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  ل�سهم�السعوديةصندوق�وساطة���������

 )شركة�الوساطة�ا�الية�بواسطة(ُمدار���������

  ا$ولية�ا�وجزة�(غ���مراجعة)القوائم�ا�الية�
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  ل�سهم�السعوديةصندوق�وساطة�

 دار�بواسطة�شركة�الوساطة�ا�الية)(ُم 

  �م٢٠٢١يونيو�٣٠لف)�ة�الستة�أشهر�ا�ن-,ية�+ي��القوائم�ا�الية�ا$ولية�ا�وجزة�

  
  

  فهرس�
  

  صفحـة

  ٢  ا�ستقلمراجع�للفحص�التقرير� -

  ٣  قائمة�ا�ركز�ا�ا*ي�ا)ولية�ا�وجزة -

  ٤  ا)ولية�ا�وجزة�الشامل�قائمة�الدخل -

  ٥  ���ا)ولية�ا�وجزة�قائمة�التغ;:ات�9ي�صا9ي�ا)صول�العائدة�لحام3ي�الوحدات -

  ٦  ا)ولية�ا�وجزة�قائمة�التدفقات�النقدية -

  �١١- ��٧  ا)ولية�ا�وجزة�إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية -
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  ل�سهم�السعوديةصندوق�وساطة�

 (ُمدار�بواسطة�شركة�الوساطة�ا�الية)

  (غ���مراجعة)�ا$ولية�ا�وجزة�قائمة�ا�ركز�ا�اXي�

  م�٢٠٢١يونيو��٣٠كما�+ي�

  �ع3ى�خ�ف�ذلك.)يذكر�لريال�السعودي�ما�لم�باا�بالغ��(جميع

 

 

 
 م٢٠٢٠ديسم�:��٣١  م٢٠٢١يونيو��٣٠  إيضاح

 (مراجعة)  (غ���مراجعة)    

  ا$صول 

 

 

 
   

  ١٬٧٧٤٬٥٠٣   ١٬٠٨٢٬٥١١    ٧  النقد�ومايعادله

 ٨٬٢٤١٬٦٩١  ٧٬٦٣٠٬٥٣٤  ٨ الخسارة استثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أو

  ١٨٬٥٠٠  -      توزيعات�أرباح�مستحقة

         

 ١٠٬٠٣٤٬٦٩٤  ٨٬٧١٣٬٠٤٥   إجماXي�ا$صول 

      

       اJل)bامات

 ٤٢٬٢٢١   ٣٧٬٠٣٧   أتعاب�اbدارة�والحفظ�مستحقة��

 ٢٤٬٠٦٦  ١١٬٩٠١  ٩ أتعاب�مجلس�اbدارة�مستحقة

 ٣٢٬٥٥٧   ١٩٬٨٨٢   مصروفات�مستحقة

 ٩٨٬٨٤٤  ٦٨٬٨٢٠   إجماXي�اJل)bامات

      

 ٩٬٩٣٥٬٨٥٠   ٨٬٦٤٤٬٢٢٥   صا+ي�قيمة�ا$صول�العائدة�لحامAي�الوحدات

 ٧٬٢٤١  ٥٬٠٨٦   وحدات�مصدرة�(عدد�الوحدات)

  ١٬٣٧٢٫١٧   ١٬٦٩٩٫٦١    بالوحدة�(ريال�سعودي)��–صا+ي�قيمة�ا$صول�
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  صندوق�وساطة�ل�سهم�السعودية�

 (ُمدار�بواسطة�شركة�الوساطة�ا�الية)

  (غ���مراجعة)�ا$ولية�ا�وجزة�الشامل�الدخلقائمة��

  �م٢٠٢١يونيو��٣٠ا�ن-,ية�+ي�لف)�ة�الستة�أشهر��

  �(جميع�ا�بالغ�بالريال�السعودي�ما�لم�يذكر�ع3ى�خ�ف�ذلك.)

  

  م٢٠٢٠يونيو��٣٠   م٢٠٢١يونيو��٣٠   إيضاح 

 (غ���مراجعة)  (غ���مراجعة)   

       الدخل

 �١٥١٬٨٦٨  ١٤٠٬٤٥٢   دخل�توزيعات�أرباح

من�خ�ل��صا9ي�التغ;:ات�بالقيمة�العادلة�من�اXستثمارات�بالقيمة�العادلة

  الربح�أو�الخسارة�
٨-١ 

 ١٬٩٩٨٬٥٧٧ 
 

)٥٠٣٬٠٩٦�(  

  -   ٧٧٢    دخل�أخر

  )�٣٥١٬٢٢٨(  ٢٬١٣٩٬٨٠١    إجماXي�(الخسارة)�/الدخل

      

      ا�صروفات
 �٥٥٬٩١٥  ٦٧٬٦٥٦  ٩ اbدارة�أتعاب

 �٣٢٬١٠٧  ٣٥٬٩٧٩   أتعاب�الحفظ

 �٣٬٨٢٧  ٤٬٧٢٥     تكاليف�معام�ت

 �١١٬٩٦٧  ١١٬٩٠١    ٩  أتعاب�مجلس�إدارة�الصندوق 

 �٣٣٬٢٤٧  ٣٥٬٨٦٨   مصروفات�تشغيلية�أخرى 

 �١٣٧٬٠٦٣  ١٥٦٬١٢٩   �إجماXي�ا�صروفات

         

