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  ل�سهم�السعوديةصندوق�وساطة�

 )وساطة�كابيتال�- شركة�الوساطة�ا�الية�بواسطة(ُمدار�

  ا$ولية�ا�وجزة�(غ���مراجعة)القوائم�ا�الية�

 م٢٠٢٠يونيو��٣٠ا�ن-,ية�+ي� لف)�ة�الستة�أشهر

  ا�ستقل�مراجع�الحسابات�فحص تقرير�مع
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  ل�سهم�السعوديةصندوق�وساطة�

 )وساطة�كابيتال�- (ُمدار�بواسطة�شركة�الوساطة�ا�الية

  غ���مراجعة)(�و�تقرير�فحص�مراجع�الحسابات�ا�ستقلالقوائم�ا�الية�ا$ولية�ا�وجزة�
  �م٢٠٢٠يونيو�٣٠لف)�ة�الستة�أشهر�ا�ن-,ية�+ي��

  فهرس�ال

  
  
  

  صفحـة

  ٢  ا�ستقلتقرير�فحص�مراجع�الحسابات� -

  ٣  قائمة�ا�ركز�ا�ا/ي�ا-ولية�ا�وجزة -

  ٤  -ولية�ا�وجزةا�الشاملقائمة�الدخل� -

  ٥  ���ا-ولية�ا�وجزة�التغ=>ات�;ي�صا;ي�ا-صول�العائدة�لحام8ي�الوحدات�قائمة -

  ٦  ا-ولية�ا�وجزة�التدفقات�النقديةقائمة� -

  �١١- ��٧  ا-ولية�ا�وجزة�القوائم�ا�اليةإيضاحات�حول� -
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  السعوديةل�سهم�صندوق�وساطة�

 )وساطة�كابيتال�- (ُمدار�بواسطة�شركة�الوساطة�ا�الية

  (غ���مراجعة)�ا$ولية�ا�وجزة�قائمة�ا�ركز�ا�اZي�

  م�٢٠٢٠يونيو��٣٠كما�+ي�

  �(يتم�تقريب�جميع�ا�بالغ�إ/ى�الريال�السعودي�ما�لم�ينص�ع8ى�خ�ف�ذلك.)

 

 

 
 م٩٢٠١ديسم�>��٣١  م٢٠٢٠يونيو��٣٠ إيضاح

   �� (مراجعة)  مراجعة)(غ�

  ا$صول 

 
   

 ٦٬٧٧٥٬٠٢٧  �٧٬٣١٣٬٧٥١ ٧ الخسارة بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أو�استثمارات

  -    ١٦٦٬٢١٠  ٨  مدفوعات�اشV>اكات�مقدمة�العائدة�للسهم

  -    ٢٬٨٠٠    توزيعات�أرباح�مدينة

  ٢٬٩٧٣٬٥١٩   ١٬١٩٦٬٧٨٤  ٩  يعادلهنقد�وماال

 ٩٬٧٤٨٬٥٤٦  ٨٬٦٧٩٬٥٤٥  إجماZي�ا$صول 

     

      اLل)fامات

 ٣٧٬٥٧٢   �٣٢٬٩٢١ ١٠ مستحقة�الدفع�حفظالدارة�و ا[ أتعاب�

 ٦٬٠٤٩  �١١٬٩٦٧ ١١ مستحقة�الدفع�أتعاب�مجلس�ا[دارة

 ٢٠٬٥٧١  �١٨٬٤٩٨  مصروفات�مستحقة

 ٦٤٬١٩٢  �٦٣٬٣٨٦  إجماZي�اLل)fامات

     

 ٩٬٦٨٤٬٣٥٤  ٨٬٦١٦٬١٥٩  الوحداتصا+ي�قيمة�ا$صول�العائدة�لحامAي�

 ٧٬٧١١  �٧٬٢٤٢  وحدات�مصدرة�(عدد�الوحدات)

  ١٬٢٥٥٫٩١   ١٬١٨٩٫٧٥   بالوحدة�(ريال�سعودي)��–صا+ي�قيمة�ا$صول�

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  �Sيتجزأ�من�هذه�القوائم�ا�الية.جزًءا��١٣إ/ى��١>�ا[يضاحات�ا�رفقة�من�تعت�
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  صندوق�وساطة�ل�سهم�السعودية�

 )وساطة�كابيتال�- (ُمدار�بواسطة�شركة�الوساطة�ا�الية

  (غ���مراجعة)�ا$ولية�ا�وجزة�الشامل�الدخلقائمة��

  �م٢٠٢٠يونيو��٣٠ا�ن-,ية�+ي��لف)�ة�الستة�أشهر�

  (يتم�تقريب�جميع�ا�بالغ�إ/ى�الريال�السعودي�ما�لم�ينص�ع8ى�خ�ف�ذلك.)��

  

 

