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 مراجع المستقلالتقرير فحص  مع



األوليةصندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات   

 )مدار من قبل السعودي الفرنسي كابيتال(

 

)غير مراجعة( الموجزة األوليةالقوائم المالية   

  0302يونيو  03المنتهية في  لفترة الستة أشهر

مراجع المستقلالتقرير فحص  مع  

  

 صفحة فهرس

المراجع المستقل تقرير   1 

 2 قائمة المركز المالي 

 3 قائمة الدخل الشامل 

 4 صافي الموجودات قائمة التغيرات في 

 5 النقديةتدفقات قائمة ال

 6-12     إيضاحات حول القوائم المالية 

 

 

  

 





 صندوق السعودي الفرنسي اخلليجي للطروحات االولية

 )مدار من قبل السعودي الفرنسي كابيتال(

2 

 

  الموجزة األوليةقائمة المركز المالي 

 0302يونيو  03كما في 

 

 
 

 ايضاح
 0302يونيو  03

 ()غير مراجعة

 لاير سعودي

 0202ديسمبر  13

 (مراجعة)

 لاير سعودي
 ─── ───────── ───────── 

    الموجودات 

 593,49134 238,308,01 7 نقدية هنقدية وشب

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  مقاسة استثمارات

 03190119113 00081,08332 1 الخسارة

 349354 038663  مدفوعات مقدمة 

 ,0,29,1 -  دينةتوزيعات أرباح م
  ─────────── ─────────── 

 03797,29122 01,800,8331  إجمالي الموجودات

  ═════════ ═════════ 
    

     المطلوبات

 15491,3 443,744 32 أتعاب إدارية مستحقة 

 519323 37,337  مستحقات و مطلوبات أخرى 

  ──────── ───────── 

 إجمالي المطلوبات
 

421,123 5319,,0 
  ════════ ═════════ 

 صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات
 

243,322,723 
03791759121 

  ════════ ═════════ 

 0191529013 22,731,437  الوحدات المصدرة

  ════════ ═════════ 
  

  

 ,.3313 1184373  قيمة الوحدة

  ════════ ═════════ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .الموجزة األوليةجزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية  35إلى  3تشكل اإليضاحات المرفقة من 



 الفرنسي اخلليجي للطروحات االوليةصندوق السعودي 

 )مدار من قبل السعودي الفرنسي كابيتال(

7 

 

 )غير مراجعة( الموجزة األوليةقائمة الدخل الشامل 

 0302يونيو  03لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 

 
 ايضاح

 03للفترة المنهية في 

 0302يونيو 

 لاير سعودي

 12للفترة المنتهية في 

 0202 يونيو

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

    )الخسارة( من االستثمارات الدخل  

 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  )خسائر( أرباح صافي
, 336,436444 (1295119122) 

 إيرادات توزيعات أرباح
 464,46343 397119107 

 إيرادات أخرى
 4364,3 349171 

 تحويل عمالتأرباح 
 3336343 339715 

  ──────── ────────── 
 

 3763336,43 (0195759133) 
  ──────── ────────── 

    المصاريف

 أتعاب إدارية
32 

(363,3633,) (39,539510) 

 (0279052) (3436,44)  مصاريف أخرى

  ──────── ────────── 

  (364336773) (093519570) 

  ──────── ────────── 

 (1291549511) 33637467,3  لفترة)خسارة( اربح  صافي

    

 - -  الدخل الشامل االخر 
  ────────── ────────── 

 (1291549511) 33637467,3  الشامل للفترة ( الخسارة) الدخل إجمالي

  ════════ ═════════ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .الموجزة األوليةجزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية  35إلى  3تشكل اإليضاحات المرفقة من 



 صندوق السعودي الفرنسي اخلليجي للطروحات االولية

 )مدار من قبل السعودي الفرنسي كابيتال(

4 

 

