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 اسم صندوق االستثمار:  .1
 صندوق األول للدخل الدوري. 

 

 :وممارساته االستثماروسياسات أهداف  .2
 :أهداف الصندوق 

   :يهدف إلى السعودي،صندوق األول للدخل الدوري وهو صندوق استثماري مفتوح مقوم بالريال 

وذلك من خالل االستثمار في أسهم الشركات املدرجة   السنة،تحقيق دخل نقدي دوري يتم توزيعه على املساهمين في الصندوق مرتين في   •

 عية للصندوق والتي توزع أرباح نقدية مجزية بشكل دوري. في سوق األسهم السعودي واملتوافقة مع معايير الهيئة الشر 

 تحقيق عائد رأسمالي من خالل تحقيق نمو في أصول الصندوق خالل فترة التشغيل.   •
 

 :سياسة الصندوق االستثمارية

 ملتغيرات السننننننننوق وف يسنننننننناى مدير الصننننننننندوق إلى إت اع التحقيق أهداف الصننننننننندوق سنننننننن 
 
سننننننننتراتيجية اسننننننننتثمارية يشننننننننتة رابلة للتعديل وفقا

 ستراتيجية على ال نود التالية:اال  وُتركز تلك العاملي،واالرتصاد  

أسنهم الشنركات املدرجة في  من أصنول الصنندوق في  %  95  يسن ة  سنتثمارا  إلى  عتيادية،اال في الظروف    ،الصنندوق  مدير يسناى  سنوف (أ

في صننننورة سننننيولة نقدية  أصننننوله  من % 5االحتفاظ بنسنننن ة مع    الشننننرعية للصننننندوق  عاييراملسننننوق األسننننهم السننننعودي واملتوافقة مع 

 من الصندوق. ملواجهة عمليات االسترداد املحتملة

  الصننننندوق  في االسننننتثمار والسننننيولة يسنننن   تعديل  الصننننندوق   ملدير يحق (ب
 
االرتصننننادية العاملية   واألوضنننناعهم  ظروف سننننوق األسنننن ل ت عا

   واإلرليمية،
 
 .الصندوق  وأحكام  شروطمصلحة املستثمرين فيه وبما ال يتعارض مع  فيملا يراه مدير الصندوق  وذلك وفقا

أسننننعار نتظمة ومسننننتمرة ومتنامية مع مراعاة شننننرا  أسننننهمها عند مالشننننركات التي توزع أرباح نقدية    أسننننهمفي  االسننننتثمارعلى   التركيز (ج

 .عادلة

حملة واالحتفاظ بها كسنيولة نقدية حت  يتم توزيعها على  النقدية املحصنلة من توزيعات األسنهم اململوكة للصنندوق   رباحاأل تجميع  ( د

،مرتين  الوحدات
 
 وذلك في نهاية شهر يونية وشهر ديسمبر من كل عام ميالدي.  سنويا

ململوكة للصننندوق ني ي األرباح عند تحقيق ارتفاع مجزي خالل فترة من خالل بيع بعض األسننهم اأصننول الصننندوق في نمو تحقيق  (ه

 .تلك األرباح ضمن استثمارات الصندوق  يتم إعادة تدويرتشغيل الصندوق. و 

املعايير الشنننننرعية مع    واألمان ومتوافقةفي أوعية اسنننننتثمارية رصنننننيرة األجل وعالية السنننننيولة  النقدية للصنننننندوق السنننننيولة اسنننننتثمار   (و

 . ناديق املرابحة لدى مدير الصندوق أو لدى الشركات املالية املرخصة أو صفقات املرابحة لدى ال نوك املحليةمثل ص لصندوق ل

تم تحديد أوزان  وي  االسننننننننتثمارية،لتعفيض املخاطر  تنويع اسننننننننتثمارات املحفظة على معتل  رتاعات سننننننننوق األسننننننننهم السننننننننعودي (ز

 .واملالي للشركات املدرجة في السوق رتصادي االالقتاعي و ج التحليل على نتائ بنا   في محفظة الصندوق القتاعات املختارة 

حتسنابها من اوالتي يتم   يتم اختيار األسنهم بعد تقييم دريق للمركز املالي للشنركة ومقارنة القيمة السنورية بالقيمة العادلة للسنهم (ح

والقتاعي واملالي  رتصننادي  ق بتقارير التحليل االمدير الصننندو قوم بتزويد  والتي ت  األول،شننركة  والدراسننات لدى ر ل إدارة ال حوث 

 . وسليمبشكل علمي  القرار االستثماري تعاذ ال والف ي الالزمة

% من   10يحق ملدير الصننننندوق انحصننننول على تمويل متوافق مع الشننننريعة اإلسننننالمية على أن ال تتجاوز يسنننن ة ارتراض الصننننندوق   ( ط

 صافي ريمة أصوله باستثنا  االرتراض من 
 
 من الشركات التابعة له لتغتية طل ات االسترداد. مديره أو أيا

  مدير ر ل من  ُتدار التي   األولّية  التروحات  صنننناديق في  الصنننندوق   أصنننول  باسنننتثمار الفرصنننة أتيحت ما حيث  الصنننندوق   ملدير يحق (ي

  واملتروحة  املالية  السننننوق   هيئة من  املرخصننننة املالية  الشننننركات أو  الصننننندوق 
 
   طرحا

 
 أصننننول  ريمة  صننننافي من%  20رصنننن   أ وبحد عاما

 .الصندوق 

 معلومات صندوق االستثمار:أ. 
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 إجرا   بعد  وذلك  الرئيس، السنننوق   في األولي الترح  شنننركات  أسنننهم في الصنننندوق   أصنننول  من جز  باسنننتثمار  الصنننندوق  مدير  سنننيقوم (ك

 املوازية،  السنننوق  في االسنننتثمار الصنننندوق  ملدير يمكن  كما.  الشنننركات لهذه  املسنننتق لية  والتقديرات  الدريقة والتحليالت الدراسنننات

 من%  25 السنورين  كال في  األولي  الترح أسنهم االسنتثمار في يسن ة  تتجاوز  ال  أن  على  واملتوسنتة، الصنغيرة الشنركات يسنههدف  والذي

 .الصندوق  أصول  صافي

 وبحد  املالية،  السننوق   هيئة  ر ل  من واملرخصننة  ،"ريتس" املتداولة العقاري  االسننتثمار  صننناديق في االسننتثمار الصننندوق  يمكن ملدير (ل

 الصندوق. أصول  صافي من% 49 أرص   

 

 :سياسة توزيع الدخل واألرباح .3

  حملة الوحداتواالحتفاظ بها كسننيولة نقدية حت  يتم توزيعها على النقدية املحصننلة من توزيعات األسننهم اململوكة للصننندوق   رباحاأل تجميع 

،مرتين  
 
 وذلك في نهاية شهر يونية وشهر ديسمبر من كل عام ميالدي.  سنويا

 

 
 

 : الصندوقاسم وعنوان مدير  .1
 (14178- 37( ترخيص هيئة السوق املالية ررم )4030170788شركة األول كابيتال، سيل تجاري ررم )

 اململكة العربية السعودية,   21553جدة   51536شارع التحلية نن م    بن حمران التجاري نن  الدور الثايي, ص.ب:  - جدة

 +(,96612) 2842321هات :

 +(  96612) 2840335فاكس 

 www.alawwalcapital.com املورع االلكترويي:

 

 من الباطن/ أو مستشار االستثمار: الصندوقاسم وعنوان مدير  .2
 ال ينت ق. 

