
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صندوق مشاركة لألسهم السعودية 
 ( مشاركة المالية مدار من قبل شركة)

 )غير المراجعة(  األولية المختصرةالقوائم المالية 
 المراجع المستقل فحص وتقرير 

 2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 صندوق مشاركة لألسهم السعودية 
 )مدار من قبل شركة مشاركة المالية(  

   القوائم المالية األولية المختصرة )غير المراجعة(
   2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

    
 صفحـــة   المحتويات  

   

 1  المراجع المستقل  تقرير 
   

 2  )غير المراجعة(  األولية المختصرة قائمة المركز المالي 
   

 3  )غير المراجعة(  األولية المختصرة  اآلخرقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل  
   

 4  )غير المراجعة(  األولية المختصرة قائمة التغيرات في صافي األصول العائدة لحملة الوحدات 
   

 5  )غير المراجعة(  المختصرةاألولية  قائمة التدفقات النقدية 
   

 10 - 6  )غير المراجعة(  المختصرةالقوائم المالية األولية إيضاحات حول  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





   صندوق مشاركة لألسهم السعودية
 (  مشاركة المالية مدار من قبل شركة)

  األولية المختصرة قائمة المركز المالي 
  2021يونيو  30 كما في

      

  ايضاح 

  2021يونيو  30
  )غير مراجعة( 

  2020ديسمبر  31
    )مراجعة( 

 )بالرياالت السعودية( 
      

    األصول 
 

 
  31   2,787   خرى أ مدفوعات مقدمًا وأصول 

  5,721,200   8,425,787  6 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  
  1,543,924   762,800   نقد وما في حكمه 
  7,265,155   9,191,374   مجموع األصول  

 
     

      االلتزامات  
  48,782   58,098  8 مصاريف مستحقة 

  7,216,373   9,133,276   صافي قيمة األصول العائدة لحملة الوحدات
      

  819,271   815,175   مصدرة الوحدات عدد ال
      

  8,81   11,20   )بالرياالت السعودية( كل وحدةل  قيمةال
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   صندوق مشاركة لألسهم السعودية
 (  مشاركة المالية مدار من قبل شركة)

 غير المراجعة( )  األولية المختصرة قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

      

   

لفترة الستة أشهر  
  30المنتهية في 

  2021يونيو 

لفترة الستة أشهر  
  30المنتهية في 

 2020يونيو 
    )غير مراجعة(   )غير مراجعة(   ايضاح 

 )بالرياالت السعودية( 
      

    ايرادات 
 

 
 (547,595)    1,975,247   استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  (خسارةربح )

  93,732   128,050  6 توزيعات االرباح 
   2,103,297    (453,863) 

      

      المصاريف 
 (57,593)   (79,088)   8 إدارة الصندوق  أتعاب

 (19,097)   (17,109)    الحفظ أتعاب أمين 
 (13,923)   (12,143)    مصاريف الهيئة الشرعية  

 (11,934)   (11,901)   8 مصاريف مجلس ادارة الصندوق 
 (30,228)   (23,850)    خرى أ

    (144,091)   (132,775) 
    للفترة  الربح / )الخسارة(

 

1,959,206    (586,638) 
    -     -   الدخل الشامل اآلخر 

  للفترة   )الخسارة الشاملة( الدخل الشامل مجموع
 

1,959,206    (586,638) 
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   صندوق مشاركة لألسهم السعودية
 (  مشاركة المالية مدار من قبل شركة)

 غير المراجعة( ) األولية المختصرة التغيرات في صافي األصول العائدة لحملة الوحداتقائمة 
 2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

    

 

لفترة الستة أشهر  
  30المنتهية في 

  2021يونيو 

لفترة الستة أشهر  
  30المنتهية في 

 2020يونيو 
 )غير مراجعة(   )غير مراجعة(  

 )بالرياالت السعودية(  
 

 
  

  6,847,323   7,216,373 يناير 1الوحدات في  حملة إلى   عائدة صافي األصول ال
 (586,638)    1,959,206 لفترة ل (الخسارة الربح )