�ة��للف)�(الخسارة)الدخل�/�   ٤٨٨٬٢٩١(  ١٬٩٨٣٬٦٧٢�( 

 -    -     الدخل�الشامل�ا�خر��للفZ:ة��

 )�٤٨٨٬٢٩١(   ١٬٩٨٣٬٦٧٢    إجماXي(الخسارة)�الشاملة�/�الدخل�للف)�ة��
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  صندوق�وساطة�ل�سهم�السعودية

 (ُمدار�بواسطة�شركة�الوساطة�ا�الية)

  (غ���مراجعة)�ا$ولية�ا�وجزةالوحدات��العائدة�لحامAى�ا$صول التغ��ات�+ي�صا+ي�قائمة��

  م�٢٠٢١يونيو��٣٠لف)�ة�الستة�أشهر��ا�ن-,ية�+ي�

  �(جميع�ا�بالغ�بالريال�السعودي�ما�لم�يذكر�ع3ى�خ�ف�ذلك.)

  

  

  �معامnت�الوحدات

 :يونيو�ع3ى�النحو�التا*ي�٣٠تم�تلخيص�ا�عام�ت�9ي�الوحدات�للفZ:ة�ا�ن_^ية�9ي�

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 م٢٠٢٠يونيو��٣٠  م٢٠٢١يونيو��٣٠  
  (غ���مراجعة)   (غ���مراجعة)  

     

  �٩٬٦٨٤٬٣٥٤  ٩٬٩٣٥٬٨٥٠  يناير��(مراجعة)�١صا+ي�ا$صول�كما�+ي�

        التغ��ات�التشغيلية
        

 )�٤٨٨٬٢٩١(  ١٬٩٨٣٬٦٧٢  الدخل�/�(الخسارة)��الشامل/ـة��للفZ:ة��إجما*ي

  التغ��ات�من�معامnت�الوحدات
 

   

     
  )�٥٧٩٬٩٠٤(  )٣٬٢٧٥٬٢٩٦(   مدفوعات�مقابل�اسZ:داد�وحدات

     

 �٨٬٦١٦٬١٥٩  ٨٬٦٤٤٬٢٢٦  يونيو���٣٠صا+ي�قيمة�ا$صول�كما�+ي�

  م٢٠٢٠يونيو��٣٠ م٢٠٢١يونيو��٣٠  

  (غ���مراجعة)  (غ���مراجعة)  

  الوحدات  

  �٧٬٧١١  ٧٬٢٤١  يناير�١الوحدات�كما�+ي�
      

  )�٤٦٩(  )٢٬١٥٥(  �وحدات�مسZ:دة
     

 ٧٬٢٤٢  ٥٬٠٨٦ يونيو���٣٠الوحدات�كما�+ي�
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  صندوق�وساطة�ل�سهم�السعودية

 (ُمدار�بواسطة�شركة�الوساطة�ا�الية)

  (غ���مراجعة)�ا$ولية�ا�وجزةقائمة�التدفقات�النقدية��

  م�٢٠٢١يونيو��٣٠لف)�ة�الستة�أشهر��ا�ن-,ية�+ي�

  �(جميع�ا�بالغ�بالريال�السعودي�ما�لم�يذكر�ع3ى�خ�ف�ذلك.)

 

 م�٢٠٢١يونيو�٣٠  
 

 م٢٠٢٠يونيو��٣٠

  (غ���مراجعة)   (غ���مراجعة)  

     التدفقات�النقدية�من�ا$نشطة�التشغيلية
         

 )٤٨٨٬٢٩١(  ١٬٩٨٣٬٦٧٢    الفZ:ة��/�(خسارة)�دخل�

         

      تسويات�لـ:

أو�صا9ي�التغ;:ات�بالقيمة�العادلة�من�اXستثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�

 الخسارة

 
)٥٠٣٬٠٩٦  )١٬٩٩٨٬٥٧٧� 

     التغ��ات�+ي�ا$صول�واJل)bامات�التشغيلية:�

 �)٢٬٠٥٠٬٥٦٣(  )٧٦٩٬٩٦٨(    استثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أو�الخسارةشراء�

  ١٬٠٠٨٬٧٤٣  ٣٬٣٧٩٬٧٠٢    اXستثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أو�الخسارةمتحص�ت�من�استبعاد�

 )٢٬٨٠٠(  ١٨٬٥٠٠    توزيعات�أرباح�مستحقة�

  )١٦٦٬٢١٠(  -    مدفوعات�اشZ:اكات�مقدمة�العائدة�للسهم

 )٤٬٦٥١(  )٥٬١٨٤(   أتعاب�إدارة�وحفظ�مستحقة��

 �٥٬٩١٨  )١٢٬١٦٥(   أتعاب�مستحقة��جلس�اbدارة��

 )�٢٬٠٧٣(  )١٢٬٦٧٥(     مصروفات�مستحقة

  )�١٬١٩٦٬٨٣١(  ٢٬٥٨٣٬٣٠٥    ا$نشطة�التشغيلية (ا�ستخدم�+ي)/ الناتج�منصا+ي�النقد�
     

     التدفقات�النقدية�من�ا$نشطة�التمويلية
 )�٥٧٩٬٩٠٤(  )٣٬٢٧٥٬٢٩٧(   مدفوعات�XسZ:داد�وحدات

