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 )مدار من قبل السعودي الفرنسي كابيتال(

 . من هذه القوائم الماليةال يتجزأ ا جزء   16إلى  1شكل اإليضاحات المرفقة من ت
3 

 

 قائمة المركز المالي 

  2021ديسمبر  31كما في 
 
 

 ايضاح

  2021ديسمبر  31

 لاير سعودي

  2020ديسمبر  31

 لاير سعودي
 ──── ─────────── ───────── 

    الموجودات 

 4,195,815 12,745,406 7 نقدية هنقدية وشب

 213,288,881 274,904,560 8 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مقاسة استثمارات

 306,104 3,364,164  مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى

  ─────────── ───────── 

 217,790,800 291,014,130  الموجودات إجمالي

  ═════════ ═════════ 

     المطلوبات

  2.775.280 10 طرف ذو عالقةمستحق الى 

 365,891 489,050 10 مستحقة أتعاب إدارية

 48,101 65,770  مستحقات و مطلوبات أخرى

  ───────── ───────── 

 413,992 3.330,100  المطلوبات إجمالي

  ═════════ ═════════ 

    

 217,376,808 287.684.030  لمالكي الوحدات ةالعائد صافي الموجودات

  ═════════ ═════════ 

 23,840,231 24,178,132  الوحدات المصدرة

  ═════════ ═════════ 

 1181.9 11.8985  وحدة لكل العائدة الموجودات قيمة صافي

  ═════════ ═════════ 
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 قائمة الدخل الشامل 

  2021 ديسمبر 31ة المنتهية في نسلل
 

 ايضاح 

للسنة المنتهية في 

 2021ديسمبر  31

 لاير سعودي

 31 في المنتهية للسنة

 2020 ديسمبر

  لاير سعودي
 ──── ────────── ────────── 

    االستثماردخل 

و الربح أبالقيمة العادلة من خالل  مقاسة استثمارات أرباح عنصافي 
 9 الخسارة

62.839.024 
17,391,915 

 4,332,502 6,383,445  إيرادات توزيعات أرباح

 23,664 31,804  أخرى  إيرادات

 (189,092) 144,493  صرف العمالت األجنبية( خسائر)/  أرباح
 

 ────────── ───────── 
 

 69.398.766 21,558,989  
 ────────── ───────── 

    المصاريف

 (4,002,939) )5,091,744( 10 أتعاب إدارة

 (416,529) )834,058( 11 أخرىمصاريف 

  ────────── ───────── 

  )5,925,802( (4,419,468) 
 

 ────────── ────────── 

 17,139,521 63.472.964  صافي الدخل للسنة 

    

  - -   اآلخر الدخل الشامل
 ────────── ───────── 

   17,139,521 63.472.964  للسنة الشامل إجمالي الدخل
══════════ ═══════════ 
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 في صافي الموجودات اتقائمة التغير

  2021 ديسمبر 31ة المنتهية في نلسل
 

 

  2021 ديسمبر 31

 لاير سعودي

  2020 ديسمبر 31

  لاير سعودي
───────── ───────── 

   

  252,327,226 217,376,808 السنةفي بداية العائدة لمالكي الوحدات  صافي الموجودات
────────── ───────── 

  التغيرات من العمليات 
 

 17,139,521 63.472.964 سنة الدخل صافي 

 - - الدخل الشامل االخر

 ────────── ────────── 

 17,139,521 63.472.964 الشامل إجمالي الدخل

   

   التغيرات من معامالت الوحدات 

 210,706 25,825,369  المصدرةمتحصالت من الوحدات 

 )52,300,645( )18,991,111( الوحدات المستردة متحصالت من
 

────────── ────────── 

 )52,089,939( 6,834,258 اتصافي التغيرات من معامالت الوحد
 

───────── ───────── 

   

  217,376,808 287.684.030 سنةاللمالكي الوحدات في نهاية  ةالعائد تصافي الموجودا
═════════ ═════════ 

   

   معامالت الوحدات

   

 : السنةفيما يلي ملخصاً لمعامالت الوحدات خالل 

 31في  المنتهيةالسنة 
  2021ديسمبر 

 الوحدات

 في المنتهية للسنة
  2020ديسمبر 31
 الوحدات      

 ───────── ───────── 

 30,727,792 23,840,231 سنة الالوحدات في بداية 

 ───────── ───────── 

 26,367 2,192,269  مصدرةوحدات 

 (6,913,928) )1,854,368( وحدات مستردة 

 ───────── ───────── 

 (6,887,561) 337,901 صافي التغير في الوحدات

 ───────── ───────── 

 23,840,231 24,178,132 سنة الالوحدات في نهاية 

 ═════════ ═════════ 

  



 صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات األولية 

 )مدار من قبل السعودي الفرنسي كابيتال(

 . من هذه القوائم الماليةال يتجزأ ا جزء   16إلى  1شكل اإليضاحات المرفقة من ت
6 

 

 قائمة التدفقات النقدية 

  2021 ديسمبر 31ة المنتهية في نلسل

 

 

 
 ايضاح

المنتهية في  سنةلل
  ديسمبر  31

2021           
 سعودي لاير

 في المنتهية للسنة
 ديسمبر 31

2020 
 سعودي لاير

 ──── ────────── ───────── 
 

 
  

    التشغيلية تدفقات النقدية من االنشطةال

 17,139,521 63.472.964  الدخل للسنة صافي 

 نشطةاال منالمحصلة  النقديةإلى صافي  التعديالت لتسوية صافي الدخل

 التشغيلية:

 

  

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو المقاسة االستثمارات عن  غير محققربح 

 (47,205,275)   (23,506,017) 9 الخسارة

  ────────── ────────── 

  39,966,947 (30,065,754) 

    التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 81,745,406 (38,109,662)  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مقاسة استثمارات

 (306,104) (3,058,060)    مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى 

 - 2.775.280  مستحق الى طرف ذو عالقه 

 (19,496) 123,159  أتعاب ادارة مستحقة 

 (13,740) 17,669  مستحقات و مطلوبات أخرى 
 

 ────────── ────────── 

 51,340,312 1,715,333  التشغيلية نشطةاالالنقدية المحصلة من  صافي 
 

 ────────── ────────── 

    التمويلية تدفقات النقدية من األنشطةال

 210,706 25,825,369  المصدرة، صافي متحصالت من الوحدات 

  (52,300,645) (18,991,111)  ، صافيقيمة الوحدات المستردة
 ────────── ────────── 

  (52,089,939) 6,834,258  التمويلية نشطةاال (المستخدمة فيالمحصلة من )صافي النقدية 
 ────────── ────────── 