 

 : أنشطة االستثمار خالل الفترة .3
  االستثمار في أفضل الصناديق العقارية املتداولة املدرجة في الصندوق باإلضافة الى   أثمرت السياسة االستثمارية ملدير الصندوق في

في تعفي  األثر  الى شركات االتصاالت  التركيز على الشركات الدفاعية و مثل املستشفيات وشركات الصناعات الغذائية باإلضافة 

لعام انياري . هذا و يتورع مدير الصندوق أن تستمر سياسته  ي الناتج عن ت عات جائحة كورونا التي عصفت باألسواق خالل ابالسل

 االستثمارية في ات اع نهج متحفظ حت  نهاية العام انياري بإذن هللا .  

                            :2020الصندوق في  توزيع استثمارات

 

 مدير الصندوق . ب
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 : 2020أكبر استثمارات الصندوق في أ

 

 :أداء الصندوق خالل الفترة .4

 م2020عام  النص  األول من  أدا  الصندوق خالل  املدة

 % 11.75- الصندوق 

 % 9.95- املؤشر 

 

 : تفاصيل تغييرات شروط وأحكام الصندوق .5

 من:تم تعديل كال 

 م.21/05/2020القانويي وأتعابه حس  ختابنا املرسل إلى هيئة السوق املالية بتاريخ  اتابسحنامراجع تغير  .1

 

 معلومات أخرى جوهرية:  .6
 ال يوجد

 

 : رسوم اإلدارة المفروضة على الصندوق الستثماره في صناديق أخرى .7
 ال يوجد

 

 : 2020عام النصف األول من عموالت خاصة خالل  .8

 ال يوجد

 

 أوجبت الئحة صناديق االستثمار تضمينها:بيانات ومعلومات أخرى  .9
 ال يوجد 

 

 

 
 

 

 

 . القوائم املاليةج
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 صندوق األول للدخل الدوري 
 )صندوق أسهم محلي مفتوح مطروح طرحا عاما( 

 )المدار من قبل شركة األول كابيتال( 
 القوائم المالية األولية الموجزة )غير المراجعة(

 وتقرير مراجع الحسابات المستقل 
 م 2020يونيو  30  لفترة الستة أشهر المنتهية في

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
   
 

 صندوق األول للدخل الدوري 
 )صندوق أسهم محلي مفتوح مطروح طرحا عاما( 

 )المدار من قبل شركة األول كابيتال( 
 القوائم المالية األولية الموجزة )غير المراجعة(

 وتقرير مراجع الحسابات المستقل 
 م 2020يونيو  30  لفترة الستة أشهر المنتهية في
 

 

 صفحـة                                                       فهرسـت              

 

 

 الفحص حول القوائم المالية االولية الموجزة.تقرير  -

 
   1                                                األولية الموجزة.              قائمة المركز المالي -

 
   2الشامل األولية الموجزة.                                                               قائمة الدخل  -

 

 3قائمة التغير في صافي الموجودات العائدة لحاملي الوحدات األولية الموجزة.                         -
 

 4                                 قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة.                             -
 

     5                                          األولية الموجزة.إيضاحات حول القوائم المالية    -
 
 

  



 

 
   
 

 

 فحص المراجع المستقل حول القوائم المالية األولية الموجزة    تقرير
 في صندوق األول للدخل الدوري  إلى مالكي الوحدات

 
 مقدمة 

م والقوائم 2020يونيو  30الموجزة لصندوق األول للدخل الدوري )"الصندوق"(، كما في  لقد فحصنا قائمة المركز المالي األولية
والتدفقات النقدية والتغيرات في صافي الموجودات األولية العائدة   للربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالمالية األولية الموجزة 

األخرى.   التفسيرية واإليضاحات  الُمهمة  المحاسبية ، وملخص بالسياسات لمالكي الوحدات لفترة الستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ 
(  34طبقًا لمعيار المحاسبة الدولي ) العادل  األولية الموجزة وعرضها المالية  القوائم هذه عن إعداد هي المسؤولة  إدارة الصندوق  إن 

إلى   األولية استناداً  القوائم المالية هذه عن  استنتاج ابداء هي  المعتمد فى المملكة العربية السعودية، ومسؤوليتنا التقارير المالية األولية
 فحصنا. 

 

 :الفحص نطاق
المراجع المستقل   من قبل الُمنفذ األولية  المالية  "فحص المعلومات  )2410 (الفحص ارتباطات  لمعيار  طبقاً  بالفحص  قمنا لقد

 استفسارات بشكٍل أساسي  توجيه من  األولية المعلومات المالية  فحص السعودية. ويتكون  العربية المملكة  في  ، المعتمد"للصندوق 
 بشكلٍ  أقل  ويعد الفحص أخرى. فحص ت تحليلية وإجراءا إجراءات  والمحاسبية، وتطبيق المالية األمور  عن  لألشخاص المسؤولين 

من   تمكننا لن  وبالتالي  العربية السعودية، في المملكة المعتمدة المراجعة لمعايير طبقاً  بها القيام يتم من المراجعة التي  نطاقه في  كبير
 .مراجعة  رأي ُنبدي المراجعة. وبالتالي لن خالل   عليها التعرف  يمكن  التي  الُمهمة  األمور  بجميع سنعلم بأننا على تأكيد الحصول 

 

 :اإلستنتاج
 الجوانب  من جميع تعرض بعدل، ل  المرفقة األولية القوائم المالية بأن  نعتقد يجعلنا شيء انتباهنا يلفت  لم  فحصنا، إلى  استناداً 

التاريخ   ذلك في  المنتهية الستة أشهر عن  النقدية وتدفقاته المالي  وأداؤه م2020يونيو  30كما في  للصندوق  المالي  المركز الجوهرية
 المعتمد فى المملكة العربية السعودية.  ( التقارير المالية األولية  34وفقا لمعيار المحاسبة الدولي )

 

 أمور أخرى: 
م من قبل مراجع آخر، والذي ابدى  2019ديسمبر  31المالية المنتهية في للسنة األول للدخل الدوري لصندوق روجعت القوائم المالية 

  ه.1441 رجب   21م الموافق  2020  مارس  16تلك القوائم في    على   غير معدلرأيًا  
 

 جــــــدة : 
   هـ01/01/1442التاريخ :  
 م 20/08/2020الموافق:  

 

 شركة   عن/
 وشريكه  أسامة عبدهللا الخريجي

 
 _____________________ 

 أسامة عبد هللا الخريجي
 (154ترخيص رقم )

 هـ 23/04/1405بتاريخ  



 

.األولية جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 18إلى  5تعتبر اإليضاحات المرفقة على الصفحات من   
 
