
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 (طرح عام) صندوق األول للدخل الدوري 

 المملكـة العر�یـة السعوديـــة-جـــدة

  تقر�ر المراجع المستقل والقوائم المالیـة

 م٨٢٠١د�سمبر  ٣١كما في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   
 

 

 

 (طرح عام) صندوق األول للدخل الدوري 

 المملكـة العر�یـة السعوديـــة-جـــدة

  تقر�ر المراجع المستقل والقوائم المالیـة

 م٢٠١٨د�سمبر  ٣١كما في 
 
 
 
 
 

 صفحــة فهرســـت     

  تقر�ر المراجع المستقل حول القوائم المال�ة -

 ١ م٢٠١٨د�سمبر   ٣١ قائمة المر�ز المالي �ما في   -

 ٢ م٢٠١٨د�سمبر   ٣١ي المال�ة المنته�ة ف الشامل للسنةالدخل  الر�ح أو الخسارة و قائمة   -

 ٣ م٢٠١٨د�سمبر ٣١التغیرات فى صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات للسنة المال�ة المنته�ة فى قائمة   -

 ٤ م٢٠١٨د�سمبر ٣١قائمة التدفقات النقد�ة للسنة المال�ة المنته�ة فى    -

 ٥ م٢٠١٨د�سمبر  ٣١ في المنته�ةالمال�ة  للسنةإ�ضاحات حول القوائم المال�ة    -
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المال�ة األول�ة.جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم  ٣٣إلى  ٥تعتبر اإل�ضاحات المرفقة على الصفحات من   
 
   ۱ 
 

 

(طرح عام) صندوق األول للدخل الدوري   
م٢٠١٨ د�سمبر ٣١كما في  المالي قائمة المر�ز  

�الر�ال السعودي)(  

     

 يناير ١ د�سمبر ٣١ د�سمبر ٣١ إ�ضاح 

 م٢٠١٧ م٢٠١٧ م٢٠١٨  

     الموجودات

     الموجودات المتداولة

إستثمارات �الق�مة العادلة من خالل الر�ح أو 

 الخسارة
٨,٥٦٩,٢٥٥ ١٦,٢٣٨,٢١٨ ١١٬٥٦٥٬٢٤٥ ٧ 

 ٧,٤٠٦,٥٠٣ ٣٦١,٩٣٠ ١٬٨٤٨٬٤٩٠ ٨ النقد وأرصدة لدي البنوك

 ١٥,٩٧٥,٧٥٨ ١٦,٦٠٠,١٤٨ ١٣٬٤١٣٬٧٣٥  إجمالي الموجودات

      

     

       المطلو�ات

     المطلو�ات المتداولة

 ٨٥,٨٠٥ ٧٤,٢٤٢ ٦٩٬٥٤١ ٩ مصروفات مستحقة ومطلو�ات أخري 

 ٨٥,٨٠٥ ٧٤,٢٤٢ ٦٩٬٥٤١  إجمالي المطلو�ات

 ١٥,٨٨٩,٩٥٣ ١٦,٥٢٥,٩٠٦ ١٣٬٣٤٤٬١٩٤  الموجودات العائدة لمالكي الوحدات صافي

 ١,٦٧١,١٤٤ ١,٨٧٦,٤٨١ ١٬٦١٤٬٢١٥ ١٠ عدد الوحدات القائمة (وحدة)

 ٩,٥١ ٨,٨١ ٨٬٢٧  صافي الموجودات للوحدة

     

 
 

  



المال�ة األول�ة.جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم  ٣٣إلى  ٥تعتبر اإل�ضاحات المرفقة على الصفحات من   
 
   ۲ 
 

 
 
 

(طرح عام) صندوق األول للدخل الدوري   
  اآلخر الشامل والدخل ر�ح أو الخسارة قائمة ال

م٢٠١٨ د�سمبر ٣١المنته�ة في للسنة المال�ة   
(�الر�ال السعودي)   

   
 ٣١ د�سمبر٢٠١٧م ٣١ د�سمبر٢٠١٨م إ�ضاح 

نتائج اإلستثمارات �الق�مة العادلة من خالل الر�ح أو 
    الخسارة

محققة/ (خسائر)  أر�اح   (٦٬٧٥٨) ١٤١,٩٠٢ 
غیر محققة )خسائر(   (٤٩٣٬٢١٥) (٦٢٩٬٢٧٤) 

 ٣٦٥٬١٨٢ ٥٧٦٬٦٠١  توز�عات أر�اح مستلمه
ستثماراتالا / (خسائر) أر�احإجمالي    (٢٧٠٬٨٥٠) ٢٢٥٬٢٨٨ 

 
٦-٤ المصروفات    
 (٢٤٢٬٦٦٥) (٢٢٨٬٥٣٣)  أتعاب إدارة

 (١٧٬٠٠٠) (١٧٬٠٠٠)  أتعاب مهن�ة
 (٨٠٬٨٨٨) (٢٠٬٢٩٢)  أتعاب حفظ موجودات الصندوق 
 (١٢٬٠٠٠) (١٢٬٠٠٠)  مكافأة اجتماعات مجلس اإلدارة

 (٢٨٬٧٧٩) (٧٧٬٧٦٥)  مصروفات أخرى 
 (٣٨١٬٣٣٢) (٣٥٥٬٥٩٠)  إجمالي المصروفات

    
 (٦٥٢٬١٨٢) (١٣٠٬٣٠٢)  (النقص) في صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات

    الدخل ( الخسارة) الشامل اآلخر
 - -  اإليرادات / (الخسائر) الشاملة األخرى 

    
الدخل الشامل للفترة العائدة لمالكي الوحدات إجمالي   (١٣٠٬٣٠٢) (٦٥٢٬١٨٢) 

 
 
  



المال�ة األول�ة.جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم  ٣٣إلى  ٥تعتبر اإل�ضاحات المرفقة على الصفحات من   
 
   ۳ 
 

 
 

(طرح عام) صندوق األول للدخل الدوري   
 قائمة التغیرات في صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات 

م٢٠١٨ د�سمبر ٣١المنته�ة في للسنة المال�ة   
(�الر�ال السعودي)   

٢٠١٧يناير  ١ ٢٠١٧ ٢٠١٨   
    

صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات 
السنةفي بدا�ة   

١٧٬٣٣٠٬٩٨٣ ١٥٬٨٨٩٬٩٥٣ ١٦٬٥٢٥٬٩٠٦ 

    
الز�ادة / (النقص) في صافي الموجودات 

   من التعامل في الوحدات
 

    
 ٢٠٠٬٠٠٠ ٣٬٠٠٠٬٠٠٠ ٣٨٢٬٢٠٠ متحصالت من وحدات م�اعة

    
)١٬١٥٠٬٤٦٩( (٢٬٦٦٩٬٩٢٨) ق�مة الوحدات المستردة  )١٬٣١٤٬٤٧٢(  

    
)٥٦١٬٣٩٦( (٧٦٣٬٦٨٢) توز�عات أر�اح  )٥١٩٬٣٨١(  

    
)١٬٦٣٣٬٨٥٣( ١٬٢٨٨٬١٣٥ (٣٬٠٥١٬٤١٠) صافي التعامل في الوحدات  

    
في صافي الموجودات  / الز�ادة (النقص)

 العائدة لمالكي الوحدات
(١٣٠٬٣٠٢) )٦٥٢٬١٨٢(  ١٩٢٬٨٢٣ 

    
الموجودات العائدة لمالكي الوحدات  صافي

السنةفي نها�ة   
١٥٬٨٨٩٬٩٥٣ ١٦٬٥٢٥٬٩٠٦ ١٣٬٣٤٤٬١٩٤ 

  
 
 
  



المال�ة األول�ة.جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم  ٣٣إلى  ٥تعتبر اإل�ضاحات المرفقة على الصفحات من   
 
   ٤ 
 

 
 

(طرح عام) صندوق األول للدخل الدوري   
م٢٠١٨ د�سمبر ٣١المنته�ة في للسنة المال�ة  قائمة التدفقات النقد�ة  

 (�الر�ال السعودي)

  
٣١ د�سمبر 

 ٢٠١٨م
٣١ د�سمبر 

 ٢٠١٧م
التدفقات النقد�ة من األنشطة التشغیل�ة       

في صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات (النقص)   )١٣٠٬٣٠٢(  (٦٥٢٬١٨٢) 
    

      تعد�الت لـ:
غیر محققة من استثمارات �الق�مة العادلة ) خسائرأر�اح / (

  من خالل الر�ح او الخسارة
٦٢٩٬٢٧٤ ٤٩٣٬٢١٥ 

    
    صافي التغیر في رأس المال العامل:

 (٨٬٢٩٨٬٢٣٧) ٤٬١٧٩٬٧٥٨  إستثمارات �الق�مة العادلة من خالل الر�ح أو الخسارة
)٤٬٧٠١(  مصروفات مستحقة ومطلو�ات أخري   (١١٬٥٦٣) 

(المستخدمة في) األنشطة  / صافي النقد�ة الناتجة من
  التشغیل�ة

(٨٬٣٣٢٬٧٠٨) ٤٬٥٣٧٬٩٧٠ 

    
االستثمار�ةالتدفقات النقد�ة من األنشطة        

 ٣٬٠٠٠٬٠٠٠ ٣٨٢٬٢٠٠  متحصالت من وحدات م�اعة
)٢٬٦٦٩٬٩٢٨(  ق�مة الوحدات المستردة  (١٬١٥٠٬٤٦٩) 

)٧٦٣٬٦٨٢(  توز�عات أر�اح  (٥٦١٬٣٩٦) 
الناتجة من األنشطة  (المستخدمة في) / صافي النقد�ة

  االستثمار�ة
)٣٬٠٥١٬٤١٠(  ١٬٢٨٨٬١٣٥ 

    
صافي التغیر في النقد وما في حكمه     (٧٬٠٤٤٬٥٧٣) ١٬٤٨٦٬٥٦٠ 
السنةالنقد وما في حكمه في بدا�ة      ٧٬٤٠٦٬٥٠٣ ٣٦١٬٩٣٠ 

د�سمبر ٣١النقد وما في حكمه في    ٣٦١٬٩٣٠ ١٬٨٤٨٬٤٩٠ 

  



 (طرح عام) صندوق األول للدخل الدوري 
  إ�ضاحات حول القوائم المال�ة

 م٢٠١٨د�سمبر  ٣١ المنته�ة في للسنة المال�ة
     (�الر�ال السعودي)

٥ 
 

 الصندوق وأنشطته .١
هو صندوق إستثماري مفتوح و يدار من قبل شر�ة  )الصندوق (طرح عام)،( صندوق األول للدخل الدوري 

لصالح حملة الوحدات في الصندوق. وقد تم طرحه للمشار�ین طرحا عام  )الصندوق  مدير(األول �ابیتال 
 .حسب لوائح هیئة السوق المال�ة

المال المستثمر على مدى فترة الصندوق من خالل اإلستثمار في رأس يهدف الصندوق لتحقیق نمو في 
 .السعود�ة المدرجة في سوق األسهم السعودي أسهم الشر�ات

 سبتمبر ٢٦(الموافق  هـ١٤٣٢ شوال ٢٨قام مدير الصندوق �مخاط�ة هیئة السوق المال�ة بتار�خ 
وقد تم الحصول على موافقة هیئة السوق المال�ة ، وحدات الصندوق طرحًا عامًا  ) �شأن طرحم٢٠١١
فقًا ) على طرح وحدات الصندوق طرحًا عامًا و م٢٠١١ د�سمبر ٢٥هـ (الموافق ١٤٣٣ محرم ٣٠بتار�خ 

 لشروط وأحكام الصندوق النهائ�ة.
 

 المنظمة الجهة .٢
 �خضع الصندوق لنظام صناديق استثمار (النظام) الصادر عن هیئة السوق المال�ة (الهیئة) ط�قا للقرار رقم

م) والذي �حدد �التفصیل متطل�ات  ٢٠٠٦د�سمبر  ٢٤هـ (الموافق ١٤٢٧ذو الحجة  ٣م في  ٢١٩٢٠٠٦-١ 
 .االستثمار وادارتها وطرح وحداتها وجم�ع األنشطة المرت�طة بها في المملكة العر��ة السعود�ة تأس�س صناديق

 أسس إعداد القوائم المال�ة .٣

 ب�ان اإللتزام (المعايیر المحاسب�ة المط�قة) ١-٣

 السـعود�ة العر��ـة المملكـة فـي المعتمـدة المال�ـة للتقـار�ر الدول�ـة للمعـايیر وفقـا المال�ـة القـوائم هـذه إعـداد تـم -

 .القانونیین للمحاسبین السعود�ة الهیئة من المعتمدة األخرى  واإلصدارات والمعايیر
 

م وفقا ٢٠١٧د�سمبر  ٣١الصندوق �إعداد وعرض قوائمه المال�ة النظام�ة حتى السنة المال�ة المنته�ة في  قام -

للمعايیر المحاسب�ة المتعارف علیها في المملكة العر��ة السعود�ة الصادرة عن الهیئة السعود�ة للمحاسبین 

لح ("معايیر الهیئة السعود�ة للمحاسبین القانونیین التي لها عالقة �إعداد وعرض القوائم المال�ة. إن مصط

القانونیین") في هذه القوائم المال�ة �عود لمعايیر الهیئة السعود�ة للمحاسبین القانونیین قبل تطبیق المعايیر 

 ٠الدول�ة للتقار�ر المال�ة

لدول�ة المعتمدة في م قام الصندوق بتطبیق معايیر التقار�ر المال�ة ا٢٠١٨يناير  ١المال�ة التي تبدأ في  للفترات -
). وعند تطبیق المعايیر ١المملكة العر��ة السعود�ة وقد تم التطبیق وفقا للمع�ار الدولي للتقر�ر المالي رقم (

د�سمبر  ٣١الدول�ة إلعداد التقار�ر المال�ة ألول مرة يتم تعديل االرصدة االفتتاح�ة للمر�ز المالي �ما في 
وهو تار�خ انتقال الصندوق إلى   م٢٠١٧يناير  ١�ز المالي �ما في م، و االرصدة االفتتاح�ة للمر ٢٠١٧

معايیر التقار�ر المال�ة الدول�ة وفًقا للمعايیر الدول�ة إلعداد التقار�ر المال�ة �ما تم اعتمادها وعرضها 
للمحاسبین  للمعايیر المحاسب�ة المتعارف علیها في المملكة العر��ة السعود�ة الصادرة عن الهیئة السعود�ة وفقا

 القانونیین.
 



