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 قائمة المركز المالي األولية الموجزة  
 2020يونيو  30كما في 

 

 إيضاح 

 يونيو  30
2020 

 )غير مراجعة( 
 سعوديلاير 

 ديسمبر 31
2019 
 )مراجعة(
 لاير سعودي 

    
    الموجودات 

 1,595,227 10,189,564  نقدية وشبه نقدية 
 55,677,217 38,578,366 4 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 - 42,321  توزيعات أرباح مدينة
  ──────── ───────── 

 57,272,444 48,810,251  الموجودات إجمالي 
  ════════ ════════ 

    المطلوبات 
 371,221 -  استردادات مستحقة
 187,885 73,092  أتعاب إدارة مستحقة

 10,738 10,164  أتعاب حفظ ورسوم إدارية مستحقة
 93,090 68,870  مصاريف مستحقة الدفع

  ──────── ──────── 

 662,934 152,126  المطلوبات إجمالي 
  ──────── ──────── 

    
    حقوق الملكية 

 56,609,510 48,658,125  صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات القابلة لالسترداد
  ───────── ──────── 

 57,272,444 48,810,251  إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 
  ═════════ ════════ 

    
 5,378,056 5,162,210  وحدات مصدرة قابلة لالسترداد

  ════════ ════════ 

    
 10.53 9.43  صافي قيمة الموجودات العائد لكل وحدة

  ════════ ════════ 
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 قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة )غير مراجعة( 
 يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 

 إيضاح

 يونيو  30
2020 

 لاير سعودي

 يونيو 30
2019 

 لاير سعودي 
    االستثمار دخل 

صافي )خسارة( ربح استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
 الخسارة

5 (6,138,085) 13,641,366 

 2,217,625 732,232  توزيعات أرباح
  ──────── ──────── 

  (5,405,853) 15,858,991 
  ──────── ──────── 

    المصاريف 
 (922,889) (441,803) 8 أتعاب إدارة

 (246,400) (190,365) 7 مصاريف أخرى
  ──────── ──────── 

  (632,168) (1,169,289) 
  ──────── ──────── 

 14,689,702 (6,038,021)  صافي )خسارة( دخل الفترة 
    

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

 14,689,702 (6,038,021)  )الخسارة( الدخل الشامل للفترة إجمالي 
  ════════ ════════ 
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 )غير مراجعة( قائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية الموجزة 
 يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 يونيو  30 

2020 
 لاير سعودي

 يونيو 30
2019 

 لاير سعودي 
   

 113,624,402 56,609,510 حقوق الملكية في بداية الفترة

 ───────── ───────── 

 14,689,702 (6,038,021) السنةربح/ )خسارة( 
 - - للفترةالدخل الشامل اآلخر 

 ───────── ───────── 

 14,689,702 (6,038,021) الشامل للفترة لدخلاخسارة(/(إجمالي 
   

 8,650,000 - متحصالت من الوحدات المصدرة خالل الفترة
 (50,814,346) (1,913,364) قيمة الوحدات المستردة خالل الفترة

 ───────── ───────── 

 86,149,758 48,658,125 نهاية الفترة حقوق الملكية في  
 ═════════ ═════════ 

 
 معامالت الوحدات القابلة لالسترداد 

 
 يونيو: 30فيما يلي ملخصاً لمعامالت الوحدات تم إجراؤها للفترة المنتهية في 

 
 
 

 يونيو  30
2020 
 الوحدات 

 يونيو 30
2019 
 الوحدات

   
 11,866,733 5,378,056 الوحدات في بداية الفترة 

 ──────── ──────── 

 829,421 - وحدات مصدرة خالل الفترة 
 (4,675,374) (215,846) وحدات مستردة خالل الفترة 

 ──────── ──────── 

 (3,845,953) (215,846) صافي )النقص( في الوحدات
 ──────── ──────── 

 8,020,780 5,162,210 الوحدات في نهاية الفترة 
 ════════ ════════ 
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 قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة )غير مراجعة( 
 يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 يونيو  30 