   1 
 

 صندوق األول للدخل الدوري 
 )صندوق أسهم محلي مفتوح مطروح طرحا عاما(

   )غير المراجعة(الموجزة   األولية المالي قائمة المركز
م 2020 يونيو 30كما في   

بالريال السعودي()  
 

    
 ديسمبر 31 يونيو 30 إيضاح 
 م2019 م2020  
 )مراجعه(  )غير مراجعه(   

    الموجودات
 1,181,852 1,052,939 7 النقد وأرصدة لدي البنوك

 9,070,051 5,861,571 8 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة موجودات مالية
 - 1,719,000  اإلستثماردفعات تحت حساب 

 1,715 7,926  مصروفات مدفوعة مقدما

 10,253,618 8,641,436  إجمالي الموجودات

     
      المطلوبات

 100,307 35,719 9 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخري 

 10.153,311 8,605,717  صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات

 1,137,902 1,137,902 10 الوحدات القائمة )وحدة(عدد 

 8,92 7,56  صافي الموجودات للوحدة

    
 

 
  



 

.األولية جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 18إلى  5تعتبر اإليضاحات المرفقة على الصفحات من   
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 صندوق األول للدخل الدوري 

 )صندوق أسهم محلي مفتوح مطروح طرحا عاما(
المراجعة(    )غير   الموجزة   األولية  اآلخر   الشامل   والدخل الخسارة  ربح أو  قائمة ال   

م 2020 يونيو 30المنتهية في  لفترة الستة أشهر  
)بالريال السعودي(   
 

   
 30 يونيو 2019م 30 يونيو 2020م إيضاح 
 )غير مراجعه(  مراجعه(  غير)  

     أرباح االستثمارات 
من موجودات مالية بالقيمة  أرباح محققة)خسائر( / 

 639,354 )974,695(   العادلة من خالل الربح أو الخسارة

من موجودات مالية بالقيمة العادلة   غير محققة (خسائر)
 )103,912(  )275,372(   من خالل الربح أو الخسارة

 303,383 170,103  توزيعات أرباح مستلمه

استثمارات  أرباح )خسائر( / إجمالي   )1,079,964( 838,825 
 

   6 المصروفات
 )97,827(  )69,661(   أتعاب إدارة

 )13,050(  )10,875(   أتعاب مهنية
 )18,596(  )19,634(   أتعاب حفظ موجودات الصندوق 
 )6,000(  )6,000(   مكافأة اجتماعات مجلس اإلدارة

 )18,839(  )16,246(   مصروفات أخرى 

المصروفاتإجمالي    )122,416( )154,312( 

    
صافي الموجودات العائدة لمالكي  في/ الزيادة  )النقص(
 684,513 )1,202,380(  الوحدات

    

 - -  اإليرادات / )الخسائر( الشاملة األخرى للفترة
    

 684,513 )1,202,380(  إجمالي الدخل الشامل للفترة العائدة لمالكي الوحدات

 
 
  



 

.األولية جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 18إلى  5تعتبر اإليضاحات المرفقة على الصفحات من   
 
   3 
 

 صندوق األول للدخل الدوري 
 )صندوق أسهم محلي مفتوح مطروح طرحا عاما(

   ة لمالكي الوحدات )غير المراجعة( صافي الموجودات العائد   الموجزة في   قائمة التغيرات األولية 
م 2020 يونيو 30المنتهية في  لفترة الستة أشهر  

)بالريال السعودي(   
 

 30 يونيو 2019م 30 يونيو 2020م 
   

الفترةصافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات في بداية    10,153,311 13,344,194 
   

   الزيادة / )النقص( في صافي الموجودات من التعامل في الوحدات
   

 3,796,011 - متحصالت من وحدات مباعة
   

( 1,678,068) - قيمة الوحدات المستردة  
   

( 345,214) توزيعات أرباح  (273,785 )  
   

 15,188,352 9,808,097 صافي التعامل في الوحدات
   

في صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات / الزيادة )النقص(  (1,202,380)  684,513 
   

 15,872,865 8,605,717 صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات في نهاية الفترة

  
 
 
  



 

.األولية جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 18إلى  5تعتبر اإليضاحات المرفقة على الصفحات من   
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األول للدخل الدوري صندوق   
 )صندوق أسهم محلي مفتوح مطروح طرحا عاما(

)غير المراجعة(     الموجزة   قائمة التدفقات النقدية األولية   
م 2020 يونيو 30المنتهية في  لفترة الستة أشهر  
 )بالريال السعودي(

 
 30 يونيو 2019م 30 يونيو 2020م  
 )غير مراجعه(  )غير مراجعه(   

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية       
في صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات  الزيادة / )النقص(   (1,202,380 )  684,513 

    

      تعديالت لـ:
غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل   خسائر

  الربح او الخسارة
(275,372 )  103,912 

  (1,477,752)  788,425 
    صافي التغير في رأس المال العامل:

( 2,701,869) 3,483,852  إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة   
( 1,719,000)  دفعات تحت حساب اإلستثمار   

( 6,211)  مصروفات مدفوعة مقدماً   (2,520 )  
( 64,588)  مصروفات مستحقة ومطلوبات أخري   21,556 

األنشطة التشغيلية )المستخدمة في( صافي النقدية الناتجة من   216,301 (1,894,408)  
    

االستثمارية التدفقات النقدية من األنشطة      
المصدرةقيمة الوحدات    - 3,796,011 

( 1,678,068) -  قيمة الوحدات المستردة  
( 345,214)  توزيعات أرباح  (273,785 )  

األنشطة االستثمارية  من الناتجة )المستخدمة في(  صافي النقدية   (345,214)  1,844,158 
    

صافي التغير في النقد وما في حكمه      (128,913)  (50,250)  
النقد وما في حكمه في بداية الفترة     1,181,852 1,848,490 

يونيو 30النقد وما في حكمه في    1,052,939 1,798,240 
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 )صندوق أسهم محلي مفتوح مطروح طرحا عاما( 

 األولية الموجزة )غير المراجعة(  القوائم الماليةإيضاحات حول 
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 الصندوق وأنشطته .1
هو صندوق إستثماري مفتوح و يدار من قبل شركة  )الصندوق )طرح عام(،( صندوق األول للدخل الدوري  -

لصالح حملة الوحدات في الصندوق. وقد تم طرحه للمشاركين طرحا عام  (الصندوق  مدير)األول كابيتال 
 .حسب لوائح هيئة السوق المالية

المال المستثمر على مدى فترة الصندوق من خالل اإلستثمار في رأس يهدف الصندوق لتحقيق نمو في  -
 .السعودية المدرجة في سوق األسهم السعودي م الشركاتأسه

 سبتمبر 26)الموافق  هـ1432 شوال 28قام مدير الصندوق بمخاطبة هيئة السوق المالية بتاريخ 
وقد تم الحصول على موافقة هيئة السوق المالية  عامًا،وحدات الصندوق طرحًا  ( بشأن طرحم 2011
( على طرح وحدات الصندوق طرحًا عامًا وفقًا م 2011 ديسمبر 25هـ )الموافق 1433 محرم  30بتاريخ 

 لشروط وأحكام الصندوق النهائية.
 وفقا لنشرة الشروط واألحكام مدة الصندوق مفتوحة. -

 
 

 المنظمة  الجهة .2
 المالية )الهيئة( طبقا للقرار رقم السوق يخضع الصندوق لنظام صناديق استثمار )النظام( الصادر عن هيئة 

 م( والتي تم تعديلها بالقرار رقم  2006ديسمبر  24هـ )الموافق 1427ذو الحجة  3م في 1-219-2006 
فصيل متطلبات تأسيس م( والذي يحدد بالت2016مايو  23ه )الموافق 1437شعبان  16م في 1-61-2016 

 صناديق االستثمار وادارتها وطرح وحداتها وجميع األنشطة المرتبطة بها في المملكة العربية السعودية.
 

