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 ٢٠١٨لعام  النصف سنوي التقرير 
 للطروحات األولية ول صنــدوق األ ل
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 اسم صندوق االستثمار: .١
  .للطروحات األوليةصندوق األول 

  
  :وممارساته االستثماروسياسات أهداف  .٢

  :أهداف الصندوق 
دف إ استثماري هو صندوق صندوق األول للطروحات األولية     :ىمفتوح املدة 

  ى الطويل من خالل استثمار ى املدى املتوسط إ ي السوق السعودي : ي الصندوق  أصول تنمية رأس املال ع الطروحات األولية ال تتم 
ى االستثمار ، والخليجية حقوق األولوية للشركات السعودية، وشمال أفريقيادول الشرق األوسط األخرى و  وأسواق الخليج باإلضافة ا

ي. ي أسواق اململكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخلي رة ثالث سنوات  ى إدراجها ف  ي الشركات ال لم يمض ع
 ى دف الصندوق إ رشادي الرئيس لقياس اداء الصندوق وهو تحقيق عائد يفوق العائد مقا كما  مؤشر آيديال ريتنق رنة باملؤشر االس

ي سوق األسهم السعودية     .للطروحات األولية 
  

  :سياسة الصندوق االستثمارية
ي:  راتيجية إدارة استثمارات الصندوق وسياسة ترك االستثمار فيما ي   تتلخص اس

ي الطروحات األولية لألسهم وأسهم حقوق األولوية وأسهم الشركات الجديدة   .أ ي الظروف االعتيادية  ركز استثمارات الصندوق  ست

ن  راوح ما ب ي أسواق اململكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون وبنسبة ت رة ثالث سنوات  ى إدراجها ف ى  %٢٠ال لم يمض ع إ

ي قيمة أصو  %٩٥   ل الصندوق. من صا

ي السوق املوازية (نمو) وأسواق  %٢٥يمكن للصندوق استثمار ما ال يزيد عن   .ب ي الطروحات األولية لألسهم  ي أصول الصندوق  من صا

  الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 

ي الصناديق العقارية املتداولة املدر  %٢٥كما يحق ملدير الصندوق استثمار ماال يزيد عن   .ت ي أصوله  ي السوق السعودي.من صا   جة 

ن (  .ث راوح ب ى (%٥يحق ملدير الصندوق االحتفاظ بنسبة ت ي صناديق املرابحة %٨٠) إ ) من أصول الصندوق كسيولة أو استثمارات 

ة وأسواق النقد املرخصة من هيئة السوق املالية السعودية واملطروحة طرحًا عامًا ال تدار من قبل مدير الصندوق أو الشركات املالي

  املرخصة من هيئة السوق املالية السعودية

ى   .ج ي صناديق استثمارية مماثلة ما قد يصل نسبته إ ي قيمة أصول  %٤٠يحق ملدير الصندوق استثمار أصول الصندوق  من صا

ى أن تكون عملة الصندوق امل ى أن تكون مطروحة طرحًا عامًا ومرخصة من هيئة السوق املالية السعودية وع ستثمر الصندوق، ع

ي ومعدل املصاريف وسمعة مدير  ن الصناديق وفقًا ملؤشرات األداء التاري ا بالريال السعودي، وسيقوم مدير الصندوق باملقارنة ب

راتيجية صندوق األول للطروحات األولية.  راتيجية مع اس   الصندوق وتوافق االس

ي حال تعرض األسواق املالية امل  .ح ر االعتيادية و ا، يحق ملدير الصندوق استثمار ما قد ي الظروف غ ي ادا ا النخفاض سل  ستثمر 

ي صناديق مرابحة وأدوات أسواق النقد. %١٠٠تصل نسبته ال  ي قيمة أصوله    من صا

ر الشرعية.   .خ ي أسهم الشركات واألصول األخرى املتوافقة مع املعاي  تنحصر استثمارات الصندوق فقط 

  
 :احسياسة توزيع الدخل واألرب .٣

  ينطبق.ال 

 معلومات صندوق االستثمار:أ. 
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  :الصندوقاسم وعنوان مدير  .١
  )١٤١٧٨-٣٧) ترخيص هيئة السوق املالية رقم (٤٠٣٠١٧٠٧٨٨شركة األول كابيتال، سجل تجاري رقم (

  اململكة العربية السعودية,  ٢١٥٥٣جدة  ٥١٥٣٦شارع التحلية ــ مب بن حمران التجاري ــ  الدور الثاني, ص.ب:  - جدة
  +),٩٦٦١٢( ٢٨٤٢٣٢١هاتف:
  +) ٩٦٦١٢( ٢٨٤٠٣٣٥فاكس 

روني:   www.alawwalcapital.com املوقع االلك
  

 من الباطن/ أو مستشار االستثمار: الصندوقاسم وعنوان مدير  .٢
  ال ينطبق.

  
 :أنشطة االستثمار خالل الفترة .٣

ي السوق املوازية تأثر الصندوق بشدة من األ  ى الرغم من جاذبية وقوة الشركات  نمو،داء السل للطروحات األولية ال تمت  فع
دفة من قبل  ي السوق  لآلمل، كان مخيباالسلوك السعري ألسهم هذه الشركات إال أن  الصندوق،املس خصوصا بعد اإلدراج 

ى أداء  مباشرة،    الصندوق.األمر الذي أثر سلبا ع
ى ما سبق فقد أنتهج مدير الصندوق سياسة الشراء املباشر ألسهم الشركات بعد اإلدراج   سعر وبأسعار تكون أقل من وبناًء ع

ي طروحات الصناديق العقارية املتداولة  االكتتاب باإلضافة ى استثمار الصندوق  ا السنوية عن  وال ال ا    . %٧٫٥تقل توزيعا
  
  

  :٢٠١٨ي  الصندوق  توزيع استثمارات

  
  

 :أداء الصندوق خالل الفترة .٤
  

  م٢٠١٨عام  النصف األول من أداء الصندوق خالل  املدة

 %٤٫٠٣-  الصندوق 

  %١٫٨٥-  املؤشر

  
  
 

 الصندوق  مدير . ب
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 :تفاصيل تغييرات شروط وأحكام الصندوق .٥
) من ١م لتتوافق مع متطلبات امللحق رقم ( ٢١/٠٣/٢٠١٨ه املوافق ٠٤/٠٧/١٤٣٩الصندوق بتاريخ:  تعديل شروط و احكام . ١

 الئحة صناديق االستثمار

) من الئحة صناديق ٢م حسب متطلبات امللحق رقم ( ٢١/٠٣/٢٠١٨ه املوافق ٠٤/٠٧/١٤٣٩إصدار مذكرة املعلومات بتاريخ:  .٢
 االستثمار 

) من الئحة ٣م حسب متطلبات امللحق رقم ( ٢١/٠٣/٢٠١٨ه املوافق ٠٤/٠٧/١٤٣٩بتاريخ: إصدار ملخص املعلومات الرئيسة  .٣
   صناديق االستثمار 

 
 معلومات أخرى جوهرية: .٤

ي  ى شركة الجزيرة كابيتال . ٠١/٠٤/٢٠١٨تم  ن الحفظ من شركة األول كابيتال ا ر أم   م  تغي
  

 :صناديق أخرىرسوم اإلدارة المفروضة على الصندوق الستثماره في  .٥
  

   نسبة رسوم اإلدارة  اسم الصندوق 

  %٠٫٣  صندوق مسقط لتمويل التجارة

  %٠٫٥  صندوق مرابحات األول بالريال السعودي

  
 :٢٠١٨عام النصف األول من عموالت خاصة خالل  .٦

  ال يوجد
  

 بيانات ومعلومات أخرى أوجبت الئحة صناديق االستثمار تضمينها: .٧
  ال يوجد 
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 صندوق األول للطروحات األولية

 القوائم المالية األولية الموجزة )غير المراجعة(
 وتقرير مراجع الحسابات المستقل

 م2018يونيو  30 لفترة الستة أشهر المنتهية في
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 . جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية ذات الغرض الخاص 34إلى  5تعتبر اإليضاحات المرفقة على الصفحات من 
 
1 

 

 
 صندوق األول للطروحات األولية

  )غير المراجعة( الموجزة األولية المالي قائمة المركز
 م2018 يونيو 30كما في 

 باللاير السعودي()

 
 

  

     
 يناير 1 ديسمبر 31 يونيو 30 إيضاح 
 م2017 م2017 م2018  
 )مراجعه( )مراجعه( )غير مراجعه(  

     الموجودات
     الموجودات المتداولة

إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
 الخسارة

7 12,665,039 10,308,279 7,291,935 

 6,375,849 3,754,028 490,720 8 النقد وأرصدة لدي البنوك
 617 617 8,302  مبالغ مدفوعة مقدما

 13,668,401 14,062,924 13,164,061  الموجوداتإجمالي 
      
     

       المطلوبات
 51,528 51,963 64,309 9 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخري

 13,616,873 14,010,961 13,099,752  صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات
 1,279,214 1,401,632 1,361,554 10 عدد الوحدات القائمة )وحدة(

 10.64 10.00 9.62  صافي الموجودات للوحدة
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 صندوق األول للطروحات األولية
  المراجعة(  )غيرالموجزة األولية  اآلخر الشامل الربح أو الخسارة والدخل قائمة

 م2018 يونيو 30المنتهية في  لفترة الستة أشهر
 )باللاير السعودي(

   
 م2017يونيو  30 م2018يونيو  30 إيضاح 
 )غير مراجعه( )غير مراجعه(  

    االستثمارات خسائر
 690 -  من عقود مرابحاتأرباح 
 284.452 1,034,861  محققة أرباح

(555.307) (1,617,129)  غير محققة)خسائر(  
 11.377 234,111  توزيعات أرباح مستلمة

(258.788) (348,157)  خسائر اإلستثمارات إجمالي  
6-4 المصروفات    
 (101,926) (101,194)  أتعاب إدارة
 (6,000) (8,840)  أتعاب مهنية

 (33,975) (26,677)  أتعاب حفظ موجودات الصندوق
 (28,636) (27,886)  مصروفات أخرى

 (170,537) (164,597)  إجمالي المصروفات
     

 (429.325) (512,754)  الزيادة في صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات
    

 - -  اإليرادات / )الخسائر( الشاملة األخرى للفترة
    

(512,754)  إجمالي الدخل الشامل للفترة العائدة لمالكي الوحدات  (429,325)  
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 صندوق األول للطروحات األولية
 في صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات )غير المراجعة(  الموجزة قائمة التغيرات األولية 

 م2018 يونيو 30المنتهية في  لفترة الستة أشهر
 )باللاير السعودي( 
 

 2017يناير  1 2017 2018 
    

 - 13.616.873 14,010,961 صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات في بداية الفترة
    

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

    
 8.448.890 - - قيمة الوحدات عن الطرح

    
 (2.882.764) (710.650) (398,455) قيمة الوحدات المستردة

    
 7.541.939 2.025.000 - متحصالت من وحدات مباعة

    
 13.108.065 1.314.350 (398.455) صافي التعامل في الوحدات

    
 508.808 (920.262) (512,754) الزيادة في صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات

    
 13.616.873 14.010.961 13,099,752 صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات في نهاية الفترة
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 صندوق األول للطروحات األولية
 )غير المراجعة(  الموجزة قائمة التدفقات النقدية األولية 