2020 
 لاير سعودي

 يونيو 30
2019 

 لاير سعودي 
   األنشطة التشغيلية 

 14,689,702 (6,038,021) صافي )خسارة( دخل الفترة
   

   التعديالت لتسوية صافي الدخل إلى صافي التدفقات النقدية:
غير محققة عن استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو   )أرباح(خسائر

 (1,376,578) 2,811,823 الخسارة
   ──────── ──────── 

  (3,226,198) 13,313,124 
   تعديالت رأس المال العامل:

 22,119,112 14,287,028 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 9,600 (42,321) توزيعات أرباح مدينة
 - (371,221) استردادات مستحقة
 (12,360) (114,793) أتعاب إدارة مستحقة

 (3,456) (574) أتعاب حفظ ورسوم إدارية مستحقة
 (41,091) (24,220) مصاريف مستحقة الدفع

 ──────── ──────── 

 35,384,929 10,507,701 صافي التدفقات النقدية مـن األنشطة التشغيلية
 ──────── ──────── 

   األنشطة التمويلية 
 8,650,000 - متحصالت من الوحدات المباعة
 (50,814,346) (1,913,364) قيمة الوحدات المستردة     

 ──────── ──────── 

 (42,164,346) (1,913,364) صافي النقدية )المستخدمة في( األنشطة التمويلية
 ──────── ──────── 

 (6,779,417) 8,594,337 النقدية وشبه النقدية صافي الزيادة )النقص( في  
   

 13,897,843 1,595,227 النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة
 ──────── ──────── 

 7,118,426 10,189,564 النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة 
 ════════ ════════ 
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 عام -1
 

صـندوق الفرص السـعودية )"الصـندوق"( هو صـندوق غير محدد المدة، أنشـج بموجب اتفاقية بين شـركة عوده كابيتال )"مدير 
الصندوق"( والمستثمرين فيه )"مالكي الوحدات"(. تتمثل أهداف الصندوق في االستثمار بما يتوافق مع المعايير الشرعية وزيادة  

االســتثمار بشــكل رئيســي في أســهم الشــركات الســعودية المدرجة، وعلى وجه التحديد   رأس المال على المدى الطويل من خالل
الـشركات المدرجة في مؤـشر ـستاندرد  ند بورز بما يتوافق مع ـضوابط الـشريعة اإلـسالمية. ولن يقوم الـصندوق بتوزيع أي أرباح  

 دية الموزعة إلى الصندوق.  إلى مالكي الوحدات، وسيقوم بإعادة استثمار األرباح وتوزيعات األرباح النق

( بموجب موافقة هيئة السوق المالية )"الهيئة"(، وبدأ 2015أبريل  15هــ )الموافق 1436رجب  26تم تأسيس الصندوق بتاريخ 
 .2015مايو  1الصندوق عملياته بتاريخ 

داري للصـندوق )"اإلداري"(. يتم قام الصـندوق بتعيين إت  إس بي سـي العربية السـعودية للعمل كأمين حفظ )"أمين الحفظ"( وإ
 دفع أتعاب الحفظ وخدمات اإلداري من قبل الصندوق.

 إن عنوان مدير الصندوق كما يلي:

 شركة عوده كابيتال
 طريق األمير محمد بن عبد العزيز    2908 -الطابق الثالث-مبنى سنتريا 

 6055-12241، الرياض 28وحدة رقم  -العليا 
 السعوديةالمملكة العربية 

 
 اللوائح النظامية  -2
 

هـ )الموافق 1427ذو الحجة    3يخضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار )"الالئحة"( الصادرة من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ  
( لالئحة صناديق االستثمار الجديدة )"الالئحة 2016نوفمبر  6هـ )الموافق 1438صفر  6( واعتباراً من 2006ديسمبر  24

(، والتي تنص على األمور 2016مايو  23هـ )الموافق 1437شعبان  16المعدلة"( الصادرة من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ 
 التي يتعين على جميع صناديق االستثمار العاملة في المملكة العربية السعودية اتباعها.