 )�٥٧٩٬٩٠٤(  )٣٬٢٧٥٬٢٩٧(   يةمن�ا$نشطة�التمويل�ا�ستخدم�+يصا+ي�النقد�

     

 )١٬٧٧٦٬٧٣٥(  )٦٩١٬٩٩٢(   +ي�النقد�وما�يعادلهالتغ���صا+ي�

 �٢٬٩٧٣٬٥١٩  ١٬٧٧٤٬٥٠٣   (مراجعة)�يناير �١النقد�ومايعادله�كما�9ي�

 �١٬١٩٦٬٧٨٤  ١٬٠٨٢٬٥١١   يونيو��٣٠النقد�وما�يعادله�كما�+ي�

  

  

  

  

  

  

  



  صندوق�وساطة�ل�سهم�السعودية

  �)(ُمدار�بواسطة�شركة�الوساطة�ا�الية

  �إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا$ولية�ا�وجزة�(غ���مراجعة)

  م�٢٠٢١يونيو��٣٠ا�ن-,ية�+ي��لف)�ة�الستة�أشهر�

 (يتم�تقريب�جميع�ا�بالغ�إ*ى�الريال�السعودي�ما�لم�ينص�ع3ى�خ�ف�ذلك.)�

  

٧ 

  

 �الصندوق�وأنشطته .١

�صندوق� �السعوديةوساطة �هو�صندوق�استثمار �ل�سهم �ب�ي ("الصندوق") �وإدارته �تأسيسه �اتفاق�تم �ب;ن �"شركة �ا�الية �كابيتالالوساطة �"وساطة

  الوحدات").�حام3ي"(صندوق�المستثمري�و ("مدير�الصندوق")�

� �وساطة �هو�صندوق �السعودية �و �استثمار�مفتوح�صندوق ل�سهم �مع �و �،bس�ميةا�الشريعة�أحكاممتوافق ��^دف�إ*ى �رأس�ا�ال دى�ا��ع3ىتنمية

ا�درجة�ا�توافقة�مع�أحكام�الشريعة�اbس�مية�و ا)سهم��9ي��^دف�الصندوق�إ*ى�اXستثمار�.استثماريةعوائد�با�ستثمرين��مع�تزويدطويل�الو توسط�ا�

باbضافة�ا*ى�اXستثمار� ية�ا�تبقيةو متضمنة�حقوق�ا)ول�بلة�للتداول الحقوق�ا)ولية�القاو ،�)"الطروحات�ا)ولية"(،�ويتضمن�9ي�سوق�ا)سهم�السعودية

�صناديق�الطروحات�ا)ولية ��9ي� �اسZ:اتيجية�مماثلة�ا�حلية�وصناديق�ا)سهم �لد�^ا ���من�قبل�هيئة�السوق�ا�اليةو ا)خرى�ال �كان��،مرخصة سواًء

ا�تداولة�9ي�مع��ا�ؤشرات�وصناديق�ة�ا�تداولة�(ريت)ي�صناديق�اXستثمار�العقاريكما�يحق�للصندوق�اXستثمار�9خر.�آيديرها�مدير�الصندوق�أو�مدير�

�يقوم�الصندوق�بإعادة�استثمار�كافة�ا�كاسب�ا�حققة�و/أو�أي�إيرادات�أحكام�الشريعة�اbس�ميةمع��وافقتمجميع�اXستثمارات�مراعاة�أن�تكون� .

 �اح�ع3ى�حام3ي�الوحدات.توزيعات�أرببأقرار�أى�يقم�الصندوق�ولم��استثمارية

�تأسيس�الصندوق� �السوق�ا�الية�ع3ى �وافقت�هيئة �بخطا�^ا �٣/١٠٠/٢٠١٥(رقم �بدأ�٢٠١٥ديسم�:��٩(ا�وافق�ھ �١٤٣٧صفر�٢٧بتاريخ�) �وقد م)،

  م).٢٠١٦ف�:اير��١(ا�وافق�هـ�١٤٣٧ربيع�الثاني��٢٢الصندوق�نشاطه�9ي�

�يعت�:�مدي �وبناء�ع3ى�ذلك،�يعد�مدير�الصندوق�قوائم�مالية�عند�التعامل�مع�حام3ي�الوحدات، ر�الصندوق�أن�الصندوق�وحدة�محاسبية�مستقلة.

 الصندوق.�أصول منفصلة�للصندوق.�ع�وة�ع3ى�ذلك،�يعت�:�حام3ي�الوحدات�مالكي�

�هو� �إيضاح�مب;ن�كما �الوحدات�القائمة�9٨ي �يمتلك�مدير�الصندوق�أغلبية �9ي�، �م٢٠٢٠ديسم�:��٣١و�م٢٠٢١يونيو��٣٠كما فإن�شركة��،وبالتا*ي.