 م2018يوينو  30المنتهية في  لفترة الستة أشهر
 )باللاير السعودي(

 م2017يونيو  30 م2018يونيو  30  
 )غير مراجعه( )غير مراجعه(  
    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية  
 (429.325) (512,754)  )النقص( في صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات 
    
    تعديالت لـ:  

غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل  خسائر
  الربح او الخسارة

1,617,129 555.307 

    
    صافي التغير في رأس المال العامل:

 (6.633.286) (3,973,889)  إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 (10.082) (7,685)  مصروفات مدفوعة مقدماً 

 11.432 12,346  مصروفات مستحقة ومطلوبات أخري
 (6.505.954) (2,864,853)  صافي النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

    
    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

 2.025.000 -  قيمة مشاركات جديدة
 (681.254) (398,455)  قيمة الوحدات المستردة

 1.343.746 (398,455)  صافي النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية
    
 (5.162.208) (3,263,308)  صافي التغير في النقد وما في حكمه  
 6.375.849 3,754,028  النقد وما في حكمه في بداية الفترة  

 1.213.641 490,720  يونيو 30النقد وما في حكمه في 

 



 صندوق األول للطروحات األولية
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير المراجعة(

      )باللاير السعودي( م2018يونيو  30 لفترة الستة أشهر المنتهية في
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 الصندوق وأنشطته .1

هو صندوق إستثماري مفتوح للمشاركة  )لصندوق(طرح عام(, (صندوق األول للطروحات األولية 
, وقد  والتخارج يدار من قبل شركة األول كابيتال )مدير الصندوق( لصالح حملة الوحدات في الصندوق

 تم طرحه للمشاركين طرحا عام حسب لوائح هيئة السوق المالية
المتوسط الى الطويل االجل من خالل لتحقيق نمو في راس المال المستثمر على المدى يهدف الصندوق 

استثمار أصول الصندوق في الطروحات األولية التي تتم في السوق السعودي وأسواق الخليج األخرى 
ودول الشرق األوسط وشمال افريقيا وحقوق األولية للشركات السعودية والخليجية, باإلضافة الى االستثمار 

ة ثالث سنوات في أسواق المملكة العربية السعودية ومجلس في الشركات التي لم يمض على ادراجها فتر 
 التعاون الخليجي .

 اغسطس 02)الموافق  هـ1436 شوال 17قام مدير الصندوق بمخاطبة هيئة السوق المالية بتاريخ 
وقد تم الحصول على موافقة هيئة السوق المالية , وحدات الصندوق طرحًا عامًا  ( بشأن طرحم2015
( على طرح وحدات الصندوق طرحًا عامًا وفقًا م2015 ديسمبر 02هـ )الموافق 1437 صفر 20بتاريخ 

 لشروط وأحكام الصندوق النهائية.
 الجهة المنظمة .2

 يخضع الصندوق لنظام صناديق استثمار )النظام( الصادر عن هيئة السوق المالية )الهيئة( طبقا للقرار رقم
م( والذي يحدد بالتفصيل متطلبات  2006ديسمبر  24)الموافق هـ 1427ذو الحجة  3م في  1-219-2006 

 .االستثمار وادارتها وطرح وحداتها وجميع األنشطة المرتبطة بها في المملكة العربية السعودية تأسيس صناديق
 
 
 أسس إعداد القوائم المالية .3

 بيان اإللتزام )المعايير المحاسبية المطبقة( 3-1
التقرير المالي األولي المعتمد في  ۳4 الدولي المحاسبة لمعيار وفقا  الموجزة األولية المالية القوائم ذهھتم إعداد 

 ويجب القانونيين للمحاسبين السعودية الهيئةالمملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من 
 للسنة السابقة للصندوق كما في  القوائم الماليةجنبًا إلى جنب مع   األولية الموجزة المالية القوائم ذهھ قراءة

 إلعداد المطلوبة المعلومات كافة المالية القوائم ذهھم )"القوائم المالية للسنة السابقة"(. وال تتضمن 2017ديسمبر  ۳۱ 
 المحاسبية السياسات إدراج تم ولكن المالية للتقارير الدولية للمعايير وفقاً  المعدة المالية القوائم من كاملة مجموعة

 المالي واألداء المالي المركز في التغيرات لفهم الهامةر األحداث والمعامالت لتفسي المحددة التفسيرية واإليضاحات
 0للسنة السابقة للصندوق منذ القوائم المالية

م وفقا 2017ديسمبر  31قام الصندوق بإعداد وعرض قوائمه المالية النظامية حتى السنة المالية المنتهية في  -
للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 
التي لها عالقة بإعداد وعرض القوائم المالية. إن مصطلح )"معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين"( في هذه 

 0لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين قبل تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية القوائم المالية يعود
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م قام الصندوق بتطبيق معايير التقارير المالية الدولية المعتمدة في 2018يناير  1للفترات المالية التي تبدأ في  -
(. وعند تطبيق المعايير الدولية 1للتقرير المالي رقم ) المملكة العربية السعودية وقد تم التطبيق وفقا للمعيار الدولي

م, و 2017ديسمبر  31إلعداد التقارير المالية ألول مرة يتم تعديل االرصدة االفتتاحية للمركز المالي كما في 
لمالية وهو تاريخ انتقال الصندوق إلى معايير التقارير ا  م2017يناير  1االرصدة االفتتاحية للمركز المالي كما في 

للمعايير المحاسبية المتعارف عليها  ية كما تم اعتمادها وعرضها وفقاالدولية وفًقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المال
 في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

 
م ينبغي على الصندوق تطبيق نموذج  2016أكتوبر  16خ وفقا لتعميم هيئة السوق المالية من خالل قرارها بتاري  -

التكلفة لقياس الممتلكات واآلالت والمعدات واالستثمارات العقارية والموجودات غير الملموسة )إن وجدت( عند تطبيق 
 رير المالية.المعايير الدولية للتقارير المالية لفترة الثالث سنوات التي تبدأ من تاريخ تطبيق المعايير الدولية للتقا

 
تتضمن االيضاحات المرفقة شرحًا عن كيفية تأثير تطبيق االنتقال إلى المعايير الدولية للتقارير المالية على   -

(. يتتضمن اإليضاح التسويات التي تم ادرجها لحقوق 3-6المركز المالي, واألداء المالي للصندوق في إيضاح )
جمالي الدخل الشامل لفت رات المقارنة في تاريخ االنتقال وفقًا المعايير المحاسبية المقبولة المعدة وفقا مالكي الوحدات وا 

 لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة .
للمحاسبين  لمعايير الهيئة السعوديةيجب قراءة هذه القوائم المالية جنبا إلى جنب مع القوائم المالية السنوية المعدة وفقا  -

المعتمدة في المملكة  المعدة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية 2017ديسمبر  31القانونيين للسنة المنتهية في 
 العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

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

 المالي
 

 طريقة القياس البند
  

 القيمة العادلة إستثمارت بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
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 العملة الوظيفية وعملة العرض  3-3

هذه القوائم المالية باللاير السعودي, وهي العملة الوظيفية للصندوق. جميع المبالغ باللاير السعودي, ما تم عرض 
 لم يرد خالف ذلك.

 
 الهامة المحاسبية السياسات  -4

 
 المطبقة  غير الصادرة المعايير  4-1

بعد  التي تبدأ صدرت للسنوات المعايير المطبقة والتفسيرات التي على والتعديالت فيما يلي المعايير الجديدة
المالية.  هذه القوائم إعداد عند بتطبيقها الصندوق يقم لم المبكر , ولكن بالتطبيق السماح م مع2019يناير 1

 ويعتزم الصندوق تطبيق مايمكن تطبيقه من هذه المعايير إذا كان ذلك ممكنا عند دخولها حيز التنفيذ. 
 
 عقود اإليجار  - (16رقم )المعيار الدولي للتقارير المالية  (أ 

 الدولي المعيار وھأصدر مجلس المعايير المحاسبة الدولية معيارا جديدا لالعتراف بعقود اإليجار و -
 م. سيحل هذا المعيار محل: 2016 يناير 13 بتاريخ ( 16 ) المالية للتقارير

 ( 17معيار المحاسبة الدولي رقم) اإليجار عقود" ۔ " 
 ( 4تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية للمعيار )- فيما إذا كان الترتيب "

 يحتوي على عقد إيجار" 
 ( 15تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية للمعيار رقم )- " عقود اإليجار

 الحوافز"  -التشغيلي 
  تقييم جوهر " -( 27للتقارير المالية للمعيار رقم )تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية

 المعامالت التي تنطوي على شكل قانوني لعقد اإليجار".
(, يجب على المستأجرين التمييز بين عقد اإليجار 17بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ) -

المالي(. ويتطلب  التمويلي )داخل قائمة المركز المالي( وعقد اإليجار التشغيلي )خارج قائمة المركز
( من المستأجر االعتراف بالتزام اإليجار الذي يعكس 16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

مدفوعات اإليجار المستقبلية و "حق استخدام األصل" لجميع عقود اإليجار. وقد اقر مجلس 
وموجودات اإليجار,  المعايير الدولية للمحاسبة إعفاء اختياريا لبعض عقود اإليجار قصيرة األجل

 ومع ذلك فإنه ال يمكن تطبيق هذا اإلعفاء إال من قبل المستأجر.
عقد إيجار إذا كان  -أو فحواه  -(, يمثل العقد 16بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) -

 العقد ينقل الحق في السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة من الوقت مقابل ثمن. 
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مستأجرين إعادة قياس التزام عقد اإليجار عند وقوع أحداث معينة )مثل التغير في سُيطلب من ال -
مدة عقد اإليجار او التغير في دفعات اإليجار المستقبلية نتيجة التغير في مؤشر او معدل مستخدم 
لتحديد قيمة هذه الدفعات(. يقوم المستأجر في العموم باالعتراف بمبلغ إعادة قياس التزام عقد 

 يجار كتعديل في حق استخدام األصل. اإل
( لم 16المحاسبة عن عقود اإليجار بالنسبة للمؤجر بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) -

(. يستمر 17تتغير بشكل جوهري عن المحاسبة الحالية بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم )
المؤجر بتصنيف كافة عقود اإليجار باستخدام نفس مبدأ التصنيف المتبع في معيار المحاسبة 

 ( والتمييز بين نوعين من عقود اإليجار: التشغيلي والتمويلي. 17دولي رقم )ال
( أيضًا من المؤجر والمستأجر االفصاح أكثر مما 16يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) -

 (. 17هو مطلوب بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم )
م 2019يناير  1ي للفترات السنوية التي تبدأ في ( سار ۱6إن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) -

او بعد هذا التاريخ مع السماح بالتطبيق المبكر ولكن ليس قبل تطبيق المنشاة للمعيار الدولي 
(. يمكن للمستأجر االختيار في تطبيق المعيار إما بأثر رجعي كامل او 15للتقارير المالية رقم )

 الية للمعيار ببعض االعفاءات. باثر رجعي معدل. تسمح األحكام االنتق
م سيقوم الصندوق بتقييم التأثير المحتمل لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 2019في  -

 ( على قوائمه المالية.16)
 
