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القوائم المالية  

2018 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر







صندوق مشاركة للطروحات االولية

(بإدارة شركة مشاركة المالية)

قائمة المركز المالي 

2018 ديسمبر 31كما في 

إيضاح

(4إيضاح )(4إيضاح )

األصول

         1٠6,٩13         1٠٩,664          22,0٦3مدفوعات مقدما وارصدة مدينة اخرى 

           52,5٠٠           1٨,٠٠٠                -توزيعات أرباح مستحقة

    4٩,164,317    3٠,334,15٩     5٦,121,0٧٥استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح  او الخسارة

      5,415,516      6,52٨,356        ٩٦٦,330نقد وما في حكمه

    54,73٩,246    36,٩٩٠,17٩     ٧,10٩,٤٦8مجموع األصول 

االلتزامات

           ٩6,٨٨٩           62,5٠5          72٧,323مصاريف مستحقة 

    54,642,357    36,٩27,674     ٧,082,1٤٥صافي قيمة األصول العائدة لحملة الوحدات

      5,٠36,753      4,٠٠1,771        ٩٤٦,٦2٩الوحدات الصادرة

             1٠.٨5               ٩.23              ٧.٤8صافي قيمة األصول العائدة لكل وحدة

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 1٠ الى 1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

(بالريـاالت السعودية)

2٠17 يناير  2٠171 ديسمبر 201831 ديسمبر 31
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2018 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

20182٠17ايضاح

(4إيضاح )

االيرادات

     (7,5٠4,51٨)    (1,٧1٧,٥٥3)خسائر من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة

      1,277,614        ٤81,2٦2توزيعات أرباح

           12,٠٠٠                -ايرادات اخرى

(1,23٦,2٩1)    (6,214,٩٠4)     

المصاريف

         7٨٩,5٩3        731٤,18٦اتعاب ادارة الصندوق

         112,7٩٩          7٥٥,2٧0اتعاب حفظ 

           2٨,٠٠٠          728,000مصاريف الهيئة الشرعية 

           24,٠٠٠          718,000مصاريف مجلس ادارة الصندوق

           6٩,٠22          ٥٩,٤1٩مصاريف إدارية أخرى 

٤٧٤,8٧٥        1,٠23,414      

    (٧,238,318)    (1,٧11,1٦٦)الخسارة للسنة

                 -                -الدخل الشامل االخر

     (7,23٨,31٨)    (1,٧11,1٦٦)مجموع الدخل الشامل للسنة

صندوق مشاركة للطروحات االولية

(بإدارة شركة مشاركة المالية)

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 1٠ الى 1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

(بالريـاالت السعودية)
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20182٠17

(4إيضاح )

    54,642,357   3٦,٩2٧,٦٧٤ يناير 1صافي األصول العائدة لحملة الوحدات في 

     (7,23٨,31٨)    (1,٧11,1٦٦)الخسارة للسنة

   (1٠,476,365)  (28,13٤,3٦3)قيمة الوحدات المستردة

    36,٩27,674     ٧,082,1٤٥ ديسمبر31صافي األصول العائدة لحملة الوحدات في 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 1٠ الى 1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

2018 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

صندوق مشاركة للطروحات االولية

قائمة التغيرات في صافي األصول العائدة لحملة الوحدات 

(بإدارة شركة مشاركة المالية)

(بالريـاالت السعودية)
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2018 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

20182٠17

(4إيضاح )

األنشطة التشغيلية
     (7,23٨,31٨)    (1,٧11,1٦٦)صافي الخسارة للسنة

:تعديالت عن 

      7,5٠4,51٨     1,٧1٧,٥٥3خسائر من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة

:تغيرات في رأس المال العامل

    11,325,64٠   22,٤٩٥,٥31صافي التغير في استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة

            (2,751)          8٧,٦01مدفوعات مقدما وارصدة مدينة اخرى

           34,5٠٠          18,000توزيعات أرباح مستحقة

          (34,3٨4)         (3٥,182)مصاريف مستحقة

    11,5٨٩,2٠5   22,٥٧2,33٧صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

األنشطة التمويلية

   (1٠,476,365)  (28,13٤,3٦3)قيمة الوحدات المستردة

   (1٠,476,365)  (28,13٤,3٦3)صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

      1,112,٨4٠    (٥,٥٦2,02٦)صافي التغير في النقد وما في حكمه

      5,415,516     ٦,٥28,3٥٦النقد وما في حكمه في بداية السنة

      6,52٨,356        ٩٦٦,330النقد وما في حكمه في نهاية السنة

(بإدارة شركة مشاركة المالية)

