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 حول القوائم المالية األولية الموجزة  فحصالتقرير 
 

 
 

 باللاير السعودي األولمرابحات  صندوقومدير  إلى السادة / مالكي الوحدات
 جـدة، المملكة العربية السعودية

 
 مقدمة

 
المدار من قبل األول كابيتال  )"الصندوق"( باللاير السعودي األولمرابحات لصندوق فحصنا قائمة المركز المالي األولية الموجزة المرفقة لقد 

العائدة دخل الشامل والتدفقات النقدية والتغيرات في صافي الموجودات الموجزة للاألولية  م والقوائم2019 يونيو 30)"مدير الصندوق"( كما في 
وملخص بالسياسات المحاسبية الهامة وااليضاحات التفسيرية األخرى التي تعتبر ، الستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخلفترة لالوحدات  حامليل

الموجزة وفقاً  هذه القوائم المالية االوليةوعرض مسؤولة عن إعداد هي الإن اإلدارة  لية الموجزة.جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األو
هذه القوائم ابداء إستنتاج حول "التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية. إن مسئوليتنا هي  34لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

 .بناًء على الفحص الذي قمنا بهالموجزة المالية االولية 
 

 الفحص نطاق
 

المالية االولية المنفذ من قبل المراجع المستقل للمنشأة" المعتمد  القوائم( "فحص 2410لقد قمنا بالفحص وفقاً للمعيار الدولي بارتباطات الفحص )
لى توجيه إستفسارات إلى المسؤولين عن األمور المالية في المملكة العربية السعودية. يشتمل فحص القوائم المالية االولية بصورة أساسية ع

والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات فحص أخرى. إن هذا الفحص هو أقل نطاقاً إلى حد كبير من عملية المراجعة التي تتم وفقاً 
ا من خالل هذا الفحص الحصول على تأكيد بأننا أصبحنا على لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وبالتالي ال يمكنن

 علم بكافة األمور الهامة التي يمكن تحديدها أثناء القيام بأعمال المراجعة. وعليه، فإننا ال نبدي مثل هذا الرأي.
 

 اإلستنتاج
 

المالية األولية المرفقة لم يتم إعدادها، من كافة النواحي الجوهرية، بناًء على فحصنا الذي قمنا به، لم يلفت إنتباهنا ما يدعو إلى االعتقاد بأن القوائم 
 المعتمد في المملكة العربية السعودية. 34وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

 
 أخرىأمور 

 
من قبل مراجع حسابات أخر وأبدى  م،2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في  باللاير السعودي األولمرابحات لصندوق تم مراجعة القوائم المالية 

للمعايير الدولية للتقرير المالي والتي تم إصدارها وفقا  م2019 مارس 26 الموافق هـ1440 رجب 19 رأيا غير معدل في تلك القوائم بتاريخ
  في المملكة العربية السعودية. ةالمعتمد

 
 

 سام وشركاهعن الب
 )المحاسبون المتحالفون(

 
 
 

   
 البسام إبراهيم أحمد

 (337ترخيـص رقــم ) -محاسب قانوني 
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 باللاير السعودي األولمرابحات صندوق 
ً مطروح مفتوح  أسواق النقد)صندوق   (طرحاً عاما

 
 مراجعة( )غير الموجزة  األوليةالمركز المالي قائمة 

 م2019يونيو  30كما في 
 سعودي ما لم يذكر خالف ذلك( باللاير )جميع المبالغ

 
 

    

 
 إيضاح

 م2019يونيو  30
 )غير مراجعة(

 م2018ديسمبر  31
 )مراجعة(

    

    الموجودات

    الموجودات المتداولة

 3,623,016 28,252,053 9 البنوكالنقد لدي 

مستحقة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من  تخارجات
  رةالخسا وأح الربخالل 

 8,031,850 - 

 52,635,384 184,845,838 7 رةالخسا وأح الية بالقيمة العادلة من خالل الربموجودات م

 58,897,446 105,456,262 6 قصيرة األجل –بالتكلفة المطفأة  موجودات مالية

 - 300,000  قيمة وحدات مستردة تحت التسوية

 97,660 68,318  إيرادات مستحقة

 - 2,520  مصروفات مدفوعة مقدما

 115,253,506 326,956,841  المتداولة إجمالي الموجودات

     

    الموجودات غير المتداولة

 6,241,538 2,475,000 6 األجل طويلة –إستثمارات بالتكلفة المطفأة 

 6,241,538 2,475,000  غير المتداولة إجمالي الموجودات

 121,495,044 329,431,841  إجمالي الموجودات

    