  �للصندوق.�الطرف�ا�سيطر iي��ا�اليةوساطة�ال

  ��١٩–تأث���كوفيد�

الذي�انتشر�بسرعة�9ي�جميع�أنحاء�العالم�9ي�تعريض�حياة�البشر�للخطر�فحسب،�بل�أثر�أيًضا�سلًبا�ع3ى�اXقتصاد� �١٩–كوفيد� لم�تسبب�جائحة

.�وتم�تخفيف��١٩–كوفيد� كومة�9ي�ا�ملكة�العربية�السعودية�عن�إغ�ق�مؤقت�كإجراء�للحد�من�انتشارم،�أعلنت�الح٢٠٢٠مارس��٢٠العالم�.�9ي�

ا�من�¬^اية�مايو�
ً
  م.٢٠٢٠اbغ�ق�Xحق

�١٢.�باbضافة�إ*ى�ذلك،��Xيتوقع�الصندوق�وجود�مشكلة�مستمرة�بسبب�ما�ورد�أع�ه��دة�تزيد�عن��١٩–�Xيتأثر�أداء�الصندوق�بسبب�تأث;:�كوفيد�

  وسيواصل�الصندوق�كذلك�تقييم�طبيعة�ومدى�التأث;:�ع3ى�عملياته�ونتائجه�ا�الية.�شهًرا�بعد�فZ:ة�التقرير.

  

 اللوائح�النظامية .٢

ديسم�:��٢٤ا�وافق�هـ�(١٤٢٧ذو�الحجة��٣هيئة�السوق�ا�الية�بتاريخ�إدارة�عن�مجلس�يخضع�الصندوق�ل�ئحة�صناديق�اXستثمار�("اللوائح")�الصادرة�

قرار�مجلس�إدارة�هيئة�السوق�ا�الية�ب�ا�عدلةو �م).٢٠١٦مايو��٢٣هـ�(ا�وافق�١٤٣٧شعبان���١٦الية�9ي�)�وا�عدلة�بقرار�مجلس�هيئة�السوق�ام٢٠٠٦

  م).�٢٠٢١ف�:اير��٢٤هـ�(ا�وافق��١٤٤٢رجب��١٢بتاريخ�

  

 ويوم�التقييم)�عاملالتا}ش)�اك/�اJس)�داد�(يوم� .٣

يتم�تحديد�قيمة��،لسوق�ا)سهم�السعودية�.وعمن�كل�أسب�")تعاملربعاء�(كل�"يوم�أو�اثن;ن�كل�يوم�9ي�الوحدات�شZ:اك/اXسZ:داد�الصندوق�مفتوح�ل� 

)غراض�شراء�أو�بيع�وحدات�الصندوق�بتقسيم�صا9ي�قيمة��ا)صول يتم�تحديد�صا9ي�قيمة�.�(كل�"يوم�تقييم")�تعاملمحفظة�الصندوق�9ي�كل�يوم�

  .ئمة�9ي�يوم�التقييمل²Zامات�الصندوق)�ع3ى�إجما*ي�عدد�الوحدات�القااالصندوق�بعد�خصم��صول (القيمة�العادلة�) �ا)صول 

    



  صندوق�وساطة�ل�سهم�السعودية

  �)(ُمدار�بواسطة�شركة�الوساطة�ا�الية

  �إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا$ولية�ا�وجزة�(غ���مراجعة)

  م�٢٠٢١يونيو��٣٠ا�ن-,ية�+ي��لف)�ة�الستة�أشهر�

 (يتم�تقريب�جميع�ا�بالغ�إ*ى�الريال�السعودي�ما�لم�ينص�ع3ى�خ�ف�ذلك.)�

  

٨ 

  

 ا}عداد�أسس .٤

  اJل)bامبيان� ١ -  ٤

ا��عيار�ا�حاسبة�الدو*ي�رقم�
ً
"التقرير�ا�ا*ي�ا)و*ي"�ا�عتمد�9ي�ا�ملكة�العربية�السعودية�وا�عاي;:��٣٤تم�إعداد�هذه�البيانات�ا�الية�ا)ولية�ا�وجزة�وفق

  �.للمراجع;ن�وا�حاسب;نرى�الصادرة�عن�الهيئة�السعودية�والتصريحات�ا)خ

�هيئة�السوق�ا�الية�وشروط�وأحكام�الصندوق�ومذكرة�ا�علومات�(يشار�إل³^ا�م �للوائح�صندوق�اXستثمار�ال���نشرµ^ا جتمعة�امتثل�الصندوق�أيًضا

  فيما�ي3ي�باسم�"الشروط�وا)حكام")�

 الية�ا)ولية�ا�وجزة�9ي�هذه�القوائم�ا��اتفصاحاb اقييد��تم�
ً
.�القوائم�ا�الية�ا)ولية�ا�وجزة��Xتتضمن��٣٤معيار�ا�حاسبة�الدو*ي�رقم��تطلبات��وفقا

�إ*ى�جنب�مع�القوائم�ا�الية�السنوية�ا�راجعة�
ً
للصندوق�للسنة�جميع�ا�علومات�واbفصاحات�ا�طلوبة�9ي�القوائم�ا�الية�السنوية�ويجب�قرائ_^ا�جنبا

 ).مراجعة�قوائم�مالية�سنويةأخر�م.�(٢٠٢٠ديسم�:���٣١ن_^ية�9ي�ا�الية�ا

 أسس�القياس ٢ -  ٤

  .ح�أو�الخسارةتم�إعداد�هذه�القوائم�ا�الية�ا)ولية�ا�وجزة�ع3ى�أساس�التكلفة�التاريخية،�باستثناء�ا)صول�ا�الية�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الرب

