
 
 
 
 
 
 

 
  صندوق المبارك لالكتتابات األولية 

 (لالستثمار العربي الوطني مدار من قبل شركة)

  )غير مراجعة(الموجزة القوائم المالية األولية 

 2018 يونيو 30
 





 صندوق المبارك لالكتتابات األولية

 .األولية الموجزة من هذه القوائم الماليةال يتجزأ ا جزء   13إلى  1شكل اإليضاحات المرفقة من ت

2 

 )غير مراجعة( قائمة المركز المالي األولية الموجزة
 2018يونيو  30كما في 

  

 ايضاح
 2018يونيو  30

 لاير سعودي
 2017ديسمبر  31

 لاير سعودي
 ──── ───────── ───────── 

    الموجودات 

 50,359,460 42,959,110 7 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةاستثمارات مدرجة 

 - 6,548,297  بالتكلفة المطفأة مرابحةإيداعات 
 54,750 156,000  توزيعات أرباح مدينة 

 4,358,742 714,256  نقدية وشبة نقدية
  ───────── ───────── 

  54,772,952 50,377,663  إجمالي الموجودات
 ───────── ───────── 

    المطلوبات
   283,051 268,241  مصاريف مستحقة الدفع 

───────── ───────── 

 54,489,901 50,109,422  صافي الموجودات العائد لمالكي الوحدات
  ═════════ ═════════ 

   6,092,001 5,652,649  الوحدات المصدرة
═════════ ═════════ 

 8.94 8.86  الموجودات العائد لكل وحدةصافي قيمة 
  ═════════ ═════════ 
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 )غير مراجعة( قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة
  2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  

  

لفترة الستة أشهر 
 30المنتهية في 

 يونيو 

 ترة منـــــــللف
 2016مايو  8

  يونيو 30حتى 

 ايضاح 
2018 

 لاير سعودي
2017 

  لاير سعودي
──── ───────── ───────── 

    الدخل

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح  خسارةصافي 
 (3,983,662) (1,148,174( 8 أو الخسارة

 2,917,210 1,230,700  توزيعات أرباح
  32,042 -      إيرادات أخرى

 ───────── ───────── 

  82,526 (1,034,410)   
───────── ───────── 

    المصاريف
 (1,680,079) (447,081) 9 أتعاب إدارة

  (121,994) (87,402) 9 أتعاب أخرى
 ───────── ───────── 

  (534,483) (1,802,073)  
 ───────── ───────── 

 (2,836,483) (451,957)  الفترة  خسارةصافي 
    

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

   (2,836,483) (451,957)  للفترة  الشاملة الخسارةإجمالي 
═════════ ═════════ 
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    )غير مراجعة( األولية الموجزةالعائد لمالكي الوحدات  التغيرات في صافي الموجوداتائمة ق
 2018يونيو  30المنتهية في أشهر الستة  لفترة

 
  

لفترة الستة أشهر 
 30المنتهية في 

 2018يونيو 
 لاير سعودي

 ترة منـــــــللف
 2016مايو  8

 يونيو 30حتى 
2017  

 لاير سعودي

 

  
───────── ─────────       

  - 54,489,901  صافي الموجودات العائد لمالكي الوحدات في بداية الفترة
  

   

  (2,836,483) (451,956)  ةالشامل الخسارةإجمالي 
  

   

  ──────── ────────  االشتراكات واالستردادات من قبل مالكي الوحدات:

  115,887,484 92,829  إصدار وحدات خالل الفترة

  (49,800,405) (4,021,351)  استرداد وحدات خالل الفترة
  

──────── ────────  
  66,087,079 (3,928,522)  الوحدات فيصافي التغير 

  
──────── ────────  

  63,250,596 50,109,422  صافي الموجودات العائد لمالكي الوحدات في نهاية الفترة
  

════════ ════════  
  معامالت الوحدات 

  :يونيو 30المنتهية في  لفترة الستة أشهرفيما يلي ملخصاً لمعامالت الوحدات 

 

   

  

لفترة الستة أشهر 
 30المنتهية في 

 2018يونيو 

 ترة منـــــــللف ل
 2016مايو  8

 يونيو 30حتى 
2017  

 لاير سعودي

   وحـــدات وحـــدات  
───────── ───────── 

 - 6,092,001  الوحدات في بداية الفترة
  

──────── ──────── 

 11,612,953 9,962  وحدات مصدرة خالل الفترة

 (5,165,438) (449,314)  وحدات مستردة خالل الفترة 
  

──────── ──────── 

 6,447,515 (439,352)  في الوحداتالزيادة صافي )النقص( 
  

──────── ──────── 

 6,447,515 5,652,649  الوحدات في نهاية الفترة
  

════════ ════════ 
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 الموجزة )غير مراجعة(قائمة التدفقات النقدية األولية 
 2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

   

 
لفترة الستة أشهر 

يونيو  30المنتهية في 
2018 

 لاير سعودي

 ترة منـــــــللف
 2016مايو  8

 يونيو 30حتى 
2017  

 لاير سعودي
 ───────── ───────── 
   

   التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية

 (2,836,483) (451,957) صافي خسارة الفترة 

   

