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 األولية الموجزة )غير مراجعة( قائمة المركز المالي
 2019 يونيو 30كما في 

 
 
 2018ديسمبر  31 2019يونيو  30 إيضاح 
 لاير سعودي لاير سعودي  
 ─── ───────── ───────── 

    الموجودات
 13,897,843 7,118,426  نقدية وشبه نقدية

 100,004,392 79,261,858 4  مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةاستثمارات 
 29,850 20,250  توزيعات أرباح مدينة

  ───────── ───────── 

 113,932,085 86,400,534  إجمالي الموجودات
  ═════════ ═════════ 

    المطلوبات 
 307,683 250,776  مصاريف مستحقة الدفع 

  ───────── ───────── 

 307,683 250,776  إجمالي المطلوبات
  ───────── ───────── 
    

 113,624,402 86,149,758  إجمالي حقوق الملكية()المتعلقة بمالكي الوحدات  حقوق الملكية
  ───────── ───────── 

 113,932,085 86,400,534  إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 
  ═════════ ═════════ 

    
 11,866,733 8,020,780  الوحدات المصدرة 

  ═════════ ═════════ 

    
 9.58 10.74  وحدة الموجودات العائد لكل قيمة صافي 

  ═════════ ═════════ 
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 قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة )غير مراجعة(
  2019يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  
   
  2018   2019   ايضاح

 لاير سعودي لاير سعودي 
        

     االستثمار دخل

 بالقيمة العادلةمن استثمارات مدرجة أرباح صافي 

 5  من خالل الربح أو الخسارة

 

13,641,366 

 

10,198,556 

 2,048,427 2,217,625    دخل توزيعات أرباح 

  ───────── ───────── 

  15,858,991 12,246,983 

    

    المصاريف

 )808,752 ( )922,889( 8 أتعاب إدارة 

 )227,492 ( )246,400( 7 مصاريف أخرى

  ───────── ───────── 

  ) 1,169,289( ) 1,036,244( 

  ───────── ───────── 

 11,210,739 14,689,702  الفترة ربح

    

 -       -        للفترةالدخل الشامل اآلخر 

  ───────── ───────── 

 11,210,739 14,689,702  للفترة إجمالي الدخل الشامل

  ═════════ ═════════ 
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 األولية الموجزة )غير مراجعة(حقوق الملكية قائمة التغيرات في 
 2019يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
  
   2019   2018 
      لاير سعودي لاير سعودي 
   

 58,757,949 113,624,402 المتعلقة بمالكي الوحدات في بداية الفترة حقوق الملكية
     

 11,210,739 14,689,702   للفترة الشامل  الدخلإجمالي 
     

   :الوحدات مساهمات واستردادات من قبل مالكي

 60,222,915 8,650,000 سترداد وحدات خالل الفترةا

      (2,619,468) (50,814,346) متحصالت من وحدات مباعة خالل الفترة 

      57,603,447 (42,164,346) صافي التغيرات في الوحدات 

      127,572,135 86,149,758 في نهاية الفترة المتعلقة بمالكي الوحدات حقوق الملكية
 

  

 
  معامالت الوحدات 

 يونيو:  30المنتهية في  لستة أشهرفترة الفيما يلي ملخصاً لمعامالت الوحدات 

 

    2019 
 وحـــدات   

   2018 
      وحـــدات  

   

 6,680,438 11,866,733 الوحدات في بداية الفترة
     

   

 6,268,635 829,421  خالل الفترة  صدرةوحدات م

 (286,938) (4,675,374) وحدات مستردة خالل الفترة 
     

 5,981,697 (3,845,953) صافي التغير في الوحدات
     

 12,662,135 8,020,780 نهاية الفترةالوحدات في 
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 قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة )غير مراجعة(
  2019يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
   
    2019   2018 
       لاير سعودي لاير سعودي  
    

    النشاطات التشغيليةالتدفقات النقدية من 
 11,210,739 14,689,702  الفترة صافي ربح

    

من  يةالنقدالتدفقات صافي ربح الفترة إلى لتسوية تعديالت ال
 :األنشطة التشغيلية

 
  

بالقيمة العادلة من عن استثمارات مدرجة أرباح غير محققة 
  خالل الربح أو الخسارة

(1,376,578) (8,513,652) 

 
 

     