 (طرح عام) صندوق األول للدخل الدوري 
  إ�ضاحات حول القوائم المال�ة

 م٢٠١٨د�سمبر  ٣١ المنته�ة في للسنة المال�ة
     (�الر�ال السعودي)

٦ 
 

م ين�غي على الصندوق تطبیق  ٢٠١٦أكتو�ر  ١٦وفقا لتعم�م هیئة السوق المال�ة من خالل قرارها بتار�خ  -
نموذج التكلفة لق�اس الممتلكات واآلالت والمعدات واالستثمارات العقار�ة والموجودات غیر الملموسة (إن 

المال�ة لفترة الثالث سنوات التي تبدأ من تار�خ تطبیق المعايیر  وجدت) عند تطبیق المعايیر الدول�ة للتقار�ر
 الدول�ة للتقار�ر المال�ة.

تتضمن اال�ضاحات المرفقة شرحًا عن ��ف�ة تأثیر تطبیق االنتقال إلى المعايیر الدول�ة للتقار�ر المال�ة على  -
اح التسو�ات التي تم ادرجها ). يتتضمن اإل�ض٣-٦المر�ز المالي، واألداء المالي للصندوق في إ�ضاح (

المحاسب�ة  المقارنة في تار�خ االنتقال وفقًا المعايیر لسنواتلحقوق مالكي الوحدات و�جمالي الدخل الشامل 
 المال�ة المعتمدة. الدول�ة للتقار�ر القانونیین وفقا للمعايیر المقبولة المعدة وفقا لمعايیر الهیئة السعود�ة للمحاسبین

 القوائم المال�ة جن�ا إلى جنب مع القوائم المال�ة السنو�ة المعدة وفقا لمعايیر الهیئة السعود�ة�جب قراءة هذه  -
 المعدة وفقا للمعايیر الدول�ة للتقار�ر المال�ة ٢٠١٧د�سمبر  ٣١للمحاسبین القانونیین للسنة المنته�ة في 

الصادرة عن الهیئة السعود�ة للمحاسبین  المعتمدة في المملكة العر��ة السعود�ة والمعايیر واإلصدارات األخرى 
 .القانونیین

 
  أساس الق�اس ٢-٣

 المالي المر�ز في قائمة الواردة التال�ة الهامة البنود عدا ما التار�خ�ة التكلفة مبدأ أساس على المال�ة القوائم ذهه إعداد تم

 

 طر�قة الق�اس البند

  

 الق�مة العادلة �الق�مة العادلة من خالل الر�ح أو الخسارة إستثمارت

 

 العملة الوظ�ف�ة وعملة العرض ٣-٣

تم عرض هذه القوائم المال�ة �الر�ال السعودي، وهي العملة الوظ�ف�ة للصندوق. جم�ع الم�الغ �الر�ال السعودي، 

 ما لم يرد خالف ذلك.

 

 الهامة المحاسب�ة الس�اسات  -٤

 

 المط�قة  غیر الصادرة المعايیر  ١-٤

�عـد  التـي تبـدأ المعـايیر المط�قـة والتفسـیرات التـي صـدرت للسـنوات على والتعد�الت ف�ما يلي المعايیر الجديدة

المال�ـة.  هـذه القـوائم إعـداد عند بتطب�قها الصندوق  �قم لم الم�كر ، ولكن �التطبیق السماح م مع٢٠١٩يناير ١

 مكن تطب�قه من هذه المعايیر إذا �ان ذلك ممكنا عند دخولها حیز التنفیذ. و�عتزم الصندوق تطبیق ما�

  



 (طرح عام) صندوق األول للدخل الدوري 
  إ�ضاحات حول القوائم المال�ة

 م٢٠١٨د�سمبر  ٣١ المنته�ة في للسنة المال�ة
     (�الر�ال السعودي)

۷ 
 

 

 عقود اإل�جار  - )١٦المع�ار الدولي للتقار�ر المال�ة رقم ( - أ

 الدولي المع�ار وهأصدر مجلس المعايیر المحاس�ة الدول�ة مع�ارا جديدا لالعتراف �عقود اإل�جار و -

 م. س�حل هذا المع�ار محل: ٢٠١٦ يناير ١٣ بتار�خ ( ١٦ ) المال�ة للتقار�ر

 " اإل�جار عقود" ۔ )١٧مع�ار المحاس�ة الدولي رقم ( •

" ف�مـــا إذا �ـــان الترتیـــب -) ٤تفســـیر لجنـــة تفســـیرات المعـــايیر الدول�ـــة للتقـــار�ر المال�ـــة للمع�ـــار ( •

 �حتوي على عقد إ�جار" 

ـــار • ـــة للمع� ـــار�ر المال� ـــة للتق ـــة تفســـیرات المعـــايیر الدول� ـــم ( تفســـیر لجن ـــود اإل�جـــار " -) ١٥رق عق

 الحوافز"  -التشغیلي 

ــــ�م جــــوهر " -) ٢٧تفســــیر لجنــــة تفســــیرات المعــــايیر الدول�ــــة للتقــــار�ر المال�ــــة للمع�ــــار رقــــم ( • تقی

 المعامالت التي تنطوي على شكل قانوني لعقد اإل�جار".

ـــم ( - ـــدولي رق ـــار المحاســـ�ة ال ـــد ا١٧�موجـــب مع� ـــین عق ـــز ب ـــى المســـتأجر�ن التمیی إل�جـــار )، �جـــب عل

التمو�لي (داخل قائمة المر�ز المالي) وعقد اإل�جار التشغیلي (خارج قائمة المر�ز المالي). و�تطلـب 

) مـــن المســـتأجر االعتـــراف �ـــالتزام اإل�جـــار الـــذي �عكـــس ١٦المع�ـــار الـــدولي للتقـــار�ر المال�ـــة رقـــم (

ـــع عقـــود اإل�جـــار.  وقـــد اقـــر مجلـــس مـــدفوعات اإل�جـــار المســـتقبل�ة و "حـــق اســـتخدام األصـــل" لجم�

المعـايیر الدول�ــة للمحاســ�ة إعفــاء اخت�ار�ــا لــ�عض عقــود اإل�جــار قصــیرة األجــل وموجــودات اإل�جــار، 

 ومع ذلك فإنه ال �مكن تطبیق هذا اإلعفاء إال من قبل المستأجر.

عقــد إ�جــار إذا �ــان  -أو فحــواه  -)، �مثــل العقــد ١٦�موجــب المع�ــار الــدولي للتقــار�ر المال�ــة رقــم ( -

 د ينقل الحق في الس�طرة على استخدام أصل محدد لفترة من الوقت مقابل ثمن. العق

ســُ�طلب مــن المســتأجر�ن إعــادة ق�ــاس التــزام عقــد اإل�جــار عنــد وقــوع أحــداث معینــة (مثــل التغیــر فــي  -

مدة عقد اإل�جار او التغیر في دفعات اإل�جار المستقبل�ة نت�جة التغیر في مؤشـر او معـدل مسـتخدم 

�مــة هــذه الـــدفعات). �قــوم المســتأجر فـــي العمــوم �ــاالعتراف �مبلــغ إعـــادة ق�ــاس التــزام عقـــد لتحديــد ق

 اإل�جار �تعديل في حق استخدام األصل. 

) لــم ١٦المحاسـ�ة عــن عقــود اإل�جــار �النســ�ة للمــؤجر �موجـب المع�ــار الــدولي للتقــار�ر المال�ــة رقــم ( -

). �ســـتمر ١٧المحاســـ�ة الـــدولي رقـــم (تتغیـــر �شـــكل جـــوهري عـــن المحاســـ�ة الحال�ـــة �موجـــب مع�ـــار 

المــؤجر بتصــن�ف �افــة عقــود اإل�جــار �اســتخدام نفــس مبــدأ التصــن�ف المت�ــع فــي مع�ــار المحاســ�ة 

 ) والتمییز بین نوعین من عقود اإل�جار: التشغیلي والتمو�لي. ١٧الدولي رقم (

تأجر االفصـاح أكثـر ممـا ) أ�ضـًا مـن المـؤجر والمسـ١٦يتطلب المع�ار الـدولي للتقـار�ر المال�ـة رقـم ( -

 ). ١٧هو مطلوب �موجب مع�ار المحاس�ة الدولي رقم (
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     (�الر�ال السعودي)

۸ 
 

 

م ٢٠١٩ينـاير  ١) سـاري للفتـرات السـنو�ة التـي تبـدأ فـي ۱٦إن المع�ار الدولي للتقار�ر المال�ة رقـم ( -

او �عــد هـــذا التــار�خ مـــع الســـماح �ــالتطبیق الم�كـــر ولكـــن لــ�س قبـــل تطبیـــق المنشــاة للمع�ـــار الـــدولي 

). �مكــن للمســتأجر االخت�ــار فــي تطبیــق المع�ــار إمــا �ــأثر رجعــي �امــل او ١٥ار�ر المال�ــة رقــم (للتقــ

 �اثر رجعي معدل. تسمح األحكام االنتقال�ة للمع�ار ب�عض االعفاءات. 

م ســ�قوم الصــندوق بتقیــ�م التــأثیر المحتمــل لتطبیــق المع�ــار الــدولي للتقــار�ر المال�ــة رقــم ٢٠١٩فــي  -

 لمال�ة.) على قوائمه ا١٦(
 

 )٢٠١٧-٢٠١٥للتقار�ر المال�ة ( الدول�ة للمعايیر السنو�ة التعد�الت - ب

 التقـار�ر  إلعـداد الـدولي والمع�ـار "االعمـال انـدماج"  (٣)المال�ـة  التقـار�ر إلعـداد الـدولي المع�ـار

 ،"المشتر�ة الترتی�ات" (١١)  المال�ة

 تعر�ـف تسـتوفي التـي المشـتر�ةالعمل�ـات  فـي تهاحصـ ز�ـادة عـن الشـر�ة طر�قـة محاسـ�ة يوضـح 

 التجار�ة حیث: األعمال

 بها المحتفظ الحصة ق�اس �عاد فال مشتر�ة س�طرة على) حصل (أو ما طرف احتفظ إذا 

 .سا�قاً 

 خالل من هاعلی الحصول يتم أعمال دمج هي المعاملة فإن س�طرة على ما طرف حصل إذا 

 .�الق�مة العادلة سا�قاً  بها المحتفظ الحصة ق�اس �إعادة المستحوذ الطرف و�قوم مراحل

 الدخل ضرائب ١٢ الدولي المحاس�ة مع�ار 

 لـألدوات المـدفوعات یهـاف (�مـا أر�ـاح توز�عـات مـن الناتجـة الـدخل ضـرائب ت�عـات كافـة أن يبـین

 أر�اح عنها نتج التي المال�ة المصنفة �حقوق ملك�ة) يتم االعتراف بها �شكل ثابت ضمن المعاملة

 .الملك�ة حقوق  أو اآلخر الخسائر أو الدخل الشامل أو األر�اح في للتوز�ع قابلة
 

 االقتراض تكال�ف ٢٣ الدولي المحاس�ة مع�ار  
فقـط  �سـتثني لـةهالمـؤ االقتـراض تكـال�ف الحتسـاب المسـتخدمة العامة القروض مجموعة أن توضح

 .اإلنشاء أو التطو�ر تحت الزالت التي لةهالمؤ الموجودات .لتمو�ل المحددة القروض
 أي أو الب�ـع أو المحـدد لالسـتخدام اآلن زةهالجـا لـةهالمـؤ الموجودات لتمو�ل المحددة القروض أما

 �ـأثر تطبیـق تكـال�ف ألن ونظـراً  .العامـة تلـك المجموعـة فـي إدراجهـا فیـتم لـةهمـؤ غیـر موجـودات
 فـي أو المتكبـدة االقتـراض تكـال�ف علـى مسـتقبلي �ـأثر التغیرات تطبیق فیتم المزا�ا �فوق  قد رجعي

 .للتعد�الت المنشأة تطبیق تار�خ �عد
 ضر��ة معالجات حول التأكد عدم حالة )٢٣المالي ( للتقر�ر الدول�ة المعايیر تفسیرات لجنة تفسیر - ت

 الدخل
 الضرائب.  أنظمة قبل من �عد قبولها يتم لم التي الدخل ضر��ة معالجة عن المحاس�ة لتوض�ح �سعى
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 أخرى  تعد�الت - ث
 علـى ري هتـأثیر جـو لهـا �كون  أن يتوقع وال اآلن حتى تطب�قها يتم لم المعايیر على التال�ة التعد�الت

 .للصندوق  المال�ة القوائم
 ٩المـالي للتقر�ـر الـدولي المع�ـار علـى تعـد�الت( العكسـى التعـو�ض مـع مقـدماً  المـدفوعات خصـائص 

.( 
 المحاس�ة مع�ار على (تعد�الت  المشتر�ة والمشار�ع الزمیلة الشر�ات في األجل طو�لة الحصص 

 ). ٢٨ الدولي
 ١٩ الدولي المحاس�ة مع�ار على (تعد�الت التسو�ة أو االختصار أو الخطط تعد�الت.( 

 
 الس�اسات المحاسب�ة الهامة المط�قة ٢-٤

 السـنوات جم�ـع علـى الصـندوق  بواسـطة تطب�قهـا تـم والتـي المعتمـدة المحاسـب�ة الس�اسـات ألهـم عـرض يلي ف�ما
 .المعروضة المحاسب�ة

 
 تصن�ف ما هو متداول مقابل ما هو غیر متداول - أ

 

 الموجودات  -
�عرض الصندوق الموجـودات والمطلو�ـات فـي قائمـة المر�ـز المـالي اسـتنادًا إلـى التصـن�ف متـداول/غیر متـداول. 

