الدخل الشامل األولية.
 

 ة  بيلمحاس األحكام والتقديرات واالفتراضات ا  4. 3
 

 اإليرادات   مبالغ  على  تؤثر  أن  شأنها  من  وافتراضات  وتقديرات  أحكام  باستخدام   القيام  االدارة  من  األولية الموجزة  المالية  القوائم  إعداد  يتطلب

  االفتراضات   هذه  من  التأكد  عدم  يؤدي  قد.  المحتملة  االلتزامات  عن  واإلفصاح  المرفقة  واإلفصاحات   والمطلوبات  والموجودات  والمصروفات 

 المستقبلية. الفترات في  تؤثر التي المطلوبات أو للموجودات الدفترية للقيمة جوهرية تعديالت تتطلب نتائج إلى والتقديرات
 

لها خطر   والتي  التقرير،  تاريخ  للتقدير في  بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى  المتعلقة  الرئيسية  االفتراضات  التأكد من  کبير في إن عدم 

أدناه. وصفها  تم  الالحقة  المالية  الفترة  خالل  والمطلوبات  للموجودات  الدفترية  للقيمة  جوهري  تعديل  افتراضاته إحداث  في  الصندوق  اعتمد 

طرأ نتيجة  وتقديراته على المؤشرات المتاحة عند اعداد القوائم المالية. إن الحاالت واإلفتراضات الحالية قابلة للتطوير مستقبال حيث انها قد ت 

 لتغيرات السوق او الحاالت الناتجة خارج سيطرة الصندوق. مثل هذه التغيرات تنعكس على االفتراضات عندما تحدث.

 

 االستمرارية 
 

الصندوق بإجراء تقييم لقدرة الصندوق على االستمرار كمنشأة عاملة وهي مقتنعة بأن الصندوق لديه الموارد الالزمة الستمرار العمل   مدير  قام

الصن  قدرة  على  الشك  من  بظالل  تلقي  قد  جوهرية  أي شكوك  وجود  اإلدارة  تدرك  ال  ذلك،  على  وعالوة  المستقبل.  االستمرار  في  على  دوق 

 على أساس مبدأ االستمرارية.، كمنشأة عاملة
 

 السياسات المحاسبية المهمة    .4
 

هذه   إعداد  في  المستخدمة  المحاسبية  السياسات  الموجزة  المالية  القوائمتتوافق  في    األولية  عنها  والمفصح  المستخدمة  تلك  المالية    القوائممع 

المنتهية في   للسنة  ، ولكن  م2022. هناك معايير وتعديالت وتفسيرات جديدة تنطبق ألول مرة في عام  م2021ديسمبر    31السنوية للصندوق 

 . المالية للصندوق القوائمليس لها تأثير على 
 

ال تصبح سارية  لم  ولكنها  إصدارها  تم  التي  األخرى  والتفسيرات  التعديالت  العديد من  إصدار  هناك  تاريخ  األولية    المالية  القوائممفعول حتى 

تأثير كبير على    الموجزة له  يكون  لن  أن ذلك  الصندوق  إدارة  الصندوق    القوائمللصندوق. ويرى مجلس  يعتزم  للصندوق.  تلك المالية  اعتماد 

 طبقت. ، إن التعديالت والتفسيرات
 

 رسوم اإلدارة والمصروفات األخرى  .5
 

٪ سنوياً على التوالي من صافي قيمة  0.50٪ و1.75  و  ٪1.00الصندوق بتحصيل الرسوم اإلدارية للفئات )أ(، )ب( و )ج( بنسبة  يقوم مدير  

الصندوق سنوي.أصول  ربع  أساس  على  الدفع  ومستحقة  يومي  أساس  على  محسوبة  أي  ،  عن  الصندوق  بتحميل  أيضا  الصندوق  مدير  يقوم 

  باقصى حد ٪ من صافي قيمة أصول الصندوق ورسوم تعامل  0.41مصروفات أخرى يتم دفعها نيابة عن الصندوق، مثل رسوم الحفظ البالغة  

 . لاير سعودي( لكل عملية 262.50دوالر أمريكي )  70

 

 النقدية وشبه النقدية .  6

 

  

 إيضاح

 م 2022يونيو  30

  )غير مراجعة( 

 م 2021ديسمبر  31

   )مراجعة( 
  

 

 2,769,860  2,577,896 1-6 نقدية في حساب استثماري 

     
 

بها  6-1 المحتفظ  االستثماري  الحساب  في  البالد    النقدية  لدى  جاري  حساب  الحسابات لالستثمارفي  هذه  من  أرباحاً  الصندوق  يحقق  ال   .