 (749,627) 8,549,591  النقدية وشبه النقدية  في الزيادة / )النقص( صافي

  سنة الالنقدية وشبه النقدية في بداية 
4,195,815 4,945,442 

 
 ────────── ────────── 

  4,195,815 12,745,406  السنةالنقدية وشبه النقدية في نهاية 
  ══════════ ══════════ 
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 إيضاحات حول القوائم المالية 

  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
  

 عـــام - 1

ة مفتوح بناًء على اتفاقي)"الصندوق"(، هو صندوق استثماري صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات األولية إن 

رمضان  7بدأ الصندوق نشاطه في والمستثمرين )"مالكي الوحدات"(. شركة السعودي الفرنسي كابيتال )"مدير الصندوق"(

 . (2015 يونيو 24) الموافق  هـ1436
 

الطروحات األولية للشركات الخليجية والشركات من خالل االستثمار في وذلك  طويل األجلدف الصندوق إلى تحقيق نمو يه

كما للصندوق القدرة على االستثمار في الحقوق المصدرة في سوق . سنوات األولى من االدراج الخمسالمدرجة حديثا خالل 

تم من ي الصندوق صندوق تراكمي للدخل هذا يعتبراألسهم السعودية وصناديق االستثمار في السوق المالية وودائع المرابحة. 

ية لشراء في المملكة العربخالله إعادة استثمار صافي الدخل ويتم اظهاره بصافي قيمة الموجودات. تتوفر وحدات الصندوق ل

 السعودية.

ـ )1442 ذو الحجة 26بتاريخ تم تحديث شروط وأحكام الصندوق التي تمت الموافقة عليها من قبل هيئة السوق المالية  الموافق ه

 (.2021 اغسطس 5
 

 لصندوق.ل لسعودية كأمين حفظ إتش إس بي سي او إن شركة السعودي الفرنسي كابيتال تعمل كمدير وأمين حفظ للصندوق

 

 اللوائح النظامية   - 2
 

هـ 1427ذو الحجة  3يخضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار )"الالئحة"( الصادرة من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ 
 24هـ )الموافق 1442 رجب 12واعتباراً من والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية ( 2006ديسمبر  24)الموافق 

لالئحة صناديق االستثمار الجديدة )"الالئحة  (2021مايو  1هـ )الموافق  1442رمضان  19اعتباًرا من ( 2021فبراير
باإلضافة إلى التعديل ( 2021 مارس 1هـ )الموافق 1442 رجب 17المعدلة"( الصادرة من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ 

، والتي تنص على األمور التي م(2021فبراير  24)الموافق  هـ1442رجب  12صادر بتاريخ ال 2021-22-2الجديد رقم 
 يتعين على جميع صناديق االستثمار العاملة في المملكة اتباعها.

 

 أسس االعداد - 3
 

 بيان االلتزام  3-1

الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والذي تمت لمعيار الدولي للتقارير المالية القوائم المالية  وفقا ً ل تم إعداد هذه
لمراجعين و لالمصادقة عليه في المملكة العربية السعودية وغيرها من المعايير والتشريعات الصادرة من قبل الهيئة السعودية 

  ية السعودية"(.المعتمد في المملكة العربلمعيار الدولي للتقارير المالية ا)يُشار إليها إجماالً بـ " .المحاسبين
 

 تم عرض الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي حسب السيولة. 
 

بعد ا شهرً  12( وأكثر من متداولة)بعد تاريخ إعداد القوائم المالية  شهًرا  12تحليل فيما يتعلق باالسترداد أو التسوية خالل 

 . 13 يضاحفي اتم عرضة ( متداولة)غير تاريخ إعداد القوائم المالية  
 
 أسس القياس  3-2

 قاسةالم راتاالستثما باستثناءبي تم إعداد هذه القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية باستخدام مبدأ االستحقاق المحاس
 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

  عملة الوظيفيةال  3-3
 هي العملة الرئيسية للصندوق.  باللاير السعودي و  تم عرض هذه القوائم المالية

 االكتتاب / االسترداد     3-4
 .تداول السعودي األسهم سوق فيها يعمل التي األيام جميع في االسترداد/  االكتتاب طلبات قبول يتم         
 ه صافي بقسم الوحدات بيع أو شراء لغرض الصندوق أصول قيمة صافي تحديد يتم. يوميا الصندوق محفظة قيمة تحديد يتم         
 قالصندو وحدات عدد اجمالي على للصندوق( الصندوق خصوم منها مطروحا الصندوق ألصول العادلة)القيمة  لألصول القيمة         
 .التالي اليوم في المستحقة         
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  تتمة –إيضاحات حول القوائم المالية 

   2021ديسمبر 31ة المنتهية في نلسل 
 
 السياسات المحاسبية الهامة ملخص  - 4
 

إن السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية، مطابقة للسياسات واالفصاحات التي تم تطبيقها على القوائم  
 ، باستثناء السياسات الموضحة ادناه. 2020ديسمبر  31المالية للسنة المنتهية في 

 

  األدوات المالية
 اإلثبات األولي

يقوم الصندوق بتسجيل الموجودات المالية والمطلوبات المالية في قائمة المركز المالي وذلك فقط عندما يصبح طرفًا في 
 األحكام التعاقدية لألداة المالية.

لمتعلقة االمطلوبات المالية بالقيمة العادلة لها. ويتم إثبات تكاليف المعامالت  وأعند اإلثبات األولي، تقاس الموجودات المالية 
بالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة كمصاريف في الربح أو الخسارة. وفي حالة الموجودات المالية 

 والمطلوبات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، فإن القيمة العادلة لها 
اشرة باالستحواذ على الموجودات المالية والمطلوبات المالية أو إصدارها تمثل مبلغ ناقصا تكاليف المعامالت المتعلقة مب

 اإلثبات األولي.
 

 التصنيف
 يقوم الصندوق بتصنيف الموجودات المالية الخاصة به ضمن الفئات التالية:

 .بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 .بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 .بالتكلفة المطفأة 

 تتم هذه التصنيفات بناء على نموذج العمل الخاص بالصندوق إلدارة الموجودات المالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية.

يقوم الصندوق بقياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة وذلك عندما تقع ضمن نموذج العمل الخاص باقتناء الموجودات 
ت النقدية التعاقدية، وعندما ينتج عن الشروط التعاقدية للموجودات المالية في تواريخ محددة تدفقات نقدية تمثل لتحصيل التدفقا

 فقط عمليات سداد أصل المبلغ والعمولة على أصل المبلغ القائم.