ا�ركز��قائمةا�تداولة�وغ;:�ا�تداولة�بشكل�منفصل�9ي��ا)صول�واbل²Zاماتجد�لدى�الصندوق�دورة�تشغيل�محددة�بوضوح،�وبالتا*ي��Xيعرض��Xيو 

�من�ذلك�،�يتم�عرض�ا)صول�والخصوم�بZ:تيب�السيولة.�
ً
Xا�ا*ي.�بد  

 العرضعملة�و الوظيفية�عملة�ال ٣ -  ٤

للصندوق.�كافة�ا�علومات�ا�الية�ا�عروضة�تم�تقري¸^ا�الوظيفية�ملة�العبالريال�السعودي�والذي�يعت�:��ا)ولية�ا�وجزة�عرض�هذه�القوائم�ا�اليةتم�

  خ�ف�ذلك.يذكر�مالم��)قرب�ريال�سعودي

 استخدام�ا$حكام�والتقديرات� ٤ -  ٤

  استخدام�التقديرات�وا$حكام

اتخذت�اbدارة�ا)حكام�والتقديرات�واXفZ:اضات�ال���تؤثر�ع3ى�تطبيق�السياسات�ا�حاسبية�للصندوق�،�ا�وجزة�ا)وليةا�الية��القوائمعند�إعداد�هذه�

  .واbيرادات�وا�صروفات.�قد�تختلف�النتائج�الفعلية�عن�هذه�التقديرات�ل²Zاماتوا�bصول وا�بالغ�ا�علنة�ل� 

�تطبيق�السياسات�ا� �9ي �اbدارة �اتخذµ^ا ���ال �الهامة �تم�كانت�ا)حكام ���ال �نفسها �iي �للصندوق�وا�صادر�الرئيسية�للتقديرات�غ;:�ا�ؤكدة حاسبية

  مالية�سنوية�مدققة.�قوائموصفها�9ي�آخر�

  

 والتفس��ات�ا�عاي���الجديدة�والتعديnت .٥

�ا�عاي;:�السارية�اعتبار  �من�التعدي�ت�ع3ى �هناك�عدد �ولكن، �يتم�إصدار�معاي;:�جديدة، �من�لم �ال٢٠٢١يناير��١ا �9ي �توضيحها �ا�الية�م�وتم قوائم

  القوائم�ا�الية�ا)ولية�ا�وجزة.وال���لم�يكن�)ي�مº^ا�تأث;:�جوهري�ع3ى���السنوية�ا)خ;:ة

  هامةالالسياسات�ا�حاسبية� .٦

ديسم�:��٣١ية�9ي�ن_^إن�السياسات�ا�حاسبية�ا�طبقة�9ي�إعداد�هذه�القوائم�ا�الية�ا)ولية�ا�وجزة�iي�نفسها�ا�طبقة�للقوائم�ا�الية�للسنة�ا)خ;:ة�ا�

  م.٢٠٢٠

  

    



  صندوق�وساطة�ل�سهم�السعودية

  �)(ُمدار�بواسطة�شركة�الوساطة�ا�الية

  �إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا$ولية�ا�وجزة�(غ���مراجعة)

  م�٢٠٢١يونيو��٣٠ا�ن-,ية�+ي��لف)�ة�الستة�أشهر�
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٩ 

  

  

  النقد�ومايعادله .٧

  م٢٠٢٠ديسم�:��٣١  م٢٠٢١يونيو��٣٠  

  (مراجعة)    (غ���مراجعة)�  

  ١٬٧٧٤٬٥٠٣   ١٬٠٨٢٬٥١١  حساب�التداول �- النقدية�ا�حتفظ��^ا�مع�أم;ن�الحفظ

  

 والخسارةأ�بالقيمة�العادلة�من�خnل�الربحاستثمارات� .٨

  ا�لكية�ا�درجة�9ي�سوق�ا)سهم�السعودي�كما�ي3ي:حركة�اXستثمارات�9ي�أسهم�حقوق�

 م٢٠٢٠ديسم�:��٣١  م٢٠٢١يونيو��٣٠    

  (مراجعة)   (غ���مراجعة)    

  �٦٬٧٧٥٬٠٢٧   ٨٬٢٤١٬٦٩١    الرصيد�اbفتتا«ي

  �٥٬٢٦٧٬٦٢٢  ٧٦٩٬٩٦٨     مشZ:يات�خ�ل�الفZ:ة�/�السنة

  )٤٬٦٨١٬٥٦٢(  )٣٬٣٧٩٬٧٠٢(    مبيعات�خ�ل�الفZ:ة�/�السنة

  )٩٣٬١٣٢(  ٢٦٨٬٠٥٤   )�١- ٨(إيضاح��مكاسب�محققة�بالقيمة�العادلة

  �٩٧٣٬٧٣٦  ١٬٧٣٠٬٥٢٣    )١- ٨(إيضاح��مكاسب�غ;:�محققة�بالقيمة�العادلة

  �٨٬٢٤١٬٦٩١   ٧٬٦٣٠٬٥٣٤    الختاميالرصيد�

داخل�ا�ملكة�العربية��تقع9ي�ا)دوات�ا�الية�ا�صنفة�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أو�الخسارة�إن�التوزيع�الجغرا9ي�ل�ستثمارات�ا�ذكورة�أع�ه�

 السعودية.