 االستثمارية.   

 



 أفريقيا أسهم الشرق األوسط وشمال لفرص   بي  آي  جي  صندوق 

  صندوق استثماري مفتوح 

( )المدار من قبل جي آى بى كابيتال   

 )غير مراجعة(   األولية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية  

 م  2022يونيو    30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 ( ما لم يذكر خالف ذلك   )المبالغ بالريال السعودي 
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 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة   .7
 

مة يستثمر الصندوق بصورة رئيسية في أسهم الشركات المدرجة في أسواق منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. القيمة السوقية تم قياسها بالقي 

 العادلة من خالل الربح أو الخسارة حسب القطاع، تم تلخيصها فيما يلي: 

 

 م 2021ديسمبر  31

 )مراجعة( 

 م 2022يونيو  30 

 )غير مراجعة( 
 

 السعودية  األسواق   

 البنوك 16,511,274  12,726,859

 المواد األساسية  6,126,458  6,137,156

 البيع بالتجزئة 2,946,976  -

 السلع الرأسمالية  1,866,096  1,380,035

 االتصاالت خدمة  1,822,450  4,642,738

 الطاقة  1,170,174  -

 ادارة العقارات  1,127,664  -

 البرامج والخدمات  1,076,823  -

 الخدمات االستهالكية 982,781  -

 تجزئة األغذية  128,587  -

 العامة  مرافقال -  2,854,572

 الخدمات التجارية والمهنية  -  1,137,652

 النقل -  935,630

 التأمين  -  898,960

30,713,602  33,759,283  

    

 االماراتية  األسواق   

 البنوك 4,606,745  1,549,752

 إدارة وتطوير العقارات  2,612,210  2,458,713

 المرافق العامة  -  1,731,119

 المواد األساسية  -  1,621,338

7,360,922  7,218,955  

    

 األسواق الكويتية    

 االتصاالت خدمات  1,704,608  -

-  1,704,608  

    

 األسواق المصرية    

 المواد األساسية  1,368,833  2,717,084

 ستهالكيةالخدمات اال  810,649  1,677,539

 البنوك -  2,015,425

 األغذية والتبغ انتاج  -  779,177

7,189,225  2,179,482  

    

 األسواق القطرية    

 السلع الرأسمالية  2,272,687  1,262,856

 بنوكال 3,581,271  1,263,189

 التأمين  1,207,783  -

2,526,045  7,061,741  

    

 السوقية  القيمة إجمالي 51,924,069  47,789,794

    

 التكلفة  إجمالي 51,793,498  42,906,684

 



 أفريقيا أسهم الشرق األوسط وشمال لفرص   بي  آي  جي  صندوق 

  صندوق استثماري مفتوح 

( )المدار من قبل جي آى بى كابيتال   

 )غير مراجعة(   األولية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية  

 م  2022يونيو    30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 ( ما لم يذكر خالف ذلك   )المبالغ بالريال السعودي 
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 معامالت الوحدات   .8

 

 فيما يلي ملخصاً بمعامالت الوحدات للفترة/ السنة: 

 

 

 

 صافي الربح من االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة   .9

 

 
 م 2022يونيو  30

 )غير مراجعة( 

 م 2021يونيو  30 

 )غير مراجعة( 

    

 6,177,332  5,166,872 ة أو الخسار بالقيمة العادلة من خالل الربح مدرجة ستثمارات من بيع ا المحقق الربح

المحقق  )الخسارة( الربح غير  تقييم   /  إعادة  العادلة مدرجة  ستثمارات  ا  من  بالقيمة 

 ة أو الخسارمن خالل الربح 
(2,494,932 ) 

 
6,384,848 

 2,671,940  12,562,180 

 

 

 خرى األمصروفات  ال .10

 

م 2021يونيو  30  

 )غير مراجعة( 

 م 2022يونيو  30 

 )غير مراجعة( 

 
 