شامل الخسارة أو الدخل ال وبالنسبة للموجودات المقاسة بالقيمة العادلة، فإنه سيتم إثبات األرباح والخسائر إما في الربح أو
اآلخر. وبالنسبة لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية، فإن ذلك يعتمد على ما إذا قد قام الصندوق بوضع خيار غير قابل 

 لإللغاء عند االثبات األولي للمحاسبة عن استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

بتصنيف كافة المطلوبات المالية المقاسة الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي، فيما عدا يقوم الصندوق 
 المطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

 التوقف عن اثبات األدوات المالية
نقضاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من هذه الموجودات, أو عند يقوم الصندوق بإلغاء اثبات الموجودات المالية عند ا

تحويل الموجودات المالية و كافة مخاطر و مزايا ملكيتها الى طرف اخر. إذا لم يقم الصندوق بتحويل أو االحتفاظ بكافة 

 صته المحتفظ بها في الموجوداتمخاطر و مزايا الملكية الجوهرية و استمر في السيطرة على الموجودات المحولة. يعترف بح
المالية و المسؤولة ذات الصلة عن المبالغ التي يجب عليه دفعها. اذا احتفظ الصندوق بكافة مخاطر و مزايا ملكية الموجودات 

 الجوهرية المحولة , يستمر في اثبات الموجودات المالية كما يعترف بالتمويل المرهون للعائدات المستلمة.
 

ات المطلوبات المالية عندما يتم اإلعفاء من االلتزام أو إلغاؤه أو انتهاء عمره أو عندما يتم استبدال التزام مالي يتم إلغاء إثب
بالتزام اخر من نفس المقرض بشروط مختلفة, أو يتم تعديل شروط المطلوبات الحالية بشكل جوهري, يتم التعامل مع هذا 

زام األصلي و يتم اإلثبات باالتزام الجديد, و يتم اثبات الفرق في المبالغ المدرجة في التبادل أو التعديل على أنه استبعاد لاللت
 قائمة الدخل الشامل.

 مقاصة األدوات المالية
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج الصافي في قائمة المركز المالي وذلك فقط عند وجود حق نظامي ملزم 

لموجودات ا لتحقيقالمطلوبات على أساس الصافي أو باتها، وعند وجود نية لتسوية الموجودات مع لتسوية المبالغ التي تم إث
 المطلوبات في آن واحد. ويةوتس
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 تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية 
  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 تتمة - السياسات المحاسبية الهامة -4 

 
 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية 

يقوم الصندوق، على أساس مستقبلي، بإجراء تقويم لخسائر االئتمان المتوقعة المصاحبة للموجودات المالية المقيدة بالتكلفة 
شهًرا  12المطفأة أو المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، ويتم تحديد خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

شهًرا الحصة من خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج عن حاالت  12أو مدى العمر. تمثل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 
شهًرا بعد تاريخ إعداد القوائم المالية. لكن عندما تكون هناك زيادة جوهرية  12التعثر بشأن أداة مالية ما والمحتملة خالل الـ 

 ان المتوقعة منذ نشوؤها يتم تحديد المخصص على أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر.في مخاطر االئتم

 الوحدات القابلة لالسترداد

 ا:ميقوم الصندوق بتصنيف وحداته القابلة لالسترداد كأدوات حقوق ملكية عند

 وق. استحقاق المالك حصة تناسبية في صافي موجودات الصندوق في حالة تصفية الصند• 

 تصنيف األداة المالية ضمن فئة األدوات المالية التي يتم ردها بعد كافة فئات األدوات المالية األخرى. • 

وجود خصائص مماثلة لكافة األدوات المالية المصنفة ضمن فئة األدوات المالية التي يتم ردها بعد كافة فئات األدوات المالية • 
 األخرى. 

عدم تضمن األداة المالية أي تعهدات تعاقدية لتسليم النقدية أو أصل مالي آخر بخالف حقوق المالك في حصة تناسبية في • 
 صافي موجودات الصندوق. 

تحديد إجمالي التدفقات النقدية المتوقعة المتعلقة باألداة المالية على مدى عمر األداة المالية بصورة جوهرية على أساس • 
الخسارة أو التغير في صافي الموجودات المثبت أو التغير في القيمة العادلة لصافي الموجودات المثبت وغير المثبت الربح أو 

 للصندوق على مدى عمر األداة المالية.

 

يجب أال يكون لدى الصندوق أي  أعاله،باإلضافة إلى األسهم القابلة لالسترداد التي تحتوي على جميع الميزات المذكورة 
 صك أو عقد مالي آخر يتضمن:

إجمالي التدفقات النقدية يعتمد بشكل كبير على الربح أو الخسارة أو التغير في صافي األصول المعترف بها أو التغير في •  
 القيمة العادلة لصافي أصول الصندوق المعترف بها وغير المعترف بها.

  د العائد المتبقي بشكل كبير على المساهمين القابلين لالستردادتأثير تقييد أو تحدي•   

 

يقوم الصندوق بصورة مستمرة بتقييم تصنيف الوحدات القابلة لالسترداد. وفي حالة توقف الوحدات القابلة لالسترداد عن 
لية يفها كمطلوبات ماامتالك كافة الخصائص أو الوفاء بكافة الشروط المنصوص عليها فإن الصندوق سيقوم بإعادة تصن

وقياسها بالقيمة العادلة بتاريخ إعادة التصنيف، مع إثبات أي فروقات ناتجة عن القيمة الدفترية السابقة في صافي الموجودات 
ً واستيفائها للشروط المنصوص  العائد لمالكي الوحدات. وفي حالة امتالك الوحدات القابلة لالسترداد كافة الخصائص الحقا

 الصندوق سيقوم بإعادة تصنيفها كأدوات حقوق ملكية وقياسها بالقيمة الدفترية كمطلوبات بتاريخ إعادة التصنيف. فإن عليها

 

يتم المحاسبة عن عملية االشتراك في واسترداد الوحدات القابلة لالسترداد كمعامالت حقوق ملكية طالما أنه يتم تصنيف 
 الوحدات كأدوات حقوق ملكية

 

بأي مكسب أو خسارة في بيان الدخل الشامل عند شراء أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية الخاصة  ال يتم االعتراف
 بالصندوق.
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 قياس القيمة العادلة
هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية القيمة العادلة 

تتم بين متعاملين في السوق بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات 
 ستتم إما:

 لمطلوبات، أوفي السوق الرئيس للموجودات أو ا ● 

 في حالة عدم وجود السوق الرئيس، في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات. ● 

تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات 
 والمطلوبات وأنهم يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية.

قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية بعين االعتبار مقدرة المتعاملين في السوق على تحقيق منافع اقتصادية عن  يأخذ
طريق االستخدام األفضل واألقصى لألصل أو بيعه لمتعاملين آخرين في السوق يستخدمون األصل على النحو األفضل 

 وبأقصى حد.