   إلى صافي التدفقات النقدية: صافي الخسارةالتعديالت على تسوية 

خسائر غير محققة عن استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

  435,406 204,235 الربح أو الخسارة
────────── ────────── 

 (247,722) (2,401,077) 

   تعديالت على رأس المال العامل:

في استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح  (الزيادة) النقص

 (59,419,166) 7.196.115 والخسارة

 -       (6.548.297) إيداعات مرابحة بالتكلفة المطفأة 

 (44,460) (101,250) النقص في مدينون تجاريون وآخرون 

 292,848 (14,810) الدائنين التجاريين واآلخرينالنقص )الزيادة( في 
 

────────── ────────── 

 (61,571,855) 284.036 صافي النقدية من )المستخدمة في( النشاطات التشغيلية
 

────────── ────────── 

   النشاطات التمويليةالتدفقات النقدية من 

 115,887,484 92,829 متحصالت من الوحدات المصدرة

 (49,800,405) (4,021,351)   قيمة الوحدات المستردة
 

────────── ────────── 

 66,087,079 (3,928,522) صافي النقدية )المستخدمة في( من النشاطات التمويلية
 

────────── ────────── 

 4,515,224 (3,644,486) النقدية وشبه النقدية  )النقص( الزيادة في

 -        4,358,742 في بداية الفترة النقدية وشبه النقدية
 

────────── ────────── 
  4,515,224 714,256 النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة

═════════ ═════════ 
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 الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية 
 2018يونيو  30
 

 عـــام - 1

اق اتف أنشئ بموجب )"الصندوق"( هو صندوق استثماري غير محدد المدةالموجزة صندوق المبارك لالكتتابات األولية إن  

 تتمثل أهداف الصندوق في إنماء رأس .بين شركة البنك العربي لالستثمار )مدير الصندوق( والمستثمرين )مالكي الوحدات(

تم إصدار شروط وأحكام الصندوق بتاريخ المال على المدى المتوسط من خالل نمو الدخل وتقليل مخاطر خسائر رأس المال. 

إنا اول سنة مالية للصندوق كانت  .2016مايو  8الصندوق وفقاً للشروط واألحكام في ، كان تاريخ تأسيس 2016فبراير  21

 ةلم يتم عرض بيانات المقارنة في هذه القوائم المالية األولية الموجز ،. عليه2017ديسمبر  31حتى  2016مايو  8من الفترة 

 . 2017والمتعلقة في يناير 

( الصادر 2005يونيو  28هـ )الموافق  1426جمادى األول  21وبتاريخ  1-83-2005طبقاً لقرار هيئة السوق المالية رقم  

عن مجلس إدارة هيئة السوق المالية بشأن اللوائح المتعلقة باألشخاص المفوضين، قام البنك بتحويل عمليات إدارة األصول 

يناير  1بالكامل للبنك، وذلك اعتبارا من إلى شركة العربي الوطني لالستثمار )"مدير الصندوق"(، وهي شركة تابعة مملوكة 

2008. 

 

 اللوائح النظامية   - 2

 التي تنص على األمور التيمن قبل هيئة السوق المالية  الصادرةيخضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار )"الالئحة"(  

هـ )الموافق 1427ذي الحجة  3بتاريخ يتعين على جميع الصناديق االستثمارية العاملة في المملكة العربية السعودية اتباعها 

والتي )الالئحة المعدلة( ( 2016مايو  23هـ )الموافق 1437شعبان  16بتاريخ كما تم تعديل الالئحة (، 2006ديسمبر24

لالئحة يعتقد مدير الصندوق أن ا مور التي يتعين على جميع الصناديق االستثمارية العاملة في المملكة اتباعها.تنص على األ

 (.2016نوفمبر  6هـ )الموافق 1438صفر  6المعدلة كانت سارية منذ 

 أسس االعداد - 3

ً لمعيار المحاسبة الدولي )            ( "التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة 34أعدت هذه القوائم المالية األولية الموجزة وفقا

العربية السعودية. كما إن هذه هي أول قوائم مالية أولية موحدة موجزة للصندوق معدة طبقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي 

ة التي تغطيها أول قوائم مالية سنوية معدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية لجزء الفتر

والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. وعليه، تم تطبيق المعيار الدولي للتقرير 

 ير الدولية للتقرير المالي ألول مرة" المعتمد في المملكة العربية السعودية.( "تطبيق المعاي1المالي )

ال تشتمل القوائم المالية األولية الموجزة على كافة المعلومات واالفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية المراد إعدادها 

ربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة الع

 .2018ديسمبر  31السعودية للمحاسبين القانونيين، والتي سيتم إصدارها للسنة المنتهية في 

ة ي( للحصول على المعلومات حول كيفية تأثر القوائم المالية للصندوق عند اتباع المعايير الدول12يرجى الرجوع إلى إيضاح )

 للتقرير المالي.

تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة على أساس التكلفة التاريخية. فيما عدا االستثمارات يتم قياسها بالقيمة العادلة من 

 خالل الربح أو الخسارة والتي تظهر بالقيمة العادلة باستخدام األساس االكتواري للمحاسبة ومفهوم مبدأ االستمرارية.

م يرد خالف ، ما للاير سعودي. كما يتم تقريب كافة المبالغ ألقرب باللاير السعوديعرض القوائم المالية األولية الموجزة يتم 

 ذلك. 

 إن نتائج الفترة األولية ليست بالضرورة مؤشرا للفترات المستقبلية.  
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 تتمة  -إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 2018يونيو  30
 
  السياسات المحاسبية الهامة - 4

 فيما يلي السياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد القوائم المالية األولية الموجزة: 

 األدوات المالية  4-1

يعتمد تصنيف الموجودات المالية على نموذج األعمال الخاص بالصندوق إلدارة موجوداتها المالية والشروط التعاقدية للتدفقات 
 ية. يقوم الصندوق بتصنيف موجوداته المالية كما يلي: النقد

 الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة، أو 

 .الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة 

 يتم إثبات مكاسب أو خسائر الموجودات المقاسة بالقيمة العادلة إما من خالل قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة.

إن الذمم المدينة األخرى وااليرادات المستحقة المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والتي من المتوقع أن تنتج عنها 
 تدفقات نقدية تمثل سداد أصل المبلغ والعمولة فقط، يتم قياسها بالتكلفة المطفأة. 

 بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العائد الفعلي.يقوم الصندوق بتصنيف كافة المطلوبات المالية المقاسة الحقاً 

 
 القياس األولي  

تقاس الموجودات المالية، في األصل، بالقيمة العادلة لها، باإلضافة الى تكاليف المعامالت كما في حالة الموجودات المالية  

اصة بالموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة غير المدرجة قيمتها العادلة من خالل الربح أو الخسارة. تقيد المعامالت الخ

 من خالل الربح أو الخسارة ويتم إثباتها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل.

 القياس الالحق 

 أدوات الدين

 يقوم الصندوق بإثبات ثالث فئات تصنيف للقياس الالحق ألدوات الدين الخاصة بها. 

 التكلفة المطفأة

إن الموجودات المالية المقتناة لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، والتي تمثل فيها تلك التدفقات النقدية سداد أصل المبلغ 

والعمولة فقط، يتم قياسها بالتكلفة المطفأة. ويتم إثبات الربح أو الخسارة الناتجة عن االستثمار في أدوات الدين والتي يتم 

ة المطفأة وال تشكل جزءاً من أداة تغطية المخاطر في قائمة الدخل األولية الموجزة، وذلك عند التوقف قياسها الحقاً بالتكلف

عن إثبات األصل أو انخفاض قيمته. يتم إدراج دخل العمولة من هذه الموجودات المالية ضمن إيرادات التمويل باستخدام 

 طريقة معدل العائد الفعلي. 

 الدخل الشامل اآلخرالقيمة العادلة من خالل 

إن الموجودات المقتناة لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية، والتي تمثل فيها التدفقات النقدية للموجودات 

ي ف سداد أصل المبلغ والعمولة فقط، يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األولية الموجزة. ويتم إثبات التغيرات

القيمة الدفترية من خالل الدخل الشامل، فيما عدا اثبات أرباح أو خسائر االنخفاض في القيمة، وإيرادات العمولة وأرباح 

وخسائر الصرف األجنبي، والتي يتم إثباتها في قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة. وعند التوقف عن اثبات األصل المالي، 

راكمية المثبتة سابقاً ضمن الدخل الشامل اآلخر، يعاد تصنيفها من حقوق الملكية إلى قائمة الدخل فإن األرباح أو الخسائر الت

األولية الموجزة، ويتم إثباتها ضمن األرباح/ )الخسائر( األخرى. كما يتم إدراج دخل العمولة من هذه الموجودات المالية 

. ويتم إظهار أرباح وخسائر الصرف األجنبي ضمن اإليرادات/ ضمن إيرادات التمويل باستخدام طريقة معدل العائد الفعلي

 المصاريف األخرى. 

 القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

ً بالتكلفة المطفأة أو قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل   إن الموجودات المالية التي ال تفي بمعايير إثباتها الحقا

يمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. كما أن األرباح والخسائر الناتجة عن االستثمار في أدوات الدين اآلخر، يتم قياسها بالق

وال تشكل جزءاً من أداة تغطية المخاطر، ويتم  األولية الموجزة والتي يتم قياسها الحقاً بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 األولية الموجزة في الفترة التي تنشأ فيها. إثباتها وإظهارها بالصافي في قائمة الدخل

 أدوات حقوق الملكية

يقوم الصندوق بقياس كافة استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة، ويتم إظهار التغيرات في القيمة العادلة لهذه االستثمارات  

 في قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة. 
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 تتمة  -لية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األو
 2018يونيو  30
 
