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 صندوق األول لألسهم السعودية 

 )صندوق أسهم محلي مفتوح مطروح طرحا عاما(
 )المدار من قبل شركة األول كابيتال( 

 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في القوائم المالية 
 وتقرير مراجع الحسابات المستقل 

 
 
 
 صفحــة  فهرســـت      

  تقرير المراجع المستقل حول القوائم المالية  -

 1 م 2021 ديسمبر 31 قائمة المركز المالي كما في    -

 2 م 2021 ديسمبر 31ي المالية المنتهية ف للسنة قائمـــة الربح أو الخسارة والدخل الشامل ااَلخر    -

 3 م 2021ديسمبر 31صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات للسنة المالية المنتهية فى  التغيرات فىقائمة   -

 4 م 2021ديسمبر 31قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية فى    -

 5 م 2021ديسمبر  31 في المنتهيةالمالية   للسنة إيضاحات حول القوائم المالية    -
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 لألسهم السعودية صندوق األول 
 )صندوق أسهم محلي مفتوح مطروح طرحا عاما(

  م2021 ديسمبر 31كما في  المالي قائمة المركز
 بالريال السعودي( )

 
 

  

    
 م 2020 ديسمبر 31 م 2021ديسمبر  31 إيضاح 

    الموجودات
 1,175,694 973,234 7 وما في حكمه النقد 

 9,993,913 900,016 8 العادلة من خالل الربح أو الخسارة مالية بالقيمة موجودات
 - 207,020 9 دفعات تحت حساب االستثمار 

 695 695  مصروفات مدفوعه مقدما
 11,170,302 2,080,965  إجمالي الموجودات

     
    

      المطلوبات
 56,113 42,965 10 أخرى مصروفات مستحقة ومطلوبات 

 56,113 42,965  إجمالي المطلوبات 
 11,114,189 2,038,000  صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات

 593,997 80,231 11 عدد الوحدات القائمة )وحدة( 
 18,71 25,40  صافي الموجودات للوحدة 
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 صندوق األول لألسهم السعودية 
 عاما()صندوق أسهم محلي مفتوح مطروح طرحا 
ــة الربح أو الخسارة والدخل الشامل ااَلخر   قائمـ

 م 2021 ديسمبر  31 للسنة المالية المنتهية في
 )بالريال السعودي( 

   
 م 2020 م 2021 إيضاح 

    الدخل 
من موجودات مالية بالقيمة العادلة من   أرباح محققة

 933,992 2,406,959 1-8 خالل الربح أو الخسارة 
من موجودات مالية  غير محققة أرباح /)خسائر(

 613,641 )1,496(  1-8 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 170,396 125,933  مستلمة  توزيعات أرباح

 1,718,029 2,531,396  الدخل إجمالي 
   6 المصروفات
 )150,671(  )106,625(   أتعاب إدارة

 )30,000(  )30,000(   مكافآت مجلس اإلدارة 
 )20,875(  )24,150(   أتعاب مهنية 
 )21,057(  )21,945(   أتعاب حفظ 

 )10,028(  )10,000(   رسوم الرقابة الشرعية 
 )7,500(  )7,500(   والمراجعةرسوم اإلفصاح 

 )5,250(  )5,750(   رسوم التداول 
( 486,11)  مصروفات أخرى    )10,057( 

 )255,438(  )217,456(   إجمالي المصروفات
     

في صافي الموجودات العائدة لمالكي  الزيادة
 1,462,591 2,313,940  الوحدات 

    الدخل ) الخسارة( الشامل اآلخر 
 - -  اإليرادات / )الخسائر( الشاملة األخرى 

    
 1,462,591 2,313,940  العائدة لمالكي الوحدات  للسنةإجمالي الدخل الشامل 

  



 

 . جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 32إلى  5تعتبر اإليضاحات المرفقة على الصفحات من 
 

   3 
 

 صندوق األول لألسهم السعودية 
 )صندوق أسهم محلي مفتوح مطروح طرحا عاما(

 لموجودات العائدة لمالكي الوحدات قائمة التغيرات في صافي ا 
 م 2021 ديسمبر  31 المالية المنتهية فيللسنة 

 )بالريال السعودي( 
 م 2020 ديسمبر 31 م 2021 ديسمبر 31 
   

 9,718,995 11,114,189 صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات في بداية السنة 
   

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

   
50202,00, الوحدات المصدرةمتحصالت من   - 

   
( 13,390,631) الوحدات المستردة مدفوعات مقابل  (67,397 )  

   
( 940275,) صافي التعامل في الوحدات  9,651,598 

   
,9402,313 لمالكي الوحدات الموجودات العائدة صافي في  الزيادة  1,462,591 

   
 11,114,189 2,038,000 الوحدات في نهاية السنةصافي الموجودات العائدة لمالكي 
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 صندوق األول لألسهم السعودية 
 )صندوق أسهم محلي مفتوح مطروح طرحا عاما(

 م 2021 ديسمبر 31 للسنة المالية المنتهية فيقائمة التدفقات النقدية  
 )بالريال السعودي( 

 م 2020 ديسمبر 31 م 2021 ديسمبر 31  
    النقدية من األنشطة التشغيليةالتدفقات  

 1,462,591 2,313,940  الزيادة في صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات 
    

    تعديالت لـ: 
بالقيمة  موجودات ماليةغير محققة من  (أرباح) /خسائر 

 العادلة من خالل الربح او الخسارة
 1,496 (613,641 )  

  2,315,436 950848,  
    :الموجودات والمطلوبات التشغيليةصافي التغير في 

( 662,710) 9,092,401  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة موجودات مالية  
( 207,020)  دفعات تحت حساب االستثمار   - 

( 695) -  مصروفات مدفوعة مقدما  
( 13,148)  أخرى مصروفات مستحقة ومطلوبات   6,185 

 191,730 11,187,669  األنشطة التشغيليةمن صافي النقدية الناتجة 
    

    التمويليةالتدفقات النقدية من األنشطة 
 - 2,000,502  متحصالت من الوحدات المصدرة

( 13,390,631)  الوحدات المستردة مدفوعات مقابل  (67,398 )  
( 11,390,129)  التمويليةاألنشطة )المستخدمة في(   صافي النقدية  (67,398)  

    
( 460،202)  صافي التغير في النقد وما في حكمه   124,332 

 1,051,362 1,175,694  النقد وما في حكمه في بداية السنة
 1,175,694 973,234  ديسمبر 31النقد وما في حكمه في 
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 الصندوق وأنشطته  .1
عام(،)الصندوق( هو صندوق استثماري مفتوح للمشاركة والتخارج  طرح  (  صندوق األول لألسهم السعودية

األول  شركة  قبل  من  يهدف    يدار  الصندوق.  في  الوحدات  حملة  لصالح  الصندوق(  )مدير  كابيتال 
الصندوق لتحقيق نمو في رأس المال المستثمر على المدى المتوسط والطويل األجل من خالل استثمار  

الم السعودية  الشركات  أسهم  السعودي.  في  األسهم  سوق  في  هيئة  درجة  بمخاطبة  الصندوق  مدير  قام 
بتاريخ   المالية  )الموافق  1430محرم    20السوق  (  2009يناير    17هـ  طرحم  الصندوق   بشأن  وحدات 

موافقة طرحًا   على  الحصول  تم  وقد  مفتوحة،  الصندوق  مدة  فإن  الصندوق  وأحكام  لشروط  وطبقا  عامًا، 
بتاري المالية  السوق  )الموافق  1430رجب    8خ  هيئة  الصندوق  م(  2009يوليو    1هـ  وحدات  طرح  على 

 طرحًا عامًا وفقًا لشروط وأحكام الصندوق النهائية. 
 وفقا لنشرة الشروط واألحكام مدة الصندوق مفتوحة.

 
 الجهة المنظمة  .2

)الهيئة( طبق المالية  السوق  الصادر عن هيئة  )النظام(  استثمار  صناديق  لنظام  الصندوق  للقرار رقميخضع   ا 
الحجة    3م في  1-219-2006  بالقرار رقم  2006ديسمبر    24هـ )الموافق  1427ذو   م( والتي تم تعديلها 
في  1-61-2016  )الموافق  1437شعبان    16م  متطلبات 2016مايو    23ه  بالتفصيل  يحدد  والذي  م( 

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

 أسس إعداد القوائم المالية .3
 بيان اإللتزام )المعايير المحاسبية المطبقة( 3-1
 السـعودية العربيـة المملكـة فـي المعتمـدة الماليـة للتقـارير الدوليـة للمعـايير وفقـا الماليـة القـوائم هـذه إعـداد تـم -

 .حاسبينراجعين والمللم السعودية الهيئة من المعتمدة األخرى  واإلصدارات والمعايير
 

 

  أساس القياس  3-2
 اإلستحقاق المحاسبي ومفهوم اإلستمرارية وعلى أساس مبدأ التكلفة التاريخيةمبدأ  بإستخدامالمالية  القوائم ھذه إعداد تم
 : المالي المركز في قائمة الواردة التالية  الهامة البنود عدا ما

 

 طريقة القياس  البند 
  

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

 ما لم يرد خالف ذلك. 
 