 (2017-2015للتقارير المالية ) الدولية للمعايير السنوية التعديالت (ب 

 التقارير  إلعداد الدولي والمعيار "االعمال اندماج"  (3)المالية  التقارير إلعداد الدولي المعيار
 ,"المشتركة الترتيبات" (11)  المالية

 تعريف تستوفي التي العمليات المشتركة في تهاحص زيادة عن الشركة طريقة محاسبة يوضح 
 التجارية حيث: األعمال

 بها المحتفظ الحصة قياس يعاد فال مشتركة سيطرة على( حصل )أو ما طرف احتفظ إذا 
 .سابقاً 

 خالل من عليها الحصول يتم أعمال دمج ھي المعاملة فإن سيطرة على ما طرف حصل إذا 
 .بالقيمة العادلة سابقاً  بها المحتفظ الحصة قياس بإعادة المستحوذ الطرف ويقوم مراحل

 الدخل ضرائب 12 الدولي المحاسبة معيار 
 لألدوات المدفوعات فيها )بما أرباح توزيعات من الناتجة الدخل ضرائب تبعات كافة أن يبين

 أرباح عنها نتج التي بشكل ثابت ضمن المعاملة بهاالمالية المصنفة كحقوق ملكية( يتم االعتراف 
 .الملكية حقوق أو اآلخر الخسائر أو الدخل الشامل أو األرباح في للتوزيع قابلة
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 االقتراض تكاليف 23 الدولي المحاسبة معيار  
فقط  يستثني لةھالمؤ االقتراض تكاليف الحتساب المستخدمة العامة القروض مجموعة أن توضح

 .اإلنشاء أو التطوير تحت الزالت التي لةھالمؤ الموجودات .لتمويل المحددة القروض
 أي أو البيع أو المحدد لالستخدام اآلن زةھالجا لةھالمؤ الموجودات لتمويل المحددة القروض أما

 بأثر تطبيق تكاليف ألن ونظراً  .العامة تلك المجموعة في إدراجها فيتم لةھمؤ غير موجودات
 في أو المتكبدة االقتراض تكاليف على مستقبلي بأثر التغيرات تطبيق فيتم المزايا يفوق قد رجعي
 .للتعديالت المنشأة تطبيق تاريخ بعد

 معالجات حول التأكد عدم حالة (23المالي ) للتقرير الدولية المعايير تفسيرات لجنة تفسير (ج 
 الدخل ضريبة
 الضرائب.  أنظمة قبل من بعد قبولها يتم لم التي الدخل ضريبة معالجة عن المحاسبة لتوضيح يسعى
 

 أخرى تعديالت (د 
 على ريھتأثير جو لها يكون أن يتوقع وال اآلن حتى تطبيقها يتم لم المعايير على التالية التعديالت

 .للصندوق المالية القوائم
 9المالي للتقرير الدولي المعيار على تعديالت( العكسى التعويض مع مقدماً  المدفوعات خصائص .) 
 المحاسبة معيار على )تعديالت  المشتركة والمشاريع الزميلة الشركات في األجل طويلة الحصص 

 (. 28 الدولي
 (.19 الدولي المحاسبة معيار على )تعديالت التسوية أو االختصار أو الخطط تعديالت 

 السياسات المحاسبية الهامة المطبقة 4-2
الفترات  جميع على الصندوق بواسطة تطبيقها تم والتي المعتمدة المحاسبية السياسات ألهم عرض يلي فيما

 .المعروضة المحاسبية

 تصنيف ما هو متداول مقابل ما هو غير متداول (أ 
 
 الموجودات  -

قائمة المركز المالي استنادًا إلى التصنيف متداول/غير متداول. يعرض الصندوق الموجودات والمطلوبات في 
 ويتم تصنيف األصل ضمن الموجودات المتداولة في حال:

  توقع بيع األصل أو هناك نية لبيعه أو استهالكه خالل دورة األعمال العادية التشغيلية؛ أو 
  االحتفاظ باألصل بشكل رئيسي بغرض المتاجرة؛ أو 
  شهرًا بعد تاريخ التقرير المالي؛ أو  ۱۲خالل توقع بيع األصل 
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  كون األصل نقدا أو في حكم النقد إال إذا كان محظور تبادل األصل أو استخدامه لتسوية التزام ما خالل
 شهرًا على األقل من تاريخ التقرير المالي.۱۲

 0يقوم الصندوق بتصنيف جميع الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة )إن وجدت(
 المطلوبات  -

 يعتبر االلتزام ضمن المطلوبات المتداولة في حال: 
  توقع تسوية االلتزام خالل الدورة التشغيلية العادية؛ او 
  االحتفاظ بااللتزام بشكل رئيسي بغرض المتاجرة؛ أو 
  شهرًا بعد تاريخ التقرير المالي؛ أو 12تسوية االلتزام خالل 
  شهرًا على األقل من تاريخ التقرير المالي. 12االلتزام على مدى عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل تسوية 

 0يقوم الصندوق بتصنيف جميع االلتزامات األخرى كمطلوبات غير متداولة )إن وجدت( 
 

 حكمه في وما النقد (ب 
 الصندوقفي  والنقد البنوك لدى األرصدة من حكمه في وما النقد يتكون , النقدية التدفقات قائمة إعداد ألغراض
 قصيرة واستثمارات أخرى أقل البنوك أو أشهر ثالثة خالل أصلية إستحقاق فترة لها والتي قصيرة األجل والودائع
 إنشائها من تاريخ أقل أو أشهر ثالثة األصلية استحقاقها فترة تكون وجدت, والتي إن السيولة, عالية األجل
 إدارة يتجزأ من جزء ال تمثل والتي المكشوف على السحب حسابات يتضمن كما .قيود أية بدون للصندوق وتتوفر

 .جارية حسابات إلى المكشوف على سحب من تغيرها المتوقع من والتي للنقدية الصندوق
 

  ودائع مرابحة ألجل لدى البنوك (ج 
تتضمن ودائع المرابحة ألجل لدى البنوك إيداعات لدى البنوك مدة استحقاقها األصلية أكثر من ثالثة أشهر وأقل 

 من سنة واحدة من تاريخ اإليداع. 
 

  قياس القيمة العادلة (د 
القيمة العادلة هي السعر الذي يمكن الحصول عليه مقابل بيع أصل أو سداد التزام في معاملة تتم بين  -

لسوق في تاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة إلى االفتراض بأن معاملة بيع األصل أو تحويل أطراف ا
 االلتزام تتم إما:

  من خالل السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام, أو 
 .من خالل السوق األكثر منفعة لألصل أو االلتزام في ظل غياب سوق رئيسية 

 يجب ان تكون السوق الرئيسي أو السوق األكثر منفعة قاباًل للوصول اليه من قبل الصندوق.  -



 صندوق األول للطروحات األولية
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير المراجعة(

      )باللاير السعودي( م2018يونيو  30 لفترة الستة أشهر المنتهية في
 

11 

 

يتم قياس القيمة العادلة ألصل أو التزام ما باستعمال االفتراضات التي يستخدمها أطراف السوق عند تسعير  -
مصالح اقتصادية األصل أو االلتزام على افتراض أن األطراف في السوق يتصرفون وفق ما يحقق أفضل 

 لهم.
يأخذ قياس القيمة العادلة لألصل غير المالي في الحسبان قدرة األطراف في السوق على توفير منافع  -

اقتصادية باستخدام األصل فيما يحقق أفضل منفعة منه أو بيعه إلى طرف أخر من أطراف السوق لتحقيق 
 أفضل منفعة منه.

 
الظروف وتتوافر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وتعظيم  يستخدم الصندوق أساليب تقييم تتالءم مع -

 استخدام المعطيات القابلة للمالحظة ذات العالقة وتقليص استخدام المعطيات غير القابلة للمالحظة , حيث:
 المستوى الثالث ذلك في بما اإلدارة, على الهامة القيمة العادلة قياسات جميع على اإلشراف مسؤولية تقع 

 .العادلة للقيم
 دوري. بشكل التقييم وتعديالت للمالحظة القابلة غير الهامة المدخالت بمراجعة اإلدارة وتقوم 

لية ؤولمسراء الخبل ايتحميستخدم الصندوق خبراء خارجيين مؤهلين ومستقلين فيما يتعلق بقياس القيم العادلة.  -
 .3وى لة للمستدلعام القيك الذبما في  ,الهامةلة دلعاالقيمة ت ابجميع قياسام لقيان الشاملة عا
يقوم الخبراء الخارجيون بصورة منتظمة بمراجعة المدخالت الهامة غير القابلة للمالحظة وتعديالت التقييم.  

إذا تم استخدام معلومات الطرف الثالث, مثل أسعار الوساطة أو خدمات التسعير , لقياس القيم العادلة , 
بتقييم األدلة التي تم الحصول عليها من األطراف الخارجين لدعم االستنتاجات بأن يقوم الخبراء الخارجيون 

هذه التقييمات وفقًا لمتطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية , بما في ذلك  تصنيفات القيمة العادلة في 
 التسلسل الهرمي.

أو المطلوبات  للموجودات العادلة قيمةال قياس عند المستطاع قدر الملحوظة السوق بيانات يستخدم الصندوق -
 المدخالت بناء على العادلة للقيمة الهرمي التسلسل في مختلفة مستويات إلى العادلة القيم يتم تصنيف و

 :يلي كما التقييم في أساليب المستخدمة
 المماثلة والمطلوبات للموجودات النشطة األسواق المعدلة( في )غير المدرجة األسعار  :1 المستوى.  
 أو لألصل تهامالحظ يمكن والتي 1 المستوى في المدرجة األسعار بخالف مدخالت  :2 المستوى 

 األسعار(. من مشتقة مباشر )أي غير بشكل أو األسعار( )مثل مباشرة إما االلتزام
 مالحظتها  يمكن سوق بيانات إلى تستند ال التي والمطلوبات للموجودات مدخالت  :3 المستوى

 ملحوظة(. غير )مدخالت
من التسلسل  مختلفة مستويات في تقع االلتزام أو لألصل العادلة القيمة لقياس المستخدمة المدخالت كانت إذا -

 الهرمي من التسلسل المستوى نفس في بالكامل تصنيفه يتم العادلة القيمة قياس فإن العادلة, للقيمة الهرمي
 .كامل لقياس امھ وھ للدخل مستوى أدنى أن حيث للقيمة العادلة

 حدث التي التقرير فترة ايةنه في العادلة للقيمة الهرمي التسلسل مستويات بين يثبت الصندوق بالتحويالت -
 .التغيير فيها
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 األدوات المالية  (ه 
( "األدوات المالية"  9يتم إثبات وقياس األدوات المالية وفقا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) -

الذي يحدد ويعالج تصنيف وقياس واستبعاد الموجودات المالية والمطلوبات المالية وبعض عقود شراء أوبيع 
 المتعلقة بذلك. السياسات المحاسبية تفاصيل يلي البنود غير المالية. وفيما

 الموجودات المالية والمطلوبات المالية  -االعتراف األولي  -
او التزام مالي في قائمة المركز المالي عندما تصبح المنشأة طرفا من  يجب على المنشأة إدراج أي أصل مالي

 أحكام تعاقدية لألداة.
 

