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 )غير مراجعة( األولية قائمة المركز المالي
 2018 يونيو 30كما في 

 

 إيضاح 
 2018يونيو  30

 لاير سعودي
 2017ديسمبر  31

 لاير سعودي
 2017 يناير 1

 لاير سعودي
 ─── ──────── ──────── ──────── 

     
     الموزودات

 2,651,172 946,965 48,040  نقدية وشبة النقدية  
 33,732,598 25,940,383 35,527,435 7 استثمارات مدرزة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 - - 27,084  توزيعات أرباح مستحقة
  ──────── ──────── ──────── 

 36,383,770 26,887,348 35,602,559  إجمالي الموجودات
  ──────── ──────── ──────── 

     المطلوبات
 180,646 115,728 249,555 9 مصاريف ندارة مستحقة 

 55,940 79,370 86,487 8 مصاريف مستحقة الدفع
  ──────── ──────── ──────── 

 236,586 195,098 336,042  إجمالي المطلوبات  
  ──────── ──────── ──────── 

     
     حقوق الملكية 

 36,147,184 26,692,250 35,266,517  المستردةصافي الموجودات العائد لمالكي الوحدات 
  ════════ ════════ ════════ 

 121,529 87,866 93,147  الوحدات المصدرة
  ════════ ════════ ════════ 

     
 297.44 303.78 378.61  صافي قيمة الموزودات العائد لكل وحدة

  ════════ ════════ ════════ 
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 )غير مراجعة(األولية الدخل الشامل اآلخر قائمة 
 2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 2017يونيو  30 2018يونيو  30  
 لاير سعودي لاير سعودي نيضاح 
 ─── ──────── ──────── 

    الدخل
صافي األرباح غير المحققة من االستثمارات المدرزة بالقيمة 

 العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 
4,746,967 391,261 

من االستثمارات بالقيمة العادلة من  ةالمحقق الرباحصافي ا
 خالل الربح أو الخسارة

 
1,596,251 180,318 

 612,257 683,304  توزيعات أرباح
  ──────── ──────── 

  7,026,522 1,183,836 
  ──────── ──────── 

    المصاريف
 241,558 249,555 9 أتعاب ندارة

 188,359 199,754 10 مصاريف أخر.
  ──────── ──────── 

  449,309 429,917 
  ──────── ──────── 

 753,919 6,577,213  ربح الفترة
    

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

 753,919 6,577,213   الشامل إجمالي الدخل
  ════════ ════════ 
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 )غير مراجعة(قائمة التدفقات النقدية األولية 
 2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 

 لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 2017يونيو  30 2018يونيو  30  
 لاير سعودي لاير سعودي  
      

    النشاطات التشغيلية
   نزمالي الدخل للفترة

6,577,213 753.919 
    التعديالت لـ:

 لةدبالقيمة العا األرباح غير المحققة نن االستثمارات التزاريةصافي 
 من خالل الربح أو الخسارة 

 
(4,746,967) (391.261) 

      

  1,830,246 362.658 
    :التعديالت نلى رأس المال العامل

 7.159.506 (4,840,085)   بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةاستثمارات 
 (29.652) (27,084)  توزيعات أرباح مدينة 

 60,912 133,827  مصاريف ندارية مستحقة 
 (4,309) 7,117  مصاريف مستحقة الدفع  

      

 7.549.115 (2,895,979)  النشاطات التشغيلية من صافي النقدية )المستخدمة في( 
      

    
    النشاطات التمويلية  

 -       3,908,000  الوحدات المصدرةمتحصالت من 
 (9.399.242) (1,910,946)   مبالغ مسددة نن استرداد الوحدات 

      

 (9.399.242) 1,997,054  )المستخدمة في( النشاطات التمويلية من صافي النقدية 
      

  خالل الفترة صافي النقص في النقدية وشبة النقدية
(898,925) (1.850.127) 

 2.651.172 946,965  النقدية وشبة النقدية في بداية الفترة 
      

 801.045 48,040  الفترةفي نهاية النقدية وشبة النقدية 
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 )غير مراجعة(في حقوق الملكية األولية قائمة التغيرات 
 2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 

  
 2017يونيو  30 2018يونيو  30 
 لاير سعودي لاير سعودي 
     
   

 36,147,184 26,692,250 في بداية الفترة )حقوق الملكية (صافي قيمة الموزودات
   

 753,919 6,577,213 ربح الفترة
   -     -      الدخل الشامل اآلخر

 
    

 753,919 6,577,213 نزمالي الدخل الشامل
   

 -       3,908,000 خالل الفترةوحدات مصدرة 
 (9,399,242) (1,910,946) مستردة خالل الفترةالوحدات 

     

 27,501,861 35,266,517 في نهاية الفترة  )حقوق الملكية (صافي قيمة الموجودات
     

 
 معامالت الوحدات

ً ملخصفيما يلي   :يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في لمعامالت الوحدات  ا
 
 2017يونيو  30 2018يونيو  30 
 وحـــدات وحـــدات 
     

 121.529 87,866 وحدات في بداية الفترة  
 -      10,460 وحدات مصدرة خالل الفترة

 (33.391) (5,179) خالل الفترة  وحدات مستردة
     

 88.138 93,147 في نهاية الفترة الوحدات
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 عـــام - 1

 غانشركة مور)الصندوق( ذو صندوق غير محدد المدة أنشئ بموزب اتفاق بين لألسهم السعودية  صندوق مورغان ستانلي 
ننماء رأس المال نلى  نلىيهدف الصندوق  الوحدات(  مالكي)مدير الصندوق( والمستثمرين فيه ) ستانلي العربية السعودية

  األسهمالمد. الطويل وذلك من خالل االستثمار في األسهم المدرزة في سوق 

)اإلداري( ليعمل كأمين حفظ ونداري ومسزل  يتم دفع أتعاب الحفظ  أتش نس بي سي العربية السعوديةقام الصندوق بتعيين  
   وأتعاب خدمات اإلدارة مباشرةً من قبل مدير الصندوق

ذـ 1429بان شع 15وتاريخ  639/ف حتم الحصول نلى موافقة ذيئة السوق المالية بتأسيس الصندوق بالخطاب رقم  
  2009يناير  7(  بدء الصندوق نملياته بتاريخ 2008أغسطس  16)الموافق 

 تمسك دفاتر وسزالت الصندوق باللاير السعودي          

 ، المملكة العربية السعودية 11586، الريا  66633نن ننوان مكتب مدير الصندوق ذو ص ب  

 