 و�تم تصن�ف األصل ضمن الموجودات المتداولة في حال:
 توقع ب�ع األصل أو هناك ن�ة لب�عه أو استهالكه خالل دورة األعمال العاد�ة التشغیل�ة؛ أو  •
 االحتفاظ �األصل �شكل رئ�سي �غرض المتاجرة؛ أو  •
كــون األصــل نقــدا أو فــي حكــم النقــد إال إذا  شــهرًا �عــد تــار�خ التقر�ــر المــالي؛ أو ۱۲توقــع ب�ــع األصــل خــالل  •

شـــهرًا علـــى األقـــل مـــن تـــار�خ التقر�ـــر ۱۲تخدامه لتســـو�ة التـــزام مــا خـــالل كــان محظـــور ت�ـــادل األصـــل أو اســـ
 المالي.

 ٠�قوم الصندوق بتصن�ف جم�ع الموجودات األخرى �موجودات غیر متداولة (إن وجدت)
 

 المطلو�ات  -

 �عتبر االلتزام ضمن المطلو�ات المتداولة في حال: 

 توقع تسو�ة االلتزام خالل الدورة التشغیل�ة العاد�ة؛ او  •

 االحتفاظ �االلتزام �شكل رئ�سي �غرض المتاجرة؛ أو  •

 شهرًا �عد تار�خ التقر�ر المالي؛ أو ١٢تسو�ة االلتزام خالل  •

 .شهرًا على األقل من تار�خ التقر�ر المالي ١٢عدم وجود حق غیر مشروط لتأجیل تسو�ة االلتزام على مدى  •

 ٠�قوم الصندوق بتصن�ف جم�ع االلتزامات األخرى �مطلو�ات غیر متداولة (إن وجدت) 
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 حكمه في وما النقد - ب

 فـي الصـندوق  والنقـد البنوك لدى األرصدة من حكمه في وما النقد يتكون  ، النقد�ة التدفقات قائمة إعداد ألغراض

 قصـیرة واسـتثمارات أخـرى  أقل البنوك أو أشهر ثالثة خالل أصل�ة إستحقاق فترة لها والتي قصیرة األجل والودائع

 إنشـائها مـن تـار�خ أقـل أو أشـهر ثالثـة األصـل�ة اسـتحقاقها فتـرة تكـون  وجـدت، والتـي إن السـیولة، عال�ـة األجـل

 إدارة يتجزأ من جزء ال تمثل والتي المكشوف على السحب حسا�ات يتضمن �ما .قیود أ�ة بدون  للصندوق  وتتوفر

 .جار�ة حسا�ات إلى المكشوف على سحب من تغیرها المتوقع من والتي للنقد�ة الصندوق 

 

  ودائع مرا�حة ألجل لدى البنوك - ت

تتضمن ودائع المرا�حة ألجل لدى البنوك إيداعات لدى البنوك مـدة اسـتحقاقها األصـل�ة أكثـر مـن ثالثـة أشـهر وأقـل 

 من سنة واحدة من تار�خ اإليداع. 
 

  ق�اس الق�مة العادلة - ث

الق�مــة العادلــة هــي الســعر الــذي �مكــن الحصــول عل�ــه مقابــل ب�ــع أصــل أو ســداد التــزام فــي معاملــة تــتم بــین  -

أطراف السوق في تار�خ الق�اس. �ستند ق�اس الق�مة العادلة إلى االفتراض �أن معاملـة ب�ـع األصـل أو تحو�ـل 

 االلتزام تتم إما:

 من خالل السوق الرئ�س�ة لألصل أو االلتزام، أو  •

 من خالل السوق األكثر منفعة لألصل أو االلتزام في ظل غ�اب سوق رئ�س�ة. •

 �جب ان تكون السوق الرئ�سي أو السوق األكثر منفعة قا�ًال للوصول ال�ه من قبل الصندوق.  -

عنــد تســعیر  أطــراف الســوق  االفتراضــات التــي �ســتخدمها �اســتعمال التــزام مــا أو ألصــل العادلــة الق�مــة ق�ــاس يــتم -

 افتراض أن األطراف في السوق يتصرفون وفق ما �حقق أفضل مصالح اقتصاد�ة لهم. االلتزام على أو األصل

�أخـــذ ق�ـــاس الق�مـــة العادلـــة لألصـــل غیـــر المـــالي فـــي الحســـ�ان قـــدرة األطـــراف فـــي الســـوق علـــى تـــوفیر منـــافع  -

السـوق لتحقیـق  اقتصاد�ة �استخدام األصل ف�ما �حقق أفضـل منفعـة منـه أو ب�عـه إلـى طـرف أخـر مـن أطـراف

 أفضل منفعة منه.

�ســتخدم الصــندوق أســالیب تقیــ�م تــتالءم مــع الظــروف وتتــوافر لهــا ب�انــات �اف�ــة لق�ــاس الق�مــة العادلــة وتعظــ�م  -

 استخدام المعط�ات القابلة للمالحظة ذات العالقة وتقل�ص استخدام المعط�ات غیر القابلة للمالحظة ، حیث:

المسـتوى  ذلـك فـي �مـا اإلدارة، علـى الهامـة الق�مـة العادلـة �اسـاتق جم�ـع علـى اإلشـراف مسـؤول�ة تقـع •

 .العادلة للق�م الثالث

 دوري. �شكل التقی�م وتعد�الت للمالحظة القابلة غیر الهامة المدخالت �مراجعة اإلدارة وتقوم •

لية ؤولمسراء الخبال يتحم�ستخدم الصندوق خبراء خارجیین مؤهلین ومستقلین ف�ما يتعلق �ق�اس الق�م العادلة.  -

 .٣وى لة للمستدلعام القيك الذبما في الهامة، لة دلعاالقيمة ت ابجميع قياسام لقيان الشاملة عا
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�قوم الخبراء الخارجیون �صورة منتظمـة �مراجعـة المـدخالت الهامـة غیـر القابلـة للمالحظـة وتعـد�الت التقیـ�م.  

الوســاطة أو خــدمات التســعیر ، لق�ــاس القــ�م العادلــة ، إذا تــم اســتخدام معلومــات الطــرف الثالــث، مثــل أســعار 

�قوم الخبراء الخارجیون بتقیـ�م األدلـة التـي تـم الحصـول علیهـا مـن األطـراف الخـارجین لـدعم االسـتنتاجات �ـأن 

هــذه التقی�مــات وفقــًا لمتطل�ــات المعــايیر الدول�ــة للتقــار�ر المال�ــة ، �مــا فــي ذلــك  تصــن�فات الق�مــة العادلــة فــي 

 سل الهرمي.التسل

أو المطلو�ات  للموجودات العادلة الق�مة ق�اس عند المستطاع قدر الملحوظة السوق  ب�انات �ستخدم الصندوق  -

 المـدخالت بنـاء علـى العادلـة للق�مـة الهرمـي التسلسـل فـي مختلفـة مسـتو�ات إلـى العادلـة القـ�م يتم تصـن�ف و

 :يلي كما التقی�م في أسالیب المستخدمة

  .المماثلة والمطلو�ات للموجودات النشطة األسواق المعدلة) في (غیر المدرجة األسعار  :١ المستوى  •

 أو لألصـل هـامالحظت �مكـن والتـي ١ المسـتوى  فـي المدرجـة األسـعار �خـالف مـدخالت  :٢ المسـتوى  •

 األسعار). من مشتقة م�اشر (أي غیر �شكل أو األسعار) (مثل م�اشرة إما االلتزام

مالحظتهـا  �مكـن سـوق  ب�انـات إلـى تسـتند ال التـي والمطلو�ـات للموجـودات مـدخالت  :٣ المسـتوى  •

 ملحوظة). غیر (مدخالت
 

مـن  مختلفـة مسـتو�ات فـي تقـع االلتـزام أو لألصـل العادلـة الق�مـة لق�ـاس المسـتخدمة المـدخالت كانـت إذا -

 مـن التسلسـل المستوى  نفس في امل�الك تصن�فه يتم العادلة الق�مة ق�اس فإن العادلة، للق�مة التسلسل الهرمي

 .كامل لق�اس امه وه للدخل مستوى  أدنى أن حیث للق�مة العادلة الهرمي
 

 حـدث التـي التقر�ـر فتـرة نها�ـة فـي العادلـة للق�مـة الهرمـي التسلسـل مسـتو�ات بـین يثبت الصندوق �التحو�الت -

 .التغییرفیها 
 

 األدوات المال�ة  - ج

) "األدوات المال�ــة"  ٩يــتم إث�ــات وق�ــاس األدوات المال�ــة وفقــا لمتطل�ــات المع�ــار الــدولي للتقر�ــر المــالي رقــم ( -

الذي �حدد و�عالج تصن�ف وق�اس واست�عاد الموجودات المال�ة والمطلو�ات المال�ـة و�عـض عقـود شـراء أو��ـع 

 لمتعلقة بذلك.ا الس�اسات المحاسب�ة تفاصیل يلي البنود غیر المال�ة. وف�ما
 

 الموجودات المال�ة والمطلو�ات المال�ة  -االعتراف األولي  -

�جــب علــى المنشــأة إدراج أي أصــل مــالي او التــزام مــالي فــي قائمــة المر�ــز المــالي عنــدما تصــ�ح المنشــأة طرفــا مــن 

 أحكام تعاقد�ة لألداة.
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 الموجودات المال�ة  -
 

 الق�اس األولي •

الـذمم المدينـة التجار�ـة التـي ال تتضـمن عنصـرا تمو�ل�ـًا جوهر�ـًا، يـتم ق�ـاس األصـل  عند الق�اس األولي، �اسـتثناء

و�تم اث�ات تكال�ف المعاملة العائدة م�اشرة إلى اقتناء األصـل  .الخسارة أو خالل الر�ح المالي �الق�مة العادلة من

 المالي في قائمة الر�ح أو الخسارة.

 العادلة �ق�مته المالي الخسارة يتم ق�اس األصل أو خالل الر�ح من العادلة �الق�مة ل�س المالي األصل كان و�ذا

 المعاملة العائدة م�اشرة إلى اقتناء األصل المالي.  تكال�ف إلى �اإلضافة

شــهرًا  ١٢يــتم ق�ــاس الــذمم المدينــة التجار�ــة التــي ال تحــوي عنصــرا تمو�ل�ــًا جوهر�ــًا أو التــي تســتحق فــي أقــل مــن 

 ).١٥فقًا للمع�ار الدولي للتقر�ر المالي رقم (�سعر المعاملة و 

 التصن�ف والق�اس الالحق  •

ضـمن فئـات الق�ـاس التال�ـة بنـاء علـى  هاتصـن�ف علـى المشـتقة غیـر المال�ـة للموجـودات الالحـق الق�ـاس �عتمـد

 النقد�ة:نموذج األعمال الذى يتم من خالله ادارة الموجودات المال�ة و�ذلك الشروط التعاقد�ة للتدفقات 

 :الخسارة أو الر�ح خالل من العادلة �الق�مة مال�ة موجوداتأ) 

 خصـم دون  تقر�ـر فتـرة كـل نها�ـة فـي الخسارة أو الر�ح خالل من العادلة �الق�مة المال�ة الموجودات ق�اس يتم

 فـي المال�ـة الموجـودات مـن أي مـن الـتخلص أو الب�ـع عنـد المجموعـة اهتتكبـد قـد التـي تكـال�ف المعاملـة

 .المستقبل

 الشـامل الـدخل خـالل مـن العادلـة �الق�مة أو المطفأة �التكلفة كمقاسة مصنفة الغیر المال�ة األصول جم�ع إن

 جم�ـع يتضـمن وهـذا ,الخسـارة أو الـر�ح خـالل مـن العادلـة �الق�مة ق�اسها يتم أدناه لما سیتم ب�انه ووفقا اآلخر

 األصـول نهـائي �شـكل �خصـص أن للصـندوق  �حـق األولـي وعنـد االث�ـات األخـرى  المشـتقة المال�ـة األصـول

 خـالل مـن العادلـة �الق�مـة أو المطفـأة الق�ـاس �التكلفـة ومتطل�ـات شـروط تسـتوفي أخـرى  �طر�قـة والتـي المال�ـة

 أو الخسارة. الر�ح خالل من العادلة �الق�مة مال�ة كأصول اآلخر الشامل الدخل

 تخف�ض أو �أخرى  أو �طر�قة ينشأ قد الذي المحاسبي التطابق عدم �حذف �قوم فإنه بذلك الصندوق  قام و�ذا 

 .كبیر التطابق �شكل عدم

 :االخر الشامل الدخل خالل من العادلة �الق�مة مال�ة ب) موجودات

االخـر) أو  (أدوات حقـوق ملك�ـة �الق�مـة  الشـامل الـدخل خـالل وهى تكون اما (أدوات دين �الق�مة العادلة مـن

 االخر) الشامل الدخل خالل العادلة من
 

 يـتم وال تقر�ـر فتـرة كـل نها�ـة فـي االخـر الشـامل الدخل خالل من العادلة �الق�مة المال�ة الموجودات ق�اس يتم

 .المستقبل في األصل من التخلص يتم عندما المجموعة اهتتكبد التي تكال�ف المعامالت خصم
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 اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة �الق�مة الدين أدوات في االستثمارات ق�اس مع العلم انه يتم 

 الخسارة: أو الر�ح خالل من �الق�مة العادلة ق�اسها يتم وال التالیین الشرطین استوفت إذا

 نقد�ة تدفقات تحصیل طر�ق عن منه الهدف يتحقق الذي األعمال نموذج ضمن بها االحتفاظ يتم 

 موجودات مال�ة. و و��ع تعاقد�ة

 المبلـغ ألصـل مـدفوعات فقـط تمثـل التـي النقد�ـة للتـدفقات محددة توار�خ في تعاقد�ةال فتراتها تنشأ 

 المبلغ القائم. أصل على والفائدة

 بها سـا�قا المعترف المتراكمة الخسائر أو األر�اح تصن�ف إعادة يتم المال�ة، �الموجودات اإلعتراف الغاء عند

 الق�مة خسائر أو أر�اح إعادة تصن�ف الحقا يتم ال ذلك، ومع الخسارة أو الر�ح إلى الشامل اآلخر الدخل في

 .حقوق الملك�ة أدوات حالة في والخسارة الر�ح إلى العادلة
 

 :المطفأة �التكلفة ق�اسها يتم مال�ة ج) موجودات

 التالیین:الشرطین  است�فاء حال الفعلي في الفائدة معدل طر�قة المالي �التكلفة المطفأة �استخدام األصل �جب ق�اس