    -     - الدخل الشامل اآلخر 
 (586,638)    1,959,206 مجموع الدخل الشامل )الخسارة الشاملة( للفترة 

    -  (42,303)  مستردة وحدات مقابل   مدفوعات
  6,260,685   9,133,276 يونيو  30الوحدات في  حملةإلى  عائدةصافي األصول ال
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   السعوديةصندوق مشاركة لألسهم 
 (  مشاركة المالية مدار من قبل شركة)

 غير المراجعة( )  األولية المختصرة التدفقات النقديةقائمة 
  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

      

   

لفترة الستة أشهر  
  30المنتهية في 

  2021يونيو 

لفترة الستة أشهر  
  30المنتهية في 

  2020يونيو 
 

 
 )بالرياالت السعودية( 

      

      األنشطة التشغيلية  
 (586,638)    1,959,206   للفترة  الربح )الخسارة( 

      تعديالت عن: 
  547,595  (1,975,247)    استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  خسارة)ربح( 

      

      التشغيلية: لتزاماتالتغير في األصول واال
 (111,918)   (729,340)    صافي التغير في االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

  10,460  (2,756)    أخرى وأصول  مقدماً مدفوعات  
  15,928   9,316   مستحقة مصاريف 

 (124,573)   (738,821)    األنشطة التشغيلية  المستخدم في صافي النقد 
      

      األنشطة التمويلية  
    -  (42,303)    مستردة وحدات مقابل مدفوعات  

    -  (42,303)    األنشطة التمويلية  المستخدم في صافي النقد 
      

 (124,573)   (781,124)    صافي التغير في النقد وما في حكمه 
  781,979   1,543,924   الفترة  بدايةنقد وما في حكمه، في 

  657,406   762,800   الفترة  قد وما في حكمه، في نهايةن
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   صندوق مشاركة لألسهم السعودية
 (  مشاركة المالية مدار من قبل شركة)

 غير المراجعة( )  األولية المختصرة القوائم المالية إيضاحات حول 
  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 معلومات عامة  -1

)"مدير الصندوق"( وهي    الماليةصندوق مشاركة لألسهم السعودية )"الصندوق"( هو صندوق استثمار عام مفتوح، تديره شركة مشاركة  
صندوق    ألنظمة . يخضع الصندوق  27-13169شركة مساهمة سعودية مقفلة مرخصة من هيئة السوق المالية بموجب ترخيص رقم  

بالتفصيل متطلبات جميع الصناديق داخل المملكة العربية  يةاالستثمار )"اللوائح"( الصادرة عن )الهيئة السوق المال ( والتي توضح 
 السعودية. 

 ، المملكة العربية السعودية. 31952، الخبر 712العنوان المسجل لمدير الصندوق هو: شركة مشاركة المالية ص.ب ان 
يتمثل الغرض من الصندوق في االستثمار في الطروحات األولية في سوق األسهم السعودية )"تداول"(، وأسهم الشركات المدرجة في  

والتي لم يمض على ادراجها في سوق األسهم السعودية فترة خمس سنوات، ووحدات صناديق االستثمار  السوق الرئيسة والسوق الموازية  
 ( والتي تتوافق مع احكام الشريعة االسالمية المنظمة للصناديق. "الريت"العقارية المتداولة ) 

(.  2014سبتمبر  15هـ )الموافق  1435القعدة ذو  20تم الموافقة على شروط وأحكام الصندوق من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ 
 ( بناًء على هذه الموافقة وبعد االنتهاء من إجراءات االكتتاب. 2014نوفمبر  2هـ )الموافق  1436محرم   9بدأ الصندوق نشاطه في 

بإعداد قوائمه المالية.  عند التعامل مع حملة الوحدات، يعتبر مدير الصندوق هذا الصندوق كيانا مستقال، وعليه فان الصندوق يقوم  
الصندوق، ويتم اجراء التوزيعات حسب نسبة ملكيتهم في اجمالي عدد    ألصولفضال عن ذلك، يعتبر حملة الوحدات هم المالكين  

 الوحدات القائمة. 
 