 اللوائح النظامية   - 2

ذي الحزة  3الصندوق لالئحة صناديق االستثمار )"الالئحة"( المنشورة من قبل ذيئة السوق المالية بتاريخ  يخضع 
( لالئحة 2016نوفمبر  6ذـ )الموافق 1438صفر  6كما يخضع انتباراً من  ,(2006ديسمبر24ذـ )الموافق 1427

ذـ )الموافق 1437شعبان  16السوق المالية بتاريخ  صناديق االستثمار الزديدة )الالئحة المعدلة( الصادرة من قبل ذيئة
 ( والتي تنص نلى األمور التي يتعين نلى زميع الصناديق االستثمارية العاملة في المملكة اتبانها 2016مايو  23

 

   واتباع المعايير الدلية للتقرير المالي أسس اإلعداد - 3

( "التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة 34قاً لمعيار المحاسبة الدولي )تم ننداد ذذ  القوائم المالية األولية الموززة وف 
ً للمعايير الدولية للتقرير   العربية السعودية تمثل ذذ  القوائم المالية األولية الموززة أول قوائم مالية للصندوق معدة وفقا

ين من قبل الهيئة السعودية للمحاسب الصادرةالمالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخر. 
قام الصندوق  ( "نتباع المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة" 1قرير المالي )القانونيين وقد تم تطبيق المعيار الدولي للت

ة لقائمة نمع أرقام المقار 2018يونيو  30بإنداد القوائم المالية األولية الموززة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي كما في 
يخ تحول الصندوق(  ونند ننداد ذذ  القوائم المالية األولية )تار 2017يناير  1و  2017ديسمبر  31المركز المالي كما في 

والذي ذو )تاريخ تحول الصندوق(  2017يناير  1  تم ننداد القوائم المالية االفتتاحية للمركز المالي كما في الموززة المعتمدة
زة، اد ذذ  القوائم المالية األولية الموزمن المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية  ونند نند

والتي ذي تاريخ تحول الصندوق نلى المعايير الدولية  2017يناير  1تم ننداد األرصدة االفتتاحية للمركز المالي كما في 
ل ( للحصول نلى المعلومات حو14للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية  يرزى الرزوع نلى اإليضاح )
 2017ديسمبر  31و  2017يناير  1كيفية تأثر القوائم المالية للصندوق نند اتباع المعايير الدولية للتقرير المالي كما في 

ديسمبر  31وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في  2017ديسمبر  31وقائمة الربح أو الخسارة للسنة المنتهية في 
2017  

ً لمعايير  2017ديسمبر  31قوائمه المالية لكافة الفترات حتى وبما في ذلك السنة المنتهية في قام الصندوق بإنداد   وفقا
 المحاسبة المتعارف نليها في المملكة العربية السعودية الصادرة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 

لة فيما ندا االستثمارات المدرزة بالقيمة العادالتكلفة التاريخية  لى أساس مبدأتم ننداد ذذ  القوائم المالية األولية الموززة ن 
تم نر  ذذ  القوائم المالية األولية الموززة باللاير السعودي   من خالل الربح أو الخسارة والتي تظهر بالقيمة العادلة لها

 والذي يمثل العملة الوظيفية للصندوق 
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 السياسات المحاسبية الهامة  - 4
  
 األدوات المالية  

 
 (  التصنيف1)

(، يقوم الصندوق بتصنيف موزوداته المالية ومطلوباتها المالية نند االثبات األولي 9طبقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي )
 والمطلوبات المالية المبينة أدنا  لها نلى فئات من الموزودات المالية 

 
 ونند تطبيق ذذا التصنيف، يتم انتبار الموزودات المالية أو المطلوبات المالية مقتناة ألغرا  المتازرة نذا: 

 تم االستحواذ نليها أو تكبدذا بشكل رئيسي لغر  بيعها وننادة شرائها نلى المد. القريب، أو (أ)

كانت نند اإلثبات األولي لها ززءاً من محفظة أدوات مالية محددة يتم ندارتها معاً ويوزد بشأنها دليل نلى آخر  (ب)
 نمط فعلي لتحقيق األرباح نلى المد. القصير، أو 

كانت نبارة نن أداة مشتقة )فيما ندا المشتقات التي تمثل نقد ضمان مالي، أو أداة مالية مخصصة كأداة تغطية  )ج(
  عالة(  ف

 

  الموجودات المالية         

يقوم الصندوق بتصنيف موزوداته المالية نما كمقاسة الحقاً بالتكلفة المطفأة أو مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 الخسارة نلى أساس كل من: 

  نموذج األنمال الخاصة بالمنشأة إلدارة الموزودات المالية 

  التعاقدية للموزودات المالية خصائص التدفقات النقدية 

 الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة 

يتم قياس أداة الدين بالتكلفة المطفأة في حالة نقتنائها ضمن نموذج أنمال ذدفه االحتفاظ بالموزودات المالية لتحصيل 

مثل فقط ريخ محددة، تدفقات نقدية تالتدفقات النقدية التعاقدية، وينشأ نن الشروط التعاقدية لألصل المالي، في توا

 دفعات من المبلغ األصلي والعمولة نلى المبلغ األصلي القائم  

  الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 يتم قياس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة نذا: 

لألصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ  لم ينشا نن الشروط التعاقدية (أ)

 األصلي والعمولة نلى المبلغ األصلي القائم، أو 

لم يكن األصل محتفظاً به ضمن نموذج أنمال ذدفه نما تحصيل التدفقات النقدية، أو تحصيل التدفقات النقدية  (ب)

 والبيع معاً، أو 

تم تخصيص األصل، نند االثبات األولي، بشكل غير قابل لإللغاء كأصل مقاس بالقيمة العادلة من خالل  )ج(

الربح أو الخسارة نذا كان القيام بذلك يزيد أو يقلل بشكل زوذري ندم اتساق القياس أو اإلثبات والذي ينشأ 

 ر الناتزة ننها وفق أسس مختلفة  خالف ذلك نن قياس الموزودات أو المطلوبات أو نثبات األرباح والخسائ

 يدرج الصندوق في ذذ  الفئة ما يلي: 

  األدوات المالية المقتناة ألغر  المتازرة: تشتمل ذذ  الفئة نلى أدوات حقوق الملكية وأدوات الدين التي

 تم االستحواذ نليها بصورة رئيسية لغر  تحقيق ربح من التقلبات قصيرة األزل في السعر  
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 تتمة -السياسات المحاسبية الهامة  - 4
 

 تتمة –األدوات المالية  

 تتمة -(  التصنيف 1)

 المطلوبات المالية 

 المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
يتم قياس المطلوبات المالية بالقيمة العادلة في حالة استيفائها لشروط اقتنائها ألغرا  المتازرة  ال يحتفظ الصندوق 