      المطلوبات

 55,888 10,147,168  )استردادات( تحت التسوية الوحدات مستحقات لمالكي

 91,364 193,849 10 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخري

 147,252 10,341,017   إجمالي المطلوبات

 121,347,792 319,090,824  صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات

 10,583,224 27,370,450 11 عدد الوحدات القائمة )وحدة(

 11.47 11.66  صافي الموجودات للوحدة
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 باللاير السعودي األولمرابحات صندوق 

ً مفتوح  أسواق النقد)صندوق   (مطروح طرحاً عاما
 

 مراجعة(  )غير الموجزة األولية قائمة الدخل الشامل 
 م2019يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 سعودي ما لم يذكر خالف ذلك( باللاير )جميع المبالغ

 
   

 
 إيضاح

 م2019يونيو  30
 )غير مراجعه(

 م2018يونيو  30
 )غير مراجعه(

    
    اإليرادات
 1,461,967 2,436,349  )مرابحات( بالتكلفة المطفأة موجودات ماليةمن إيرادات 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل من  أرباح محققة
 والخسائراألرباح 

7 254,612 875,960 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من من  غير محققةأرباح 
 خالل األرباح والخسائر

7 1,955,842 270,120 

 311,311 227,028  )صكوك( بالتكلفة المطفأة موجودات ماليةمن إيرادات 

 2,919,358 4,873,831  اإليراداتإجمالي 

 
 المصروفات

   

 (678,185) (616,946)  أتعاب إدارة
 (8,887) (20,550)  أتعاب مهنية
 (95,655) (74,034)  أتعاب حفظ 

 (12,000) (15,000)  مكافأة اجتماعات مجلس اإلدارة
 (69,641) (106,803)  مصروفات أخرى

 (864,368) (833,333)  إجمالي المصروفات

 2,054,990 4,040,498  صافى دخل الفترة
    

 - -  للفترةالدخل الشامل 
    

 2,054,990 4,040,498  الدخل الشامل للفترة  صافي
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 باللاير السعودي األولمرابحات صندوق 

ً مطروح طرحاً مفتوح  أسواق النقد)صندوق   (عاما
 

 )غير المراجعة(  الموجزة  التدفقات النقدية األوليةقائمة 
 م2019يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 سعودي ما لم يذكر خالف ذلك( باللاير )جميع المبالغ

 
 

 
 م2019يونيو  30

 )غير مراجعة(
 م2018يونيو  30

 )غير مراجعة(

   

   األنشطة التشغيلية

 2,054,990 4,040,498 لفترةالدخل لصافى 

   

   تعديالت لـ:

بالقيمة العادلة من خالل الربح  موجودات ماليةغير محققة من  أرباح
 او الخسارة

(1,955,842) (270,120) 

   

   التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

 89,656,378 (130,254,612) ةرالية بالقيمة العادلة من خالل الرباح والخساموجودات م

 87,351,033 (42,792,278) بالتكلفة المطفأة موجودات مالية

 2,579 29,342 إيرادات مستحقة

 ً  - (2,520) مصروفات مدفوعة مقدما
من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح مستحقة  تخارجات
 والخسائر

(8,031,850) - 

 (10,364) 102,485 أخريمصروفات مستحقة ومطلوبات 

 178,784,496 (178,864,777) من األنشطة التشغيلية الناتج/ في(  )المستخدم صافي النقد

   

   التمويليةالتدفقات النقدية من األنشطة 

 - (300,000) قيمة وحدات مستردة تحت التسوية

 16,261,000 241,534,760 مصدرةمتحصالت من وحدات 

 (189,854,482) (37,740,946) *المستردةقيمة الوحدات 

 (5,551,862) - توزيعات أرباح

 (179,145,344) 203,493,814 التمويليةاألنشطة في(  )المستخدم/ من  صافي النقد الناتج

   

 (360,848) 24,629,037 لدي البنوكصافي التغير في النقد 

 1,391,968 3,623,016 في بداية الفترة لدي البنوكالنقد 

 1,031,120 28,252,053 في نهاية الفترة لدي البنوكالنقد 

   
   :المعامالت غير النقدية* 

 - (10,091,280) تحت التسوية )استردادات(مستحقات لمالكي الوحدات 

  10,091,280 قيمة الوحدات المستردة
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 باللاير السعودي األولمرابحات صندوق 
ً مفتوح  أسواق النقد)صندوق   (مطروح طرحاً عاما