 رسوم العمليات   13,061   8,066 

 رسوم تداول   4,932   4,959 

 مصروفات ضريبة القيمة المضافة   25,397   27,274 

 مصروفات أخرى   33,919   21,634 

 61,933   77,309   

 

 

 

 

 

 

 
 م 2022يونيو  30

 )غير مراجعة( 

 م 2021ديسمبر  31 

 )مراجعة( 

    
 )الوحدات بالعدد(  

 5,002,821.38  2,927,273.74 الفترة/السنة عدد الوحدات في بداية  

    خالل الفترة/ السنة  المصدرةالوحدات 

 -  - الفئة أ

 -  - الفئة ب 

 1,117.76  6,155.57 الفئة ج 

 6,155.57  1,117.76 

    حالل الفترة/ السنة  الوحدات المستردة

 -  - الفئة أ

 -  - الفئة ب 

 ( 2,076,665.40)  - الفئة ج 

 -  (2,076,665.40 ) 

    

 ( 2,075,547.64)  6,155.57 الوحدات صافي التغير في 

    

 2,927,273.74  2,933,429.31 الفترة/ السنة  عدد الوحدات في نهاية 



 أفريقيا أسهم الشرق األوسط وشمال لفرص   بي  آي  جي  صندوق 

  صندوق استثماري مفتوح 

( )المدار من قبل جي آى بى كابيتال   

 )غير مراجعة(   األولية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية  

 م  2022يونيو    30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 ( ما لم يذكر خالف ذلك   )المبالغ بالريال السعودي 
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 مع األطراف ذات العالقة واألرصدة المعامالت   .11

 

، و "بنك الخليج الدولي" هو المساهم في جي آي بي كابيتال ،   تتضمن األطراف ذات العالقة للصندوق جي آي بي كابيتال )مدير الصندوق(

 ومجلس إدارة الصندوق.  امين الحفظوشركة البالد لالستثمار بصفتها 

 

النشاط   الصادرة من هيئة  في سياق  لألحكام  وفقاً  العالقة  المعامالت مع األطراف ذات  تتم  الصندوق مع أطراف ذات عالقة.  يتعامل  المعتاد 

 السوق المالية. يتم اعتماد كافة معامالت األطراف ذات العالقة بواسطة مجلس إدارة الصندوق. 

 

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

 
 

 حقة. ضريبة القيمة المضافة المستحقة المتعلقة باألطراف ذات العالقة تم ادراجها في قائمة المركز المالي األولية تحت بند المصروفات المست * 

 

 األدوات المالية بالفئة   .12

 

 مراجعة(  رم )غي2022يونيو  30
 التكلفة المطفأة 

القيمة العادلة من خالل  

 الربح والخسارة 

   األولية  الموجودات كما في قائمة المركز المالي

   

 - 2,577,896 النقدية وشبه النقدية 

 51,924,069 - استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 - 406,330 دفعات مقدمة مقابل استثمارات 

 51,924,069 2,984,226 اإلجمالي 

 

 

 )مراجعة(  م1202ديسمبر  31
 التكلفة المطفأة 

القيمة العادلة من خالل  

 الربح والخسارة 

   األولية  الموجودات كما في قائمة المركز المالي

   

 - 2,769,860 النقدية وشبه النقدية 

 47,789,794 - استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 - 781,240 توزيعات أرباح مستحقة 

 47,789,794 3,551,100 اإلجمالي 

 

 كمطلوبات مالية مسجلة بالتكلفة المطفأة.  م2021ديسمبر   31م  و 2022يونيو  30* تم تصنيف جميع المطلوبات المالية كما في 

 

 

 

 

 

 

 طبيعة المعامالت  الطرف ذو العالقة 

 خالل الفترة قيمة المعامالت 
 الختامي  الرصيد

 )دائن(  

 م 2022يونيو  30

 مراجعة(  رغي (

 م 2021يونيو  30

 مراجعة(  رغي  (

 م 2022يونيو  30

 مراجعة(  رغي (

 م 2021ديسمبر  31

 )مراجعة( 

      

 جي آي بي كابيتال

 ( 63,076)  ( 74,791)  161,343 143,903 مستحقة  إدارةأتعاب 

أعضاء   أتعاب

 مجلس اإلدارة 
24,658 24,795  (85,791 )  (35,000 ) 