 بأي مطلوبات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  

  المطلوبات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة 

 المالية بخالف تلك المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  تشتمل ذذ  الفئة نلى كافة المطلوبات 
 

 (  اإلثبات2)

 يقوم الصندوق بإثبات الموزودات المالية أو المطلوبات المالية نندما يصبح طرفاً في األحكام التعاقدية لألداة المالية   
 

اإلطار  التي تتطلب تسليم الموزودات خالل –ويتم نثبات العمليات االنتيادية المتعلقة بشراء أو بيع الموزودات المالية            
بتاريخ التداول، أي التاريخ الذي يلتزم فيه الصندوق  –الزمني الذي تنص نليه األنظمة أو المتعارف نليه في السوق 

 بشراء أو بيع األصل  
 

 ولي(  القياس األ3)
يتم نثبات الموزودات المالية والمطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في قائمة المركز  

المالي األولية بالقيمة العادلة  ويتم اثبات كافة تكاليف المعامالت الخاصة بتلك األدوات مباشرةً في قائمة الدخل الشامل 
 األولية الموززة  

 
في األصل قياس الموزودات والمطلوبات المالية )بخالف تلك المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة( يتم  

 بالقيمة العادلة لها زائداً أي تكاليف نرضية متعلقة مباشرة ًبعملية االستحواذ أو اإلصدار  
 

 (  القياس الالحق4)
ات المالية، المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، بالقيمة بعد القياس األولي، يقوم الصندوق بقياس األدو 

العادلة  ويتم نثبات التغيرات الالحقة في القيمة العادلة لهذ  األدوات المالية ضمن صافي الربح أو الخسارة الناتج نن 
ارة وذلك في قائمة الدخل الشامل الموزودات والمطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخس

األولية الموززة  ويتم نثبات العمولة وتوزيعات األرباح المحققة أو المدفونة نن ذذ  األدوات بصورة مستقلة ضمن 
 دخل أو مصروف العمولة ودخل أو مصروف توزيعات األرباح في قائمة الدخل الشامل األولية الموززة  

 
 (  التوقف عن اإلثبات5)

يتم التوقف نن نثبات الموزودات المالية )أو، نندما ينطبق ذلك، أي ززءاً منها أو مزمونة من الموزودات المالية  
المتشابهة( نند انتهاء الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات النقدية من األصل، أو نند قيام الصندوق بتحويل حق استالم 

التدفقات النقدية المستلمة بالكامل نلى طرف آخر دون أي تأخير زوذري  التدفقات النقدية من األصل أو التعهد بسداد
 وفق اتفاقية "ترتيبات فورية ونذا ما قام الصندوق: 

 بتحويل كافة المخاطر والمنافع المصاحبة لألصل، أو )أ( 
 صل لسيطرة نلى األبعدم التحويل أو اإلبقاء نلى كافة المنافع والمخاطر المصاحبة لألصل، ولكنه قام بتحويل ا )ب(

وفي الحاالت التي يقوم فيها الصندوق بتحويل حق استالم التدفقات النقدية من األصل )أو نبرام اتفاقية ترتيبات فورية(  
ولم يقم بتحويل أو اإلبقاء نلى كافة المنافع والمخاطر المصاحبة لألصل ولم يقم أيضاً بتحويل السيطرة نلى األصل، 

ل بقدر ارتباط الصندوق المستمر باألصل  وفي تلك الحالة، يقوم الصندوق أيضاً بإثبات المطلوبات فإنه يتم نثبات األص
المصاحبة لذلك األصل  يتم قياس الموزودات المحولة والمطلوبات المصاحبة لها وفق أساس يعكس الحقوق 

 وااللتزامات التي أبقى نليها الصندوق  

 طلوبات المالية نند اإلنفاء من االلتزام أو نلغائه أو ننتهاء مدته  ويقوم الصندوق بالتوقف نن نثبات الم 
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   تتمة -األدوات المالية  

 
 (  مقاصة األدوات المالية 6)

تتم مقاصة الموزودات والمطلوبات المالية ويدرج الصافي في قائمة المركز المالي األولية وذلك فقط نند وزود حق  
نظامي ملزم لتسوية المبالغ المثبتة ونندما يكون ذناك نية لتسوية الموزودات مع المطلوبات نلى أساس الصافي أو 

ينطبق ذلك نموماً نلى اتفاقيات المقاصة الرئيسية ما لم يتعثر  تحقيق الموزودات وتسديد المطلوبات في آن واحد  وال
  األولية أحد أطراف االتفاقية ويتم نر  الموزودات والمطلوبات المعنية باإلزمالي في قائمة المركز المالي 

 

 (  االنخفاض في قيمة الموجودات المالية 7)

شهراً بالتكلفة المطفأة،  12ل وتواريخ استحققها أقل من يحتفظ الصندوق فقط بذمم مدينة تزارية دون أي مكون تموي 
ولهذا اختار الصندوق تطبيق طريقة مماثلة للطريقة المبسطة بشأن خسائر االئتمان المتوقعة بموزب المعيار الدولي 

تمان، ر االئ( نلى كافة الذمم المدينة التزارية  نليه، ال يقوم الصندوق بمتابعة التغيرات في مخاط9للتقرير المالي )
ولكن يقوم بدالً من ذلك بإثبات مخصص خسارة بناًء نلى خسائر االئتمان المتوقعة نلى مد. العمر بتاريخ ننداد 

 كل قوائم مالية  

تعكس الطريقة المطبقة من قبل الصندوق بشأن خسائر االئتمان المتوقعة النتيزة المرزحة باالحتماالت والقيمة الزمنية  
ات المعقولة والمويدة المتاحة دون تكلفة أو زهد غير مبررين حول األحداث السابقة والظروف الحالية للنقود والمعلوم

 والتوقعات بشأن الظروف االقتصادية المستقبلية  

يستخدم الصندوق مصفوفة المخصص كوسيلة نملية لقياس خسائر االئتمان المتوقعة بشأن الذمم المدينة التزارية بناء  
تأخر في السداد لمزمونات من الذمم المدينة لها أنماط خسائر مماثلة  يتم تزميع الذمم المدينة نلى أساس نلى أيام ال

طبيعتها  ويتم تحديد مصفوفة المخصص نلى أساس معدالت الخسائر السابقة التي تم مالحظتها نلى مد. العمر 
  المتوقع للذمم المدينة ويتم تعديلها وفقاً للتقديرات المستقبلية