وفقاً للظروف، وتتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة استخدام المدخالت يستخدم الصندوق طرق تقويم مالئمة 
 القابلة للمالحظة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.

ل الهرمي ستصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم المالية ضمن التسل
 لمستويات القيمة العادلة المذكورة أدناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:

 المستوى األول: األسعار المتداولة )غير المعدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة. ● 

رة قابلة للمالحظة بصو –الهامة لقياس القيمة العادلة  –األدنىالمستوى الثاني: طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى  ● 
 مباشرة أو غير مباشرة.

 غير قابلة للمالحظة. -الهامة لقياس القيمة العادلة  –المستوى الثالث: طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى ● 

ويل بين بشكل متكرر، يقوم الصندوق بالتأكد فيما إذا تم التحبالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إثباتها في القوائم المالية 
التسلسل الهرمي لمستويات القيمة العادلة وذلك بإعادة تقويم التصنيف )على أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس 

المتكرر  ن قياس القيمة العادلةالقيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة مالية. يقوم الصندوق بتحديد السياسات واإلجراءات لكل م
 وقياس القيمة العادلة غير المتكرر.

وبتاريخ إعداد كل قوائم مالية، يقوم الصندوق بتحليل التغيرات في قيمة الموجودات والمطلوبات المراد إعادة قياسها أو إعادة 
 تقويمها طبقاً للسياسات المحاسبية للصندوق. 

قام الصندوق بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص  ولغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة،
ومخاطر الموجودات والمطلوبات والتسلسل الهرمي لمستويات قياس القيمة العادلة المذكورة أعاله. إن اإلفصاحات المتعلقة 

ي إلفصاح عن القيمة العادلة لها، تمت مناقشتها فبالقيمة العادلة لألدوات المالية، التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو التي تم ا
 (. 12إيضاح )

 المحاسبة بتاريخ التداول 
يتم إثبات / التوقف عن إثبات كافة العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء أو بيع الموجودات بتاريخ التداول )أي التاريخ الذي 
يلتزم فيه الصندوق بشراء أو بيع الموجودات(. إن العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء أو بيع الموجودات هي التي تتطلب 

 الزمنية التي تنص عليها األنظمة أو تلك المتعارف عليها بالسوق.  تسوية الموجودات خالل الفترة

 النقدية وشبه النقدية

 المحفوظة لدى البنك وأمين الحفظ.تشمل النقدية وشبه والنقدية من االرصدة 
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 المخصصات
يتم إثبات المخصصات في حالة وجود التزامات حالية قانونية أو متوقعة على الصندوق ناتجة عن أحداث سابقة، والتي يمكن 
تقديرها بشكل موثوق به، وأنه من المحتمل ان يتطلب األمر استخدام موارد تنطوي على منافع اقتصادية لسداد االلتزام. وإذا 

لقيمة الزمنية للنقود جوهريا، فإنه يتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضريبة الحالي والذي يعكس، كان أثر ا
عندما يكون ذلك مالئماً، المخاطر المصاحبة لذلك االلتزام. وعند استخدام الخصم، يتم إثبات الزيادة في المخصص نتيجة 

 مرور الوقت كتكاليف تمويل.

 اثبات يتم خر،آ طراف من المخصص لتسوية المطلوبة االقتصادية المنافع كافة أو بعض استرداد فيها يتوقع التي الحاالت وفي
 .القبض المستحق مبلغال قياس ويمكن المسترد المبلغ استالم فعالً  المؤكد من كان إذا القبض المستحق المبلغ

 المصاريف المستحقة الدفع وذمم دائنة اخرى 
يتم إثبات االلتزامات لقاء المبالغ الواجبة الدفع مستقبال لقاء البضاعة أو الخدمات المستلمة، سواًء قدمت بها فواتير من الموردين 
 أم ال. ويتم إثبات تلك االلتزامات في األصل بالقيمة العادلة وتقاس الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي. 

ة غير المخصومة لجميع المطلوبات المالية للصندوق في تاريخ التقرير تقارب قيمتها الدفترية بسبب حقيقة أنه يجب إن القيم

تسوية جميع االلتزامات خالل سنة واحدة من تاريخ التقرير ، وبالتالي ، ال يتم االعتراف بااللتزامات المذكورة بالتكلفة 

 المطفأة.

 أتعاب اإلدارة 
ان أتعاب إدارة الصندوق تستحق على أساس مبلغ متفق عليه مع مدير الصندوق. سيقوم مدير الصدوق بتحميل اتعاب إدارة 

 من صافي قيمة الموجودات وتستحق بشكل يومي وتدفع على أساس شهري. ٪1.75بواقع 

 المصاريف
 يتم قياس وإثبات المصاريف على أساس مبدأ االستحقاق في الفترة المحاسبية التي يتم تكبدها فيها. 

 الزكاة 
 إن الزكاة على مستوى الصندوق من مسؤولية مالكي الوحدات وال يجنب لها مخصص في هذه القوائم المالية.

 صافي قيمة الموجودات لكل وحدة
كل وحدة والمفصح عنه في قائمة المركز المالي وذلك بقسمة صافي موجودات الصندوق يتم احتساب صافي قيمة الموجودات ل

 على عدد الوحدات المصدرة في نهاية السنة.
 

 ترجمة العمالت األجنبية
 ت.  بأسعار التحويل السادة بتواريخ إجراء تلك المعامال الدوالر األمريكييتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى 

 
ويتم إدراج أرباح وخسائر الصرف األجنبي الناتجة عن عملية التحويل في قائمة الدخل الشامل، ويتم تحويل الموجودات 

 بأسعار التحويل السائدة بتاريخ إعداد القوائم المالية. الدوالر األمريكيوالمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية إلى 
 

 .يتم إثبات الفروقات الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية في قائمة الدخل الشامل كصافي خسائر تحويل عمالت أجنبية
 

 و الخسارةصافي الربح أو الخسارة عن الموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أ
يمثل صافي األرباح أو الخسائر الناتجة عن الموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
التغيرات في القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المقتناة ألغراض المتاجرة أو المصنفة عند اإلثبات األولي لها 

 لة من خالل الربح أو الخسارة وذلك باستثناء العمولة ودخل توزيعات األرباح والمصاريف. بالقيمة العاد
تمثل األرباح والخسائر غير المحققة التغيرات في القيمة العادلة لألدوات المالية للسنة والناتجة عن عكس قيد األرباح والخسائر 

تي تم تحقيقها خالل فترة إعداد القوائم المالية. يتم احتساب األرباح غير المحققة الخاصة باألدوات المالية للسنة السابقة وال
والخسائر المحققة عن عمليات استبعاد األدوات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة باستخدام طريقة 