 الهامة المحاسبية السياسات .4
 والتفسيرات  المعايير على والتعديالت الجديدة المعايير 4-1
 

 م: 2021يناير  1المعايير الجديدة والتعديالت التالية ألول مره اعتباًر ا من  الصندوق  اعتمد
تصـحيح ييـاس  16والمعيـار الـدولي للتقريـر المـالي رقـم  7تعديالت على المعيار الـدولي للتقريـر المـالي رقـم  • 

 المرحلة الثانية –سعر الفائدة  
تنفيذ اإلصالحات، بما في ذلك استبدال األسـعار القياسـية  تعالج تعديالت المرحلة الثانية المشكالت التي تنشأ عن

ــوط  ــبة التحـ ــافية مـــن تطبيـــق متطلبـــات محاسـ ــاءات مؤقتـــة إضـ ــة الثانيـــة إعفـ ــديالت المرحلـ بأســـعار بديلـــة.  تـــوفر تعـ
علــى عالقــات التحــوط المتــأثرة  9والمعيــار الــدولي للتقريــر المــالي رقــم  39الخاصــة بمعيــار المحاســبة الــدولي رقــم 

 مباشر بإصالح مؤشر سعر الفائدة.بشكل 
 -امتيازات االيجار المتعلقة بجائحة كوفيـد-، "عقود االيجار"16ار الدولي للتقرير المالي رقم تعديل على المعي • 

19. 
م، نشر مجلس  2020، تم منح امتيازات إيجار للمستأجرين. في مايو (19 -كوفيد)لجائحة فيروس كورونا  نتيجة

يــــوفر وســــيلة عمليــــة اختياريــــة  16معــــايير المحاســــبة الــــدولي تعــــدياًل علــــى المعيــــار الــــدولي للتقريــــر المــــالي رقــــم 
 31 يعـــد تعــدياًل لعقـــد اإليجــار. فـــي 19 -للمســتأجرين لتقيــيم مـــا إذا كــان امتيـــاز اإليجــار المتعلـــق بفيــروس كوفيــد

م إلـى  2021يونيـو  30م، نشر مجلس معايير المحاسبة الدولي تعـدياًل إضـافًيا لتمديـد التـاريخ مـن  2021مارس  
م. يمكن للمستأجرين اختيار المحاسبة عن امتيازات اإليجار بنفس الطريقة التـي يقومـون بهـا إذا  2022يونيو   30

، ينــتج عــن ذلــك المحاســبة عــن االمتيــاز كمــدفوعات لــم تكــن هنــاك تعــديالت علــى اإليجــار. فــي كثيــر مــن الحــاالت
 التي وقع فيها الحدث أو الظرف الذي أدى إلى حدوث الدفعة المخفضة. (الفترات)الفترة إيجار متغيرة في 

 
 

 إن تطبيق هذه التعديالت ليس له أي تأثير جوهري على القوائم المالية خالل السنة.
 

 المعايير الصادرة التي لم يتم تطبيقها بعد  4-2
 1بــدًءا مــن أو بعــد  ةيللفتــرات الســنو  ةيفيمــا يلــي التعــديالت علــى المعــايير غيــر المطبقــة التــي صــدرت وتكــون ســار 

إعــداد هــذه القــوائم الماليــة. وال بتطبيقهــا عنــد  يقــم الصــندوق الســماح بــالتطبيق المبكــر، ولكــن لــم  م مــع2022ينــاير 
 أدناه: التيوالتعد رييالمعا قيحال تطب فى ةيعلى القوائم المال اً يجوھر  رأيوجود تأث الصندوق توقع ي
 "(.ةيعرض القوائم المال" ۱الدولي  اريعلى المع التيااللتزامات )التعد  فيتصن • 

، "عــرض القــوائم الماليــة " ، علــى أن  1هــذه التعــديالت ضــيقة النطــاق علــى معيــار المحاســبة الــدولي رقــم  توضــح
غيـر متداولـة، اعتمـاًدا علـى الحقـوق الموجـودة فـي نهايـة فتـرة التقريـر.  متداولـة أواإللتزامات يتم تصنيفها على أنها 

التقرير)علــى ســبيل المثــال، اســتالم تنــازل أو إخــالل  اريخال يتــأثر التصــنيف بتوقعــات المنشــأة أو باألحــداث بعــد تــ
 عندما يشير إلى "تسوية " التزام. 1بتعهد(. يوضح التعديل أيًضا ما يعنيه معيار المحاسبة الدولي رقم 
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 37و  16المحاسبة الدولية رقم  ومعايير 3تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  • 
، "انــدماج األعمــال" تحــدية إلشــارة فــي المعيــار الــدولي للتقريــر المــالي رقــم 3المعيــار الــدولي للتقريــر المــالي رقــم -
 ) لإلطار المفاهيمي للتقارير المالية دون تغيير المتطلبات المحاسبية الندماج األعمال.3(

أن تخصــم مــن تكلفــة  الصــندوق ، "الممتلكــات واآلالت والمعــدات" علــى  16يحظــر معيــار المحاســبة الــدولي رقــم -
ــير  ــاء تحضــ ــة أثنــ ــع العناصــــر المنتجــ ــن بيــ ــتلمة مــ ــالغ المســ ــدات المبــ ــندوق الممتلكــــات واآلالت والمعــ ــل  الصــ لألصــ

هذه والتكاليف ذات الصـلة فـي  تبعائدات المبيعا الصندوق عترف يلالستخدام المقصود منه. بداًل عن ذلك، سوف 
 مة الربح أو الخسارة.قائ
، "المخصصـــات والمطلوبــات والموجـــودات المحتملــة" التكـــاليف التـــي  37يحــدد المعيـــار المحاســبي الـــدولي رقــم  -
 عند تقييم ما إذا كان العقد سيتسبب في خسارة. الصندوق تضمنها  ي
 8المحاسبة الدولي رقم ومعيار  2وبيان الممارسة رقم  1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  • 

التعـديالت إلـى تحسـين إفصـاحات السياسـة المحاسـبية ومسـاعدة مسـتخدمي القـوائم الماليـة علـى التمييـز بـين   تهدف
 التغييرات في التقديرات المحاسبية والتغيرات في السياسات المحاسبية.

تعلقـة بـالموجودات والمطلوبـات الضـريبة المؤجلـة الم  -  12تعديل على معيار المحاسـبة الـدولي رقـم    فيتصن • 
 الناشئة من معاملة واحدة

هذه التعديالت من الشركات أن تثبت الضريبة المؤجلة على المعامالت التي تؤدي، عنـد اإلثبـات المبـدئي،   تتطلب
 إلى مبالغ متساوية من الفروقات المؤقتة القابلة للخصم والخاضعة للضريبة.

 المطبقة الهامة السياسات المحاسبية 4-3
 تصنيف ما هو متداول مقابل ما هو غير متداول -أ

 

 الموجودات  -
الموجـودات والمطلوبـات فـي قائمـة المركـز المـالي اسـتنادًا إلـى التصـنيف متـداول/غير متـداول. يعرض الصندوق 

 ويتم تصنيف األصل ضمن الموجودات المتداولة في حال:
 توقع بيع األصل أو هناك نية لبيعه أو استهالكه خالل دورة األعمال العادية التشغيلية؛ أو  •
 صل بشكل رئيسي بغرض المتاجرة؛ أو االحتفاظ باأل •
كــون األصــل نقــدا أو فــي حكــم النقــد إال إذا  شــهرًا بعــد تــاريخ التقريــر المــالي؛ أو ۱۲توقــع بيــع األصــل خــالل  •

شـــهرًا علـــى األقـــل مـــن تـــاريخ التقريـــر ۱۲كـــان محظـــور تبـــادل األصـــل أو اســـتخدامه لتســـوية التـــزام مـــا خـــالل 
 المالي.

 .دات األخرى كموجودات غير متداولة )إن وجدت(جميع الموجو بتصنيف  يقوم الصندوق 
 

 المطلوبات   -
 يعتبر االلتزام ضمن المطلوبات المتداولة في حال: 

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

 .اولة )إن وجدت(بتصنيف جميع االلتزامات األخرى كمطلوبات غير متد الصندوق  يقوم 
 

 حكمه في وما النقد -ب
 فـي الصـندوق  والنقـد البنوك لدى األرصدة من حكمه في وما النقد يتكون  ، النقدية التدفقات قائمة إعداد ألغراض
 قصـيرة واسـتثمارات أخـرى  أقل البنوك أو أشهر ثالثة خالل أصلية إستحقاق فترة لها والتي قصيرة األجل والودائع

 إنشـائها مـن تـاريخ أقـل أو أشـهر ثالثـة األصـلية اسـتحقاقها فتـرة تكـون  وجـدت، والتـي إن السـيولة، عاليـة األجـل
 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 -ت
تتضمن ودائع المرابحة ألجل لدى البنوك إيداعات لدى البنوك مـدة اسـتحقاقها األصـلية أكثـر مـن ثالثـة أشـهر وأقـل 

 من سنة واحدة من تاريخ اإليداع. 
 

  يياس القيمة العادلة -ث
القيمــة العادلــة هــي الســعر الــذي يمكــن الحصــول عليــه مقابــل بيــع أصــل أو ســداد التــزام فــي معاملــة تــتم بــين  -

أطراف السوق في تاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة إلى االفتراض بأن معاملـة بيـع األصـل أو تحويـل 
 االلتزام تتم إما:

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

 . الصندوق يجب ان تكون السوق الرئيسي أو السوق األكثر منفعة قاباًل للوصول اليه من قبل  -
عنــد تســعير  أطــراف الســوق  االفتراضــات التــي يســتخدمها باســتعمال التــزام مــا أو ألصــل العادلــة القيمــة قيــاس يــتم -

 مصالح اقتصادية لهم.افتراض أن األطراف في السوق يتصرفون وفق ما يحقق أفضل  االلتزام على أو األصل
يأخـــذ قيـــاس القيمـــة العادلـــة لألصـــل غيـــر المـــالي فـــي الحســـبان قـــدرة األطـــراف فـــي الســـوق علـــى تـــوفير منـــافع  -

اقتصادية باستخدام األصل فيما يحقق أفضـل منفعـة منـه أو بيعـه إلـى طـرف أخـر مـن أطـراف السـوق لتحقيـق 
 أفضل منفعة منه.