يتم شطب الديون المنخفضة القيمة مع المخصص المتعلق بها وذلك نند ندم وزود توقع معقول الستردادذا مستقبالً  
وأنه تم مصادرة كافة الضمانات أو تحويلها نلى الصندوق  ونذا ما تم الحقاً استرداد المبلغ المشطوب، سابقاً، نندئذ 

 ان يقيد المبلغ المسترد نلى مصروف خسائر االئتم

يتم نثبات نيرادات العمولة نلى الموزودات المالية المنخفضة باستخدام معدل العمولة المستخدم لخصم التدفقات النقدية  
 المستقبلية لغر  قياس خسارة االنخفا  في القيمة  

 
 النقدية وشبه النقدية 
تشتمل النقدية وشبه النقدية في قائمة المركز المالي األولية نلى النقد في الصندوق الودائع قصيرة األزل لد. البنوك  

والقابلة للتحويل نلى مبالغ نقدية معروفة، وتخضع لمخاطر تغيرات في القيمة غير زوذرية، وفترات استحقاقها 
 األصلية ثالثة أشهر أو أقل  

يرة األزل غير المقتناة لغر  الوفاء بالتزامات النقدية قصيرة األزل وحسابات الهامش المقيدة نن االستثمارات قص 
 ال تعتبر كـ "نقدية وشبه نقدية:" 

ولغر  ننداد قائمة التدفقات النقدية األولية الموززة، تتكون النقدية وشبه النقدية من النقدية وشبه النقدية كما ذو مبين  
 بات المكشوفة لد. البنوك القائمة نندما ينطبق ذلك  أنال ، ناقصاً الحسا
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 الوحدات القابلة لالسترداد 

 تصنف الوحدات القابلة لالسترداد كأدوات حقوق ملكية نند: 
استحقاق مالك الوحدات القابلة لالسترداد حصة تناسبية في صافي موزودات الصندوق في حالة تصفية  -

 الصندوق  
تصنيف الوحدات القابلة لالسترداد ضمن فئة األدوات المالية التي يتم ردذا بعد كافة فئات األدوات المالية  -

 األخر.  
وزود خصائص مماثلة لكافة الوحدات القابلة لالسترداد المصنفة ضمن فئة األدوات المالية التي يتم ردذا بعد  -

 كافة فئات األدوات المالية األخر.  
ندم تضمن الوحدات القابلة لالسترداد أي تعهدات تعاقدية لتسليم النقدية أو أصل مالي آخر بخالف حقوق المالك  -

 في حصة تناسبية في صافي موزودات الصندوق  
تحديد نزمالي التدفقات النقدية المتوقعة المتعلقة بالوحدات القابلة لالسترداد نلى مد. نمر األداة المالية بصورة  -

ة نلى أساس الربح أو الخسارة أو التغير في صافي الموزودات المثبت أو التغير في القيمة العادلة لصافي زوذري
 الموزودات المثبت وغير المثبت للصندوق نلى مد. نمر األداة المالية  

ندوق أدوات الص باإلضافة نلى األسهم القابلة لالسترداد، والتي تتضمن كافة الخصائص أنال ، فإنه يزب أال يكون لد. 
 مالية أخر. أو نقد يشتمل نلى: 

نزمالي التدفقات النقدية المحدد بصورة زوذرية نلى أساس الربح أو الخسارة أو التغير في صافي الموزودات  -
 المثبت أو التغير في القيمة العادلة لصافي الموزودات المثبت وغير المثبت للصندوق 

 الزوذري للعائد المتبقي لألسهم القابلة لالسترداد   األثر الناتج نن التقييد أو التحديد -

يقوم الصندوق بصورة مستمرة بتقويم تصنيف األسهم القابلة لالسترداد  وفي حالة توقف األسهم القابلة لالسترداد نن  
امتالك كافة الخصائص، أو الوفاء بكافة الشروط المنصوص نليها لكي يتم تصنيفها كأدوات حقوق ملكية، فإن 
الصندوق سيقوم بإنادة تصنيفها كمطلوبات مالية وقياسها بالقيمة العادلة بتاريخ ننادة التصنيف، وذلك مع فروقات 
ناتزة نن القيمة الدفترية السابقة المثبتة في حقوق الملكية  وفي حالة امتالك األسهم القابلة لالسترداد كافة الخصائص 

ً واستيفائها لشروط تصنيفها كأدوات  حقوق ملكية، فإن الصندوق سيقوم بإنادة تصنيفها كأدوات حقوق ملكية الحقا
 وقياسها بالقيمة الدفترية كمطلوبات بتاريخ ننادة التصنيف  

 يتم المحاسبة نن نملية نصدار وشراء ونلغاء األسهم القابلة لالسترداد كمعامالت حقوق ملكية   

شامل األولية الموززة نند شراء ونصدار أو نلغاء أدوات حقوق ال يتم نثبات أي ربح أو خسارة في قائمة الدخل ال 
 الملكية الخاصة بالصندوق  

 
 توزيعات األرباح   
 وذلك بتاريخ اإلقرار بأحقية استالمها   ت األرباح في قائمة الدخل الشامليتم اثبات توزيعا 

 
 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةصافي الربح أو الخسارة عن الموجودات والمطلوبات المالية المدرجة  

يمثل صافي األرباح أو الخسائر الناتزة نن الموزودات والمطلوبات المالية المدرزة بالقيمة العادلة من خالل الربح  
أو الخسارة التغيرات في القيمة العادلة للموزودات والمطلوبات المالية المقتناة ألغرا  المتازرة أو المصنفة نند 
 االثبات األولي لها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وذلك باستثناء العمولة وتوزيعات األرباح والمصاريف  

تمثل األرباح والخسائر غير المحققة التغيرات في القيمة لألدوات المالية للفترة والناتزة نن نكس قيد األرباح  
الية للفترة السابقة والتي تم تحقيقها خالل فترة ننداد القوائم المالية  يتم والخسائر غير المحققة الخاصة باألدوات الم

احتساب األرباح والخسائر المحققة نن نمليات استبعاد األدوات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
ألصلية رق بين القيمة الدفترية االخسارة باستخدام طريقة تكلفة المتوسط المرزح  وتمثل تلك األرباح والخسائر الف

لألداة المالية ومبلغ االستبعاد أو المدفونات أو المقبوضات النقدية التي تمت بشأن نقود المشتقات باستثناء المدفونات 
 أو المقبوضات بشأن حسابات الهامش نلى الضمانات لقاء تلك األدوات المالية  

 
 األتعاب والمصاريف األخرى  
 يتم نثبات األتعاب والمصاريف األخر. نلى أساس مبدأ االستحقاق   
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 الزكاة وضريبة الدخل   

