
صندوق الفرص السعودیة 
(مدار من قبل شركة عوده كابیتال) 

القوائم المالیة المراجعة وتقریر المراجع المستقل

٢٠٢٠دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 







صندوق الفرص السعودیة 
(مدار من قبل شركة عوده كابیتال) 

قائمة المركز المالي 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في 

جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة.١٥إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٣

إیضاح

دیسمبر ٣١
٢٠٢٠

لایر سعودي

دیسمبر٣١
٢٠١٩

لایر سعودي 
─────────────────────

الموجودات 
٢٤٣٬٠٤٧١٬٥٩٥٬٢٢٧نقدیة وشبھ نقدیة 

٥٥٠٬٠١٢٬٩٨١٥٥٬٦٧٧٬٢١٧استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
- ١٬٠٢٧٬٥٧٦مبالغ مستحقة من وسیط لقاء أوراق مالیة مباعة 

- ٢١٬٥٠٠توزیعات أرباح مدینة
──────────────────

٥١٬٣٠٥٬١٠٤٥٧٬٢٧٢٬٤٤٤إجمالي الموجودات 
══════════════════

المطلوبات 
- ٩٤٤٬٩١٩مالیة مشتراهمبالغ مستحقة إلى وسیط لقاء اوراق 

٣٧١٬٢٢١- استردادات مستحقة
٦٧٥٬٣١٤١٨٧٬٨٨٥أتعاب إدارة مستحقة

١٠٬١٦٤١٠٬٧٣٨أتعاب حفظ ورسوم إداریة مستحقة
٧١٠٧٬٨٥٨٩٣٬٠٩٠مصاریف مستحقة الدفع

──────────────────
١٬١٣٨٬٢٥٥٦٦٢٬٩٣٤إجمالي المطلوبات 

──────────────────
حقوق الملكیة 

٥٠٬١٦٦٬٨٤٩٥٦٬٦٠٩٬٥١٠صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات القابلة لالسترداد
──────────────────

٥١٬٣٠٥٬١٠٤٥٧٬٢٧٢٬٤٤٤إجمالي المطلوبات وحقوق الملكیة 
══════════════════

٤٬٤٠٣٬٦٤٤٥٬٣٧٨٬٠٥٦وحدات مصدرة قابلة لالسترداد
══════════════════

١١٫٣٩١٠٫٥٣صافي قیمة الموجودات العائدة لكل وحدة
══════════════════



صندوق الفرص السعودیة 
(مدار من قبل شركة عوده كابیتال) 

قائمة الدخل الشامل 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة.١٥إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٤

إیضاح
٢٠٢٠

لایر سعودي
٢٠١٩

لایر سعودي 
─────────────────────

الدخل 
العادلة من خالل صافي ربح محقق عن استثمارات مدرجة بالقیمة 

٢٬١٥٩٬٢٣٦١٦٬٨٢٤٬٠٠٧الربح أو الخسارة
صافي ربح (خسارة) غیر محقق عن استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة 

)٤٬٩٥٠٬٤١٣(١٬٥٦٥٬٢٣١من خالل الربح أو الخسارة
١٬٢٠٤٬٠٥٠٣٬١٩٥٬٩٠٢توزیعات أرباح

──────────────────
٤٬٩٢٨٬٥١٧١٥٬٠٦٩٬٤٩٦إجمالي الدخل 

──────────────────
المصاریف 

)١٬٥٢٤٬٠٧٣()٨٩٣٬١٦١(٦مصروف أتعاب إدارة
)٤٧٨٬١٥٨()٤٧٢٬٧١٩(٨مصاریف أخرى

──────────────────
٣٬٥٦٢٬٦٣٧١٣٬٠٦٧٬٢٦٥ربح السنة 

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

٣٬٥٦٢٬٦٣٧١٣٬٠٦٧٬٢٦٥إجمالي الدخل الشامل للسنة 
══════════════════



صندوق الفرص السعودیة 
(مدار من قبل شركة عوده كابیتال) 

الملكیة قائمة التغیرات في حقوق 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة.١٥إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٥

٢٠٢٠
لایر سعودي

٢٠١٩
لایر سعودي 

──────────────────
٥٦٬٦٠٩٬٥١٠١١٣٬٦٢٤٬٤٠٢بدایة السنة حقوق الملكیة في  

──────────────────
٣٬٥٦٢٬٦٣٧١٣٬٠٦٧٬٢٦٥ربح السنة

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

٣٬٥٦٢٬٦٣٧١٣٬٠٦٧٬٢٦٥إجمالي الدخل الشامل للسنة

٨٬٦٥٠٬٠٠٠- السنةمتحصالت من الوحدات المصدرة خالل 
)٧٨٬٧٣٢٬١٥٧()١٠٬٠٠٥٬٢٩٨(قیمة الوحدات المستردة خالل السنة

──────────────────
٥٠٬١٦٦٬٨٤٩٥٦٬٦٠٩٬٥١٠حقوق الملكیة في نھایة السنة 

══════════════════

معامالت الوحدات القابلة لالسترداد 

دیسمبر:٣١الوحدات للسنة المنتھیة في فیما یلي ملخصاً لمعامالت 
٢٠٢٠٢٠١٩

الوحداتالوحدات 
──────────────────

٥٬٣٧٨٬٠٥٦١١٬٨٦٦٬٧٣٣الوحدات في بدایة السنة 
──────────────────

٨٢٩٬٤٢٢وحدات مصدرة خالل السنة
)٧٬٣١٨٬٠٩٩()٩٧٤٬٤١٢(وحدات مستردة خالل السنة

──────────────────
)٦٬٤٨٨٬٦٧٧()٩٧٤٬٤١٢(صافي النقص في الوحدات

──────────────────
٤٬٤٠٣٬٦٤٤٥٬٣٧٨٬٠٥٦الوحدات في نھایة السنة 

══════════════════



صندوق الفرص السعودیة 
(مدار من قبل شركة عوده كابیتال) 

قائمة التدفقات النقدیة
٢٠٢٠دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة.١٥إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٦

٢٠٢٠
لایر سعودي

٢٠١٩
لایر سعودي 

──────────────────
األنشطة التشغیلیة 

٣٬٥٦٢٬٦٣٧١٣٬٠٦٧٬٢٦٥ربح السنة
التعدیالت لتسویة ربح السنة إلى صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة:

الحركة في (األرباح) الخسائر غیر المحققة عن استثمارات مدرجة بالقیمة 
٤٬٩٥٠٬٤١٣)١٬٥٦٥٬٢٣١(العادلة من خالل الربح أو الخسارة

──────────────────
١٬٩٩٧٬٤٠٦١٨٬٠١٧٬٦٧٨

تعدیالت رأس المال العامل:
٧٬٢٢٩٬٤٦٧٣٩٬٣٧٦٬٧٦٢استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

٢٩٬٨٥٠)٢١٬٥٠٠(توزیعات أرباح مدینة
- )١٬٠٢٧٬٥٧٦(مبالغ مستحقة من وسیط لقاء أوراق مالیة مباعة

- ٩٤٤٬٩١٩وسیط لقاء اوراق مالیة مشتراهمبالغ مستحقة إلى 
٧٬٩٥٤)١١٢٬٥٧١(أتعاب إدارة مستحقة