 أساس اإلعداد  -2
 االلتزام  بيان  2-1

"التقارير    34لمعيار المحاسبة الدولي    اً وفق  2021يونيو    30المنتهية في  لفترة الستة أشهر  المختصرة    وليةالمالية األ  قوائم تم إعداد ال
 .للمراجعين والمحاسبين  لهيئة السعوديةاألخرى المعتمدة من قبل ا  تواإلصدارا ية السعودية والمعايير  " المعتمد في المملكة العرب وليةاأل

مقترنة فصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية، ويجب قراءتها  جميع المعلومات واإل   األولية المختصرةال تتضمن القوائم المالية  
 . 2020ديسمبر   31مع القوائم المالية السنوية للصندوق كما في 

 

 أساس القياس  2-2
  الربح أو الخسارة باستثناء االستثمار بالقيمة العادلة من خالل    على أساس التكلفة التاريخية  ةاألولية المختصر   القوائم الماليةتم اعداد  

   . والتي تم قياسها بالقيمة العادلة
 

 العملة الوظيفية وعملة العرض  2-3
   .بالريال السعودي والذي يعتبر العملة الوظيفية للصندوق  ةالمختصر األولية  القوائم الماليةيتم عرض 

 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  -3
القوائم   إعداد  للصندوق   الماليةيتطلب  المختصرة  اإليرادات    األولية  مبالغ  تؤثر على  وافتراضات  وتقديرات  أحكام  اإلدارة وضع  من 

واألصول   ينتج    وااللتزاماتوالمصاريف  أن  يمكن  المحتملة.  االلتزامات  وافصاحات  المرفقة  هذه  من  واالفصاحات  من  التأكد  عدم 
 المستقبلية. والتي ستتأثر في الفترات االلتزامات رية على القيم الدفترية لألصول أو االفتراضات والتقديرات نتائج تتطلب تعديالت جوه

على أساس مستمر. يتم إثبات التعديالت على التقديرات المحاسبية    الصندوق واالفتراضات األساسية الخاصة ب   تتم مراجعة التقديرات
 في الفترة التي يتم فيها تعديل التقديرات. 

 للصندوق موضحة أدناه:  ختصرة المالية األولية الم  قوائمالتي لها تأثير هام على ال يرات واالفتراضات الرئيسيةإن األحكام والتقد
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   صندوق مشاركة لألسهم السعودية
 (  مشاركة المالية مدار من قبل شركة)

 )تتمة(  غير المراجعة()  القوائم المالية األولية المختصرةإيضاحات حول 
  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 )تتمة(  األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -3

 تصنيف االستثمارات 
نت  تحدد اإلدارة وقت اقتناء األوراق المالية ما إذا كان ينبغي تصنيفها بالقيمة العادلة أو بالتكلفة المطفأة. عند الحكم على ما إذا كا

المعايير التفصيلية   في االعتبار  اإلدارة   اخذت االستثمارات في األوراق المالية مصنفة على أنها بالقيمة العادلة أو بالتكلفة المطفأة،  
 "األدوات المالية".   9في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  وضحلتحديد هذا التصنيف على النحو الم 

 

 السياسات المحاسبية  -4
لية  الما  قوائم المطبقة في ال  تتماشى مع السياسات المحاسبيةالمالية األولية المختصرة    قوائملمحاسبية المطبقة في هذه الإن السياسات ا

 .2020ديسمبر  31المنتهية في  للسنة
 

 المعدلة جديدة و المعايير ال -5
وتم   2021يناير    1ال توجد معايير جديدة صادرة، ومع ذلك، هناك عدد من التعديالت على المعايير سارية المفعول اعتباًرا من  

المالية    القوائم، ولكن ليس لها تأثير جوهري على  2020ديسمبر    31المالية السنوية للصندوق للسنة المنتهية في    قوائمتوضيحها في ال
 . 2021يونيو  30المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في  األولية
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  صندوق مشاركة لألسهم السعودية
 (  مشاركة المالية مدار من قبل شركة)