، لم ينزب لهما مخصص في القوائم المالية األولية وبالتاليمن مسئولية مالكي الوحدات   الزكاة وضريبة الدخل 
 الموززة المرفقة  

   
 ترجمة العمالت األجنبية  

يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األزنبية نلى اللاير السعودي بأسعار التحويل السادة بتواريخ نزراء تلك  
    الربح أو الخسارةالمعامالت  ويتم ندراج أرباح وخسائر الصرف األزنبي الناتزة نن نملية التحويل في قائمة 

يتم تحويل الموزودات والمطلوبات النقدية المسزلة بالعمالت األزنبية نلى اللاير السعودي بأسعار التحويل السائدة  
 بتاريخ ننداد القوائم المالية  

حويل تومكاسب يتم نثبات الفروقات الناتزة نن تحويل العمالت األزنبية في قائمة الدخل الشامل كصافي خسائر  
   نمالت أزنبية

 
 استخدام األحكام والتقديرات  - 5

يتطلب ننداد القوائم المالية األولية الموززة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي استخدام بع  األحكام واالفتراضات  
ً من اإلدارة  والتقديرات المحاسبية التي توثر نلى مبالغ الموزودات والمطلوبات المصرح ننها  كما يتطلب أيضا

ألحكام في نملية تطبيق السياسات المحاسبية للصندوق  ويتم تقويم تلك األحكام واالفتراضات والتقديرات ممارسة ا
باستمرار وذلك بناء نلى الخبرة السابقة ونوامل أخر.، بما في ذلك الحصول نلى االستشارات المهنية والتوقعات 

ورة وف  يتم مرازعة التقديرات واالفتراضات المعنية بصبشأن األحداث المستقبلية التي يعتقد بأنها معقولة وفقاً للظر
 مستمرة  ويتم اثبات التعديالت نلى التقديرات بأثر مستقبلي  

 وفيما يلي النواحي الرئيسية التي استخدمت فيها اإلدارة التقديرات واالفتراضات أو مارست فيها األحكام:   

 مبدأ االستمرارية 

ً لمبدأ االستمرارية وذي نلى قتناقامت ندارة الصندوق بإزراء   بأن  نةتقويم لمقدرة الصندوق نلى االستمرار وفقا
 نلى ذلك، لم يكن لد. اإلدارة ندم تأكد قد يثير شكوكاً تقبل المنظور  باإلضافة سفي الم الصندوق سيستمر في أنماله

تمرة في مسبصورة القوائم المالية ننداد يتم حول مقدرة الصندوق نلى االستمرار وفقاً لمبدأ االستمرارية  وبالتالي، 
 نندادذا وفقاً لمبدأ االستمرارية 

 القيمة العادلة لألدوات المالية  

 ( 13بالنسبة للقيمة العادلة لألدوات المالية، يرزى الرزوع نلى اإليضاح ) 
 
 المعايير الصادرة وغير السارية بعد  - 6

الصادرة وغير السارية بعد تاريخ نصدار القوائم المالية األولية الموززة ذناك العديد من المعايير والتفسيرات  
للصندوق  وتعتقد ندارة الصندوق أنه لن يكون لهذ  المعايير أي أثر نلى الصندوق  ويعتزم الصندوق نتباع ذذ  

 المعايير، نذ ينطبق ذلك، نند سريانها 
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  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة االستثمارات التجارية - 7

 فيما يلي تحليالً بمكونات المحفظة االستثمارية التزارية في آخر يوم تقويم حسب القطاع:

 2018يونيو  30

 النسبة المئوية
من القيمة 

 القيمة السوقية التكلفــة السوقية
األرباح )الخسائر( 

 غير المحققة
          لاير سعودي سعوديلاير  لاير سعودي %  الوصف

 القطاع
    

 3,000,063 15,581,739 12,581,676 %43.86 البنوك 

 2,616,776 10,471,450 7,854,674 %29.47 المواد األساسية

 286,584 2,259,810 1,973,226 %6.36 معدات وخدمات الرناية الصحية

 347,598 1,765,044 1,417,446 %4.97 اإلتصاالت

 45,068 1,335,287 1,290,219 %3.76 النقل

 6,934 706,181 699,247 %1.99 مالبس مستهلكة

 (11,634) 646,213 657,847 %1.82 ننتاج األغذية والمشروبات

 45,439 636,097 590,658 %1.79 طاقة 

 (77,785) 600,805 678,590 %1.69  ونلوم الحياة األدوية

 95,561 504,045 408,484 %1.42 تززئة السلع الكمالية

 202,026 493,538 291,512 %1.39 وبيع التززئة أغذية

 (34,131) 354,618 388,749 %1.00 ندارة وتطوير العقارات

 (3,845) 172,608 176,453 %0.49 تأمين 
         

 100.00% 29,008,781 35,527,435 6,518,654 
         

  
 

  

  2017ديسمبر  31
 المئويةالنسبة 

 القيمة السوقية التكلفــة من القيمة السوقية
األرباح )الخسائر( 

 غير المحققة
          لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي % الوصف

 القطاع
    

 219,508 10,552,468 10,332,960 %40.68 البنوك 

 835,971 5,774,866 4,938,895 %22.26 المواد األساسية

 29,314 2,081,745 2,052,431 %8.03 العقارات ندارة وتطوير

 265,394 1,691,764 1,426,370 %6.52 الرناية الصحية

 (42,151) 1,110,329 1,152,480 %4.28 النقل

 72,722 1,004,304 931,582 %3.87 اإلتصاالت 

 59,424 916,939 857,515 %3.53 تززئة السلع الكمالية

 56,043 782,909 726,866 %3.02 ننتاج األغذية

 201,347 551,107 349,760 %2.12 التأمين

 173,553 541,156 367,603 %2.09 مواد األغذية واالناشة

 (110,639) 521,838 632,477 %2.02 ونلوم الحياة األدوية

 11,201 410,958 399,757 %1.58 الصناديق العقارية المتداولة
         

 100.00% 24,168,696 25,940,383 1,771,687 
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 تتمة -االستثمارات التجارية  - 7

  
 

  

  2017يناير 1
 النسبة المئوية

 القيمة السوقية التكلفــة من القيمة السوقية
األرباح )الخسائر( 

 غير المحققة
          لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي % الوصف