)٩٬٨٢٦()٥٧٤(أتعاب حفظ ورسوم إداریة مستحقة
٣٧١٬٢٢١)٣٧١٬٢٢١(استردادات مستحقة

)١٤٬٠٩٨(١٤٬٧٦٨مصاریف مستحقة الدفع
──────────────────

٨٬٦٥٣٬١١٨٥٧٬٧٧٩٬٥٤١األنشطة التشغیلیةصافي التدفقات النقدیة مـن 
──────────────────

األنشطة التمویلیة 
٨٬٦٥٠٬٠٠٠- متحصالت من الوحدات المصدرة

)٧٨٬٧٣٢٬١٥٧()١٠٬٠٠٥٬٢٩٨(قیمة الوحدات المستردة
──────────────────

)٧٠٬٠٨٢٬١٥٧()١٠٬٠٠٥٬٢٩٨(المستخدمة في األنشطة التمویلیةصافي التدفقات النقدیة 
──────────────────

)١٢٬٣٠٢٬٦١٦()١٬٣٥٢٬١٨٠(صافي النقص في النقدیة وشبھ النقدیة

١٬٥٩٥٬٢٢٧١٣٬٨٩٧٬٨٤٣النقدیة وشبھ النقدیة في بدایة السنة
──────────────────

٢٤٣٬٠٤٧١٬٥٩٥٬٢٢٧النقدیة وشبھ النقدیة في نھایة السنة 
══════════════════



صندوق الفرص السعودیة 
(مدار من قبل شركة عوده كابیتال) 

إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٧

عام-١
صندوق الفرص السعودیة ("الصندوق") ھو صندوق غیر محدد المدة، أنشئ بموجب اتفاقیة بین شركة عوده كابیتال ("مدیر 

تتمثل أھداف الصندوق في االستثمار بما یتوافق مع المعاییر الشرعیة الصندوق") والمستثمرین فیھ ("مالكي الوحدات").
وزیادة رأس المال على المدى الطویل من خالل االستثمار بشكل أساسي في أسھم الشركات المدرجة في سوق األسھم  

لن یعة اإلسالمیة.السعودي، وعلى وجھ التحدید الشركات المدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز بما یتوافق مع ضوابط الشر
یقوم الصندوق بتوزیع أي أرباح إلى مالكي الوحدات، وسیقوم بإعادة استثمار األرباح واألرباح النقدیة الموزعة في الصندوق.

) بموجب موافقة ھیئة السوق المالیة ("الھیئة")،  ٢٠١٥أبریل ١٥ھـ (الموافق ١٤٣٦رجب ٢٦تم تأسیس الصندوق بتاریخ 
.٢٠١٥مایو ١الصندوق عملیاتھ بتاریخ وبدأ 

یتم دفع ("أمین الحفظ") وإداري ("اإلداري"). للعمل كأمین حفظ قام الصندوق بتعیین شركة إتش إس بي سي العربیة السعودیة 
أتعاب أمین الحفظ وخدمات اإلداري من قبل الصندوق.

إن عنوان مدیر الصندوق كما یلي: 

شركة عوده كابیتال 
طریق األمیر محمد بن عبد العزیز٢٩٠٨-الطابق الثالث-مبنى سنتریا 

٢٨وحدة رقم -العلیا 
٦٠٥٥-١٢٢٤١الریاض 

المملكة العربیة السعودیة 

اللوائح النظامیة -٢
ھـ  ١٤٢٧الحجة ذو  ٣یخضــع الصــندوق لالئحة صــنادیق االســتثمار ("الالئحة") الصــادرة من قبل ھیئة الســوق المالیة بتاریخ 

التي تنص على األمور التي یتعین على جمیع الصــنادیق االســتثماریة العاملة في المملكة العربیة  )، ٢٠٠٦دیســمبر ٢٤(الموافق 
) ("الالئحة المعدلة"). ٢٠١٦مایو ٢٣ھـ (الموافق ١٤٣٧شعبان ١٦كما تم تعدیل الالئحة بتاریخ السعودیة اتباعھا. 

ت المحاسبیة الھامة أسس اإلعداد والسیاسا- ٣

بیان االلتزام ١-٣
كة  تم إعداد ھذه القوائم المالیة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة والمعتمدة في الممل

(یشار إلیھا مجتمعة للمحاسبین القانونیینالعربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى المعتمدة من الھیئة السعودیة 
بـ"المعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة"). 

أسس اإلعداد٢-٣
بالقیمة تم إعداد ھذه القوائم المالیة وفقًا لمبدأ التكلفة التاریخیة، باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي، باستثناء قیاس االستثمارات

العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

تم عرض ھذه القوائم المالیة باللایر السعودي والذي یمثل العملة الوظیفیة للصندوق.

وإذا كانت مؤشرات البیئیة االقتصادیة الرئیسیة تمثل العملة الوظیفیة عملة البیئة االقتصادیة الرئیسیة التي یعمل بھا الصندوق.
للمعامالت مختلطة، تقوم اإلدارة عندئذ باستخدام أحكامھا لتحدید العملة الوظیفیة التي تظھر على نحو دقیق األثر االقتصادي

ویتم تحدید اشتراكات إن معظم استثمارات ومعامالت الصندوق مسجلة باللایر السعودي.واألحداث والظروف المعنیة.
إن المصاریف (بما في واستردادات المستثمرین على أساس صافي قیمة الموجودات ویتم استالمھا ودفعھا باللایر السعودي. 

علیھ، حددت اإلدارة اللایر السعودي  الرسوم اإلداریة) مسجلة ومدفوعة باللایر السعودي.ذلك أتعاب اإلدارة وأتعاب الحفظ و
بأنھ العملة الوظیفیة للصندوق.



صندوق الفرص السعودیة 
(مدار من قبل شركة عوده كابیتال) 

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٨

أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) - ٣

السیاسات المحاسبیة الھامة ٣-٣
الصندوق عند إعداد قوائمھ المالیة:فیما یلي بیاناً بالسیاسات المحاسبیة الھامة المطبقة من قبل 

النقدیة وشبھ النقدیة 
تتكون النقدیة وشبھ النقدیة في قائمة المركز المالي من النقد بالصندوق والودائع قصیرة األجل لدى البنوك القابلة للتحویل إلى 

وفترات استحقاقھا األصلیة ثالثة أشھر أو مبالغ نقدیة معروفة والتي تخضع إلى مخاطر غیر جوھریة بشأن التغیرات في القیمة  
أقل.

إن االستثمارات قصیرة األجــل غیر المقتناة لغـرض الوفاء بااللتزامات النقدیة قصیرة األجــل وحسابات الھامش المقیدة ال 
تعتبر نقدیة وشبھ نقدیة.

لدى البنوك.ولغرض إعداد قائمة التدفقات النقدیة، تتكون النقدیة وشبھ النقدیة من األرصدة

األدوات المالیة
اإلثبات األولي

یقوم الصندوق بإثبات الموجودات المالیة أو المطلوبات المالیة في قائمة المركز المالي الخاصة بھا وذلك فقط عندما یصبح 
الصندوق طرف في األحكام التعاقدیة ألداة مالیة ما.

ویتم إثبات تكالیف معامالت الموجودات  المالیة أو المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة.وعند اإلثبات األولي، تقاس الموجودات 
وفي حالة الموجودات والمطلوبات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة كمصاریف في الربح أو الخسارة.

ن خالل الربح أو الخسارة، فإن القیمة العادلة لھا بما في ذلك تكالیف المالیة أو المطلوبات المالیة غیر المدرجة بالقیمة العادلة م
المعامالت المتعلقة مباشرة بعملیة شراء أو إصدار الموجودات المالیة أو المطلوبات المالیة تمثل قیمة االثبات األولي لھا.