عاد أو األولية لألداة المالية ومبلغ االستبتكلفة المتوسط المرجح. وتمثل تلك األرباح والخسائر الفرق بين القيمة الدفترية 
المدفوعات أو المقبوضات النقدية التي تمت بشأن عقود المشتقات )باستثناء المدفوعات أو المقبوضات بشأن حسابات الهامش 

 على الضمانات لقاء تلك األدوات المالية(.
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 توزيعات األرباحدخل  
توزيعات األرباح في الربح أو الخسارة وذلك بتاريخ اإلقرار بأحقية استالمها. وبالنسبة لألوراق المالية دخل ثبات إيتم  

توزيعات األرباح السابقة. وبالنسبة لألوراق المالية غير المتداولة، فإنه يتم إثباتها عادة المتداولة، فإنه يتم إثباتها عادةً بتاريخ 
توزيعات األرباح من األوراق المالية المصنفة بالقيمة العادلة  دخل بتاريخ اعتماد المساهمين دفع تلك التوزيعات. ويتم إثبات

 الشامل. من خالل الربح أو الخسارة في بند مستقل في قائمة الدخل
 

  األحكام واالفتراضات والتقديرات المحاسبية الهامة  -5
 

تطبيق  تؤثر على قد والتقديرات المحاسبية الهامة التي حكام واالفتراضاتاأل دارة استخدامية من اإللإعداد القوائم الما يتطلب
ج ئوقد تختلف النتا عنها.السياسات المحاسبية وأرصدة الموجودات والمطلوبات ومبالغ اإليرادات والمصاريف المصرح 

ى التقديرات . ويتم إثبات التعديالت علبصورة مستمرةالتقديرات واالفتراضات األساسية  تقويم . يتمالفعلية عن هذه التقديرات
   .ة التي تم تعديل التقديرات فيها وأي سنوات مستقبلية تتأثر بذلك التعديلالمحاسبية خالل السن

 مبدأ االستمرارية
ً لمبدأ االستمرارية، وهو على قناعة بأن  قام مدير الصندوق بإجراء تقويم لمقدرة الصندوق على االستمرار في العمل وفقا

قبل المنظور. عالوة على ذلك، ليس لدى اإلدارة علم بأي حاالت الصندوق لديه الموارد الكافية لالستمرار في العمل في المست
ً لمبدأ االستمرارية. عليه، تم إعداد  عدم تأكد جوهري قد يثير شكوكاً حول مقدرة الصندوق على االستمرار في العمل وفقا

 القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية.
 

 المفعول بعدالمعايير الهامة الصادرة وغير سارية  -6
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والتعديالت والتفسيرات الصادرة لم تدخل بعد حيز التنفيذ ولم يتم اعتمادها 

 مبكرا  
 

 معايير مهمة صادرة ولكنها غير فعالة
 

لصندوق. ل هناك العديد من المعايير والتفسيرات التي تم إصدارها ، ولكنها لم تدخل حيز النفاذ حتى تاريخ إعداد القوائم المالية 
للصندوق. يعتزم الصندوق اعتماد هذه  في رأي مجلس اإلدارة ، لن يكون لهذه المعايير أي تأثير كبير على القوائم المالية 

 .لة للتطبيقإذا كانت قابالمعايير، 

 

 النقدية وشبه النقدية       -7

 
 

  2021 ديسمبر 31

 لاير سعودي

  2020 ديسمبر 31

 لاير سعودي
 ───────── ───────── 
   

 4,528 2,578,821 ادناه( ح)انظر لإليضا نقد في البنك

 4,191,287 10,166,585 النقدية مع أمين الحفظ
 ───────── ───────── 

 12,745,406 4,195,815 
 ═════════ ═════════ 

 (.10يودع هذا النقد في الحساب الجاري لدى البنك السعودي الفرنسي )إيضاح 
 

وبناًء على هذا التقييم ، تعتقد اإلدارة  9قامت اإلدارة بإجراء مراجعة كما هو مطلوب بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 
 انخفاض في القيمة مقابل القيمة الدفترية لألرصدة المصرفية.أنه ال توجد حاجة إلى أي خسائر 
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تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية   

  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 

 والخسارةأبالقيمة العادلة من خالل الربح  المقاسة الستثماراتا      -8

 

 
 

  2021 ديسمبر 31

 لاير سعودي

  2020 ديسمبر 31

 سعوديلاير 
 ────────── ─────────── 
   

 213,288,881 274.904.560  االستثمار في األسهم )انظر "أ" أدناه(
 ────────── ────────── 

 274.904.560 213,288,881 
 ══════════ ══════════ 

 
 األخير من السنة:أ( فيما يلي ملخص لتكوين االستثمارات في األسهم حسب القطاع في يوم التقييم           

 
 

  2021 ديسمبر 31 

 القيمة السوقية التكلفة قطاعات األسهم

من القيمة 

 السوقية

 ٪ لاير سعودي لاير سعودي 
 ───────── ───────── ───────── 

              الخدمات التجارية والمهنية

14,409,156  

           

18,878,396  

6.90 

               الخدمات االستهالكية 

12,330,688  

            

13,637,507  

4.98 

            الطاقة

59,550,990  

           

62,970,307  
23.00 

              معدات وخدمات الرعاية الصحية

15,848,984  
           

30,513,501  
11.15 

              واالتصاالت تكنولوجيا المعلومات

20,732,522  
           

32,670,637  
11.93 

              المواد

17,973,376  
           

19,834,355  
7.25 

             إدارة وتطوير العقارات

14,214,606  

           

12,764,835  
4.66 

                األغذية والمشروبات

7,437,613  

             

8,243,086  

3.01 

               البيع بالتجزئة

22,148,393  
            

22,675,373  

8.28 

              أخرى اجنبية -األسهم 

57,898,369  52,716,563 18.84 

 ───────── ───────── ───────── 
 100.00 274,904,560 242,544,697 إجمالي محفظة االستثمار

 ═════════ ═════════ ═════════ 
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تتمة -القوائم المالية إيضاحات حول   

  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 تتمة – بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مقاسةال ستثماراتاال - 8
 

  2020ديسمبر 31 

 من القيمة السوقية القيمة السوقية التكلفة قطاعات األسهم

 ٪ لاير سعودي لاير سعودي 
 ───────── ───────── ───────── 

 6,83 14,574,294 13,630,610 الخدمات التجارية والمهنية

 6,71 14,302,510 9,445,969 الخدمات االستهالكية 

 14,08 30,020,620 32,207,190 الطاقة

 8,14 17,363,046 7,964,700 معدات وخدمات الرعاية الصحية

 4,41 9,403,646 8,407,920 واالتصاالت تكنولوجيا المعلومات

 12,24 26,112,718 21,766,448 المواد

 4,24 9,038,428 6,585,140 وثوقية اإلستثمار العقاري

 8,04 17,150,808 17,801,238 إدارة وتطوير العقارات

 5,99 12,767,986 11,627,484 األغذية والمشروبات

 5,04 10,759,470 9,638,285 البيع بالتجزئة

 24,28 51,795,355 65,362,351 أخرى اجنبية -األسهم 

 ───────── ───────── ───────── 

 100 213,288,881 204,437,335 إجمالي محفظة االستثمار

 ═════════ ═════════ ═════════ 

 