 )غير مراجعة( الموجزة األولية صافي الموجوداتقائمة التغيرات في 

 0302يونيو  03لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 

لفترة الستة أشهر المنتهية في   

 0302يونيو  03

 لاير سعودي

لفترة الستة أشهر المنتهية 

 0202يونيو  12في 

 لاير سعودي
  

────────── ────────── 

 040.107.055 334644,6777  صافي الموجودات العائد لمالكي الوحدات في بداية الفترة

  ────────── ────────── 

    التغيرات من العمليات 

 (1291549511) 1681,08,30  الفترة)خسارة( ربح  صافي

 - -  الدخل الشامل االخر
  ────────── ────────── 

 (1291549511) 33637467,3  الشامل  ( ة)الخسار  الدخل إجمالي

  ══════════ ══════════ 

    التغيرات من معامالت الوحدات 

 3,19241 3677,6334  متحصالت من الوحدات المباعة 

 (1192249224) (3467736377)  قيمة الوحدات المستردة

  ────────── ────────── 

 (1091259,57) (46444,,336)  صافي التغيرات من معامالت الوحدات

  ────────── ────────── 

 311957597,5 4,,6,,33467  الفترة صافي الموجودات  العائدة لمالكي الوحدات في نهاية

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

لفترة الستة أشهر المنتهية في   فيما يلي ملخصاً لمعامالت الوحدات خالل الفترة: 

 0302يونيو  03

 وحدات

لفترة الستة أشهر المنتهية 

 0202يونيو  12في 

 وحدات
  ────────── ────────── 

 12970797,0 3467376343  الفترةالوحدات في بداية 

  ───────── ────────── 

 059140 3746473  وحدات مباعة 

 (,59574937) (6347,,,36)  وحدات مستردة 

  ───────── ────────── 

 (595429107) (3637,6334)  صافي التغير في الوحدات

  ───────── ────────── 

 0590779554 3364336743  الفترةالوحدات في نهاية 

  ═════════ ══════════ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .الموجزة األوليةجزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية  35إلى  3شكل اإليضاحات المرفقة من ت



 الفرنسي اخلليجي للطروحات االوليةصندوق السعودي 

 )مدار من قبل السعودي الفرنسي كابيتال(

3 

 

 )غير مراجعة( الموجزة األوليةقائمة التدفقات النقدية 

 0302يونيو  03لستة أشهر المنتهية في لفترة ا

 

 

 

 
 ايضاح

لفترة الستة أشهر المنتهية 

 0302يونيو  03في 

 لاير سعودي

لفترة الستة أشهر المنتهية 

 0202يونيو  12في 

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

    النشاطات التشغيلية
 (3880,48,03) 84,50,,94,    الفترة)خسارة( ربح  صافي

    
المحصلة من  إلى صافي النقدية للفترة الربح )الخسارة( /  التعديالت لتسوية صافي

 النشاطات التشغيلية:
 

 
 

 بالقيمة العادلة من االستثمارات غير المحققة عن  )األرباح( / في حركةال
 9 خالل الربح أو الخسارة

(0,48304508) 
 

(,89,48944) 
  ───────── ───────── 

  3764736,33 (73,321,277) 
    التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 34,373,343 3776334  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 (2,244) (3364,3)  مصاريف مدفوعة مقدما ومدينون أخرون

 - ,3,76,4  إيرادات توزيعات أرباح
 (33,723) 336334  أتعاب إدارة مستحقة 

 12,277 36,73  مستحقة ومطلوبات أخرى  مصاريف
  ───────── ───────── 

 44,772,373 336,7,64,3  صافي النقدية المحصلة من النشاطات التشغيلية
  ───────── ───────── 

    

    النشاطات التمويلية
 908840, 3677,6334  متحصالت من الوحدات المباعة 

 (72,372,774) (3467736377)  قيمة الوحدات المستردة
  ───────── ───────── 

 (72,373,772) (46444,,336)  النشاطات التمويلية )المستخدمة في(صافي النقدية 
  ───────── ───────── 
    

 12,773,323 040204395  النقدية وشبه النقدية  في الزيادة / )النقص(صافي 

 4,743,442 363,36733  الفترةالنقدية وشبه النقدية في بداية 
   ───────── ───────── 

 889.,,9.3, ,234,384,8  الفترةالنقدية وشبه النقدية في نهاية 
  ═════════ ═════════ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.الموجزة األوليةجزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية  11إلى  1شكل اإليضاحات المرفقة من ت



 الفرنسي اخلليجي للطروحات االوليةصندوق السعودي 

 )مدار من قبل السعودي الفرنسي كابيتال(

2 

 

  الموجزة األولية إيضاحات حول القوائم المالية

 0302يونيو  03لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 عـــام - 2

متوافق مع الشريعة اإلسالمية باللاير السعودي مفتوح )"الصندوق"(، هو صندوق استثماري  األوليةالسعودي الفرنسي الخليجي للطروحات  صندوق