 
 أسس اإلعداد والتغيرات في السياسات المحاسبية  -3
 
 اإلعدادأسس  3-1

( "التقرير المالي األولي" والمعتمد في المملكة العربية 34تم إعداد هذه القوائم  المالية األولية الموجزة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي )
 السعودية. 

 
، وعليه يجب قراءتها إن القوائم المالية األولية الموجزة ال تتضمن كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية

 .2019ديسمبر  31جنبًا إلى جنب مع القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 
 

 تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة على أساس التكلفة التاريخية، فيما عدا االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل
 مة العادلة لها، وكذلك باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي ومبدأ االستمرارية.الربح أو الخسارة، والتي تظهر بالقي

 
تم عرض هذه القوائم المالية األولية الموجزة باللاير السعودي، والذي يعتبر العملة الوظيفية للصندوق، وتم تقريب كافة المبالغ 

 ألقرب لاير سعودي، ما لم يرد خالف ذلك.
 
 والتفسيرات والتعديالت الجديدةالمعايير  3-2

وية تتماشى السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم المالية السن
ديدة ألول مرة في . يسري مفعول العديد من المعايير والتعديالت والتفسيرات الج 2019ديسمبر  31للصندوق للسنة المنتهية في 

 ، لكن ليس لها أي أثر على القوائم المالية األولية الموجزة للصندوق.2020
 

ــارية بعد حتى تاريخ إصــدار القوائم المالية األولية الموجزة   ــيرات األخرى الصــادرة وغير الس هناك العديد من التعديالت والتفس
ــيرات أي أثر على القوائم المالية األولية الموجزة   ــندوق أنه لن يكون لهذه التعديالت والتفسـ ــندوق. ويعتقد مجلس إدارة الصـ للصـ

طبيق هذه التعديالت والتفسيرات، إذا ينطبق ذلك،  عند سريانها.للصندوق. يعتزم الصندوق ت
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 االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة -4
 

 فيما يلي ملخصاً بمكونات االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
 
 )غير مراجعة(  2020يونيو  30  

 
المئوية النسبة 

 للقيمة السوقية 
 التكلفة 

 لاير سعودي 
 القيمة السوقية 
 لاير سعودي 

األرباح )الخسائر(  
 غير المحققة 
 لاير سعودي 

     األسهم  
 ( 72,131) 10,340,930 10,413,061 %27 الخدمات البنكية والمالية 

 10,197 4,872,268 4,862,071 %13 التجزئة
 (141,091) 4,767,860 4,908,951 %12 صناعات البتروكيماويات  

 270,746 4,491,963 4,221,217 %11 اتصاالت وتقنية المعلومات 

 372,128 2,728,640 2,356,512 %7 الزراعة والصناعات الغذائية 

 104,920 2,629,250 2,524,330 %7 طاقة ومنافع عامة 

 (159,878) 2,282,947 2,442,825 %6 أسمنت
 8,035 1,711,520 1,703,485 %4 تطوير عقاري

 726,065 1,639,430 913,365 %4 نقل
 ( 10,990) 998,955 1,009,945 %3 تأمين

 13,652 727,200 713,548 %2 رعاية الصحية
 14,258 733,163 718,905 %2 البناء واإلنشاء 

 14,612 654,240 639,628 %2 االستثمار الصناعي 
 ────── ────────── ────────── ──────── 

 1,150,523 38,578,366 37,427,843 % 100 اإلجمالي 
 ══════ ══════════ ══════════ ═════════ 
 

 )مراجعة( 2019ديسمبر  31  

 
النسبة المئوية  
 للقيمة السوقية

 التكلفة 
 لاير سعودي

 القيمة السوقية
 لاير سعودي

األرباح )الخسائر( 
 غير المحققة
 لاير سعودي

     األسهم  
 2,966,749 15,691,264 12,724,515 %28 الخدمات البنكية والمالية 
 (31,081) 10,505,334 10,536,415 %19 صناعات البتروكيماويات 