 أسس إعداد القوائم المالية .3
 بيان اإللتزام )المعايير المحاسبية المطبقة( 3-1

التقرير المالي األولي المعتمد  ۳4 الدولي المحاسبة لمعيار وفقا  الموجزة األولية المالية القوائم ذهھتم إعداد  -
 القانونيين. للمحاسبين السعودية الهيئةواإلصدارات األخرى المعتمدة من   والمعايير السعودية  العربية في المملكة

 

للسنة السابقة للصندوق كما   جنبًا إلى جنب مع القوائم المالية  األولية الموجزة  المالية القوائم ذهھ قراءة يجب -
 م )"القوائم المالية للسنة السابقة"(.  2019ديسمبر  ۳۱في 

 

 وفقاً  المعدة المالية القوائم من  كاملة مجموعة إلعداد  المطلوبة المعلومات كافة المالية  القوائم ذهھال تتضمن  -
ر لتفسي المحددة التفسيرية واإليضاحات المحاسبية السياسات إدراج تم ولكن المالية  للتقارير الدولية للمعايير

للصندوق منذ القوائم   المالي واألداء المالي المركز في التغيرات لفهم الهامةاألحداث والمعامالت 
 . للسنة السابقة المالية

 
 

  أساس القياس 3-2
 المالي  المركز في قائمة الواردة التالية الهامة البنود عدا ما التاريخية التكلفة مبدأ أساس على  المالية  القوائم ذهھ  إعداد تم

 طريقة القياس البند
 القيمة العادلة  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة موجودات مالية
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 العملة الوظيفية وعملة العرض  3-3
السعودي، وهي العملة الوظيفية للصندوق. جميع المبالغ بالريال السعودي،  تم عرض هذه القوائم المالية بالريال 

 ما لم يرد خالف ذلك. 
 

 الهامة المحاسبية السياسات .4
 

 المطبقة غيروالتفسيرات  المعايير على والتعديالت الجديدة المعايير 4-1
 فـي التنفيـذ حيـز دخلـت المعايير والتفسيرات التيقامت إدارة الصندوق بتطبيق المعايير الجديدة والتعديالت على  -

 م )ما ينطبق على الصندوق حيث ان بعضها ال ينطبق على اعماله(. ولن يكون لها تأثيرًا جوھرياً ۲۰۲۰يناير  ۱
 وتتمثل فيما يلى: .المالية القوائم على
 8الـدولى   اسـبةالمح ومعيـار ۱ الـدولي المحاسـبة معيـار علـى تعـديالت -  "نسـبية أهميـة ذات" تعريـ  •

 م(.2020يناير  1)سارى من 
 استخدام تعريف ثابت للجوهري في جميع المعايير الدولية للتقرير المالي واإلطارالمفاهيمي للتقريرالمالي . 

 توضيح شرح تعريف الجوهري.
 ( حول المعلومات الغير جوهرية1إدراج بعض اإلرشادات في معيار المحاسبة الدولي رقم)

 

 . 3المالي  للتقرير الدولي المعيار على تعديالت - األعمال )تعري  النشاط التجارى( تعري  •
يراجع هذا التعديل تعريف النشاط التجاري . وفقا للردود التي تلقاها مجلس معايير المحاسبة الدولية ، يعتقد 

هلة لتكوين دمج أن تطبيق التوجيه الحالي معقد جدا ، ويؤدي إلى عدد كبير جدا من المعامالت المؤ 
 األعمال.  

 المالية . التقارير إلعداد الدولية المعايير في المفاھيم إطار بعض المراجع ضمن على تعديالت •
 اطار المفاهيم ليس معيارا وال يوجد اى تأثير مفاهيم لما ورد به من تعديالت على القوائم المالية للصندوق 

 

رقم   المالي للتقرير الدولي المعيار على تعديالت -)االسترشادى( المعياري  الفائدة سعر صياغة إعادة •
 (. 9( و رقم )7)

التعديالت بعض اإلعفاءات فيما يتعلق باإلصالح لسعر الفائدة القياسي. تتعلق اإلعفاءات بمحاسبة  هذه توفر
يتسبب في انهاء  التحوط ولها تاثير على أن إصالح سعر الفائدة السائد بين البنوك الينبغي عموما ان

 ينبغي اإلستمرار في تسجيل أي تحوط غير فعال في قائمة الربح أو الخسارة. ،  ومع ذلكمحاسبة التحوط .
 

 للفترات ساريةوتكون  المعايير المطبقة والتفسيرات التي صدرتى عل والتعديالت فيما يلي المعايير الجديدة -
 بتطبيقهايقم الصندوق  لم المبكر ، ولكن بالتطبيق السماح مع م 2021يناير  1 بعد أو من السنوية بدًءا

 فى حال تطبيق المالية القوائم على جوھرياً  تأثيرأ وجود الصندوق  يتوقع الو  المالية. هذه القوائم إعداد عند
 أدناه : والتعديالت المعايير

 م(. 2021يناير  1)سارى من " التأمين عقود" ۱۷ المالي للتقرير الدولي المعيار •
 م(. 2022يناير  1المالية"( )سارى من   القوائم عرض" ۱ الدولي المعيار على )التعديالت االلتزامات تصنيف •
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المعيار  على المشترك )التعديالت المشروع أو الزميلة وشركته المستثمر بين الموجودات مساھمة أو بيع
مؤجل إلى   السريان تاريخ/ االختياري  للتطبيق (. )متاح۲ الدولي المحاسبة ومعيار ۱۰ المالي للتقرير الدولي

 مسمى(.  غير أجل
إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية األولية تتماشى مع تلك السياسات المتبعة في إعداد   4-2

 م. 2019ديسمبر  31القوائم المالية السنوية عن السنة المالية المنتهية في 
 
 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  .5

والمصـروفات  يتطلب إعداد القوائم الماليـة مـن اإلدارة عمـل أحكـام وتقـديرات وافتراضـات تـؤثر علـى مبـالغ اإليـرادات
والموجودات والمطلوبـات المصـرح عنهـا واالفصـاح عـن المطلوبـات المحتملـة كمـا فـي تـاريخ التقريـر المـالي. إال أن 
ــًا علــى القيمــة  عــدم التأكــد بشــأن هــذه االفتراضــات والتقــديرات يمكــن أن يــؤدي الــى نتــائج قــد تتطلــب تعــدياًل جوهري