 
 مراجعة(  )غير الموجزة األولية قائمة التغيرات في صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات 

 م2019يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 سعودي ما لم يذكر خالف ذلك( باللاير )جميع المبالغ

 
 

 
 م2019يونيو  30

 )غير مراجعة(
 م2018يونيو  30

 )غير مراجعة(

   

 302,398,914 121,347,792 صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات في بداية الفترة

   

   التغيرات من معامالت الوحدات

   

 16,261,000 241,534,760 قيمة اصدار وحدات

   

 (195,406,344) (47,832,226) قيمة الوحدات المستردة
   

 (179,145,344) 193,702,534 صافي التعامل في الوحدات

   
 2,054,990 4,040,498 صافى الدخل الشامل

   

 125,308,560 319,090,824 صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات في نهاية الفترة
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 مرابحات األول باللاير السعوديصندوق 
 مفتوح مطروح طرحاً عاماً( أسواق النقد)صندوق 

 
 )تتمة( المراجعة(األولية الموجزة )غير  إيضاحات حول القوائم المالية

 م2019يونيو  30 لفترة الستة أشهر المنتهية في
     سعودي ما لم يذكر خالف ذلك( باللاير )جميع المبالغ

 

 
 الصندوق وأنشطته .1

ً عاماً( أسواق النقد)صندوق باللاير السعودي األول مرابحات صندوق  هو صندوق ) ، )الصندوقمفتوح مطروح طرحا
وبين المستثمرين )مالكي الصندوق(  األول كابيتال )مدير مؤسس ومدار من خالل اتفاقية بين شركةإستثماري مفتوح 

 الوحدات(.
 ةمرخصشركة , وهي 4030170788شركة مساهمة سعودية مقفلة مسجلة بموجب سجل تجاري رقم  هوان مدير الصندوق 

 .م(2014أبريل  21 موافقالهـ )1435جمادي ثاني  21بتاريخ  37-14178من قبل هيئة السوق المالية بترخيص رقم 
 

في لصندوق األساسي لهدف يعمل الصندوق بموجب الشروط واالحكام الواردة في نشرة المعلومات الخاصة به ويتمثل ال
المقارن بالصندوق )وهو سايبور شهر( مع السعي للمحافظة على تنمية رأس المال من خالل تحقيق عوائد تزيد عن المؤشر 

رأس مال الصندوق واإلبقاء على مستوي مخاطر منخفض وذلك من خالل تنويع محفظة إستثمارات الصندوق في إستثمارات 
 منخفضة المخاطر وعالية السيولة باللاير السعودي.

م( علي طرح 2009مارس  16هـ )الموافق 1430ربيع األول  19موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ  علىتم الحصول 
 وحدات الصندوق طرحا عاماً وفقاً لشروط وأحكام الصناديق النهائية.

 
 الماليةالقوائم أسس إعداد  .2

  
 بيان االلتزام 2.1

التقرير المالي األولي المعتمد  34الموجزة )غير المراجعة( وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  األوليةالمالية القوائم تم إعداد هذه 
 القانونيين. للمحاسبينفي المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية 

 
لوبة كمجموعه كاملة من البيانات المالية ويجب قراءتها ال تتضمن هذه القوائم المالية األولية الموجزة جميع المعلومات المط

 م.2018ديسمبر 31باالقتران مع القوائم المالية السنوية للصندوق للسنة المالية المنتهية في 
 

 الوظيفية وعملة العرض لعملةا 2.2
 (.التي يعمل بها الصندوق )العملة الوطنيةيتم قياس البنود المدرجة بالقوائم المالية األولية الموجزة باستخدام العملة الرئيسية 

 .قللصندو وطنية وعملة العرضالوهي العملة  باللاير السعودي المالية األولية الموجزةالقوائم م عرض يت
 
 السياسات المحاسبية الهامة وسياسات إدارة المخاطر .3

ولية الموجزة مع تلك المستخدمة والمفصح عنها في تتوافق السياسات المحاسبية الهامة المستخدمة في اعداد القوائم المالية األ
 م.2018ديسمبر  31اعداد القوائم المالية السنوية للصندوق للسنة المنتهية فى

 
تتوافق سياسة إدارة المخاطر مع تلك المستخدمة والمفصح عنها في القوائم المالية السنوية للصندوق للسنة المالية المنتهية في 