 إيضاح 
 

 م٢٠٢٠يونيو��٣٠
 

 م٢٠١٩يونيو��٣٠

       الدخل

 �١٧٤٬٧٩٣  �١٥١٬٨٦٨   توزيعات�أرباحدخل�

خ�ل��اSستثمارات�بالقيمة�العادلة�من�بالقيمة�العادلة�منالتغ=>ات�صا;ي�

  الربح�أو�الخسارة�
٢٫٧ 

 )٥٠٣٬٠٩٦�(  
 

٣٥٣٬٣٧٧�  

  �٥٢٨٬١٧٠   )�٣٥١٬٢٢٨(    الدخل(الخسارة)�/إجماZي�

      

      صروفاتا�
 �٥٧٬٩٠٤  �٥٥٬٩١٥  ١١ دارةا[ أتعاب�

 �٣٣٬٧٤٨  �٣٢٬١٠٧   حفظالأتعاب�

 �١٣٬٨٨٥  �٣٬٨٢٧     تكاليف�معام�ت

 �١١٬٩٠١  �١١٬٩٦٧    ١١  أتعاب�مجلس�ا[دارة

 �٣٣٬٠٧٤  �٣٣٬٢٤٧   مصروفات�تشغيلية�أخرى 

 �١٥٠٬٥١٢  �١٣٧٬٠٦٣   �إجماZي�ا�صروفات

 �٣٧٧٬٦٥٨  )�٤٨٨٬٢٩١(   للسنة��الدخل(الخسارة)�/

 -    -     للسنة���الدخل�الشامل�ا�خر

 �٣٧٧٬٦٥٨   )�٤٨٨٬٢٩١(    للسنة�الدخل��(الخسارة)�الشاملة�/إجماZي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  �Sيتجزأ�من�هذه�القوائم�ا�الية.جزًءا��١٣إ/ى���١تعت�>�ا[يضاحات�ا�رفقة�من
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  صندوق�وساطة�ل�سهم�السعودية

 )وساطة�كابيتال�- (ُمدار�بواسطة�شركة�الوساطة�ا�الية

  (غ���مراجعة)�ا$ولية�ا�وجزةالعائدة�لحامAى�الوحدات��ا$صول التغ��ات�+ي�صا+ي�قائمة��

  م�٢٠٢٠يونيو��٣٠ا�ن-,ية�+ي��لف)�ة�الستة�أشهر�

  (يتم�تقريب�جميع�ا�بالغ�إ/ى�الريال�السعودي�ما�لم�ينص�ع8ى�خ�ف�ذلك.)�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

جزًءا��Sيتجزأ�من�هذه�القوائم�ا�الية.�١٣إ/ى��١تعت�>�ا[يضاحات�ا�رفقة�من�  

 م٢٠١٩يونيو��٣٠  م٢٠٢٠يونيو��٣٠  

     

  ٧٬٣٤٥٬٤٩٣   �٩٬٦٨٤٬٣٥٤  يناير��١+ي��ا$صول صا+ي�قيمة�

 �٣٧٧٬٦٥٨  )�٤٨٨٬٢٩١(  إجما/ي(الخسارة)�الشاملة�/�الدخل�للسنة

 معامnت�الوحدات�منالتغ��ات�
 

   

  ١٬٩٦٥٬٥٥٥   -    متحص�ت�من�إصدار�وحدات

  )�٣٠٬٠٠٠(   )�٥٧٩٬٩٠٤(   مدفوعات�مقابل�اسV>داد�وحدات

 �٩٬٦٥٨٬٧٠٦  �٨٬٦١٦٬١٥٩  �يونيو��٣٠+ي��ا$صول صا+ي�قيمة�

 الوحدات  معامnت�الوحدات

  

  ٦٬٣٤٢   �٧٬٧١١  يناير�١وحدات�+ي�

  �١٬٥٩١  -   شV>ك�ف�]اموحدات�:�إضافة�

  )�٢٤(  )�٤٦٩(  �وحدات�مسV>دة:��ناقصا

 �١٬٥٦٧  )�٤٦٩(  ;ي�الوحدات�)�/�الزيادةاSنخفاض(صا;ي�

  ٧٬٩٠٩  �٧٬٢٤٢ �يونيو��٣٠الوحدات�+ي�
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  صندوق�وساطة�ل�سهم�السعودية

 )وساطة�كابيتال�- (ُمدار�بواسطة�شركة�الوساطة�ا�الية

  (غ���مراجعة)�ا$ولية�ا�وجزةقائمة�التدفقات�النقدية��

  م�٢٠٢٠يونيو��٣٠ا�ن-,ية�+ي��لف)�ة�الستة�أشهر�

  (يتم�تقريب�جميع�ا�بالغ�إ/ى�الريال�السعودي�ما�لم�ينص�ع8ى�خ�ف�ذلك.)��

  

 م٢٠٢٠يونيو��٣٠ إيضاح
 

 م٢٠١٩يونيو��٣٠

     التدفقات�النقدية�من�ا$نشطة�التشغيلية
 �٣٧٧٬٦٥٨  )٤٨٨٬٢٩١(   (الخسارة)�/الدخل�للسنة�

     لـ:تسويات�

�من�خ�ل�الربح�من�اSستثمارات�بالقيمة�العادلة�بالقيمة�العادلة�التغ=>اتصا;ي�

 أو�الخسارة

٢٫٧ 
٣٥٣٬٣٧٧(  �٥٠٣٬٠٩٦�( 

     التغ��ات�+ي�ا$صول�واLل)fامات�التشغيلية:�

 )�٥٬٠٨٥٬٢٦٣(  �)٢٬٠٥٠٬٥٦٣(    بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أو�الخسارة�استثماراتشراء�

  ٥٬٩٠٩٬٥١١   ١٬٠٠٨٬٧٤٣  بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أو��اSستثماراتمتحص�ت�من�استبعاد�

 -  )٢٬٨٠٠(    توزيعات�أرباح�مدينة

  -   )١٦٦٬٢١٠(    مدفوعات�اشV>اكات�مقدمة�العائدة�للسهم

 )�٩٣٧(  )٤٬٦٥١(   مستحقة�الدفع�دارة�وحفظا[ أتعاب�

 )�٦٥(  �٥٬٩١٨   مستحقة�الدفع�أتعاب�مجلس�ا[دارة

 )٢١٬١٢٣(  )�٢٬٠٧٣(     مصروفات�مستحقة

  �٨٢٦٬٤٠٤   )�١٬١٩٦٬٨٣١(    ا$نشطة�التشغيلية منالناتج��/ (ا�ستخدم�+ي)صا+ي�النقد�
     

     التدفقات�النقدية�من�ا$نشطة�التمويلية
 ١٬٩٦٥٬٥٥٥  -   وحداتالشV>اك�;ي�اS متحص�ت�من�

 )�٣٠٬٠٠٠(  )�٥٧٩٬٩٠٤(   SسV>داد�وحدات�مدفوعات

 �١٬٩٣٥٬٥٥٥  )�٥٧٩٬٩٠٤(   ا$نشطة�التمويليةمن�الناتج�)�/ا�ستخدم�+ي(صا+ي�النقد�

     

 �٢٬٧٦١٬٩٥٩  )١٬٧٧٦٬٧٣٥(   يعادله+ي�النقد�وما�(النقص)�/�الزيادة��صا+ي

 ١٬٥٠٢٬٥٧١  �٢٬٩٧٣٬٥١٩   يناير�١;ي�يعادله�النقد�وما

 �٤٬٢٦٤٬٥٣٠  �١٬١٩٦٬٧٨٤  ٩ يونيو��٣٠+ي��يعادله�النقد�وما

  

  

  

  

  

  

  

  

  جزًءا��Sيتجزأ�من�هذه�القوائم�ا�الية.�١٣إ/ى���١تعت�>�ا[يضاحات�ا�رفقة�من



  صندوق�وساطة�ل�سهم�السعودية

  وساطة�كابيتال)�- (ُمدار�بواسطة�شركة�الوساطة�ا�الية

  (غ���مراجعة)�إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا$ولية�ا�وجزة

 م٢٠٢٠يونيو��٣٠ا�ن-,ية�+ي��لف)�ة�الستة�أشهر�

  �(يتم�تقريب�جميع�ا�بالغ�إ/ى�الريال�السعودي�ما�لم�ينص�ع8ى�خ�ف�ذلك.)��

٧ 

 

 الصندوق�وأنشطته� .١

وساطة�الوساطة�ا�الية�"شركة�ب=ن�اتفاق�ب�وإدارته�تم�تأسيسه�ي ("الصندوق")�هو�صندوق�استثمار �ل¡سهم�السعوديةوساطة�صندوق�

  الوحدات").�حام8ي"(صندوق�المستثمري�و ("مدير�الصندوق")��"كابيتال

�ع8ىتنمية�رأس�ا�ال�¢]دف�إ/ى�و �،ا[س�مية�الشريعة�أحكاممتوافق�مع�و �استثمار�مفتوح�صندوق ل¡سهم�السعودية�هو�صندوق�وساطة�

ا�توافقة�مع�أحكام�الشريعة�ا-سهم��;ي�¢]دف�الصندوق�إ/ى�اSستثمار�.استثماريةعوائد�با�ستثمرين��مع�تزويدطويل�الو توسط�ا�دى�ا�

�و  �السعوديةا[س�مية �ا-سهم �سوق �;ي �ا�درجة �ويتضمن �ا-ولية"(، �)"الطروحات �للتداول و ، �القابلة �ا-ولية �حقوق��الحقوق متضمنة

�صناديق�الطروحات�ا-ولية ا-ولية�ا�تبقية �اسV>اتيجية�مماثلة�ا�حلية�وصناديق�ا-سهم��با[ضافة�ا/ى�اSستثمار�;ي� �لد¢]ا ا-خرى�ال��

�ا�اليةو  �السوق �هيئة �قبل �من �أو�مدير��،مرخصة �مدير�الصندوق �يديرها �كان �آسواًء �صناديق�خر. �للصندوق�اSستثمار�;ي �يحق كما

أحكام�الشريعة�مع��وافقتمجميع�اSستثمارات�مراعاة�أن�تكون�ا�تداولة�;ي�مع��ا�ؤشرات�وصناديق�ة�ا�تداولة�(ريت)اSستثمار�العقاري

و�Sيقوم�الصندوق�بأي�توزيعات�أرباح�ع8ى��.�يقوم�الصندوق�بإعادة�استثمار�كافة�ا�كاسب�ا�حققة�و/أو�أي�إيرادات�استثماريةا[س�مية

 �لوحدات.حام8ي�ا

م)،�٢٠١٥ديسم�>��٩(ا�وافق�ھ �١٤٣٧صفر�٢٧بتاريخ�)�٣/١٠٠/٢٠١٥(رقم�بخطا�]ا�وافقت�هيئة�السوق�ا�الية�ع8ى�تأسيس�الصندوق�

 م).٢٠١٦ف�>اير��١هـ�(ا�وافق�١٤٣٦ربيع�الثاني��٢٢وقد�بدأ�الصندوق�نشاطه�;ي�

�يعد�مدير�الصندوق� �وبناء�ع8ى�ذلك، عند�التعامل�مع�حام8ي�الوحدات،�يعت�>�مدير�الصندوق�أن�الصندوق�وحدة�محاسبية�مستقلة.

 الصندوق.�أصول قوائم�مالية�منفصلة�للصندوق.�ع�وة�ع8ى�ذلك،�يعت�>�حام8ي�الوحدات�مالكي�

�إيضاح�رقم� �هو�موضح�;ي �يمتلك�مدير�الصندوق�أغلبية�الوحدات�القائمة�١١كما �;ي، .�م٢٠١٩ديسم�>��٣١و�م٢٠٢٠يونيو���٣٠كما

  �للصندوق.�الطرف�ا�سيطر dي��ا�اليةوساطة�الفإن�شركة��،وبالتا/ي

م�من�٢٠٢٠ع�ن�ع8ى�أنه�جائحة�;ي�مارس�إم�وبعدها�تم�²�٢٠١٩]اية�ديسم�>;ي�-ول�مرة�)� ١٩-Covidوجود�ف=>وس�جديد�(�حديدتم�ت

مما�أدى��،;ي�جميع�أنحاء�العالم�بما�;ي�ذلك�ا�مللكة�العربية�السعودية�،)�١٩-Covid(قبل�منظمة�الصحة�العا�ية.�وتم�انتشار�الف=>وس�

العديد�من�القطاعات�ع8ى�اغ�ق�لنشاط�اSقتصادي�و ا�انخفاض�تسبب�;ي��وبالتا/ي�،/ى�فرض�قيود�ع8ى�السفر�وحظر�التجول�;ي�ا�دن�إ

  ا�ستوي�العالم��وكذلك�ا�ح8ي.

مما��،�(تداول)�ع8ى�أداء�سوق�اSسهم�السعودي�ال���عكست�ةاSقتصادي�ا-نشطة�تباطئتم��،م�٢٠٢٠يونيو��٣٠خ�ل�الفV>ة�ا�ن\]ية�;ي�

شهرا��١٢الصندوق�Sيتوقع�وجود�مشكلة�باSستثمرارية��دة�ن�إف�،ومع�ذلك�ل�ستثمارات.�تكبد�الصندوق�خسارة�غ=>�محققة���/ى�إادى�

  تأث=>�ذلك�ع8ى�أعماله�والنتائج�ا�الية.ستمرار�ع8ى�طبيعة�ومدى�إتقييم�بالع8ى�ا-قل�بعد�فV>ة�التقرير.�يقوم�الصندوق�ب

 اللوائح�النظامية .٢

هـ��١٤٢٧ذو�الحجة�٣لة�عن�هيئة�السوق�ا�الية�بتاريخ�يخضع�الصندوق�ل�ئحة�صناديق�اSستثمار�("اللوائح")�الصادرة�بصيغ\]ا�ا�عد

  م).�٢٠١٦مايو��٢٣هـ�(ا�وافق�١٤٣٧شعبان��١٦ا�عدلة�بقرار�مجلس�هيئة�السوق�ا�الية�;ي�و �م)٢٠١٦مايو��٢٣(ا�وافق�

  

 ويوم�التقييم)�عاملالتاyش)�اك/�اLس)�داد�(يوم� .٣

يتم�تحديد�قيمة��،لسوق�ا-سهم�السعودية�.")تعاملربعاء�(كل�"يوم�أو�ثن=ن�اكل�يوم�وحدات�;ي�الشV>اك/اSسV>داد�الصندوق�مفتوح�ل� 