ضريبة القيمة  

 المضافة المستحقة* 
25,397 24,201  (20,771 )  (9,641 ) 



 أفريقيا أسهم الشرق األوسط وشمال لفرص   بي  آي  جي  صندوق 

  صندوق استثماري مفتوح 

( )المدار من قبل جي آى بى كابيتال   

 )غير مراجعة(   األولية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية  

 م  2022يونيو    30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 ( ما لم يذكر خالف ذلك   )المبالغ بالريال السعودي 
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 إدارة المخاطر المالية  .13

 

 عوامل المخاطر المالية  1. 13

 

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

 .الوحدات وضمان سالمة معقولة لحاملي الوحدات

 

 الصندوق تعرضه لمجموعه متنوعة من المخاطر المالية: مخاطر السوق، ومخاطر االئتمان، ومخاطر السيولة، والمخاطر التشغيلية.   ةأنشط

 

نهاية المطاف    ى ومدير الصندوق مسؤول عن تحديد المخاطر والرقابة عليها. ويشرف مجلس الصندوق عل مدير الصندوق وهو مسؤول في 

 وق.  عن اإلدارة العامة للصند

 

الحدود التي يضعها مجلس الصندوق. وللصندوق شروط وأحكام توثق وتحدد   علىيتم تحديد المخاطر والرقابة عليها في المقام األول لتنفيذها  

وفق محفظته  توازن  إلعادة  إجراءات  باتخاذ  ملزم  وهو  المخاطر،  ألداره  العامة  وفلسفته  للمخاطر،  وتحمله  الشاملة،  التجارية  اً استراتيجياته 

 إلرشادات االستثمار. 

 

 ة مختلف أنواع المخاطر التي يتعرض لها؛ ويرد شرح لهذه األساليب باألسفل. ويستخدم الصندوق أساليب مختلفة لقياس وإدار

 

 

 السوق   مخاطر -أ

 
 مخاطر السعر ( 1) 

 
مخاطر األسعار هي مخاطر تذبذب قيمه األداة المالية للصندوق نتيجة للتغيرات في أسعار السوق الناجمة عن عوامل غير العمالت األجنبية 

 الفائدة. وحركات معدل 

 

لصندوق  وتنشا مخاطر األسعار في المقام األول من عدم التأكد من األسعار المستقبلية لألدوات المالية التي يحتفظ بها الصندوق. وتنويع مدير ا

الصندوق استثمارات  محفظته االستثمارية ومراقبة عن كثب حركه أسعار استثماراته في األدوات المالية. وفي تاريخ المركز المالي، كان لدى  

 في أدوات ملكية وصناديق استثمار.

 

ديسمبر    31  )غير مراجعة( و  م2022  يونيو  30الفترة من    لالستثمارات فيإن التأثير على صافي قيمة األصول )نتيجة للتغير في القيمة العادلة  

تركيز    )مراجعة(  م2021 أساس  على  األسهم  مؤشرات  في  المعقول  المحتمل  التغيير  األخرى  بسبب  المتغيرات  جميع  وجود  مع  الصناعة، 

 الثوابت الثابتة كما يلي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أفريقيا أسهم الشرق األوسط وشمال لفرص   بي  آي  جي  صندوق 

  صندوق استثماري مفتوح 

( )المدار من قبل جي آى بى كابيتال   

 )غير مراجعة(   األولية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية  

 م  2022يونيو    30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 ( ما لم يذكر خالف ذلك   )المبالغ بالريال السعودي 
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 ( ة )تتمالمالية  المخاطر . إدارة13
 

 )تتمة( المخاطر المالية عوامل  1. 13
 

 ( )تتمةالسوق   مخاطر -أ
 

   مخاطر السعر( 1)