 م.2018ديسمبر  31
 
 احكام وتقديرات محاسبية مؤثرة .4

يتطلب اعداد القوائم المالية األولية الموجزة من اإلدارة القيام باستخدام احكام وتقديرات وافتراضات من شانها ان تؤثر على 
المرفقة واالفصاح عن االلتزامات المحتملة. قد يؤدى عدم  واإلفصاحاتمبالغ الموجودات والمطلوبات والدخل والمصروفات 

لتأكد من هذه االفتراضات والتقديرات الى نتائج تتطلب تعديالت جوهرية للقيمة الدفترية للموجودات او المطلوبات التي تؤثر ا
في الفترات المستقبلية. ان عدم التأكد من االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى للتقدير في 

تي لها خطر كبير في احداث تعديل جوهري للقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل الفترة تاريخ القوائم المالية، وال
 تم وصفها ادناه. الالحقة

 
الحاالت  ناعتمد الصندوق في افتراضاته وتقديراته على المؤشرات المتاحة عند اعداد القوائم المالية األولية الموجزة. ا

مستقبال حيث انها قد تطرأ تغيرات نتيجة لتغيرات السوق او الحاالت الخارجة عن سيطرة  واالفتراضات الحالية قابلة للتطوير
 الصندوق مثل هذه التغيرات تنعكس على االفتراضات عندما تحدث.

 
يتم فحص التقديرات األساسية على أساس مفهوم االستمرارية. يدرج أثر فحص التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها 

التقديرات إذا كان الفحص يؤثر على تلك الفترة او في فترة الفحص والفترات المستقبلية إذا كان الفحص يؤثر على كل فحص 
 والمستقبلية. ةمن الفترات الحالي
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 مرابحات األول باللاير السعوديصندوق 
 مفتوح مطروح طرحاً عاماً( أسواق النقد)صندوق 

 
 )تتمة( المراجعة(األولية الموجزة )غير  إيضاحات حول القوائم المالية

 م2019يونيو  30 لفترة الستة أشهر المنتهية في
     سعودي ما لم يذكر خالف ذلك( باللاير )جميع المبالغ

 

 
 احكام وتقديرات محاسبية مؤثرة )تتمة( .4

 
 االستمرارية

كمنشأة عاملة وهي مقتنعة بأن الصندوق لديه الموارد قامت إدارة الصندوق بإجراء تقييم لقدرة الصندوق على االستمرار 

الالزمة لالستمرار العمل في المستقبل. وعالوة على ذلك، ال تدرك اإلدارة وجود أي شكوك جوهرية قد تلقي بظالل من الشك 

على أساس مبدأ على قدرة الصندوق على االستمرار كمنشأة عاملة. لذلك، تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة 

 االستمرارية.

 
 

 الخسائر االئتمانية المتوقعة 
إن قياس مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة هو مجال يتطلب استخدام نماذج معقدة 

 وافتراضات هامة حول الظروف االقتصادية المستقبلية والسلوك االئتماني.

 
 هناك عدد من األحكام الهامة المطلوبة أيضا في تطبيق المتطلبات المحاسبية لقياس خسائر االئتمان المتوقعة، مثل: 

  تحديد معايير للزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان؛ 

 اختيار النماذج المناسبة واالفتراضات لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة؛ 

 هات المستقبلية لكل نوع من أنواع المنتجات/األسواق وما يرتبط بها من خسائر إنشاء عدد ووزن نسبي للسيناريو
 ائتمانية متوقعة؛ و

 .إنشاء مجموعة من الموجودات المالية المماثلة ألغراض قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة 
 
 

 أتعاب اإلدارة والمصاريف األخرى .5
صنافي موجودات الصنندوق سننويًا من  %0.5إدارية بنسنبة  بشنكل يومي أتعابيقوم مدير الصنندوق بتحميل الصنندوق 

ً  لاير سعودي 30,000مجلس اإلدارة بمبلغ ويتحمل الصندوق مكافأة اجتماعات  شهرييتم دفعها بشكل   .سنويا
 

 كابيتال بعقد سنوي إتقانالتزاماً بتعليمات هيئة السوق المالية، قام مدير الصندوق بتعيين أمين حفظ خارجي وهو شركة 
 م.2018إبريل  1لاير سعودي وذلك ابتداًء من  80,000, % من صافي أصول الصندوق بحد أدني 06بنسبة 
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 باللاير السعودي األولمرابحات صندوق 
ً  أسواق النقدصندوق )  (مفتوح مطروح طرحاً عاما
 