  تتمة -السياسات المحاسبية الهامة  - 4

 تتمة -األدوات المالية  4-1

 التوقف عن اإلثبات

 عند:  يتم التوقف عن إثبات أصل مالي ما أو جزء من أصل مالي

  انتهاء الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات النقدية من األصل، أو 
 حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو التعهد بسداد التدفقات النقدية المستلمة بالكامل إلى طرف  قيام الصندوق بتحويل

 آخر دون أي تأخير وفق "ترتيبات" فورية" وإذا ما:

 قام الصندوق بتحويل كافة المخاطر والمنافع المصاحبة لألصل بشكل جوهري، أو  )أ(   

اإلبقاء على كافة المنافع والمخاطر المصاحبة لألصل بشكل جوهري، ولكنه قام بتحويل لم يقم الصندوق بالتحويل أو  )ب( 
 السيطرة على األصل.

  
مالية ليتم التوقف عن اثبات المطلوبات المالية عند سداد االلتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو انتهاء مدته. وفي حالة تبديل االلتزامات ا

ل يبأخرى من نفس الجهة المقرضة بشروط مختلفة تماماً، أو بتعديل شروط االلتزامات الحالية، عندئذ يتم اعتبار مثل هذا التبديل أو التعد
  .كتوقف عن اثبات االلتزامات األصلية واثبات التزامات جديدة. يتم اثبات الفرق بين القيم الدفترية المعنية في قائمة الربح أو الخسارة

 مقاصة األدوات المالية 
د حق ند وجوتتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج الصافي في قائمة المركز المالي األولية الموجزة وذلك فقط ع 

نظامي ملزم لتسوية المبالغ المثبتة وعندما يكون هناك نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو تحقيق 

 الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد. 

 االنخفاض في القيمة
 مصاحبة ألدوات الدين الخاصة بها كجزء منيقوم الصندوق، بناء على النظرة المستقبلية، بتقويم خسائر االئتمان المتوقعة ال 

موجوداتها المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة والقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، ويتم تحديد خسائر االئتمان المتوقعة 
شهًرا تمثل ذلك  12شهًرا وخسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر. إن خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  12على مدى 

الجزء من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر، والتي تنتج عن حاالت التعثر بشأن أداة مالية ما والتي من المحتمل حدوثها 
شهًرا بعد تاريخ إعداد التقرير المالي. وعند وجود زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ نشأتها، فإنه سيتم تحديد  12في غضون 
على أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر. وفيما يتعلق بالذمم المدينة، يقوم الصندوق بتطبيق الطريقة  المخصص

 المبسطة، والتي تتطلب إثبات الخسائر المتوقعة على مدى العمر منذ اإلثبات األولي للذمم المدينة. 

 النقدية وشبه النقدية 4-2

تشتمل النقدية وشبه النقدية في قائمة المركز المالي األولية الموجزة على النقد في الصندوق والودائع قصيرة األجل لدى البنوك  

والقابلة للتحويل إلى مبالغ نقدية معروفة، وتخضع لمخاطر هامة من التغيرات في القيمة مع فترات استحقاق أصلية ثالثة أشهر 

 أو أقل. 

ات قصيرة األجل غير المقتناة لغرض الوفاء بالتزامات النقدية قصيرة األجل وحسابات هامش الربح المقيد ال إن االستثمار 

 تعتبر كـ "نقدية وشبه نقدية:".

ولغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة، تتكون النقدية وشبه النقدية من النقدية وشبه النقدية كما هو مبين أعاله،  

 خصم الحسابات المكشوفة لدى البنوك القائمة عندما ينطبق ذلكبعد 

 الوحدات القابلة لالسترداد 4-3

 تصنف الوحدات القابلة لالسترداد كأدوات حقوق ملكية عند: 

 استحقاق مالك الوحدات القابلة لالسترداد حصة تناسبية في صافي موجودات الصندوق في حالة تصفية الصندوق.  -

 لقابلة لالسترداد ضمن فئة األدوات المالية التي يتم ردها بعد كافة فئات األدوات المالية األخرى. تصنيف الوحدات ا -

تحديد إجمالي التدفقات النقدية المتوقعة المتعلقة بالوحدات القابلة لالسترداد على مدى عمر األداة المالية بصورة جوهرية  -

وجودات المثبتة أو التغير في القيمة العادلة لصافي الموجودات على أساس الربح أو الخسارة أو التغير في صافي الم

 المثبتة وغير المثبتة للصندوق على مدى عمر األداة المالية. 
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 تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 تتمة -السياسات المحاسبية الهامة  - 4

 تتمة -الوحدات القابلة لالسترداد  4-3

وجود خصائص مماثلة لكافة الوحدات القابلة لالسترداد المصنفة ضمن فئة األدوات المالية التي يتم ردها بعد كافة فئات  -

 األدوات المالية األخرى. 

عدم تضمن الوحدات القابلة لالسترداد أي تعهدات تعاقدية لتسليم النقدية أو أصل مالي آخر بخالف حقوق المالك في  -

 حصة تناسبية في صافي موجودات الصندوق. 