  13,313,124 2,697,087 

    تسويات رأس المال العامل:
 (57,355,506) 22,119,112  استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 (372,978) 9,600  مدينة توزيعات أرباح
       112,379 (56,907)  ومصاريف اخرى أتعاب إدارة مستحقة

       (54,919,018) 35,384,929  النشاطات التشغيلية في()المستخدمة من النقدية التدفقات صافي 

    النشاطات التمويليةالتدفقات النقدية من 
 60,222,915 8,650,000  متحصالت من وحدات مباعة 

       (2,619,468) (50,814,346)  قيمة الوحدات المستردة

       57,603,447 (42,164,346)  النشاطات التمويلية من (المستخدمة في)النقدية التدفقات 

 2,684,429 (6,779,417)  النقدية وشبة النقدية  الزيادة في)النقص( صافي 

    
       4,380,021 13,897,843  النقدية وشبة النقدية في بداية الفترة

       7,064,450 7,118,426  النقدية وشبة النقدية في نهاية الفترة
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 عــام -1
 
شركة عوده بين  يةاتفاقأنشئ بموجب ، ةمحدد المدغير  استثمار( هو صندوق "الصندوق") الفرص السعوديةصندوق  
نمو رأس المال على  الصندوق فيتتمثل أهداف  .("مالكي الوحدات") والمستثمرين فيه( "مدير الصندوق") كابيتال 

الشركات المدرجة في سوق االسهم السعودي والمتوافقة مع  أسهمالمدى الطويل من خالل االستثمار بشكل رئيسي في 
األرباح بإعادة استثمار الصندوق لن يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح على مالكي الوحدات وسيقوم  الشرعية،المعايير 

  الرأسمالية واألرباح النقدية الموزعة في الصندوق.
 

ـ 1436 رجب 16 بتاريخصندوق التم تأسيس  ، وبدأ عملياته هيئة السوق الماليةبموجب موافقة ( 2015 مايو 5)الموافق ه
 .2015 يونيو 1في 

 
 

 اللوائح النظامية -2

هـ 1427الحجة  وذ 3( الصادرة من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ "الالئحة"يخضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار ) 

( لالئحة صناديق االستثمار 2016نوفمبر  6هـ )الموافق 1438صفر  6واعتباراً من ( 2006ديسمبر  24)الموافق 

( 2016مايو  23هـ )الموافق 1437شعبان  16بتاريخ الصادرة من قبل هيئة السوق المالية )الالئحة المعدلة(  ةالجديد

  .العربية السعوديةالصناديق االستثمارية العاملة في المملكة المتطلبات المتعلقة بكافة والتي تنص على 

 

  أسس اإلعداد م وبيان االلتزا - 3

 اإلعداد أسس 3-1
( "التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة 34تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي )

 العربية السعودية. 
 

على جميع المعلومات والبيانات المطلوبة في القوائم المالية السنوية، وبناًء  يال تحتو القوائم المالية األولية الموجزةأن هذه 
 .2018ديسمبر  31على ذلك يجب قراءتها مع القوائم المالية السنوية المنتهية في 

ة العادلة من تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة على أساس التكلفة التاريخية باستثناء االستثمارات المدرجة بالقيم
 .مبدأ االستمراريةو خالل الربح أو الخسارة والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة، باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي

 
تظهر جميع األرقام تم عرض هذه القوائم المالية األولية الموجزة باللاير السعودي، والذي يمثل العملة الوظيفية للصندوق. 

 إال في الحاالت المذكورة خالف ذلك.  ألقرب لاير
 

 المعايير الصادرة وغير السارية بعد  3-2 

المحاسبة المتبعة في إعداد القوائم المالية األولية الموجزة تعتبر ثابته مع المعايير المتبعة في إعداد القوائم  أن السياسات

. هنالك معايير وإصدارات وتعديالت جديدة طبقت للمرة 2018ديسمبر  31المالية السنوية للصندوق للسنة المنهية في 

 لى القوائم المالية األولية الموجزة للصندوق. ، ولكن ال يوجد لها أي تأثير ع2019األولى في 

الية األولية الموجزة تاريخ إصدار القوائم المحتى  ،هناك العديد من المعايير والتفسيرات الصادرة وغير السارية بعد 

ويعتزم الصندوق لصندوق. القوائم المالية لإدارة الصندوق أنه لن يكون لهذه المعايير أي أثر على مجلس عتقد يللصندوق. و