-غراض�شراء�أو�بيع�وحدات�الصندوق�بتقسيم��ا-صول يتم�تحديد�صا;ي�قيمة�.�(كل�"يوم�تقييم")�تعاملمحفظة�الصندوق�;ي�كل�يوم�

  .لºVامات�الصندوق)�ع8ى�إجما/ي�عدد�الوحدات�القائمة�;ي�يوم�التقييماالصندوق�بعد�خصم��صول (القيمة�العادلة�- �ا-صول صا;ي�قيمة�

 اyعداد�أسس .٤

  قائمة�اLل)fام�٤٫١

��عيار�ا�حاسبة�الدو/ي�رقم���وجزةاا-ولية��هذه�القوائم�ا�الية�تم�إعداد
ً
ا�عتمدة�;ي�ا�ملكة�العربية�"التقارير�ا�الية�ا-ولية"��٣٤وفقا

السعودية،�ومتطلبات�Sئحة�صناديق�اSستثمار�الصادرة�عن�هيئة�السوق�ا�الية�وشروط�وأحكام�الصندوق�ومذكرة�ا�علومات�وملخص�

�ا�وجزة �ا�الية �وعرض�القوائم �بإعداد �يتعلق �فيما �اSساسية، �ا[ ا�علومات �تم �ا�. �ا-ولية �ا�الية �القوائم �هذه �;ي �فصاح  وجزة
ً
�وفقا

�القوائم�ا�الية�ا-ولية�ا�وجزة��٣٤عيار�ا�حاسبة�الدو/ي�رقم�م�تطلبات� �القوائم�جميع�ا�علومات�وا[ Sتتضمن�. فصاحات�ا�طلوبة�;ي

�السنو  �ا�الية �;ي �ا�ن\]ية �ا�الية �للسنة �للصندوق �ا�راجعة �السنوية �ا�الية �القوائم �مع �واقV>ا²]ا �قرائ\]ا �ويجب� م.�٢٠١٩ديسم�>��٣١ية

  (القوائم�ا�الية�السنوية�ا-خ=>ة).



  صندوق�وساطة�ل�سهم�السعودية

  وساطة�كابيتال)�- (ُمدار�بواسطة�شركة�الوساطة�ا�الية

  (غ���مراجعة)�إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا$ولية�ا�وجزة

 م٢٠٢٠يونيو��٣٠ا�ن-,ية�+ي��لف)�ة�الستة�أشهر�

  �(يتم�تقريب�جميع�ا�بالغ�إ/ى�الريال�السعودي�ما�لم�ينص�ع8ى�خ�ف�ذلك.)��

٨ 

 

  (تتمة)اyعداد��أسس

 أسس�القياس ٢}٢٤}٢٤}٢٤}٤

Sيوجد�للصندوق�دورة�تشغيل�محددة،�لذلك،�فإنه��Sيقوم�بعرض�ا-صول�واSلºVامات�ا�تداولة�وغ=>�ا�تداولة�بشكل�منفصل�;ي�قائمة�

�من�ذلك،�يتم�عرض�ا-صول�
ً
Sامات�وفقا�للسيولةا�ركز�ا�ا/ي.�وبدºVلSوا.  

�القوائم�ا�الية ��ا-ولية�ا�وجزة تم�إعداد�هذه �باستثناء �التاريخية، �التكلفة ��بدأ ا
ً
من�خ�ل�الربح�أو��بالقيمة�العادلة�اSستثماراتوفق

  اSستمرارية.�ومفهومباستخدام�مبدأ�اSستحقاق�ا�حاس½��ا-ولية� إعداد�هذه�القوائم�ا�الية�تم��،.باSضافة�لذلكالخسارة�

 العرضعملة�و �الوظيفيةعملة�ال ٣}٣٤}٣٤}٣٤}٤

للصندوق.�كافة�ا�علومات�ا�الية�ا�عروضة��الوظيفيةملة�العبالريال�السعودي�والذي�يعت�>��ا-ولية�ا�وجزة�عرض�هذه�القوائم�ا�اليةتم� 

  مالم�ينص�ع8ى�خ�ف�ذلك.�تم�تقري¿]ا�-قرب�ريال�سعودي

 استخدام�ا$حكام�والتقديرات ٤}٤٤}٤٤}٤٤}٤

�واSفV>اضات�ال���تؤثر�;ي�تطبيق�السياسات�والتقديرات�ا-حكام�استخداممن�ا[دارة�ا-ولية�ا�وجزة�إعداد�القوائم�ا�الية��عنديتطلب�

  وا�صروفات.�قد�تختلف�النتائج�الفعلية�عن�هذه�التقديرات.��وا[يرادات�اSلºVاماتو �صول وع8ى�ا�بالغ�ا�بينة�ل¡ �،ا�حاسبية�للصندوق�

�مراجعة� �ف�]ا �يتم �السنة�ال�� �التقديرات�ا�حاسبية�;ي �يتم�إعادة �مراجعة�التقديرات�واSفV>اضات�ا-ساسية�ع8ى�أساس�مستمر. يتم

   التقديرات�و;ي�السنوات�التالية�لها.