التصنیف
ة:یقوم الصندوق بتصنیف الموجودات المالیة الخاصة بھ ضمن الفئات التالی

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة،•
موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، و•
موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة.•

تعاقدیة.تستند ھذه التصنیفات إلى نموذج األعمال الخاص بالصندوق إلدارة الموجودات المالیة وخصائص التدفقات النقدیة ال
یقوم الصندوق بقیاس الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة وذلك عندما تقع ضمن نموذج األعمال الخاص باقتناء الموجودات 
لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة، وعندما ینتج عن الشروط التعاقدیة للموجودات المالیة في تواریخ محددة تدفقات نقدیة تمثل 

لغ األصلي والعمولة على المبلغ األصلي القائم.فقط دفعات من المب
وبالنسبة للموجودات المقاسة بالقیمة العادلة، فإنھ سیتم تسجیل األرباح والخسائر إما في الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل 

الصندوق بوضع خیار غیر قابل وبالنسبة لالستثمارات في أدوات حقوق الملكیة، فإن ذلك سیعتمد على ما إذا قد قام اآلخر.
لإللغاء عند االثبات األولي للمحاسبة عن استثمارات حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

یقوم الصندوق بتصنیف كافة المطلوبات المالیة كمقاسھ الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل العمولة الفعلي، فیما عدا 
لوبات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.المط

یقوم الصندوق بتصنیف المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان القیام بذلك یزیل أو یقلل بشكل 
یة وتقویم أدائھا على أساس القیمة العادلة.كبیر عدم اتساق القیاس أو االثبات أو في حالة إدارة مجموعة من المطلوبات المال

التوقف عن إثبات األدوات المالیة
یتم التوقف عن إثبات أصل مالي (أو، إذ ینطبق ذلك، أي جزء منھ أو مجموعة من الموجودات المالیة المتشابھة) بصورة رئیسیة 

(أي استبعادھا من قائمة المركز المالي للصندوق) عند:
 الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات النقدیة من األصل، أوانتھاء
 قیام الصندوق بتحویل حقوق استالم التدفقات النقدیة من األصل أو التعھد بسداد التدفقات النقدیة المستلمة بالكامل إلى طرف

افع المصاحبة لًألصل، أو آخر دون أي تأخیر وفق "ترتیبات فوریة" وإذا ما (أ) قام الصندوق بتحویل كافة المخاطر والمن
(ب) لم یقم الصندوق بالتحویل أو اإلبقاء على معظم المنافع والمخاطر المصاحبة لألصل، ولكن قام بتحویل السیطرة على 

األصل.
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األدوات المالیة (تتمة) 

التوقف عن اثبات األدوات المالیة (تتمة)
األصل أو إبرام اتفاقیة ترتیبات فوریة، فإنھ وفي الحاالت التي یقوم فیھا الصندوق بتحویل حقوق استالم التدفقات النقدیة من 

یجب علیھ تقویم فیما إذا وألي مدى قام باالحتفاظ بالمنافع والمخاطر المصاحبة للملكیة.

وفي الحاالت التي ال یتم فیھا تحویل أو اإلبقاء على معظم المخاطر والمنافع المصاحبة لألصل أو لم یتم فیھا تحویل السیطرة 
وفي تلك الحالة، یقوم الصندوق أیضاً بإثبات یستمر الصندوق في إثبات األصل بقدر ارتباط الصندوق المستمر بھ.على اًألصل،  

یتم قیاس الموجودات المحولة والمطلوبات المصاحبة لھا وفق نفس األساس الذي یعكس الحقوق المطلوبات المصاحبة لھا.
وااللتزامات التي أبقى علیھا الصندوق.

االرتباط المستمر الذي یكون على شكل ضمان على الموجودات المحولة بالقیمة الدفتریة األصلیة للموجودات أو الحد یتم قیاس
األقصى للمبلغ الذي یجب على الصندوق دفعھ، أیھما أقل.

وفي حالة تبدیل المطلوبات مدتھ. یتم التوقف عن اثبات المطلوبات المالیة عند سداد االلتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو انتھاء 
المالیة الحالیة بأخرى من نفس الجھة المقرضة بشروط مختلفة تماماً أو بتعدیل شروط المطلوبات الحالیة، عندئذ یتم اعتبار مثل 

فتریة المعنیة یتم اثبات الفرق بین القیم الدھذا التبدیل أو التعدیل كتوقف عن اثبات المطلوبات األصلیة وإثبات مطلوبات جدیدة.
في الربح أو الخسارة.

مقاصة األدوات المالیة
تتم مقاصة الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي عند وجود حق نظامي ملزم لمقاصة 

لموجودات وسداد المطلوبات في المبالغ المثبتة وعند وجود نیة لتسویة الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو بیع ا
آن واحد.

االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة
شھرًا بالتكلفة المطفأة، ولھذا اختار ١٢یحتفظ الصندوق بالذمم المدینة التي ال تشمل مكون تمویل وتواریخ استحققھا أقل من 

) على ٩االئتمان المتوقعة بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي (الصندوق تطبیق طریقة مماثلة للطریقة المبسطة بشأن خسائر  
علیھ، ال یقوم الصندوق بمتابعة التغیرات في مخاطر االئتمان ولكن یقوم بدًال من ذلك بإثبات كافة الذمم المدینة التجاریة.

قوائم مالیة.مخصص خسارة بناًء على خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر بتاریخ إعداد كل 
تعكس الطریقة المطبقة من قبل بالصندوق بشأن خسائر االئتمان المتوقعة النتیجة المرجحة باالحتماالت والقیمة الزمنیة للنقود 
والمعلومات المعقولة والمؤیدة المتاحة دون تكلفة أو جھد غیر مبررین حول األحداث السابقة والظروف الحالیة والتوقعات 

قتصادیة المستقبلیة بتاریخ إعداد القوائم المالیة.بشأن الظروف اال
یستخدم الصندوق مصفوفة المخصص كوسیلة عملیة لقیاس خسائر االئتمان المتوقعة بشأن الذمم المدینة التجاریة بناء على أیام 

ویتم تحدید ى أساس طبیعتھا.یتم تجمیع الذمم المدینة علالتأخر في السداد لمجموعات من الذمم المدینة لھا أنماط خسائر مماثلة.
مصفوفة المخصص على أساس معدالت الخسائر السابقة التي تم مالحظتھا على مدى العمر المتوقع للذمم المدینة ویتم تعدیلھا 

وفقاً للتقدیرات المستقبلیة.
دھا مستقبًال وأنھ تم یتم شطب الدیون المنخفضة القیمة مع المخصص المتعلق بھا وذلك عند عدم وجود توقع معقول الستردا

وإذا ما تم الحقاً استرداد المبلغ المشطوب، سابقاً، عندئذ یقید المبلغ المسترد مصادرة كافة الضمانات أو تحویلھا إلى الصندوق.
على الربح أو الخسارة.

لة الخاص المستخدم لخصم یتم إثبات إیرادات العمولة الخاصة من الموجودات المالیة التي انخفضت قیمتھا باستخدام معدل العمو
التدفقات النقدیة المستقبلیة لغرض قیاس خسارة االنخفاض في القیمة. 