 القطاع
    

 (791,846) 11,889,225 12,681,071 %35.25 البنوك 

 960,792 5,660,291 4,699,499 %16.78 المواد األساسية

 468,302 4,549,370 4,081,068 %13.49 تزارة التززئة

 291,480 2,371,442 2,079,962 %7.03 اإلتصاالت

 367,626 2,318,023 1,950,397 %6.87 النقل

 674,628 2,312,989 1,638,361 %6.86 التأمين

 222,903 2,271,337 2,048,434 %6.73 ندارة وتطوير العقارات

 108,083 884,222 776,139 %2.62 األدوية والرناية الصحية

 65,112 747,155 682,043 %2.21 مواد األغذية واإلناشة

 79,972 728,544 648,572 %2.16 خدمات استهالكية
         

 100.00% 31,285,546 33,732,598 2,447,052 
         

نن استثمارات األسهم مدرزة في سوق األسهم السعودية )تداول(  يقوم مدير الصندوق بالحد من مخاطر الصندوق  

 وذلك بمراقبة كل قطاع نستثماري ووضع حد لكل قطاع 
 
  المصاريف المستحقة الدفع - 8
 2018يونيو  30 

 لاير سعودي
 2017ديسمبر  31

 لاير سعودي
 2017يناير  1

 لاير سعودي
       

 30,000 30,000 24,794 مستحقة مرازعةأتعاب 

 12,705 25,069 18,872 أتعاب ندارة الصندوق المستحقة

 - - 15,886 ضريبة القيمة المضافة المستحقة

 9,529 18,801 14,154  حفظ مستحقةأتعاب 

 3,706 5,500 12,781 أخـــر.
       

 86,487 79,370 55,940 
       

 

 المعامالت مع الجهات ذات العالقة  - 9

 أتعاب اإلدارة 

في السنة نلى صافي قيمة  %1.75، كان مدير الصندوق يقوم باحتساب أتعاب ندارة بواقع 2018مايو  31حتى 

مما أد.  %0.50بنسبة مدير الصندوق  تنازل 2018 يونيو 1موزودات الصندوق بكل يوم تقويم  نليه، وانتباراً من 

  تم نظهار مصاريف اإلدارة في قائمة الدخل 2019حتى نهاية ديسمبر  في السنة %1.25نلى تخفي  النسبة نلى 

 وأتعاب اإلدارة المستحقة في قائمة المركز المالي األولية الموززة الشامل األولية 
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 تتمة -المعامالت مع الجهات ذات العالقة  - 9

 مجلس اإلدارة

يستحق أنضاء مزلس اإلدارة المستقلين مكافأة نظير خدماتهم وذلك بالمعدالت المحددة بموزب شروط وأحكام الصندوق 

 الياً حفيما يتعلق بحضور نزتمانات مزلس اإلدارة أو نزتمانات الصندوق  وتبلغ أتعاب نضو مزلس اإلدارة المستقل 

، باإلضافة نلى المصاريف النثرية المتكبدة بشأن حضور ازتماع المزلس وتخضع لاير سعودي نن كل ازتماع 3.000

يبلغ الحد األقصى للمكافأة تدفع نلى كل نضو مزلس ندارة مستقل  في الشهر لاير سعودي  5.000مبلغ قدر   بحدود

لم يستلموا األنضاء غير المستقلين مكافأة من الصندوق  استلم لاير سعودي   50.000السنوية لكل نضو مستقل مبلغ 

لاير سعودي )بما في ذلك أتعاب أنضاء مزلس اإلدارة والتذاكر(  7.476أنضاء مزلس اإلدارة نزمالي مكافأة قدرذا 

 30في  خالل فترة الستة أشهر المنتهية لاير سعودي 6.000)  2018يونيو  30خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 

 ( 2017يونيو 

 نلى وحدات مملوكة نلى النحو التالي:  يونيو 30يشتمل حساب مالكي الوحدات في 

 2017يونيو  30
 وحـــــــدات

 2018يونيو  30
 وحـــدات

 

───────── ─────────  

 مملوكة من قبل مدير الصندوق 10,446 10,446
═════════ ═════════  

 
 المصاريف األخرى - 10

 2017يونيو  30
 لاير سعودي

 2018يونيو  30
 لاير سعودي

 

───────── ─────────  

 أتعاب ندارة الصندوق 68.188 74.384
 أتعاب حفظ 51.141 55.788
 أتعاب مرازعة 26.294 24.794

 مصاريف القيمة المضافة 20.852 -     
 أتعاب تعامالت 17.887 18.450
 أتعاب مزلس اإلدارة 9.917 9.918
 أخر.  5.475 5.025

───────── ─────────  

188.359 199.754  
═════════ ═════════  
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  تحليل تواريخ االستحقاق للموجودات والمطلوبات - 11
 نلى التوالي:  وسدادذايبين الزدول أدنا  تحليل الموزودات والمطلوبات وفقاً للتاريخ المتوقع استردادذا  

 
 

 2018يونيو  30كما في 
 شهر 12خالل 

 لاير سعودي
 شهر 12أكثر من 

 لاير سعودي
 اإلجمالي

 لاير سعودي
       

    الموجودات 

 48,040     -      48,040 نقدية وشبة نقدية 

استثمارات مدرزة بالقيمة العادلة من خالل 

 35,527,435     -      35,527,435 الربح أو الخسارة

 27,084     -      27,084 توزيعات أرباح مستحقة 
       

 35,602,559     -      35,602,559 إجمالي الموجودات 
       
    
    

    المطلوبات 

 249,555     -      249,555 ندارة مستحقة  أتعاب

 86,487     -      86,487 مصاريف مستحقة الدفع  
       

 336,042     -      336,042 إجمالي المطلوبات
       

 

    
 

 2017ديسمبر  31كما في 
 شهر 12خالل 

 لاير سعودي
 شهر 12أكثر من 

 لاير سعودي
 اإلزمالي

 لاير سعودي
       

    الموجودات 

 946,965     -      946,965 نقدية وشبة نقدية 

استثمارات مدرزة بالقيمة العادلة من خالل 

 25,940,383     -      25,940,383 الربح أو الخسارة
       

 26,887,348     -      26,887,348 إجمالي الموجودات 
       
    

    المطلوبات 

 115,728     -      115,728 ندارة مستحقة  أتعاب

 79,370     -      79,370 مصاريف مستحقة الدفع  
       

 195,098     -      195,098 إجمالي المطلوبات 
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 تتمة - تحليل تواريخ االستحقاق للموجودات والمطلوبات - 11
 

    
 

 2017يناير  1كما في 
 شهر 12خالل 

 لاير سعودي
 شهر 12أكثر من 

 لاير سعودي
 اإلزمالي

 لاير سعودي
       

    الموجودات 

 2,651,172     -      2,651,172 نقدية وشبة نقدية 

استثمارات مدرزة بالقيمة العادلة من خالل 

 33,732,598     -      33,732,598 الربح أو الخسارة
       

 36,383,770     -      36,383,770 إجمالي الموجودات 
       
    