صندوق مشاركة للطروحات االولية

قائمة التدفقات النقدية 

(بالريـاالت السعودية)

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 1٠ الى 1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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صندوق مشاركة للطروحات االولية

(بإدارة شركة مشاركة المالية)

إيضاحات حول القوائم المالية 

2018 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

الصندوق وأنشطته -1

األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -2

أساس اإلعداد1 .2

2. 2

االعتراف بااليراد

توزيعات االرباح

.يتم االعتراف بتوزيعات األرباح عند نشوء حق الصندوق في استالمها

يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون لدى الصندوق التزام حالي، قانوني أو ضمني نتيجة ألحداث سابقة، ومن المحتمل أن ينتج عنه تدفق 

يتم مراجعة وتعديل المخصصات بانتظام لتعكس أفضل . لموارد الصندوق االقتصادية لتسوية االلتزام ويمكن عمل تقدير موثوق لمبلغ االلتزام

.تقدير حالي

يخضع . ("مدير الصندوق")هو صندوق استثماري مفتوح تديره شركة مشاركة المالية  ("الصندوق")صندوق مشاركة للطروحات األولية 

الموافق ) 1427 ذو الحجة 3 بتاريخ 21٩-2٩٩6-1الصندوق ألنظمة صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 

.والذي يحدد متطلبات كافة الصناديق العاملة في المملكة العربية السعودية  (2٠٠6 ديسمبر 24

 وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية 2٠1٨ ديسمبر 31تم إعداد القوائم المالية للصندوق للسنة المنتهية في 

.والمعايير واالصدارات االخرى المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

 وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة 2٠17 ديسمبر 31تم اعداد القوائم المالية للصندوق لجميع السنوات وحتى السنة المنتهية في 

 هي القوائم المالية األولى التي يقوم الصندوق 2٠1٨ ديسمبر 31ان هذه القوائم المالية للسنة المنتهية في . (المعايير المحلية)العربية السعودية 

.4تم اإلفصاح عن كيفية قيام الصندوق بتبني المعايير الدولية للتقرير المالي في إيضاح . باعدادها وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي

يتم . تم إعداد القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية ، باستثناء األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة تقاس بالقيمة العادلة 

.عرض القوائم المالية باللاير السعودي والذي يعد أيًضا عملة وظيفية للشركة 

 ٩بدأ الصندوق نشاطاته في . (2٠14 سبتمبر 15الموافق )هـ 1435 ذو القعدة 2٠تمت الموافقة على أحكام وشروط الصندوق من قبل الهيئة في 

.وفقا لهذه الموافقة وبعد انتهاء اجراءات االكتتاب (2٠14 نوفمبر 2الموافق )هـ 1436محرم 

ملخص ألهم السياسات المحاسبية

نقد وما في حكمه

فضال عن ذلك، . عند التعامل مع حملة الوحدات، يعتبر مدير الصندوق هذا الصندوق كيانا مستقال، وعليه فان الصندوق يقوم بإعداد قوائمه المالية

.يعتبر حملة الوحدات هم المالكين الصول الصندوق، ويتم اجراء التوزيعات حسب نسبة ملكيتهم في اجمالي عدد الوحدات القائمة

التعامل بصفة  (1) وذلك لمزاولة 1316٩-27بموجب الترخيص رقم  ("الهيئة")مدير الصندوق مرخص له وخاضع النظمة هيئة السوق المالية 

.والترتيب  (5)الحفظ في اعمال األوراق المالية  (4)تقديم المشورة و  (3)ادارة الصناديق االستثمارية و  (2)اصيل و 

، وأسهم الشركات المدرجة في السوق  ("تداول")يتمثل الغرض من الصندوق في االستثمار في الطروحات األولية في سوق األسهم السعودية 

الرئيسة والسوق الموازية والتي لم يمض على ادراجها في سوق األسهم السعودية فترة خمس سنوات ، ووحدات صناديق االستثمار العقارية 

.والتي تتوافق مع احكام الشريعة االسالمية المنظمة للصناديق  (REITالريت )المتداولة 

يتضمن النقد وما في حكمه في قائمة المركز المالي النقد لدى البنوك وفي الصندوق والودائع قصيرة األجل التي تستحق خالل فترة ثالثة أشهر أو 

.أقل والتي تكون عرضة لمخاطر تغير غير جوهرية في القيمة

مخصصات
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صندوق مشاركة للطروحات االولية

(بإدارة شركة مشاركة المالية)

(تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية  

2018 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

(تتمة)األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -2

2. 2

قياس القيمة العادلة

.يقيس الصندوق استثماراته في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة في تاريخ كل تقرير