المحاسبة بتاریخ التداول 
یتم إثبات / التوقف عن إثبات كافة العملیات االعتیادیة المتعلقة بشراء أو بیع الموجودات المالیة بتاریخ التداول (أي التاریخ 

إن العملیات االعتیادیة المتعلقة بشراء أو بیع الموجودات المالیة ھي التي الصندوق بشراء أو بیع الموجودات).الذي یلتزم فیھ 
تتطلب تسویة الموجودات خالل الفترة الزمنیة التي تنص علیھا األنظمة أو تلك المتعارف علیھا بالسوق.
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المخصصات 
یتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات (قانونیة أو متوقعة) على الصندوق ناتجة عن أحداث سابقة، وأن تكالیف سداد 

الزمنیة للنقود جوھرًیا، فإنھ یتم خصم المخصصات باستخدام وإذا كان أثر القیمة  االلتزام محتملة ویمكن قیاسھا بشكل موثوق بھ.
وعند استخدام الخصم، یتم إثبات معدل ما قبل الضریبة الحالي والذي یعكس، عندما یكون مالئًما، المخاطر المتعلقة بااللتزام.

الزیادة في المخصص الناتجة عن مرور الوقت كتكالیف تمویل.
یھا استرداد بعض أو كافة المنافع االقتصادیة المطلوبة لتسویة مخصص ما من قبل طرف أخر، وفي الحاالت التي من المتوقع ف

فإنھ یتم إثبات المبلغ المستحق القبض كأصل وذلك عندما یكون في حكم المؤكد بأنھ سیتم استالم التعویض وأنھ من الممكن قیاس 
المبلغ المستحق القبض بشكل موثوق بھ. 

دفع والدائنون اآلخرون المصاریف المستحقة ال
یتم إثبات االلتزامات لقاء المبالغ الواجب دفعھا في المستقبل عن البضاعة أو الخدمات المستلمة، سواًء قدمت أم لم تقدم بھا 

فعلي.ویتم إثباتھا في األصل بالقیمة العادلة، والحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل العمولة الفواتیر من قبل الموردین.

الوحدات القابلة لالسترداد
تصنف الوحدات القابلة لالسترداد كأدوات حقوق ملكیة عند:

.استحقاق مالك الوحدات القابلة لالسترداد حصة تناسبیة في صافي موجودات الصندوق في حالة تصفیة الصندوق
 ردھا بعد كافة فئات األدوات المالیة األخرى.تصنیف الوحدات القابلة لالسترداد ضمن فئة األدوات المالیة التي یتم
 وجود خصائص مماثلة لكافة الوحدات القابلة لالسترداد المصنفة ضمن فئة األدوات المالیة التي یتم ردھا بعد كافة

فئات األدوات المالیة األخرى.
 لي آخر بخالف حقوق المالك في عدم تضمن الوحدات القابلة لالسترداد أي تعھدات تعاقدیة لتسلیم النقدیة أو أصل ما

حصة تناسبیة في صافي موجودات الصندوق.
 تحدید إجمالي التدفقات النقدیة المتوقعة المتعلقة بالوحدات القابلة لالسترداد على مدى عمر األداة المالیة بصورة

لقیمة العادلة لصافي جوھریة على أساس الربح أو الخسارة أو التغیر في صافي الموجودات المثبت أو التغیر في ا
الموجودات المثبت وغیر المثبت للصندوق على مدى عمر األداة المالیة.

باإلضافة إلى الوحدات القابلة لالسترداد، والتي تتضمن كافة الخصائص أعاله، فإنھ یجب أال یكون لدى الصندوق أدوات مالیة 
أخرى أو عقد یشتمل على:

ورة جوھریة على أساس الربح أو الخسارة أو التغیر في صافي الموجودات المثبت إجمالي التدفقات النقدیة المحدد بص
أو التغیر في القیمة العادلة لصافي الموجودات المثبت وغیر المثبت للصندوق.

  .األثر الناتج عن التقیید أو التحدید الجوھري للعائد المتبقي للوحدات القابلة لالسترداد
وفي حالة توقف الوحدات القابلة لالسترداد عن ة بتقویم تصنیف الوحدات القابلة لالسترداد.یقوم الصندوق بصورة مستمر

امتالك كافة الخصائص أو الوفاء بكافة الشروط المنصوص علیھا لكي یتم تصنیفھا كحقوق ملكیة، فإن الصندوق سیقوم بإعادة 
التصنیف، مع إثبات أي فروقات ناتجة عن القیمة الدفتریة السابقة تصنیفھا كمطلوبات مالیة وقیاسھا بالقیمة العادلة بتاریخ إعادة  

وفي حالة امتالك الوحدات القابلة لالسترداد كافة الخصائص الحقًا واستیفائھا في صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات.
یاسھا بالقیمة الدفتریة للمطلوبات لشروط تصنیفھا كحقوق ملكیة، فإن الصندوق سیقوم بإعادة تصنیفھا كأدوات حقوق ملكیة وق

بتاریخ إعادة التصنیف.
ویقوم الصندوق بتصنیف صافي موجوداتھ العائدة إلى مالكي الوحدات كحقوق ملكیة، حیث أنھا قد استوفت الشروط المذكورة 

ال یتم إثبات كمعامالت حقوق ملكیة. وعلیھ، یتم المحاسبة عن عملیة إصدار وشراء وإلغاء الوحدات القابلة لالسترداد أعاله.
أي ربح أو خسارة في قائمة الدخل الشامل عند شراء أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكیة الخاصة بالصندوق.

صافي قیمة الموجودات لكل وحدة
موجودات الصندوق یتم احتساب صافي قیمة الموجودات لكل وحدة والمفصح عنھ في قائمة المركز المالي وذلك بقسمة صافي 

على عدد الوحدات القائمة في نھایة السنة.

أتعاب اإلدارة 
یتم تحمیل أتعاب إدارة الصندوق یتم إثبات أتعاب إدارة الصندوق على أساس مبدأ االستحقاق وتحمل على قائمة الدخل الشامل.

الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق.وفقا لألسعار المتفق علیھا مع مدیر الصندوق وكما ھو منصوص علیھ في 
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توزیعات األرباح 
بالنسبة لسندات األسھم استالمھا.یتم اثبات توزیعات األرباح في الربح أو الخسارة وذلك بتاریخ اإلقرار بأحقیة الصندوق في 

أما بالنسبة لسندات األسھم غیر المتداولة، فإن ذلك یكون عادة المتداولة، فإن ذلك یكون عادة بتاریخ توزیعات األرباح السابق.
بتاریخ موافقة المساھمین على دفع توزیعات األرباح.

مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة صافي الربح أو الخسارة عن الموجودات والمطلوبات المالیة ال
یمثل صافي األرباح أو الخسائر الناتجة عن الموجودات والمطلوبات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
التغیرات في القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة المقتناة ألغراض المتاجرة أو المصنفة عند االثبات األولي لھا بالقیمة 

الربح أو الخسارة.العادلة من خالل
تشتمل األرباح والخسائر غیر المحققة على التغیرات في القیمة العادلة لألدوات المالیة للسنة والناتجة عن عكس قید األرباح و 

یتم احتساب السابقة والتي تم تحقیقھا خالل فترة إعداد القوائم المالیة.المالیة للسنةالخسائر غیر المحققة الخاصة باألدوات 
األرباح والخسائر المحققة عن عملیات استبعاد األدوات المالیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة باستخدام 

وتمثل تلك األرباح والخسائر الفرق بین القیمة الدفتریة األصلیة لألداة المالیة ومبلغ االستبعاد  طریقة تكلفة المتوسط المرجح.
قبوضات النقدیة التي تمت بشأن عقود المشتقات (باستثناء المدفوعات أو المقبوضات بشأن حسابات الھامش أو المدفوعات أو الم

على الضمانات لقاء تلك األدوات المالیة).