 باإلضافة إلى األسهم القابلة لالسترداد، والتي تتضمن كافة الخصائص أعاله، فإنه يجب أال يكون لدى الصندوق أدوات مالية 

 أخرى أو عقد يشتمل على: 

إجمالي التدفقات النقدية المحدد بصورة جوهرية على أساس الربح أو الخسارة أو التغير في صافي الموجودات المثبتة  -

 أو التغير في القيمة العادلة لصافي الموجودات المثبتة وغير المثبتة للصندوق.

 األثر الناتج عن التقييد أو التحديد الجوهري للعائد المتبقي لألسهم القابلة لالسترداد.  -

يقوم الصندوق بصورة مستمرة بتقويم تصنيف األسهم القابلة لالسترداد. وفي حالة توقف األسهم القابلة لالسترداد عن امتالك  

 تم تصنيفها كأدوات حقوق ملكية، فإن الصندوق سيقوم بإعادةكافة الخصائص، أو الوفاء بكافة الشروط المنصوص عليها لكي ي

تصنيفها كمطلوبات مالية وقياسها بالقيمة العادلة بتاريخ إعادة التصنيف، وذلك مع فروقات ناتجة عن القيمة الدفترية السابقة 

 ً يفها كأدوات واستيفائها لشروط تصن المثبتة في حقوق الملكية. وفي حالة امتالك األسهم القابلة لالسترداد كافة الخصائص الحقا

حقوق ملكية، فإن الصندوق سيقوم بإعادة تصنيفها كأدوات حقوق ملكية وقياسها بالقيمة الدفترية كمطلوبات بتاريخ إعادة 

 التصنيف. 

 يتم المحاسبة عن عملية إصدار وشراء وإلغاء األسهم القابلة لالسترداد كمعامالت حقوق ملكية.  

أي ربح أو خسارة في قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة عند شراء وإصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية  ال يتم إثبات 

 الخاصة بالصندوق. 

 

 توزيعات األرباح   4-4

يتم اثبات توزيعات األرباح في قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة وذلك بتاريخ اإلقرار بأحقية استالمها. وبالنسبة لألوراق  

اتها بالمالية المتداولة، فإنه يتم إثباتها عادةً بتاريخ توزيعات األرباح السابقة. وبالنسبة لألوراق المالية غير المتداولة، فإنه يتم إث

اريخ اعتماد المساهمين دفع تلك التوزيعات. ويتم إثبات توزيعات األرباح من األوراق المالية المصنفة بالقيمة العادلة عادة بت

 من خالل الربح أو الخسارة في بند مستقل في قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة. 
 
 

 عادلة من خالل الربح أو الخسارةصافي الربح أو الخسارة عن الموجودات المالية المدرجة بالقيمة ال 4-5

يتم إثبات صافي األرباح أو الخسائر الناتجة عن الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  

لعادلة االتغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية المقتناة ألغراض المتاجرة أو المصنفة عند االثبات األولي لها بالقيمة 

 من خالل الربح أو الخسارة وذلك باستثناء العمولة وتوزيعات األرباح. 

تمثل األرباح والخسائر غير المحققة التغيرات في القيمة لألدوات المالية للفترة والناتجة عن عكس قيد األرباح والخسائر غير  

سائر خالل فترة إعداد القوائم المالية. يتم احتساب األرباح والخالمحققة الخاصة باألدوات المالية للفترة السابقة والتي تم تحقيقها 

المحققة عن عمليات استبعاد األدوات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة باستخدام طريقة تكلفة المتوسط 

و المالية ومبلغ االستبعاد أو المدفوعات أ المرجح. وتمثل تلك األرباح والخسائر الفرق بين القيمة الدفترية األصلية لألداة

المقبوضات النقدية التي تمت بشأن عقود المشتقات )باستثناء المدفوعات أو المقبوضات بشأن حسابات الهامش على الضمانات 

 لقاء تلك األدوات المالية(. 
 

 األتعاب والمصاريف األخرى  4-6

 مبدأ االستحقاق. يتم إثبات األتعاب والمصاريف األخرى على أساس  
 

 الزكاة وضريبة الدخل   4-7

 الزكاة وضريبة الدخل من مسئولية مالكي الوحدات، وبالتالي ال يجنب لهما أي مخصص في القوائم المالية.  
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 تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 

 تتمة -السياسات المحاسبية الهامة  - 4
 

 ترجمة العمالت األجنبية  4-8
يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى اللاير السعودي بأسعار التحويل السادة بتواريخ إجراء تلك المعامالت.  

 ويتم إدراج أرباح وخسائر الصرف األجنبي الناتجة عن عملية التحويل في قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة.  

قدية المسجلة بالعمالت األجنبية إلى اللاير السعودي بأسعار التحويل السائدة بتاريخ إعداد يتم تحويل الموجودات والمطلوبات الن 
 القوائم المالية. 