 ر في الفترات المستقبلية.الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي ستتأث
 الظروف الموجودة وتسـتخدم ظل  في معقولة أنها  يعتقد مختلفة أخرى   الخبرة وعوامل الى  هذه التقديرات واالفتراضات تستند

 التقـديرات تتم مراجعـة أخرى.  مصادر من  التي يصعب الحصول عليها الدفترية للموجودات والمطلوبات القيم على للحكم

ــكل واالفتراضـــات ــية بشـ ــجيل  متواصـــل. األساسـ ــتم تسـ ــديرات  يـ ــة التقـ ــبية فـــي مراجعـ ــا المحاسـ ــتم فيهـ ــي يـ ــة   الفتـــرة التـ مراجعـ
 والمستقبلية. الفترات الحالية على التقديرات المتغيرة تؤثر كانت المستقبلية اذا  فترة المراجعة والفترات  في او التقديرات

 تم بيان األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة التي لها تأثير جوهري على القوائم المالية كاآلتي: 
 المخصصات والمطلوبات 5-1

يتم االعتراف بالمخصصات والمطلوبات في الفترة فقط إلى الحد التي تعتبر فيه اإلدارة أنه من المحتمل أن تتوفر 
النقدي  مبلغ التدفق مستقبلية لألموال ناتجة من عمليات أو أحداث في الماضي ويمكن تقديرفيه تدفقات نقدية 

االعتراف وتحديد مقدار االلتزام يتطلب تطبيق أحكام على الحقائق والظروف الموجودة وهي   بصورة موثوق بها. يتم
وات الحقة فإن القيم الدفترية  قد تخضع للتغيير. حيث أن التدفقات النقدية الخارجة الفعلية قد تحدث في سن

للمخصصات والمطلوبات تتم مراجعتها بصفة منتظمة وتسويتها لتضع في االعتبار الحقائق والظروف المتغيرة. 
  في  أو إيراد في قائمة االرباح والخسائر به مصروف المطلوب المعترف أو المخصص سينتج عن التغيير في تقدير

 التغيير.الفترة التي يحدث فيها 
 

 قياس القيمة العادلة 5-2
 .يتطلب من الصندوق إعداد بعض السياسات واإلفصاحات المحاسبية لقياس القيم العادلة للموجودات المالية

 

يستخدم الصندوق خبراء خارجيين مؤهلين ومستقلين فيما يتعلق بقياس القيم العادلة. يتحمل الخبراء المسؤولية  
 .3قياسات القيمة العادلة الهامة، بما في ذلك القيم العادلة للمستوى الشاملة عن القيام بجميع 

 

منتظمة بمراجعة المدخالت الهامة غير القابلة للمالحظة وتعديالت التقييم. إذا   الخارجيون بصورة الخبراء يقوم
تم استخدام معلومات الطرف الثالث، مثل أسعار الوساطة أو خدمات التسعير ، لقياس القيم العادلة ، يقوم  
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اجات بأن هذه الخبراء الخارجيون بتقييم األدلة التي تم الحصول عليها من األطراف الخارجين لدعم االستنت
 .تصنيفات القيمة العادلة في التسلسل الهرمي ذلك في بما ، المالية الدولية للتقارير المعايير لمتطلبات وفقاً  التقييمات

إذا كانت المدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة ألصل ما أو التزام يقع في مستويات مختلفة من 
تصنيف قياس القيمة العادلة بالكامل في نفس المستوى من التسلسل   التسلسل الهرمي للقيمة العادلة ، فسيتم

 .الهرمي للقيمة العادلة باعتباره أدنى مستوى دخل مهم لكامل القياس
 

يدرك الصندوق التحويالت )إن وجدت( بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة في نهاية فترة إعداد  
 .التقارير التي حدث خاللها التغيير

 

  (12) مزيد من المعلومات حول االفتراضات التي تم إجراؤها في قياس القيم العادلة مدرجة في إيضاح
 االدوات المالية. 

المتبعة في إعداد القوائم المالية األولية تتماشى مع تلك المتبعة في   االفتراضات والتقديراتباقى األحكام و إن  5-3
 م. 2019ديسمبر   31عن السنة المالية المنتهية في  للصندوق إعداد القوائم المالية السنوية 

 
 

 المصروفات .6
% مـن صـافي قيمـة  1.5يدفع الصندوق رسوم إدارة سنوية الي مدير الصـندوق نظيـر إدارتـه للصـندوق قـدرها  -

  .أصول الصندوق 
 الجزيرة كابيتالإلتزامًا بتعليمات هيئة السوق المالية ، قام مدير الصندوق بتعيين أمين حفظ خارجي شركة  -

 . ريال 37,500سنويا من قيمة صافي أصول الصندوق وبحد أدنى مبلغ  %0,06بعقد سنوي بقيمة 
 

والتي تحتسب وتدفع طبقا لنشرة الشروط واألحكام أو اإلتفاقيات  السنةيتحمل الصندوق المصروفات األخرى خالل 
 :والتي تشمل على سبيل المثال ما يليالمبرمة مع الجهات المعينة 

 

 مكافأة مجلس إدارة الصندوق   -1
 أتعاب مراجع الحسابات القانوني للصندوق  -2
 أتعاب الهيئة الشرعية -3
 التعامل مع عمليات الصندوق أية مصروفات أو أتعاب أخري يتطلبها  -4

 

 م2019 م2020 النقد وما في حكمه  .7
 412,424 82,541 أرصدة لدي البنوك
 1,385,816 970,398 نقد بمحفظة الجزيرة

 1,052,939 1,768,240 

 



 صندوق األول للدخل الدوري 
 )صندوق أسهم محلي مفتوح مطروح طرحا عاما( 

 األولية الموجزة )غير المراجعة(  القوائم الماليةإيضاحات حول 
 م2020يونيو  30 لفترة الستة أشهر المنتهية في

     )بالريال السعودي(
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 الربح أو الخسارةاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل  .8

 مكان التأسيس  النشاط الرئيسي  ــــــــــــان ــــــــــــــــــالبيــــــ 
يونيو   30

2020 
% 

ديسمبر   31
2019 
% 

 م2019 م2020

 القيمة العادلة  التكلفة  القيمة العادلة  التكلفة 

 9,070,051 8,802,879 5,861,571 6,136,943 100 100 المملكة العربية السعودية  تداول بالسوق السعودي  سهم(   529,098) محفظة الجزيرة كابيتال
   100 100 6,136,943 5,861,571 8,802,879 9,070,051 

 

 (. 12)يتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان ومخاطر السوق وقياس القيمة العادلة وتم توضيح تلك المخاطر في إيضاح رقم 
 حركة اإلستثمارات  8-1

 ـــــــــــــــــــــانــــالبيـــــــــــــــــــــــــــ
 بالريال السعوديصندوق مرابحات األول  صندوق الجزيرة محفظة الجزيرة كابيتال صندوق مسقط