 )تتمة( األولية الموجزة )غير المراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية
 م2019يونيو  30 أشهر المنتهية في لفترة الستة

     سعودي ما لم يذكر خالف ذلك( باللاير )جميع المبالغ

 

 
 موجودات مالية بالتكلفة المطفأة .6

 
 يلي: ما تتضمن الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

 م2018ديسمبر  31 م2019يونيو  30 
 )مراجعة( )غير مراجعة( 

   
 11,155,797 6,240,346 *صكوك

 53,983,187 101,690,916 مرابحات

 65,138,984 107,931,262 اإلجمالي
 (6,241,538) (2,475,000) الجزء غير المتداول

 58,897,446 105,456,262 الجزء المتداول

 
قيمة الصكوك أو النتائج النهائية لنشاط  على جوهريووجد أنها غير  9تطبيقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم المتوقعة  االئتمانيةقيمة الصكوك لتحديد الخسائر في  االنخفاضقام مدير الصندوق بدراسة  *

  .الصندوق
 

 

 األجل قصيرةموجودات مالية بالتكلفة المطفأة  6/1
 الصكوك (أ

   
 

 نسبة اإلستثمار )%(
 م2019يونيو  30

 )غير مراجعة(
 م2018ديسمبر  31

 )مراجعة(

 تاريخ اإلستحقاق مكان التأسيس النشاط الرئيسي ـــانــــــــــــــــــــالبيـ
يونيو  30

 م2019
ديسمبر  31

 القيمة العادلة التكلفة القيمة العادلة التكلفة م2018

 4,914,259 4,972,500 - - 100 - م2019مايو  28 المملكة العربية السعودية بالسوق السعوديتداول  3صكوك دار األركان 
صكوك  بنك الشارقة 

   2االسالمي
 - - 3,765,346 3,766,538 - 100 م2020مارس  17 االمارات صكوك  

    100 100 3,766,538 3,765,346 4,972,500 4,914,259 
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 باللاير السعودي األولمرابحات صندوق 
ً  أسواق النقدصندوق )  (مفتوح مطروح طرحاً عاما
 

 )تتمة( األولية الموجزة )غير المراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية
 م2019يونيو  30 أشهر المنتهية في لفترة الستة

     سعودي ما لم يذكر خالف ذلك( باللاير )جميع المبالغ

 

 

 
 
 
 
 

 . موجودات مالية بالتكلفة المطفأة )تتمة(6
 )تتمة( األجل قصيرةموجودات مالية بالتكلفة المطفأة  6/1

 
 عقود المرابحات (ب

    
 نسبة اإلستثمار )%(

 م2019يونيو  30
 )غير مراجعة(

 م2018ديسمبر  31
 )مراجعة(

 التأسيسمكان  النشاط الرئيسي البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
يونيو  30

 م2019
ديسمبر  31

 القيمة العادلة التكلفة القيمة العادلة التكلفة م2018

 23,707,407 23,000,000 - - 43 - المملكة العربية السعودية  تمويل واستثمار   دراية المالية 
 10,068,250 10,000,000 - - 19 - البحرين  تمويل واستثمار   بنك البحرين اإلسالمي 
 20,207,530 20,000,000 - - 38 - المملكة العربية السعودية  تمويل واستثمار   3صفقة مرابحة تأجير التمويلي  
 - - 10,181,945 10,000,000 - 10 المملكة العربية السعودية  تمويل واستثمار   6صفقة مرابحة تأجير التمويلي  
 - - 15,262,500 15,000,000 - 15 المملكة العربية السعودية  تمويل واستثمار   8صفقة مرابحة تأجير التمويلي  
 - - 20,830,966 20,624,719 - 20 االمارات  تمويل واستثمار   صفقة مرابحة رسمله 
 - - 5,083,666 5,043,750 - 5 البحرين  تمويل واستثمار   بنك البحرين اإلسالمي 
 - - 30,326,667 30,000,000 - 30 المملكة العربية السعودية  واستثمارتمويل    9صفقة مرابحة تأجير التمويلي  
 - - 15,112,500 15,000,000 - 15 االمارات  تمويل واستثمار   AGC 1 صفقة مرابحة 
 - - 4,892,672 4,875,000 - 5 االمارات  تمويل واستثمار   AGC 2 صفقة مرابحة 

   100 100 120,543,469 101,690,916 53,000,000 53,983,187 

 بالتكلفة المطفأة طويلة األجل موجودات مالية 6/2
 

   
 