 رمضان 9بدأ الصندوق نشاطه في  والمستثمرين )"مالكي الوحدات"(. السعودي الفرنسي كابيتال )"مدير الصندوق"(بين  بناًء على اتفاقية تم تأسيسه

  (.48,4 يونيو ,4الموافق هـ )34,,

 

ل يهدف الصندوق إلى توفير نمو رأس المال على المدى الطويل من خالل االستثمار في الطروحات العامة األولية والشركات المدرجة حديثًا خال

يتمتع الصندوق بصالحية االستثمار في  ،باإلضافةالسنوات الخمس األولى من إدراجها في أسواق األسهم في دول مجلس التعاون الخليجي. 

يمكن للصندوق أيًضا االستثمار في األسهم وحقوق  ذلك،إصدارات حقوق األولوية للشركات المدرجة في سوق األسهم السعودية. عالوة على 

 االكتتاب للشركات التي تم تسجيلها وقبول إدراجها في السوق الموازية.
  

 

رجب  48والتي تم اعتمادها من قبل هيئة السوق المالية "هيئة السوق المالية" في  به،قام الصندوق بتحديث الشروط واألحكام الخاصة  الفترة،خالل 

 .(,484مارس  ,8هـ )الموافق  4,,,
 

 .اتش اس بي سي العربية السعودية أمين الحفظ هوالسعودي الفرنسي كابيتال. هو إن مدير الصندوق 

 

 اللوائح النظامية   - 0

ديسمبر  ,4هـ )الموافق  49,,ذي الحجة  3يخضع الصندوق لالئحة صندوق االستثمار )"الالئحة"( الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ 

هـ  4,,,ن رمضا 9,( اعتباًرا من ,484فبراير  ,4هـ )الموافق لـ  4,,,رجب  4,( والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 4884

 39,,جمادى الثانية  9,( بموجب الئحة صندوق االستثمار الجديد )"اللوائح المعدلة"( الصادرة عن هيئة السوق المالية في ,484مايو  ,)الموافق 

  .الواجب اتباعها  ( والتي توضح متطلبات جميع الصناديق. داخل المملكة العربية السعودية,484فبراير  ,هـ )الموافق 

 

 أسس االعداد - 0
 

 بيان االلتزام  0-2

 
" الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الموجزة"التقارير المالية  ,3وفقا ً للمعيار المحاسبي الدولي  الموجزة األوليةتم إعداد هذه القوائم المالية 

والتشريعات الصادرة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين  ية السعودية وغيرها من المعاييرالدولية والذي تمت المصادقة عليه في المملكة العرب
 القانونيين.

 
جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية، وبالتالي، ينبغي قراءتها بالتزامن  الموجزة األوليةال تتضمن هذه القوائم المالية 

 .4848ديسمبر  ,3ي وللسنة المنتهية في مع القوائم المالية السنوية المراجعة للصندوق كما ف
 

 تم عرض الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي حسب السيولة. 
 

شهراً بعد تاريخ إعداد القوائم  4,خالل  حسب الفترة المتوقع فيها استردادها أو تسويتها تواريخ االستحقاق للموجودات والمطلوباتتم إرفاق تحليل 
 (.4,)غير متداولة(. أنظر في اإليضاح رقم ) الموجزةشهراً بعد تاريخ إعداد القوائم المالية  4,)متداولة( وأكثر من  الموجزةالمالية 

 
 أسس القياس  0-0

بالقيمة العادلة من  االستثمارات باستثناءعلى أساس التكلفة التاريخية باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي  الموجزة األوليةتم إعداد هذه القوائم المالية 
 التي تقاس بالقيمة العادلة.وخالل الربح أو الخسارة 

 

  العملة الوظيفية  0-0
 باللاير السعودي والتي هي العملة الرئيسية للصندوق.  الموجزة األولية تم عرض هذه القوائم المالية

  



 صندوق السعودي الفرنسي اخلليجي للطروحات االولية

 )مدار من قبل السعودي الفرنسي كابيتال(

3 

 

  الموجزة األولية إيضاحات حول القوائم المالية

 0302يونيو  03لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 
 السياسات المحاسبية الهامة  - ,
 