  :وم التقييم األخير من السنةلخص التكوين الجغرافي لالستثمارات في األسهم في يم في ما يلي           
 

 القيمة السوقية التكلفة الوصف حسب القطاعات الجغرافية 
 لاير سعودي  لاير سعودي  
 ───────── ───────── 
    2021ديسمبر  31

 222,187,997 184,646,328 المملكة العربية السعودية

 46,415,972 52,730,821 االمارات العربية المتحدة 

  4,529,600 5,167,548 الكويت 
 ───────── ───────── 

 242,544,697 274,904,560 
 ═════════ ═════════ 
   
 القيمة السوقية التكلفة 
 لاير سعودي  لاير سعودي  
 ───────── ───────── 

     2020ديسمبر  31
 161,493,525 139,074,984 المملكة العربية السعودية

 31,701,765 49,027,839 االمارات العربية المتحدة 
 20,093,591 16,334,512 الكويت 

 ───────── ───────── 
 204,437,335 213,288,881 
 ═════════ ═════════ 
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 تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية 

  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 الربح أو الخسارةبالقيمة العادلة من خالل المقاسة عن االستثمارات  أرباحصافي   - 9

 
 

 
 المنتهية في للسنة

  2021ديسمبر  31

 لاير سعودي

 المنتهية في للسنة

  2020ديسمبر  31

 لاير سعودي
 ─────────── ────────── 

 (29,813,360) 39,333,007 ، صافياستثمارات بيع من محققة )خسارة( / أرباح

 47,205,275 23,506,017 ، صافيمن استثمارات ربح غير محقق
 ───────── ───────── 

 62,839,024 17,391,915 
 ══════════ ══════════ 
  

 

 المعامالت مع الجهات ذات عالقة  -10
إذا كان أحد الطرفين لديه القدرة على السيطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة تأثير كبير على الطرف  العالقةتعتبر األطراف ذات 

لى ، يتم توجيه االنتباه إ العالقةاآلخر في اتخاذ القرارات المالية أو التشغيلية. عند النظر في كل عالقة محتملة مع األطراف ذات 
 جوهر العالقة ، وليس فقط الشكل القانوني.

 
السعودي الفرنسي كابيتال )"مدير الصندوق"( والبنك السعودي الفرنسي )البنك ومساهم مدير الصندوق(  العالقةتشمل األطراف ذات 

 ومجلس إدارة الصناديق والشركات التابعة لمدير الصندوق والصناديق التي يديرها مدير الصندوق وأصحاب الوحدات في الصندوق.

 

 ماله العادية مع جهات ذات عالقة.أع يتعامل الصندوق خالل دورة

 
، من إجمالي موجودات الصندوق تحسب في كل يوم تقويم. ٪1.75يدفع الصندوق لمدير الصندوق، أتعاب إدارة بمعدل سنوي قدره 

لى عالصندوق أن يحمل، وبشكل جماعي صندوق. إضافة إلى ذلك، يحق لمديرتدفع األتعاب لمدير الصندوق تعويضاً له عن إدارة ال
 الصندوق وفي أي وقت، أية أتعاب متعلقة بالصندوق.

 
يقوم مدير الصندوق بتحميل أعباء على الصندوق مثل االتعاب المهنية، ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وأي مصاريف اخرى نيابة 

ندوق. لإلدارة من قبل الص عن الصندوق. بناء على االتفاق بين الصندوق ومدير الصندوق، فإن الصندوق غير مطالب بدفع أي اتعاب
بالخصم من إجمالي االشتراكات ليس المستثمر ويعدل على المبلغ  ٪3ومع ذلك، يقوم الصندوق بتحميل رسوم اشتراك بحد أقصى 

 .لها أثر أويتم إظهارها في القوائم المالية للصندوق
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 تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية 

  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 تتمة - المعامالت مع الجهات ذات عالقة -10
 

 واالرصدة الناتجة عنها: للسنةفيما يلي المعامالت مع اطراف ذات العالقة 
 الرصيد

 مبلغ المعاملة مدين )دائن(

 

 2020ديسمبر  31

 لاير سعودي

 2021 ديسمبر 31

 لاير سعودي

 المنتهية في للسنة

 ديسمبر 31

2020 

 لاير سعودي

 المنتهية في للسنة

 2021 ديسمبر 31

 لاير سعودي
 طبيعة المعاملة

أسم الجهة ذات 
 العالقة

────────── ────────── ────────── ────────── 
  

(365,891)  (050,489)  (4,002,939)  (5.091.744)  أتعاب إدارية 
السعودي 

 الفرنسي كابيتال
───────── ───────── ───────── ─────────  

- (2,775,280)  (6,577)  (72.547)  أتعاب الوساطة 
───────── ───────── ───────── ─────────   

- - (5,202)  مجلس االدارة المكافأة السنوية  (3,927) 
───────── ───────── ───────── ─────────   

 

 والسعودي الفرنسي السعودي البنكموظفي  ةوحدة بحوز 106,409على  2021ديسمبر  31تشتمل الوحدات المصدرة بتاريخ 
 (. وحدة 149,545: 2020ديسمبر  31) كابيتال الفرنسي

 
 لاير سعودي(. 4,528:  2020ديسمبر  31) سعوديلاير    2,578,821، بلغ الرصيد لدى البنك السعودي السنةفي نهاية  

 
: ال 2020ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 4.9السعودي الفرنسي كابيتال بمبلغ الل العام ، حصل الصندوق على تمويل من خ

م شيء( من أجل االستثمار في االكتتابات العامة األولية. تم إعادة دفع مبلغ التمويل إلى السعودي الفرنسي كابيتال خالل العام. تم استال
 التمويل مع صفر هوامش الربح.