الظــروف وتتــوافر لهــا بيانــات كافيــة لقيــاس القيمــة العادلــة وتعظــيم أســاليب تقيــيم تــتالءم مــع  يســتخدم الصــندوق  -
 :، حية استخدام المعطيات القابلة للمالحظة ذات العالقة وتقليص استخدام المعطيات غير القابلة للمالحظة

المسـتوى  ذلـك فـي بمـا اإلدارة، علـى الهامـة القيمـة العادلـة قياسـات جميـع علـى اإلشـراف مسـؤولية تقـع •
 .العادلة للقيم الثالة

 دوري. بشكل التقييم وتعديالت للمالحظة القابلة غير الهامة المدخالت بمراجعة اإلدارة وتقوم •
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يستخدم الصندوق خبراء خارجيين مؤهلين ومستقلين فيما يتعلق بقياس القيم العادلـة. يتحمل الخبراء المسوولية  -
 .3، بما في ذلك القيم العادلة للمستوى الهامةالشاملة عن القيام بجميع قياسات القيمة العادلة 

 
 

يقــوم الخبــراء الخــارجيون بصــورة منتظمــة بمراجعــة المــدخالت الهامــة غيــر القابلــة للمالحظــة وتعــديالت التقيــيم. 
إذا تــم اســتخدام معلومــات الطــرف الثالــة، مثــل أســعار الوســاطة أو خــدمات التســعير ، لقيــاس القــيم العادلــة ، 

خارجيون بتقيـيم األدلـة التـي تـم الحصـول عليهـا مـن األطـراف الخـارجين لـدعم االسـتنتاجات بـأن يقوم الخبراء ال
ــًا لمتطلبــات المعــايير الدوليــة للتقــارير الماليــة ، بمــا فــي  ــة فــي  ذلــك تصــنيفاتهــذه التقييمــات وفق القيمــة العادل

 التسلسل الهرمي.
أو المطلوبات  للموجودات العادلة القيمة قياس عند المستطاع قدر الملحوظة السوق  بيانات يستخدم الصندوق  -

 المـدخالت بنـاء علـى العادلـة للقيمـة الهرمـي التسلسـل فـي مختلفـة مسـتويات إلـى العادلـة القـيم تصـنيف يـتمو 
 :يلي كما التقييم في أساليب المستخدمة

  .المماثلة والمطلوبات للموجودات النشطة األسواق المعدلة( في )غير المدرجة األسعار  :1 المستوى  •
 أو لألصـل هـامالحظت يمكـن والتـي 1 المسـتوى  فـي المدرجـة األسـعار بخـالف مـدخالت  :2 المسـتوى  •

 األسعار(. من مشتقة مباشر )أي غير بشكل أو األسعار( )مثل مباشرة إما االلتزام
مالحظتهـا  يمكـن سـوق  بيانـات إلـى تسـتند ال التـي والمطلوبـات للموجـودات مـدخالت  :3 المسـتوى  •

 ملحوظة(. غير )مدخالت
مـن  مختلفـة مسـتويات فـي تقـع االلتـزام أو لألصـل العادلـة القيمـة لقيـاس المسـتخدمة المـدخالت كانـت إذا -

 مـن التسلسـل المستوى  نفس في بالكامل تصنيفه يتم العادلة القيمة قياس فإن العادلة، للقيمة الهرميالتسلسل 
 .كامل لقياس امھ وھ للدخل مستوى  أدنى أن حية للقيمة العادلة الهرمي

 

 حـدث التـي التقريـر فتـرة نهايـة فـي العادلـة للقيمـة الهرمـي التسلسـل مسـتويات بـين بـالتحويالتيثبت الصندوق  -
 .التغيير فيها

 
 

 األدوات المالية  -ج
" ( "األدوات الماليــة9المعيــار الــدولي للتقريــر المــالي رقــم )يــتم إثبــات وقيــاس األدوات الماليــة وفقــا لمتطلبــات  -

يحدد ويعالج تصنيف وقياس واستبعاد الموجودات المالية والمطلوبات الماليـة وبعـع عقـود شـراء أوبيـع   الذي
 متعلقة بذلك.ال السياسات المحاسبية تفاصيل يلي البنود غير المالية. وفيما

 

 الموجودات المالية والمطلوبات المالية  -االعتراف األولي  -
يجــب علــى المنشــأة إدراج أي أصــل مــالي او التــزام مــالي فــي قائمــة المركــز المــالي عنــدما تصــبح المنشــأة طرفــا مــن 

 أحكام تعاقدية لألداة.
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 الموجودات المالية  -
 

 القياس األولي  •
باسـتثناء الـذمم المدينـة التجاريـة التـي ال تتضـمن عنصـرا تمويليـًا جوهريـًا، يـتم قيـاس األصـل عند القياس األولي،  

ويتم اثبات تكاليف المعاملة العائدة مباشرة إلى اقتناء األصـل  .الخسارة أو خالل الربح المالي بالقيمة العادلة من
 المالي في قائمة الربح أو الخسارة.

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

التي ال تحوي عنصـرا تمويليـًا جوهريـًا أو التـي تسـتحق فـي أقـل مـن   )ان وجدت(يتم قياس الذمم المدينة التجارية  
 (.15ًا بسعر المعاملة وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )شهر  12

 التصنيف والقياس الالحق  •
ضـمن فئـات القيـاس التاليـة بنـاء علـى  هاتصـنيف علـى المشـتقة غيـر الماليـة للموجـودات الالحـق القيـاس يعتمـد

 التعاقدية للتدفقات النقدية:نموذج األعمال الذى يتم من خالله ادارة الموجودات المالية وكذلك الشروط 
 

 :الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة مالية موجوداتأ( 
 خصـم دون  تقريـر فتـرة كـل نهايـة فـي الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة المالية الموجودات قياس يتم

 فـي الماليـة الموجـودات مـن أي مـن الـتخلص أو البيـع عنـد المجموعـة اھتتكبـد قـد التـي تكـاليف المعاملـة
 .المستقبل

 الشـامل الـدخل خـالل مـن العادلـة بالقيمة أو المطفأة بالتكلفة كمقاسة مصنفة الغير المالية األصول جميع إن
 جميـع يتضـمن وهـذا ,الخسـارة أو الـربح خـالل مـن العادلـة بالقيمة قياسها يتم أدناه لما سيتم بيانه ووفقا اآلخر

 األصـول نهـائي بشـكل خصـصي أن للصـندوق  يحـق األولـي وعنـد االثبـات األخـرى  المشـتقة الماليـة األصـول
 خـالل مـن العادلـة بالقيمـة أو المطفـأة القيـاس بالتكلفـة ومتطلبـات شـروط تسـتوفي أخـرى  بطريقـة والتـي الماليـة
 أو الخسارة. الربح خالل من العادلة بالقيمة مالية كأصول اآلخر الشامل الدخل

 تخفيع أو بأخرى  أو بطريقة ينشأ قد الذي المحاسبي التطابق عدم بحذف قومي فإنه بذلك الصندوق  قام وإذا 
 .كبير التطابق بشكل عدم

 :االخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة مالية ب( موجودات
حقـوق ملكيـة بالقيمـة االخـر( أو  )أدوات  الشـامل الـدخل خـالل وهى تكون اما )أدوات دين بالقيمة العادلة من

 االخر( الشامل الدخل خالل العادلة من
 

 يـتم وال تقريـر فتـرة كـل نهايـة فـي االخـر الشـامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة المالية الموجودات قياس يتم
 .المستقبل في األصل من التخلص يتم عندما المجموعة اھتتكبد التي تكاليف المعامالت خصم
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 إذا اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة الدين أدوات في االستثمارات قياس يتممع العلم انه  ▪
 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
 المبلـغ ألصـل مـدفوعات فقـط تمثـل التـي النقديـة للتـدفقات محددة تواريخ في التعاقدية فتراتها تنشأ ✓

 المبلغ القائم. أصل على والفائدة
 

 

 سـابقا بهـا المعترف المتراكمة الخسائر أو األرباح تصنيف إعادة يتم المالية، بالموجودات اإلعتراف الغاء عند
 القيمة خسائر أو أرباح إعادة تصنيف الحقا يتم ال ذلك، ومع الخسارة أو الربح إلى الشامل اآلخر الدخل في

 .حقوق الملكية أدوات حالة في والخسارة الربح إلى العادلة
 

 
 

 :المطفأة بالتكلفة يياسها يتم مالية ج( موجودات
 الشرطين التاليين: استيفاء حال الفعلي في الفائدة معدل طريقة باستخدامالمالي بالتكلفة المطفأة  األصل  يجب قياس

ــن  ــة مـ ــالموجودات الماليـ ــاظ بـ ــدف إلـــى االحتفـ ــذي يهـ ــال الـ ــمن نمـــوذج األعمـ ــالي ضـ ــل المـ أ( االحتفـــاظ باألصـ
 تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و 

دفقات نقديـة التـي هـي دفعـات للمبلـغ ب( أن تؤدي الشروط التعاقدية لألصل المالي فـي تـواريخ محـددة إلـى تـ
 األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم.

 

 

تتضــمن الموجـــودات الماليـــة المقاســـة بالتكلفــة المطفـــأة الـــذمم المدينـــة التجاريــة والـــذمم المدينـــة األخـــرى وودائـــع 
بتـواريخ اسـتحقاق أصـلي أكثـر مرابحة ألجل. تتضـمن ودائـع المرابحـة ألجـل لـدى البنـوك إيـداعات لـدى البنـوك 

 ضـمن موجـودات المدرجـة مـن ثالثـة أشـهر وأقـل مـن سـنة واحـدة مـن تـاريخ اإليـداع وأيضـًا تتضـمن القـروض
 .أخرى  متداولة مالية غير

 

بعــد القيــاس األولــي، يــتم قيــاس هــذه الموجــودات الماليــة الحقــًا بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة 
ناقصًا االنخفاض في القيمة )إن وجدت(. يـتم احتسـاب التكلفـة المطفـأة مـن خـالل األخـذ باالعتبـار أي الفعال  

خصم او عالوة على االقتناء والرسوم أو التكاليف التي تعتبر جزءًا أساسيًا من معدل الفائدة الفعال. يتم إدراج 
خسـارة. تـدرج الخسـائر الناتجـة عـن انخفـاض إطفاء معدل الفائدة الفعال ضمن إيرادات التمويل فـي الـربح أو ال

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

األصــــــــــــول الماليــــــــــــة بالتكلفــــــــــــة 
 المطفأه

 :الخسارة أو الربح في التالية البنود ادراج يتم -
  الفعلي الفائدة معدل طريقة باستخدام الفائدة ايراد -
)انخفــاض القيمــة  الخســائر( عكـس )أو المتوقعـه االئتمانيــة الخسـائر -

 وعكسها(
  األجنبية العمالت صرف خسائر أو مكاسب -

 أو فـإن المكاسـب المـالي )االسـتبعاد( ، باالصـل االعتـراف الغـاء يـتم عنـدما -
  أو الخسارة الربح في بها االعتراف يتم الناتجةالخسائر 

أدوات ديــن بالقيمــة العادلــة مــن 
 االخر  الشامل الدخل خالل

 باستثناء البنوداالخر  الشامل الدخل في بها االعتراف يتم والخسائر المكاسب -
 المطبقـة نفسـها بالطريقـةالخسـارة او  الـربح فـي بهـا االعتـراف يـتم والتـي التاليـة

 : المقاسة بالتكلفة المطفأة المالية األصول على
 . الفعلية الفائدة طريقة باستخدام الفوائد إيرادات -
. )انخفـاض القيمـة  الخسـائر( عكـس )أو المتوقعـه االئتمانيـة الخسـائر -

 وعكسها(
 األجنبية العمالت صرف خسائر أو مكاسب -

 فإنه يتم اعـادة تصـنيف )االستبعاد(،المالي  باالصل االعتراف الغاء يتم عندما -
 الخسارة أو أو الخسائر المتراكمة فى الدخل الشامل االخر الى الربح األرباح