صافي قيمة األصول لكل وحدة

معاملة العمالت األجنبية

زكاة/ ضريبة 

اتعاب االدارة والمصاريف االخرى

(تتمة)ملخص ألهم السياسات المحاسبية 

يأخذ قياس القيمة العادلة لالصول غير المالية في الحسبان قدرة المشاركين في السوق على تحقيق منافع اقتصادية باستخدام األصل بأعلى 

.وأفضل استخدام له أو ببيعه إلى مشارك آخر في السوق يستخدم هذا األصل بأعلى وأفضل استخدام له

يستخدم الصندوق أساليب تقييم مالئمة في الظروف والتي تتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة ، مع زيادة استخدام المدخالت ذات الصلة 

.التي يمكن مالحظتها وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة

يتم إعادة . يتم تحويل المعامالت خالل الفترة بعمالت أخرى غير العملة الرئيسية إلى العملة الرئيسية بأسعار الصرف السائدة في تاريخ المعاملة

تظهر أرباح أو خسائر صرف . تحويل األصول وااللتزامات المالية المقومة بعملة أجنبية بأسعار الصرف السائدة بتاريخ الميزانية العمومية

.العمالت في قائمة الربح او الخسارة والدخل الشامل

.الضريبة التزاما على حملة الوحدات ، وعليه لم يجنب مخصص لهذا االلتزام في هذه القوائم المالية/تعتبر الزكاة 

يدار الصندوق من قبل مدير الصندوق وبحسب شروط واحكام الصندوق يقيد على الصندوق اتعاب إدارة مستحقة مقابل هذه الخدمات بشكل 

. ٪ من صافي اصول الصندوق في تلك التواريخ1,75يومي، بمعدل سنوي نسبته 

. يتم تصنيف جميع األصول وااللتزامات التي يتم قياس القيمة العادلة لها أو اإلفصاح عنها في القوائم المالية ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة

:يتم وصف هذا ، على النحو التالي ، على أساس أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة ككل

.ألصول او التزامات مشابهة (غير المعدلة)قياسات القيمة العادلة هي تلك المشتقة من األسعار المتداولة في السوق النشطة  – 1المستوى 

 والملحوظة لبند األصول 1قياسات القيمة العادلة هي تلك المشتقة من المدخالت غير األسعار المتداولة المدرجة ضمن المستوى  – 2المستوى 

.او االلتزامات اما بشكل مباشر او بشكل غير مباشر 

تشتمل على مدخالت لبند األصول او بند االلتزامات التي ال تستند لتي قياسات القيمة العادلة هي تلك المشتقة من اساليب التقييم ا – 3المستوى 

.(مدخالت غير ملحوظة)الى بيانات السوق الملحوظة 

لكل وحدة كما تم اإلفصاح عنها في قائمة المركز المالي بقسمة صافي أصول الصندوق على عدد  (NAV)يتم احتساب صافي قيمة األصول 

.الوحدات القائمة في نهاية الفترة

وتتضمن هذه المصاريف، . الصندوق مسؤول عن كافة المصاريف واالتعاب والتكاليف وااللتزامات األخرى المتكبدة إلدارة وتشغيل الصندوق

على سبيل المثال ال الحصر، تقديم المشورة بشأن التوافق مع الشريعة اإلسالمية واتعاب المراجعة ومكافآت مجلس إدارة الصندوق وتكاليف 

.المعامالت والحفظ والرسوم الحكومية واالتعاب المهنية األخرى

. القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه لبيع أصل أو الدفع لتحويل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس

:يستند قياس القيمة العادلة على افتراض أن 

يتم إجراء تحويل لبيع األصل أو تحويل االلتزام إما في السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام أو ؛- 

.في غياب السوق الرئيسي ، في السوق األكثر فائدة لألصول أو االلتزامات- 

.يجب أن يكون السوق الرئيسي أو السوق األكثر فائدة في متناول الصندوق 

يتم قياس القيمة العادلة لالصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي سيستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير األصول أو االلتزامات ، 

.بافتراض أن المشاركين في السوق يعملون وفقًا لمصلحتهم االقتصادية

٨



صندوق مشاركة للطروحات االولية

(بإدارة شركة مشاركة المالية)

(تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية  

2018 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

(تتمة)األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  -2

2. 3

األصول المالية

االعتراف االولي والقياس

القياس الالحق
:يعتمد القياس الالحق لألصول المالية على تصنيفها على النحو التالي

أصول مالية بالتكلفة المطفأة

الغاء االعتراف

.ويقاس استمرار العالقة الذي يتخذ شكل ضمان على األصل المحول بالقيمة الدفترية األصلية لألصل وأقصى مبلغ يمكن مطالبة الصندوق بسداده 

المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات

يتم . بعد القياس االولي، تقاس تلك األصول المالية بالقيمة المطفأة باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي وتكون معرضة للهبوط في القيمة

.االعتراف باألرباح او الخسائر في قائمة الربح او الخسارة عند استبعاد األصل، أو دخول تعديالت عليه، او هبوط قيمته

أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة

يتم تصنيف األصول المالية كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا تم الحصول عليها لغرض بيعها أو إعادة شرائها على 

درج هذه ت. حدد الصندوق ملكيته في محفظة أوراق مالية محلية مدرجة كأصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. المدى القريب

.أو الخسارةبح رلقائمة افي العادلة لقيمة افي التغيرات مع صافي بالقيمة العادلة لمالي قائمة المركز افي االستثمارات 

معايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة المطبقة من قبل الصندوق

 يناير 1ألول مرة إعتباراُ من  (9)و المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  (15)قام الصندوق  بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

باستثناء متطلبات اإلفصاح اإلضافية ، فإن تأثير تطبيق هذه المعايير على االيرادات المعترف بها والقيمة الدفترية لألصول المالية . 2018

وااللتزامات المالية لم يكن لها أي تأثير على بيان قائمة المركز المالي وقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر وقائمة التغيرات في 

.صافي األصول العائدة لحملة الوحدات وقائمة التدفقات النقدية

:فيما يلي اإلفصاح عن السياسات المحاسبية اإلضافية الناتجة عن تطبيق هذه المعايير هي كما يلي

تصنف األصول المالية عند اإلعتراف األولي على أنها ستقاس الحقاً بالتكلفة المستنفدة، أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر، أو 

.بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

يعترف بجميع األصول المالية عند االعتراف االولي بالقيمة العادلة مضافا اليها تكاليف المعاملة اال في حالة قيد األصول المالية بالقيمة العادلة 

.من خالل الربح او الخسارة

:يتم الغاء االعتراف باألصول المالية في الحاالت التالية

انتهاء الحق في استالم تدفقات نقدية من األصل، او- 

قيام الصندوق بتحويل حقوقها باستالم تدفقات نقدية من األصل أو التزمت بدفع التدفقات النقدية بالكامل بدون تأخير الى طرف ثالث من  -

ان الشركة لم تحول  (ب)حولت الشركة بصورة جوهرية جميع المخاطر والمنافع الخاصة باألصل أو  (أ)وسواء " تحويل"خالل اتفاقية 

.ولم تحتفظ بصورة جوهرية بجميع المخاطر والمنافع الخاصة باألصل اال انها حولت حقها في السيطرة عليه

إذا قام الصندوق بتحويل حقوقه باستالم التدفقات النقدية من األصل أو دخل في اتفاقية تحويل فإنه يقيم إلى أي حد ما زال يحتفظ بالمخاطر 

يتم االعتراف باألصل الى المدى الذي تستمر عالقة الصندوق به إذا لم يحول ولم يحتفظ بجميع المخاطر والمنافع . والمنافع المرتبطة باألصل

ويقاس األصل . في تلك الحالة يقوم الصندوق باالعتراف أيضا بااللتزامات المرتبطة به. المرتبطة باألصل ولم يحول حقه في السيطرة عليه

.المحول وااللتزامات المرتبطة به على أساس يعكس الحقوق وااللتزامات التي احتفظ بها الصندوق

٩



صندوق مشاركة للطروحات االولية

(بإدارة شركة مشاركة المالية)

(تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية  

2018 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

(تتمة)األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  -2

2. 3

االعتراف االولي والقياس

القياس الالحق

المقاصة بين األدوات المالية

2. ٤

االلتزامات المالية

القروض ، السلف والذمم الدائنة

ويتم االعتراف باالرباح او الخسائر في قائمة . بعد اإلثبات األولي، تقاس القروض والسلف بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي

.الربح أو الخسارة عند الغاء إثبات االلتزامات، وكذلك من خالل عملية اطفاء معدل الفائدة الفعلي

يتم اجراء مقاصة بين األصول وااللتزامات المالية مع اظهار صافي المبلغ في قائمة المركز المالي فقط عند وجود حق قانوني لمقاصة 

.المبالغ المعترف بها، وتوافر النية الى التسوية بالصافي او أن تحقق األصول وتسوية االلتزامات تحدثان في نفس الوقت

المعايير الصادرة غير السارية المفعول بعد

إن المعايير والتفسيرات الصادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للشركة موضحة أدناه ، من المتوقع ان 