عنها في القوائم  مع تلك المستخدمة والمفصح الموجزة األوليةتتوافق السياسات المحاسبية وإدارة المخاطر المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية 
 .4848ديسمبر  ,3المالية للسنة المنتهية في 

 
 
 األحكام واالفتراضات والتقديرات المحاسبية الهامة  -9
 

من اإلدارة استخدام األحكام واالفتراضات والتقديرات المحاسبية الهامة التي قد تؤثر على تطبيق  الموجزة األولية يتطلب إعداد القوائم المالية
 نتائج الفعلية عن هذه التقديرات.السياسات المحاسبية وأرصدة الموجودات والمطلوبات ومبالغ اإليرادات والمصاريف المصرح عنها. وقد تختلف ال

ساسية بصورة مستمرة. ويتم إثبات التعديالت على التقديرات المحاسبية خالل السنة التي تم تعديل التقديرات يتم تقويم التقديرات واالفتراضات األ
 فيها وأي سنوات مستقبلية تتأثر بذلك التعديل.

 
 

 مبدأ االستمرارية
 

ً لمبدأ  االستمرارية، وهو على قناعة بأن الصندوق لديه الموارد قام مدير الصندوق بإجراء تقويم لمقدرة الصندوق على االستمرار في العمل وفقا
ل مقدرة الكافية لالستمرار في العمل في المستقبل المنظور. عالوة على ذلك، ليس لدى اإلدارة علم بأي حاالت عدم تأكد جوهري قد يثير شكوكاً حو

 على أساس مبدأ االستمرارية. الموجزة األولية القوائم الماليةالصندوق على االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمرارية. عليه، تم إعداد 
 

 المعايير الهامة الصادرة وغير سارية المفعول بعد -0

 

 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والتعديالت والتفسيرات الصادرة لم تدخل بعد حيز التنفيذ ولم يتم اعتمادها مبكرا  
 

للصندوق. في  الموجزة األوليةهناك العديد من المعايير والتفسيرات التي تم إصدارها ، ولكنها لم تدخل حيز النفاذ حتى تاريخ إعداد القوائم المالية 

المعايير، إذا كانت للصندوق. يعتزم الصندوق اعتماد هذه  الموجزةرأي مجلس اإلدارة ، لن يكون لهذه المعايير أي تأثير كبير على القوائم المالية 

 قابلة للتطبيق.

 

 نقدية وشبة نقدية  -8
 

 0302 يونيو 03 
 )غير مراجعة(
 لاير سعودي

 0303ديسمبر  ,3 
 )مراجعة(

 سعودي لاير

 ───────── ───────── 

 59401 3,6,33 نقد في البنك )انظر المالحظة أدناه(

 593,39017 ,3764,3633 الحافظ األمينالنقدية مع 
 

───────── ───────── 

 3767746743 593,49134 
 

═════════ ═════════ 

 
 

 (.8,تمثل األرصدة البنكية النقد في الحساب الجاري لدى البنك السعودي الفرنسي )إيضاح 

 

تعتقد اإلدارة أنه ال توجد حاجة ألي  التقييم،وبناًء على هذا  9أجرت اإلدارة مراجعة كما هو مطلوب بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 كبيرة في القيمة مقابل القيمة الدفترية لألرصدة البنكية خسارة انخفاض

 
 
 
 
 
 



 صندوق السعودي الفرنسي اخلليجي للطروحات االولية

 )مدار من قبل السعودي الفرنسي كابيتال(

3 

 

  الموجزةاألولية  إيضاحات حول القوائم المالية

 0302يونيو  03لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

 والخسارةأبالقيمة العادلة من خالل الربح االستثمارات   -,
 

 ,484  يونيو 03 
 (مراجعة)غير 

 لاير سعودي

 0303ديسمبر  ,3 
 (مراجعة)

 سعودي لاير
     

 03190119113 3,,34463746  االستثمار في األسهم )انظر "أ" أدناه(
 ──────── ────────── 

 34463746,,3 03190119113 
     

 