حقــوق  اداوت فــي االســتثمار
ــة بالقيمـــــــة العادلـــــــة مـــــــن  الملكيــــ

 الشامل االخر خالل الدخل

 الشامل االخر  الدخل 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 الـربح الشـامل الـدخل في بها المعترف المبالغ تصنيف إعادة يتم ال -

 .الظروف من ظرف أي تحت أوالخسارة
قائمـة  خـالل مـن العادلة بالقيمة

  الخسارة أو الربح
 يتم الغاء االعتراف، من أو الالحق القياس من سواء الناتجة الخسائر أو المكاسب
 .الخسارة أو الربح في بها االعتراف

 

 إعادة التصنيف   •
تقـوم المنشـأة بتغييـر نمـوذج اعمالهـا فـي إدارة الموجـودات الماليـة، فإنـه يجـب عليهـا إعـادة  -وفقـط عنـدما-عندما  

 متطلبات التصنيف المذكورة أعاله.جميع موجوداتها المالية المتأثرة بذلك وفقا لتصنيف  
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 الغاء االعتراف بالموجودات المالية   •
يــتم بشــكل رئيســـي إلغــاء االعتـــراف بأصــل مـــالي )أو حســب مقتضــى الحـــال جــزء مـــن أصــل مـــالي او جــزء مـــن 

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

 انخفاض ييمة الموجودات المالية   •
مالي بتقييم احتمالية وجود دليل موضوعي على أن أصل مالي او مجموعة مـن بتاريخ كل تقرير  يقوم الصندوق  

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

 المالية والتي يمكن قياسها بصورة يعتد بها.
( من المنشاة تطبيـق نمـوذج لقيـاس خسـائر االئتمـان المتوقعـة فيمـا 9يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

ــائر  ــل إدراج الخسـ ــن أجـ ــاني مـ ــدث ائتمـ ــول حـ ــرورة حصـ ــيس بالضـ ــة. لـ ــودات الماليـ ــة الموجـ ــاض قيمـ ــق بانخفـ يتعلـ
المنشــــأة بــــدال مــــن ذلــــك، مســــتخدمة نمــــوذج الخســــارة االئتمانيــــة المتوقعــــة، باحتســــاب الخســــائر االئتمانيــــة. تقــــوم 

 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( 

 وقعة الطويلة األجل. أو )ب( الخسائر المت
ــوين  ▪ ــتم تكـ ــذ يـ ــة، عندئـ ــذ البدايـ ــوهري منـ ــكل جـ ــة بشـ ــألداة الماليـ ــة لـ ــاطر االئتمانيـ ــادة المخـ ــدم زيـ ــال عـ ــي حـ فـ

 شهرًا.  ۱۲مخصص يعادل الخسارة المتوقعة لمدة 
 وفي حاالت أخرى، يجب عمل مخصص للخسائر االنتمائية طويلة األجل.  ▪

 

 

فيما عدا االستثمارات فى ادوات الدين التى يتم قياسها من خالل الدخل الشـامل االخـر ، فإنـه يـتم خفـع القيمـة 
الدفترية لألصل من خالل استخدام حسـاب المخصـص ويـتم إدراج مبلـغ الخسـارة فـي الـربح او الخسـارة. وتسـتمر 

فائـــدة المســـتعمل فـــي خصـــم التـــدفقات النقديـــة إيـــرادات الفائـــدة علـــى القيمـــة الدفتريـــة المخفضـــة باســـتخدام معـــدل ال
المسـتقبلية بغـرض قيـاس خسـارة االنخفـاض فـي القيمـة. ويـتم شـطب القـروض مـع المخصـص المـرتبط بــالقروض 

 . الصندوق عندما ال يكون هناك احتمال واقعي لالسترداد المستقبلي وتحقق جميع الضمانات أو تحويلها إلى 
ادوات الــدين التــى يــتم قياســها مــن خــالل الــدخل الشــامل االخــر فإنــه يــتم أمــا فيمــا يتعلــق باالســتثمارات فــى  ▪

اثبات مخصص الخسارة فى الدخل الشـامل االخـر والمتـراكم فـى احتيـاطى اعـادة تقيـيم االسـتثمار ، وال يقلـل 
 من القيمة الدفترية لألصل المالى فى قائمة المركز المالى.
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اد أو نقص مبلغ خسارة االنخفاض فـي القيمـة التقديريـة بسـبب ز  -و فى كل االحوال فيما إذا في سنة الحقة ▪
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 

 ي الربح أو الخسارة. االسترداد إلى تكاليف التمويل ف
 

 المطلوبات المالية  -
 القياس األولي  •

ــة العادلـــة مـــن خـــالل الـــربح أو  ــد االعتـــراف األولـــي كمطلوبـــات ماليـــة بالقيمـ ــنيف المطلوبـــات الماليـــة عنـ يـــتم تصـ
 الخسارة والدخل الشامل اآلخر وكقروض وسلف وذمم دائنة. حسب مقتضى الحال.

المطلوبــات الماليــة بدايــة بالقيمــة العادلــة، وفــي حــال القــروض طويلــة األجــل والســلف يــتم قيــاس وتســجيل جميــع 
 بالقيمـة والذمم الدائنة بعـد خصـم التكـاليف المباشـرة العائـدة علـى المعاملـة. )اى انـه باسـتثناء المطلوبـات الماليـة

 الخسارة(. أو في الربح مباشرة مالية مطلوبات باقتناء مباشرة المتعلقة المعاملة تكاليف إثبات يتم العادلة حية
 

  التصنيف والقياس الالحق •
  

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

 المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. (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
 العادلـة بالقيمـة قياسـه يـتم ولـم السـوق، سـعر مـن أقل بتقديم قرض بمعدل فائدة التزامات أو االرتباطات (د

 الخسارة.  أو الربح خالل من
الـثمن )العـوض( المحتمــل المـدرج مـن قبــل الجهـة المقتنيـة فــي عمليـة تجميـع أعمــال والتـي ينطبـق عليهــا  (ه

 إثبـات (. يتم قياس هذا الثمن المحتمل الحقـًا بالقيمـة العادلـة مـع3المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
 الخسارة. أو الربح قائمة ضمن التغيرات

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

  عملية إطفاء معدل الفائدة الفعال.
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ن خالل األخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة على االقتناء والرسوم أو التكـاليف يتم احتساب التكلفة المطفأة م
التـي تعتبـر جــزءا أساسـيا مـن طريقــة معـدل الفائـدة الفعــال. يـدرج إطفـاء معــدل الفائـدة 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

 المطلوبـات لـبعع أوالخسـائر المكاسـب ذلـك مـن ويسـتثنى .الخسـارة أو الـربح عـام( فـي بشـكل التحـوط عالقـة
 آثار بتقييم يكون الصندوق مطالب عندما الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة  صهاتخصي تم التي المالية

 .االخر الشامل الدخل في بااللتزامات االئتمان المرتبطة مخاطر في التغيرات
 
 

 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 خالل من العادلة بالقيمة المخصصة المطلوبات .3
 أو الـربح فـي التغيـرات وتسـجيل العادلـة بالقيمـة الماليـة المطلوبـات بقيـاس الصـندوق  يقـوم االولـي، التسـجيل بعـد

 .الخسارة
 علـى الخسـارة أو الـربح فـي العادلـة بالقيمـة المخصصـة المالية المطلوبات من والخسائر األرباح تقسيم يتم عادة

 :النحو التالي
 لتلـك االئتمـان مخـاطر فـي التغيرات إلى يعود الذي المالي لاللتزام العادلة القيمة في التغير مبلغ اثبات يتم .1

 .االخر الشامل في الدخل المالية االلتزامات
 .الخسارة أو الربح في المالي لاللتزام العادلة القيمة في التغير من المتبقية القيمة اثبات يتم .2

 

 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 الدفترية القيمة تكون  بحية الدين عمرمدى  على المصدرة
 .التحوط محاسبة لمتطلبات تحوط كأدوات المالية المخصصة المطلوبات تخضع .االستحقاق

 

 إعادة التصنيف   •
 إعادة تصنيف أي التزام مالي. للصندوق ال يمكن  

 إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية       •
يتم إلغاء االعتراف بالتزام مالي عنـد الوفـاء بـه او إلغـاوه أو انتهـاوه. وعنـد اسـتبدال التـزام مـالي موجـود بـأخر مـن 
نفـــس المقـــرض حســـب شـــروط مختلفـــة تمامـــا او عنـــد تعـــديل شـــروط التـــزام حـــالي بشـــكل جـــوهري، فـــإن مثـــل هـــذا 
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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 الربح أو الخسارة.

 

 المالية( والمطلوبات الموجودات بين مقاصة األدوات المالية )المقاصة -

ــة  ــودات الماليـ ــة الموجـ ــتم مقاصـ ــط عنـــدما يـ ــالي فقـ ــز المـ ــة المركـ ــي قائمـ ــافي فـ ــجل بالصـ ــة وتسـ ــات الماليـ والمطلوبـ
 :التاليين استيفاء الشرطين يتم

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

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

 

 تقييم نموذج األعمال -
صل على مستوى المحفظة األحتفاظ بإلا عمال الذي يتم فيه  ألايقوم الصندوق بتقييم الهدف من نموذج   -

دارة. تشتمل المعلومات التي يتم إلعمال يتم تقديم هذه المعلومات إلى األادارة  إلطريقة    ن ذلك أفضل أل
 أخذها بعين االعتبار على: 

وا  - تركز   هداف ألالسياسات  خاص،  وبشكل  عمليًا.  السياسات  تلك  وتطبيق  للمحفظة  الموضوعة 
المتعاقد عليها، والحفاظ على معدل ربح معين، ومطابقة مدة   اإليراداتعلى تحقيق    اإلدارةاستراتيجية  

المالية التي تمولها تلك الموجودات أو تحقيق التدفقات النقدية   مدة المطلوباتهذه الموجودات المالية مع  
 بيع الموجودات.  خاللمن 

 كيف يتم تقييم أداء المحفظة ورفع تقرير بذلك إلى مديري الصندوق؛ -
نموذج    - أداء  على  تؤثر  التي  نموذج األعمالالمخاطر  ضمن  بها  المحتفظ  المالية  )والموجودات 

 هذه المخاطر؛ يفية إدارة( وكاألعمال
كيفية تعويع المدراء، أي إذا ما استند التعويع على القيمة العادلة للموجودات التي تمت إدارتها    -

 التعاقدية التي تم تحصيلها، و. أو التدفقات النقدية
نشاط   - بشأن  والتوقعات  المبيعات  تلك  وأسباب  السابقة،  الفترات  في  المبيعات  وتوقيت  وحجم  تكرار 

يمكن أخذها بالحسبان بمفردها، ولكن كجزء من   الالمبيعات المستقبلية. ومع ذلك، فإن تلك المبيعات  
 قيق التدفقات النقدية.دارة الموجودات المالية وكيفية تحإلالصندوق  التقييم الكلى لكيفية تحقيق أهداف 

يتم قياس الموجودات المالية المحتفظ بها بغرض المتاجرة، إن وجدت، والتي يتم تقييم أدائها على أساس  -
نها غير ألالربح أو الخسارة    خاللالقيمة العادلة وادراجها ضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من  

بها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع   اإلحتفاظيتم    النقدية تعاقدية كما    محتفظ بها لتحصيل تدفقات
 الموجودات المالية. 