 )تتمة(  غير المراجعة() األولية المختصرة القوائم الماليةإيضاحات حول 
  2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  -6

 العادلة لهذه االستثمارات:   ةالقيمفيما يلي ع المحفظة االستثمارية على مختلف القطاعات االقتصادية، يتوز تم 
 2020ديسمبر  31  2021يونيو  30  مجموعة الصناعة   القطاع

 )مراجعة(   ( راجعة)غير م    
 ٪  القيمة العادلة   ٪  القيمة العادلة    
   )بالرياالت السعودية(    )بالرياالت السعودية(    

 ٪ 11,4  652,300  ٪ 28,2  2,377,820  مواد  مواد
 ٪ 4,0  226,500  ٪ 3,7  315,200  خدمات تجارية ومهنية  ي صناع 

 ٪ 8,1  465,600  ٪ 14,2  1,193,700  بيع بالتجزئة   السلع الكمالية 
 ٪ 5,3  303,000  ٪ 8,3  703,367  سلع استهالكية معمرة ومالبس   
 ٪ 12,8  734,350  ٪ 5,3  447,350  المستهلك  مةخد  

 ٪ 13,5  771,100  ٪ 18,5  1,561,300  معدات وخدمات الرعاية الصحية  الرعاية الصحية
 ٪ 3,7  211,800  ٪ 9,5  799,500  إدارة وتطوير العقارات   عقارات

 ٪ 28,7  1,642,550  ٪ 5,3  448,650  صناديق استثمار عقارية  
 ٪ 0,0  -  ٪ 4,4  368,500  خدمات اتصاالت   اتصاالت خدمات 

 ٪ 0,0  -  ٪ 2,5  210,400  بنوك   مالية
 ٪ 12,5  714,000  -  -  غذائية  وسلع موادلبالتجزئة  بيع  سلع استهالكية 

 ٪ 100  5,721,200  ٪ 100  8,425,787    المجموع
 

 ستثمار واألوراق المالية الفردية.اال قطاع من في كل   للمخاطر  السعودية )"تداول"(. يسعى مدير الصندوق للحد من المخاطر من خالل مراقبة التعرض السوق الماليةاالستثمارات المذكورة أعاله مدرجة في 
 الخسارة: وأربح / )خسارة( استثمار بالقيمة العادلة من خالل الربح فيما يلي 

لفترة الستة أشهر المنتهية   
)غير  2021يونيو  30في 

  ( راجعةم

لفترة الستة أشهر المنتهية  
)غير  2020يونيو  30في 

 ( راجعةم
 )بالرياالت السعودية(  
     

  109,134   323,072  ربح محقق 
 (656,729)    1,652,175  ربح )خسارة( غير محققة

  1,975,247    (547,595) 
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  صندوق مشاركة لألسهم السعودية
 (  مشاركة المالية مدار من قبل شركة)

 )تتمة(  غير المراجعة() إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة
  2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
   القيمة العادلة -7

ادلة إذا كانت  بالقيمة الع  قاست  المالية التي ال  لتزاماتواال  صولمعلومات القيمة العادلة لأل  شملال توهي  ، بما في ذلك مستوياتها في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة.  المالية  لتزاماتالمالية واال  صولالعادلة لأل  ةالدفترية والقيم  ةالقيم  أدناه  يوضح الجدول
 . بصورة معقولة ادلةلقيمة العا اربالقيمة الدفترية تق

 2021 يونيو 30   
 القيمة العادلة    القيمة الدفترية  

 مجموعال  3المستوى   2المستوى   1المستوى   مجموعال  طفاةالتكلفة الم  القيمة العادلة 
 )بالرياالت السعودية(  )بالرياالت السعودية(  )بالرياالت السعودية( 

              األصول المالية
أو   الربح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  استثمارات 

 8,425,787  -  -  8,425,787  8,425,787  -  8,425,787 الخسارة 
 -  -  -  -  762,800  762,800  - نقد وما في حكمه 