أ) االحتفـــاظ �األصـــل المـــالي ضـــمن نمـــوذج األعمـــال الـــذي يهـــدف إلـــى االحتفـــاظ �ـــالموجودات المال�ـــة مـــن 

 تحصیل التدفقات النقد�ة التعاقد�ة؛ و 

ب) أن تؤدي الشروط التعاقد�ة لألصل المـالي فـي تـوار�خ محـددة إلـى تـدفقات نقد�ـة التـي هـي دفعـات للمبلـغ 

 غ األصلي القائم.األصلي والفائدة على المبل

تتضــمن الموجـــودات المال�ـــة المقاســـة �التكلفـــة المطفـــأة الــذمم المدينـــة التجار�ـــة والـــذمم المدينـــة األخـــرى وودائـــع 

مرا�حة ألجل. تتضمن ودائـع المرا�حـة ألجـل لـدى البنـوك إيـداعات لـدى البنـوك بتـوار�خ اسـتحقاق أصـلي أكثـر 

 ضـمن موجـودات المدرجـة يـداع وأ�ضـًا تتضـمن القـروضمـن ثالثـة أشـهر وأقـل مـن سـنة واحـدة مـن تـار�خ اإل

 .أخرى  متداولة مال�ة غیر
 

�عــد الق�ــاس األولــي، يــتم ق�ــاس هــذه الموجــودات المال�ــة الحقــًا �التكلفــة المطفــأة �اســتخدام طر�قــة معــدل الفائــدة 

ذ �االعت�ـار أي الفعال ناقصًا االنخفاض في الق�مة (إن وجدت). يـتم احتسـاب التكلفـة المطفـأة مـن خـالل األخـ

خصم او عالوة على االقتناء والرسوم أو التكال�ف التي تعتبر جزءًا أساس�ًا من معدل الفائدة الفعال. يتم إدراج 

إطفاء معدل الفائدة الفعال ضمن إيرادات التمو�ل فـي الـر�ح أو الخسـارة. تـدرج الخسـائر الناتجـة عـن انخفـاض 

 الق�مة في الر�ح أو الخسارة.
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 أعاله الفئات تصن�ف عن الناتجة الخسائر أو لالر�اح والعرض االث�ات طر�قة يلي وف�ما

 الخسائر و لالر�اح والعرض االث�ات صنف الق�اس

ــــــــــــة  ــــــــــــة �التكلف األصــــــــــــول المال�

 المطفأه

 :الخسارة أو الر�ح في التال�ة البنود ادراج يتم -

  الفعلي الفائدة معدل طر�قة �استخدام الفائدة ايراد -

(انخفــاض الق�مــة  الخســائر) عكـس (أو المتوقعـه االئتمان�ــة الخسـائر -

 وعكسها)

  األجنب�ة العمالت صرف خسائر أو مكاسب -

 أو فـإن المكاسـب المـالي (االسـت�عاد) ، �االصـل االعتـراف الغـاء يـتم عنـدما -

  أو الخسارة الر�ح في بها االعتراف يتم الخسائر الناتجة

أدوات ديــن �الق�مــة العادلــة مــن 

 االخر  الشامل الدخل خالل

 �استثناء البنوداالخر  الشامل الدخل في بها االعتراف يتم والخسائر المكاسب -

 المط�قـة نفسـها �الطر�قـة او الخسـارة  الـر�ح فـي بهـا االعتراف يتم والتي التال�ة

 : المقاسة �التكلفة المطفأة المال�ة األصول على

 . الفعل�ة الفائدة طر�قة �استخدام الفوائد إيرادات -

. (انخفـاض الق�مـة  الخسـائر) عكـس (أو المتوقعـه االئتمان�ـة الخسـائر -

 وعكسها)

 األجنب�ة العمالت صرف خسائر أو مكاسب -

 فإنه يتم اعـادة تصـن�ف المالي (االست�عاد)، �االصل االعتراف الغاء يتم عندما -

 الخسارة أو أو الخسائر المتراكمة فى الدخل الشامل االخر الى الر�ح األر�اح

حقــوق  اداوت فــي االســتثمار

الملك�ــــــة �الق�مـــــــة العادلـــــــة مـــــــن 

 الشامل االخر خالل الدخل

 الشامل االخر  الدخل في الخسائر أو �المكاسب االعتراف يتم -

الـر�ح  فـي قائمـة تثبـت �ـدخل ان �جـب االسـتثمارات ذهه مـن األر�ـاح توز�عـات -

 .االستثمارتكلفة  من جزء سداد بوضوح تمثل لم ما أوالخسارة

 االخـر إلـى الـر�ح الشـامل الـدخل في بها المعترف الم�الغ تصن�ف إعادة يتم ال -

 .الظروف من ظرف أي تحت أوالخسارة

قائمـة  خـالل مـن العادلة �الق�مة

  الخسارة أو الر�ح

 يتم الغاء االعتراف، من أو الالحق الق�اس من سواء الناتجة الخسائر أو المكاسب

 .الخسارة أو الر�ح في بها االعتراف
 

 إعادة التصن�ف  •

تقـوم المنشـأة بتغییـر نمـوذج اعمالهـا فـي إدارة الموجـودات المال�ـة، فإنـه �جـب علیهـا إعـادة  -وفقط عنـدما-عندما 

 تصن�ف جم�ع موجوداتها المال�ة المتأثرة بذلك وفقا لمتطل�ات التصن�ف المذ�ورة أعاله.
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 الغاء االعتراف �الموجودات المال�ة  •
يــتم �شــكل رئ�ســي إلغـــاء االعتــراف �أصــل مــالي (أو حســـب مقتضــى الحــال جــزء مـــن أصــل مــالي او جــزء مـــن 

 للتـدفقات النقد�ـة مجموعة من موجودات مال�ة متماثلة) (أي اسـت�عادها مـن قائمـة المر�ـز المـالي) عنـد التعاقد�ـة
 الفـرق  و�ـتم إث�ـات .اخـر.  طـرف إلـى الملك�ـة ومنافع مخاطره جم�ع أو المالي األصل تحو�ل األصل أوعند من
 .او الخسارة الر�ح في الدفتر�ة الق�مة في

 

 انخفاض ق�مة الموجودات المال�ة  •
�قوم الصندوق بتار�خ �ل تقر�ر مالي بتقی�م احتمال�ة وجود دلیل موضوعي على أن أصل مالي او مجموعـة مـن 

وقــوع حــدث او أكثــر إذا �ــان لــإلدراج الموجــودات المال�ــة قــد تعرضــت لالنخفــاض. �ظهــر انخفــاض الق�مــة عنــد 
األولي لألصـل تـأثیر علـى التـدفقات النقد�ـة المسـتقبل�ة التقدير�ـة مـن األصـل المـالي أو مجموعـة مـن الموجـودات 

 المال�ة والتي �مكن ق�اسها �صورة �عتد بها.
االئتمـان المتوقعـة ف�مـا ) من المنشاة تطبیـق نمـوذج لق�ـاس خسـائر ٩يتطلب المع�ار الدولي للتقار�ر المال�ة رقم (

ـــ�س �الضـــرورة حصـــول حـــدث ائتمـــاني مـــن أجـــل إدراج الخســـائر  يتعلـــق �انخفـــاض ق�مـــة الموجـــودات المال�ـــة. ل
االئتمان�ــــة. تقــــوم المنشــــأة بــــدال مــــن ذلــــك، مســــتخدمة نمــــوذج الخســــارة االئتمان�ــــة المتوقعــــة، �احتســــاب الخســــائر 

 قر�ر مالي.االئتمان�ة المتوقعة والتغیرات �ما في تار�خ �ل ت
شهرا من الخسائر المتوقعة  ۱۲�جب ق�اس الخسارة االئتمان�ة المتوقعة وعمل مخصص لها إما �مبلغ �عادل (أ) 

 أو (ب) الخسائر المتوقعة الطو�لة األجل. 
  ـــذ يـــتم تكـــو�ن ـــذ البدا�ـــة، عندئ ـــة �شـــكل جـــوهري من ـــة لـــألداة المال� فـــي حـــال عـــدم ز�ـــادة المخـــاطر االئتمان�

 شهرًا.  ۱۲ارة المتوقعة لمدة مخصص �عادل الخس
  .وفي حاالت أخرى، �جب عمل مخصص للخسائر االنتمائ�ة طو�لة األجل 

 

يتم ق�اسها من خالل الدخل الشـامل االخـر ، فإنـه يـتم خفـض الق�مـة  ف�ما عدا االستثمارات فى ادوات الدين التى
الدفتر�ة لألصل من خالل استخدام حسـاب المخصـص و�ـتم إدراج مبلـغ الخسـارة فـي الـر�ح او الخسـارة. وتسـتمر 
إيـــرادات الفائـــدة علـــى الق�مـــة الدفتر�ـــة المخفضـــة �اســـتخدام معـــدل الفائـــدة المســـتعمل فـــي خصـــم التـــدفقات النقد�ـــة 

لمسـتقبل�ة �غـرض ق�ـاس خسـارة االنخفـاض فـي الق�مـة. و�ـتم شـطب القـروض مـع المخصـص المـرت�ط �ـالقروض ا
 عندما ال �كون هناك احتمال واقعي لالسترداد المستقبلي وتحقق جم�ع الضمانات أو تحو�لها إلى الصندوق. 

 ل الشــامل االخــر فإنــه يــتم أمــا ف�مــا يتعلــق �االســتثمارات فــى ادوات الــدين التــى يــتم ق�اســها مــن خــالل الــدخ
اث�ات مخصص الخسارة فى الدخل الشـامل االخـر والمتـراكم فـى احت�ـاطى اعـادة تقیـ�م االسـتثمار ، وال �قلـل 

 من الق�مة الدفتر�ة لألصل المالى فى قائمة المر�ز المالى.
 لتقدير�ـة �سـبب زاد أو نقص مبلغ خسارة االنخفاض في الق�مـة ا -و فى �ل االحوال ف�ما إذا في سنة الحقة

حــدث وقــع �عــد تســجیل االنخفــاض فــي الق�مــة فیــتم ز�ــادة او تقلــ�ص خســارة االنخفــاض فــي الق�مــة المســجلة 
ســـا�قًا مـــن خـــالل تعـــديل حســـاب المخصـــص. إذا مـــا تـــم عكـــس قیـــد شـــطب مـــا فـــي وقـــت الحـــق، فیـــتم قیـــد 

 االسترداد إلى تكال�ف التمو�ل في الر�ح أو الخسارة. 
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  المطلو�ات المال�ة -

 الق�اس األولي  •

يـــتم تصـــن�ف المطلو�ـــات المال�ـــة عنـــد االعتـــراف األولـــي �مطلو�ـــات مال�ـــة �الق�مـــة العادلـــة مـــن خـــالل الـــر�ح أو 

 الخسارة والدخل الشامل اآلخر و�قروض وسلف وذمم دائنة. حسب مقتضى الحال.

ق�ــاس وتســجیل جم�ــع المطلو�ــات المال�ــة بدا�ــة �الق�مــة العادلــة، وفــي حــال القــروض طو�لــة األجــل والســلف  يــتم

 �الق�مـة والذمم الدائنة �عـد خصـم التكـال�ف الم�اشـرة العائـدة علـى المعاملـة. (اى انـه �اسـتثناء المطلو�ـات المال�ـة

 الخسارة). أو في الر�ح م�اشرة مال�ة مطلو�ات �اقتناء م�اشرة المتعلقة المعاملة تكال�ف إث�ات يتم العادلة حیث
 

  التصن�ف والق�اس الالحق •
   

 المطفأه �التكلفة .أ

 بذلك ، ف�ما عدا: الحقا ق�اسها المطفأه و�تم �جب على المنشاة تصن�ف جم�ع المطلو�ات المال�ة �التكلفة

 المطلو�ات المال�ة �الق�مة العادلة من خالل الر�ح أو الخسارة. )أ 

المطلو�ــات المال�ــة التــي تنشــا عنــد تحو�ــل أصــل مــالي غیــر مؤهــل إللغــاء اث�اتــه أو عنــد تطبیــق طر�قــة  )ب 

 المشار�ة المستمرة (منهج االرت�اط المستمر). 

 عقود ضمان مالي. )ج 

 العادلـة �الق�مـة ق�اسـه يـتم ولـم السـوق، سـعر مـن أقل بتقد�م قرض �معدل فائدة التزامات أو االرت�اطات )د 

 الخسارة.  أو الر�ح خالل من

الـثمن (العـوض) المحتمــل المـدرج مــن قبـل الجهـة المقتن�ــة فـي عمل�ــة تجم�ـع أعمـال والتــي ينطبـق علیهــا  )ه 

 إث�ـات ). يتم ق�اس هذا الثمن المحتمل الحقـًا �الق�مـة العادلـة مـع٣المع�ار الدولي للتقار�ر المال�ة رقم (

 الخسارة. أو الر�ح قائمة ضمن التغیرات

لمطلو�ات المال�ـة للصـندوق الحقـا �الق�مـة المطفـأة �اسـتخدام طر�قـة معـدل الفائـدة الفعـال. تـدرج يتم ق�اس جم�ع ا

األر�اح والخسائر في قائمة الر�ح أو الخسارة والدخل الشـامل األخـر عنـد إلغـاء االعتـراف �المطلو�ـات مـن خـالل 

  عمل�ة إطفاء معدل الفائدة الفعال.

ل األخذ في االعت�ار أي خصم أو عالوة على االقتناء والرسوم أو التكـال�ف يتم احتساب التكلفة المطفأة من خال

التـي تعتبـر جـزءا أساســ�ا مـن طر�قـة معــدل الفائـدة الفعـال. يـدرج إطفــاء معـدل الفائـدة الفعــال �تكـال�ف تمو�ـل فــي 

 قائمة الر�ح أو الخسارة.