.هذه المعايير ليس لها تأثير جوهري على هذه القوائم المالية الخاصة بالصندوق 

(تتمة)معايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة المطبقة من قبل الصندوق 

.يتم إلغاء إثبات االلتزامات المالية عندما يتم سداد االلتزام او الغاؤه او انتهاؤه

تصنف االلتزامات المالية، عند اإلعتراف األولي، كالتزامات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة او كقروض وذمم دائنة او 

.كمشتقات مالية تستخدم كأدوات تحوط في تحوط فعال لتغطية المخاطر

يتم االعتراف بجميع االلتزامات المالية بصورة مبدئية بالقيمة العادلة، وفي حالة القروض والسلف والذمم الدائنة بالصافي من تكاليف 

.المعامالت المرتبطة مباشرة بها

الغاء االعتراف

".عدم التأكد بشأن معالجات ضريبة الدخل "23تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي - 

.(٩تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )مالمح المدفوعات مقدما مع تعويض سلبي - 

.(2٨تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )حصص طويلة االجل في شركات زميلة ومشاريع مشتركة - 

.(1٩تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )تعديالت الخطط، تخفيض او تسوية - 

.معايير مختلفة (2٠17 - 2٠15دورة )تحسينات المعايير الدولية للتقرير المالي السنوية - 

.تعديالت على مراجع اإلطار المفاهيمي في المعايير الدولية للتقرير المالي- 

".عقود التامين "17المعيار الدولي للتقرير المالي رقم - 

.عقود االيجار (16)معيار رقم - 

.يتم إطفاء تكاليف المعامالت باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي من التاريخ الذي يتم فيه االعتراف بالقرض بناءا على شروط السداد
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صندوق مشاركة للطروحات االولية

(بإدارة شركة مشاركة المالية)

(تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية  

2018 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

3-

تصنيف االستثمارات

٤-

التقديرات

.

تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة

عند الحكم على ما إذا كانت . تحدد االدارة وقت شراء االوراق المالية فيما إذا ما سيتم تصنيفها على أنها بالقيمة العادلة أو التكلفة المطفأة

االستثمارات في األوراق المالية مصنفة على أنها بالقيمة العادلة أو التكلفة المطفأة ، تنظر اإلدارة الى المعايير التفصيلية لتحديد هذا التصنيف 

.األدوات المالية (٩)كما هو مبين في المعيار الدولي للتقارير المالي رقم 

األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة

:فيما يلي اهم األحكام والتقديرات واالفتراضات التي لها تأثير كبير على القوائم المالية للصندوق 

.يتم إدراج مراجعات التقديرات المحاسبية في السنة التي يتم فيها مراجعة التقديرات. يتم مراجعة التقديرات وافتراضاتها األساسية بشكل مستمر

لم يكن للتحول من المعايير المحاسبية المحلية المتعارف عليها إلى المعايير الدولية للتقرير المالي أي تأثير على قائمة المركز المالي أو قائمة 

.الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخرى وقائمة التغيرات في صافي األصول العائدة إلى حاملي الوحدات وقائمة التدفقات النقدية

 يناير 1إن التقديرات المستخدمة من قبل اإلدارة إلظهار هذه المبالغ بما يتوافق مع المعايير الدولية للتقرير المالي تعكس الظروف كما في 

.2٠17 ديسمبر 31، تاريخ التحول للمعايير الدولية للتقرير المالي، وكما في 2٠17

يتطلب إعداد هذه القوائم المالية من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ اإليرادات والمصاريف واألصول واإللتزامات 

يمكن أن ينتج من عدم التأكد من هذه االفتراضات والتقديرات نتائج . واالفصاحات المرفقة وافصاحات االلتزامات المحتملة حتى تاريخ التقرير

.تتطلب تعديالت جوهرية على القيم الدفترية لألصول أو اإللتزامات والتي ستتأثر في الفترات المستقبلية

 ، هي أول قوائم مالية تقوم الشركة بإعدادها بما يتوافق مع المعايير الدولية للتقرير 2٠1٨ ديسمبر 31إن هذه القوائم المالية للسنة المنتهية في 

 بما يتوافق مع المعايير 2٠17 ديسمبر 31قامت الشركة بإعداد القوائم المالية عن جميع الفترات السابقة بما فيها السنة المنتهية في . المالي

، بما في ذلك فترات 2٠1٨ ديسمبر 31وعليه، قامت الشركة بإعداد قوائم مالية تتوافق مع المعايير الدولية للتقرير المالي المطبقة بتاريخ 

 وهو تاريخ التحول إلى المعايير الدولية 2٠17 يناير 1إلعداد هذه القوائم المالية، قامت الشركة بإعداد قائمة المركز المالي كما في . المقارنة