 393,848 8,808,753 8,414,905 %16 التجزئة
 110,491 5,124,307 5,013,816 %9 اتصاالت وتقنية المعلومات 

 158,884 1,444,300 1,285,416 %3 الزراعة والصناعات الغذائية 
 33,175 1,727,070 1,693,895 %3 االستثمار الصناعي 

 (9,683) 849,920 859,603 %2 التأمين 
 134,979 4,140,362 4,005,383 %7 تطوير عقاري

 215,349 2,505,971 2,290,622 %5 أسمنت

 (134,674) 3,963,827 4,098,501 %7 طاقة ومنافع عامة 
 124,309 916,109 791,800 %1 نقل
 ────── ────────── ────────── ───────── 

 3,962,346 55,677,217 51,714,871 %100 اإلجمالي 
 ══════ ══════════ ══════════ ═════════ 
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 صافي )الخسارة( الربح من االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  -5
 
 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في  
 2020 

 )غير مراجعة( 
 دوالر أمريكي 

2019 
 )مراجعة(

 دوالر أمريكي
   

 12,264,788 (3,326,262) )خسائر( أرباح محققة  
 1,376,578 (2,811,823) أرباح غير محققة

 ───────── ───────── 
 (6,138,085) 13,641,366 
 ═════════ ═════════ 
 
 لألدوات المالية القيمة العادلة    -6
 

لدى الصندوق فقط استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي تم قياسها بالقيمة العادلة وتصنيفها ضمن 
رى من التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة. تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة لكافة الموجودات والمطلوبات المالية األخ 1المستوى 

عاً بتاريخ إعداد القوائم المالية تقارب قيمتها الدفترية وذلك نظراً لمدتها قصيرة األجل وإمكانية تسييلها على الفور. ويتم تصنيفها جمي
من التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة. لم يكن هناك تحويالت بين المستويات المختلفة للتسلسل الهرمي للقيمة  2ضمن المستوى 

 لة خالل السنة الحالية أو السنة السابقة.العاد
 
 المصاريف األخرى -7
 
 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في  
 2020 

 )غير مراجعة( 
 دوالر أمريكي 

2019 
 )مراجعة(
 دوالر أمريكي

   
 105,473 59,999 أتعاب حفظ ورسوم إدارية 

 53,907 28,051 مصروف ضريبة قيمة مضافة
 22,315 22,500 مراجعةأتعاب 

 34,189 34,200 رسوم معامالت 
 14,877 25,412 أتعاب الهيئة الشرعية

 12,679 13,953 رسوم المؤشر االسترشادي
 2,480 2,500 نشر معلومات الصندوق على موقع تداول

 480 3,750 أخرى
 ──────── ──────── 
 190,365 246,400 
 ════════ ════════ 
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 المعامالت مع الجهات ذات العالقة -8
 

 أتعاب اإلدارة والمعامالت األخرى
 

من صافي قيمة الموجودات، ويتم احتسابها على أساس يومي ودفعها بتاريخ   %1.75يدفع الصندوق أتعاب إدارة بمعدل سنوي قدره  
 أول يوم تقويم من الشهر التالي.

 يسترد من الصندوق المصاريف المدفوعة من قبل مدير الصندوق نيابةً عنه. 
تم اإلفصاح عن مصروف أتعاب االدارة في قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة، في حين تم اإلفصاح عن الرسوم اإلدارية  

تم اإلفصاح عن أتعاب اإلدارة المستحقة والرسوم  ( حول القوائم المالية األولية الموجزة.7ومكافأة الهيئة االستشارية في اإليضاح )
 اإلدارية المستحقة في قائمة المركز المالي األولية الموجزة.

 
 تتم عمليات التداول في سوق األسهم السعودي من خالل مدير الصندوق.