يتم إثبات الفروقات الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية في قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة كصافي خسائر تحويل عمالت  
األدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، والتي يتم إثباتها  أجنبية، وذلك فيما عدا تلك الناتجة عن

 كبند من صافي الربح من األدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 
 
 استخدام األحكام والتقديرات  - 5

ً للمعايير الدولية للتقرير المالي استخدام بعض األحكام واالفتراضات يتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموجزة   وفقا
ً من اإلدارة ممارسة  والتقديرات المحاسبية التي تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات المصرح عنها. كما يتطلب أيضا

ار وذلك فتراضات والتقديرات باستمراألحكام في عملية تطبيق السياسات المحاسبية للصندوق. ويتم تقويم تلك األحكام واال
بناء على الخبرة السابقة وعوامل أخرى، بما في ذلك الحصول على االستشارات المهنية والتوقعات بشأن األحداث المستقبلية 

ت الالتي يعتقد بأنها معقولة وفقاً للظروف. يتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المعنية بصورة مستمرة. ويتم اثبات التعدي
على التقديرات بأثر مستقبلي. وفيما يلي النواحي الرئيسية التي استخدمت فيها اإلدارة التقديرات واالفتراضات أو مارست فيها 

 األحكام:

 قياس القيمة العادلة  
رتبطة لميقوم الصندوق بقياس استثماراته في األدوات المالية، مثل أدوات حقوق الملكية والسندات واالستثمارات األخرى ا 

بعمولة والمشتقات، بالقيمة العادلة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية. إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع 
موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم بين متعاملين في السوق بتاريخ القياس. يحدد قياس 

اض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات ستتم إما في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات، القيمة العادلة بافتر
أو في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات. إن السوق الرئيسي أو األكثر فائدة 

تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين  يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل الصندوق.
 في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات والمطلوبات وأنهم يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية. 

صادية عن يق منافع اقتيأخذ قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية بعين االعتبار مقدرة المتعاملين في السوق على تحق 
طريق االستخدام األفضل واألقصى لألصل أو بيعه لمتعاملين آخرين في السوق يستخدمون األصل على النحو األفضل 

 وبأقصى حد. 

 يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية المتداولة في األسواق النشطة بتاريخ إعداد القوائم المالية على أساس السعر المتداول 
 لها )سعر العرض للمراكز المدنية وسعر الطلب للمراكز الدائنة(، بدون أي خصم لقاء تكاليف المعامالت. 

بالنسبة لكافة األدوات المالية األخرى غير المتداولة في سوق نشط، يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام طرق التقويم التي تبدو  
ً للظروف. تشتمل طرق التقويم  ً لشروط مالئمة وفقا على طريقة السوق )أي، استخدام آخر معامالت تمت في السوق وفقا

التعامل العادل، والمعدلة عند الضرورة، والرجوع إلى القيمة السوقية الحالية لألدوات األخرى المماثلة( وطريقة الدخل )أي 
 ن(.يانات السوق المتاحة والمؤيدة قدر اإلمكاتحليل التدفقات النقدية المخصومة ونماذج تسعير الخيارات مما يزيد من استخدام ب

يقوم الصندوق بقياس األدوات المالية بالقيمة العادلة بتاريخ كل قائمة مركز مالي أولية موجزة. تم اإلفصاح عن القيمة العادلة  
 (.10لهذه األدوات المالية في اإليضاح )

 مبدأ االستمرارية
ً لمبدأ االستمرارية، وهو على قناعة بأن قام مدير الصندوق بإجراء تقويم لمقدرة  الصندوق على االستمرار في العمل وفقا

الصندوق لديه الموارد الكافية لالستمرار في العمل في المستقبل المنظور. عالوة على ذلك، ليس لدى اإلدارة علم بأي حاالت 
ً لمبدأ االستمرارية. عليه، تم إعداد عدم تأكد جوهري قد يثير شكوكاً حول مقدرة الصندوق على االستمرار في الع مل وفقا

 القوائم المالية األولية الموجزة على أساس مبدأ االستمرارية.

 المعايير الصادرة وغير السارية بعد  - 6

هناك العديد من المعايير والتفسيرات الصادرة وغير السارية بعد تاريخ إصدار القوائم المالية األولية الموجزة للصندوق.  