 
 مصاريف أخرى      -11

 2020ديسمبر  31 2021ديسمبر  31 
 لاير سعودي لاير سعودي 
 

    

 - 277,224 تجارية عموالت مصاريف

 296,301 378,249 أتعاب حفظ

 36,800 40,250 أتعاب مراجعة

 21,492 36,657 رسوم المؤشر االسترشادي

 7,500 7,500 رسوم هيئة السوق المالية 

 5,202 3,927 أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة 

 5,250 5,750 تداول  رسوم تسجيل

 43,984 84,501 أخرى

     

 834,058 416,529 

 ══════════ ══════════ 
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 تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية 

  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية      -12

 الهرمي للقيمة العادلةتحديد القيمة العادلة والتسلسل 
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، بصرف النظر عما إذا كان ذلك السعر قابل للمالحظة مباشرة أو يتم تقديره باستخدام 

قويم أخرى. عند تحديد القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات، يجب أن تكون السوق الرئيسي أو السوق األكثر فائدة طرق ت
 قابلة للوصول إليها من قبل الصندوق.

 يستخدم الصندوق التسلسل الهرمي التالي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية:
 األسعار المعلنة لألدوات المالية المماثلة الموثقة في األسواق النشطة. .معلنة: أسعار السوق ال1المستوى 
: األسعار المعلنة في األسواق النشطة لألصول والخصوم المماثلة أو أساليب التقييم األخرى حيث يستفيد جميع 2المستوى 

 حفظها.المدخالت المعتمدة وذات األهمية تلك األساليب على بيانات السوق التي يمكن 
 : أساليب التقييم حيث ال تستفيد المدخالت المعتبرة وذات األهمية على بيانات التي يمكن مالحظتها. 3المستوى

 

المالية للصندوق من رصيد البنك واالستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والذمم  الموجوداتتتكون 
 .خرىمطلوبات أمستحقات والالمالية للصندوق من الرسوم اإلدارية  و المطلوباتالمدينة األخرى. تتكون 

 

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

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

 غير المقاسة بالقيمة العادلة نظراً ألن القيمة الدفترية تقارب بشكل معقول قيمتها العادلة:

 
 القيمة العادلة   

 

  الدفتريةالقيمة 

 لاير سعودي

 1المستوى  

  لاير سعودي

 2المستوى 

  سعودي لاير

 3المستوى 

  سعودي لاير

 اإلجمالي

 سعودي لاير
 ────────  ─────────  ───────  ───────  ──────── 

           2021ديسمبر  31
مة بالقي مقاسة  استثمارات

العادلة من خالل الربح أو 
  الخسارة

274.904.560  274.904.560 

 -  -  

274.904.560 

 ══════════  ═════════  ═══════  ═══════  ══════════ 
 
            2020ديسمبر  31

بالقيمة  مقاسة  استثمارات
العادلة من خالل الربح أو 

 213,288,881  الخسارة

 

213,288,881  -  -  213,288,881 
 ══════════  ══════════  ════════  ═══════  ══════════ 

وال توجد تحويالت  العادلة،للقيمة  2والمستوى  1لم تكن هناك تحويالت بين المستوى  ،2021ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 

 لقياسات القيمة العادلة. 3إلى أو خارج المستوى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات األولية 

 )مدار من قبل السعودي الفرنسي كابيتال(

18 

 تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية 

  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 والمطلوباتتحليل تواريخ االستحقاق للموجودات  -13

 أدناه تحليل للموجودات والمطلوبات حسب الفترة المتوقع فيها استردادها أو تسويتها، على التوالي:يوضح الجدول  
 

  2021 ديسمبر 31
 شهر 12خالل 

 لاير سعودي 

 شهر 12بعد 

 لاير سعودي 

 اإلجمالي

 لاير سعودي 
 ───────── ───────── ───────── 

    الموجودات 

 12,745,406 - 12,745,406 وشبه نقديةنقدية 

استثمارات مقاسة  بالقيمة العادلة من خالل 

 274.904.560 - 274.904.560 الربح أو الخسارة

 3,364,164 - 3,364,164 مدفوعة مقدما وموجودات أخرى  مصاريف

    

 ───────── ──────── ───────── 

 291.974.649 - 291.974.649 إجمالي الموجودات
 ═════════ ═════════ ═════════ 

    المطلوبات

 2.775.280 - 2.775.280 الى طرف ذو عالقة  مستحق

 489,050 - 489,050 أتعاب إدارة مستحقة

 65,770 - 65,770 مستحقات ومطلوبات اخرى 

 ───────── ────────── ───────── 

 3.330.100 - 3.330.100 إجمالي المطلوبات
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 
 

  2020 ديسمبر 31في 
 شهر 12خالل 

 لاير سعودي 

 شهر 12بعد 

 لاير سعودي 

 اإلجمالي

 لاير سعودي 
 ───────── ───────── ───────── 

    الموجودات 

 4,195,815 - 4,195,815 نقدية وشبه نقدية

استثمارات مقاسة  بالقيمة العادلة من خالل 

 أو الخسارة الربح

213,288,881 

- 
213,288,881 

مصروفات مدفوعة مقدما وموجودات 

 اخرى 

306.104 

- 
306.104 

 ───────── ────────── ───────── 
 217.790.800 - 217.790.800 إجمالي الموجودات

 ═════════ ═════════ ═════════ 
    المطلوبات

 365,891 - 365,891 أتعاب إدارة مستحقة  

 48,101 - 48,101 مستحقات ومطلوبات أخرى 

 ───────── ────────── ───────── 
 413,992 - 413,992 إجمالي المطلوبات

 ═════════ ═════════ ═════════ 
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 تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية 

  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 المالية أهداف وسياسات إدارة المخاطر -14

 مقدمة
إن هدف الصندوق في إدارة المخاطر هو تحقيق وحماية القيمة لمالكي الوحدات. تعتبر المخاطر مالزمة ألنشطة الصندوق، 
لكنها تدار من خالل إجراءات تحديد المخاطر المستمرة والقياس والمراقبة، والتي تخضع لحدود المخاطر والضوابط األخرى. 

المخاطر باألهمية للربحية المستمرة للصندوق. يتعرض الصندوق لمخاطر السوق )التي تشمل مخاطر تتسم عملية إدارة 
 العمالت ومخاطر أسعار األسهم( ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة الناشئة عن األدوات المالية التي يمتلكها.

 

 إدارة المخاطر
المخاطر ومراقبتها. يقوم مجلس اإلدارة باإلشراف على مدير يقع على عاتق مدير االستثمار في الصندوق مسؤولية تحديد 

 االستثمار، ويعتبر مسؤول في النهاية عن إدارة المخاطر العامة للصندوق. 
 

 نظام قياس المخاطر والتقرير
 تتم مراقبة المخاطر والسيطرة عليها بصورة رئيسية على أساس الضوابط الموضوعة من قبل مجلس اإلدارة، والتي تعكس

استراتيجية العمل، بما في ذلك المخاطر التي على استعداد أن يتقبلها الصندوق وبيئة السوق للصندوق. إضافة إلى ذلك، يقوم 
 عبر كافة أنواع المخاطر واألنشطة.الصندوق بمراقبة وقياس المخاطر المتعلقة بإجمالي التعرضات للمخاطر 

 

 التقليل من المخاطر
وجيهية لالستثمار توضح استراتيجية العمل العامة الخاصة به وتحمله للمخاطر وفلسفة إدارة يوجد لدى الصندوق مبادئ ت

 المخاطر بوجه عام.
 