 مـن جـزًءا تشـكل ال (والتـي العادلـة �الق�مـة ق�اسـها يـتم التـي المال�ـة للمطلو�ـات الخسـائر أو المكاسـب إث�ـات يـتم

 المطلو�ـات لـ�عض أوالخسـائر المكاسـب ذلـك مـن و�سـتثنى .الخسـارة أو الـر�ح عـام) فـي �شـكل التحـوط عالقـة

 آثار بتقی�م �كون الصندوق مطالب عندما الخسارة أو الر�ح خالل من العادلة �الق�مة صهاتخص� تم التي المال�ة

 .االخر الشامل الدخل في �االلتزامات االئتمان المرت�طة مخاطر في التغیرات
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 الخسارة أو الر�ح خالل من العادلة �الق�مة المال�ة المطلو�ات .ب

 :الفئة ذهه ضمن تقع التي المال�ة المطلو�ات تشمل

 .للمتاجرة بها المحتفظ المطلو�ات .١

 .تحوط كأدوات المخصصة غیر المشتقات مطلو�ات .٢

 .الخسارة أو الر�ح خالل من العادلة �الق�مة المخصصة المطلو�ات .٣

 أو الـر�ح فـي التغیـرات وتسـجیل العادلـة �الق�مـة المال�ـة المطلو�ـات �ق�ـاس الصـندوق  �قـوم االولـي، التسـجیل �عـد

 .الخسارة

 علـى الخسـارة أو الـر�ح فـي العادلـة �الق�مـة المخصصـة المال�ة المطلو�ات من والخسائر األر�اح تقس�م يتم عادة

 :النحو التالي

 لتلـك االئتمـان مخـاطر فـي التغیرات إلى �عود الذي المالي لاللتزام العادلة الق�مة في التغیر مبلغ اث�ات يتم .١

 .االخر الشامل في الدخل المال�ة االلتزامات

 .الخسارة أو الر�ح في المالي لاللتزام العادلة الق�مة في التغیر من المت�ق�ة الق�مة اث�ات يتم .٢
 

 الخسارة أو الر�ح خالل من العادلة �الق�مة المال�ة المطلو�ات �خالف المال�ة المطلو�ات .ج

 الـديون  مـن المتحصـالت تعـديل يتم .الفعلي الفائدة معدل �استخدام المطفأة �التكلفة المال�ة المطلو�ات ق�اس يتم

 عنـد اهسـداد سـیتم التـي الق�مـة يه االسـتحقاق عنـد الدفتر�ة الق�مة تكون  �حیث الدين مدى عمر على المصدرة

 .التحوط محاس�ة لمتطل�ات تحوط كأدوات المال�ة المخصصة المطلو�ات تخضع .االستحقاق
 

 إعادة التصن�ف  •

 ال �مكن للصندوق إعادة تصن�ف أي التزام مالي.

 إلغاء االعتراف �المطلو�ات المال�ة      •

يتم إلغاء االعتراف �التزام مالي عنـد الوفـاء �ـه او إلغـاؤه أو انتهـاؤه. وعنـد اسـتبدال التـزام مـالي موجـود �ـأخر مـن 

نفـــس المقـــرض حســـب شـــروط مختلفـــة تمامـــا او عنـــد تعـــديل شـــروط التـــزام حـــالي �شـــكل جـــوهري، فـــإن مثـــل هـــذا 

ي األصــلي مــع االعتــراف �ــااللتزام الجديــد. يــتم االســتبدال او التعــديل يــتم التعامــل معــه �إلغــاء قیــد لاللتــزام المــال

 تسجیل الفرق ما بین الق�م الدفتر�ة ذات الصلة في الر�ح أو الخسارة.
 

 المال�ة) والمطلو�ات الموجودات بین مقاصة األدوات المال�ة (المقاصة •

ـــتم ـــة وتســـجل �الصـــافي فـــي قائمـــة المر�ـــز المـــالي فقـــط عنـــدما  ي ـــة والمطلو�ـــات المال� مقاصـــة الموجـــودات المال�

 : التالیین است�فاء الشرطین يتم

 .والمطلو�ات الموجودات في بها المعترف الم�الغ بین المقاصة لعمل نظام�ا قانون�ا حًقا حالً�ا الصندوق  لك�مت .١
 

 ن�ة لدى إدارة الصندوق �التسو�ة على أساس الصافي، أو االعتراف �األصل وتسو�ة االلتزام في آٍن واحد. وجود .٢
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 تحقق اإليرادات - ح

 لـم مـا) ١٥يتم إث�ات وق�اس اإليرادات الناشئة عن العقود وفقا لمتطل�ات المع�ار الدولي للتقار�ر المال�ة رقـم ( -

 ضمن نطاق معايیر أخرى. العقود ذهه تكن

 حـدد المع�ـار نموذجـا شـامال واحـدا للمحاسـ�ة علـى اإليـرادات مـن العقـود مـع العمـالء و�عتمـد المع�ـار علـىو� -

العمـالء ، حیـث يـتم إدراج اإليـرادات �ـالمبلغ الـذي  مـع العقـود الناشـئة عـن �اإليرادات لالعتراف خطوات خمس

 إلى العمیل وتشمل هذه الخطوات :�عكس الثمن الذي تتوقع المنشأة الحصول عل�ه مقابل تحو�ل الخدمات 
 

): تحديــد العقــد مــع العمیــل: العقــد هــو اتفــاق بــین طــرفین أو أكثــر ينــتج عنــه حقــوق والتزامــات ١الخطــوة ( •

 الزام�ة و�وضح المعايیر التي �جب است�فاؤها لكل عقد 

ـــد): ۲الخطـــوة ( • ـــل حســـب العق ـــزام األداء هـــو وعـــد للعمی ـــد: الت ـــد التزامـــات األداء فـــي العق مـــن اجـــل  تحدي

 اإلستثمار في الصناديق للعمیل. 

): تحديــد ســعر المعاملــة: ســعر المعاملــة هــو الــثمن المتوقــع مــن الشــر�ة مقابــل اإلســتثمار فــي ۳الخطــوة ( •

 الصناديق المتفق علیها مع العمیل، �استثناء الم�الغ المحصلة ن�ا�ة عن أطراف ثالثة.

داء فـي العقـد: �النسـ�ة للعقـد الـذي �حتـوي علـى اكثـر ): توز�ع سعر المعاملة على التزامات األ٤الخطوة ( •

من التزام أداء، تقوم الشر�ة بتوز�ع سـعر المعاملـة علـى �ـل التـزام أداء �مقـدار مبلـغ مقـدر الـثمن المتوقـع 

 تحصیله من اإلستثمار في الصناديق لقاء تأد�ة التزام األداء 

 التزام األداء.   لصندوق استوفي �): إدراج اإليرادات عند (أو حینما) ٥الخطوة ( •
 

 الصـلة ذات والظـروف الحقـائق جم�ـع االعت�ـار في اخذا ،اإلجتهادات ممارسة الصندوق  من المع�ار و�تطلب -

 الناتجـة اإلضـاف�ة التكـال�ف �حـدد �مـاعمالئهـا.  مـع العقـود علـى الخمس الخطوات من خطوة كل تطبیق عند

 �العقد. �الوفاء م�اشرة والتكال�ف المرت�طة العقد على الحصول عن

 ن�ا�ة تحصیلها يتم التي الم�الغ وتستثنى العمیل مع العقد في المحدد العوض أساس على االيراد ق�اس يتم -

 .للعمیل اإلستثمارات المقدمة على الس�طرة تحو�ل عند �اإليرادات الصندوق  و�عترف .اخرى  أطراف عن

 االلتزام �اداء الوفاء على �عتمد زمني مدى على أو زمن�ة نقطة عند إما �كون  �اإليرادات االعتراف توقیت -

 .العمیل اإلستثمار إلى على تقد�م تحو�ل الس�طرة طر�ق عن

اإلسـتثمار فـي  " السـ�طرة" تحو�ـل عنـد أي اإللتـزام، أداء تنفـذ متـى) (أو عنـدما المنشـأة �ـااليراد تعتـرف -

  .العمیل اإللتزام إلى ألداء الصناديق

بتحديد األر�اح والخسائر المحققة من االستثمارات الم�اعة على  هو موضح أعاله و�قوم الصندوق وفقا لما -

أساس متوسط التكلفة، وتسجل توز�عات األر�اح عند ثبوت حق الصندوق في استالم توز�عات األر�اح و 

�أر�اح �سجل التغیر في الق�مة السوق�ة لمحفظة استثمارات الصندوق عن ق�متها الدفتر�ة في قائمة العمل�ات 

 غیر محققة. أو خسائر
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 األجنب�ة �العمالت المعامالت تحو�ل ٣-٤

الـى العملـة  السـائدة الصـرف األجنب�ـة �عـد تحو�لهـا وفقـًا ألسـعار �ـالعمالت تـتم التـي المعـامالت تسـجیل يـتم

تحو�لها وفقـًا األجنب�ة �عد  �العمالت تتم التي المعامالت تسجیل المعاملة (يتم السعودي) بتار�خ الوظ�ف�ة (الر�ال

 ذات وااللتزامـات األصـول تحو�ـل أرصـدة و�ـتم الـى العملـة الوظ�ف�ـة بتـار�خ المعاملـة)، السـائدة الصـرف ألسعار

تـار�خ  فـي السـائدة الصـرف �أسـعار )لعملة الوظ�ف�ـةالسـعودي(ا الر�ـال إلـى األجنب�ـة �ـالعمالت النقد�ـة الطب�عـة

 الر�ح أو الخسارة. في الصرف أسعار في التغیرات عن الناتجة والخسائر �األر�اح اإلعتراف يتم المال�ة. القوائم

 السـنة المال�ـة خـالل األجنب�ـة �ـالعمالت المعـامالت تحو�ـل للمعـامالت المغطـاة (عمل�ـات التحـوط) يـتم �النسـ�ة -

ر متوسـط األسـعا إلظهـار تحديـدها دور�ـا يـتم والتـي ثابتـة تحو�ـل أسـعار أسـاس علـى السـعودي �الر�ـال وتسـجل

 المـالي قائمـة المر�ـز إعـداد بتـار�خ األجنب�ـة �ـالعمالت والمطلو�ـات المدرجـة الموجـودات تحو�ـل اآلجلـة. و�ـتم

 عـن الناتجـة �األر�ـاح والخسـائر اإلعتـراف اآلجلـة. و�ـتم الشـراء أسـعار أسـاس علـى السـعودي �الر�ـال وتسـجل

 .مالئما ذلك كان كلما ، الر�ح أو الخسارة في الصرف أسعار في التغیرات

يتم اعادة تحو�ل البنود غیر النقد�ة التي يتم ق�اسها �التكلفة التار�خ�ة لعملة أجنب�ة �استخدام اسعار الصرف �مـا  -

تحو�ل البنود غیر النقد�ة التـي يـتم ق�اسـها �الق�مـة العادلـة  في تار�خ المعامالت األول�ة وال يتم تعديلها الحقا. يتم

لعملة أجنب�ة �استخدام أسعار الصرف في التار�خ الذي جرى ف�ه تحديد الق�مة العادلة. يتم التعامل مـع الـر�ح أو 

تـراف �ـالر�ح الخسارة الناشئة عن تحو�ل البنود غیر النقد�ة التي يـتم ق�اسـها �الق�مـة العادلـة �مـا يتماشـى مـع االع

 أو الخسارة من التغیرات في الق�مة العادلة للبند ذو الصلة.

 

 المخصصات  ٤-٤

تدرج المخصصات عندما �كـون لـدى الصـندوق التـزام (قـانوني أو ضـمني) ناشـئ عـن حـدث سـابق و�كـون هنـاك  -

وق تجســد احتمــال أن �طلــب مــن الصــندوق ســداد هــذا االلتــزام مــن خــالل تــدفقات نقد�ــة المــوارد إلــى خــارج الصــند

منافع اقتصاد�ة و�كون �اإلمكان إجراء تقدير �عتد �ه لمبلغ االلتزام. وحیثما تتوقع إدارة الصندوق سداد �عـض أو 

�موجـب عقـد تـأمین، فیـتم إدراج السـداد �أصـل مسـتقل ولكـن فقـط عنـدما  -على سـبیل المثـال-كامل المخصص 

 لمخصص في الر�ح أو الخسارة �عد طرح أي سداد.�كون السداد مؤ�دًا فعل�ا. يتم عرض المصروف المتعلق �ا

إذا �ان تأثیر الق�مة الزمن�ة للمال جوهر�ًا، يتم تحديـد المخصصـات �خصـم التـدفقات النقد�ـة المسـتقبل�ة المتوقعـة  -

الضر��ة الذي �عكس تقی�مات السوق الحال�ة للق�مة الزمن�ـة المـال والمخـاطر المتعلقـة  قبل �معدل الخصم الحالي

زام. عنــد اســتخدام الخصــم يــتم تســجیل الز�ــادة فــي المخصــص نت�جــة مــرور الوقــت �تكلفــة تمو�ــل فــي قائمــة �ــااللت

 الر�ح أو الخسارة .

يتم مراجعة المخصصات في تار�خ �ل تقر�ر مالي وتعدل لتعكس أفضل تقـدير حـالي. إذا لـم �عـد محـتمال تـدفق  -

 تزام، فإنه يتم عكس المخصص.موارد خارج�ة مطلو�ة متضمنة منافع اقتصاد�ة لسداد االل
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 المحتملة والموجودات االلتزامات ٥-٤

التزامــات مــن المحتمــل أن تنشــأ عــن أحــداث ســا�قة و�تأكــد وجودهــا فقــط مــن خــالل  االلتزامــات المحتملــة هــى

وقوع أو عدم وقوع واحد أو أكثر من أحداث مسـتقبل�ة غیـر مؤ�ـدة ال تقـع ضـمن السـ�طرة الكاملـة للصـندوق. 

زام وفـى أو التزام حالى ال يتم اث�اته ألن مـن غیـر المحتمـل ان تكـون هنـاك حاجـه لتـدفق المـوارد لتسـو�ة االلتـ

حالــة عــدم القــدرة علــى ق�ــاس مبلــغ االلتــزام �موثوق�ــة �اف�ــة فــإن الصــندوق ال يثبــت االلتزامــات المحتملــة وانمــا 

 �فصح عنها فى القوائم المال�ة.

ال يـتم اث�ـات الموجـودات المحتملـة فــى القـوائم المال�ـة ، ولكـن �فصـح عنهــا عنـدما �كـون مـن المحتمـل تحقیــق  -
 منافع اقتصاد�ة.