    المطلوبات 

 180,646  180,646 ندارة مستحقة  أتعاب

 55,940     -      55,940 مصاريف مستحقة الدفع  
       

 236,586     -      236,586 إجمالي المطلوبات
       

 
 أهداف وسياسات المخاطر المالية - 12

 مقدمة
نن ذدف الصندوق في ندارة المخاطر ذو تحقيق وحماية القيمة لمالكي الوحدات  تعتبر المخاطر مالزمة ألنشطة 

تحديد المخاطر المستمرة والقياس والمراقبة، والتي تخضع لحدود المخاطر الصندوق، لكنها تدار من خالل نزراءات 
والضوابط األخر.  تتسم نملية ندارة المخاطر باألذمية للربحية المستمرة للصندوق  يتعر  الصندوق لمخاطر 

نن األدوات السوق )التي تشمل مخاطر العمالت ومخاطر أسعار األسهم( ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة الناشئة 
 المالية التي يمتلكها 

 إدارة المخاطر
يقع نلى ناتق مدير االستثمار في الصندوق مسوولية تحديد المخاطر ومراقبتها  يقوم مزلس اإلدارة باإلشراف نلى 

 مدير االستثمار، ويعتبر مسوول في النهاية نن ندارة المخاطر العامة للصندوق  

 نظام قياس المخاطر والتقرير

تتم مراقبة المخاطر والسيطرة نليها بصورة رئيسية نلى أساس الضوابط الموضونة من قبل مزلس اإلدارة، والتي 
تعكس استراتيزية العمل، بما في ذلك المخاطر التي نلى استعداد أن يتقبلها الصندوق وبيئة السوق للصندوق  نضافة 

نبر كافة أنواع المخاطر ة بإزمالي التعرضات للمخاطر نلى ذلك، يقوم الصندوق بمراقبة وقياس المخاطر المتعلق
 واألنشطة 

 التقليل من المخاطر
يوزد لد. الصندوق مبادئ توزيهية لالستثمار توضح استراتيزية العمل العامة الخاصة به وتحمله للمخاطر وفلسفة 

 ندارة المخاطر بوزه نام 

 مخاطر التركزات

الصندوق بالتطورات التي توثر نلى صنانة معينة أو منطقة زغرافية معينة  يشير التركز نلى التأثر النسبي ألداء 
تنشأ تركزات المخاطر نند نبرام ندد من العقود أو األدوات المالية مع نفس الطرف المقابل أو نند اشتراك ندد من 

ون لديهم خصائص األطراف األخر. في أنشطة تزارية مشابهة أو أنشطة في نفس المنطقة الزغرافية أو نندما يك
اقتصادية مشابهة تودي نلى تأثر مقدرتهم نلى الوفاء بااللتزامات التعاقدية بالتغيرات في األوضاع االقتصادية أو 
السياسية أو غيرذا  قد تنشأ تركزات مخاطر السيولة نن شروط السداد المتعلقة بالمطلوبات المالية أو مصادر تسهيالت 

معينة يتم فيها بيع الموزودات السائلة  وقد تنشأ تركزات مخاطر أسعار صرف القرو  أو االنتماد نلى سوق 
العمالت األزنبية نذا كان لد. الصندوق صافي مركز مالي مفتوح بعملة أزنبية واحدة أو صافي نزمالي مراكز مفتوحة 

 بعدة نمالت تميل نلى الحركة معًا 
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 تتمة -هداف وسياسات المخاطر المالية أ - 12

 تتمة -التركزات مخاطر 
ولتزنب التركزات المفرطة للمخاطر، تشتمل السياسات واإلزراءات الخاصة بالصندوق نلى نرشادات محددة تركز 
نلى أذمية الحفاظ نلى محفظة متنونة  تم نخطار مدير الصندوق لتقليل المخاطر أو استخدام األدوات المالية المشتقة 

 نشأتها  إلدارة التركزات المفرطة للمخاطر نند

( حول القوائم المالية األولية الموززة تركزات محفظة األسهم الخاصة بالصندوق بحسب التوزيع 7يحلل اإليضاح )
 الصناني 

 مخاطر االئتمان
تمثل مخاطر االئتمان اخفاق أحد األطراف في أداة مالية في الوفاء بالتزاماته مما يودي نلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة 

يوزد لد. الصندوق نظام تصنيف داخلي رسمي  تتم ندارة مخاطر االئتمان من خالل مراقبة التعرضات  المالية  ال

لمخاطر االئتمان ووضع حدود ائتمان للمعامالت مع أطراف محددة وتقويم المالءة االئتمانية لألطراف األخر. 
ئتماني الداخلي لألطراف األخر.  كما بصورة مستمرة  تتم ندارة مخاطر االئتمان بشكل نام نلى أساس التصنيف اال

يقوم مدير الصندوق بالحد من مخاطر االئتمان من خالل مراقبة التعر  لمخاطر االئتمان والتعامل مع أطراف ذات 

 سمعة زيدة 

  والمدينونيتعر  الصندوق لمخاطر االئتمان بشأن رصيد  البنكي 

 تمان بشأن بنود قائمة المركز المالي األولية يوضح الزدول أدنا  الحد األقصى للتعر  لمخاطر االئ

 2017يناير  1 2017ديسمبر  31 2018يونيو  30 
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 
       

 2.651.172 946.965 48.040 نقدية وشبه نقدية 
 -       -       27.084  دينةتوزيعات أرباح م

       

 75.124 946.965 2.651.172 
        

 مخاطر السيولة

تمثل مخاطر السيولة المخاطر الناتزة نن الصعوبات التي يوازهها الصندوق في توفير األموال للوفاء بااللتزامات 

 المصاحبة للمطلوبات المالية 

تنص شروط وأحكام الصندوق نلى مدة االشتراك في الوحدات واستردادذا، ومن ثم يتعر  الصندوق لمخاطر 

بشأن الوفاء باستردادات مالكي الوحدات  وتعتبر األوراق المالية الخاصة بالصندوق قابلة للتحقيق الفوري السيولة 

حيث أن زميعها مدرج في أسواق األسهم  يقوم مدير الصندوق بمراقبة متطلبات السيولة بصورة منتظمة والتأكد من 

 توفر األموال الكافية للوفاء بااللتزامات نند نشوئها 

حق السداد لقيمته الدفترية وتستلقيمة للمطلوبات المالية غير المخصومة للصندوق بتاريخ التقرير المالي مساوياً نن ا