 مخاطر التركزات
يشير التركز إلى التأثر النسبي ألداء الصندوق بالتطورات التي تؤثر على صناعة معينة أو منطقة جغرافية معينة. تنشأ 

من العقود أو األدوات المالية مع نفس الطرف المقابل أو عند اشتراك عدد من األطراف تركزات المخاطر عند إبرام عدد 
األخرى في أنشطة تجارية مشابهة أو أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية أو عندما يكون لديهم خصائص اقتصادية مشابهة 

شأ وضاع االقتصادية أو السياسية أو غيرها. قد تنتؤدي إلى تأثر مقدرتهم على الوفاء بااللتزامات التعاقدية بالتغيرات في األ
تركزات مخاطر السيولة عن شروط السداد المتعلقة بالمطلوبات المالية أو مصادر تسهيالت القروض أو االعتماد على سوق 

دوق صافي نمعينة يتم فيها بيع الموجودات السائلة. وقد تنشأ تركزات مخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية إذا كان لدى الص
 مركز مالي مفتوح بعملة أجنبية واحدة أو صافي إجمالي مراكز مفتوحة بعدة عمالت تميل إلى الحركة معًا.

 

ولتجنب التركزات المفرطة للمخاطر، تشتمل السياسات واإلجراءات الخاصة بالصندوق على إرشادات محددة تركز على 
صندوق لتقليل المخاطر أو استخدام األدوات المالية المشتقة إلدارة أهمية الحفاظ على محفظة متنوعة. تم إخطار مدير ال

 التركزات المفرطة للمخاطر عند نشأتها.
 

 األسهم من خالل التوزيع الصناعي.  ائم المالية تركزات الصندوق لمحفظةالقو ( حول8يحلل اإليضاح )
 

 مخاطر اإلئتمان 
تمثل مخاطر االئتمان اخفاق أحد األطراف في أداة مالية في الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة المالية. 
ال يوجد لدى الصندوق نظام تصنيف داخلي رسمي. تتم إدارة مخاطر االئتمان من خالل مراقبة التعرضات لمخاطر االئتمان 

أطراف محددة وتقويم المالءة االئتمانية لألطراف األخرى بصورة مستمرة. تتم إدارة مخاطر  ووضع حدود ائتمان للمعامالت مع
االئتمان بشكل عام على أساس التصنيف االئتماني الداخلي لألطراف األخرى. كما يقوم مدير الصندوق بالحد من مخاطر 

 ات سمعة جيدة. االئتمان من خالل مراقبة التعرض لمخاطر االئتمان والتعامل مع أطراف ذ
 

 يوضح الجدول أدناه الحد األقصى لمخاطر االئتمان التي تتعرض لها بنود قائمة المركز المالي: 
 

  2021ديسمبر  31 

 لاير سعودي

  2020ديسمبر  31

 لاير سعودي
     

 4,195,815 12,745,406 النقدية وشبه النقدية

 306.104 3.364.164 مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى 
     

 16.109.570 4.501.919 
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 مخاطر السوق 
السوق المخاطر الناتجة عن تأثير التغيرات في أسعار السوق، مثل أسعار الصرف األجنبي، ومعدالت العمولة والتي  مخاطرتمثل 

 ستؤثر على الدخل أو التدفقات النقدية.
إن الهدف من إدارة مخاطر السوق يتمثل في إدارة ومراقبة التعرضات لمخاطر السوق ضمن مستويات مقبولة مع الحفاظ على 

 العائد.
 

 مخاطر أسعار األسهم
 تمثل مخاطر أسعار األسهم المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة التغيرات في أسعار السوق.

إن استثمارات الصندوق تتعرض لمخاطر أسعار السوق الناتجة عن عدم التأكد من األسعار المستقبلية. يقوم مدير الصندوق بإدارة 
 خالل تنويع المحفظة االستثمارية للصندوق من حيث التوزيع الجغرافي وتركزات الصناعة.هذه المخاطر من 

 تحليل الحساسية
كما  %5في سعر سوق األسهم الفردية بنسبة  لنقصواالزيادة يوضح الجدول أدناه مدى التأثير على الربح أو الخسارة من خالل 

خاصة أسعار  خرى،األيفترض التحليل أن جميع المتغيرات  المتغيرات األخرى ثابتةيفترض التحليل أن جميع في تاريخ التقرير. 
 .تظل ثابتة األجنبية،الفائدة والعمالت 

 
 2021ديسمبر  31 

 لاير سعودي

 2020ديسمبر  31

      لاير سعودي

 10,664,444 13,745,228 ٪5معدل الزيادة بواقع 
 ══════════ ══════════ 

(13.745.228) ٪5النقص بواقع   (10,664,444)  
 ══════════ ════════════ 

 

 مخاطر العمالت 
ت المالية إن األدواالتي تطرأ على قيمة أداه مالية ما بسبب التغيرات في أسعار الصرف األجنبي.  التقلباتتمثل مخاطر العمالت 

مخاطر مسجلة باللاير السعودي له، فان الصندوق ال يتعرض لالنقدية واالستثمارات المقتناه بالتكلفة المطفأة والدائنون  أي للصندوق
 عمالت هامة. 

 

 مخاطر السيولة
تمثل مخاطر السيولة المخاطر الناتجة عن الصعوبات التي يواجهها الصندوق في توفير األموال للوفاء بااللتزامات المصاحبة 

 صول المالية األخرى.التي يتم تسويتها عن طريق تسليم النقد أو األ للمطلوبات المالية
تنص شروط وأحكام الصندوق على مدة االشتراك في الوحدات واستردادها، ومن ثم يتعرض الصندوق لمخاطر السيولة بشأن 
الوفاء باستردادات مالكي الوحدات. ويسمح للصندوق باالقتراض للوفاء بتلك االستردادات. وتعتبر األوراق المالية للصندوق قابلة 

ري ألنها مدرجة في سوق األسهم. يقوم مدير الصندوق بمراقبة متطلبات السيولة بصورة منتظمة والتأكد من توفر للتحقيق الفو
 األموال للوفاء بااللتزامات عند نشوئها.

نة من س المخصومة لكافة األدوات المالية بتاريخ اعداد القوائم المالية مقاريه لقيمتها الدفترية وتسدد بالكامل خاللان القيمة غير 
 قوائم المالية.تاريخ اعداد ال
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