يقوم�الصندوق�بمراجعة�ا�صادر�الرئيسية�لتقديرات�عدم�اليق=ن�ال���تم�الكشف��،أع�ه�١يضاح�رقم�إكما�هو�موضح�;ي��،ومع�ذلك

أن�جميع�مصادر�عدم�التأكد�من�تلك�التقديرات���ا[دارة.�تظن�) ١٩-Covid(عÀ]ا�;ي�القوائم�ا�الية�السنوية�ا-خ=>ة�ع8ى�خلفية�جائجة�

�يقوم�الصندوق�باستمرار�بمراقبة�وعكس�أي�تغ=>ات�مطلوبة�;ي�فصاح�عÀ]ا�;ي�القوائم�ا�الية�مماثلة�لتلك�ال���تم�ا[  السنوية�ا-خ=>ة.

  الفV>ات�ا�ستقبلية.

 والتفس��ات�ا�عاي���الجديدة�والتعديnت .٥

ا�الية�م�وتم�توضيحها�;ي�القوائم�٢٠٢٠يناير��١ا�من�هناك�عدد�من�التعدي�ت�ع8ى�ا�عاي=>�السارية�اعتبار �،ولكن�،صدار�معاي=>�جديدةإلم�يتم�

  القوائم�ا�الية�ا-ولية�ا�وجزة.جوهري�ع8ى�وال���لم�يكن�-ي�مÀ]ا�تأث=>���السنوية�ا-خ=>ة

  هامةالالسياسات�ا�حاسبية� .٦

عداد�هذه�القوائم�ا�الية�ا-ولية�ا�وجزة�dي�نفسها�ا�طبقة�للقوائم�ا�الية�للسنة�ا-خ=>ة�ا�ن\]ية�;ي�إن�السياسات�ا�حاسبية�ا�طبقة�;ي�إ

  م.٢٠١٩ديسم�>��٣١

 والخسارةأ�بالقيمة�العادلة�من�خnل�الربح�استثمارات .٧

  حركة�اSستثمارات�;ي�أسهم�حقوق�ا�لكية�ا�درجة�;ي�سوق�ا-سهم�السعودي�كما�ي8ي:

 

    

  إيضاح

  م٢٠٢٠يونيو��٣٠

 ريال�سعودي

  م٢٠١٩ديسم�>��٣١ 

 ريال�سعودي

  (مراجعة)   (غ���مراجعة)    

  ٥٬٩٢٤٬٥٤١   �٦٬٧٧٥٬٠٢٧    الف)�ة�بداية

  ٢٠٬٧٥٥٬٢٨٥   �٢٬٠٥٠٬٥٦٣     مش)�يات�خnل�السنة

  )٢٠٬٦٤٠٬٩١٠(   )�١٬٠٠٨٬٧٤٣(    مبيعات�خnل�السنة

  ٣٣٠٬١٠٦   �٧٬٢٥٠    مكاسب�محققة�بالقيمة�العادلة

  ٤٠٦٬٠٠٥   )٥١٠٬٣٤٦(    (خسارة)�/�مكاسب�غ���محققة�بالقيمة�العادلة

  ٦٬٧٧٥٬٠٢٧    �٧٬٣١٣٬٧٥١  ١٫٧  �,اية�السنة

داخل�ا�ملكة�العربية��تقعإن�التوزيع�الجغرا;ي�ل�ستثمارات�ا�ذكورة�أع�ه�;ي�ا-دوات�ا�الية�ا�صنفة�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أو�الخسارة�

 السعودية.

  .النشط��درجة�;ي�السوق ا�السنة;ي�يوم�عمل��خر آيتم�تحديد�القيمة�العادلة�لهذه�ا-سهم�ا�درجة�بالرجوع�إ/ى�السعر�ا�تداول�ا�نشور�;ي�



  صندوق�وساطة�ل�سهم�السعودية

  �وساطة�كابيتال)�- (ُمدار�بواسطة�شركة�الوساطة�ا�الية

  �إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا$ولية�ا�وجزة�(غ���مراجعة)

  م�٢٠٢٠يونيو��٣٠ا�ن-,ية�+ي��لف)�ة�الستة�أشهر�

 (يتم�تقريب�جميع�ا�بالغ�إ/ى�الريال�السعودي�ما�لم�ينص�ع8ى�خ�ف�ذلك.)�

٩ 

 

  

 استثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خnل�الربح�أو�الخسارة�(تتمة)

�٧٫١  ��
ً
�ملخصا �ي8ي ��لتصنيففيما �أوالخسارةاSستثمارات �الربح �من�خ�ل �العادلة �ي�بالقيمة �مجموعات�صناعية �ضمن �الحددها ا�الية�سوق