" أو    حالةعلى تصورات متوقعة بشكل معقول دون وضع تصورات "أسوأ    األعماليعتمد تقييم نموذج   -
بشكل مختلف عن    األولي  اإلعتراف  بعدالتدفقات النقدية    تحقيق. إذا تم  اإلعتبار  فيالضغط"    حالة"
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المالية  األصليةالصندوق    توقعات الموجودات  الصندوق ال يغير تصنيف    بها   المحتفظ   المتبقية، فإن 
النموذج   ذلك  المالي    األصلتقييم    عندقدمًا    للمضيالمعلومات    يستخدم هذه  ولكنه،  لألعمالضمن 

 المكون حديًثا أو المشترى حديًثا.
 المبلغ والفائدة  ألصلمدفوعات  تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية فقط -

ا  ألغراض "المبلغ  يمثل  التقييم،  تاريخ  ألصلهذا  في  المالية  للموجودات  الدفترية  القيمة   اإلثباتي" 
المخاطر  األولي ومقابل  للنقود  الزمنية  القيمة  مقابل  التعويع  فتمثل  "الفائدة"  أما   األخرى   اإلئتمانية. 

ا بالمبلغ  القائم  ألصلالمتعلقة  تكاليف    فترة  خاللي  أو  مخاطر   األساسية  اإلقراضما،  )مثل  األخرى 
 (، وكذلك على أنها هامش ربح.اإلداريةالسيولة والتكاليف 

 

ي والفائدة، فإن  ألصل كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ اوعند تقييم فيما إذا  
المالي يشتمل   ألصل. ويشمل ذلك فيما إذا كان الألداة الشروط التعاقدية    اإلعتبارالصندوق يأخذ بعين  

 أو مبلغ التدفقات النقدية التي ال تستوفي هذا الشرط.  على شرط تعاقدي يمكن أن يغير توقيت
 

 ما يلي:  اإلعتبارهذا التقييم، يأخذ الصندوق بعين وإلجراء 
 المحتملة التي تغير من مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية؛ األحداث -
 خصائص الرفع المالي؛  -
 الدفع مقدمًا وشروط التمديد؛   -
النقدية من الموجودات المحددة    - )مثال، ترتيبات الشروط التي تحد من مطالبة الصندوق بالتدفقات 
 الرجوع(؛   بدون حق ألصلا

 الخصائص التي تعدل العرض مقابل القيمة الزمنية للنقود مثل إعادة تعديل أسعار. -
 

 تحقق اإليرادات -ح
 لـم مـا (15المعيار الدولي للتقارير المالية رقـم )يتم إثبات وقياس اإليرادات الناشئة عن العقود وفقا لمتطلبات  -

 ضمن نطاق معايير أخرى. العقود ذهھ تكن
 ويحـدد المعيـار نموذجـا شـامال واحـدا للمحاسـبة علـى اإليـرادات مـن العقـود مـع العمـالء ويعتمـد المعيـار علـى -

العمـالء ، حيـة يـتم إدراج اإليـرادات بـالمبلغ الـذي  مـع العقـود الناشـئة عـن باإليرادات لالعتراف خطوات خمس
 الخدمات إلى العميل وتشمل هذه الخطوات :ه مقابل تحويل يعكس الثمن الذي تتوقع المنشأة الحصول علي

 

(: تحديــد العقــد مــع العميــل: العقــد هــو اتفــاق بــين طــرفين أو أكثــر ينــتج عنــه حقــوق والتزامــات 1الخطــوة ) •
 الزامية ويوضح المعايير التي يجب استيفاوها لكل عقد 

ــوة ) • ــل (: ۲الخطـ ــن اجـ ــد مـ ــب العقـ ــل حسـ ــد للعميـ ــو وعـ ــزام األداء هـ ــد: التـ ــي العقـ ــات األداء فـ ــد التزامـ تحديـ
 للعميل.  اإلستثمار في الصناديق
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اإلســتثمار فــي (: تحديــد ســعر المعاملــة: ســعر المعاملــة هــو الــثمن المتوقــع مــن الشــركة مقابــل ۳الخطــوة ) •
 نيابة عن أطراف ثالثة. المتفق عليها مع العميل، باستثناء المبالغ المحصلة الصناديق

(: توزيع سعر المعاملة على التزامات األداء فـي العقـد: بالنسـبة للعقـد الـذي يحتـوي علـى اكثـر 4الخطوة ) •
من التزام أداء، تقوم الشركة بتوزيع سـعر المعاملـة علـى كـل التـزام أداء بمقـدار مبلـغ مقـدر الـثمن المتوقـع 

 ية التزام األداء لقاء تأداإلستثمار في الصناديق تحصيله من 
  التزام األداء.  الصندوق ستوفي يإدراج اإليرادات عند )أو حينما( (: 5الخطوة ) •

 

 الصـلة ذات والظـروف الحقـائق جميـع االعتبـار في اخذا ،اإلجتهادات ممارسة الصندوق  من المعيار ويتطلب -
 الناتجـة اإلضـافية التكـاليف يحـدد كمـا. عمالئهـا مـع العقـود على 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 المقدمةاإلستثمارات  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 إلىاإلستثمار  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

الصندوق  - أعاله  ويقوم  لما هو موضح  على    وفقا  المباعة  االستثمارات  المحققة من  األرباح والخسائر  بتحديد 
 ويسجل أساس متوسط التكلفة، وتسجل توزيعات األرباح عند ثبوت حق الصندوق في استالم توزيعات األرباح  

أو    التغير كأرباح  العمليات  قائمة  في  الدفترية  قيمتها  عن  الصندوق  استثمارات  لمحفظة  السوقية  القيمة  في 
 غير محققة. خسائر

إن اي مصدر من المصادر التي يستثمر فيها الصندوق قد    وفقًا لقرار هيئة الرقابة الشرعية، في حالة إكتشاف -
محرم   مصدر  من  إيرادات  أية  بإحتساب   خاللحققت  الشرعي  المدقق  سيقوم  فيهم،  الصندوق  إستثمار  فترة 

في   المبالغ  بهذه  الوحدات  بإشعار حملة  الصندوق  الصندوق وسيقوم مدير  أرباح  إجمالي  التطهير من  مبالغ 
م من الصندوق ، كما سيقوم مدير الصندوق بخصم تلك المبالغ من أرباحهم وإيداعها في  التقارير المرسلة إليه

الشرعي، يرجع تحديد هذه    حساب بنكي يتم فتحه لهذا الغرض لصرفه في أوجه الخير بعد موافقة المستشار
 النسب إلى اخر ميزانية أو مركز مالي مدقق.

 
 

 األجنبية بالعمالت المعامالت تحويل -خ
الـى العملـة  السـائدة الصـرف األجنبيـة بعـد تحويلهـا وفقـًا ألسـعار بـالعمالت تـتم التـي المعـامالت تسـجيل يـتم

 النقديـة الطبيعـة ذات وااللتزامـات األصـول تحويـل أرصـدة ويـتم ،المعاملـة السـعودي( بتـاريخ الوظيفيـة )الريـال
 يـتم الماليـة. تـاريخ القـوائم فـي السـائدة رفالص بأسعار السعودي)العملة الوظيفية( الريال إلى األجنبية بالعمالت
 الربح أو الخسارة. في الصرف أسعار في التغيرات عن الناتجة والخسائر باألرباح اإلعتراف

 خـالل األجنبيـة بـالعمالت المعـامالت تحويـل ( يـتم)إن وجـدت( بالنسـبة للمعـامالت المغطـاة )عمليـات التحـوط -
متوسـط  إلظهـار تحديـدها دوريـا يـتم والتي ثابتة تحويل أسعار أساس على السعودي بالريال وتسجل السنة المالية
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 قائمـة المركـز إعـداد بتـاريخ األجنبيـة بـالعمالت والمطلوبـات المدرجـة الموجـودات تحويـل األسـعار اآلجلـة. ويـتم
 عن الناتجة باألرباح والخسائر اإلعتراف اآلجلة. ويتم الشراء أسعار أساس على السعودي بالريال وتسجل المالي

 .مالئما ذلك كان كلما ، الربح أو الخسارة في الصرف أسعار في التغيرات
يتم اعادة تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية لعملة أجنبية باستخدام اسعار الصرف كمـا  -

م تحويل البنود غير النقدية التـي يـتم قياسـها بالقيمـة العادلـة في تاريخ المعامالت األولية وال يتم تعديلها الحقا. يت
لعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف في التاريخ الذي جرى فيه تحديد القيمة العادلة. يتم التعامل مـع الـربح أو 

عتـراف بـالربح الخسارة الناشئة عن تحويل البنود غير النقدية التـي يـتم قياسـها بالقيمـة العادلـة بمـا يتماشـى مـع اال
 أو الخسارة من التغيرات في القيمة العادلة للبند ذو الصلة.

 

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

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

ولكـن فقـط عنـدما  ،مسـتقلبموجب عقد تـأمين، فيـتم إدراج السـداد كأصـل  -على سبيل المثال-كامل المخصص  
 يكون السداد مؤكدًا فعليا. يتم عرض المصروف المتعلق بالمخصص في الربح أو الخسارة بعد طرح أي سداد.