 م 2020يونيو 30
 ريال سعودى

 م 2019ديسمبر 31
 ريال سعودي

 م 2020 يونيو 30
 ريال سعودى

 م2019ديسمبر  31
 ريال سعودي

 م 2020يونيو  30
 ريال سعودى

 م2019ديسمبر  31
 ريال سعودي

 م 2020ويوني 30
 ريال سعودى

 م 2019ديسمبر 31
 ريال سعودي

 3,277,191 - - - 8,288,054 9,070,051 - - االفتتاحي الرصيد
 1,300,000 - - - 8,566,780 1,535,350 - - اضافات خالل السنة
 (4,611,155)  - - - (9,418,090)  (3,663,866)  - - استبعادات خالل السنة

 - - - - 267,172 ( 275,372)  - - ارباح )خسائر( غير محقق من اعادة تقييم االستثمار
 33,964 - - - 686,071 ( 974,695)  - - )خسائر( محققةأرباح 

 - - - - 680,064 170,103 - - توزيعات أرباح مستلمة
 - - - - 9,070,051 5,861,571 - - الختامي الرصيد

 

 رقم اإليضاح بالكامل في والمبين (9)  رقم المالي  للتقرير الدولي المعيار متطلبات وحسب( 13)  رقم بالمعيار الدولي التقييم وفقًا لمستويات العادلة، وذلك القيمة أساس على االستثمارات قياس تم
األرباح والخسائر وفقا لألسعار المعلنه بسوق   من خالل العادلة  يقاس بالقيمة أنه على (9) المالي للتقرير الدولي للمعيار األولي التطبيق االستثمارات عند ھذه بتصنيف الصندوق  وقد قام ( ، 12)

ريال سعودي. 275,372م  2020يونيو  30التداول السعودي وبلغت الخسائر الغير محققة في 



 صندوق األول للدخل الدوري 
 )صندوق أسهم محلي مفتوح مطروح طرحا عاما( 

 األولية الموجزة )غير المراجعة(  القوائم الماليةإيضاحات حول 
 م2020يونيو  30 لفترة الستة أشهر المنتهية في

     )بالريال السعودي(
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 م2019 م2020 أخري مصروفات مستحقة ومطلوبات  .9
 13,081 11,146 أتعاب اإلدارة
 65,754 9,817 أتعاب الحفظ
 7,500 - أتعاب مهنية

 10,000 4,986 الرقابة الشرعية
 3,972 9,770 مطلوبات أخري 

 100,307 35,719 االجمالي 
 

 
 التعامل في الوحدات  .10

 

 فيما يلي ملخص المعامالت في الوحدات: 

م2020  م2019   
   

 1,614,215 1,137,902 الوحدات في بداية الفترة
   

   )النقص( في الوحداتصافي الزيادة 
 559,443 - مشاركات جديدة

( 1,035,756) - الوحدات المستردة  
   

 1,137,902 1,137,902 الوحدات في نهاية الفترة

 



 صندوق األول للدخل الدوري 
 )صندوق أسهم محلي مفتوح مطروح طرحا عاما( 

 األولية الموجزة )غير المراجعة(  القوائم الماليةإيضاحات حول 
 م2020يونيو  30 لفترة الستة أشهر المنتهية في

     )بالريال السعودي(
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 أطراف ذات عالقة .11
  الصناديق األخرى التى تدار بواسطة مدير الصندوق.تمثل الجهات ذات العالقة مدير الصندوق وبعض 

 منح اي ضمانات.  األطراف ذات عالقة يتم تحديدها على أساس تجاري أو أسعار محددة مسبًقا في شروط وأحكام الصناديق التي يديرها الصندوق. بدون اعطاء او معامالتجميع 
 االطراف ذات العالقة خالل الفترة وأرصدتها في نهاية الفترة:فيما يلي تفاصيل المعامالت الرئيسية مع و 

 الرصيد الختامي  قيمة المعامالت  طبيعة المعامالت  العالقة  الطرف ذو العالقة 
 م 2019 م 2020 م 2019 م 2020   
   207,283 69,662 أتعاب إدارة ومصروفات أخرى  مدير الصندوق  شركة األول كابيتال 

   (217,392) (72,250) مدير الصندوق تسديدات إلى   

     11,146 13,735 
       

   - - قيمة وحدات مستثمرة في الصندوق  مدير الصندوق  شركة األول كابيتال 
   (2,800,000) - قيمة وحدات مستردة من الصندوق   

     504,831 594,407 
       

 صناديق مرابحات مدارة من قبل 
 الصندوق مدير 

   1,300,000 - قيمة وحدات مستثمرة في الصندوق  صناديق أخرى 
   (4,611,156) - قيمة وحدات مستردة من الصندوق  

   
 

 - - 



 صندوق األول للدخل الدوري 
 )صندوق أسهم محلي مفتوح مطروح طرحا عاما( 

 األولية الموجزة )غير المراجعة(  القوائم الماليةإيضاحات حول 
 م2020يونيو  30 لفترة الستة أشهر المنتهية في

     )بالريال السعودي(
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 القيم العادلة وإدارة المخاطر -األدوات المالية  .12
  
 القيمة العادلة لألدوات الماليةقياس  12-1 

القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها بيع موجودات ما أو سداد مطلوبات ما بين أطراف راغبة في ذلك بشروط  
تعامل عادلة في تاريخ القياس. ضمن تعريف القيمة العادلة يوجد افتراض أن الصندوق هي شركة عاملة مستمرة 

 .شرط للحد ماديا من حجم عملياتها أو إجراء معاملة بشروط سلبيةحيث ال يوجد أي نية أو 
تعتبر األداة المالية مدرجة في السوق النشطة إذا كانت األسعار المدرجة متوفرة بصورة سهلة ومنتظمة من تاجر 

ل صرف عمالت أجنبية، أو وسيط، أو مجموعة صناعة، أو خدمات تسعير أو هيئة تنظيمية وأن هذه األسعار تمث
عند قياس القيمة العادلة، يستخدم الصندوق   .على أساس تجاري  معامالت سوقية حدثت بصورة فعلية ومنتظمة

معلومات سوقية قابلة للمالحظة كلما كان ذلك ممكنا . تصنف القيم العادلة ضمن مستويات مختلفة في تسلسل 
 :ما يليالقيمة العادلة استنادا إلى المدخالت المستخدمة في طرق التقييم ك

 

: أسعار مدرجة )غير معدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة يمكن الحصول عليها  1المستوى 
 .في تاريخ القياس

 

وهي قابلة للمالحظة للموجودات أو   1: مدخالت عدا األسعار المدرجة التي تم إدراجها في المستوى 2المستوى 
 مثل األسعار( أو بصورة غير مباشرة )مشتقة من األسعار(.(المطلوبات بصورة مباشرة 

 

 )مدخالت غير قابلة للمالحظة(.   للمالحظة القابلة السوق  معلومات إلى تستند ال مطلوبات  أو  لموجودات : مدخالت3المستوى 
 التسلسـل مـن مختلفـة مستويات في تندرج إلتزام أو لألصل العادلة القيمة لقياس المستخدمة المدخالت كانت إذا -