 نسبة اإلستثمار )%(
 م2019يونيو  30

 )غير مراجعة(
 م2018ديسمبر  31

 )مراجعة(

 تاريخ اإلستحقاق مكان التأسيس النشاط الرئيسي البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
يونيو  30

 م2019
ديسمبر  31

 القيمة العادلة التكلفة القيمة العادلة التكلفة م2018

 2,475,000 2,475,000 2,475,000 2,475,000 40 100 م2022إبريل  10 االمارات صكوك   2صكوك دار االركان 
 3,766,538 3,770,615 - - 60 - م2020مارس  17 االمارات صكوك     2صكوك  بنك الشارقة االسالمي

    100 100 2,475,000 2,475,000 6,245,615 6,241,538 
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 باللاير السعودي األولمرابحات صندوق 
ً  أسواق النقدصندوق )  (مفتوح مطروح طرحاً عاما
 

 )تتمة( األولية الموجزة )غير المراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية
 م2019يونيو  30 أشهر المنتهية في لفترة الستة

     سعودي ما لم يذكر خالف ذلك( باللاير )جميع المبالغ

 

 
 . موجودات مالية بالتكلفة المطفأة )تتمة(6
 
 )الصكوك( موجودات مالية بالتكلفة المطفأةحركة  6/3
 

 البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

 3األركان صكوك دار  2صكوك دار األركان  2صكوك بنك الشارقة اإلسالمي 

 م2019يونيو  30
 )غير مراجعة(

 م2018ديسمبر  31
 )مراجعة(

 م2019يونيو  30
 )غير مراجعة(

 م2018ديسمبر  31
 )مراجعة(

 م2019يونيو  30
 )غير مراجعة(

 م2018ديسمبر  31
 )مراجعة(

 - 4,914,259 2,475,000 2,475,000 3,770,615 3,766,538 االفتتاحي الرصيد
 4,972,500 - - - - - السنةالفترة / اضافات خالل 

 (58,241) (4,875,000) - - (4,077) (1,192) السنةالفترة /إستبعادات خالل 
 - (39,259) - - - - )خسائر( محققة

 4,914,259 - 2,475,000 2,475,000 3,766,538 3,765,346 الختامي الرصيد

 
 الخسارة موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو .7

 

   
 نسبة اإلستثمار )%(

 م2019يونيو  30
 )غير مراجعة(

 م2018ديسمبر  31
 )مراجعة(

 مكان التأسيس النشاط الرئيسي البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
يونيو  30

 م2019
ديسمبر  31

 القيمة العادلة التكلفة القيمة العادلة التكلفة م2018

 17,099,816 16,735,808 64,844,768 64,099,816 0.32 0.35 المملكة العربية السعودية تمويل والمتاجرة بالمرابحة  صندوق فالكم الفرنسي
 4,525,190 4,500,000 9,616,556 9,525,190 0.09 0.05 المملكة العربية السعودية تمويل والمتاجرة بالمرابحة  صندوق مسقط المالية لتمويل التجارة
 4,628,303 4,517,811 2,684,402 2,649,492 0.09 0.01 المملكة العربية السعودية تمويل والمتاجرة بالمرابحة صندوق اتقان للمرابحات والصكوك 

 26,382,075 26,014,451 56,036,615 55,382,075 0.50 0.30 المملكة العربية السعودية تمويل والمتاجرة بالمرابحة  صندوق اشمور
 - - 14,221,419 14,095,749 - 0.08 المملكة العربية السعودية تمويل والمتاجرة بالمرابحة  بنك البالد –صندوق المرابح 

 - - 37,442,078 37,137,674 - 0.20 المملكة العربية السعودية تمويل والمتاجرة بالمرابحة  جدوى المبارك للمتاجرة باللاير السعودي

   100 100 182,889,996 184,845,838 51,768,070 52,635,384 
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 باللاير السعودي األولمرابحات صندوق 
ً  أسواق النقدصندوق )  (مفتوح مطروح طرحاً عاما
 

 )تتمة( األولية الموجزة )غير المراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية
 م2019يونيو  30 أشهر المنتهية في لفترة الستة

     سعودي ما لم يذكر خالف ذلك( باللاير )جميع المبالغ

 