  السعودية:�

 �القيمة�العادلة   ا�جموعة�الصناعية
النسبة�ا�ئوية�للقيمة�

 ٪�العادلة
 (غ��مراجعة)م�٢٠٢٠يونيو��٣٠ 

 %٢١ ١٬٥٠٠٬٤٣٣    ا�واد�ا-ساسية
 %١٩ ١٬٤١٧٬٨٦٤    البنوك

 %١٩ ١٬٤٠٨٬٥٤٩    ة�(ريت)صناديق�اSستثمار�العقاري
 %٩ ٦٤٢٬٣٠٧   البيع�بالتجزئة

 %٧ ٤٦٨٬٥١٧   خدمات�ومعدات�الرعاية�الصحية
 %٦  ٤٤٥٬٥٠٠     خدمات�اSتصاSت�

 %٦  ٤٢٨٬٤١٥    الطاقة
  %٣  ٢١١٬٠٠٦     ا�اكوSت�وا�شروبات

  %٤  ٣١٥٬٣٠٠     اSس\]�كيةخدمات�
  %٢  ١٦٨٬٩٠٠     ا�واص�ت

  %٢  ١٥٤٬٨٠٠     الخدمات�التجارية�وا�هنية
  %٢  ١٥٢٬١٦٠     تجارة�ا�واد�الغذائية�والسلع�ا-ساسية

   ١٠٠ �٧٬٣١٣٬٧٥١% 
  
  
 

 (�مراجعة)م٢٠١٩ديسم�>��٣١ ا�جموعة�الصناعية

 %٣٠  ٢٬٠٠٧٬٣٥٠    البنوك
  %٢٠   ١٬٣٨١٬٣٥٨     ة�(ريت)صناديق�اSستثمار�العقاري

 %١٥  ١٬٠٠١٬٥١٩    �ا�واد�ا-ساسية
 %٧  ٤٦٤٬٦٦٦   الطاقة

  %٧   ٤٥٨٬١٠٠     خدمات�اSتصاSت�
  %٨   ٥٤١٬٤٧٥     البيع�بالتجزئة

  %٥   ٣٦٥٬٧٠٠     اكوSت�وا�شروباتا�
  %٣   ٢٠٥٬٦٠٠     الخدمات�التجارية�وا�هنية

  %٢   ١٦٦٬٤١٧     اSس\]�كيةخدمات�

 %٢  ١١٠٬٩٢٢   تجارة�ا�واد�الغذائية�والسلع�ا-ساسية

 %١  ٧١٬٩٢٠     السلع�الرأسمالية

   ١٠٠  ٦٬٧٧٥٬٠٢٧% 
  

  �:القيمة�العادلة�لnستثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خnل�الربح�أوالخسارةصا+ي�التغ��ات�+ي��  ��٧٫٢

  

  
  م٢٠٢٠يونيو��٣٠

  ريال�سعودي
  م�٢٠١٩ديسم�>�٣١

  ريال�سعودي
  ١٣٥٬٦٢٤    ٧٬٢٥٠  صا;ي�،مكاسب�محققة�بالقيمة�العادلة

  ٢١٧٬٧٥٣    )٥١٠٬٣٤٦(  �صا;ي�،(خسارة)�/�مكاسب�غ=>�محققة�بالقيمة�العادلة

  )٣٥٣٬٣٧٧    )٥٠٣٬٠٩٦  

 مدفوعات�اش)�اكات�مقدمة�العائدة�للسهم .٨

  لشركة�السعودية�ل¡سماك.لاب�ا�تعلق�باSكتتاب�العام�ا�بدئي�هذا�ا�بلغ�اSكتت�يمثل

  

  



  صندوق�وساطة�ل�سهم�السعودية

  �وساطة�كابيتال)�- (ُمدار�بواسطة�شركة�الوساطة�ا�الية

  �إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا$ولية�ا�وجزة�(غ���مراجعة)

  م�٢٠٢٠يونيو��٣٠ا�ن-,ية�+ي��لف)�ة�الستة�أشهر�

 (يتم�تقريب�جميع�ا�بالغ�إ/ى�الريال�السعودي�ما�لم�ينص�ع8ى�خ�ف�ذلك.)�

١٠ 

 

 

 

  النقد�ومايعادله .٩
  م٢٠٢٠يونيو��٣٠  

  ريال�سعودي
  م�٢٠١٩ديسم�>�٣١

  ريال�سعودي

  (مراجعة)    (غ���مراجعة)�  

  ٢٬٩٧٣٬٥١٩    �١٬١٩٦٬٧٨٤  حساب�التداول �- أم=ن�الحفظالنقدية�ا�حتفظ��]ا�مع�

 

 تعاب�اyدارة�والحفظ�مستحقة�الدفعا$   .١٠

  
  م٢٠٢٠يونيو��٣٠

  ريال�سعودي
  م�٢٠١٩ديسم�>�٣١

  ريال�سعودي
 (������)    (غ���مراجعة)  