وتعتقد إدارة الصندوق أنه لن يكون لهذه المعايير أي أثر على الصندوق. ويعتزم الصندوق إتباع هذه المعايير، إذ ينطبق ذلك، 

  عند سريانها.
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 ( )تتمةالموجزة  األولية إيضاحات حول القوائم المالية
 2018يونيو  30

 
 المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة اإلستثمارات - 7

 تتكون االستثمارات من القطاعات التالية التي تتعرض للمخاطر كما بتاريخ قائمة المركز المالي األولية الموجزة: 

 
 القيمة السوقية التكلفة النسبة المئوية %

)الخسائر( األرباح 

 غير المحققة

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي للقيمة 
 ─────── ───────── ───────── ───────── 

     2018يونيو  30

  استثمارات األسهم
   

 (6,521) 6,608,560 6,615,081 %15.38 بضاعة رأسمالية

 (1,683) 3,565,000 3,566,683 %8.30 خدمات المستهلك

 (290,040) 3,181,300 3,471,340 %7.41 أطعمة ومشروبات

 (1,144,709) 8,023,600 9,168,309 %18.68 وخدمات رعاية صحيةمعدات 

 (218,744) 877,040 1,095,784 %2.04 تأمين

 (424,177) 6,288,280 6,712,457 %14.64 مواد

 (582,734) 3,441,000 4,023,734 %8.01 تطوير عقاري

 (1,393,664) 4,798,200 6,191,864 %11.17 النقل

 (614,306) 2,348,130 2,962,436 %5.47 ريت

 1,082,247 3,828,000 2,745,753 %8.91 تجزئة
 ──────── ───────── ───────── ───────── 

 (3,594,330) 42,959,110 46,553,440 %100 اإلجمالي

 ═══════ ═════════ ═════════ ═════════ 

     2017ديسمبر  31

  استثمارات األسهم
   

 4,204 5,302,680 5,298,476 %10.53 بضاعة رأسمالية

 (109,081) 1,522,300 1,613,381 %3.02 أطعمة ومشروبات

 (1,218,409) 11,222,600 12,441,009 %22.28 معدات رعاية صحية

 (54,584) 1,041,200 1,095,784 %2.07 تأمين

 293,784 10,759,980 10,466,196 %21.37 مواد

 (209,920) 4,657,500 4,867,420 %9.25 تطوير عقاري

 (1,190,718) 4,558,800 5,749,518 %9.05 نقل

 (1,965,680) 6,691,200 8,656,880 %13.29 ريت

 1,108,606 4,603,200 3,494,594 %9.14 تجزئة
 ──────── ───────── ───────── ────────── 

 (3,341,798) 50,359,460 53,701,258 %100 اإلجمالي

 ═══════ ═════════ ═════════ ═════════ 
 

  في المملكة العربية السعودية. تتمالصندوق هذا إن كافة استثمارات 
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 من االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة صافي الخسائر - 8
 

 ترة منـــــــللف
 2016مايو  8

 2017 يونيو 30حتى 
 لاير سعودي

لفترة السنة أشهر 
 المنتهية في

 2018يونيو  30
 لاير سعودي

 

───────── ─────────  
 خسائر محققة (943.939) (3.548.256)
 خسارة غير محققة (204.235) (435.406)

───────── ─────────  
(3.983.662) (1.148.174)  

═════════ ═════════  
 
 
 ذات العالقة  الجهاتالمعامالت مع  - 9

 على المشتركين في الصندوق من قبل مدير الصندوق.   %2 بواقعرسوم اشتراك  تحملقد 

سنوياً من إجمالي صافي الموجودات في كل تاريخ تقويم. إضافة إلى ذلك يقوم  %1.75يدفع الصندوق أتعاب إدارة بواقع 

من إجمالي صافي الموجودات في كل يتم احتسابها سنوياً  %1.00مدير الصندوق بتحميل أتعاب أخرى بحد أقصى قدره 

 تاريخ تقويم للوفاء بالمصاريف األخرى للصندوق.

لاير سعودي( واألتعاب األخرى البالغ  1.680.079: 2017لاير سعودي ) 447.081تمثل أتعاب اإلدارة البالغ قدرها 

لاير سعودي( الظاهرة في قائمة الدخل الشامل، األتعاب المحملة من قبل  121.994: 2017لاير سعودي ) 87.402قدرها 

 مدير الصندوق كما هو مبين أعاله. 

يتم إجراء المعامالت التجارية في سوق األسهم السعودية )تداول( من خالل مدير الصندوق. كما يعمل مدير الصندوق أميناً 

 الستثمارات الصندوق. 

 إن البنك )الشركة األم لمدير الصندوق( هو البنك الذي يتعامل معه الصندوق.
 

 مملوكة التالية: يونيو على الوحدات ال 30يشتمل حساب مالكي الوحدات في  

 2017 يونيو 30
 وحدات 

 2018يونيو  30
 وحدات

 

───────── ─────────  
 مقتناه من قبل الصندوق وبنفس إسم اإلدارة   -     112,528

 مقتناه من قبل موظفي البنك  46.003  -    
───────── ─────────  

112,528 46.003  
═════════ ═════════  
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 القيمة العادلة لألدوات المالية  -10

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

 ككل:

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

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

 أو غير مباشرة. 

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

 طلب إبداء األحكام ومراعاة العوامل المتعلقة بالموجودات أو المطلوبات.إن تقييم أهمية مدخالت معينة يت

ديسمبر  31و  2018يونيو  30يوضح الجدول أدناه التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة لموجودات الصندوق كما في 

للقيمة العادلة بما في ذلك النقدية إن القيمة الدفترية لكافة الموجودات والمطلوبات األخرى مقاربة : 2017يناير  1و  2017
 وشبه النقدية والدائنون اآلخرون.