 لمصروفاتا  ٦-٤
 %من مبلغ االستثمار لمرة واحدة. ٠,٥رسوم اشتراك ما �عادل  .١
% من صافي ق�مة  ١,٥يدفع الصندوق رسوم إدارة سنو�ة الي مدير الصندوق نظیر إدارته للصندوق قدرها  .٢

 أصول الصندوق 
 صافي ق�مة أصول الصندوق  % من ٠,٥يتقاضى مدير الصندوق رسوم حفظ نظیر إدار�ة الوحدات قدرها  .٣

 م.٣١/٠٣/٢٠١٨حتى تار�خ 
 

 كابیتال الجز�رةإلتزامًا بتعل�مات هیئة السوق المال�ة ، قام مدير الصندوق بتعیین أمین حفظ خارجي شر�ة  -
م على أن يتم إحتساب األتعاب مع ٢٠١٨إبر�ل  ١ر�ال سعودي وذلك إبتداء من  ٣٧٬٥٠٠�عقد سنوي �مبلغ 

 كل تقی�م.
 

 األخرى (سنو�ة) خالل السنة والتي تشمل علي سبیل المثال ما يلي: يتحمل الصندوق المصروفات
 مكافأة مجلس إدارة الصندوق  -١
 أتعاب مراجع الحسا�ات القانوني للصندوق  -٢
 أتعاب الهیئة الشرع�ة -٣
 أ�ة مصروفات أو أتعاب أخري يتطلبها التعامل مع عمل�ات الصندوق  -٤
 

 امة األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسب�ة اله -٥
والمصروفات  يتطلب إعداد القوائم المال�ة من اإلدارة عمل أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على م�الغ اإليرادات

والموجودات والمطلو�ات المصرح عنها واالفصاح عن المطلو�ات المحتملة �ما في تار�خ التقر�ر المالي. إال أن 
عدم التأكد �شأن هذه االفتراضات والتقديرات �مكن أن يؤدي الى نتائج قد تتطلب تعد�ًال جوهر�ًا على الق�مة 

 ر في الفترات المستقبل�ة.الدفتر�ة للموجودات أو المطلو�ات التي ستتأث
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تستند هذه التقديرات واالفتراضات الى الخبرة وعوامل أخرى مختلفة �عتقد أنها معقولة في ظل الظروف الموجودة 
وتستخدم للحكم على الق�م الدفتر�ة للموجودات والمطلو�ات التي �صعب الحصول علیها من مصادر أخرى. تتم 

األساس�ة �شكل متواصل. يتم تسجیل مراجعة التقديرات المحاسب�ة في الفترة التي مراجعة التقديرات واالفتراضات 
يتم فیها مراجعة التقديرات او في فترة المراجعة والفترات المستقبل�ة اذا �انت التقديرات المتغیرة تؤثر على الفترات 

 الحال�ة والمستقبل�ة.
 لهامة التي لها تأثیر جوهري على القوائم المال�ة �اآلتي: تم ب�ان األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسب�ة ا

 

  التقديرات واالفتراضات ١-٥

االفتراضات والتقديرات غیر المؤ�دة ذات المخاطر الجوهر�ة والتي تتسبب في تعد�الت هامة على الق�مة الدفتر�ة 
 م تم إدراجها في اإل�ضاحات التال�ة:٢٠١٨ د�سمبر ٣١التي تننتهي في  السنةللموجودات والمطلو�ات خالل 

 
 المخصصات والمطلو�ات ١-١-٥

يتم االعتراف �المخصصات والمطلو�ات في الفترة فقط إلى الحد التي تعتبر ف�ه اإلدارة أنه من المحتمل أن 
التدفق  تتوفر ف�ه تدفقات نقد�ة مستقبل�ة لألموال ناتجة من عمل�ات أو أحداث في الماضي و�مكن تقدير مبلغ

النقدي �صورة موثوق بها. يتم االعتراف وتحديد مقدار االلتزام يتطلب تطبیق أحكام على الحقائق والظروف 
الموجودة وهي قد تخضع للتغییر. حیث أن التدفقات النقد�ة الخارجة الفعل�ة قد تحدث في سنوات الحقة فإن 

نتظمة وتسو�تها لتضع في االعت�ار الحقائق الق�م الدفتر�ة للمخصصات والمطلو�ات تتم مراجعتها �صفة م
والظروف المتغیرة. سینتج عن التغییر في تقدير المخصص أو المطلوب المعترف �ه مصروف أو إيراد في 

 قائمة االر�اح والخسائر في الفترة التي �حدث فیها التغییر.
 

 ق�اس الق�مة العادلة ٢-١-٥
 .واإلفصاحات المحاسب�ة لق�اس الق�م العادلة للموجودات المال�ةيتطلب من الصندوق إعداد �عض الس�اسات 

راء لخبل ايتحم�ستخدم الصندوق خبراء خارجیین مؤهلین ومستقلین ف�ما يتعلق �ق�اس الق�م العادلة. 
 .٣وى لة للمستدلعام القيك الذبما في ، امةهلالة دلعاالقيمة ت ابجميع قياسام لقيان الشاملة عالية ؤولمسا

الخبراء الخارجیون �صورة منتظمة �مراجعة المدخالت الهامة غیر القابلة للمالحظة وتعد�الت التقی�م. �قوم 
 إذا تم استخدام معلومات الطرف الثالث، مثل أسعار الوساطة أو خدمات التسعیر ، لق�اس الق�م العادلة ،

اف الخارجین لدعم االستنتاجات �أن �قوم الخبراء الخارجیون بتقی�م األدلة التي تم الحصول علیها من األطر 
هذه التقی�مات وفقًا لمتطل�ات المعايیر الدول�ة للتقار�ر المال�ة ، �ما في ذلك  تصن�فات الق�مة العادلة في 

 .التسلسل الهرمي
إذا �انت المدخالت المستخدمة لق�اس الق�مة العادلة ألصل ما أو التزام �قع في مستو�ات مختلفة من 

مي للق�مة العادلة ، فسیتم تصن�ف ق�اس الق�مة العادلة �الكامل في نفس المستوى من التسلسل التسلسل الهر 
 .الهرمي للق�مة العادلة �اعت�اره أدنى مستوى دخل مهم لكامل الق�اس
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يدرك الصندوق التحو�الت (إن وجدت) بین مستو�ات التسلسل الهرمي للق�مة العادلة في نها�ة فترة إعداد 
 .تي حدث خاللها التغییرالتقار�ر ال

 - ١٢مز�د من المعلومات حول االفتراضات التي تم إجراؤها في ق�اس الق�م العادلة مدرجة في إ�ضاح 
 االدوات المال�ة.

 

 تطبیق المعايیر الدول�ة التقار�ر المال�ة ألول مرة  ٦

إن هذه القوائم المال�ة هي األولى التي أعدها الصندوق وفقا للمعايیر الدول�ة للتقار�ر المال�ة �ما صدرت عن 
مجلس المعايیر الدول�ة للمحاس�ة والمعتمدة في المملكة العر��ة السعود�ة مع معايیر أخرى واصدارات 

 ٣١�ما فیها السنة المنته�ة في أصدرتها الهیئة السعود�ة للمحاسبین القانونیین. لجم�ع الفترات 
م قام الصندوق �إعداد قوائمه المال�ة وفقا لم�ادئ المحاس�ة المتعارف علیها الصادرة عن الهیئة ٢٠١٧د�سمبر

 السعود�ة للمحاسبین القانونیین.
ي المملكة �التالي، قام الصندوق �إعداد قوائم مال�ة تتوافق مع المعايیر الدول�ة للتقار�ر المال�ة والمعتمدة ف

 ٣١مع عرض ب�انات مقارنة عن الفترة للسنة المنته�ة في  م٢٠١٨ د�سمبر ٣١العر��ة السعود�ة �ما في 
يناير  ١م. وفي س�اق إعداد القوائم المال�ة، تم إعداد قائمة المر�ز المالي االفتتاح�ة �ما في ٢٠١٧د�سمبر 
عايیر الدول�ة للتقار�ر المال�ة المعتمدة في م �عد إدخال �عض التعد�الت المطلو�ة �سبب تطبیق الم٢٠١٧

 المملكة العر��ة السعود�ة ألول مرة.
 

١-٦ Uالمال�ة للتقار�ر الدول�ة للمعايیر األولي التطبیق من اإلعفاءات. 
�انت  نظرا لعدم وجود أي تسو�ات بین المعايیر الصادرة عن الهیئة السعود�ة للمحاسبین القانونیین والتى -

م وعلى الفترات ٢٠١٨يناير  ١مط�قة �الصندوق والمعايیر الدول�ة للتقار�ر المال�ة والتي تم تطب�قها بدا�ة من 
 م و�التالي لم يتم تطبیق أي إعفاءات.٢٠١٧ د�سمبر ٣١م و ٢٠١٧يناير  ١السا�قة في 

 التقديرات ٢-٦
 تم التي تلك مع م٢٠١٨ مبرد�س ٣١م و  ٢٠١٧ د�سمبر ٣١ و م ٢٠١٧ يناير ١ في التقديرات تتفق -

في  اختالفات أي لتعكس التسو�ات القانونیین �عد السعود�ة للمحاسبین للهیئة وفقا لنفس التوار�خ إعدادها
 السعود�ة للمحاسبین الهیئة عن الصادرة المعايیر حسب تقدير إعادة تطلب تكن لم والتي المحاسب�ة الس�اسات
 .القانونیین

 تم و�ما" المال�ة للتقار�ر الدول�ة للمعايیر وفقا الم�الغ هذه لعرض الصندوق  استخدمها التي التقديرات إن -
 للتقار�ر الدول�ة المعايیر إلى التحول متطل�ات تعكس القانونیین" للمحاسبین الهیئة السعود�ة قبل من اعتمادها

 .م٢٠١٨ د�سمبر ٣١م و  ٢٠١٧ د�سمبر ٣١ و�ما في م، ٢٠١٧ يناير ١ في كما المال�ة
 المال�ة للتقار�ر الدول�ة المعايیر مع لتتوافق المقارنة المال�ة القوائم قام الصندوق �إعداد ذلك، على و�ناء -

 .المط�قة
لتكون  القانونیین للمحاسبین السعود�ة الهیئة عن الصادرة للمعايیر وفقا المال�ة القوائم على وال يوجد تعد�الت ٣-٦

 .المال�ة للتقار�ر الدول�ة المعايیر متطل�ات مع متوافقة
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 استثمارات �الق�مة العادلة من خالل الر�ح أو الخسارة ٧

 

 مكان التأس�س النشاط الرئ�سي ــــــــــــانــــــــــــــــــالبیــــــ

٣١ 
د�سمبر 
٢٠١٨ 

% 

د�سمبر  ٣١
٢٠١٧ 

% 

١ 
يناير 
٢٠١٧ 

% 

 م٢٠١٧يناير ١ م٢٠١٧ م٢٠١٨

 الق�مة العادلة التكلفة الق�مة العادلة التكلفة الق�مة العادلة التكلفة

 استثمارات في صندوق 
  مسقط

تداول �السوق 
 السعودي

المملكة العر��ة 
 السعود�ة

- ١٬٥٣٠٬٧٤٩ ١٬٥١٠٬٦٤٨ - - - ٨,٩٦ - - 

 محفظة الجز�رة �ابیتال
 سهم) ٥٣٨٬٤١٥(

تداول �السوق 
 السعودي

المملكة العر��ة 
 السعود�ة

١٤٬٧٠٧٬٤٦٩ ١٥٬٣٥٦٬٨٤٤ ٨٬٢٨٨٬٠٥٤ ٨٬٨٢٦٬٥٤٠ - ٩١,٠٤ ٧٣٬٢٠ - - 

استثمارات في صندوق 
 الجز�رة

تداول �السوق 
 السعودي

المملكة العر��ة 
 السعود�ة

- - ٤٬٧٧٥٬٧٤١ ٤٬٤٣٥٬٥٠٩ - - - - ٥٤,١٧ 

 صندوق مرا�حات األول
 وحدة) ٢٨٥٬٨٥٩(

تداول �السوق 
السعودي والسوق 

 الخل�جي

المملكة العر��ة 
 السعود�ة

٣٬٧٩٣٬٥١٤ ٣٬٧٥٣٬٢٢١ - - ٣٬٢٧٧٬١٩١ ٣٬٢٣١٬٩٢٠ ٤٥,٨٣ - ٢٦٬٨٠ 

   ٨٬٥٦٩٬٢٥٥ ٨٬١٨٨٬٧٣٠ ١٦٬٢٣٨٬٢١٨ ١٦٬٨٦٧٬٤٩٢ ١١٬٥٦٥٬٢٤٥ ١٢٬٠٥٨٬٤٦٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ 

 
 .١٢يتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان ومخاطر السوق وق�اس الق�مة العادلة وتم توض�ح تلك المخاطر في إ�ضاح رقم 
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 حر�ة اإلستثمارات ١-٧
 

 ـــــــــــــــــــــانــــالبیـــــــــــــــــــــــــــ

 صندوق مرا�حات األول �الر�ال السعودي صندوق الجز�رة محفظة الجز�رة �ابیتال صندوق مسقط
 د�سمبر ٣١
 م٢٠١٨ 

 ر�ال سعودى

د�سمبر  ٣١
 م٢٠١٧

 ر�ال سعودي

 د�سمبر ٣١
 م٢٠١٨

 ر�ال سعودى

د�سمبر  ٣١
 م٢٠١٧

 ر�ال سعودي

د�سمبر  ٣١
 م٢٠١٨

 ر�ال سعودى

د�سمبر  ٣١
 م٢٠١٧

 ر�ال سعودي

د�سمبر  ٣١
 م٢٠١٨

 ر�ال سعودى

د�سمبر  ٣١
 م٢٠١٧

 ر�ال سعودي
 ٣٬٧٩٣٬٥١٤ - - - ٤٬٧٧٥٬٧٤١ ١٤٬٧٠٧٬٤٦٩ - ١٬٥٣٠٬٧٤٩ االفتتاحي الرصید

 - ٥٬٨٠٠٬٠٠٠ - - ١٣٬٩٥٦٬٢٢٤,١٠ ٢٬٠٠٠٬٠٠٠ ٢٬٥٠٠٬٠٠٠ - اضافات خالل السنة
 )٣٬٨١٨٬٧٥٣,٢٣( (٢٬٥٩٦٬٠٠٠) - - )٣٬٦٩٧٬٢٣٤,١٠( (٨,٥٦٢,٥١٦) )١٬٠٠٠٬٠٠٠( (١٬٥٣٩٬٧٤٥) خالل السنة است�عادات