يقدم هذا اإليضاح شرحا ألهم التعديالت التي قامت بها الشركة لتعديل قوائمها المالية السابقة المتوافقة مع المعايير المحلية بما . للتقرير المالي

 وقوائم الربح والخسارة والدخل الشامل والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في 2٠17 ديسمبر 31 و2٠17 يناير 1فيها قائمة المركز المالي كما في 

بعد التعديالت لتعكس اي ) تتوافق مع التقديرات التي تم اتخاذها حسب المعايير المحلية 2٠17 ديسمبر 31 و2٠17 يناير 1إن التقديرات في 

.حيث يؤدي استخدام المعايير المحلية إلى تقديرات مغايرة (اختالف في السياسات المحاسبية

اثر االنتقال على قائمة المركز المالي وقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر والتغير في صافي األصول العائدة إلى حاملي الوحدات 

:والتدفقات النقدية
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صندوق مشاركة للطروحات االولية

(بإدارة شركة مشاركة المالية)

(تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية  

2018 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

٥-

مجموعة النشاطالقطاع

٪القيمة العادلة٪القيمة العادلة٪القيمة العادلة 

15%      167,4٩2,٨٠٠%      104,٨٠6,6٠٠%       ٦3٥,٥20السلع الرأسماليةالصناعي
9%      134,366,56٠%      163,7٩3,415%       ٩٥٧,٩00النقل

16%      137,67٠,٠٠٠%      03,٨25,4٠٠%                -الخدمات االستهالكيةالسلع االستهالكية الكمالية
0%                 -1%         1417,٠٨٠%         8٤,٤1٧سلع طويلة االجل

6%      02,٩٨7,٩5٠%                 -11%       ٦٩٥,100  التجزئة
19%      16٩,57٨,2٠٠%      54,٩٠7,1٠٠%       33٥,٤٤8الموادالمواد

19%      15٩,2٩7,17٩%      244,552,٨٨٠%    1,٤٦0,2٥0خدمات ومعدات الرعاية الصحيةالرعاية الصحية
10%      144,727,42٨%      74,2٩1,35٠%       ٤0٦,٥00تجزئة السلع االساسية والغذائيةالسلع االستهالكية االساسية

0%                 -4%      231,114,٨٩٨%    1,٤02,٩٤0ريتالعقاري
6%      93,٠44,2٠٠%      22,625,436%       1٤3,000ادارة وتطوير العقارات

100%    1004٩,164,317%    1003٠,334,15٩%    ٦,121,0٧٥المجموع

2017 ديسمرب 201831 ديسمرب 31
(بالريـاالت السعودية)

    4٩,164,317   30,33٤,1٥٩ يناير1في 

      5,٩6٩,47٩     3,1٤2,٥38اضافات

   (16,5٨2,7٠٩)  (2٥,٤٦0,٩٤٩)استبعادات

     (٨,216,٩2٨)    (1,8٩٤,٦٧3)التغير في القيمة العادلة

    3٠,334,15٩     ٦,121,0٧٥ ديسمبر31في 

.ويسعى مدير الصندوق الى الحد من المخاطر عن طريق مراقبة المخاطر التي يتعرض لها كل قطاع وكل ورقة مالية. ("تداول")ان االستثمارات المذكورة أعاله مدرجة في السوق المالية السعودية 

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة

: يتم توزيع المحفظة االستثمارية بين القطاعات االقتصادية المختلفة ، فيما يلي القيم العادلة لهذه االستثمارات

(بالريـاالت السعودية)

2017 ديسيمبر 31 2017 يناير 20181 ديسمبر 31
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صندوق مشاركة للطروحات االولية

(بإدارة شركة مشاركة المالية)

(تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية  

2018 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

٦-

اإلجمالي3المستوى 2المستوى 1المستوى اإلجماليالتكلفة القيمة العادلة

لاير سعوديلاير سعوديلاير سعوديلاير سعوديلاير سعوديلاير سعوديلاير سعودي

األصول المالية

  ٦,121,0٧٥        -        -  ٦,121,0٧٥  ٦,121,0٧٥             - ٦,121,0٧٥استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

             -        -        -             -     ٩٦٦,330     ٩٦٦,330            -نقد وما في حكمه

٦,121,0٩٦٦ ٧٥,330     ٧,08٧,٤0٦  ٥,121,0٦        -        -  ٧٥,121,0٧٥  

اإللتزامات المالية

             -        -        -             -       2٧,323       2٧,323            -مصاريف مستحقة