 
 م 2022يونيو  30

 مراجعة(  رغي (
 

 م 2021ديسمبر  31

 )مراجعة( 

 غير٪  

التغير المعقول  

 المحتمل % 

 التأثير على قيمة 

 صافي األصول 

 التغير٪  

التغير المعقول 

 المحتمل % 

التأثير على قيمة 

 صافي األصول 

      السعودية  األسواق

 127,269 % 1 -+/  165,113 % 1 -+/ البنوك

 61,372 % 1 -+/  61,265 % 1 -+/ المواد األساسية 

 - % 1 -+/  29,470 % 1 -+/ البيع بالتجزئة

 13,800 % 1 -+/  18,661 % 1 -+/ السلع الرأسمالية 

 46,427 % 1 -+/  18,225 % 1 -+/ خدمات االتصاالت 

 - % 1 -+/  11,702 % 1 -+/ الطاقة 

 - % 1 -+/  11,277 % 1 -+/ العقارات وتطوير ادارة 

 - % 1 -+/  10,768 % 1 -+/ البراج والخدمات 

 - % 1 -+/  9,828 % 1 -+/ االستهالكيةالخدمات 

 - % 1 -+/  1,286 % 1 -+/ تجزئة األغذية 

 28,546 % 1 -+/  - % 1 -+/ المرافق العامة 

 11,377 % 1 -+/  - % 1 -+/ الخدمات التجارية والمهنية 

 9,356 % 1 -+/  - % 1 -+/ النقل

 8,990 % 1 -+/  - %  1 -+/ التأمين 

      

      

      االماراتية  األسواق

 15,498 % 1 -+/  46,067 % 1 -+/ البنوك

 24,587 % 1 -+/  26,122 % 1 -+/ إدارة وتطوير العقارات 

 17,311 % 1 -+/  - % 1 -+/ المرافق العامة 

 16,213 % 1 -+/  - % 1 -+/ المواد األساسية 

      

      

      األسواق الكويتية 

 - % 1 -+/  17,046 % 1 -+/ خدمات االتصاالت 

      

      

      األسواق المصرية 

 27,171 % 1 -+/  13,688 % 1 -+/ المواد االساسية 

 16,775 % 1 -+/  8,106 % 1 -+/ الخدمات االستهالكية

 20,154 % 1 -+/  - % 1 -+/ البنوك

 7,792 % 1 -+/  - % 1 -+/ انتاج األغذية والتبغ 

      

      األسواق القطرية 

 12,632 % 1 -+/  35,813 % 1 -+/ البنوك

 12,629 % 1 -+/  22,727 % 1 -+/ السلع الرأسمالية 

 - % 1 -+/  12,078 % 1 -+/ التأمين 

      



 أفريقيا أسهم الشرق األوسط وشمال لفرص   بي  آي  جي  صندوق 

  صندوق استثماري مفتوح 

( )المدار من قبل جي آى بى كابيتال   

 )غير مراجعة(   األولية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية  

 م  2022يونيو    30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 ( ما لم يذكر خالف ذلك   )المبالغ بالريال السعودي 
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 ( ة )تتمالمالية  المخاطر  إدارة . 13

 

 )تتمة( المخاطر المالية  عوامل 13.1

 

 االئتمان  مخاطر -ب

 

يتعرض   الخر  للطرف  مالية  في خسائر  يتسبب  مما  بالتزاماته  الوفاء  على  ما  مقدرة طرف  عدم  في  المتمثلة  المخاطر  االئتمان هي  مخاطر 

النقدية وشبه   في  االئتمان  في   النقدية والذممالصندوق لمخاطر  البنوك  إيداع أرصدة  يتم  في  المدينة.  المالية    الحساب االستثماري  والذي  البالد 

 يعتبر بنك ذو تصنيف مالي جيد.

 

 : المركز المالي قائمةيوضح الجدول التالي الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان لمكونات 

 

 

 السيولة  مخاطر  -ج

 

المتمثلة في تعرض الصندوق لصعوبات في الحصول على التمويل الالزم للوفاء بالتزامات مرتبطة بمطلوبات مالية ويراقب مدير هي المخاطر 

 الصندوق متطلبات السيولة بشكل مستمر بغرض التأكد من كفاية التمويل المتوفر للوفاء بأي التزامات عند حدوثها.