 

جوهريًا، يتم تحديـد المخصصـات بخصـم التـدفقات النقديـة المسـتقبلية المتوقعـة إذا كان تأثير القيمة الزمنية للمال  -
الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنيـة المـال والمخـاطر المتعلقـة  قبل بمعدل الخصم الحالي

يــل فــي قائمــة بــااللتزام. عنــد اســتخدام الخصــم يــتم تســجيل الزيــادة فــي المخصــص نتيجــة مــرور الوقــت كتكلفــة تمو 
 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.

 
 الضرائب / الزكاة -ذ

الضــريبة أو الزكــاة هــي إلتــزام علــى حــاملي الوحــدات, وبالتــالي ال يــتم إدراج أي مخصــص لهــذا اإللتــزام فــي هــذه 
 القوائم المالية.

 
 

 المحتملة والموجودات االلتزامات -ر
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. 
زام وفـى أو التزام حالى ال يتم اثباته ألن مـن غيـر المحتمـل ان تكـون هنـاك حاجـه لتـدفق المـوارد لتسـوية االلتـ

حالــة عــدم القــدرة علــى قيــاس مبلــغ االلتــزام بموثوقيــة كافيــة فــإن الصــندوق ال يثبــت االلتزامــات المحتملــة وانمــا 
 يفصح عنها فى القوائم المالية.
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ال يـتم اثبـات الموجـودات المحتملـة فـى القـوائم الماليـة ، ولكــن يفصـح عنهـا عنـدما يكـون مـن المحتمـل تحقيــق  -
 منافع اقتصادية.

 
 حقوق الملكية العائدة لحاملي الوحدات -ز
 محتفظ بها.  ية وتتكون من وحدات مصورة وأرباحعلى أنها حقوق ملك الوحدات  العائدة إلى حاملي  حقوق الملكية تعد

 

 لإلسترداد أ( وحدات قابلة 
القابلة   وحداته  الصندوق  القابلة    لإلسترداديصنف  الوحدات  كانت  إذا  الملكية  حقوق  جميع كأداة  تشمل   لإلسترداد 

 التالية: المميزات
 

 يسمح لحاملي الوحدة بحصة تناسبية من حقوق ملكية الصندوق في حالة التصفية.  •
 .األخرى  األدواتالتي تعد ثانوية لجميع فئات  األدواتفي فئة  األداة  •
 ذات سمات متطابقة. األخرى  األدوات لجميع فئات التي تعد ثانوية األدواتالمالية في صنف  األدواتإن جميع  •
  األسهمأي إلتزام تعاقدي بتسليم نقد أو أي أصل مالي اخر غير حقوق حاملي الوحدات في  األداة تتضمن  ال •

 الصندوق. لحقوق ملكية
إلى حد كبيرعلى الربح   األداة على مدى عمر   األدواتيستند إجمالي التدفقات النقدية المتوقعة السنوية إلى   •

والتغير في حقوق الملكية المعترف بها أو التغير في القيمة العادلة لحقوق الملكية المعترف بها  أو الخسارة
 . األداة على مدى عمر  وغير المعترف بها للصندوق 

 

القابلة للتسوية المصنفة كأدوات حقوق   األدواتبتعريف  لإلستردادالصندوق القابلة   فيدات المشاركة تطابق الوح
 ب، وتبعًا لذلك، يتم تصنيفها كأدوات حقوق ملكية. -أ  32-16بموجب معيار المحاسبة الدولي  ملكية

 

القابلة   الوحدات  تصنيف  بتقييم  بأستمرار  الصندوق  توقفتلإلسترداديقوم  إذا  عن    .  من   اإلستيفاءالوحدات  بأي 
ب من المعيار المحاسبي الدولي  16أ و16جميع الشروط المنصوص عليها في الفقرتين    الخصائص أو إستيفاء

، فسيقوم الصندوق بإعادة تصنيفها لمطلوبات مالية وقياسها بالقيمة العادلة في تاريخ إعادة التصنيف، مع  32رقم 
لي الوحدات. وفي حالة إستيفاء من القيمة الدفترية السابقة تثبت في حقوق الملكية العائدة إلى الحام  إختالفاتأي  

الفقرتين   المنصوص عليها في  الشروط  الخصائص وإستيفاء  المعيار 16أ و16الوحدات بعد ذلك جميع  ب من 
رقم   الدولي  الدفترية  32المحاسبي  بالقيمة  وقياسها  ملكية  حقوق  كأدوات  تصنيفها  بإعادة  الصندوق  سيقوم   ،

حقوق    التكمعام  لإلسترداد  تساب اشتراك واسترداد الوحدات القابلةللمطلوبات من تاريخ إعادة التصنيف. يتم إح
 ملكية طالما تم تصنيف الوحدات لحقوق ملكية.

تصنف توزيعات الصندوق على أنها توزيعات أرباح مدفوعة في قائمة التغيرات في صافي الموجودات العائدة 
 الوحدات.  لحاملي

 
 

 ب(  التداول بالوحدات 
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إن وحدات الصندوق متاحة للشراء فقط في المملكة العربية السعودية من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين. يتم 
نفس اليوم ")يوم التقييم(" بقيمة صافي    إلغالقتحديد قيمة حقوق ملكية الصندوق في نهاية كل يوم عمل، ووفقًا  

جمالي للوحدات القائمة في  اإلجمالي الموجودات ناقصًا المطلوبات على العدد  إلالعادلة    قيمة الموجودات )القيمة
 يوم التقييم ذي الصلة. 

 
 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  .5
والمصـروفات  يتطلب إعداد القوائم الماليـة مـن اإلدارة عمـل أحكـام وتقـديرات وافتراضـات تـؤثر علـى مبـالغ اإليـرادات

والموجودات والمطلوبـات المصـرح عنهـا واالفصـاح عـن المطلوبـات المحتملـة كمـا فـي تـاريخ التقريـر المـالي. إال أن 
ــًا علــى القيمــة  عــدم التأكــد بشــأن هــذه االفتراضــات والتقــديرات يمكــن أن يــؤدي الــى نتــائج قــد تتطلــب تعــدياًل جوهري

 ر في الفترات المستقبلية.الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي ستتأث
تستند هذه التقديرات واالفتراضات الى الخبـرة وعوامـل أخـرى مختلفـة يعتقـد أنهـا معقولـة فـي ظـل الظـروف الموجـودة 
وتستخدم للحكم علـى القـيم الدفتريـة للموجـودات والمطلوبـات التـي يصـعب الحصـول عليهـا مـن مصـادر أخـرى. تـتم 

اسية بشـكل متواصـل. يـتم تسـجيل مراجعـة التقـديرات المحاسـبية فـي السـنة التـي مراجعة التقديرات واالفتراضات األس
يتم فيها مراجعة التقديرات او فـي فتـرة المراجعـة والفتـرات المسـتقبلية اذا كانـت التقـديرات المتغيـرة تـؤثر علـى الفتـرات 

 الحالية والمستقبلية.
 

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

 )إن وجد(.تحديد أسعار المعامالت   -
تحديد أسعار المعامالت فيما يتعلق بكل عقد من عقودها مـع العمـالء. وعنـد عمـل مثـل  مدير الصندوق يجب على  
بتقيـيم تـأثير أي ثمـن متغيـر فـي العقـد نتيجـة للخصـومات أو الغرامـات، ووجـود أي  يقوم مدير الصندوق هذا الحكم،  

 عنصر تمويلي جوهري في العقد واي ثمن غير نقدي في العقد.

 

 ( 19 –وباء كورونا )كوفيد  -
قام الصندوق بمراجعة المصادر الرئيسية لتقديرات عدم التأكد التى تم الكشف عنها فى القوائم الماليـة علـى 

( . وتعتقــد اإلدارة بـأن جميــع المصـادر لتقــديرات عــدم التأكـد تظــل مماثلــة 19 –خلفيـة وبــاء كورونـا )كوفيــد 
م. ستســتمر اإلدارة فــى مراقبــة 2020ديســمبر  31لتلـك التــى تــم اإلفصــاح عنهــا فــى القـوائم الماليــة الســنوية 

 .(15إيضاح ) –الوضع وستنعكس أى تغييرات مطلوبة فى فترة إعداد التقارير المستقبلية 
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  التقديرات واالفتراضات 5-2
االفتراضات والتقديرات غير المؤكدة ذات المخاطر الجوهرية والتي تتسبب في تعديالت هامة على القيمة الدفترية  

 م تم إدراجها في اإليضاحات التالية: 2021 ديسمبر 31التي تننتهي في  السنةللموجودات والمطلوبات خالل 
 

 

 المخصصات والمطلوبات  -
والمطلوبات في السنة فقط إلى الحد التي تعتبر فيه اإلدارة أنه من المحتمل أن تتوفر  يتم االعتراف بالمخصصات  

النقدي   التدفق  مبلغ  تقدير  ويمكن  الماضي  في  أحداث  أو  عمليات  من  ناتجة  لألموال  مستقبلية  نقدية  تدفقات  فيه 
حقائق والظروف الموجودة وهي  بصورة موثوق بها. يتم االعتراف وتحديد مقدار االلتزام يتطلب تطبيق أحكام على ال

الدفترية   القيم  فإن  الحقة  سنوات  في  تحدث  قد  الفعلية  الخارجة  النقدية  التدفقات  أن  حية  للتغيير.  تخضع  قد 
المتغيرة.   والظروف  الحقائق  االعتبار  في  لتضع  وتسويتها  منتظمة  بصفة  مراجعتها  تتم  للمخصصات والمطلوبات 

أو المطلوب المعترف به مصروف أو إيراد في قائمة االرباح والخسائر في سينتج عن التغيير في تقدير المخصص 
 السنة التي يحدث فيها التغيير. 

 
 
 

 )إن وجد(. انخفاض ييمة الموجودات غير المالية -
بتاريخ كـل تقريـر مـالي بتقيـيم مـا اذا كـان هنـاك مؤشـرات علـى انخفـاض قيمـة الموجـودات غيـر الماليـة   الصندوق قوم  ي

في تاريخ كل تقرير مالي. يـتم اختيـار الموجـودات غيـر الماليـة لتحديـد انخفـاض القيمـة فـي حـال وجـود مؤشـرات علـى 
 عدم إمكانية استرداد القيم الدفترية. 

 

االستعمال، تقوم اإلدارة بتقييم التدفقات النقدية المستقبلية من األصل او الوحدة المحققـة  عندما يتم احتساب القيمة قيد
 للنقد وتختار معدل الخصم المناسب الحتساب القيمة الحالية لهذه التدفقات النقدية.