-            2٧,323       2٧,323       -             -        -        -             

اإلجمالي3المستوى 2المستوى 1المستوى اإلجماليالتكلفة المستنفدةالقيمة العادلة
لاير سعوديلاير سعوديلاير سعوديلاير سعوديلاير سعوديلاير سعوديلاير سعودي

األصول المالية

              -        -        -              -        1٨,٠٠٠        1٨,٠٠٠             -توزيعات أرباح مستحقة

3٠,334,15٩              -3٠,334,15٩استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  3٠,334,15٩  -        -        3٠,334,15٩  

              -        -        -              -   6,52٨,356   6,52٨,356             -نقد وما في حكمه

3٠,334,15٩6,546,356   36,٨٨٠,515  3٠,334,15٩  -        -        3٠,334,15٩  

اإللتزامات المالية
              -        -        -              -        62,5٠5        62,5٠5             -مصاريف مستحقة

-             62,5٠5        62,5٠5        -              -        -        -              

صندوق مشاركة للطروحات االولية

القيمة العادلة

وهي ال تشمل معلومات القيمة العادلة لألصول . يوضح الجدول أدناه القيمة الدفترية والقيمة العادلة لألصول المالية، عدا النقد وما في حكمه، وااللتزامات المالية بما في ذلك مستوياتها في تسلسل القيمة العادلة

.وااللتزامات المالية التي ال تقاس بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية تقارب القيمة العادلة بصورة معقولة

2018 ديسمبر 31

القيمة العادلةالقيمة الدفترية

2017 يناير 31

القيمة العادلةالقيمة الدفترية
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(بإدارة شركة مشاركة المالية)

(تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية  

2018 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

(تتمة)القيمة العادلة -٦

اإلجمالي3المستوى 2المستوى 1المستوى اإلجماليالتكلفة المستنفدةالقيمة العادلة

لاير سعوديلاير سعوديلاير سعوديلاير سعوديلاير سعوديلاير سعوديلاير سعودي

األصول المالية

              -        -        -              -        52,5٠٠        52,5٠٠             -توزيعات أرباح مستحقة

4٩,164,317              -4٩,164,317استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  4٩,164,317  -        -        4٩,164,317  

              -        -        -              -   5,415,516   5,415,516             -نقد وما في حكمه

4٩,164,3175,46٨,٠16   54,632,333  4٩,164,317  -        -        4٩,164,317  

اإللتزامات المالية

              -        -        -              -        ٩6,٨٨٩        ٩6,٨٨٩             -مصاريف مستحقة

-             ٩6,٩        ٨٨٩6,٨٨٩        -              -        -        -              

2017 يناير 31

القيمة العادلةالقيمة الدفترية
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صندوق مشاركة للطروحات االولية

(بإدارة شركة مشاركة المالية)

(تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية  

2018 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

معامالت مع جهات ذات عالقة-٧

إسم الجهة ذات 

20182017طبيعة المعاملةعالقة

 ديسمبر 31

2018

 ديسمبر 31

2017

 يناير1

 2017

          7٨٩,5٩3        31٤,18٦اتعاب إدارة

          112,7٩٩          23,٧٦٩اتعاب حفظ

18,000          24,٠٠٠            -           -           -           

28,000          2٨,٠٠٠            -           -           -           

383,٩        ٩٥٥54,3٩2          11,1٤٥     62,5٠5     ٩6,٨٨٩     

يوم التقييم -8

(بالرياالت السعودية)

آخر يوم تقييم لغرض إعداد هذه القوائم المالية هو . يتم تقييم وحدات الصندوق في كل يوم اثنين وخميس ويعلن سعر الوحدة في يوم العمل التالي

.2٠1٨ ديسمبر 31

.تشمل الجهات ذات عالقة مدير الصندوق ومجلس إدارة الصندوق والهيئة الشرعية للصندوق

:يمثل الجدول التالي اجمالي مبلغ المعامالت التي أجريت مع الجهات ذات العالقة خالل الفترة وارصدتها كما في 

األرصدةالمعامالت خالل الفترة 

مدير الصندوق

مجلس إدارة 

  الصندوق

اتعاب مجلس

  اإلدارة

اتعاب الهيئة الهيئة الشرعية

 الشرعية

11,1٤٥     

سنوي لاير سعودي2٨،٠٠٠الهيئة الشرعية 

 ٪٠.٠5 لاير سعودي أو 4٠،٠٠٠أعلى من 

  من قيمة األصول

*اتعاب حفظ

.2٠1٨ أبريل 1قام الصندوق بتعيين شركة اإلنماء لالستثمار كأمين حفظ للصندوق اعتباًرا من * 

62,5٠5     ٩6,٨٨٩     

ي 
 
ي الصندوق، كما ف

 
 6،828،596: 2017 ديسمبر 31) ريال سعودي 5،126،193 ، مبلغ 2018 ديسمبر 31يبلغ استثمار مدير الصندوق ف