ار�اح (خسائر) غیر محقق من 
 اعادة تقی�م االستثمار

- ٤٥٬٢٧٢ - - )٦٤٩٬٣٧٥( (٥٣٨٬٤٨٦) ٢٠٬١٠١ - 

 ٢٥٬٢٣٩,٢٣ ٢٧٬٩١٩ - - )٤٣٬٠٦٩( ١٠٤٬٩٨٦ ١٠٬٦٤٨ ٨٬٩٩٦ أر�اح (خسائر) محققة
 - - - - ٣٦٥٬١٨٢ ٥٧٦٬٦٠١ - - توز�عات أر�اح مستلمة

 - ٣٬٢٧٧٬١٩٢ - - ١٤٬٧٠٧٬٤٦٩ ٨٬٢٨٨٬٠٥٤ ١٬٥٣٠٬٧٤٩ - الختامي الرصید
 

) ١٢( رقم اإل�ضاح �الكامل في والمبین ٩ رقم المالي للتقر�ر الدولي المع�ار متطل�ات وحسب ) ١٣ ( رقم �المع�ار الدولي التقی�م وفقًا لمستو�ات العادلة، وذلك الق�مة أساس على االستثمارات ق�اس تم
�سوق التداول  األر�اح والخسائر وفقا لألسعار المعلنه من خالل العادلة �قاس �الق�مة أنه على ۹ المالي للتقر�ر الدولي للمع�ار األولي التطبیق االستثمارات عند هذه بتصن�ف الصندوق  وقد قام ،

 ر�ال سعودي. ٤٩٣٬٢١٥م ٢٠١٨ د�سمبر ٣١السعودي و�لغت الخسائر الغیر محققة في 
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 النقد وما في حكمه  ٨
 

 ٢٠١٧يناير ١  م٢٠١٧ م٢٠١٨ 
    

 ٤٩٣٬١٣٤ ٥٢٬٥٣٦ ٨٢٦٬٥٨١ أرصدة لدي البنوك
 ٦٬٩١٣٬٣٦٩ ٣٠٩٬٣٩٤ ١٬٠٢١٬٩٠٩ محفظة الجز�رةنقد �

 ٧٬٤٠٦٬٥٠٣ ٣٦١٬٩٣٠ ١٬٨٤٨٬٤٩٠ 

 
 مصروفات مستحقة ومطلو�ات أخري  ٩
 

 ٢٠١٧يناير ١  م٢٠١٧ م٢٠١٨ 
 ٢٤٬٣٤٥ ٢٩٬٥٣١ ١٧٬٧٤٢ رسوم إدار�ة وحفظ

 ١٩٬٥٠٠ ١١٬٠٠٠ ١١٬٠٠٠ أتعاب مهن�ة
 ١٩٬٩٩٧ ١٬٨٨١ - توز�عات أر�اح

 ٢١٬٩٦٣ ٣١٬٨٣٠ ٤٠٬٧٩٩ مطلو�ات أخري 
 ٨٥٬٨٠٥ ٧٤٬٢٤٢ ٦٩٬٥٤١ االجمالي 

 

 
 التعامل في الوحدات   ١٠

 

 ف�ما يلي ملخص المعامالت في الوحدات:

 
م٢٠١٨ م٢٠١٧  ٢٠١٧يناير ١    

    
 ١٬٨٠٤٬٤٨٤ ١٬٦٧١٬١٤٤ ١٬٨٧٦٬٤٨١ السنةالوحدات في بدا�ة 

    
    صافي الز�ادة (النقص) في الوحدات

 ١٩٬٧٣٨ ٣٣١٬٧٥٦ ٤٤٬٣٠٠ مشار�ات جديدة
)١٢٦٬٤١٩( (٣٠٦٬٥٦٦) الوحدات المستردة  )١٥٣٬٠٧٨(  

    
 ١٬٦٧١٬١٤٤ ١٬٨٧٦٬٤٨١ ١٬٦١٤٬٢١٥ السنةالوحدات في نها�ة 

 



 (طرح عام) صندوق األول للدخل الدوري 
  إ�ضاحات حول القوائم المال�ة

 م٢٠١٨د�سمبر  ٣١ المنته�ة في للسنة المال�ة
     (�الر�ال السعودي)

۲٦ 
 

 

 أطراف ذات عالقة ١١
  تمثل الجهات ذات العالقة مدير الصندوق و�عض الصناديق األخرى التى تدار بواسطة مدير الصندوق.

 منح اي ضمانات.  األطراف ذات عالقة يتم تحديدها على أساس تجاري أو أسعار محددة مس�ًقا في شروط وأحكام الصناديق التي يديرها الصندوق. بدون اعطاء او معامالتجم�ع 
 :السنةوأرصدتها في نها�ة  السنةتفاصیل المعامالت الرئ�س�ة مع االطراف ذات العالقة خالل ف�ما يلي و 

 الرصید الختامي ق�مة المعامالت طب�عة المعامالت العالقة الطرف ذو العالقة
 ٢٠١٧يناير ١ م٢٠١٧ م٢٠١٨ ٢٠١٧يناير ١ م٢٠١٧ م٢٠١٨   

 مدير الصندوق  شر�ة األول �ابیتال 
إدارة ومصروفات  أتعاب
 أخرى 

٣٢٢٬٤٢٠ ٣٣٣٬٤٢٠ ٢٧١٬٢٦٦ 
 

  
    )٣١٨٬٣١٩( )٣١٨٬٣٦٦( (٣٠٨٬٧٥٤) تسديدات إلى مدير الصندوق   
      ٤٦٬٢٧٨ ٦١٬٣٣٢ ٢٣٬٨٤٤ 
         

 مدير الصندوق  شر�ة األول �ابیتال 
ق�مة وحدات مستثمرة في 

 الصندوق 
- - ٧٬١٥٠٬٠٠٠ 

 
  

  
وحدات مستردة من  ق�مة

 الصندوق 
(١٬٧٠٠٬٠٠٠) - )٣٠٠٬٠٠٠( 

 
  

      ٥٬٧٠٠٬٣٤٤ ٥٬٢٧٨٬٨٧٦ ٣٬٣٧٣٬٥٧٠ 

 صناديق مرا�حات مدارة من قبل
 مدير الصندوق 

 صناديق أخرى 
ق�مة وحدات مستثمرة في 

 الصندوق 
٢٬٠٠٠٬٠٠٠ - ٥٬٨٠٠٬٠٠٠ 

 
  

 
ق�مة وحدات مستردة من 

 الصندوق 
(٢٬٥٩٦٬٠٠٠) )٣٬٨١٩٬١٧٧( - 

 
  

      ٣٬٧٩٣٬٥١٤ - ٣٬٢٧٧٬١٩١ 



 (طرح عام) صندوق األول للدخل الدوري 
  إ�ضاحات حول القوائم المال�ة

 م٢٠١٨د�سمبر  ٣١ المنته�ة في للسنة المال�ة
     (�الر�ال السعودي)

۲۷ 
 

 

 الق�م العادلة و�دارة المخاطر -ألدوات المال�ة ا ١٢
  

 ق�اس الق�مة العادلة لألدوات المال�ة ١-١٢ 

العادلة هي الق�مة التي يتم �موجبها ب�ع موجودات ما أو سداد مطلو�ات ما بین أطراف راغ�ة في ذلك �شروط  الق�مة

تعامل عادلة في تار�خ الق�اس. ضمن تعر�ف الق�مة العادلة يوجد افتراض أن الصندوق هي شر�ة عاملة مستمرة حیث ال 

 .اء معاملة �شروط سلب�ةيوجد أي ن�ة أو شرط للحد ماد�ا من حجم عمل�اتها أو إجر 

تعتبر األداة المال�ة مدرجة في السوق النشطة إذا �انت األسعار المدرجة متوفرة �صورة سهلة ومنتظمة من تاجر صرف 

عمالت أجنب�ة، أو وس�ط، أو مجموعة صناعة، أو خدمات تسعیر أو هیئة تنظ�م�ة وأن هذه األسعار تمثل معامالت 

عند ق�اس الق�مة العادلة، �ستخدم الصندوق معلومات سوق�ة  .على أساس تجاري  ظمةسوق�ة حدثت �صورة فعل�ة ومنت

قابلة للمالحظة �لما �ان ذلك ممكنا . تصنف الق�م العادلة ضمن مستو�ات مختلفة في تسلسل الق�مة العادلة استنادا إلى 

 :المدخالت المستخدمة في طرق التقی�م �ما يلي
 

: أسعار مدرجة (غیر معدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلو�ات مماثلة �مكن الحصول علیها في ١ المستوى 

 .تار�خ الق�اس
 

وهي قابلة للمالحظة للموجودات أو  ١: مدخالت عدا األسعار المدرجة التي تم إدراجها في المستوى ٢المستوى 

 م�اشرة (مشتقة من األسعار).مثل األسعار) أو �صورة غیر (المطلو�ات �صورة م�اشرة 
 

: مدخالت لموجودات أو مطلو�ات ال تستند إلى معلومات السوق القابلة للمالحظة (مدخالت غیر قابلة ٣المستوى 

 للمالحظة).

 التسلسـل مـن مختلفـة مسـتو�ات فـي تنـدرج إلتـزام أو لألصـل العادلـة الق�مـة لق�ـاس المسـتخدمة المـدخالت كانـت إذا -

 للق�مـة الهرمـي التسلسـل مـن المسـتوى  نفس في �الكامل تصن�فه يتم العادلة الق�مة ق�اس فإن ادلة،للق�مة الع الهرمي

 .�الكامل للق�اس جوهر�اً  �عد مستوى للمدخالت أدنى أن حیث العادلة

 فیهـا حـدث التـي التقر�ـر فتـرة نها�ـة فـي العادلـة للق�مـة الهرمـي التسلسـل مسـتو�ات بین �عترف الصندوق �التحو�الت -

 بـین تحـو�الت هنـاك تكـن لـم م، ٢٠١٧ د�سـمبر ٣١ و م ٢٠١٨ د�سـمبر ٣١ فـي المنته�ـة السنواتالتغییر. خالل 

 .الثاني والمستوى  للمستوى األول العادلة الق�مة مستو�ات

 األدوات ومشـتقات االسـتثمارات عـدا ف�مـا التار�خ�ـة، التكلفـة لمبـدأ وفقـا للصـندوق  المال�ـة األدوات تجم�ـع يـتم حیـث -

 الق�م أن اإلدارة تعتقد العادلة. الق�مة وتقديرات الدفتر�ة الق�مة بین الفروقات تنشأ قد العادلة، والمحملة �الق�مة المال�ة

 .الدفتر�ة ق�متها عن جوهر�ا تختلف ال للصندوق  والمطلو�ات المال�ة للموجودات العادلة

ت المال�ة والمطلو�ات المال�ة �ما في ذلك مستو�اتها في تسلسل �ظهر الجدول أدناه الق�م الدفتر�ة والق�م العادلة للموجودا

الق�مة العادلة. وهي ال تشمل معلومات الق�مة العادلة للموجودات المال�ة والمطلو�ات المال�ة التي ال تقاس �الق�مة العادلة 

 إذا �انت الق�مة الدفتر�ة تقارب الق�مة العادلة �صورة معقولة.



 (طرح عام) صندوق األول للدخل الدوري 
  إ�ضاحات حول القوائم المال�ة

 م٢٠١٨د�سمبر  ٣١ المنته�ة في للسنة المال�ة
     (�الر�ال السعودي)

۲۸ 
 

 
م٢٠١٨ د�سمبر ٣١    
 الق�مة الدفتر�ة 

 
الق�مة العادلة من 
خالل الر�ح أو 

 الخسارة
 التكلفة المطفأة

موجودات 
مال�ة 
 أخرى 

مطلو�ات 
 مال�ة أخرى 

 اإلجمالي

 موجودات مال�ة يتم ق�اسها �الق�مة العادلة
 
     

موجودات مال�ة �الق�مة العادلة خالل االر�اح 
 والخسارة

١١٬٥٦٥٬٢٤٥ - - - ١١٬٥٦٥٬٢٤٥ 

      موجودات مال�ة غیر مقاسة �الق�مة العادلة
 ١٬٨٤٨٬٤٩٠ - - ١٬٨٤٨٬٤٩٠ - النقد وما �عادل النقد

 ١٣٬٤١٣٬٧٣٥ - - ١٬٨٤٨٬٤٩٠ ١١٬٥٦٥٬٢٤٥ 
      المطلو�ات المال�ة المقاسة �الق�مة العادلة

      ال يوجد
      المطلو�ات المال�ة غیر مقاسة �الق�مة العادلة

 ٦٩٬٥٤١ ٦٩٬٥٤١ - - - مستحقة ومطلو�ات أخري مصروفات 
 - - - ٦٩٬٥٤١ ٦٩٬٥٤١ 
 
 

 الق�مة العادلة 
 ٣المستوى  ٢المستوى  ١المستوى  

    موجودات مال�ة يتم ق�اسها �الق�مة العادلة
موجودات مال�ة �الق�مة العادلة خالل االر�اح 

 والخسارة
١١٬٥٦٥٬٢٤٥ - - 

 ١١٬٥٦٥٬٢٤٥ - - 
 
 

  



 (طرح عام) صندوق األول للدخل الدوري 
  إ�ضاحات حول القوائم المال�ة

 م٢٠١٨د�سمبر  ٣١ المنته�ة في للسنة المال�ة
     (�الر�ال السعودي)

۲۹ 
 

 
م٢٠١٧د�سمبر  ٣١    
 الق�مة الدفتر�ة 

 

الق�مة العادلة من 
خالل الر�ح أو 

 الخسارة

التكلفة 
 المطفأة

موجودات مال�ة 
 أخرى 

مطلو�ات 
 مال�ة أخرى 

 اإلجمالي

موجودات مال�ة يتم ق�اسها �الق�مة 
   العادلة

 
  