 
 2018يونيو  30 

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

 ─────────  ─────────  ─────────  ───────── 
ة بالقيمة العادل االستثمارات المقتناة

 42,959,110  -       -       42,959,110  من خالل الربح أو الخسارة

 ─────────  ─────────  ─────────  ───────── 

 42,959,110  -       -       42,959,110 اإلجمالي
 ═════════  ═════════  ═════════  ═════════ 

 
  2017ديسمبر  31 

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

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

 50,359,460  -       -       50,359,460  خالل الربح أو الخسارة

 ─────────  ─────────  ─────────  ───────── 

 50,359,460  -       -       50,359,460 اإلجمالي
 ═════════  ═════════  ═════════  ═════════ 

 

 وااللتزامات للموجوداتتحليل االستحقاقات  -11

 يوضح الجدول أدناه تحليالً للموجودات والمطلوبات طبقاً هو متوقع استردادها أو سدادها على التوالي:  

 اإلجمالي شهر  12بعد  شهر 12خالل  2018يونيو  30 في
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 
 ───────── ───────── ───────── 

    الموجودات

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح 
 42,959,110 -      42,959,110 أو الخسارة

 6,548,297 6,548,297 -       مرابحةإيداعات 
 156,000 -      156,000 توزيعات أرباح مدينة

 714,256 -      714,256 نقدية وشبة نقدية
 ───────── ───────── ───────── 

 50.377.663 6,548,297 43.829.366 الموجوداتاجمالي 
 ───────── ───────── ───────── 

    المطلوبات

 268,241 -      268,241 مصاريف مستحقة الدفع
 ───────── ───────── ───────── 

 268,241 -      268,241 المطلوباتاجمالي 
 ═════════ ═════════ ═════════ 
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 تتمة  – وااللتزامات للموجوداتتحليل االستحقاقات  -11

 
 اإلجمالي شهر  12بعد  شهر 12خالل  2017ديسمبر  31في 

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 
 ───────── ───────── ───────── 

    الموجودات

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح 
 50.359.460 -      50.359.460 أو الخسارة

 54.750 -      54.750 توزيعات أرباح

 4.358.742 -      4.358.742 نقديةنقدية وشبة 
 ───────── ───────── ───────── 

 54.772.952 -      54.772.952 الموجوداتاجمالي 

 ───────── ───────── ───────── 

    المطلوبات

 283.051 -      283.051 مصاريف مستحقة الدفع
 ───────── ───────── ───────── 

 283.051 -      283.051 المطلوباتاجمالي 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 
 اتباع المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة - 12

 
، 2016ديسمبر  31بإعداد ونشر قوائمه المالية المراجعة خالل كافة الفترات حتى وبما فيها السنة المنتهية في  الصندوققام 

َ للمعايير المحاسبية المتعارف عليها الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في المملكة العربية السعودية  وفقا
، 3لصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين"(. كما هو مبين في اإليضاح )"المعايير المحاسبية المتعارف عليها ا

معدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في  للصندوقفإن هذه القوائم المالية األولية الموجزة هي أول قوائم مالية 
 .المملكة العربية السعودية

الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية إلعداد قوائمه المالية األولية  بتطبيق المعايير الصندوقعليه، قام 
، وكذلك لعرض بيانات فترة المقارنة ذات العالقة. وتماشيا مع متطلبات المعيار 2018يناير  1الموجزة للفترة التي تبدأ في 
فإن الرصدة االفتتاحية لقائمة المركز المالي للصندوق عربية السعودية، ( المعتمد في المملكة ال1الدولي للتقرير المالي رقم )

لتعكس التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية  2017يناير  1 تم إعدادها كما في
يل األثر على بتحل الصندوقن القانونيين. قام من المعايير المحاسبية المتعارف عليها الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبي

حتى  2016مايو  8للفترة من  قائمة الدخل الشامل األولية الموجزةوكذلك  2017ديسمبر  31قائمة المركز المالي كما في و
لهيئة ن اعند التحول من المعايير المحاسبية المتعارف عليها الصادرة ع ال يوجد تعديالت جوهرية تم تحديدها ،2017يونيو 

إنا اول سنة مالية  .مدة في المملكة العربية السعوديةالسعودية للمحاسبين القانونيين إلى المعايير الدولية للتقرير المالي المعت
لم يتم عرض بيانات المقارنة في هذه القوائم المالية  ،. عليه2017ديسمبر  31حتى  2016مايو  8للصندوق كانت من الفترة 

 . 2017والمتعلقة في يناير  ةاألولية الموجز

 

قائمة المركز المالي والدخل الشامل وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف ل/ لم يتم عمل تسويات  نظراً لعدم وجود أثر جوهري
لعربية ا عليها الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ووفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة

 السعودية.
 

  أخر يوم للتقويم  - 13
 

 (.2017ديسمبر  31: 2017) 2018يونيو  27كان آخر يوم تقويم للفترة هو  
 