األتعاب والمصاریف األخرى 
ا.یتم إثبات األتعاب والمصاریف األخرى كمصاریف على أساس مبدأ االستحقاق في السنة التي یتم تكبدھا فیھ

الزكاة وضریبة الدخل 
وفقاً للنظام الضریبي الحالي في المملكة العربیة السعودیة فإن الصندوق لیس مسؤوًال عن سداد أیة زكاة أو ضریبة دخل، حیث 

یعتبر ذلك من مسؤولیة مالكي الوحدات، وعلیھ لم یجنب لھما مخصص في ھذه القوائم المالیة.

العمالت األجنبیة 
تدرج األرباح والخسائر المعامالت بالعمالت األجنبیة لللایر السعودي بأسعار التحویل السائدة بتواریخ إجراء المعامالت.تحول  

الناتجة عن تحویل العمالت األجنبیة في قائمة الدخل الشامل.
بأسعار التحویل السائدة بتاریخ ویعاد تحویل الموجودات والمطلوبات النقدیة المسجلة بالعمالت األجنبیة إلى اللایر السعودي 

اعداد القوائم المالیة.
یتم إثبات فروقات العمالت األجنبیة الناتجة عن إعادة التحویل في قائمة الدخل الشامل كصافي أرباح/خسائر تحویل عمالت 

ة، والتي یتم اثباتھا كبند من أجنبیة، باستثناء تلك الناتجة عن االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسار
بنود صافي ربح/خسارة من االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة ٤-٣
أثر على القوائم المالیة ، لكن لیس لھا ٢٠٢٠ھناك العدید من المعاییر والتعدیالت والتفسیرات الجدیدة المطبقة ألول مرة في 

للصندوق.

المعاییر الصادرة وغیر ساریة المفعول بعد ٥-٣
ویعتقد مجلس ھناك العدید من التعدیالت والتفسیرات الصادرة وغیر الساریة بعد حتى تاریخ إصدار القوائم المالیة للصندوق.

یعتزم الصندوق تطبیق ھذه على القوائم المالیة للصندوق.إدارة الصندوق أنھ لن یكون لھذه التعدیالت والتفسیرات أي أثر 
التعدیالت والتفسیرات، إذ ینطبق ذلك، عند سریانھا.

األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة - ٤
أرصدة الموجودات یتطلب إعداد القوائم المالیة للصندوق، استخدام األحكام والتقدیرات واالفتراضات التي قد تؤثر على 

والمطلوبات المسجلة واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة بتاریخ إعداد القوائم المالیة ومبالغ اإلیرادات والمصاریف 
یتم تقویم التقدیرات واألحكام بصورة مستمرة وذلك بناًء على الخبرة السابقة وعوامل أخرى تشتمل المصرح عنھا خالل السنة.

ت لألحداث المستقبلیة والتي یعتقد بأنھا معقولة وفقاً للظروف.على توقعا 



صندوق الفرص السعودیة 
(مدار من قبل شركة عوده كابیتال) 

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

١٢

األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة (تتمة) - ٤
األحكام:وفیما یلي النواحي الھامة التي استخدمت فیھا اإلدارة التقدیرات واالفتراضات أو التي مارست فیھا 

مبدأ االستمراریة 
قامت إدارة الصندوق بإجراء تقویم لمقدرة الصندوق على االستمرار في العمل وفقًا لمبدأ االستمراریة، وھي على قناعة بأن 

عالوة على ذلك، لیس لدى اإلدارة أي علم بعدم تأكد الصندوق لدیھ الموارد الكافیة لمواصلة العمل في المستقبل المنظور.
علیھ، تم إعداد القوائم المالیة جوھري قد یثیر شكوكًا حول مقدرة الصندوق على االستمرار في العمل وفقًا لمبدأ االستمراریة.

على أساس مبدأ االستمراریة.

قیاس القیمة العادلة 
المالیة على أساس السعر المتداول یتم تحدید القیمة العادلة لألدوات المالیة المتداولة في األسواق النشطة بتاریخ إعداد القوائم 

یقوم الصندوق باستخدام آخر األسعار المتداولة لھا والمتاح في سوق األسھم المعني، بدون أي خصم لقاء تكالیف المعامالت.
والتي تعتبر عرف التسعیر المعیاري في الصناعة.

م تحدید القیمة العادلة باستخدام طرق التقویم تعتبر مالئمة بالنسبة لكافة األدوات المالیة األخرى غیر المتداولة في سوق نشط، یت
تشتمل طرق التقویم على طریقة السوق (أي، استخدام آخر معامالت تمت في السوق وفقًا لشروط التعامل وفقًا للظروف.

یقة الدخل (أي تحلیل العادل، والمعدلة عند الضرورة، والرجوع إلى القیمة السوقیة الحالیة لألدوات األخرى المماثلة) وطر
التدفقات النقدیة المخصومة ونماذج تسعیر الخیارات مما یزید من استخدام بیانات السوق المتاحة والمؤیدة قدر اإلمكان).

تم اإلفصاح عن القیمة العادلة لھذه األدوات یقوم الصندوق بقیاس األدوات المالیة بالقیمة العادلة بتاریخ إعداد كل قوائم مالیة.
).٥المالیة في اإلیضاح (

االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة-٥
تتكون االستثمارات من القطاعات التالیة التي تتعرض للمخاطر كما بتاریخ إعداد القوائم المالیة:

٢٠٢٠دیسمبر ٣١

النسبة المئویة  
للقیمة السوقیة 

التكلفة 
لایر سعودي

القیمة السوقیة 
لایر سعودي

األرباح  
(الخسائر) غیر  

المحققة
لایر سعودي

──────────────────────────────────األسھم
١٠٬٨١٤٬٠٠٦١٣٬١٨٦٬٢٩١٢٬٣٧٢٬٢٨٥٪٢٦البنوك والخدمات المالیة
٨٬٤٢١٬٩٩٤٩٬٦٤٣٬٨١١١٬٢٢١٬٨١٧٪١٩صناعات البتروكیماویات

٤٬٧٣٥٬١٦٦٤٬٩١٠٬٦٢٠١٧٥٬٤٥٤٪١٠ومرافق عامةطاقة 
٤٬٢٨٨٬٦١٤٤٬٧٠٠٬٤٧٢٤١١٬٨٥٨٪٩اتصاالت وتقنیة المعلومات

٣٬١٧٨٬٥٢٤٣٬٥٢٥٬٦٤٠٣٤٧٬١١٦٪٧تجزئة السلع الكمالیة
٢٬٧٢٦٬٩٦٦٢٬٩٦٨٬١٢٥٢٤١٬١٥٩٪٦الزراعة والصناعات الغذائیة

١٬١٦٨٬٧٠٦١٬٢٢٢٬٨٥٧٥٤٬١٥١٪٢الصناعياالستثمار 
٢٬٩٦٤٬٦٩٩٣٬٢٨٨٬٠٢٤٣٢٣٬٣٢٥٪٧أسمنت

٢٬٤٠٦٬٩١١٢٬٥١٣٬٥٢٤١٠٦٬٦١٣٪٥الرعایة الصحیة
١٬٥٩١٬٢٤٤١٬٧٧٧٬٤١٧١٨٦٬١٧٣٪٤تطویر العقارات