  .ا�درجة�9ي�السوق�النشطالسنة��الفZ:ة�/�خر�يوم�عمل�9يآبالرجوع�إ*ى�السعر�ا�تداول�ا�نشور�9ي�يتم�تحديد�القيمة�العادلة�لهذه�ا)سهم�ا�درجة�

�
ً
  السعودية:ا�الية�سوق�الحددها�يال���صناعية�قطاعات�الضمن��بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أوالخسارةاXستثمارات�لتصنيف�فيما�ي3ي�ملخصا

  

  م٢٠٢١يونيو��٣٠ ا�جموعة�الصناعية
  

٣١��� م٢٠٢٠ديسم�

  ريال�سعودي %  ريال�سعودي %

  ١٬٢٩٦٬٠٧٨  %١٧  ا�واد�ا)ساسية
  

١٬٣٠٦٬٨٧٢ %١٦  

  ١٬٢٤٦٬٢٥٩  %١٦  الرعاية�الصحية
  

١٬٠٦٥٬٩٩٣ %١٣  

  ١٬١٨٠٬١٨٨  %١٦  صناديق�اXستثمار�العقارية
  

١٬٦٠٩٬٤٢٩ %٢٠  

  ١٬٠٤٤٬٠٢١  %١٤  البنوك
  

١٬١٥٠٬٩٦٠ %١٤  

  ٩٤٤٬٧٨٦  %١٢  تجارة�السلع�الكمالية
  

٦٥٣٬٢٤٦ %٨  

  ٥٦٩٬٨٢٨  %٨  اbتصاXت
  

٤٥٨٬٩٨٠ %٦  

  ٤٧٦٬٤٤٣  %٦  ا)غذيةإنتاج�
  

٤٣٧٬٢١٥ %٥  

  ٤١٢٬١٤٤  %٥  الطاقة
  

٦٥٣٬٥٢٠ %٨  

  ٣٠٣٬٣٨٧  %٤  تجزئة�ا)غذية
  

٣١١٬٧١٦ %٤  

  ١٥٧٬٤٠٠  %٢  الخدمات�التجارية�وا�هنية
  

١٥٤٬٢٠٠ %٢  

  -   %٠  اXدوية
  

٢٤٦٬٩٦٠ %٣  

  -   %٠  النقل
  

١٩٢٬٦٠٠ %١  

  ٧٬٦٣٠٬٥٣٤ %١٠٠  
  

٨٬٢٤١٬٦٩١ %١٠٠  
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  م�٢٠٢١يونيو��٣٠ا�ن-,ية�+ي��لف)�ة�الستة�أشهر�
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١٠ 

  

  (تتمة)�استثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خnل�الربح�أوالخسارة

  �:+ي�القيمة�العادلة�لnستثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خnل�الربح�أوالخسارةصا+ي�التغ��ات�  �١- ٨
  م٢٠٢٠يونيو��٣٠  م٢٠٢١يونيو��٣٠  
  (مراجعة)  (غ���مراجعة)  

  ٧٬٢٥٠    ٢٦٨٬٠٥٤  مكاسب�محققة�بالقيمة�العادلة،�صا9ي
  )٥١٠٬٣٤٦(   ١٬٧٣٠٬٥٢٣  �،�صا9يغ;:�محققة�بالقيمة�العادلة�/�(خسارة)��مكاسب

  ٥٠٣٬٠٩٦(   ١٬٩٩٨٬٥٧٧(  

  

 ا�عامnت�وأJرصدة�مع�ا$طراف�ذات�العnقة .٩

�مدير�الصندوق�وصناديق� � �تشمل�اXطراف�ذات�الع�قة �أطراف�ذات�ع�قة. �يتعامل�الصندوق�مع �الصندوق، �سياق�النشاط�العادي�)نشطة 9ي

  �وأعضاء�مجلس�إدارة�الصندوق.إدارµ^ا�من�قبل�مدير�الصندوق��اXستثمار�اXخرى�ال���يتم

مار�إن�مدير�الصندوق�هو�ا�سؤول�عن�اbدارة�العامة�)نشطة�الصندوق.�ويجوز��دير�الصندوق�الدخول�9ي�ترتيبات�مع�مؤسسات�أخرى�لغرض�اXستث

مدير�الصندوق�أتعاب�من�الصندوق�مقابل�خدمة�اbدارة�بواقع��وتقديم�خدمات�الحفظ�أو�الخدمات�اbدارية�ا)خرى�نيابة�عن�الصندوق.�يتقا¿¾�

�من�صا9ي�قيمة�أصول�الصندوق�ال���يتم�احتسا�^ا�ع3ى�أساس�يومي.�كما�يقوم�مدير�الصندوق�باسZ:داد�أي�مصروفات�أخرى�متكبدة�١٫٢٥
ً
٪�سنويا

�وأي�مصاريف�أخرى�مماث �مجلس�اbدارة �ومكافأة �نيابة�عن�الصندوق�كأتعاب�ا�راجعة �¾Áحد�أق� �مجلس�اbدارة �وتصل�مكافأة ريال��٤٨٬٠٠٠لة.