 الهرمـي التسلسـل مـن المسـتوى  نفـس فـي بالكامـل تصـنيفه يـتم العادلـة القيمـة قيـاس فـإن للقيمـة العادلـة، الهرمـي
 .بالكامل للقياس جوهرياً  يعد مستوى للمدخالت أدنى أن حيث العادلة للقيمة

 فيها حدث التي التقرير فترة نهاية في العادلة للقيمة الهرمي التسلسل مستويات بين يعترف الصندوق بالتحويالت -
 بـين تحـويالت هنـاك تكـن لـم م، 2019 ديسـمبر 31 و م 2020 يونيـو 30 في المنتهية التغيير. خالل الفترات

 .الثاني والمستوى  للمستوى األول العادلة القيمة مستويات
 األدوات ومشـتقات االسـتثمارات عـدا فيما التاريخية، التكلفة لمبدأ وفقا للصندوق  المالية األدوات تجميع يتم حيث -

 أن اإلدارة تعتقـد العادلـة. القيمة وتقديرات الدفترية القيمة بين الفروقات تنشأ قد العادلة، والمحملة بالقيمة المالية
 .الدفترية قيمتها عن جوهريا تختلف ال للصندوق  والمطلوبات المالية للموجودات العادلة القيم

يظهر الجدول أدناه القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية بما في ذلك مستوياتها في 
لة. وهي ال تشمل معلومات القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية التي ال تقاس  تسلسل القيمة العاد 

 بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية تقارب القيمة العادلة بصورة معقولة.



 صندوق األول للدخل الدوري 
 )صندوق أسهم محلي مفتوح مطروح طرحا عاما( 

 األولية الموجزة )غير المراجعة(  القوائم الماليةإيضاحات حول 
 م2020يونيو  30 لفترة الستة أشهر المنتهية في

     )بالريال السعودي(
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م2020 يونيو 30    
 القيمة الدفترية 

 
القيمة العادلة من  
خالل الربح أو 
 الخسارة

والمبالغ القروض 
المستحقة 
 القبض

موجودات 
مالية 
 أخرى 

مطلوبات 
 مالية أخرى 

 اإلجمالي

 موجودات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة
 
     

موجودات مالية بالقيمة العادلة خالل  
 5,861,571 - - - 5,861,571 االرباح والخسارة

      موجودات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة
 1,052,939 - - 1,052,939 - وما يعادل النقدالنقد 

 5,861,571 1,052,939 - - 6,914,510 
      المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة

      ال يوجد
المطلوبات المالية غير مقاسة بالقيمة 

      العادلة
 35,719 35,719 - - - مصروفات مستحقة ومطلوبات أخري 

 - - - 35,719 35,719 

 القيمة العادلة 
 3المستوى  2المستوى  1المستوى  

    موجودات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة
موجودات مالية بالقيمة العادلة خالل االرباح 

 والخسارة
5,861,571 - - 

 5,861,571 - - 



 صندوق األول للدخل الدوري 
 )صندوق أسهم محلي مفتوح مطروح طرحا عاما( 

 األولية الموجزة )غير المراجعة(  القوائم الماليةإيضاحات حول 
 م2020يونيو  30 لفترة الستة أشهر المنتهية في

     )بالريال السعودي(
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م2019ديسمبر  31    
 القيمة الدفترية 

 

القيمة العادلة 
من خالل الربح 
 أو الخسارة

القروض 
والمبالغ 
المستحقة 
 القبض

موجودات 
 مالية أخرى 

مطلوبات 
 اإلجمالي مالية أخرى 

موجودات مالية يتم قياسها بالقيمة  
   العادلة

 
  

موجودات مالية بالقيمة العادلة خالل  
 االرباح والخسارة

9,070,051 - - - 9,070,051 

موجودات مالية غير مقاسة بالقيمة  
 العادلة

     

 1,181,852 - - 1,181,852 - النقد وما يعادل النقد

 9,070,051 1,181,852 - - 10,251,903 
      

المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة  
      العادلة

      ال يوجد
المطلوبات المالية غير مقاسة بالقيمة 

      العادلة
 100,307 100,307 - - - مصروفات مستحقة ومطلوبات أخري 

 - - - 100,307 100,307 

 القيمة العادلة 
 3المستوى  2المستوى  1المستوى  

    موجودات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة
 - - 9,070,051 موجودات مالية بالقيمة العادلة خالل االرباح والخسارة

 9,070,051 - - 



 صندوق األول للدخل الدوري 
 )صندوق أسهم محلي مفتوح مطروح طرحا عاما( 
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 إدارة المخاطر المالية 12-2

 متابعتها وفقا ثم ثم تقييمها المخاطر تحديد من  تتكون  متواصلة آلية خالل  من  وتدار الصندوق  أنشطة  من  جزء المخاطر
 أرباح.تحقيق  على الصندوق  لقدرة ضرورية بالنسبة المخاطر إدارة عملية إن المعتمدة. األخرى  والضوابط للقيود

 وتتعرض أنشطة الصندوق لمخاطر مالية متنوعة مثل مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر أسعار السوق.  
 

 مخاطر االئتمان
تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. يتعرض 

 االئتمان على أرصدتها البنكية والمبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة. الصندوق لمخاطر 
 

إن الصندوق معرض لمخاطر االئتمان على االستثمارات ويعمل الصندوق على الحد من مخاطر االئتمان عن طريق 
يم مالءة الجهات التي يتم مراقبة هذه المخاطر باستمرار والحد من التعامل مع الجهات ذات المخاطر العالية والقيام بتقي

 التعمل معها.
 :يلي كما التقرير تاريخ هى القيمة الدفترية وهى كما في الصندوق  االئتمان في لمخاطر للتعرض األقصى  الحد  إجمالي  إن

 

 2020يونيو  30 
 ريال سعودى

 2019ديسمبر  31
 ريال سعودى

 9,070,051 5,861,571 الخسارةإستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح او 
 1,181,852 1,052,939 نقد وأرصدة لدى البنوك

 6,914,510 10,251,903 
 

 االستثمارات 
يحد الصندوق من تعرضه لمخاطر االئتمان من خالل االستثمار في األوراق المالية لألموال التي يديرها الصندوق ويسعي 
الصندوق الي ادارة تعرضه للمخاطر االئتمانية من خالل تنويع أنشطة االستثمارات لضمان عدم تركيز المخاطر. إن الحد  
األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان لالستثمارات المصنفة كمتاحة للبيع والقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر في  

تعمل داخل المملكة العربية  صناديق موجودة في كيانات أو ه االستثماراتتاريخ التقرير هي القيمة الدفترية. جميع هذ
 في القيمة ألن إدارة الصندوق تعتقد أنها قابلة لالسترداد بالكامل.  لالنخفاض مخصص اي لم يقم الصندوق بتسجيل .السعودية

 

 

 النقد وما يعادل النقد
  ريال  1,181,852م ) 2020يونيو  30ريال سعودي في  1,052,939 دوق بالنقد والنقد المعادل بمبلغيحتفظ الصن
م(. يتم االحتفاظ بالنقد والنقد المعادل لدى البنوك ذات السمعة الجيدة في المملكة العربية 2019ديسمبر  31سعودي في 

أن مخاطر االئتمان  ، لذلك، تعتقد اإلدارة-A+ إلى  BBBالسعودية مع تصنيفات ائتمانية عالية، والتي يتم تصنيفها من 
 فيما يتعلق بهذه األرصدة هي ضمن الحد األدنى.
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     )بالريال السعودي(
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 مخاطر السيولة
مخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة الصندوق صعوبة توفير األموال لمقابلة االلتزامات المتعلقة باألدوات المالية. قد تنشا 

 قيمته العادلة. مخاطر السيولة عن عدم القدرة علي بيع اصل مالي بسرعة بمبلغ يقارب 
 

باإلضافة الي ذلك يقوم الصندوق بإدارة مخاطر السيولة بصورة منتظمة والتأكد من وجود أموال كافية للوفاء بأية التزامات 
 مستقبلية.