  ٣١٬٣٧٦    ٢٧٬٣١٥  )١١يضاح�إاSدارة�(اتعاب�

  ٦٬١٩٦    ٥٬٦٠٦  اتعاب�حفظ
  ٣٧٬٥٧٢    ٣٢٬٩٢١  

 

 ا�عامnت�مع�ا$طراف�ذات�العnقة .١١

� �ع�قة. �ذات �أطراف �مع �الصندوق �يتعامل �ا�عتاد �النشاط �سياق �;ي �الع�قة �ذات �اSطراف �الصندوق �تشمل وصناديق��مدير

  �مجلس�إدارة�الصندوق.�اعضاءو �دارÄ]ا�من�قبل�مدير�الصندوق إاSستثماراSخرى�ال���يتم�

�ويجوز��دير�الصندوق�الدخول�;ي�ترتيبات�مع�مؤسسات�أخرى�العامة�-نشطة�الصندوق �إن�مدير�الصندوق�هو�ا�سؤول�عن�ا[دارة .

لغرض�اSستثمار�وتقديم�خدمات�الحفظ�أو�الخدمات�ا[دارية�ا-خرى�نيابة�عن�الصندوق.�يتقا��ÅÆمدير�الصندوق�أتعاب�من�الصندوق�

�من١٫٢٥ا[دارة�بواقع��ةمقابل�خدم
ً
حتسا�]ا�ع8ى�أساس�يومي.�كما�يقوم�مدير�الصندوق�اال���يتم��الصندوق �أصول �صا;ي�قيمة�٪�سنويا

مصاريف�أخرى�مماثلة.�وتصل��يباسV>داد�أي�مصروفات�أخرى�متكبدة�نيابة�عن�الصندوق�كأتعاب�ا�راجعة�ومكافأة�مجلس�ا[دارة�وأ

��ÅÈريال�سعودي�للعضو.�٤٨٬٠٠٠مكافأة�مجلس�ا[دارة�حد�أق  
  حتفظ��]ا�كما�ي8ي:يتضمن�حساب�حام8ي�الوحدات�وحدات�م

 الوحدات�بالعدد وحدات�يمتلكها�مدير�الصندوق �����
  ا$صول صا+ي�قيمة�

�����%�من�إجماZي�الوحدات  ريال�سعودي

  %٦٩   ٥٬٩٤٨٬٧٥٠  ٥٬٠٠٠  ��م�(غ���مراجعة)٢٠٢٠يونيو��٣٠

 %٦٥   ٦٬٢٧٩٬٥٧٣ ٥٬٠٠٠  م��(مراجعة)٢٠١٩ديسم�>��٣١

 

  وا-رصدة�الناتجة�عÀ]ا�موضحة�كما�ي8ي:�م٢٠١٩ديسم�>��٣١;ي��م�و ٢٠٢٠يونيو��٣٠كما�;ي��ا�ن\]ية�للفV>ةإن�ا�عام�ت�مع�ا-طراف�ذات�الع�قة�

 العnقة�ذاتطرف�ا$ 
 
 ا�ن-,ية�+ي�/�السنة�ا�عاملة�خnل�الف)�ة� طبيعة�ا�عامnت

 
 �ل�طراف�ا$رصدة�ا�ستحقة

  
�يونيو�٣٠

 م٢٠٢٠
 

  يونيو�٣٠

 م٢٠١٩
 

�يونيو�٣٠

 م٢٠٢٠
 

  �ديسم�>�٣١

 م٩٢٠١

  (������)  (غ���مراجعة)           

 ٣١٬٣٧٦  ٢٧٬٣١٥  ٥٧٬٩٠٤  ٥٥٬٩١٥ أتعاب�إدارة مدير�الصندوق 

 ٦٬٠٤٩  ١١٬٩٦٧   �١١٬٩٠١   ١١٬٩٦٧  مكافآت�سنوية أعضاء�مجلس�ا[دارة

  

  



  صندوق�وساطة�ل�سهم�السعودية

  �وساطة�كابيتال)�- (ُمدار�بواسطة�شركة�الوساطة�ا�الية

  �إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا$ولية�ا�وجزة�(غ���مراجعة)

  م�٢٠٢٠يونيو��٣٠ا�ن-,ية�+ي��لف)�ة�الستة�أشهر�

 (يتم�تقريب�جميع�ا�بالغ�إ/ى�الريال�السعودي�ما�لم�ينص�ع8ى�خ�ف�ذلك.)�

١١ 

 

 

  

 القيمة�العادلة�ل�دوات�ا�الية�. .١٢

;ي�ث�ثة�مستويات�من�التسلسل�الهرمي�للقيمة��ا-صول�واSلºVامات�وتجميعهابالقيمة�العادلة�;ي�قائمة��اSلºVاماتو �ا-صول �قياسيتم�
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