 الموجودات المالية  -
 

 القياس األولي 
عند القياس األولي, باستثناء الذمم المدينة التجارية التي ال تتضمن عنصرا تمويليًا جوهريًا, يتم قياس األصل 

ويتم اثبات تكاليف المعاملة العائدة مباشرة إلى اقتناء األصل  .الخسارة أو ل الربحخال المالي بالقيمة العادلة من
 المالي في قائمة الربح أو الخسارة.

ذا  العادلة بقيمته المالي الخسارة يتم قياس األصل أو خالل الربح من العادلة بالقيمة ليس المالي األصل كان وا 
 المعاملة العائدة مباشرة إلى اقتناء األصل المالي.  تكاليف إلى باإلضافة

شهرًا  12يتم قياس الذمم المدينة التجارية التي ال تحوي عنصرا تمويليًا جوهريًا أو التي تستحق في أقل من 
 (.15بسعر المعاملة وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

  التصنيف والقياس الالحق 
ضمن فئات القياس التالية بناء على نموذج  فهاتصني على المشتقة غير المالية لموجوداتل الالحق القياس يعتمد

 األعمال الذى يتم من خالله ادارة الموجودات المالية وكذلك الشروط التعاقدية للتدفقات النقدية:
 :الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة مالية موجوداتأ( 

 دون تقرير فترة كل نهاية في الخسارة أو الربح قائمة خالل من العادلة بالقيمة المالية الموجودات قياس يتم
 في المالية الموجودات من أي من التخلص أو البيع عند المجموعة اھتتكبد قد التي تكاليف المعاملة خصم

 .المستقبل
 الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة أو المطفأة بالتكلفة كمقاسة مصنفة الغير المالية األصول جميع إن

 جميع يتضمن وهذا ,الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة قياسها يتم أدناه لما سيتم بيانه ووفقا اآلخر
 األصول نهائي بشكل يخصص أن للصندوق يحق األولي وعند االثبات األخرى المشتقة المالية األصول
 خالل من العادلة بالقيمة أو المطفأة القياس بالتكلفة ومتطلبات شروط تستوفي أخرى بطريقة والتي المالية
 أو الخسارة. الربح خالل من العادلة بالقيمة مالية كأصول اآلخر الشامل الدخل

ذا   تخفيض أو بأخرى أو بطريقة ينشأ قد الذي المحاسبي التطابق عدم بحذف يقوم فإنه بذلك الصندوق قام وا 
 .كبير التطابق بشكل عدم
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 :االخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة مالية موجودات ب(
االخر( أو  )أدوات حقوق ملكية بالقيمة  الشامل الدخل خالل وهى تكون اما )أدوات دين بالقيمة العادلة من

 االخر( الشامل الدخل خالل العادلة من
 

 يتم وال تقرير فترة كل نهاية في االخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة المالية الموجودات قياس يتم
 .المستقبل في األصل من التخلص يتم عندما المجموعة اھتتكبد التي تكاليف المعامالت خصم
 إذا اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة الدين أدوات في االستثمارات قياس مع العلم انه يتم 

 الخسارة: أو الربح خالل من بالقيمة العادلة قياسها يتم وال التاليين الشرطين استوفت
 نقدية تدفقات تحصيل طريق عن منه الهدف يتحقق الذي األعمال نموذج ضمن بها االحتفاظ يتم 

 موجودات مالية. و وبيع تعاقدية
 المبلغ ألصل مدفوعات فقط تمثل التي النقدية للتدفقات محددة تواريخ في التعاقدية فتراتها تنشأ 

 المبلغ القائم. أصل على والفائدة
 

 سابقا بها المعترف المتراكمة الخسائر أو األرباح تصنيف إعادة يتم المالية, بالموجودات اإلعتراف الغاء عند
 خسائر أو أرباح إعادة تصنيف الحقا يتم ال ذلك, ومع الخسارة أو الربح قائمة إلى الشامل اآلخر الدخل في

 .حقوق الملكية أدوات حالة في والخسارة قائمة الربح إلى العادلة القيمة
 

 :المطفأة بالتكلفة قياسها يتم مالية ج( موجودات
الفائدة الفعلي في حال استيفاء الشرطين  معدل طريقة يجب قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة باستخدام

 التاليين:
أ( االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات المالية من 

 تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و 
ب( أن تؤدي الشروط التعاقدية لألصل المالي في تواريخ محددة إلى تدفقات نقدية التي هي دفعات للمبلغ 

 لقائم.األصلي والفائدة على المبلغ األصلي ا
تتضمن الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى وودائع 
مرابحة ألجل. تتضمن ودائع المرابحة ألجل لدى البنوك إيداعات لدى البنوك بتواريخ استحقاق أصلي أكثر 

 ضمن موجودات المدرجة ًا تتضمن القروضمن ثالثة أشهر وأقل من سنة واحدة من تاريخ اإليداع وأيض
 .أخرى متداولة مالية غير

بعد القياس األولي, يتم قياس هذه الموجودات المالية الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة 
أي  الفعال ناقصًا االنخفاض في القيمة )إن وجدت(. يتم احتساب التكلفة المطفأة من خالل األخذ باالعتبار

خصم او عالوة على االقتناء والرسوم أو التكاليف التي تعتبر جزءًا أساسيًا من معدل الفائدة الفعال. يتم إدراج 
إطفاء معدل الفائدة الفعال ضمن إيرادات التمويل في قائمة الربح أو الخسارة. تدرج الخسائر الناتجة عن 

 انخفاض القيمة في قائمة الربح أو الخسارة.
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 أعاله الفئات تصنيف عن الناتجة الخسائر أو لالرباح والعرض االثبات طريقة يلي وفيما
 الخسائر و لالرباح والعرض االثبات صنف القياس

ــــــــــــة  ــــــــــــة بالتكلف األصــــــــــــول المالي
 المطفأه

 :الخسارة أو الربح قائمة في التالية البنود ادراج يتم -
  الفعلي الفائدة معدل طريقة باستخدام الفائدة ايراد -
)انخفـاض القيمـة  الخسـائر( عكـس )أو المتوقعـه االئتمانيـة الخسـائر -

 وعكسها(
  األجنبية العمالت صرف خسائر أو مكاسب -

 أو فـإن المكاسـب المـالي )االسـتبعاد( , باالصـل االعتـراف الغـاء يـتم عنـدما -
  أو الخسارة الربح قائمة في بها االعتراف يتم الخسائر الناتجة

العادلـــة مـــن أدوات ديـــن بالقيمـــة 
 االخر  الشامل الدخل خالل

 باستثناء البنوداالخر  الشامل الدخل في بها االعتراف يتم والخسائر المكاسب -
 نفسـها بالطريقـة او الخسـارة  الـربح قائمـة فـي بهـا االعتـراف يـتم والتـي التاليةة
 : المقاسة بالتكلفة المطفأة المالية األصول على المطبقة

 . الفعلية الفائدة طريقة باستخدام الفوائد إيرادات -
. )انخفـاض القيمـة  الخسـائر( عكـس )أو المتوقعـه االئتمانيـة الخسـائر -

 وعكسها(
 األجنبية العمالت صرف خسائر أو مكاسب -

 فإنه يتم اعادة تصـنيف المالي )االستبعاد(, باالصل االعتراف الغاء يتم عندما -
 أو الـربح االخـر الـى قائمـة أو الخسـائر المتراكمـة فـى الـدخل الشـامل األربـاح
 الخسارة

 
حقــوق  اداوت فــي االســتثمار

الملكيـــــــة بالقيمـــــــة العادلـــــــة مـــــــن 
 الشامل االخر خالل الدخل

 الشامل االخر  الدخل قائمة في الخسائر أو بالمكاسب االعتراف يتم -
الـربح  فـي قائمـة تثبـت كـدخل ان يجـب االسـتثمارات ذهھ مـن األربـاح توزيعـات -

 .تكلفة االستثمار من جزء سداد بوضوح تمثل لم ما أوالخسارة
 
 االخـر إلـى قائمـة الشـامل الدخل في بها المعترف المبالغ تصنيف إعادة يتم ال -

 .الظروف من ظرف أي تحت أوالخسارة الربح
قائمـة  خـالل مـن العادلـة بالقيمة
  الخسارة أو الربح

 يتم الغاء االعتراف, من أو الالحق القياس من سواء الناتجة الخسائر أو المكاسب
 .الخسارة أو الربح قائمة في بها االعتراف
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  إعادة التصنيف 
تقوم المنشـأة بتغييـر نمـوذج اعمالهـا فـي إدارة الموجـودات الماليـة, فإنـه يجـب عليهـا إعـادة  -وفقط عندما-عندما 

 أعاله.تصنيف جميع موجوداتها المالية المتأثرة بذلك وفقا لمتطلبات التصنيف المذكورة 
 

  الغاء االعتراف بالموجودات المالية 
يــتم بشــكل رئيســي إلغـــاء االعتــراف بأصــل مــالي )أو حســـب مقتضــى الحــال جــزء مـــن أصــل مــالي او جــزء مـــن 

 للتـدفقات النقديـة مجموعة من موجودات مالية متماثلة( )أي اسـتبعادها مـن قائمـة المركـز المـالي( عنـد التعاقديـة
 الفـرق ويـتم إثبـات .اخـر.  طـرف إلـى الملكيـة ومنافع مخاطره جميع أو المالي لاألص تحويل األصل أوعند من
 .او الخسارة الربح قائمة في الدفترية القيمة في
 

  انخفاض قيمة الموجودات المالية 
يقوم الصندوق بتاريخ كل تقرير مالي بتقييم احتمالية وجود دليل موضوعي على أن أصل مالي او مجموعـة مـن 

الماليــة قــد تعرضــت لالنخفــاض. يظهــر انخفــاض القيمــة عنــد وقــوع حــدث او أكثــر إذا كــان لــ دراج الموجــودات 
األولي لألصـل تـأثير علـى التـدفقات النقديـة المسـتقبلية التقديريـة مـن األصـل المـالي أو مجموعـة مـن الموجـودات 

 المالية والتي يمكن قياسها بصورة يعتد بها.
( مـن المنشـاة تطبيـق نمـوذج لقيـاس خسـائر االئتمـان المتوقعـة فيمـا 9لمالية رقم )يتطلب المعيار الدولي للتقارير ا

ـــيس بالضـــرورة حصـــول حـــدث ائتمـــاني مـــن أجـــل إدراج الخســـائر  ـــة. ل يتعلـــق بانخفـــاض قيمـــة الموجـــودات المالي
ئر االئتمانيــــة. تقــــوم المنشــــأة بــــدال مــــن ذلــــك, مســــتخدمة نمــــوذج الخســــارة االئتمانيــــة المتوقعــــة, باحتســــاب الخســــا

 االئتمانية المتوقعة والتغيرات كما في تاريخ كل تقرير مالي.
شهرا من الخسائر المتوقعة  ۱۲يجب قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة وعمل مخصص لها إما بمبلغ يعادل )أ( 

 أو )ب( الخسائر المتوقعة الطويلة األجل. 
  ـــة لـــألداة الماليـــة بشـــكل ـــادة المخـــاطر االئتماني ـــتم تكـــوين فـــي حـــال عـــدم زي ـــذ ي ـــة, عندئ ـــذ البداي جـــوهري من

 شهرًا.  ۱۲مخصص يعادل الخسارة المتوقعة لمدة 
  .وفي حاالت أخرى, يجب عمل مخصص للخسائر االنتمائية طويلة األجل 
  بالنسبة للذمم المدينة التجارية التي تتضمن عنصرا تمويليا جوهريا, يـتم اسـتخدام طريقـة مبسـطة ال تتطلـب

في المخاطر االئتمانية في تاريخ كل تقرير مالي. بـداًل مـن ذلـك, بإمكـان المنشـاة تكـوين عمل تقييم للزيادة 
مخصـص مقابــل الخســائر المتوقعــة للخسـائر المتوقعــة طويلــة األجــل. اختـارت الشــركة االســتفادة مــن خيــار 

مويليـًا جوهريـًا, الخسائر االئتمانية طويلـة األجـل. بالنسـبة للـذمم المدينـة التجاريـة التـي ال تتضـمن عنصـرًا ت
 القيمة في االنخفاض خسائر يتوجب على المنشاة استخدام الخسائر االئتمانية طويلة األجل. و يتم عرض

 الخسائر. أو قائمة األرباح في منفصل بشكل التجارية المدينة بالذمم المتعلقة
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فيما عدا االستثمارات فى ادوات الدين التى يتم قياسها من خالل الـدخل الشـامل االخـر , فإنـه يـتم خفـض القيمـة 
الدفتريــة لألصــل مــن خــالل اســتخدام حســاب المخصــص ويــتم إدراج مبلــغ الخســارة فــي قائمــة الــربح او الخســارة. 