 
 

 عند الطلب أو القيمة الدفترية  م2020يونيو  30
 اكثر من سنة  أقل من سنة واحدة

     :المطلوبات المالية غير المشتقة
 - 35,719 35,719  مصروفات مستحقة ومطلوبات أخري 

  35,719 35,719 - 
 

 عند الطلب أو القيمة الدفترية  م2019 ديسمبر 31
 أقل من سنة واحدة

 اكثر من سنة 

     :المطلوبات المالية غير المشتقة
 - 100,307 100,307  مصروفات مستحقة ومطلوبات أخري 

  100,307 100,307 - 
 

  شروط وأحكام الصندوق على االشتراكات في الوحدات واستردادها في كل يوم تعامل ولذا فهو معرض لمخاطر تنص 
السيولة لمقابلة االستردادات التي يقوم بها حملة الوحدات في أي وقت. وضع مدير الصندوق بعض اإلرشادات فيما يتعلق 

 وال كافية لمقابلة أي التزامات حال نشوئها.بمدة االستحقاق والسيولة بالنسبة للصندوق لتأمين توفر أم
 

تتم إدارة مخاطر السيولة وذلك بمراقبتها بصورة منتظمة لضمان توفر األموال الالزمة والتسهيالت البنكية والتسهيالت 
 . للصندوق األخرى للوفاء بااللتزامات المستقبلية  االئتمانية

 

 
 مخاطر السوق 

األسعار السائدة في السوق مثل أسعار صرف  مخاطر السوق هي مخاطر التذبذب في أداة مالية ما بسبب التغيرات في 
العمالت األجنبية ومعدالت الفوائد وأسعار األسهم مما يؤثر على دخل الصندوق أو قيمة ما تمتلكه من أدوات مالية.  

 .تهدف إدارة مخاطر السوق إلى إدارة التعرض لمخاطر السوق والسيطرة عليها ضمن الحدود المقبولة مع تعظيم العوائد
 

  



 صندوق األول للدخل الدوري 
 )صندوق أسهم محلي مفتوح مطروح طرحا عاما( 

 األولية الموجزة )غير المراجعة(  القوائم الماليةإيضاحات حول 
 م2020يونيو  30 لفترة الستة أشهر المنتهية في

     )بالريال السعودي(
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 مخاطر العملة
تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار الصرف األجنبي. تنشأ 
مخاطر العمالت عند إدراج المعامالت التجارية المستقبلية والموجودات والمطلوبات المعترف بهما بعمالت تختلف عن  

 وق مستثمرة بعملته التشغيلية وبالتالي ال يوجد مخاطر عملة.  عملة الصندوق إن استثمارات الصند
 

 

 المال رأس إدارة
 والسوق  والدائن المستثمر ثقة على الحفاظ أجل من كافية مال رأس قاعدة على الحفاظ في إدارة الصندوق  سياسة تكمن -

 األربـاح ومسـتوى  المسـتخدم المـال راس علـى العائـد إدارة الصـندوق  ألعماله, تراقـب المستقبلي التطوير والمحافظة على
 .على مالكي الوحدات الموزعة

 :يلي ما إلى المال رأس إدارة عند الصندوق  ويهدف -
 لمالكي الوحدات. العوائد توفير في االستمرار يمكنها بحيث عاملة كمنشأة االستمرار على الصندوق  قدرة حماية . 1
 .لمالكي الوحدات كافي عائد توفير . 2

 :الفترة المالية نهاية في المعدل المال راس إلى المعدل للصندوق  الدين صافي بنسب تحليال يلي فيما  -
 2020يونيو  30 

 ريال سعودى
 2019ديسمبر  31

 ريال سعودى
 100,307 35,719 المطلوبات إجمالي
 ( 1,181,852) ( 1,052,939) البنوك لدى وأرصدة نقدية  :ناقصا
 (1,081,545) (1,017,220) المعدل الدين صافي

 10,153,311 8,605,717 صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات 

 %10.65 %12 المعدل   المال  رأس إلى الدين نسبة
 

 
 الحقة أحداث .13

الظاهر في   للصندوق على المركز المالي   قد تؤثر تعتقد اإلدارة بعدم وجود أحداث الحقة هامة منذ نهاية الفترة والتي
 . هذه القوائم المالية

 
  



 صندوق األول للدخل الدوري 
 )صندوق أسهم محلي مفتوح مطروح طرحا عاما( 

 األولية الموجزة )غير المراجعة(  القوائم الماليةإيضاحات حول 
 م2020يونيو  30 لفترة الستة أشهر المنتهية في

     )بالريال السعودي(
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 أحداث هامة  .14
على المركز المالي للصندوق الظاهر في   قد تؤثر الحقة هامة منذ نهاية الفترة والتي تعتقد اإلدارة بعدم وجود أحداث

وانتشر   2019( في أواخر عام Covid-19) عدا انه تم تأكيد وجود فيروس تاجي جديد هذه القوائم المالية، فيما
العالم، مما تسبب في اضطرابات في األنشطة التجارية والنشاط االقتصادي. تعتبر  في جميع أنحاء 2020عام  أوائل

 ومعنظًرا ألن الوضع متقلب وسريع التطور، قابل للتعديل في الميزانية العمومية. غير حدث هذا التفشي أن إدارة الصندوق 
االستمرارية  لمبدأ وفقا العمل في االستمرار على الصندوق  قدرة على جوھري  أثر األحداث لھذه يكون  أن يتوقع ال ذلك،
 .استحقاقھا عند المنظور المستقبل في المالية هبالتزامات الوفاء لمواصلة متاحة كافية سيولة  لديه الصندوق  أن حيث

 
 آخر يوم للتقييم .15

 . م(2019ديسمبر  31: يوم الثالثاء 2019م )2020يونيو  30آخر يوم للتقييم هو يوم الثالثاء الموافق 
 
 

 إعتماد القوائم المالية األولية  .16
   .(ه1441ذي الحجة   29الموافق  )  م 2020أغسطس 19 اعتماد القوائم المالية األولية من قبل مدير الصندوق في تم
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