 
 مبدأ االستمرارية   -

بعمــل تقيــيم لقدرتــه علــى االســتمرار علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية وتوصــل الــى ان لديــه المــوارد  مــدير الصــندوق  قــام
لالستمرار في نشاطه في المستقبل المنظـور. إضـافة لـذلك، ليسـت اإلدارة علـى درايـة بـأي عـدم تـيقن جـوهري قـد يلقـي 

التـالي، تـم االسـتمرار فـي إعـداد القـوائم على االستمرار وفق مبدأ االسـتمرارية. وب  الصندوق الل من الشك حول قدرة  ظب
  المالية على أساس مبدأ االستمرارية.

 
 
 

  ان وجد() انخفاض ييمة الذمم المدينة األخرى  -
الـذمم المدينـة األخـرى عنـدما يصـبح مـن غيـر المحتمـل تحصـيل كامـل مـن يتم تقدير المبـالغ غيـر القابلـة للتحصـيل 

 لذمم المدينة األخرى.االمبلغ. تطبق المنشأة نموذج قياس الخسائر االئتمانية فيما يتعلق بانخفاض  
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 المصروفات .6
صـول % مـن صـافي قيمـة أ 1.5يدفع الصندوق رسوم إدارة سنوية الـي مـدير الصـندوق نظيـر إدارتـه للصـندوق قـدرها  -

  .الصندوق 
بتعليمات هيئة السوق المالية ، قام مدير الصندوق بتعيين أمين حفظ خارجي شركة فالكم المالية بعقد سنوي    إلتزاماً  -

مبلغ    %0,05بقيمة   أدنى  وبحد  الصندوق  أصول  صافي  قيمة  من  إبتداء    20,000سنويا  وذلك  سعودي   ريال 
 م على أن يتم إحتساب األتعاب مع كل تقييم. 2018إبريل  1من 

 
بعض الرسوم والمصاريف التالية التي تحتسب وتدفع طبقا لنشرة الشروط واألحكام أو اإلتفاييات  دوق  يتحمل الصن

 :والتي تشمل على سبيل المثال ما يليالمبرمة مع الجهات المعنية 
 

 أتعاب المحاسب القانوني.  -1
 أتعاب الهيئة الشرعية. -2
 مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق. -3
 الصندوق على موقع تداول. رسوم نشر معلومات  -4
 رسوم رقابية. -5
 رسوم المراجعة واإلفصاح. -6
 مصروفات ورسوم التعامل.  -7
 من متوسط حجم الصندوق خالل السنة(  %0.7 نسبة األخرى  المصاريف جميع  أال تتجاوز مصروفات أخرى )يجب -8
 
 
 م 2020 م 2021  النقد وما في حكمه .7

 649,378 50,298 بنوك حسابات جارية
 526,316 922,936 النقد بالمحافظ اإلستثمارية 

 973,234 1,175,694 
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 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة موجودات مالية .8
 ــــــــــــان ــــــــــــــــــالبيــــــ

 
 النشاط الرئيسي 

 
 مكان التأسيس 

 
 2021 ديسمبر 31

 % 
 2020ديسمبر  31

 % 
 م 2020 م 2021

 القيمة العادلة  التكلفة  القيمة العادلة  التكلفة 

إستثمارات في محفظة فالكم 
 سهم(صفر  )

 7,822,354 7,221,717 - - 77 - المملكة العربية السعودية تداول بالسوق السعودي 

إستثمارات في صندوق  
مرابحات األول بالريال 

 وحدة(72,396السعودي)

تداول بالسوق السعودي  
 والسوق الخليجي 

 2,171,559 2,158,555 900,016 901,512 23 100 المملكة العربية السعودية

 100 100 901,512 900,016 9,380,272 9,993,913 

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

 البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
 

 صندوق مرابحات األول بالريال السعودي  محفظة فالكم 
 م 2021 ديسمبر 31

 ريال سعودى 
 م 2020 ديسمبر 31

 ريال سعودي 
 م 2021 ديسمبر 31

 ريال سعودى 
 م 2020ديسمبر  31

 ريال سعودي 
 - 2,171,559 8,717,561 7,822,354 في بداية السنة  الرصيد

 3,500,000 1,450,000 6,743,900 4,921,194 اضافات خالل السنة 
 ( 1,350,000) ( 2,747,984) ( 9,335,577) ( 15,248,503) استبعادات خالل السنة

من اعادة تقييم   ةارباح )خسائر( غير محقق
 13,004 ( 1,496) 600,637 - االستثمار

 8,555 27,937 925,437 2,379,022 أرباح محققة
 - - 170,396 125,933 توزيعات أرباح مستلمة 

 2,171,559 900,016 7,822,354 - في نهاية السنة الرصيد
 
 رقم  اإليضاح بالكامل في والمبين 9 رقم  المالي للتقرير الدولي المعيار متطلبات وحسب ) 13 ( رقم بالمعيار الدولي التقييم وفقًا لمستويات العادلة، وذلك القيمة أساس على االستثمارات قياس تم
األرباح والخسائر وفقا لألسعار المعلنه بسوق  من خالل العادلة يقاس بالقيمة أنه على ۹ المالي للتقرير الدولي للمعيار األولي التطبيق  االستثمارات عند ھذه بتصنيف الصندوق  وقد قام ( ، 13)

ريال سعودي.  1,496م 2021 ديسمبر 31الغير محققة في  الخسائرالتداول السعودي وبلغت 
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 م 2020ديسمبر  31 م 2021ديسمبر  31 دفعات تحت حساب اإلستثمار .9
 - 207,020 *صفقات تحت التسوية

 -  207,020 االجمالي 

ريال سعودي، والمشاركة في جاهز   66,770فالكم للخدمات المالية بمبلغ * تتمثل في مشاركة في اإلكتتاب في 
 ريال سعودي. 140,250للطروحات بمبلغ 

 

 م 2020 م 2021 أخرى مصروفات مستحقة ومطلوبات  .10
 21,056 11،501 أتعاب الحفظ
 14,694 10,101 أتعاب اإلدارة 

 10,027 10,027 أتعاب الرقابة الشرعية 
 10,000 11،000 أتعاب مهنية 

 336 336 أخرى مطلوبات 

 56,113 42,965 االجمالي 
 

 م 2020 م 2021 التعامل في الوحدات  .11
   فيما يلي ملخص المعامالت في الوحدات: 

 598,218 593,997 السنة )وحدة(الوحدات في بداية 
   

   صافي الزيادة )النقص( في الوحدات
 - 87,017 الوحدات المصدرة )وحدة( 

 ( 4,221) ( 600,783) )وحدة( الوحدات المستردة
   

 593,997 80,231 السنة )وحدة(الوحدات في نهاية 



 صندوق األول لألسهم السعودية 
 )صندوق أسهم محلي مفتوح مطروح طرحا عاما(

 إيضاحات حول القوائم المالية
 ) بالريال السعودي ( م2021 ديسمبر  31المنتهية في  للسنة المالية

27 

 

 

 أطراف ذات عالقة .12
  تمثل الجهات ذات العالقة مدير الصندوق وبعع الصناديق األخرى التى تدار بواسطة مدير الصندوق.

 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  
 :السنةوأرصدتها في نهاية  السنةتفاصيل المعامالت الرئيسية مع االطراف ذات العالقة خالل فيما يلي و 

 

 الرصيد الختامي  قيمة المعامالت  طبيعة المعامالت  العالقة  الطرف ذو العالقة 
 م 2020 م 2021 م 2020 م 2021   

   150,671 106،625 أتعاب إدارة ومصروفات أخرى  مدير الصندوق  *شركة األول كابيتال 
   ( 147,071)  (111 218)  تسديدات إلى مدير الصندوق   
     10,101 14,694 

   - - قيمة وحدات مستثمرة في الصندوق  مدير الصندوق  **شركة األول كابيتال 
  - - (3،463،331)  قيمة وحدات مستردة من الصندوق   
     - 3,213,001 

 قبل صناديق مرابحات مدارة من 
 **  مدير الصندوق 

   3,500,000 1,450,000 قيمة وحدات مستثمرة في الصندوق  صناديق أخرى 
   1,350,000 (2,747,984)  قيمة وحدات مستردة من الصندوق  

    
 900,016 2,171,559 

 

 خرى.األالرصيد المستحق لمدير الصندوق )أتعاب إدارة( ضمن المصروفات المستحقة والمطلوبات *
 ** قيمة رصيد الوحدات )المصدرة والمستردة( ضمن صافي قيمة الموجودات العائدة لحاملي الوحدات نهاية السنة.



 صندوق األول لألسهم السعودية 
 )صندوق أسهم محلي مفتوح مطروح طرحا عاما(

 إيضاحات حول القوائم المالية
 ) بالريال السعودي ( م2021 ديسمبر  31المنتهية في  للسنة المالية

28 

 

 
 القيم العادلة وإدارة المخاطر  -ألدوات المالية ا .13

  
 يياس القيمة العادلة لألدوات المالية  13-1 

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

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

أو هيئة تنظيمية وأن هذه األسعار تمثل معامالت  ،خدمات تسعير  عمالت أجنبية، أو وسيط، أو مجموعة صناعة، أو  
معلومات سوقية    الصندوق   يستخدمقياس القيمة العادلة،    عند  .تجاري على أساس   ية ومنتظمةسوقية حدثت بصورة فعل

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

 

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

 
 

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

 
 

للمالحظة  3المستوى   القابلة  السوق  معلومات  إلى  تستند  ال  مطلوبات  أو  لموجودات  مدخالت  قابلة  ):  غير  مدخالت 
 . (للمالحظة

 

 التسلسـل مـن مختلفـة مسـتويات فـي تنـدرج إلتـزام أو لألصـل العادلـة القيمـة لقيـاس المسـتخدمة المـدخالت كانـت إذا -
 للقيمـة الهرمـي التسلسـل مـن المسـتوى  نفـس فـي بالكامـل تصـنيفه يـتم العادلـة القيمـة قيـاس فـإن للقيمة العادلة، الهرمي
 .بالكامل للقياس جوهرياً  يعد مستوى للمدخالت أدنى أن حية العادلة

 فيهـا حـدث التـي التقريـر فتـرة نهايـة فـي العادلـة للقيمـة الهرمـي التسلسـل مسـتويات بـين يعتـرف الصـندوق بـالتحويالت -
 بـين تحـويالت هنـاك تكـن لـم م، 2020 ديسـمبر 31 و م 2021 ديسـمبر 31 فـي المنتهيـة السـنواتالتغييـر. خـالل 