عــدل الفائــدة المســتعمل فــي خصــم التــدفقات وتســتمر إيــرادات الفائــدة علــى القيمــة الدفتريــة المخفضــة باســتخدام م
النقديــة المســتقبلية بغــرض قيــاس خســارة االنخفــاض فـــي القيمــة. ويــتم شــطب القــروض مــع المخصــص المـــرتبط 
بــالقروض عنــدما ال يكــون هنــاك احتمــال واقعــي لالســترداد المســتقبلي وتحقــق جميــع الضــمانات أو تحويلهــا إلــى 

 الصندوق. 
  ات فــى ادوات الــدين التــى يــتم قياســها مــن خــالل الــدخل الشــامل االخــر فإنــه يــتم أمــا فيمــا يتعلــق باالســتثمار

اثبات مخصص الخسارة فى قائمة الدخل الشامل االخر والمتراكم فى احتيـاطى اعـادة تقيـيم االسـتثمار , وال 
 يقلل من القيمة الدفترية لألصل المالى فى قائمة المركز المالى.

 زاد أو نقص مبلغ خسارة االنخفـاض فـي القيمـة التقديريـة بسـبب  -نة الحقةو فى كل االحوال فيما إذا في س
حــدث وقــع بعــد تســجيل االنخفــاض فــي القيمــة فيــتم زيــادة او تقلــيص خســارة االنخفــاض فــي القيمــة المســجلة 
ســـابقًا مـــن خـــالل تعـــديل حســـاب المخصـــص. إذا مـــا تـــم عكـــس قيـــد شـــطب مـــا فـــي وقـــت الحـــق, فيـــتم قيـــد 

 ف التمويل في قائمة الربح أو الخسارة. االسترداد إلى تكالي
 

 المطلوبات المالية  -
 

  القياس األولي 
يتم تصنيف المطلوبات المالية عند االعتـراف األولـي كمطلوبـات ماليـة بالقيمـة العادلـة مـن خـالل قائمـة الـربح أو 

 الخسارة والدخل الشامل اآلخر وكقروض وسلف وذمم دائنة. حسب مقتضى الحال.
وتســجيل جميــع المطلوبــات الماليــة بدايــة بالقيمــة العادلــة, وفــي حــال القــروض طويلــة األجــل والســلف يــتم قيــاس 

 بالقيمـة والذمم الدائنـة بعـد خصـم التكـاليف المباشـرة العائـدة علـى المعاملـة. )اى انـه باسـتثناء المطلوبـات الماليـة
 أو الـربح فـي قائمـة مباشـرة ماليـة طلوبـاتم باقتنـاء مباشـرة المتعلقـة المعاملـة تكـاليف إثبـات يـتم العادلـة حيـث

 الخسارة(.
 

 التصنيف والقياس الالحق  
  

 المطفأه بالتكلفة .أ
 بذلك , فيما عدا: الحقا قياسها المطفأه ويتم يجب على المنشاة تصنيف جميع المطلوبات المالية بالتكلفة

 الخسارة.المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو  (أ 
المطلوبــات الماليــة التــي تنشــا عنــد تحويــل أصــل مــالي غيــر مؤهــل إللغــاء اثباتــه أو عنــد تطبيــق طريقــة  (ب 

 المشاركة المستمرة )منهج االرتباط المستمر(. 
 عقود ضمان مالي. (ج 
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 العادلـة بالقيمـة قياسـه يـتم ولـم السـوق, سـعر مـن أقـل بتقديم قرض بمعدل فائدة التزامات أو االرتباطات (د 
 الخسارة.  أو الربح قائمة خالل من

الثمن )العـوض( المحتمـل المـدرج مـن قبـل الجهـة المقتنيـة فـي عمليـة تجميـع أعمـال والتـي ينطبـق عليهـا  (ه 
 إثبـات (. يتم قياس هذا الـثمن المحتمـل الحقـًا بالقيمـة العادلـة مـع3المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

 الخسارة. أو الربح قائمة ضمن التغيرات

يتم قياس جميـع المطلوبـات الماليـة للصـندوق الحقـا بالقيمـة المطفـأة باسـتخدام طريقـة معـدل الفائـدة الفعـال. تـدرج 
األرباح والخسائر في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشـامل األخـر عنـد إلغـاء االعتـراف بالمطلوبـات مـن خـالل 

  عملية إطفاء معدل الفائدة الفعال.
ة المطفأة من خالل األخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة على االقتناء والرسوم أو التكـاليف يتم احتساب التكلف

التـي تعتبـر جــزءا أساسـيا مــن طريقـة معــدل الفائـدة الفعــال. يـدرج إطفــاء معـدل الفائــدة الفعـال كتكــاليف تمويـل فــي 
 قائمة الربح أو الخسارة.

 مـن جـزًءا تشـكل ال )والتـي العادلـة بالقيمـة قياسـها يـتم التـي الماليـة للمطلوبـات الخسـائر أو المكاسـب إثبـات يـتم
 المطلوبات لبعض أوالخسائر المكاسب ذلك من ويستثنى .الخسارة أو الربح قائمة عام( في بشكل التحوط عالقة
 يكـون الصـندوق مطالـب عنـدما الخسـارة أو الـربح قائمـة خـالل مـن العادلـة بالقيمـة صـهاتخصي تـم التـي الماليـة
 .االخر الشامل الدخل في بااللتزامات االئتمان المرتبطة مخاطر في التغيرات آثار بتقييم

 
 الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة المالية المطلوبات .ب

 :الفئة ذهھ ضمن تقع التي المالية المطلوبات تشمل
 .للمتاجرة بها المحتفظ المطلوبات .1
 .تحوط كأدوات المخصصة غير المشتقات مطلوبات .2
 .الخسارة أو الربح قائمة خالل من العادلة بالقيمة المخصصة المطلوبات .3
 الـربح قائمـة فـي التغيرات وتسجيل العادلة بالقيمة المالية المطلوبات بقياس الصندوق قومي االولي, التسجيل بعد
 .الخسارة أو

 الخسـارة أو الـربح قائمـة فـي العادلـة بالقيمة المخصصة المالية المطلوبات من والخسائر األرباح تقسيم يتم عادة
 :النحو التالي على
 لتلـك االئتمـان مخـاطر فـي التغيـرات إلى يعود الذي المالي لاللتزام العادلة القيمة في التغير مبلغ اثبات يتم .1

 .االخر الشامل في الدخل المالية االلتزامات
 .الخسارة أو الربح قائمة في المالي لاللتزام العادلة القيمة في التغير من المتبقية القيمة اثبات يتم .2
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 الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة المالية المطلوبات بخالف المالية المطلوبات .ج
 الـديون مـن المتحصـالت تعـديل يتم .الفعلي الفائدة معدل باستخدام المطفأة بالتكلفة المالية المطلوبات قياس يتم

 عنـد اھسـداد سـيتم التـي القيمـة يھ االسـتحقاق عنـد الدفتريـة القيمـة تكون بحيث الدين مدى عمر على المصدرة
 .التحوط محاسبة لمتطلبات تحوط كأدوات المالية المخصصة المطلوبات تخضع .االستحقاق

 
  إعادة التصنيف 

 ال يمكن للصندوق إعادة تصنيف أي التزام مالي.
      إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية 

يتم إلغاء االعتراف بالتزام مالي عنـد الوفـاء بـه او إلغـاؤه أو انتهـاؤه. وعنـد اسـتبدال التـزام مـالي موجـود بـأخر مـن 
نفـــس المقـــرض حســـب شـــروط مختلفـــة تمامـــا او عنـــد تعـــديل شـــروط التـــزام حـــالي بشـــكل جـــوهري, فـــإن مثـــل هـــذا 

م التعامــل معــه كإلغــاء قيــد لاللتــزام المــالي األصــلي مــع االعتــراف بــااللتزام الجديــد. يــتم االســتبدال او التعــديل يــت
 تسجيل الفرق ما بين القيم الدفترية ذات الصلة في قائمة الربح أو الخسارة.

 
 المالية( والمطلوبات الموجودات بين مقاصة األدوات المالية )المقاصة 

ـــة  ـــتم مقاصـــة الموجـــودات المالي ـــة وتســـجل بالصـــافي فـــي قائمـــة المركـــز المـــالي فقـــط عنـــدما ي والمطلوبـــات المالي
 : التاليين استيفاء الشرطين يتم

 الموجودات في بها المعترف المبالغ بين المقاصة لعمل نظاميا قانونيا حًقا حالًيا الصندوق يمتلك .1
 .والمطلوبات 
 

أو االعتـراف باألصـل وتسـوية االلتـزام وجود نية لدى إدارة الصندوق بالتسوية علـى أسـاس الصـافي,  .2
 في آٍن واحد.

 
 تحقق اإليرادات (و 

 لـم مـا( 15يتم إثبات وقياس اإليرادات الناشئة عن العقود وفقا لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير الماليـة رقـم ) -
 ضمن نطاق معايير أخرى. العقود ذهھ تكن

 اإليـرادات مـن العقــود مـع العمـالء ويعتمـد المعيــار علـىويحـدد المعيـار نموذجـا شــامال واحـدا للمحاسـبة علــى  -
العمـالء , حيـث يـتم إدراج اإليـرادات بـالمبلغ الـذي  مـع العقـود الناشـئة عـن باإليرادات لالعتراف خطوات خمس

 يعكس الثمن الذي تتوقع المنشأة الحصول عليه مقابل تحويل الخدمات إلى العميل وتشمل هذه الخطوات :
 
 ( تحديــد العقــد مــع العميــل: العقــد هــو اتفــاق بــين طــرفين أو أكثــر ينــتج عنــه حقــوق والتزامــات 1الخطــوة :)

 الزامية ويوضح المعايير التي يجب استيفاؤها لكل عقد 
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 ( ۲الخطــــوة :) تحديــــد التزامــــات األداء فــــي العقــــد: التــــزام األداء هــــو وعــــد للعميــــل حســــب العقــــد مــــن اجــــل
 عميل. اإلستثمار في الصناديق لل

 ( ۳الخطــوة :) تحديــد ســعر المعاملــة: ســعر المعاملــة هــو الــثمن المتوقــع مــن الشــركة مقابــل اإلســتثمار فــي
 الصناديق المتفق عليها مع العميل, باستثناء المبالغ المحصلة نيابة عن أطراف ثالثة.