(.٪18.49 : 2017 ديسمبر 31)٪ من وحدات الصندوق الصادرة 72.38ويمثل   (ريال سعودي 

ء من الوحدات  ي
يحتفظ . ( وحدة13،533: 2017 ديسمبر 31)باإلضافة إىل ما ذكر أعاله ، يحتفظ المدير التنفيذي لمدير الصندوق بال ش 

ء من الوحدات  ي
.(دةح و2،955،665: 2017ر یسمب د31)مجلس إدارة الصندوق بال ش 

وط وأحكام الصندوق المعتمدة من قبل هيئة السوق المالية هي كما  يلي  ا لش 
ً
ة السداد للرسوم المستحقة للجهات ذات العالقة وفق أساس وفبر

:

نوع المصروف

اتعاب ادارة

االساس والنسبة

 ٪ من صافي قيمة األصول1.75

فترة السداد

سنوي

 لاير لكل اجتماع مستحقة الدفع فقط٠٠٠،3

لألعضاء المستقلين ،  

. سنويا24٠٠٠  الحد األقصى يصل إلى 

بعد اجتماع مجلس اإلدارةمجلس إدارة الصندوق

سنوي
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صندوق مشاركة للطروحات االولية

(بإدارة شركة مشاركة المالية)

(تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية  

2018 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

إدارة المخاطر  -٩

مخاطر اسعار العمولة 

مخاطر االئتمان 

20182٠172٠16

1٨,٠٠٠52,5٠٠-توزيعات أرباح مستحقة  

        5,415,516       6,52٨,356         ٩٦٦,330نقد وما في حكمه

٩٦٦,330         6,546,356       5,46٨,٠16       

.تمثل القيمة الدفترية لألصول المالية الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان

مخاطر السيولة

اقل من سنةالقيمة الدفترية

أكثر من سنة واقل 

من خمس سنوات

أكثر من خمس 

سنوات

التزامات مالية

2٧,3232٧,323مصاريف  مستحقة  --  

2٧,3232٧,323  --

اقل من سنةالقيمة الدفترية

أكثر من سنة واقل 

أكثر من خمس سنواتمن خمس سنوات

التزامات مالية

62,5٠562,5٠5مصاريف  مستحقة   --  

62,5٠562,5٠5  --

اقل من سنةالقيمة الدفترية

أكثر من سنة واقل 

أكثر من خمس سنواتمن خمس سنوات

التزامات مالية

٩6,٨٨٩٩6,٨٨٩مصاريف  مستحقة  --  

٩6,٨٨٩٩6,٨٨٩  --

(بالرياالت السعودية)

يسعى الصندوق الى إدارة . تتمثل مخاطر االئتمان في اخفاق أحد طرفي األداة المالية في الوفاء بالتزاماته والتسبب بخسارة مالية للطرف االخر

.مخاطر االئتمان المتعلقة بالبنوك من خالل التعامل مع بنوك ذات جدارة عالية فقط

الصندوق غير معرض . تتمثل مخاطر أسعار العمولة في التقلبات التي تطرأ على قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار العمولة في السوق

.لمخاطر أسعار عمولة

(بالرياالت السعودية)

2٠17 يناير 1

(بالرياالت السعودية)

2018 ديسمبر 31

(بالرياالت السعودية)

2٠17 ديسمبر 31

وقد تنشأ مخاطر السيولة عن . تتمثل مخاطر السيولة في مواجهة الصندوق للصعوبة في توفير األموال للوفاء بالتزاماته المرتبطة باألدوات المالية

يدير الصندوق مخاطر السيولة من خالل مراقبة األنشطة االستثمارية .  عدم القدرة على بيع أصل مالي بشكل سريع وبمبلغ يقارب قيمته العادلة

.والتدفقات النقدية بانتظام
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صندوق مشاركة للطروحات االولية

(بإدارة شركة مشاركة المالية)

(تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية  

2018 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

(تتمة)إدارة المخاطر -٩

مخاطر الملكية

10-

.2٠1٨ مارس 17تمت الموافقة على اصدار هذه القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الصندوق بتاريخ الموافق 

. األوراق المالية المدرجة في الصندوق معرضة لمخاطر أسعار السوق الناتجة عن عدم التأكد بشأن قيمتها المستقبلية لألوراق المالية االستثمارية

.يدير الصندوق مخاطر أسعار األسهم من خالل التنويع ووضع قيود على قطاعات أدوات الملكية الفردية واإلجمالية

تاريخ إعتماد القوائم المالية
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