 سنةمن التقويم في آخر يوم األسهم في  ملخصاً بمكونات االستثماراتفيما يلي   (أ

 (مراجعة)غير  0302 يونيو 03 

 قطاعات األسهم السعودية
 القيمة السوقية التكلفة

النسبة المئوية 
 للقيمة السوقية

 % لاير سعودي لاير سعودي 
 ──────── ──────── ──────── 

 3437 3467346373 3463446,33 البنوك

 33477 4763476773 3363376443 الخدمات التجارية والمهنية

 ,,3,4 4,63336,43 3363,76747 طاقة

 3474 346,336734 ,346,336,7 األغذية والمشروبات

 33437 4464336,33 3,634,6373 وخدمات صحية رعاية معدات

 433, ,3367336,3 ,76733647 تكنولوجيا المعلومات

 7477 3,63,76447 33633363,4 مواد

 433, ,336733634 ,3363336,7 عقارات وتطوير إدارة

 3437 3767436733 46333,,46 تجزئة تجارة

 ,3,44 ,3,6,34637 33634,6437 أجنبية أخرى -أسهم 

 ───────── ───────── ─────── 

 377477 3,,34463746 3746,3,6347 إجمالي محفظة االستثمار

 ═════════ ═════════ ═══════ 

 
 (مراجعة) 4848ديسمبر  ,3 

 قطاعات األسهم السعودية
 القيمة السوقية التكلفة

 النسبة المئوية
 للقيمة السوقية

 % لاير سعودي لاير سعودي 
 ──────── ──────── ──────── 

 2.37 14,334,274 17,274,214 الخدمات التجارية والمهنية

 2.31 14,742,314 7,443,727 ستهالكيةخدمات ا

 14.43 74,424,224 72,243,174 الطاقة
 3.14 13,727,442 3,724,344 معدات وخدمات الرعاية الصحية

 4.41 7,447,242 3,443,724 تكنولوجيا المعلومات
 12.24 22,112,313 21,322,443 المواد

 4.24 7,473,423 2,333,144 وثوقية اإلستثمار العقاري

 3.44 13,134,343 13,341,273 إدارة وتطوير العقارات
 3.77 12,323,732 11,223,434 األغذية والمشروبات

 3.44 14,337,434 7,273,233 البيع بالتجزئة
 24.23 31,373,732 23,722,731 أخرى اجنبية -األسهم 

 ──────── ──────── ──────── 

 144 217,233,331 244,473,773 إجمالي محفظة االستثمار
 ═════════ ═════════ ═════════ 
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  الموجزة األولية إيضاحات حول القوائم المالية

 0302يونيو  03لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 تتمة - بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارةاالستثمارات   - ,

 

 

 فيما يلي ملخص للتكوين الجغرافي لالستثمارات في األسهم في يوم التقييم األخير من الفترة / السنة:

 

 القيمة السوقية التكلفة  الجغرافية قطاعاتحسب الالوصف 
 لاير سعودي  لاير سعودي  
 ───────── ───────── 
   (مراجعة)غير  0302 يونيو 30

 3,7634,6343 337633,6,77 المملكة العربية السعودية

 ,3,6,34637 33634,6437 االمارات العربية المتحدة 
 ───────── ───────── 

 3746,3,6347 34463746,,3 
 ═════════ ═════════ 
   
 القيمة السوقية التكلفة 
 لاير سعودي لاير سعودي 
 ───────── ───────── 

   (مراجعة) 0303ديسمبر  ,3
 4,8,938444, ,39889,890, المملكة العربية السعودية
 االمارات العربية المتحدة

 الكويت
,988498039 3,898,8944 

 ,4833,84,4 488893849, 
 ───────── ───────── 
 48,8,398334 4,38400800, 
 ═════════ ═════════ 

 

 

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةن االستثمارات م )خسائر(أرباح افي ص -5

 

 
 

 03المنتهية في  للفترة
 ,484يونيو 

 لاير سعودي

 38المنتهية في  للفترة
 0303يونيو 

 لاير سعودي
 ───────── ───────── 

 (73,734,432) 17,727,344 )خسائر( محققة من استثمارات، صافيأرباح  

 4,713,332 24,342,773 أرباح  غير محققة عن استثمارات، صافي

 ───────── ───────── 
 44,272,373 (74,473,744) 

 ═════════ ═════════ 
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  الموجزة األولية القوائم الماليةإيضاحات حول 

 0302يونيو  03لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 

 المعامالت مع الجهات ذات العالقة   -23

 

تعتبر األطراف ذات صلة إذا كان ألحد الطرفين القدرة على السيطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة تأثير كبير على الطرف اآلخر في اتخاذ 
كل جرد الشالقرارات المالية أو التشغيلية. عند النظر في كل عالقة محتملة مع األطراف ذات الصلة، يتم توجيه االنتباه إلى جوهر العالقة، وليس م

 القانوني. 
 