 

الصندوق على   وأحكام  األتنص شروط  يومي  واستردادها من  الوحدات  في  الثالثاء  حد االكتتاب  السيولة  و  لمخاطر  تتعرض  فإنها  ثم،  ، ومن 

المستحقة واتعاب  المصروفات  األول من  المقام  في  للصندوق  المالية  المطلوبات  تتألف  األيام.  في هذه  األسهم  أموال حملة  باسترداد    الخاصة 

 ها خالل شهر واحد من تاريخ قائمة المركز المالي األولية. التي من المتوقع تسويت  المستحقة  اإلدارة

 

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

 مدير الصندوق. الجديدة أو تصفية محفظة االستثمار أو عن طريق أخذ قروض قصيرة األجل من 

 

 شهًرا.   12االستحقاق المتوقع لموجودات ومطلوبات الصندوق أقل من 

 

 التشغيلية  المخاطر-د

 

والتكنولوجيا م بالعمليات  المرتبطة  الناتجة عن مجموعة متنوعة من األسباب  المباشرة  أو غير  المباشرة  الخسارة  التشغيل هي مخاطر  خاطر 

تدعم   التي  التحتية  االئتمان والبنية  األخرى غير  الخارجية  العوامل  ومن  الصندوق  مقدم خدمة  لدى  أو خارجيًا  داخليًا  الصندوق سواء  أنشطة 

 والسيولة والعمالت والسوق المخاطر مثل تلك الناشئة عن المتطلبات القانونية والتنظيمية.

 

بين   التوازن  تحقيق  أجل  التشغيلية من  المخاطر  إدارة  في  الصندوق  في يتمثل هدف  بسمعته  لحقت  التي  واألضرار  المالية  الخسائر  الحد من 

 تحقيق هدفه االستثماري المتمثل في توليد عوائد لحاملي الوحدات. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م2021ديسمبر   ٣١
  )مراجعة(

 م 2022يونيو  30
 مراجعة(  رغي (

 

 النقدية وشبة النقدية 2,577,896  2,769,860



 أفريقيا أسهم الشرق األوسط وشمال لفرص   بي  آي  جي  صندوق 

  صندوق استثماري مفتوح 

( )المدار من قبل جي آى بى كابيتال   

 )غير مراجعة(   األولية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية  

 م  2022يونيو    30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 ( ما لم يذكر خالف ذلك   )المبالغ بالريال السعودي 

15 

 

 ( ة )تتمالمالية  المخاطر  إدارة . 13

 

 تقدير القيمة العادلة  13 .2

 

النشطة إلى أسعار السوق المدرجة في نهاية التداول في تاريخ التقارير المالية. يتم تستند القيمة العادلة لألدوات المالية المتداولة في األسواق  

 تقييم األدوات التي لم يتم اإلبالغ عن مبيعاتها في يوم التقييم بأحدث سعر للمزايدة.

 

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

 يفترض أن القيمة الدفترية ناقًصا انخفاض قيمة األدوات المالية الممنوحة بالتكلفة المطفأة تقارب قيمها العادلة. 

 

 يحتوي التسلسل الهرمي للقيمة العادلة على المستويات التالية: 

 

النشطة لألصول أو المطلوبات المماثلة التي يمكن للكيان الوصول إليها في   هي أسعار مدرجة )غير معدلة( في األسواق  1• مدخالت المستوى  

 القياس؛ تاريخ 

سواء بشكل    االلتزام،والتي يمكن مالحظتها لألصل أو    1هي مدخالت غير األسعار المعروضة المدرجة في المستوى    2• مدخالت المستوى  

 و مباشر؛مباشر أو غير 

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

 

، وتشمل أدوات  1وبالتالي يتم تصنيفها ضمن المستوى    النشطة،سوق المدرجة في األسواق  تشتمل االستثمارات التي تستند قيمتها إلى أسعار ال

 حقوق الملكية والديون المدرجة النشطة. ال يقوم الصندوق بضبط السعر المعروض لهذه األدوات. 

 

 . 1المستوى بالقيمة العادلة  المطفأة،يصنف الصندوق جميع أصوله المالية باستثناء األصول المدرجة بالتكلفة 

 

 

  . االحداث الالحقة14

 

األولية   ، لم تكن أحداث الحقة هامة تتطلب اإلفصاح او التعديل في هذه القوائم الماليةاألولية الموجزة  في تاريخ الموافقة على هذه القوائم المالية

 . الموجزة

 

 . اخر يوم تقييم  15

 

 م( 2021ديسمبر  31)   م2022 يونيو 30هو فترةللكان آخر يوم تقييم  

 

 

 األولية الموجزة  . اعتماد القوائم المالية16

 

 ( هـ 1444محرم  18م )الموافق 2022أغسطس   16 فيمن قبل مجلس إدارة الصندوق  األولية الموجزة تمت الموافقة على هذه القوائم المالية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