 
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة )تتمة( .7

 
 لموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةحركة ا 7/1
 

 البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

 صندوق إتقان للمرابحات والصكوك صندوق مسقط المالية الفرنسي صندوق فالكم

 م2019يونيو  30
 )غير مراجعة(

 م2018ديسمبر  31
 )مراجعة(

 م2019يونيو  30
 )غير مراجعة(

 م2018ديسمبر  31
 )مراجعة(

 م2019يونيو  30
 )غير مراجعة(

 م2018ديسمبر  31
 )مراجعة(

 - 4,628,303 20,376,802 4,525,190 15,639,094 17,099,816 االفتتاحي الرصيد
 6,500,000 1,000,000 4,500,000 5,000,000 13,000,000 47,000,000 السنةالفترة /اضافات خالل 

 (2,000,000) (3,000,000) (20,581,027) - (12,000,000) - السنةالفترة /إستبعادات خالل 
 110,492 34,910 25,190 91,366 364,008 744,952 الموجوداتمن اعادة تقييم  ةغير محققأرباح 
 17,811 21,189 204,225 - 96,714 - محققة أرباح

 4,628,303 2,684,402 4,525,190 9,616,556 17,099,816 64,844,768 الختامي الرصيد

 
 
 

 البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

 جدوى المبارك للمتاجرة باللاير السعودي بنك البالد –صندوق المرابح  صندوق اشمور   

 م2019يونيو  30
 )غير مراجعة(

 م2018ديسمبر  31
 )مراجعة(

 م2019يونيو  30
 )غير مراجعة(

 م2018ديسمبر  31
 )مراجعة(

 م2019يونيو  30
 )غير مراجعة(

 م2018ديسمبر  31
 )مراجعة(

 - - - - - 26,382,075 االفتتاحي الرصيد
 - 74,000,000 - 31,000,000 31,000,000 29,000,000 السنةالفترة /اضافات خالل 

 - (37,000,000) - (17,000,000) (5,000,000) - السنةالفترة /إستبعادات خالل 
 - 304,404 - 125,670 367,624 654,540 الموجوداتمن اعادة تقييم  ةغير محققأرباح 

 - 137,674 - 95,749 14,451 - أرباح محققة
 - 37,442,078 - 14,221,419 26,382,075 56,036,615 الختامي الرصيد
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 باللاير السعودي األولمرابحات صندوق 
ً  أسواق النقدصندوق )  (مفتوح مطروح طرحاً عاما
 

 )تتمة( األولية الموجزة )غير المراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية
 م2019يونيو  30 أشهر المنتهية في لفترة الستة

     سعودي ما لم يذكر خالف ذلك( باللاير )جميع المبالغ

 

 
  لدي البنوكالنقد . 9

 
 م2019يونيو  30

 )غير مراجعة(
 م2018ديسمبر  31

 )مراجعة(

   

 3,623,016 28,252,053 أرصدة لدي البنوك

 28,252,053 3,623,016 

 
 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخري. 10

 
 م2019يونيو  30

 )غير مراجعة(
 م2018ديسمبر  31

 )مراجعة(

 52,281 132,702 أتعاب اإلدارة 

 11,000 20,000 أتعاب مهنية

 28,083 41,147 مطلوبات أخري

 193,849 91,364 

 
 التعامل في الوحدات .11

 فيما يلي ملخص المعامالت في الوحدات:

 
 م2019يونيو  30

 )غير مراجعة(
 م2018ديسمبر  31

 )مراجعة(

 26,971,470 10,583,224 / السنة الوحدات في بداية الفترة

   الوحدات عدد في التغيرصافي 

 3,205,232 20,913,830 الوحدات المصدرة

 (19,593,478) (4,126,604) الوحدات المستردة

   

 10,583,224 27,370,450 / السنة الوحدات في نهاية الفترة
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 باللاير السعودي األولمرابحات صندوق 
ً  أسواق النقدصندوق )  (مفتوح مطروح طرحاً عاما
 

 )تتمة( األولية الموجزة )غير المراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية
 م2019يونيو  30 أشهر المنتهية في لفترة الستة

     سعودي ما لم يذكر خالف ذلك( باللاير )جميع المبالغ

 

 
 أطراف ذات عالقة  .7

  تدار بواسطة مدير الصندوق. التيتمثل الجهات ذات العالقة مدير الصندوق وبعض الصناديق األخرى 
 منح اي ضمانات.  األطراف ذات عالقة يتم تحديدها على أساس تجاري أو أسعار محددة مسبقًا في شروط وأحكام الصناديق التي يديرها الصندوق. بدون اعطاء او جميع معامالت