١٬٤٠٩٬٠٩٠١٬٥١٩٬٠٥٠١٠٩٬٩٦٠٪٣النقل
)٢٢٬٣٣٥(٧٧٩٬٤٨٥٧٥٧٬١٥٠٪٢التأمین

──────────────────────────────────
٤٤٬٤٨٥٬٤٠٥٥٠٬٠١٢٬٩٨١٥٬٥٢٧٬٥٧٦٪١٠٠اإلجمالي 

══════════════════════════════════



صندوق الفرص السعودیة 
(مدار من قبل شركة عوده كابیتال) 

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

١٣

االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة (تتمة) -٥

٢٠١٩دیسمبر ٣١

النسبة المئویة 
للقیمة السوقیة

التكلفة
لایر سعودي 

القیمة السوقیة
لایر سعودي 

األرباح (الخسائر) 
المحققةغیر 

لایر سعودي 
───────────────────────────────────

األسھم
١٢٬٧٢٤٬٥١٥١٥٬٦٩١٬٢٦٤٢٬٩٦٦٬٧٤٩٪٢٨الخدمات البنكیة والمالیة
)٣١٬٠٨١(١٠٬٥٣٦٬٤١٥١٠٬٥٠٥٬٣٣٤٪١٩صناعات البتروكیماویات

٨٬٤١٤٬٩٠٥٨٬٨٠٨٬٧٥٣٣٩٣٬٨٤٨٪١٦تجزئة السلع الكمالیة
٥٬٠١٣٬٨١٦٥٬١٢٤٬٣٠٧١١٠٬٤٩١٪٩اتصاالت وتقنیة المعلومات
١٬٢٨٥٬٤١٧١٬٤٤٤٬٣٠٠١٥٨٬٨٨٣٪٣الزراعة والصناعات الغذائیة

١٬٦٩٣٬٨٩٥١٬٧٢٧٬٠٧٠٣٣٬١٧٥٪٣االستثمار الصناعي
)٩٬٦٨٣(٨٥٩٬٦٠٣٨٤٩٬٩٢٠٪٢التأمین

٤٬٠٠٥٬٣٨٣٤٬١٤٠٬٣٦٢١٣٤٬٩٧٩٪٧تطویر العقارات
٢٬٢٩٠٬٦٢٢٢٬٥٠٥٬٩٧١٢١٥٬٣٤٩٪٥أسمنت

)١٣٤٬٦٧٤(٤٬٠٩٨٬٥٠١٣٬٩٦٣٬٨٢٧٪٧طاقة ومرافق عامة
٧٩١٬٨٠٠٩١٦٬١٠٩١٢٤٬٣٠٩٪١النقل

───────────────────────────────────
٥١٬٧١٤٬٨٧٢٥٥٬٦٧٧٬٢١٧٣٬٩٦٢٬٣٤٥٪١٠٠اإلجمالي

═══════════════════════════════════

تمثل استثمارات األسھم استثمارات أسھم غیر مصنفة مدرجة في سوق األسھم السعودي ("تداول"). 

المعامالت مع الجھات ذات العالقة-٦

أتعاب اإلدارة والمعامالت األخرى
یتم احتساب أتعاب اإلدارة الموجودات.من صافي قیمة ٪١٫٧٥یدفع الصندوق أتعاب إدارة یتم احتسابھا بمعدل سنوي قدره 

على أساس یومي ویتم سداده بتاریخ أول یوم تقویم من الشھر التالي.
یسترد من الصندوق المصاریف المدفوعة من قبل مدیر الصندوق نیابًة عنھ.

تعویضات الھیئة االستشاریة في تم اإلفصاح عن مصاریف أتعاب االدارة في قائمة الدخل الشامل، في حین تم اإلفصاح عن 
تم االفصاح عن أتعاب االدارة المستحقة في قائمة المركز المالي.) حول القوائم المالیة.٨اإلیضاح (

) حول القوائم المالیة.٨تم اإلفصاح عن تعویضات الھیئة االستشاریة في اإلیضاح (

مدیر الصندوق.تتم عملیات التداول في سوق األسھم السعودي من خالل 

الوحدات المحتفظ بھا من قبل الجھات ذات العالقة
من قبل جھات منتسبة لمدیر محتفظ بھا وحدة ٥٣٨٬٤٥٨على ٢٠٢٠دیسمبر ٣١یشتمل حساب مالكي الوحدات كما في 

).١٬٠١٠٬٥١٥: ٢٠١٩دیسمبر ٣١الصندوق (

المصاریف المستحقة الدفع-٧
دیسمبر ٣١

٢٠٢٠
سعوديلایر 

دیسمبر٣١
٢٠١٩

لایر سعودي 
──────────────────

٣٠٬٠٠٠٤٥٬٠٠٠أتعاب مراجعة مستحقة
٤٬٨٣٨١١٬١٣٨مصاریف معامالت مستحقة 
٧٣٬٠٢٠٣٦٬٩٥٢مصاریف أخرى مستحقة

──────────────────
١٠٧٬٨٥٨٩٣٬٠٩٠

══════════════════



صندوق الفرص السعودیة 
(مدار من قبل شركة عوده كابیتال) 

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

١٤

المصاریف األخرى-٨

٢٠٢٠
لایر سعودي

٢٠١٩
لایر سعودي 

──────────────────
١٢٠٬٣٢٦١٧٤٬٣٨٣أتعاب حفظ ورسوم إداریة

١١٥٬١٢٤٩٠٬٨٧٣مصروف ضریبة القیمة المضافة
٦٣٬٠٠٠٦٩٬٦٢٦أتعاب معامالت

٦٠٬٠٠٠٢١٬٦٦٧)٦تعویضات الھیئة االستشاریة (إیضاح 
٤٥٬٠٠٠٤٥٬٠٠٠أتعاب مراجعة

٣٠٬٠٠٠٣٠٬٠٠٠أتعاب الھیئة الشرعیة
٢٦٬٧٦٩٢٦٬٧٧٤رسوم المؤشر االسترشادي

٧٬٥٠٠٧٬٥٠٠رسوم جھات تنظیمیة
٥٬٠٠٠٥٬٠٠٠نشر معلومات الصندوق على موقع تداول

٧٬٣٣٥-أتعاب تأسیس
──────────────────

٤٧٢٬٧١٩٤٧٨٬١٥٨
══════════════════

القیمة العادلة لألدوات المالیة -٩
لدى الصندوق فقط استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي تم قیاسھا بالقیمة العادلة وتصنیفھا ضمن 

القیمة العادلة لكافة الموجودات والمطلوبات المالیة األخرى تعتقد اإلدارة أن  من التسلسل الھرمي لقیاس القیمة العادلة.١المستوى  
ویتم تصنیفھا بتاریخ إعداد القوائم المالیة تقارب قیمتھا الدفتریة وذلك نظرًا لمدتھا قصیرة األجل وإمكانیة تسییلھا على الفور.

الت بین المستویات المختلفة للتسلسل لم یكن ھناك تحویمن التسلسل الھرمي لقیاس القیمة العادلة.٢جمیعًا ضمن المستوى 
الھرمي للقیمة العادلة خالل السنة الحالیة أو السنة السابقة.