ة تشمل األطراف ذات الصلة السعودي الفرنسي كابيتال )"مدير الصندوق"( والبنك السعودي الفرنسي )البنك ومساهم مدير الصندوق( ومجلس إدار
 الصناديق والشركات التابعة لمدير الصندوق والصناديق التي يديرها مدير الصندوق وأصحاب الوحدات في الصندوق. 

 
 ندوق خالل دورة أعماله العادية مع جهات ذات عالقة.يتعامل الص

 
سنويا يتم احتسابها على من إجمالي صافي موجودات الصندوق في كل  %94.,يدفع الصندوق لمدير الصندوق، أتعاب إدارة بمعدل سنوي قدره 

ق لمدير الصندوق أن يحمل، وبشكل جماعي على يوم تقويم. تدفع األتعاب لمدير الصندوق تعويضاً له عن إدارة الصندوق. إضافة إلى ذلك، يح
 الصندوق وفي أي وقت، أية أتعاب متعلقة بالصندوق.

 
ي يقوم مدير الصندوق باالسترداد من الصندوق أية مصاريف متكبدة نيابة على الصندوق مثل أتعاب المراجعة، ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وأ

من المبلغ المستثمر وبذلك من الخصم من إجمالي االشتراكات،  %3رسوم االشتراك بحد اقصى مصاريف اخرى نيابة عن الصندوق. يتم تعديل 
 ومن ثم فإنها ال تؤثر على أو تظهر في القوائم المالية للصندوق.

 
 واالرصدة الناتجة عنها:للسنة ذات العالقة  أطراففيما يلي المعامالت مع 

 الرصيد
 المعاملة مبلغ مدين )دائن(

 
 4848 ديسمبر ,3

 لاير سعودي
 )مراجعة(

 
 0302 يونيو 03

 لاير سعودي
 )غير مراجعة(

 
 للفترة المنتهية في

 4848 يونيو 38
 لاير سعودي

 
 للفترة المنتهية في

 0302 يونيو 03
             العالقة اتذ الجهةأسم  المعاملة طبيعة لاير سعودي

 كابيتال الفرنسي السعودي أتعاب اإلدارة  (,363,3633) (1,721,472) (3746433) (723,371)

-- -- (7,733) 346,33 
 أتعاب الوسطاء

 
 

 

 مجلس اإلدارة  المكافآت السنوية (36,37) (48404) 28 -

 

 
 13بحوزة موظفي البنك السعودي الفرنسي والسعودي الفرنسي كابيتال: ) وحدة 3249555على  0203يونيو  12تشتمل الوحدات المصدرة بتاريخ              

 (.وحدة 35,9454: 0202ديسمبر 

 

 

لاير سعودي(        59401: 0202ديسمبر  13لاير سعودي ) 504935بلغ الرصيد النقدي لدى البنك السعودي الفرنسي في نهاية الفترة                

 

مليون لاير  -: 4848يونيو  38مليون لاير سعودي ) 9.,خالل الفترة، حصل الصندوق على تمويل من شركة السعودي الفرنسي كابيتال بمبلغ 
التمويل تم إعادة دفع مبلغ التمويل إلى السعودي الفرنسي كابيتال خالل الفترة. تم استالم في الطرح األولي، سعودي( من أجل االستثمار في االكتتاب 

 مع صفر هوامش الربح.
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  الموجزة األولية إيضاحات حول القوائم المالية

 0302يونيو  03لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية  -22

  تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة

استالمه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم بين متعاملين في السوق القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم 

العادلة بتاريخ القياس، بصرف النظر عما إذا كان ذلك السعر قابل للمالحظة مباشرة أو يتم تقديره باستخدام طرق تقويم أخرى. عند تحديد القيمة 

 ات، يجب أن تكون السوق الرئيسي أو السوق األكثر فائدة قابلة للوصول إليها من قبل الصندوق.للموجودات أو المطلوب

 يستخدم الصندوق التسلسل الهرمي التالي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية:

 المماثلة المدرجة في األسواق النشطة.: أسعار السوق المعلنة، األسعار المعلنة الغير معدلة لألدوات المالية 3المستوى 

: األسعار المعلنة في األسواق النشطة لألصول والخصوم المماثلة أو أساليب التقييم األخرى حيث تستفيد جميع المدخالت المعتبرة وذات 0المستوى 

 األهمية لتلك األساليب على بيانات السوق التي يمكن مالحظتها.