 خالل سنة من تاريخ التقرير 

 مخاطر السوق

تمثل مخاطر السوق المخاطر الناتزة نن تأثير التغيرات في أسعار السوق، مثل أسعار الصرف األزنبي، ومعدالت 

 عار األسهم، نلى دخل الصندوق أو القيمة العادلة لألدوات المالية الخاصة به العموالت وأس

تستند استراتيزية الصندوق في ندارة مخاطر السوق نلى أذداف االستثمارات الخاصة بالصندوق وفقاً لشروط وأحكام 

ً للسياسات الصندوق  يتم ندارة مخاطر السوق الخاصة بالصندوق نلى نحو مالئم من قبل مدير  االستثمار وفقا

 واإلزراءات المعمول بها  ويتم مراقبة أوضاع السوق الخاصة بالصندوق بشكل مناسب من قبل مدير الصندوق 
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 تتمة -أهداف وسياسات المخاطر المالية  - 12

 مخاطر أسعار األسهم

 المالية نتيزة التغيرات في أسعار السوق تمثل مخاطر أسعار األسهم المخاطر الناتزة نن تذبذب قيمة األدوات 

نن استثمارات الصندوق تتعر  لمخاطر أسعار السوق الناتزة نن ندم التأكد من األسعار المستقبلية  يقوم مدير 

الصندوق بإدارة ذذ  المخاطر من خالل تنويع المحفظة االستثمارية للصندوق من حيث التوزيع الزغرافي وتركزات 

 الصنانة 

 الحساسيةتحليل 

يوضح الزدول أدنا  األثر نلى الموزودات العائد لمالكي الوحدات القابلة لالسترداد والناتج نن النقص / الزيادة 

بتاريخ ننداد القوائم المالية  تم  %5المحتملة المعقولة في األسعار السائدة في السوق لكل سهم نلى حد  وذلك بواقع 

استثمار نلى حد   ويفتر  التحليل بقاء كافة المتغيرات األخر.، خاصة أسعار نزراء التقديرات نلى أساس كل 

 العموالت والعمالت األزنبية، ثابتة 

 
يونيو  30كما في 
2018 

يونيو  30كما في 
2017 

 لاير سعودي لاير سعودي 
 ───────── ───────── 

 1.320.089 1,745,692  % 5القوة بواقع 
 (1.320.089) (1,745,692) % 5الضعف بواقع 

 مخاطر العمالت

تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتزة نن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيزة التغيرات في أسعار الصرف األزنبي  ال 

أن كافة الموزودات والمطلوبات وكافة المعامالت يخضع الصندوق لمخاطر التقلبات في أسعار الصرف األزنبي حيث 

 بشكل رئيسي باللاير السعودي  الهام تتم

ال يوزد لد. الصندوق مزودات ومطلوبات مالية مرتبطة بعمولة ونليه تعتقد اإلدارة بأن الصندوق ال يتعر  

 لمخاطر أسعار نموالت مباشرة 

 
 القيمة العادلة لألدوات المالية وإدارة المخاطر  - 13

ل قوائم تاريخ ننداد كب ةالعادلأدوات حقوق الملكية بالقيمة ة مثل األدوات المالياالستثمارات في بقياس الصندوق قوم ي 
 مالية 

نن القيمة العادلة ذي السعر الذي سيتم استالمه نند بيع موزودات ما أو سداد  نند تحويل مطلوبات ما بموزب معاملة  
أو  بافترا  أن معاملة بيع الموزوداتنظامية تتم بين متعاملين في السوق بتاريخ القياس  يحدد قياس القيمة العادلة 

في حالة ندم وزود السوق الرئيسي، في  في السوق الرئيسي للموزودات أو المطلوبات، أو تحويل المطلوبات ستتم نما

يزب أن يكون السوق الرئيسي أو األكثر فائدة قابل للوصول نليه من قبل  أكثر األسواق فائدة للموزودات أو المطلوبات 
تقاس القيمة العادلة للموزودات أو المطلوبات بافترا  أن المتعاملين في السوق سيستفيدون نند تسعير   الصندوق

 الموزودات والمطلوبات وأنهم يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية 

سعر ية نلى أساس اليتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية المتداولة في األسواق النشطة بتاريخ ننداد القوائم المال 
 (، بدون أي خصم لقاء تكاليف المعامالت  الدائنة وسعر الطلب للمراكز للمراكز المدنيةالمتداول لها )سعر العر  

 يقوم الصندوق بقياس األدوات المالية بالقيمة العادلة بتاريخ كل قائمة مركز مالي أولية موززة   

يوزد لد. الصندوق فقط استثمارات مدرزة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، والتي تقاس بالقيمة العادلة  
العادلة للموزودات المالية األخر.  ةتعتقد اإلدارة ان القيممن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة   1وتصنف ضمن المستو. 

في الحقيقة  نهارا ألنها قصيرة األزل لطبيعتها وأالمقاربة لقيمتها الدفترية نظ والمطلوبات بتاريخ انداد القوائم المالية

شهرا من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة  ال يوزد تحويالت  12قابلة للتحويل فورا  وتم تصنيفها بالكامل نلى مستو. 
 وفترة السنة السابقة  بين المستويات المتنونة للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة خالل الفترة الحالية
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(، تمثل ذذ  القوائم المالية األولية الموززة أول قوائم مالية للصندوق معدة وفقاً للمعايير 3كما ذو مبين في اإليضاح ) 

  المعتمدة في المملكة العربية السعودية الدولية للتقرير المالي

 2017ديسمبر  31( نند ننداد القوائم المالية للسنة المنتهية في 4تطبيق السياسات المحاسبية المبينة في اإليضاح )تم  

)تاريخ تحول  2017يناير  1ونند ننداد قائمة المركز المالي االفتتاحية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي كما في 

 الصندوق( 

نن التحول من المعايير المحاسبية المتعارف نليها في المملكة العربية السعودية والصادرة من قبل الهيئة السعودية  

قائمة الدخل األولي وللمحاسبين القانونيين نلى المعايير الدولية للتقرير المالي لم يكن له أي أثر نلى المركز المالي 

  ت مستقلةنمل اية تسوياالشامل، وبالتالي لم يتم 
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 ( 2017ديسمبر  31: 2017ديسمبر   31للسنة المنتهية في) 2018يونيو  30كان آخر يوم تقويم للفترة ذو  
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 15)الموافق  ذزري 1439الحزة ذو  4تم ننتماد ذذ  القوائم المالية األولية الموززة من قبل ندارة الصندوق بتاريخ  

 ( 2018أغسطس 

 
 