  سعودي�للعضو.
  يتضمن�حساب�حام3ي�الوحدات�وحدات�محتفظ��^ا�كما�ي3ي:

  الوحدات�بالعدد  وحدات�يمتلكها�مدير�الصندوق 
  صا+ي�قيمة�ا$صول   

%�من�إجماXي�الوحدات�����  ريال�سعودي

  %٩٨   ٨٬٤٩٨٬٣٩١    ٥٬٠٠٠  م�(غ���مراجعة)��٢٠٢١يونيو��٣٠

 %٦٩   ٦٬٨٦٠٬٨٢٧   ٥٬٠٠٠  م��(مراجعة)٢٠٢٠ديسم�:��٣١

 

  :ا)ولية�ا�وجزة�فيما�ي3ي�ملخص�للمعام�ت�وا)رصدة�مع�ا)طراف�ذات�الع�قة�9ي�السياق�العادي�)عمال�الصندوق�ا�درجة�9ي�القوائم�ا�الية

 ا$طرف�ذات�العnقة
 

 ن-,ية�+يا�عاملة�خnل�الف)�ة�/�السنة�ا� طبيعة�ا�عامnت
 

 ا$رصدة�ا�ستحقة�ل�طراف�ذات�العnقة�

  
يونيو��٣٠

 م٢٠٢١
 

  يونيو�٣٠
 م٢٠٢٠

 
  يونيو��٣٠

 م٢٠٢١
 

  ديسم�:��٣١
 م٢٠٢٠

  (مراجعة)  (غ���مراجعة)   (غ���مراجعة)    

  ٣٥٬٦١٣  ٣١٬٥٣٦  ٥٥٬٩١٥  ٦٧٬٦٥٦ أتعاب�إدارة مدير�الصندوق 

 ٢٤٬٠٦٦  ١١٬٩٠١   ١١٬٩٦٧  ١١٬٩٠١  مكافآت�سنوية أعضاء�مجلس�اbدارة

  

 القيمة�العادلة�ل�دوات�ا�الية .١٠

مة�العادلة�تتكون�ا)دوات�ا�الية�من�أصول�وإل²Zامات�مالية.�تتكون�ا)صول�واbل²Zامات�ا�الية�للصندوق�من�أرصدة�لدى�البنوك�وأصول�مالية�بالقي

ب;ن�رباح�والخسائر�واbل²Zامات�ا�ستحقة�واbل²Zامات�ا)خرى.�القيمة�العادلة�iي�ا�بلغ�الذي�يمكن�بموجبه�مبادلة�أصل،�أو�تسوية�ال²Zام�من�خ�ل�ا) 

 أطراف�ع3ى�دراية�ولد�^م�الرغبة�9ي�ذلك�9ي�معاملة�بحتة.

�يتم�يتم�تجميع�ا)صول�واbل²Zامات�ا�قاسة�بالقيمة�العادلة�9ي�قائمة�ا)صول�واbل ²Zامات�9ي�ث�ثة�مستويات�من�التسلسل�الهرمي�للقيمة�العادلة.

 تحديد�هذه�ا�جموعة�ع3ى�أساس�أدنى�مستوى�من�ا�دخ�ت�الهامة�ا�ستخدمة�9ي�قياس�القيمة�العادلة،�ع3ى�النحو�التا*ي:

 .ماثلةا��²ZاماتلاXأو��صول � 9ي�ا)سواق�النشطة�لل(غ;:�ا�عدلة)��ا�درجةا�ستوى�ا)ول:�ا)سعار�

�ل�  • �يمكن�م�حظ_^ا ���مدخ�ت�بخ�ف�ا)سعار�ا�درجة�ضمن�ا�ستوى�ا)ول�وال �أو�اXل²Zاماتأو��صول ا�ستوى�الثاني: �مباشر�(كا)سعار) ،إما

 بطريقة�غ;:�مباشرة�(كا�شتقة�من�ا)سعار).

 م�حظة�(غ;:�قابلة�للم�حظة).ال����Xتستند�إ*ى�بيانات�السوق�القابلة�لل�اXل²Zاماتأو��ا)صول ا�ستوى�الثالث:�مدخ�ت� •

    م�يتضمن�الصندوق�ا)صول�التالية�ال���تم�قياسها�بالقيمة�العادلة.٢٠٢٠ديسم�:���٣١م�و٢٠٢١يونيو���٣٠كما�9ي



  صندوق	وساطة	لسهم	السعودية

  �)(ُمدار�بواسطة�شركة�الوساطة�ا�الية

  	إيضاحات	حول	القوائم	ا�الية	ا!ولية	ا�وجزة	(غ��	مراجعة)

  م	٢٠٢١يونيو		٣٠ا�ن12ية	0ي		لف-�ة	الستة	أشهر	

 (يتم�تقريب�جميع�ا�بالغ�إ*ى�الريال�السعودي�ما�لم�ينص�ع�ى�خ�ف�ذلك.)�

  

١١ 
  

  
  القيمة	العادلة	لدوات	ا�الية	(تتمة)