 ( توزيـع سـعر المعاملـة علـى التزامـات األداء فـي العقـد: بالنسـبة للعقـد الـذ4الخطوة :) ي يحتـوي علـى اكثـر
مــن التــزام أداء, تقــوم الشــركة بتوزيــع ســعر المعاملــة علــى كــل التــزام أداء بمقــدار مبلــغ مقــدر 

 الثمن المتوقع تحصيله من اإلستثمار في الصناديق لقاء تأدية التزام األداء 
 ( 5الخطوة :) )التزام األداء.   الصندوقستوفي يإدراج اإليرادات عند )أو حينما 
 

 الصـلة ذات والظـروف الحقـائق جميـع االعتبـار فـي اخذا ,اإلجتهادات ممارسة الصندوق من المعيار ويتطلب -
 الناتجـة اإلضـافية التكـاليف يحـدد كمـا. عمالئهـا مـع العقـود علـى الخمس الخطوات من خطوة كل تطبيق عند
 بالعقد. بالوفاء مباشرة والتكاليف المرتبطة العقد على الحصول عن
 نيابة تحصيلها يتم التي المبالغ وتستثنى العميل مع العقد في المحدد العوض أساس على االيراد قياس يتم -

 .للعميل اإلستثمارات المقدمة على السيطرة تحويل عند باإليرادات الصندوق ويعترف .اخرى أطراف عن
 االلتزام باداء الوفاء على يعتمد زمني مدى على أو زمنية نقطة عند إما يكون باإليرادات االعتراف توقيت -

 .العميل اإلستثمار إلى على تقديم تحويل السيطرة طريق عن
اإلسـتثمار فـي  " السـيطرة" تحويـل عنـد أي اإللتـزام, أداء تنفـذ متـى( )أو عنـدما المنشـأة بـااليراد تعتـرف -

  .العميل اإللتزام إلى ألداء الصناديق
بتحديد األرباح والخسائر المحققة من االستثمارات المباعة على  ويقوم الصندوق وفقا لما هو موضح أعاله -

أساس متوسط التكلفة, وتسجل توزيعات األرباح عند ثبوت حق الصندوق في استالم توزيعات األرباح و 
يسجل التغير في القيمة السوقية لمحفظة استثمارات الصندوق عن قيمتها الدفترية في قائمة العمليات كأرباح 

 غير محققة. رأو خسائ
 

 األجنبية بالعمالت المعامالت تحويل 4-3

الى العملة الوظيفية  السائدة الصرف األجنبية بعد تحويلها وفقًا ألسعار بالعمالت تتم التي المعامالت تسجيل يتم
 ألسـعاراألجنبيـة بعـد تحويلهـا وفقـًا  بـالعمالت تـتم التـي المعـامالت تسـجيل المعاملـة )يـتم السعودي( بتـاريخ )اللاير

 الطبيعـة ذات وااللتزامـات األصـول تحويـل أرصـدة ويـتم الـى العملـة الوظيفيـة بتـاريخ المعاملـة(, السـائدة الصرف
 المالية. تاريخ القوائم في السائدة الصرف بأسعار (لعملة الوظيفيةالسعودي)ا اللاير إلى األجنبية بالعمالت النقدية

 قائمة الربح أو الخسارة. في الصرف أسعار في التغيرات عن الناتجة والخسائر باألرباح اإلعتراف يتم
 السـنة الماليـة خـالل األجنبيـة بـالعمالت المعـامالت تحويـل للمعـامالت المغطـاة )عمليـات التحـوط( يـتم بالنسـبة -

متوسـط األسـعار  إلظهـار تحديـدها دوريـا يـتم والتـي ثابتـة تحويـل أسـعار أسـاس علـى السـعودي بـاللاير وتسـجل
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 المـالي قائمـة المركـز إعـداد بتـاريخ األجنبيـة بـالعمالت والمطلوبـات المدرجـة الموجـودات تحويـل يـتماآلجلـة. و 
 عـن الناتجـة باألربـاح والخسـائر اإلعتـراف اآلجلـة. ويـتم الشـراء أسـعار أسـاس علـى السـعودي بـاللاير وتسـجل
 .مالئما ذلك كان كلما , قائمة الربح أو الخسارة في الصرف أسعار في التغيرات

يتم اعادة تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية لعملة أجنبية باستخدام اسعار الصرف كما  -
في تاريخ المعامالت األولية وال يتم تعديلها الحقا. يتم تحويل البنود غير النقديـة التـي يـتم قياسـها بالقيمـة العادلـة 

في التاريخ الذي جرى فيه تحديد القيمة العادلة. يتم التعامـل مـع الـربح أو لعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف 
الخسارة الناشئة عن تحويل البنود غير النقديـة التـي يـتم قياسـها بالقيمـة العادلـة بمـا يتماشـى مـع االعتـراف بـالربح 

 أو الخسارة من التغيرات في القيمة العادلة للبند ذو الصلة.

 المخصصات  4-4
عندما يكـون لـدى الصـندوق التـزام )قـانوني أو ضـمني( ناشـث عـن حـدث سـابق ويكـون هنـاك  تدرج المخصصات -

احتمــال أن يطلــب مــن الصــندوق ســداد هــذا االلتــزام مــن خــالل تــدفقات نقديــة المــوارد إلــى خــارج الصــندوق تجســد 
الصندوق سداد بعـض أو منافع اقتصادية ويكون باإلمكان إجراء تقدير يعتد به لمبلغ االلتزام. وحيثما تتوقع إدارة 

بموجـب عقـد تـأمين, فيـتم إدراج السـداد كأصـل مسـتقل ولكـن فقـط عنـدما  -على سـبيل المثـال-كامل المخصص 
يكون السداد مؤكدًا فعليا. يتم عرض المصـروف المتعلـق بالمخصـص فـي قائمـة الـربح أو الخسـارة بعـد طـرح أي 

 سداد.
يـتم تحديـد المخصصـات بخصـم التـدفقات النقديـة المسـتقبلية المتوقعـة إذا كان تأثير القيمة الزمنية للمال جوهريًا,  -

الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمـة الزمنيـة المـال والمخـاطر المتعلقـة  قبل بمعدل الخصم الحالي
مــة بــااللتزام. عنــد اســتخدام الخصــم يــتم تســجيل الزيــادة فــي المخصــص نتيجــة مــرور الوقــت كتكلفــة تمويــل فــي قائ

 الربح أو الخسارة .
يتم مراجعة المخصصات في تاريخ كل تقرير مالي وتعدل لتعكس أفضل تقـدير حـالي. إذا لـم يعـد محـتمال تـدفق  -

 موارد خارجية مطلوبة متضمنة منافع اقتصادية لسداد االلتزام, فإنه يتم عكس المخصص.
 

 المحتملة والموجودات االلتزامات 4-5
التزامــات مــن المحتمــل أن تنشــأ عــن أحــداث ســابقة ويتأكــد وجودهــا فقــط مــن خــالل االلتزامــات المحتملــة هــى 

وقوع أو عدم وقوع واحد أو أكثر من أحداث مسـتقبلية غيـر مؤكـدة ال تقـع ضـمن السـيطرة الكاملـة للصـندوق. 
ام وفـى أو التزام حالى ال يتم اثباته ألن مـن غيـر المحتمـل ان تكـون هنـاك حاجـه لتـدفق المـوارد لتسـوية االلتـز 

حالــة عــدم القــدرة علــى قيــاس مبلــغ االلتــزام بموثوقيــة كافيــة فــإن الصــندوق ال يثبــت االلتزامــات المحتملــة وانمــا 
 يفصح عنها فى القوائم المالية.

ال يـتم اثبـات الموجـودات المحتملـة فــى القـوائم الماليـة , ولكـن يفصـح عنهــا عنـدما يكـون مـن المحتمـل تحقيــق  -
 منافع اقتصادية.
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 المصروفات    4-6
 

 % من مبلغ االستثمار لمرة واحدة  1.5رسوم اشتراك ما يعادل  .1
% من صافي قيمة  1.5يدفع الصندوق رسوم إدارية سنوية الي مدير الصندوق نظير إدارته للصندوق قدرها  .2

 .أصول الصندوق
 أصول الصندوق.% من صافي قيمة  0.50يتقاضى مدير الصندوق رسوم حفظ نظير إدارية الوحدات قدرها  .3

 
 كابيتال الجزيرةإلتزامًا بتعليمات هيئة السوق المالية , قام مدير الصندوق بتعيين أمين حفظ خارجي شركة  -

م على أن يتم إحتساب األتعاب مع 2018إبريل  1لاير سعودي وذلك إبتداء من  37,500بعقد سنوي بمبلغ 
 كل تقييم.

 
% من متوسط أصول الصندوق خالل  0.935ما يعادل بحد أقصى يتحمل الصندوق المصروفات األخرى )سنوية( 

 السنة
 :والتي تشمل على سبيل المثال ما يلي

 
 مكافأة مجلس إدارة الصندوق  -1
 أتعاب مراجع الحسابات القانوني للصندوق -2
 أتعاب الهيئة الشرعية -3
 أية مصروفات أو أتعاب أخري يتطلبها التعامل مع عمليات الصندوق -4
 
 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  -5

والمصـروفات  يتطلب إعداد القوائم المالية من اإلدارة عمـل أحكـام وتقـديرات وافتراضـات تـؤثر علـى مبـالغ اإليـرادات
 والموجـودات 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

 الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي ستتأثر في الفترات المستقبلية.
لظـروف الموجـودة تستند هذه التقديرات واالفتراضات الى الخبـرة وعوامـل أخـرى مختلفـة يعتقـد أنهـا معقولـة فـي ظـل ا

وتستخدم للحكـم علـى القـيم الدفتريـة للموجـودات والمطلوبـات التـي يصـعب الحصـول عليهـا مـن مصـادر أخـرى. تـتم 
مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسـية بشـكل متواصـل. يـتم تسـجيل مراجعـة التقـديرات المحاسـبية فـي الفتـرة التـي 

جعـة والفتـرات المسـتقبلية اذا كانـت التقـديرات المتغيـرة تـؤثر علـى الفتـرات يتم فيها مراجعة التقديرات او في فتـرة المرا
 الحالية والمستقبلية.

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

المؤكدة ذات المخاطر الجوهرية والتي تتسبب في تعديالت هامة على القيمة الدفترية االفتراضات والتقديرات غير 
 م تم إدراجها في اإليضاحات التالية:2018يونيو  30للموجودات والمطلوبات خالل الفترة التي تننتهي في 

 
 المخصصات والمطلوبات 5-1-1

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

ضع موثوق بها. يتم االعتراف وتحديد مقدار االلتزام يتطلب تطبيق أحكام على الحقائق والظروف الموجودة وهي قد تخ
للتغيير. حيث أن التدفقات النقدية الخارجة الفعلية قد تحدث في سنوات الحقة فإن القيم الدفترية للمخصصات 
والمطلوبات تتم مراجعتها بصفة منتظمة وتسويتها لتضع في االعتبار الحقائق والظروف المتغيرة. سينتج عن التغيير 

يراد في قائمة االرباح والخسائر في الفترة التي يحدث فيها في تقدير المخصص أو المطلوب المعترف به مصروف أو إ
 التغيير.