 ث ال تستند المدخالت المعتبرة وذات األهمية على بيانات السوق التي يمكن مالحظتها.أساليب التقييم حي :1المستوى 

المحتفظ بها بالتكلفة  الخسارة واالستثماراتتتكون الموجودات المالية للصندوق من الرصيد البنكي، واستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 أخرى.ومطلوبات مستحقات من الرسوم اإلدارية المستحقة و المطفأة. تتكون المطلوبات المالية للصندوق

 

قيمة العادلة لألدوات يبين الجدول التالي القيمة الدفترية والقيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية، بما في ذلك مستويات التسلسل الهرمي لل

العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة نظراً ألن القيمة المالية المقاسة بالقيمة العادلة. وال يشمل معلومات القيمة 

 الدفترية تقارب بشكل معقول قيمتها العادلة:
 
 
 

 اإلجمالي 0المستوى  0المستوى  2المستوى  القيمة الدفترية 

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

      مراجعة()غير  0302 يونيو 03

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

  الربح أو الخسارة
34463746,,3 34463746,,3 -- -- 34463746,,3 

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

      )مراجعة( 0202ديسمبر  13

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

  الربح أو الخسارة
217,233,331 217,233,331   217,233,331 

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

 

 

 

لم يكن هناك أي تغيير في تصنيف االستثمارات حسب التسلسل الهرمي. حيث لم يكن هناك تغيير بين  0203يونيو  12خالل الستة أشهر المنتهية في 

 .1، ولم يكن هناك تغيير من أو الى المستوى 0، المستوى 3المستوى 
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 الموجزة األولية إيضاحات حول القوائم المالية

 0302يونيو  03لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 والمطلوباتللموجودات  تواريخ االستحقاقتحليل  -20

 : حسب الفترة المتوقع فيها استردادها أو تسويتها، على التواليللموجودات والمطلوبات  يوضح الجدول أدناه تحليل 

 

 (مراجعة)غير  0302 يونيو 03في 
 شهر 20خالل 

 لاير سعودي

 شهر 20بعد 

 لاير سعودي

 اإلجمالي

        لاير سعودي

    الموجودات 

 14,343,334 -- 238,308,01 نقدية وشبة نقدية

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 الخسارة
273,437,221 

-- 
273,437,221 

 72,337 -- 72,337 مصاريف مدفوعة مقدما ومدينون أخرون 
 

───────── ───────── ───────── 
 243,723,474 - 243,723,474 إجمالي الموجودات

 
───────── ───────── ───────── 

    المطلوبات

 443,744 -- 443,744 أتعاب إدارية مستحقة

 37,337 -- 37,337 مستحقات ومطلوبات اخرى
 

───────── ───────── ───────── 
 421,123 -- 421,123 إجمالي المطلوبات

 
═════════ ═════════ ═════════ 

 

 شهر 30خالل  (مراجعة) 0202ديسمبر  13في 

 لاير سعودي

 شهر 30بعد 

 لاير سعودي

 اإلجمالي

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

    الموجودات 

 4,173,313 - 4,173,313 نقدية وشبه نقدية

استثمارات مقاسة  بالقيمة العادلة من خالل الربح 

 أو الخسارة
217,233,331 - 217,233,331 

 13,123 - 13,123 مدفوعات مقدمة 

 274,777 - 274,777 توزيعات أرباح مدينة

 ───────── ──────── ───────── 

 213,374,344 - 213,374,344 إجمالي الموجودات

 ───────── ────────── ───────── 

    المطلوبات

 723,371 - 723,371 أتعاب إدارة مستحقة

 43,141 - 43,141 مستحقات ومطلوبات اخرى 

 ───────── ────────── ───────── 

 417,772 - 417,772 إجمالي المطلوبات

 ═════════ ═════════ ═════════ 

 

  آخر يوم تقويم  -20

 (.0202ديسمبر  13: 0202ديسمبر  13) 0203 يونيو 12كان آخر يوم تقويم للسنة هو  
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م(. 0203اغسطس  37هـ ) الموافق  3551محرم  , للصندوق من قبل مجلس إدارة الصندوق بتاريخ الموجزة األوليةتم اعتماد هذه القوائم المالية  
 