 
 الوحدات المحتفظ بها من قبل الجهات ذات العالقة

 31وحدة مملوكة من قبل جهات منتسبة لمدير الصندوق )  796,813على    2020يونيو    30يشتمل حساب مالكي الوحدات كما في  
 (.1,010,515: 2019ديسمبر 

 
 تحليل تواريخ االستحقاق للموجودات والمطلوبات  -9
 

 يوضح الجدول أدناه تحليل للموجودات والمطلوبات حسب الفترة المتوقع فيها استردادها أو سدادها، على التوالي:
 

 2020يونيو  30في كما 

 خالل 

 شهًرا  12
 بعد

 اإلجمالي  شهًرا  12
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  
    

    الموجودات 
 10,189,564 - 10,189,564 نقدية وشبه نقدية

 38,578,366 - 38,578,366 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 42,321 - 42,321 توزيعات أرباح مدينة

 ───────── ───────── ───────── 

 48,810,251 - 48,810,251 إجمالي الموجودات 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

    المطلوبات 
 73,092 - 73,092 أتعاب إدارة مستحقة

 10,164 - 10,164 أتعاب حفظ ورسوم إدارية مستحقة
 68,870 - 68,870 مصاريف مستحقة الدفع 

 ───────── ───────── ───────── 

 152,126 - 152,126 إجمالي المطلوبات 
 ═════════ ═════════ ═════════ 



 صندوق الفرص السعودية 
 قبل شركة عوده كابيتال( )مدار من 

 )تتمة(  الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية األولية 
 2020يونيو  30كما في  
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 2019ديسمبر  31كما في 

 خالل

 شهًرا 12
 بعد
 اإلجمالي  شهًرا 12

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 
    

    الموجودات 
 1,595,227 - 1,595,227 نقدية وشبه نقدية

 55,677,217 - 55,677,217 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 ───────── ───────── ───────── 

 57,272,444 - 57,272,444 إجمالي الموجودات 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

    المطلوبات 
 371,221 - 371,221 استردادات مستحقة
 187,885 - 187,885 أتعاب إدارة مستحقة

 10,738 - 10,738 أتعاب حفظ ورسوم إدارية مستحقة
 93,090 - 93,090 مصاريف مستحقة الدفع 

 ───────── ───────── ───────── 

 662,934 - 662,934 إجمالي المطلوبات 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 آخر يوم للتقويم   -10
 

 (.2019ديسمبر  31: 2019) 2020يونيو  30كان  خر يوم تقويم للفترة هو 
 

 على القوائم المالية  19-األثر الناتج عن كوفيد  -11
 

تطور وازدياد. ولذلك، من الصعوبة بمكان التنبؤ  مؤخًرا في( الذي ظهر 19وال يزال تفشي فيروس كورونا المستجد )كوفيد  
الصندوق. اعمال على اآلن بحجم ومدى تأثيره بالكامل  

 
التي ال يمكن التنبؤ بها  وال يزال من غير المؤكد تحديد حجم ومدى تلك اآلثار واالقتصادية ويتوقف ذلك على التطورات المستقبلية

بشكل دقيق في الوقت الحالي، مثل معدل انتقال فيروس كورونا وحجم ومدى فعالية اإلجراءات المتخذة بهدف احتوائه. وفي ضوء 
قوائم عدم التأكد حاليًا من األثر االقتصادي، فإنه من غير الممكن إجراء تقدير موثوق به لألثر الناتج عن ذلك بتاريخ اعتماد هذه ال

 المالية.
 

 ومن الممكن أن تؤثر هذه التطورات على النتائج المالية والتدفقات النقدية والوضع المالي مستقباًل للصندوق.
 

 األحداث الالحقة  -12
 

ة في رأي اإلدارة، لم تكن هناك أي أحداث الحقة لتاريخ إعداد القوائم المالية وقبل إصدار هذه القوائم المالية الموحدة األولية الموجز
 والتي تتطلب إجراء تعديالت أو تقديم إفصاحات بشأنها في هذه القوائم المالية األولية الموجزة.

 
 وجزة اعتماد القوائم المالية األولية الم -13
 
أغسطس  10هـ )الموافق 1441ذو الحجة  20تم اعتماد هذه القوائم المالية األولية الموجزة من قبل مجلس إدارة الصندوق  

2020.) 
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