 

 قياس القيمة العادلة 5-1-2
 .يتطلب من الصندوق إعداد بعض السياسات واإلفصاحات المحاسبية لقياس القيم العادلة للموجودات المالية

 

لشاملة الية ؤولمسراء الخبل ايتحميستخدم الصندوق خبراء خارجيين مؤهلين ومستقلين فيما يتعلق بقياس القيم العادلة. 
 .3وى لة للمستدلعام القيك الذبما في , الهامةلة دلعاالقيمة ت ابجميع قياسام لقيان اع
 

القابلة للمالحظة وتعديالت التقييم. إذا تم يقوم الخبراء الخارجيون بصورة منتظمة بمراجعة المدخالت الهامة غير 
استخدام معلومات الطرف الثالث, مثل أسعار الوساطة أو خدمات التسعير , لقياس القيم العادلة , يقوم الخبراء 
الخارجيون بتقييم األدلة التي تم الحصول عليها من األطراف الخارجين لدعم االستنتاجات بأن هذه التقييمات وفقًا 

 .ات المعايير الدولية للتقارير المالية , بما في ذلك  تصنيفات القيمة العادلة في التسلسل الهرميلمتطلب
 

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

 .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

 

 االدوات المالية. - 12التي تم إجراؤها في قياس القيم العادلة مدرجة في إيضاح مزيد من المعلومات حول االفتراضات 
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 تطبيق المعايير الدولية التقارير المالية ألول مرة  - 6

إن هـذه القــوائم الماليــة هــي األولــى التــي أعــدها الصــندوق وفقــا للمعــايير الدوليــة للتقــارير الماليــة كمــا صــدرت عــن مجلــس 
للمحاسبة والمعتمدة في المملكة العربية السعودية مع معايير أخرى واصـدارات أصـدرتها الهيئـة السـعودية  المعايير الدولية

م قام الصندوق بإعـداد قوائمـه الماليـة 2017ديسمبر 31للمحاسبين القانونيين. لجميع الفترات بما فيها السنة المنتهية في 
 لهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.وفقا لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها الصادرة عن ا

 

بالتـــالي, قـــام الصـــندوق بإعـــداد قـــوائم ماليـــة تتوافـــق مـــع المعـــايير الدوليـــة للتقـــارير الماليـــة والمعتمـــدة فـــي المملكـــة العربيـــة 
م. 2017ديســمبر  31م مــع عــرض بيانــات مقارنــة عــن الفتــرة للســنة المنتهيــة فــي ۲۰۱۷ديســمبر  31الســعودية كمــا فــي 

م بعــد إدخــال بعــض 2017ينــاير  1ق إعــداد القــوائم الماليــة, تــم إعــداد قائمــة المركــز المــالي االفتتاحيــة كمــا فــي وفـي ســيا
 التعديالت المطلوبة بسبب تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية ألول مرة.

 
 .المالية للتقارير الدولية للمعايير األولي التطبيق من اإلعفاءات 6-1

نظرا لعدم وجود أي تسويات بـين المعـايير الصـادرة عـن الهيئـة السـعودية للمحاسـبين القـانونيين والتـى كانـت مطبقـة  -
م وعلـى الفتـرات السـابقة فـي 2018يناير  1بالصندوق والمعايير الدولية للتقارير المالية والتي تم تطبيقها بداية من 

 م وبالتالي لم يتم تطبيق أي إعفاءات.2017يونيو  30م و 2017يناير  1

 

 التقديرات 6-2
 إعـدادها تـم التـي تلـك مـع م2018يونيـو  30م و  2017 ديسـمبر 31 و م 2017 ينـاير 1 فـي التقـديرات تتفـق -

 فـي السياسـات اختالفـات أي لـتعكس التسـويات القـانونيين بعـد السـعودية للمحاسـبين للهيئـة وفقـا لـنفس التـواريخ
 .القانونيين السعودية للمحاسبين الهيئة عن الصادرة المعايير حسب تقدير إعادة تطلب تكن لم والتي المحاسبية

 

 اعتمادهـا تم وكما" المالية للتقارير الدولية للمعايير وفقا المبالغ هذه لعرض الصندوق استخدمها التي التقديرات إن -
 كمـا الماليـة للتقـارير الدوليـة المعـايير إلـى التحـول متطلبـات تعكـس القـانونيين" للمحاسـبين الهيئة السعودية قبل من
 .م2018يونيو  30م و  2017 ديسمبر 31 وكما في م, 2017 يناير 1 في

 
 .المطبقة المالية للتقارير الدولية المعايير مع لتتوافق المقارنة المالية القوائم قام الصندوق بإعداد ذلك, على وبناء -

 
 لتكـون متوافقـة القـانونيين للمحاسـبين السعودية الهيئة عن الصادرة للمعايير وفقا المالية القوائم على وال يوجد تعديالت 6-3

 .المالية للتقارير الدولية المعايير متطلبات مع
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 بغرض المتاجرةاستثمارات  7

 مكان التأسيس النشاط الرئيسى ةةةةةةةةةةةةةةةةانةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالبيةةةةةةة

30 
 يونيو
2018 
% 

31 
 ديسمبر
2017 
% 

1 
 يناير
2017 
% 

 2017يناير 1 م2017 م2018

 القيمة العادلة التكلفة القيمة العادلة التكلفة القيمة العادلة التكلفة

  محفظة الجزيرة كابيتال
 سهم( 503,530)

تداول بالسوق 
 السعودي

المملكة العربية 
 السعودية

76,82 83.50 7,21 10,971,279 9,672,802 9.361.046 8.595.054 512.060 644.296 

 محفظة شعاع كابيتال
 سهم(324,324)

تداول بالسوق 
 الخليجي

اإلمارات 
 العربية المتحدة

9,16 12,04 - 1,308,284 979,053 1.350.000 1.204.053 - - 

 صندوق مسقط
تداول بالسوق 

 السعودي
المملكة العربية 

 السعودية
- 4,46 19,68 - - 500,363 509.172 1.400.000 1.405.108 

 إستثمارات في عقود مرابحات
 بنك اإلنماء (( 

تداول بالسوق 
 السعودي

المملكة العربية 
 السعودية

- - 49,21 - - - - 3.500.000 3.520.018 

صندوق مرابحات األول باللاير 
 وحدة( 178,186السعودي)

تداول بالسوق 
السعودي والسوق 

 الخليجي

العربية المملكة 
 السعودية

14,02 - 23,90 2,002,605 2,013,184 - - 1.700.000 1.722.513 

 100 100 100 14,282,168 12,665,039 11.211.409 10.308.279 7.112.060 7.291.935 
 

 .12يتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان ومخاطر السوق وقياس القيمة العادلة وتم توضيح تلك المخاطر في إيضاح رقم 
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 حركة اإلستثمارات 7-1
 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةانةةةةةةةةةةةةةةةةةالبيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 صندوق مرابحات األول باللاير السعودي بنك اإلنماء صندوق مسقط محفظة شعاع محفظة الجزيرة كابيتال
 يونيو 30
 م2018 

 لاير سعودى

ديسمبر  31
 م2017

 لاير سعودي

يونيو  30
 م2018

 لاير سعودى

ديسمبر  31
 م2017

 لاير سعودي

يونيو  30
 م2018

 لاير سعودى

ديسمبر  31
 م2017

 لاير سعودي

يونيو  30
 م2018

 لاير سعودى

ديسمبر  31
 م2017

 لاير سعودي

 يونيو 30
 م2018 

 لاير سعودى

ديسمبر  31
 م2017

 لاير سعودي
 1,722,513 - 3,520,018 - 1,405,108 509,172 - 1,204,053 644,296 8,595,054 االفتتاحي الرصيد

 1,767,435 3,300,000 - - 2,067,435 - 1,350,000 104,231 13,058,560 1,698,782 اضافات خالل السنة
 (3,511,477) (1,300,000) (3,520,708) - (3,000,000) (510,996) (46,015.42) - (4,581,691) (587,100.36) استبعادات خالل السنة

اربةةاح )خسةةائر( غيةةر محقةةق 
 من اعادة تقييم االستثمار

(1,298,477) (765,992) (329,231) (145,947) - 8,809 - - 10,579.07 - 

 - 2,604.79 690 - 27,820 1,824 46,015.42 - 90,699 1,030,432.46 أرباح )خسائر( محققة
 21,529 - - - - - - - 149,182 234,110.90 توزيعات أرباح مستلمة

 - 2,013,183.86 - - 509,172 - 1,204,053 979,053 8,595,054 9,672,802 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
ق األرباح والخسائر وفقا لألسعار المعلنه بسو  من خالل العادلة يقاس بالقيمة أنه على ۹ المالي للتقرير الدولي للمعيار األولي التطبيق االستثمارات عند ھذه بتصنيف الصندوق وقد قام ( ,12)

لاير سعودي. 1,617,129م 2018يونيو  30التداول السعودي وبلغت الخسائر الغير محققة في 
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 النقد وما في حكمه  8
 2017يناير 1  م2017 م2018 
    

 104.248 44.296 18,119 أرصدة لدي البنوك
 6.271.601 3.663.716 369,474 محفظة الجزيرةنقدية ب
 - 46.016 103,127 محفظة شعاع كابيتالنقدية ب

 490,720 3.754.028 6.375.849 
 
 

 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخري 9
 تتمثل حركة االستثمارات في شركات تابعة كما يلي:

 2017يناير 1  م2017 م2018 
 21.061 21.221 24.161 رسوم إدارية وحفظ

 30.467 11.000 8,291 أتعاب مهنية
 - 19.742 31.857 مطلوبات أخري

 51.528 51.963 64,309 االجمالي 
 

 
 التعامل في الوحدات   10

 فيما يلي ملخص المعامالت في الوحدات:

 
 2017يناير 1  م2017 م2018

    
 - 1.279.214 1,401,632 الوحدات في بداية الفترة

    
    صافي الزيادة )النقص( في الوحدات

 844.889 - - الوحدات عند الطرح
 711.151 187.845 - جديدةمشاركات 

 (276.826) (65.427) (40,078) الوحدات المستردة
 (40,078) 122.418 1.279.214 
    

 1.279.214 1.401.632 1,361,554 الوحدات في نهاية الفترة
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 أطراف ذات عالقة 11
  العالقة مدير الصندوق وبعض الصناديق األخرى التى تدار بواسطة مدير الصندوق. تمثل الجهات ذات

 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 
 المعامالت الرئيسية مع االطراف ذات العالقة خالل الفترة وأرصدتها في نهاية الفترة:فيما يلي تفاصيل و 

 الرصيد الختامي قيمة المعامالت طبيعة المعامالت العالقة الطرف ذو العالقة
 2017يناير 1 م2017 م2018 2017يناير 1 م2017 م2018   

    269.424 292.136 129,431 ومصروفات أخرىأتعاب إدارة  مدير الصندوق شركة األول كابيتال 
    (237.404) (283.200) (129,965) تسديدات إلى مدير الصندوق  
      40,422 40.956 32.020 

    1.500.000 - - قيمة وحدات مستثمرة في الصندوق مدير الصندوق شركة األول كابيتال 
    - - - قيمة وحدات مستردة من الصندوق  
      1,417,683 1.475.465 1.570.795 

 صناديق مرابحات مدارة من قبل
 مدير الصندوق

    1.700.000 1.767.435 3,300,000 قيمة وحدات مستثمرة في الصندوق صناديق أخرى
    - - 1,300,000 قيمة وحدات مستردة من الصندوق 

      2,013,184 - 1.722.513 
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دارة المخاطر -ألدوات المالية ا 12  القيم العادلة وا 

  
 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية 12-1

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

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

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

كلما كان ذلك ممكنا . تصنف القيم العادلة ضمن مستويات مختلفة في تسلسل القيمة العادلة استنادا قابلة للمالحظة 
 :إلى المدخالت المستخدمة في طرق التقييم كما يلي

 

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

 

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

 

ظة )مدخالت غير قابلة : مدخالت لموجودات أو مطلوبات ال تستند إلى معلومات السوق القابلة للمالح3المستوى 
 للمالحظة(.