 .تباع هذه المعايير، إذ ينطبق ذلكإ

  



 الفرص السعوديةصندوق 

 تتمة-)غير مراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 2019يونيو  30في كما 

    

8 

 
 
 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةالمدرجة  االستثمارات - 4

 

 الخسارة: القيمة العادلة من خالل الربح أوفيما يلي ملخص لتكوين االستثمارات ب 

9201يونيو  30  8201ديسمبر  31   
 القيمة السوقية النسبة المئوية القيمة السوقية النسبة المئوية 

 لاير سعودي للقيمة السوقية لاير سعودي للقيمة السوقية القطاعات 
          

  39,342,275 %39 28,144,456 %36 خدمات بنكية ومالية
  26,232,792 %26 22,403,627 %28 الصناعات البتروكيماويات

  7,797,217  %8 8,453,980 %11 اتصاالت ومعلومات 
  4,299,749  %4  5,530,982 %7 استثمار صناعي

  8,699,876  %9  4,597,782 %6 التجزئة
  3,784,032  %4  2,716,944 %3 زراعة وصناعات غذائية

  1,715,153  %2  1,920,120 %2 تطوير عقارات
 - -  1,430,040 %2 أسمنت

 - -  1,391,064 %2 فنادق وسياحة
  2,284,861  %2  1,350,114 %2 نقل  
  5,848,437  %6  1,322,749 %1 تأمين

         

  100,004,392 %100 79,261,858 %100 اإلجمالي
         

 
 

 المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةاالستثمارات صافي األرباح من  - 5

 يونيو 30 لفترة الستة أشهر المنتهية في 

      2019 
 لاير سعودي

    2018 
 لاير سعودي

 ───────── ───────── 
 1,684,904 12,264,788 أرباح محققة

 8,513,652 1,376,578 محققة غيرأرباح 
 ───────── ───────── 

 10,198,556 13,641,366 اإلجمالي
 ═════════ ═════════ 
 

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية  -6

كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو اإلفصاح عنها في القوائم المالية األولية الموجزة  تصنف
ضمن التسلسل الهرمي لمستويات القيمة العادلة المذكورة أدناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة 

 العادلة ككل:

 تداولة )غير المعدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.: األسعار الم 1المستوى  •

قابلة للمالحظة بصورة  –الهامة لقياس القيمة العادلة  –: طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى  2المستوى  •

 مباشرة أو غير مباشرة. 

 غير قابلة للمالحظة. –قيمة العادلة الهامة لقياس ال –: طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى  3المستوى  •

 إن تقييم أهمية مدخالت معينة يتطلب إبداء األحكام ومراعاة العوامل المتعلقة بالموجودات أو المطلوبات.
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 تتمة -القيمة العادلة لألدوات المالية  -6

 

يبين الجدول أدناه األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة لها بتاريخ إعداد القوائم المالية بناًء على التسلسل الهرمي 
 لمستويات القيمة العادلة: 

 2019يونيو  30 

 اإلجمالي  3المستوى   2المستوى   1المستوى  
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي 

 ─────────  ─────────  ─────────  ───────── 
االستثمارات المقتناة بالقيمة العادلة 

 79,261,858  -  -  79,261,858  من خالل الربح أو الخسارة
 ─────────  ─────────  ─────────  ───────── 

 79,261,858  -  -  79,261,858 اإلجمالي
 ═════════  ═════════  ═════════  ═════════ 

 
 2018ديسمبر  31 

 اإلجمالي  3المستوى   2المستوى   1المستوى  
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي 

 ─────────  ─────────  ─────────  ───────── 
االستثمارات المقتناة بالقيمة العادلة 

 100,004,392  -  -  100,004,392  من خالل الربح أو الخسارة
 ─────────  ─────────  ─────────  ───────── 

 100,004,392  -  -  100,004,392 اإلجمالي
 ═════════  ═════════  ═════════  ═════════ 

 

بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة على أساس متكرر، يقوم الصندوق بتحديد التحويالت بين 
التسلسل الهرمي للقيمة العادلة وذلك بإعادة تقويم التصنيف )على أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس مستويات 

 لالقيمة العادلة ككل( وتقدير التحويالت التي تحدث في نهاية فترة إعداد القوائم المالية والتي حدثت خاللها التغيرات. وخال
الفترة، لم يكن هناك تحويل في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة للموجودات المالية المقتناه بالقيمة العادلة من خالل الربح 

 أو الخسارة.