تحلیل تواریخ االستحقاق للموجودات والمطلوبات -١٠
یوضح الجدول أدناه تحلیل للموجودات والمطلوبات حسب الفترة المتوقع فیھا استردادھا أو تسویتھا، على التوالي:

٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في 
خالل
شھًرا ١٢

بعد
اإلجمالي شھًرا ١٢

لایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي
───────────────────────────

الموجودات 
٢٤٣٬٠٤٧-٢٤٣٬٠٤٧نقدیة وشبھ نقدیة 

٥٠٬٠١٢٬٩٨١-٥٠٬٠١٢٬٩٨١استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
١٬٠٢٧٬٥٧٦-١٬٠٢٧٬٥٧٦مبالغ مستحقة من وسیط لقاء أوراق مالیة مباعة

٢١٬٥٠٠-٢١٬٥٠٠توزیعات أرباح مدینة
───────────────────────────

٥١٬٣٠٥٬١٠٤-٥١٬٣٠٥٬١٠٤إجمالي الموجودات 
───────────────────────────

المطلوبات 
٩٤٤٬٩١٩-٩٤٤٬٩١٩مبالغ مستحقة إلى وسیط لقاء اوراق مالیة مشتراه

٧٥٬٣١٤-٧٥٬٣١٤أتعاب إدارة
١٠٧٬٨٥٨-١٠٧٬٨٥٨مصاریف مستحقة الدفع

١٠٬١٦٤-١٠٬١٦٤أتعاب حفظ ورسوم إداریة مستحقة
---استردادات مستحقة

───────────────────────────
١٬١٣٨٬٢٥٥-١٬١٣٨٬٢٥٥إجمالي المطلوبات 

═══════════════════════════



صندوق الفرص السعودیة 
(مدار من قبل شركة عوده كابیتال) 

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

١٥

للموجودات والمطلوبات (تتمة) تحلیل تواریخ االستحقاق -١٠

٢٠١٩دیسمبر ٣١كما في 
خالل
شھًرا١٢

بعد
اإلجماليشھًرا١٢

لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي 
───────────────────────────

الموجودات 
١٬٥٩٥٬٢٢٧-١٬٥٩٥٬٢٢٧نقدیة وشبھ نقدیة 

٥٥٬٦٧٧٬٢١٧-٥٥٬٦٧٧٬٢١٧خالل الربح أو الخسارةاستثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من 
───────────────────────────

٥٧٬٢٧٢٬٤٤٤-٥٧٬٢٧٢٬٤٤٤إجمالي الموجودات 
───────────────────────────

المطلوبات 
١٨٧٬٨٨٥-١٨٧٬٨٨٥أتعاب إدارة

٩٨٬٤٥٩-٩٨٬٤٥٩مصاریف مستحقة الدفع
٥٬٣٦٨-٥٬٣٦٨أتعاب حفظ ورسوم إداریة مستحقة

٣٧١٬٢٢١-٣٧١٬٢٢١استردادات مستحقة
───────────────────────────

٦٦٢٬٩٣٣-٦٦٢٬٩٣٣إجمالي المطلوبات 
═══════════════════════════

المخاطر المالیة إدارة -١١
یتعرض الصندوق للمخاطر التالیة الناتجة عن األدوات المالیة:

مخاطر االئتمان-
مخاطر السیولة، و-
مخاطر السوق.-

یبین ھذا االیضاح المعلومات المتعلقة بأھداف وسیاسات وإجراءات الصندوق بشأن قیاس وإدارة المخاطر وإدارة رأسمال 
الصندوق.

إدارة المخاطر المالیة إطار 
تتعرض أنشطة الصندوق لمخاطر، ولكن یتمثل ھدف الصندوق من إدارة المخاطر في تحقیق وحمایة القیمة لمالكي الوحدات.

یتم إدارتھا من خالل عملیة من التحدید المستمر للمخاطر والقیاس والمراقبة، وتخضع لحدود المخاطر والضوابط األخرى.
یتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان ومخاطر السیولة ومخاطر ة المخاطر مھمة الستمرار ربحیة الصندوق.وتعتبر عملیة إدار

السوق (والتي تشتمل على مخاطر أسعار العموالت الخاصة ومخاطر العمالت ومخاطر األسعار).
مجلس اإلدارة باإلشراف على یقومیقع على عاتق مدیر االستثمار في الصندوق مسؤولیة تحدید المخاطر والسیطرة علیھا.

مدیر االستثمار، وھو المسؤول النھائي عن إدارة المخاطر العامة للصندوق.  
وتعكس تلك الحدود استراتیجیة تتم مراقبة المخاطر والسیطرة علیھا بصورة رئیسیة وفًقا للحدود المقررة من قبل مجلس اإلدارة.

إضافة إلى ذلك، یقوم الصندوق وق في تحملھا، وبیئة السوق الخاصة بالصندوق.العمل، بما في ذلك المخاطر التي یرغب الصند
بمراقبة وقیاس المخاطر العامة المتعلقة بإجمالي التعرضات للمخاطر لكافة أنواع المخاطر واألنشطة.

للمخاطر وفلسفة إدارة یوجد لدى الصندوق إرشادات بشأن االستثمار توضح استراتیجیة العمل العامة الخاصة بھ وتحملھ 
المخاطر بوجھ عام.

تنشأ یشیر التركز إلى الحساسیة النسبیة ألداء الصندوق تجاه التطورات التي تؤثر على مجال معین أو منطقة جغرافیة محددة.
طراف تركزات المخاطر عند إبرام عدد من العقود أو األدوات المالیة مع نفس الطرف المقابل أو عند مزاولة عدد من األ

األخرى لنشاطات عمل مماثلة أو نشاطات في نفس المنطقة الجغرافیة أو وجود خصائص اقتصادیة مماثلة لدیھم قد تؤثر على 
قد تنشأ تركزات قدرتھم على الوفاء بالتزاماتھم التعاقدیة التي تتأثر بالتغیرات االقتصادیة أو السیاسیة أو الظروف األخرى.

د المطلوبات المالیة أو مصادر تسھیالت القروض أو االعتماد على سوق معینة لبیع الموجودات مخاطر السیولة عن شروط سدا
وقد تنشأ تركزات مخاطر العمالت األجنبیة إذا كان لدى بالصندوق صافي مركز مفتوح ھام بعملة أجنبیة واحدة أو السائلة.

إجمالي صافي مراكز مفتوحة بعمالت مختلفة قد تتغیر معاً.
دي التركز المفرط للمخاطر، تتضمن السیاسات واإلجراءات الخاصة بالصندوق بعض اإلرشادات التي تركز على اإلبقاء ولتفا 

على محفظة متنوعة.



صندوق الفرص السعودیة 
(مدار من قبل شركة عوده كابیتال) 

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

١٦

إدارة المخاطر المالیة (تتمة) -١١

مخاطر االئتمان 
في الوفاء بالتزاماتھ مما یؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة تمثل مخاطر االئتمان المخاطر الناتجة عن اخفاق طرف ما 

تتم إدارة مخاطر االئتمان من خالل مراقبة التعرضات لمخاطر ال یوجد لدى الصندوق نظام تصنیف داخلي رسمي.مالیة.
وتتم بصورة مستمرة.االئتمان ووضع حدود ائتمان للمعامالت مع أطراف محددة وتقویم المالءة االئتمانیة لألطراف األخرى 

كما یقوم مدیر الصندوق بالحد إدارة مخاطر االئتمان بشكل عام على أساس التصنیف االئتماني الخارجي لألطراف األخرى.
من مخاطر االئتمان وذلك بمراقبة التعرض لمخاطر االئتمان والتعامل مع أطراف ذات سمعة جیدة.

وق لمخاطر االئتمان بشأن بنود قائمة المركز المالي بتاریخ إعداد كل قوائم یوضح الجدول أدناه الحد األقصى لتعرض الصند
مالیة.