 التسلسـل مـن مختلفـة مسـتويات فـي تنـدرج إلتـزام أو لألصـل العادلـة القيمـة لقيـاس المسـتخدمة المـدخالت كانت إذا -
 للقيمة الهرمي التسلسل من المستوى نفس في بالكامل تصنيفه يتم العادلة القيمة قياس فإن للقيمة العادلة, الهرمي
 .بالكامل للقياس جوهرياً  يعد مستوى للمدخالت أدنى أن حيث العادلة

 فيهـا حـدث التـي التقريـر فتـرة نهاية في العادلة للقيمة الهرمي التسلسل مستويات بين يعترف الصندوق بالتحويالت -
 بـين تحـويالت هنـاك تكـن لـم م, 2017 ديسـمبر 31 و م 2018 يونيـو 30 فـي المنتهيـة التغييـر. خـالل الفتـرات

 .الثاني والمستوى للمستوى األول العادلة القيمة مستويات
 األدوات ومشـتقات االسـتثمارات عـدا فيمـا التاريخيـة, التكلفـة لمبـدأ وفقـا للصـندوق الماليـة األدوات تجميـع يـتم حيث -

 أن اإلدارة تعتقـد العادلـة. القيمـة وتقـديرات الدفتريـة القيمـة بـين الفروقـات تنشـأ قـد العادلـة, والمحملـة بالقيمـة 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 تسلسل القيمة 
العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية التي ال تقاس بالقيمة العادلة إذا كانت العادلة. وهي ال تشمل معلومات القيمة 

  القيمة الدفترية تقارب القيمة العادلة بصورة معقولة.
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 م2018 يونيو 30  
 القيمة الدفترية 

 

القيمة العادلة 
من خالل الربح 

 أو الخسارة

القروض والمبالغ 
المستحقة 

 القبض

  ماليةموجودات 
 أخرى

مطلوبات مالية 
 اإلجمالي أخرى

موجودات مالية يتم قياسها 
 بالقيمة العادلة

     

موجودات مالية بالقيمة العادلة 
 خالل االرباح والخسارة

12,665,039 - - - 12,665,039 

موجودات مالية غير مقاسة 
 بالقيمة العادلة

     

 490,720 - - 490,720 - النقد وما يعادل النقد
 12,665,039 490,720 - - 13,155,759 

المطلوبات المالية المقاسة 
 بالقيمة العادلة

     

      ال يوجد
المطلوبات المالية غير مقاسة 

 بالقيمة العادلة
     

مصروفات مستحقة ومطلوبات 
 أخري

- - - 64,309 64,309 

 - - - 64,309 64,309 

 القيمة العادلة 
 3المستوى  2المستوى  1 المستوى 

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

 - - 12,665,039 والخسارة
 12,665,039 - - 
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 م2017ديسمبر  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

10,308,279 - - - 10.308.279 

موجودات مالية غير مقاسة 
 بالقيمة العادلة

     

 3.754.028 - - 3.754.028 - النقدالنقد وما يعادل 
 10,308,279 3.754.028 - - 14.062.307 
      

المطلوبات المالية المقاسة 
      بالقيمة العادلة

      ال يوجد
المطلوبات المالية غير مقاسة 

 بالقيمة العادلة
     

مصروفات مستحقة ومطلوبات 
 أخري

- - - 51.963 51.963 

 - - - 51.963 51.963 

 القيمة العادلة 
 3المستوى  2المستوى  1المستوى  

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

 - - 10,308,279 والخسارة
 10,308,279 - - 
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 م2017 يناير 1  
 القيمة الدفترية 

 

القيمة العادلة من 
أو خالل الربح 
 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

7.291.935 - - - 7.291.935 

موجودات مالية غير مقاسة 
 بالقيمة العادلة

     

 6.375.849 - - 6.375.849 - النقد وما يعادل النقد
 7.291.935 6.375.849 - - 13.667.784 
      

المطلوبات المالية المقاسة 
      بالقيمة العادلة

      ال يوجد
المطلوبات المالية غير مقاسة 

 بالقيمة العادلة
     

مصروفات مستحقة ومطلوبات 
 أخري

- - - 51.528 51.528 

 - - - 51.528 51.528 

 القيمة العادلة 
 3المستوى  2المستوى  1المستوى  

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

 - - 7.291.935 والخسارة
 7.291.935 - - 
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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
 تحقيق أرباح. 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. 

 أرصدتها البنكية والمبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة.يتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان على 
إن الصندوق معرض لمخاطر االئتمان على االستثمارات ويعمل الصندوق على الحد من مخاطر االئتمان عن طريق 

ت التي يتم مراقبة هذه المخاطر باستمرار والحد من التعامل مع الجهات ذات المخاطر العالية والقيام بتقييم مالءة الجها
 التعمل معها.

 التقريـر تـاريخ هـى القيمـة الدفتريـة وهـى كمـا فـي الصندوق االئتمان في لمخاطر للتعرض األقصى الحد إجمالي إن -
 :يلي كما

 

 2018يونيو  30 
 لاير سعودى

 2017ديسمبر  31
 لاير سعودى

 2017يناير  1
 لاير سعودى

 إســـــتثمارات بالقيمـــــة العادلـــــة مـــــن خـــــالل الـــــربح 
 الخسارةاو 

12,665,039 10,308,279 7,291,935 

 6,375,849 3,754,028 490,720 نقد وأرصدة لدى البنوك
 

 االستثمارات
يحد الصندوق من تعرضه لمخاطر االئتمان من خالل االستثمار في األوراق المالية لألموال التي يديرها الصندوق 

من خالل تنويع أنشطة االستثمارات لضمان عدم تركيز ويسعي الصندوق الي ادارة تعرضه للمخاطر االئتمانية 
المخاطر. إن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان لالستثمارات المصنفة كمتاحة للبيع والقيمة العادلة من خالل 

مل االرباح والخسائر في تاريخ التقرير هي القيمة الدفترية. جميع هذه االستثمارات موجودة في كيانات أو صناديق تع
لم يقم الصندوق بتسجيل اي مخصص لالنخفاض في القيمة ألن إدارة الصندوق تعتقد  .داخل المملكة العربية السعودية
 أنها قابلة لالسترداد بالكامل.

 

 النقد وما يعادل النقد
لاير  10,308,279م )2018يونيو  30لاير سعودي في  12,665,039يحتفظ الصندوق بالنقد والنقد المعادل بمبلغ 

م(. يتم االحتفاظ بالنقد والنقد المعادل لدى البنوك ذات السمعة الجيدة في المملكة 2017ديسمبر  31سعودي في 
, لذلك, تعتقد اإلدارة أن مخاطر -A+ إلى  BBBالسعودية مع تصنيفات ائتمانية عالية, والتي يتم تصنيفها من  العربية

 الحد األدنى.االئتمان فيما يتعلق بهذه األرصدة هي ضمن 



 صندوق األول للطروحات األولية
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير المراجعة(

      )باللاير السعودي( م2018يونيو  30 لفترة الستة أشهر المنتهية في
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 مخاطر السيولة

مخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة الصندوق صعوبة توفير األموال لمقابلة االلتزامات المتعلقة باألدوات المالية. قد تنشا 
 مخاطر السيولة عن عدم القدرة علي بيع اصل مالي بسرعة بمبلغ يقارب قيمته العادلة.

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

 مستقبلية.
 

 عند الطلب أو القيمة الدفترية  م2018يونيو  30
 من سنة أكثر أقل من سنة واحدة

 :المطلوبات المالية غير المشتقة
 - 64,309 64,309  مصروفات مستحقة ومطلوبات أخري    

 
 64,309 64,309 - 

 

 عند الطلب أو القيمة الدفترية  م2017 ديسمبر 31
 اكثر من سنة أقل من سنة واحدة

 :المطلوبات المالية غير المشتقة
 - 51.963 51.963  مصروفات مستحقة ومطلوبات أخري    

 
 51.963 51.963 - 

 

 عند الطلب أو القيمة الدفترية  م2017يناير  1
 من سنةاكثر  أقل من سنة واحدة

 :المطلوبات المالية غير المشتقة
 - 51.528 51.528  مصروفات مستحقة ومطلوبات أخري    

 
 51.528 51.528 - 

 
 

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

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

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

 



 صندوق األول للطروحات األولية
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير المراجعة(

      )باللاير السعودي( م2018يونيو  30 لفترة الستة أشهر المنتهية في
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 مخاطر السوق
مخاطر السوق هي مخاطر التذبذب في أداة مالية ما بسبب التغيرات في األسعار السائدة في السوق مثل أسعار صرف 

أو قيمة ما تمتلكه من أدوات مالية. تهدف  الصندوقالعمالت األجنبية ومعدالت الفوائد وأسعار األسهم مما يؤثر على دخل 
 .إدارة مخاطر السوق إلى إدارة التعرض لمخاطر السوق والسيطرة عليها ضمن الحدود المقبولة مع تعظيم العوائد

 

 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 عملة 

  .ملته التشغيلية وبالتالي ال يوجد مخاطر عملةإن استثمارات الصندوق مستثمرة بعالصندوق 
 

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

 األرباح ومستوى المستخدم المال راس على العائد إدارة الصندوق ألعماله, تراقب 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  -
 

 2018يونيو  30 
 لاير سعودى

 2017ديسمبر  31
 لاير سعودى

 2017يناير  1
 لاير سعودى

 51,528 51,963 64,309 المطلوبات إجمالي
 (6,375,849) (3,754,028) (490,720) البنوك لدى وأرصدة نقدية  :ناقصا
 (6,324,321) (3,702,065) (426,411) المعدل الدين صافي

 13,616,873 14,010,961 13,099,752 صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات
 %46,44 %26,42 %3,26 المعدل  المال رأس إلى الدين نسبة

 
 آخر يوم للتقييم   13

 (2017يونيو  30يوم الجمعة الموافق  :2017)  2018يونيو  28آخر يوم للتقييم هو يوم الخميس الموافق 
 

 إعتماد القوائم المالية األولية      14
 ( .ه1439ذو القعدة  24) الموافقم 2018أغسطس  6األولية من قبل مدير الصندوق في اعتماد القوائم المالية  تم



 

  مالحظة : جميع التقارير الخاصة للصندوق متاحة لعمالء الصندوق عند الطلب و بدون أي مقابل
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