بالنسبة لكافة الموجودات والمطلوبات المالية األخرى، فإن القيمة الدفترية لها تقارب قيمتها العادلة، بما في ذلك، النقدية و

 .والمدينون ودفعات مقدمة، والمصاريف مستحقة الدفعوشبه النقدية 
 

 المصاريف األخرى  -7
 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في  
    2019    2018 
 لاير سعودي لاير سعودي 
 ───────── ───────── 

 92,424 105,473 أتعاب حفظ وإدارة

 46,316 53,907 ضريبة القيمة المضافة 

 22,625 22,315 أتعاب مراجعة

 - 34,189 رسوم معامالت 

 15,083 14,877 رسوم أعضاء الهيئة الشريعة 

 14,644 12,679 رسوم مؤشر سوق األسهم

 2,514 2,480 رسوم نشر معلومات الصندوق على موقع تداول 

 33,886 480 أخرى

 ───────── ───────── 
 246,400 227,492 
 ═════════ ═════════ 
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 المعامالت مع الجهات ذات العالقة  - 8

 

 أتعاب اإلدارة والمعامالت األخرى 

من  %1,75وذلك بمعدل سنوي قدره من الشهر المعني يوم تقويم  آخرأتعاب إدارة يتم احتسابها بتاريخ يدفع الصندوق 

 .لموجوداتا قيمةصافي 

 يسترد من الصندوق المصاريف المدفوعة من قبل مدير الصندوق نيابةً عنه. 

تم االفصاح عن مصاريف أتعاب االدارة في قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة، في حين تم االفصاح عن أتعاب الحفظ 

األولية الموجزة. تم االفصاح عن أتعاب االدارة المستحقة  ( حول القوائم المالية8افأة الهيئة االستشارية في االيضاح )ومك

بلغت اتعاب الحفظ واإلدارة المستحقة لمدير  ،2019يونيو  30في  األولية الموجزة. وأتعاب الحفظ في قائمة المركز المالي

 لاير سعودي(. 10,281: 2018مبر ديس 31لاير سعودي ) 7,409الصندوق 

 تتم عمليات التداول في سوق األسهم السعودي من خالل مدير الصندوق. 

 الوحدات المملوكة من قبل الجهات ذات العالقة

(، وحدة 5,030,674 ديسمبر 31وحدة ) 2,431,419على  2019يونيو  30كما في الوحدات اشتمل حساب مالكي 

 لمدير الصندوق.مملوكة من قبل جهة منتسبة 

 

 الموجودات والمطلوبات  استحقاق تواريختحليل  -9

 يبين الجدول أدناه تحليل الموجودات والمطلوبات حسب الفترة المتوقع فيها استردادها أو تسويتها، على التوالي: 

 اإلجمالي شهر 12بعد  شهر 12خالل  

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 2019يونيو  30كما في 
       

    الموجودات

 7,118,426 - 7,118,426 نقدية وشبة نقدية 
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل استثمارات 

 الربح أو الخسارة
79,261,858 

- 
79,261,858 

 20,250 - 20,250 توزيعات أرباح مدينة 
       

 86,400,534 - 86,400,534 إجمالي الموجودات
       

    المطلوبات 

 250,776         - 250,776 مصاريف مستحقة 
       

 250,776         - 250,776 إجمالي المطلوبات 
       

    2018ديسمبر  31كما في 

    الموجودات 

 13,897,843         - 13,897,843 نقدية وشبة نقدية
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل استثمارات 

 100,004,392         - 100,004,392 الربح أو الخسارة

 29,850         - 29,850 مدينون ومصاريف مدفوعة
       

 113,932,085     - 113,932,085 إجمالي الموجودات 
       

    المطلوبات
 307,683     - 307,683 مصاريف مستحقة 

       

 307,683     - 307,683 إجمالي المطلوبات 
       

  



 الفرص السعوديةصندوق 

 تتمة-)غير مراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 2019يونيو  30في كما 
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 (.2018ديسمبر  31: 2018) 2019يونيو  30كان آخر يوم تقويم للفترة هو  
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ذو الحجة  17بتاريخ الموجزة من قبل مجلس إدارة الصندوق  هذه القوائم الماليةإصدار  اعتمادت الموافقة على وتم
 (.2019 أغسطس 18)الموافق  هـ1440