 8,425,787  762,800  9,188,587  8,425,787  -  -  8,425,787 
              

              ةالمالي االلتزامات
 -  -  -  -  58,098  58,098  - مصاريف مستحقة 

 -  58,098  58,098  -  -  -  - 
 

 2020ديسمبر  31   
 القيمة العادلة     القيمة الدفترية 

 مجموع ال  3المستوى   2المستوى   1المستوى   مجموع ال  طفاة التكلفة الم   القيمة العادلة  
 )بالرياالت السعودية(  )بالرياالت السعودية(  )بالرياالت السعودية( 

              األصول المالية
أو   الربح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  استثمارات 

 5,721,200  -  -  5,721,200  5,721,200  -  5,721,200 الخسارة 
 -  -  -  -  1,543,924  1,543,924  - نقد وما في حكمه 

 5,721,200  1,543,924  7,265,124  5,721,200  -  -  5,721,200 
              

              ةالمالي االلتزامات
 -  -  -  -  48,782  48,782  - مصاريف مستحقة 

 -  48,782  48,782  -  -  -  - 
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صندوق مشاركة لألسهم السعودية
 (  مشاركة المالية مدار من قبل شركة)

)تتمة(  غير المراجعة()  األولية المختصرة القوائم المالية إيضاحات حول 
 2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

ذات عالقة  جهاتمع   رصدةأ -8
 :المرتبطة بهافترة والمستحقات ذات العالقة خالل ال جهاتمع ال  إبرامهالمعامالت التي تم ا قيمة إجماليالجدول التالي  وضحي 

 طبيعة التعامل   العالقة  ات ذ جهةال
لستة أشهر المنتهية في ل  المعامالت  

 األرصدة   يونيو   30

2021 2020 
يونيو   30

2021 
ديسمبر   31

2020 
 )المراجعة(  )غير المراجعة(  )غير المراجعة(  )غير المراجعة( 

 ( بالريـاالت السعودية )
 مدير الصندوق 

 
 إدارة اتعاب 

 
79,08857,59326,64712,115

مجلس ادارة  
الصندوق 

مكافأة أعضاء  
-11,90111,93411,901  مجلس االدارة 

38,54812,115

ريال   6,035,339:  2020ديسمبر    31ريال سعودي )  7,676,899  ،2021يونيو    30بلغ استثمار مدير الصندوق في الصندوق كما في  
 ٪(. 83,63: 2020ديسمبر   31٪ من الوحدات المصدرة للصندوق )84,05سعودي( وهو ما يمثل 

 : الصندوق المعتمدة من قبل هيئة سوق المال ذات العالقة وفًقا لشروط وأحكام جهات المستحقة إلى ال  رسوم سداد ال شروط فيما يلي أساس و 
 نوع المصروف 

 
 االساس والنسبة 

 
 االحتساب طريقة 

 اً سنوي  ٪ من صافي قيمة األصول  1,75اتعاب ادارة 
مجلس إدارة  

الصندوق 
المستقلين،   لألعضاء فقطريال لكل اجتماع مستحقة الدفع   3,000

 .سنوياً  24,000األقصى يصل إلى  الحد
لكل عضو عن كل اجتماع 

 ( ريال سعودي 28,000ريال سعودي ) سابقًا:  24,000الهيئة الشرعية  
 

اً سنوي 
 صافي األصول من   ٪0,02 أو ريال سعودي 30,000حفظ أمين الاتعاب 

 
اً سنوي 

يوم التقييم  -9
وم تقييم لغرض  ويتم اإلعالن عن سعر الوحدة في يوم العمل التالي. كان آخر ي   خميسال  من األحد إلى   ياً يوم  دات الصندوق يتم تقييم وح
 . 2021يونيو  30المختصرة هو  وليةالمالية األ  قوائمإعداد هذه ال

المالية األولية المختصرة   تاريخ اعتماد القوائم -10
 . 2021 أغسطس 17بتاريخ  االدارة المختصرة من قبل وليةالمالية األ قوائمهذه ال  اصدار اعتماد تم
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