 :/ السنة فترةوأرصدتها في نهاية ال / السنة تفاصيل المعامالت الرئيسية مع االطراف ذات العالقة خالل الفترة يليوفيما 
 

 الرصيد حجم المعامالت طبيعة المعامالت العالقة الطرف ذو العالقة

   
 م2019يونيو  30

 )غير مراجعة(
 م2018ديسمبر  31

 )مراجعة(
 م2019يونيو  30

 )غير مراجعة(
 م2018ديسمبر  31

 )مراجعة(

   1,107,035 647,794 أتعاب إدارة ومصروفات أخرى مدير الصندوق شركة األول كابيتال 
   (1,206,304) (571,271) تسديدات إلى مدير الصندوق  

     139,337 62,814 

   - 1,250,000 قيمة وحدات مستثمرة في الصندوق مدير الصندوق شركة األول كابيتال 
   (9,955,953) (250,000) قيمة وحدات مستردة من الصندوق  

     1,015,373 - 

 مدارة من قبلصناديق مرابحات 
 مدير الصندوق

   26,050,000 2,840,000 قيمة وحدات مستثمرة في الصندوق صناديق أخرى
   (15,067,534) (26,307,424) قيمة وحدات مستردة من الصندوق 

     4,324,489 27,444,040 

 شركة ريسان العربية للتطوير العقاري
 ة سعودية مقفلة(م)شركة مساه

 شركات شقيقة
 

   - (2,400,000) قيمة وحدات مستردة من الصندوق

     80,197,942 81,263,670 

 شركة سالمة للتأمين التعاوني
 

 شركات شقيقة
 

   (150,301,257) 100,000,000 قيمة وحدات مستثمرة في الصندوق

     101,157,809 - 
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 باللاير السعودي األولمرابحات صندوق 
ً  أسواق النقدصندوق )  (مفتوح مطروح طرحاً عاما
 

 )تتمة( األولية الموجزة )غير المراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية
 م2019يونيو  30 أشهر المنتهية في لفترة الستة

     سعودي ما لم يذكر خالف ذلك( باللاير )جميع المبالغ

 

 
  حسب الفئةاألدوات المالية  .8
 

 
 م2019يونيو  30

 )غير مراجعة(
 م2018ديسمبر  31

 )مراجعة(

   الموجودات المالية طبقا لقائمة المركز المالي:
 2,623,016 28,252,053 النقد لدي البنوك

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح او  تخارجات مستحقة من
 الخسارة

8,031,850 - 

 52,635,384 184,845,838 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة

 65,138,984 107,931,262 موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

 97,660 68,318 إيرادات مستحقة

 - 300,000 التسويةقيمة وحدات مستردة تحت 

 329,429,321 120,495,044 

 

 
 م2019يونيو  30

 )غير مراجعة(
 م2018ديسمبر  31

 )مراجعة(

   المالية طبقا لقائمة المركز المالي: المطلوبات
 55,888 10,147,168 مستحقات لحملة الوحدات تحت التسوية
 91,364 193,849 مصروفات مستحقة ومطلوبات اخري

 10,341,017 147,252 

 
 م كموجودات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة2019يونيو  30تم تصنيف الموجودات المالية كما في 

م كموجودات مالية يتم قياسها 2018ديسمبر  31. تم تصنيف الموجودات المالية كما في بالتكلفة المطفأة مالية موجوداتو
 .بالتكلفة المطفأة مالية موجوداتو العادلة من خالل الربح او الخسارةبالقيمة 

 
ان االستثمارات التي تستند قيمتها على أسعار مدرجه في األسواق النشطة، وبالتالي يتم تصنيفها ضمن المستوي األول، 

 لمعروض لهذه األدوات.يقوم الصندوق بتعديل السعر ا تتضمن أدوات ملكية في سوق نشط وأدوات الدين ان وجدت. ال
 

 .1، بالقيمة العادلة في المستوي المدرجة بالتكلفة المطفأةيصنف الصندوق جميع موجوداته المالية باستثناء تلك 
 

 أرقام المقارنة .9
 تم اعاده تبويب بعض أرقام المقارنة لكي تتوافق مع العرض في الفترة الحالية.

 
 آخر يوم للتقييم .10

 .م(2018 ديسمبر 31الموافق  االثنين: يوم 2018) 2019يونيو  30الموافق  األحدآخر يوم للتقييم هو يوم 
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 هـ(1440 ذو الحجة 17م )الموافق 2019 اغسطس 18في مجلس إدارة الصندوق اعتماد القوائم المالية األولية من قبل 
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