  
  ا�ستوى	الثالث  ا�ستوى	الثاني ا�ستوى	ا!ول 

  اJستثمارات	بالقيمة	العادلة	من	خEل	الربح	أو	الخسارة
    

  -   -   ٧٬٦٣٠٬٥٣٤ م		(غ��	مراجعة)٢٠٢١يونيو		٣٠

  -   -   ٨٬٢٤١٬٦٩١  م�(مراجعة)٢٠٢٠ديسم٣١��78

�  
 يونيو		٣٠ 

  
 ديسم٣١��78

  م٢٠٢٠  م٢٠٢١

  
 (غ��	مراجعة)

  
 (مراجعة)

  ا!صول	ا�الية	بالتكلفة	ا�طفأة
    

  ١٬٠٨٢٬٥١١ النقد�ومايعادله
  

١٬٧٧٤٬٥٠٣ 

  أصول	مالية	بالقيمة	العادلة	من	خEل	الربح	أو	الخسارة
    

  ٧٬٦٣٠٬٥٣٤ حقوق�ملكية�مدرجة�أدوات�استثمارات�Hي
  

٨٬٢٤١٬٦٩١ 

  اWل-Vامات	ا�الية	بالتكلفة	ا�طفأة
    

  ٦٨٬٨٢٠ ا�ستحقات�والذمم�الدائنة�اRخرى 
  

٩٨٬٨٤٤ 

  
  إدارة	رأس	ا�ال .١١

�يمكن�أن�يتغ]�7صاHي�اRصول�ا�نسوبة�إ*ى�مالكي�ا لوحدات�يمثل�رأس�مال�الصندوق�صاHي�اRصول�ا�نسوبة�إ*ى�مالكي�الوحدات�القابلة�ل�س_7داد.

ا�لتقدير�مالكي�الوحدات�Hي�كل�
ً
يوم�تقييم،�القابلة�ل�س_7داد�بشكل�كب]H�7ي�كل�يوم�تقييم،�حيث�يخضع�الصندوق�ل�ش_7اكات�وعمليات�اfس_7داد�وفق

�اfستمرار�كمنشأة� �الصندوق�ع�ى �قدرة �حماية �Hي �رأس�ا�ال �إدارة �هدف�الصندوق�عند �يتمثل �الصندوق. �أداء �عن �التغي]7ات�الناتجة �عن
ً
فض�

اRنشطة��مستمرة�من�أجل�توف]�7عوائد��الكي�الوحدات،�وتقديم�مزايا�Rصحاب�ا�صلحة�اwخرين�والحفاظ�ع�ى�قاعدة�رأسمالية�قوية�لدعم�تطوير 

  اfستثمارية�للصندوق.

  يقوم�مجلس�إدارة�الصندوق�وا�دير�بمراقبة�رأس�ا�ال�ع�ى�أساس�قيمة�صاHي�اRصول�ا�نسوبة�إ*ى�مالكي�الوحدات.

  
  تسوية	قيمة	الوحدة .١٢

مجلس�هيئة�السوق�ا�الية�بتاريخ�م)،�قرر�٢٠١٧ديسم٣١��78هـ�(ا�وافق�١٤٣٩ربيع�ثاني��١٣بتاريخ��١/٦/٧٢١٨/١٧وفقا�لتعميم�هيئة�أسواق�ا�ال�رقم�

ا�للمعيار�الدو*ي�للتقارير�ا�الية�٢٠١٧ديسم٢٨��78هـ�(ا�وافق�١٤٣٩ربيع�ثاني��١٠
ً
فقط�لغرض��٩م)�تقييد�تسجيل�خسائر�اfئتمان�ا�توقع�وتحسب�وفق

  القوائم�ا�الية�لصندوق�اfستثمار.

�م.٢٠٢٠ديسم٣١��78م�و�٢٠٢١يونيو��٣٠لخسائر�اfئتمان�ا�توقعة�كما�Hي��طفأة�Hي�ا�عتبار لتكلفة�ا�باfا�حتفظ���ا�يتم�تسجيل�جميع�اRصول�ا�الية�

ا�لذلك�،��fتحتوي�هذه�اRصول�ا�الية�ع�ى�أي�تعد
ً
يل�لخسائر�ومع�ذلك�،�كان�تأث]�7الخسائر�اfئتمانية�ا�توقعة�ع�ى�هذه�اRصول�غ]�7جوهري.�وفق

ا��طار�التقرير�ا�ا*ي�ا�طبق�مع�سعر�الوحدة�ا�حسوب�لغرض�معام�ت�الوحدة�غ]�7اfئتمان�ا�توقعة�،�وبالتا*ي�فإن�
ً
تسوية�سعر�الوحدة�ا�حسوب�وفق

  مطلوبة.

  

 أخر	يوم	تقييم .١٣

  م).٢٠٢٠ديسم٣١��78م:�٢٠٢٠م�(٢٠٢١يونيو��٣٠آخر�يوم�تقييم�لغرض�إعداد�هذه�القوائم�ا�الية�هو�

 

 إعتماد	القوائم	ا�الية .١٤

  م.٢٠٢١أغسطس��١٥هـ�ا�وافق��١٤٤٣محرم�٠٧تم�اعتماد�هذه�القوائم�ا�الية�اRولية�ا�وجزة�من�قبل�مجلس�إدارة�الصندوق�Hي�

  