دیسمبر٣١
٢٠٢٠

لایر سعودي

دیسمبر٣١
٢٠١٩

لایر سعودي 
──────────────────

٢٤٣٬٠٤٧١٬٥٩٥٬٢٢٧نقدیة وشبھ نقدیة 
- ١٬٠٢٧٬٥٧٦مبالغ مستحقة من وسیط لقاء أوراق مالیة مباعة

- ٢١٬٥٠٠توزیعات أرباح مدینة
──────────────────
١٬٢٩٢٬١٢٣١٬٥٩٥٬٢٢٧

══════════════════

تعتبر مخاطر االئتمان المتعلقة بالنقدیة وشبھ النقدیة محدودة حیث یتم االحتفاظ بھا لدى بنوك ذات تصنیف ائتماني جید.
بتاریخ إعداد القوائم المالیة، توزیعات األرباح المدینة ال تشكل أي مخاطر ائتمان جوھریة بالنسبة للصندوق.تعتقد اإلدارة بأن 

إن توزیعات األرباح المدینة لم تكن متأخرة السداد أو منخفضة القیمة.

مخاطر السیولة 
تمثل مخاطر السیولة المخاطر الناتجة عن الصعوبات التي یواجھھا الصندوق في توفیر األموال للوفاء بااللتزامات المصاحبة 

للمطلوبات المالیة، التي تتم تسویتھا نقدًا أو على شكل موجودات مالیة أخرى.
یتعرض الصندوق لمخاطر السیولة بشأن تنص شروط وأحكام الصندوق على مدة االشتراك في الوحدات واستردادھا، ومن ثم

وتعتبر األوراق المالیة الخاصة بالصندوق قابلة للتحقیق الفوري حیث أن جمیعھا مدرجة الوفاء باستردادات مالكي الوحدات.
فاء ویقوم مدیر الصندوق بمراقبة متطلبات السیولة بصورة منتظمة والتأكد من توفر األموال الكافیة للوفي أسواق األسھم.

إن قیمة المطلوبات المالیة غیر المخصومة الخاصة بالصندوق تقارب القیمة الدفتریة لھا بتاریخ إعداد بااللتزامات عند نشأتھا.
شھرًا من تاریخ القوائم المالیة.١٢القوائم المالیة، وجمیعھا تستحق السداد خالل 

مخاطر السوق 
لتغیرات في أسعار السوق، مثل أسعار تحویل العمالت األجنبیة، وأسعار العموالت  تمثل مخاطر السوق المخاطر الناتجة عن تأثیر ا

األسھم، على دخل الصندوق أو القیمة العادلة لألدوات المالیة الخاصة بھ. الخاصة وأسعار

خاصة بالصندوق. تتماشى استراتیجیة الصندوق في إدارة مخاطر السوق مع الھدف االستثماري للصندوق وفقا للشروط واالحكام ال
ویتم  تتم إدارة مخاطر السوق الخاصة بالصندوق بصورة منتظمة من قبل مدیر الصندوق وفًقا للسیاسات واإلجراءات المحددة. 

مراقبة مراكز السوق الخاصة بالصندوق بصورة منتظمة من قبل مدیر الصندوق. 

مخاطر أسعار األسھم 
الناتجة عن تذبذب قیمة األدوات المالیة نتیجة التغیرات في األسعار السائدة في السوق.تمثل مخاطر أسعار األسھم المخاطر 

یقوم مدیر الصندوق تتعرض استثمارات الصندوق لمخاطر أسعار السوق التي تنشأ عن عدم التأكد من األسعار المستقبلیة.
ث التوزیع الجغرافي وتركزات الصناعة.بإدارة ھذه المخاطر من خالل تنویع المحفظة االستثماریة للصندوق من حی



صندوق الفرص السعودیة 
(مدار من قبل شركة عوده كابیتال) 

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

١٧

إدارة المخاطر المالیة (تتمة) -١١

مخاطر أسعار األسھم (تتمة) 

تحلیل الحساسیة
معقولة في قیمة یبین الجدول أدناه األثر على صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات عن النقص أو الزیادة المحتملة بصورة  

تتم التقدیرات على أساس كل استثمار على حدة.بتاریخ إعداد القوائم المالیة.٪٥األسعار السوقیة لكل سھم على حدة بواقع 
یفترض التحلیل بقاء كافة المتغیرات األخرى ثابتة، خاصة أسعار العموالت وأسعار الصرف األجنبي.

دیسمبر ٣١
٢٠٢٠

دیسمبر٣١
٢٠١٩

لایر سعودي لایر سعودي
──────────────────

٢٬٥٠٠٬٦٤٩٢٬٧٨٣٬٨٦١٪٥الزیادة بواقع 
)٢٬٧٨٣٬٨٦١()٢٬٥٠٠٬٦٤٩(٪٥النقص بواقع 

مخاطر العمالت 
إن معظم األجنبي.تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قیمة األدوات المالیة نتیجة التغیرات في أسعار الصرف 

الموجودات والمطلوبات المالیة للصندوق ومعظم معامالت الصندوق مسجلة باللایر السعودي، وھي العملة الوظیفیة للصندوق، 
وبالتالي تعتقد اإلدارة أن الصندوق ال یخضع لمخاطر عمالت ھامة.

مخاطر أسعار العموالت الخاصة 
مطلوبات مالیة مرتبطة بعمولة خاصة. وعلیھ، یعتقد مدیر الصندوق أن الصندوق ال یوجد لدى الصندوق موجودات مالیة أو 

غیر معرض بشكل مباشر الى أیة مخاطر أسعار العمولة.

على القوائم المالیة ١٩-األثر الناتج عن كوفید-١٢
ولذلك، فإنھ من الصعوبة بمكان التنبؤ اآلن بحجم ) ال یزال في تطور وازدیاد.١٩إن تفشي فیروس كرونا المستجد (كوفید

ومدى األثر الكامل الناتج عن ذلك على األعمال التجاریة والصندوق.

وال یزال من غیر المؤكد تحدید حجم ومدى تلك اآلثار ویتوقف ذلك على التطورات المستقبلیة التي ال یمكن التنبؤ بھا بشكل 
وفي ضوء عدم التأكد ق في الوقت الحالي، مثل معدل انتقال الفیروس وحجم ومدى فعالیة اإلجراءات المتخذة بھدف احتوائھ.دقی

حالًیا من األثر االقتصادي، فإنھ من غیر الممكن إجراء تقدیر موثوق بھ لألثر الناتج عن ذلك بتاریخ اعتماد ھذه القوائم المالیة.

التطورات قد تؤثر على النتائج المالیة والتدفقات النقدیة والمركز المالي للصندوق مستقبًال.إن ھذه 

األحداث الالحقة لفترة إعداد القوائم المالیة -١٣
في رأي اإلدارة، لم تكن ھناك أي أحداث الحقة لتاریخ إعداد القوائم المالیة وقبل إصدار ھذه القوائم المالیة والتي تتطلب إجراء 

تعدیالت أو تقدیم إفصاحات بشأنھا في ھذه القوائم المالیة.

آخر یوم للتقویم -١٤
).٢٠١٨دیسمبر ٣١: ٢٠١٩دیسمبر ٣١المنتھیة في (السنة ٢٠٢٠دیسمبر٣١كان آخر یوم تقویم للسنة ھو 

اعتماد القوائم المالیة-١٥
).٢٠٢١مارس ٢٥(الموافق ١٤٤٢شعبان ١٢تم اعتماد ھذه القوائم المالیة من قبل مجلس إدارة الصندوق بتاریخ 
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