موجودات مال�ة �الق�مة العادلة خالل 
 االر�اح والخسارة

١٦,٢٣٨,٢١٨ - - - ١٦,٢٣٨,٢١٨ 

موجودات مال�ة غیر مقاسة �الق�مة 
 العادلة

     

 ٣٦١,٩٣٠ - - ٣٦١,٩٣٠ - النقد وما �عادل النقد
 ١٦,٦٠٠,١٤٨ - - ٣٦١,٩٣٠ ١٦,٢٣٨,٢١٨ 
      

      المطلو�ات المال�ة المقاسة �الق�مة العادلة
      ال يوجد

المطلو�ات المال�ة غیر مقاسة �الق�مة 
      العادلة

 ٧٤,٢٤٢ ٧٤,٢٤٢ - - - مصروفات مستحقة ومطلو�ات أخري 
 - - - ٧٤,٢٤٢ ٧٤,٢٤٢ 

 

 
 

  

 الق�مة العادلة 
 ٣المستوى  ٢المستوى  ١المستوى  

    موجودات مال�ة يتم ق�اسها �الق�مة العادلة
 - - ١٦,٢٣٨,٢١٨ موجودات مال�ة �الق�مة العادلة خالل االر�اح والخسارة

 ١٦,٢٣٨,٢١٨ - - 



 (طرح عام) صندوق األول للدخل الدوري 
  إ�ضاحات حول القوائم المال�ة

 م٢٠١٨د�سمبر  ٣١ المنته�ة في للسنة المال�ة
     (�الر�ال السعودي)

۳۰ 
 

 
م٢٠١٧ يناير ١    
 الق�مة الدفتر�ة 

 

الق�مة العادلة من 
خالل الر�ح أو 

 الخسارة
 التكلفة المطفأة

موجودات 
 مال�ة أخرى 

مطلو�ات 
 مال�ة أخرى 

 اإلجمالي

موجودات مال�ة يتم ق�اسها �الق�مة 
   العادلة

 
  

موجودات مال�ة �الق�مة العادلة خالل 
 االر�اح والخسارة

٨,٥٦٩,٢٥٥ - - - ٨,٥٦٩,٢٥٥ 

موجودات مال�ة غیر مقاسة �الق�مة 
 العادلة

     

 ٧,٤٠٦,٥٠٣ - - ٧,٤٠٦,٥٠٣ - النقد وما �عادل النقد
 ١٥,٩٧٥,٧٥٨ - - ٧,٤٠٦,٥٠٣ ٨,٥٦٩,٢٥٥ 
      

      المطلو�ات المال�ة المقاسة �الق�مة العادلة
      ال يوجد

المطلو�ات المال�ة غیر مقاسة �الق�مة 
      العادلة

 ٨٥,٨٠٥ ٨٥,٨٠٥ - - - مصروفات مستحقة ومطلو�ات أخري 
 - - - ٨٥,٨٠٥ ٨٥,٨٠٥ 

 
 

 
  

 الق�مة العادلة 
 ٣المستوى  ٢المستوى  ١المستوى  

    موجودات مال�ة يتم ق�اسها �الق�مة العادلة
 - - ٨,٥٦٩,٢٥٥ موجودات مال�ة �الق�مة العادلة خالل االر�اح والخسارة

 ٨,٥٦٩,٢٥٥ - - 



 (طرح عام) صندوق األول للدخل الدوري 
  إ�ضاحات حول القوائم المال�ة

 م٢٠١٨د�سمبر  ٣١ المنته�ة في للسنة المال�ة
     (�الر�ال السعودي)

۳۱ 
 

 إدارة المخاطر المال�ة ٢-١٢
متا�عتها  ثم ثم تقی�مها المخاطر تحديد من تتكون  متواصلة آل�ة خالل من وتدار الصندوق  أنشطة من جزء المخاطر

 تحقیق أر�اح. على الصندوق  لقدرة ضرور�ة �النس�ة المخاطر إدارة عمل�ة إن المعتمدة. األخرى  والضوا�ط للقیود وفقا
 وتتعرض أنشطة الصندوق لمخاطر مال�ة متنوعة مثل مخاطر االئتمان ومخاطر السیولة ومخاطر أسعار السوق. 

 

 مخاطر االئتمان
تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء �التزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مال�ة. 

 البنك�ة والم�الغ المستحقة من األطراف ذات العالقة. يتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان على أرصدتها
 

إن الصندوق معرض لمخاطر االئتمان على االستثمارات و�عمل الصندوق على الحد من مخاطر االئتمان عن طر�ق 
 مراق�ة هذه المخاطر �استمرار والحد من التعامل مع الجهات ذات المخاطر العال�ة والق�ام بتقی�م مالءة الجهات التي

 يتم التعمل معها.
 كما التقر�ر تار�خ هى الق�مة الدفتر�ة وهى �ما في الصندوق  االئتمان في لمخاطر للتعرض األقصى الحد إجمالي إن
 :يلي

 
 ٢٠١٨د�سمبر  ٣١ 

 ر�ال سعودى
 ٢٠١٧د�سمبر  ٣١

 ر�ال سعودى
 ٢٠١٧يناير  ١

 ر�ال سعودى
إســتثمارات �الق�مــة العادلــة مــن خــالل الــر�ح او 

 الخسارة
٨٬٥٦٩٬٢٥٥ ١٦٬٢٣٨٬٢١٨ ١١٬٥٦٥٬٢٤٥ 

 ٧٬٤٠٦٬٥٠٣ ٣٦١٬٩٣٠ ١٬٨٤٨٬٤٩٠ نقد وأرصدة لدى البنوك
 

 االستثمارات
�حد الصندوق من تعرضه لمخاطر االئتمان من خالل االستثمار في األوراق المال�ة لألموال التي يديرها الصندوق و�سعي 
الصندوق الي ادارة تعرضه للمخاطر االئتمان�ة من خالل تنو�ع أنشطة االستثمارات لضمان عدم تر�یز المخاطر. إن الحد 

ت المصنفة �متاحة للب�ع والق�مة العادلة من خالل االر�اح والخسائر في تار�خ األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان لالستثمارا
لم  .التقر�ر هي الق�مة الدفتر�ة. جم�ع هذه االستثمارات موجودة في ��انات أو صناديق تعمل داخل المملكة العر��ة السعود�ة

 د أنها قابلة لالسترداد �الكامل.�قم الصندوق بتسجیل اي مخصص لالنخفاض في الق�مة ألن إدارة الصندوق تعتق
 

 النقد وما �عادل النقد
سعودي  ر�ال ٣٦١٬٩٣٠م (٢٠١٨ د�سمبر ٣١ر�ال سعودي في  ١٬٨٤٨٬٤٩٠�حتفظ الصندوق �النقد والنقد المعادل �مبلغ 

االحتفاظ �النقد والنقد المعادل لدى البنوك ذات السمعة الجیدة في المملكة العر��ة السعود�ة مع  م). يتم٢٠١٧د�سمبر  ٣١في 
، لذلك، تعتقد اإلدارة أن مخاطر االئتمان ف�ما يتعلق بهذه -A+ إلى  BBBتصن�فات ائتمان�ة عال�ة، والتي يتم تصن�فها من 

 األرصدة هي ضمن الحد األدنى.
  



 (طرح عام) صندوق األول للدخل الدوري 
  إ�ضاحات حول القوائم المال�ة

 م٢٠١٨د�سمبر  ٣١ المنته�ة في للسنة المال�ة
     (�الر�ال السعودي)

۳۲ 
 

 

 مخاطر السیولة
السیولة هي مخاطر مواجهة الصندوق صعو�ة توفیر األموال لمقابلة االلتزامات المتعلقة �األدوات المال�ة. قد تنشا مخاطر 

 مخاطر السیولة عن عدم القدرة علي ب�ع اصل مالي �سرعة �مبلغ �قارب ق�مته العادلة.
 

من وجود أموال �اف�ة للوفاء �أ�ة التزامات  �اإلضافة الي ذلك �قوم الصندوق �إدارة مخاطر السیولة �صورة منتظمة والتأكد
 مستقبل�ة.

 

 الق�مة الدفتر�ة  م٢٠١٨ د�سمبر ٣١
 عند الطلب أو

 أقل من سنة واحدة
 اكثر من سنة

 :المطلو�ات المال�ة غیر المشتقة
 - ٦٩٬٥٤١ ٦٩٬٥٤١  مصروفات مستحقة ومطلو�ات أخري     

 
 ٦٩٬٥٤١ ٦٩٬٥٤١ - 

 

 الدفتر�ة الق�مة  م٢٠١٧ د�سمبر ٣١
 عند الطلب أو

 أقل من سنة واحدة
 اكثر من سنة

 :المطلو�ات المال�ة غیر المشتقة
 - ٧٤,٢٤٢ ٧٤,٢٤٢  مصروفات مستحقة ومطلو�ات أخري     

 
 ٧٤,٢٤٢ ٧٤,٢٤٢ - 

 

 الق�مة الدفتر�ة  م٢٠١٧يناير  ١
 عند الطلب أو

 أقل من سنة واحدة
 اكثر من سنة

 :المشتقةالمطلو�ات المال�ة غیر 
 - ٨٥,٨٠٥ ٨٥,٨٠٥  مصروفات مستحقة ومطلو�ات أخري     

 
 ٨٥٬٨٠٥ ٨٥,٨٠٥ - 

 
السیولة  تنص شروط وأحكام الصندوق على االشتراكات في الوحدات واستردادها في �ل يوم تعامل ولذا فهو معرض لمخاطر

مدير الصندوق �عض اإلرشادات ف�ما يتعلق �مدة  لمقابلة االستردادات التي �قوم بها حملة الوحدات في أي وقت. وضع
 االستحقاق والسیولة �النس�ة للصندوق لتأمین توفر أموال �اف�ة لمقابلة أي التزامات حال نشوئها.

 

 االئتمان�ةتتم إدارة مخاطر السیولة وذلك �مراقبتها �صورة منتظمة لضمان توفر األموال الالزمة والتسه�الت البنك�ة والتسه�الت 
 . للصندوق األخرى للوفاء �االلتزامات المستقبل�ة 

 
 

 



 (طرح عام) صندوق األول للدخل الدوري 
  إ�ضاحات حول القوائم المال�ة

 م٢٠١٨د�سمبر  ٣١ المنته�ة في للسنة المال�ة
     (�الر�ال السعودي)

۳۳ 
 

 مخاطر السوق 
مخاطر السوق هي مخاطر التذبذب في أداة مال�ة ما �سبب التغیرات في األسعار السائدة في السوق مثل أسعار صرف 

أدوات مال�ة. تهدف  العمالت األجنب�ة ومعدالت الفوائد وأسعار األسهم مما يؤثر على دخل الصندوق أو ق�مة ما تمتلكه من
 .إدارة مخاطر السوق إلى إدارة التعرض لمخاطر السوق والس�طرة علیها ضمن الحدود المقبولة مع تعظ�م العوائد

 

 مخاطر العملة
تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناجمة عن تذبذب ق�مة أداة مال�ة ما نت�جة للتغیرات في أسعار الصرف األجنبي. تنشأ 

ند إدراج المعامالت التجار�ة المستقبل�ة والموجودات والمطلو�ات المعترف بهما �عمالت تختلف عن عملة مخاطر العمالت ع
 الصندوق إن استثمارات الصندوق مستثمرة �عملته التشغیل�ة و�التالي ال يوجد مخاطر عملة. 

 

 المال رأس إدارة
 والسـوق  والـدائن المسـتثمر ثقـة علـى الحفـاظ أجـل مـن كاف�ـة مـال رأس قاعـدة علـى الحفاظ في إدارة الصندوق  س�اسة تكمن -

 األر�ـاح ومسـتوى  المسـتخدم المـال راس علـى العائـد إدارة الصـندوق  ألعمالـه، تراقـب المسـتقبلي التطـو�ر والمحافظـة علـى
 .على مالكي الوحدات الموزعة

 :يلي ما إلى المال رأس إدارة عند الصندوق  و�هدف -
 لمالكي الوحدات. العوائد توفیر في االستمرار �مكنها �حیث عاملة كمنشأة االستمرار على الصندوق  قدرة حما�ة -١
 .لمالكي الوحدات كافي عائد توفیر -٢
 :الفترة المال�ة نها�ة في المعدل المال راس إلى المعدل للصندوق  الدين صافي بنسب تحل�ال يلي ف�ما  -
 ٢٠١٨د�سمبر  ٣١ 

 ر�ال سعودى
 ٢٠١٧د�سمبر  ٣١

 ر�ال سعودى
 ٢٠١٧يناير  ١

 ر�ال سعودى
 ٨٥٬٨٠٥ ٧٤٬٢٤٢ ٦٩٬٥٤١ المطلو�ات إجمالي
 )٧٬٤٠٦٬٥٠٣( )٣٦١٬٩٣٠( (١٬٨٤٨٬٤٩٠) البنوك لدى وأرصدة نقد�ة  :ناقصا
 )٧٬٣٢٠٬٦٩٨( )٢٨٧٬٦٨٨( (١٬٧٧٨٬٩٤٩) المعدل الدين صافي

 ١٥٬٨٨٩٬٩٥٣ ١٦٬٥٢٥٬٩٠٦ ١٣٬٣٤٤٬١٩٤ صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات
 %٤٦,٠٧ %١٬٧٤ %١٣٬٣٣ المعدل  المال رأس إلى الدين نس�ة

 

 الحقة أحداث ١٣
القوائم  ھذه في الظاھر للصندوق  المالي المر�ز على تؤثر قد والتي السنة نھا�ة منذ ھامة الحقة أحداث وجود �عدم اإلدارة تعتقد

 .المال�ة
 

 آخر يوم للتقی�م١٤ 
 )م٢٠١٧د�سمبر  ٣١األحد الموافق : ٢٠١٧(  ٢٠١٨ د�سمبر ٣١الموافق  اإلثنینآخر يوم للتقی�م هو يوم 

 

 إعتماد القوائم المال�ة    ١٥
 ).ه١٤٤٠رجب  ١٩ ( الموافق م٢٠١٩مارس  ٢٥ اعتماد القوائم المال�ة من قبل مدير الصندوق في تم
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