 .الثاني والمستوى  للمستوى األول العادلة القيمة مستويات
 المالية األدوات ومشتقات االستثمارات عدا فيما التاريخية، التكلفة لمبدأ وفقا للصندوق  المالية األدوات تجميع يتم حية -

 العادلـة القـيم أن اإلدارة تعتقـد العادلة. القيمة وتقديرات الدفترية القيمة بين الفروقات تنشأ قد العادلة، والمحملة بالقيمة
 .الدفترية قيمتها عن جوهريا تختلف ال للصندوق  والمطلوبات المالية للموجودات
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القيم   أدناه  الجدول  المالية بما في ذلك مستوياتها في تسلسل يظهر  المالية والمطلوبات  العادلة للموجودات  الدفترية والقيم 
القيمة العادلة. وهي ال تشمل معلومات القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية التي ال تقاس بالقيمة العادلة  

 ورة معقولة. إذا كانت القيمة الدفترية تقارب القيمة العادلة بص
 

 م 2021ديسمبر  31
 القيمة الدفترية

 
القيمة العادلة من  

 خالل الربح أو الخسارة 
 التكلفة المطفأة 

 
 اإلجمالي

 
    موجودات مالية يتم يياسها بالقيمة العادلة 

موجودات مالية بالقيمة العادلة خالل االرباح 
 والخسارة

900,016 - 900,016 

    مقاسة بالقيمة العادلةموجودات مالية غير 
 973,234 973,234 - النقد وما يعادل النقد

 900,016 973,234 250,873,1  
    المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة 

    ال يوجد
    المطلوبات المالية غير مقاسة بالقيمة العادلة

965,42 - أخرى مصروفات مستحقة ومطلوبات   965,42  

 - 965,42  965,42  

 
 
 القيمة العادلة 

 3المستوى  2المستوى  1المستوى  
    موجودات مالية يتم يياسها بالقيمة العادلة 

موجودات مالية بالقيمة العادلة خالل االرباح 
 والخسارة

900,016 
- - 

 900,016 - - 
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 م 2020ديسمبر  31
 القيمة الدفترية

 
القيمة العادلة من  

الربح أو خالل 
 الخسارة 

 اإلجمالي التكلفة المطفأة 

    موجودات مالية يتم يياسها بالقيمة العادلة 
 9,993,913 - 9,993,913 موجودات مالية بالقيمة العادلة خالل االرباح والخسارة

    موجودات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة
 1,175,694 1,175,694 - النقد وما يعادل النقد

 9,993,913 1,175,694 11,169,607 
    

    المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة 
    ال يوجد

    المطلوبات المالية غير مقاسة بالقيمة العادلة
أخرى مصروفات مستحقة ومطلوبات   - 56,113 56,113 

 - 56,113 56,113 
 

 

 

 

 القيمة العادلة 
 3المستوى  2المستوى  1المستوى  

    موجودات مالية يتم يياسها بالقيمة العادلة 
موجودات مالية بالقيمة العادلة خالل االرباح 

 9,993,913 والخسارة
- - 

 9,993,913 - - 
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 إدارة المخاطر المالية  13-2 
 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
   .لمخاطر مالية متنوعة مثل مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر أسعار السوق  الصندوق أنشطة  تعرضوت

     
 مخاطر االئتمان  .أ

تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. يتعرض 
 والمبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة. الصندوق لمخاطر االئتمان على أرصدتها البنكية 

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

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

 : يلي
 

 2021 ديسمبر 31 
 ريال سعودى 

 2020ديسمبر  31
 ريال سعودى 

ــة مــن خــالل الــربح او  إســتثمارات بالقيمــة العادل
 الخسارة

900,016 9,993,913 

 1,175,694 973،234 نقد وأرصدة لدى البنوك
 

 االستثمارات 
التي    تعرضهمن    الصندوق   يحد المالية لألموال  في األوراق  االستثمار  االئتمان من خالل  ويسعي   الصندوق   يديرهالمخاطر 

ادارة    الصندوق  للمخاطرالي  المخاطر.    تعرضه  أنشطة االستثمارات لضمان عدم تركيز  الحد االئتمانية من خالل تنويع  إن 
يع والقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر في تاريخ  لالستثمارات المصنفة كمتاحة للباالئتمان  للتعرض لمخاطر    األقصى

  لم   .السعوديةالتقرير هي القيمة الدفترية. جميع هذه االستثمارات موجودة في كيانات أو صناديق تعمل داخل المملكة العربية  
 اد بالكامل.تعتقد أنها قابلة لالسترد الصندوق  إدارةبتسجيل اي مخصص لالنخفاض في القيمة ألن  الصندوق  يقم

 

 النقد وما يعادل النقد 
 ريال سعودي    1,175,694م ) 2021  ديسمبر  31ريال سعودي في    973,234يحتفظ الصندوق بالنقد والنقد المعادل بمبلغ  

م(. يتم االحتفاظ بالنقد والنقد المعادل لدى البنوك ذات السمعة الجيدة في المملكة العربية السعودية مع 2020ديسمبر    31في  
، لذلك، تعتقد اإلدارة أن مخاطر االئتمان فيما يتعلق بهذه  -A+ إلى    BBBتصنيفات ائتمانية عالية، والتي يتم تصنيفها من  

 األرصدة هي ضمن الحد األدنى. 
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 مخاطر السيولة  .ب
مواجهة   مخاطر  هي  السيولة  المتعلقة    الصندوق مخاطر  االلتزامات  لمقابلة  األموال  توفير  تنشا    المالية.  باألدواتصعوبة  قد 

 مخاطر السيولة عن عدم القدرة علي بيع اصل مالي بسرعة بمبلغ يقارب قيمته العادلة. 
ذلك    باإلضافة وا  بإدارة  الصندوق   يقومالي  منتظمة  بصورة  السيولة  التزامات مخاطر  بأية  للوفاء  كافية  أموال  وجود  من  لتأكد 
 مستقبلية.

 

 القيمة الدفترية  م 2021 ديسمبر 31
 عند الطلب أو 

 أقل من سنة واحدة
 اكثر من سنة 

     :المطلوبات المالية غير المشتقة
 - 42,965 42,965  أخرى مصروفات مستحقة ومطلوبات 

  42,965 42,965 - 
 

 القيمة الدفترية  م 2020 ديسمبر 31
 عند الطلب أو 

 أقل من سنة واحدة
 اكثر من سنة 

     :المطلوبات المالية غير المشتقة
 - 56,113 56,113  أخرى مصروفات مستحقة ومطلوبات 

  56,113 56,113 - 
 

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

 االستحقاق والسيولة بالنسبة للصندوق لتأمين توفر أموال كافية لمقابلة أي التزامات حال نشوئها.
 االئتمانية منتظمة لضمان توفر األموال الالزمة والتسهيالت البنكية والتسهيالت  تتم إدارة مخاطر السيولة وذلك بمراقبتها بصورة  

 .  للصندوق األخرى للوفاء بااللتزامات المستقبلية 
 

 

 مخاطر السوق  .ت
صرف   أسعار  مثل  السوق  في  السائدة  األسعار  في  التغيرات  بسبب  ما  مالية  أداة  في  التذبذب  مخاطر  هي  السوق  مخاطر 

أو قيمة ما تمتلكه من أدوات مالية. تهدف    الصندوق العمالت األجنبية ومعدالت الفوائد وأسعار األسهم مما يؤثر على دخل  
 .لسوق والسيطرة عليها ضمن الحدود المقبولة مع تعظيم العوائدإدارة مخاطر السوق إلى إدارة التعرض لمخاطر ا
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 مخاطر العملة .ث

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

 ملته التشغيلية وبالتالي ال يوجد مخاطر عملة.  الصندوق إن استثمارات الصندوق مستثمرة بع
 

 المال رأس إدارة
 والـدائن المسـتثمر ثقـة علـى الحفـاظ أجـل مـن كافيـة مـال رأس قاعـدة علـى الحفـاظ فـي إدارة الصـندوق  سياسـة تكمـن -

 المسـتخدم المـال راس علـى العائـد إدارة الصـندوق  تراقـب ألعمالـه، المسـتقبلي التطـوير والمحافظـة علـى والسـوق 
 .على مالكي الوحدات الموزعة األرباح ومستوى 

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

 :المالية السنة نهاية في المعدل المال راس إلى للصندوق المعدل  الدين صافي بنسب تحليال يلي فيما  -

 البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 
 2021 ديسمبر 31

 ريال سعودى 
 2020ديسمبر  31

 ريال سعودى 
 56,113 42,965 المطلوبات إجمالي
 ( 1,175,694) ( 973,234) البنوك لدى وأرصدة نقدية  :ناقصا
 ( 1,119,581) ( 930,269) المعدل الدين صافي

 11,114,189 2,038,000 صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات
 % 10 %45.6 المعدل  المال رأس إلى الدين نسبة

 

 
 

 الحقة  أحداث  .14
القوائم   ھذه في  الظاھر للصندوق  المالي  المركز على  تؤثر قد والتي  السنة نھاية منذ ھامة الحقة أحداث وجود بعدم اإلدارة تعتقد

 .المالية
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 أحداث هامة  .15
في جميع أنحاء   2021وانتشر أوائل عام    م2019( في أواخر عام  Covid-19تم تأكيد وجود فيروس تاجي جديد )

، مما تسبب في اضطرابات في األنشطة التجارية والنشاط االقتصادي. تعتبر م2022وال يزال مستمر حتى عام    العالم
وسريع  متقلب  الوضع  ألن  نظًرا  العمومية.  الميزانية  في  للتعديل  قابل  غير  حدث  التفشي  هذا  أن  الصندوق  إدارة 

 لمبدأ وفقا العمل في االستمرار علىالصندوق   قدرة على جوھري  أثر األحداث لھذه يكون  أن يتوقع ال ذلك، ومعالتطور،
 عند المنظور المستقبل في المالية  بالتزاماته الوفاء لمواصلة  متاحة كافية سيولة لديه الصندوق  أن االستمرارية حية

  .استحقاقھا
 
 

 آخر يوم للتقييم   .16
 . (م2020ديسمبر   31الموافق   الخميس: 2020) 2021 ديسمبر  30الموافق   الخميسآخر يوم للتقييم هو يوم 
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 (.ه11/08/1443  )الموافق  م2022/ 03/ 14  اعتماد القوائم المالية من قبل مدير الصندوق في تم


