
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صندوق مشاركة للمرابحات والصكوك 
 شركة مشاركة المالية( مدار من قبل  )

 القوائم المالية 
 2020ديسمبر  31إلى  2020مارس   8للفترة من 

 مراجع المستقل ال وتقرير 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 صندوق مشاركة للمرابحات والصكوك 
 المالية( شركة مشاركة مدار من قبل  )

 القوائم المالية   
 2020ديسمبر  31إلى  2020مارس   8للفترة من 

  
 صفحة   المحتويات 

   
 ٢ - ١  تقرير المراجع المستقل 

   
 ٣  قائمة المركز المالي  

   
 ٤  قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 

   
 ٥  قائمة التغيرات في صافي األصول العائدة لحملة الوحدات  

   
 ٦  قائمة التدفقات النقدية  

   
 ١8 – ٧  إيضاحات حول القوائم المالية  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 صندوق مشاركة للمرابحات والصكوك 
 شركة مشاركة المالية( مدار من قبل  )

 قائمة المركز المالي  
  2020ديسمبر  31كما في 

     
 إيضاح

 
 )بالريـاالت السعودية( 

    

 األصول 
   

  9,876,268  8 عادلة من خالل الربح أو الخسارة استثمارات بالقيمة ال 
  1,014,075  9 مرابحة قصيرة األجل   ودائع

  11,408  9   مستحقة  أرباح مالية
  6,713,069   نقد وما في حكمه 
  17,614,820   مجموع األصول  

 
   

 االلتزامات 

  

 
  7,298  ١0 اتعاب ادارة مستحقة 
  41,237  ١١ مصاريف مستحقة  
  48,535   مجموع االلتزامات 

  17,566,285   صافي قيمة األصول العائدة لحملة الوحدات
    

  1,682,893   ( وحدة)  الوحدات الصادرة
  10,44   )بالريـاالت السعودية(  صافي قيمة األصول العائدة لكل وحدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية ٢0الى   ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
٣ 



 صندوق مشاركة للمرابحات والصكوك 
 مشاركة المالية( شركة مدار من قبل  )

 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 
 2020ديسمبر  31إلى  2020مارس   8للفترة من 

   
 ايضاح

 
 )بالريـاالت السعودية( 

    

    االيرادات 
  91,964  8 من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  أرباح
  409,814  ٧ محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  أرباح

  215,050  ١٣ أرباح مالية 

   716,828  
    

    المصاريف 
 (50,773)   ١٥و ١0 اتعاب ادارة الصندوق 

 (99,770)   ١٤ أخرى  مصاريف 
    (150,543) 

    

  566,285   للفترة الربح  
    

    الدخل الشامل االخر 
    -   للفترة  الدخل الشامل االخر

  566,285   للفترة الشامل  ل مجموع الدخ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية ٢0الى   ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
٤ 



 صندوق مشاركة للمرابحات والصكوك 
 شركة مشاركة المالية( مدار من قبل  )

 قائمة التغيرات في صافي األصول العائدة لحملة الوحدات  
 2020ديسمبر  31إلى  2020مارس   8للفترة من 

 
 )بالريـاالت السعودية(   

   

  17,000,000  الوحدات المصدرة  المتحصل من
    

  566,285   للفترةالربح 
    -  الدخل الشامل االخر 

    

  566,285  للفترة مجموع الدخل الشامل 
  17,566,285  2020 ديسمبر  31صافي األصول العائدة لحملة الوحدات في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية ٢0الى   ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
٥ 



 صندوق مشاركة للمرابحات والصكوك 
 شركة مشاركة المالية( مدار من قبل  )

 قائمة التدفقات النقدية  
 2020ديسمبر  31إلى  2020مارس   8للفترة من 

    
  )بالريـاالت السعودية( 

  
 التشغيلية األنشطة 

 
 

  566,285  للفترةالربح 
   : عنتعديالت 

 (91,964)   من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  أرباح
 (215,050)   أرباح مالية 

   

   التشغيلية: لتزاماتلتغيرات في األصول واالا
 (9,784,304)   استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة 

 (1,014,075)   مرابحة قصيرة األجل   ودائع
  7,298  اتعاب ادارة مستحقة 
  41,237  مصاريف مستحقة  

  203,642  مستلمة  أرباح مالية
 (10,286,931)   األنشطة التشغيلية  المستخدم فيصافي النقد 

   

   األنشطة التمويلية 
  17,000,000  الوحدات المصدرة  المتحصل من
  17,000,000  األنشطة التمويلية  منصافي النقد 

   

  6,713,069  صافي التغير في النقد وما في حكمه 
  6,713,069  الفترة النقد وما في حكمه في نهاية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية ٢0الى   ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
٦ 



 صندوق مشاركة للمرابحات والصكوك 
 شركة مشاركة المالية( مدار من قبل  )

 إيضاحات حول القوائم المالية  
 2020ديسمبر  31إلى  2020مارس   8للفترة من 

 

 معلومات عامة  -١
  ، مالية )"مدير الصندوق"( الشركة مشاركة    مدار من قبل  استثماري مفتوح،صندوق مشاركة للمرابحات والصكوك )"الصندوق"( هو صندوق  

رقم   ترخيص  بموجب  المالية  السوق  هيئة  مرخصة من  مقفلة سعودية  صناديق خضع  ي و .  ٢٧-١٣١٦9وهي شركة مساهمة    لالئحة 
 داخل المملكة العربية السعودية.   بالتفصيل متطلبات جميع الصناديق  وضحت ي  ت وال  عن هيئة السوق المالية  ة( الصادر "الالئحةاالستثمار )"

 المملكة العربية السعودية.  ،٣١9٥٢الخبر  ،٧١٢هو: شركة المشاركة المالية ص.ب  المسجل مدير الصندوق  عنوانأن 
 . والمحافظة على االستثمار الرأسمالي تحقيق عوائد للمستثمرين على المدى القصير والمتوسطيهدف الصندوق بشكل أساسي الى 

(.  ٢0١9ديسمبر    ٢٦هـ )الموافق    ١٤٤١ربيع الثاني    ٢8تمت الموافقة على شروط وأحكام الصندوق من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ  
 االنتهاء من إجراءات االكتتاب. ( بناًء على هذه الموافقة وبعد ٢0٢0مارس   8هـ )الموافق  ١٤٤١رجب  ١٣بدأ الصندوق نشاطه في 

.  به  المالية الخاصة   القوائم. وبناًء عليه، يعد الصندوق  ةمستقل  منشاةالصندوق ك  ، ، يعتبر مدير الصندوق الوحدات  حملةعند التعامل مع  
 . الوحدات مالكي أصول الصندوق  يعالوة على ذلك، يعتبر مالك 

 

 أساس اإلعداد  -2
دوق وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واالصدارات االخرى  تم إعداد القوائم المالية للصن 

 . وشروط وأحكام الصندوق  راجعين والمحاسبينالمعتمدة من قبل الهيئة السعودية للم
واالستثمارات بالقيمة    ادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة الع  اتالمالية على أساس التكلفة التاريخية باستثناء االستثمار   قوائمتم إعداد ال

بالريال السعودي    يةالمال  قوائم. تم عرض الالدخل الشامل اآلخر   الربح أو الخسارة واإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل  العادلة من خالل 
 ريال سعودي، ما لم يرد خالف ذلك.  ألقربتبر العملة الوظيفية للصندوق ويتم تقريب كافة المبالغ والذي يع

  قائمة غير المتداولة بشكل منفصل في المتداولة و   لتزاماتوبالتالي ال يعرض األصول واال  ،ةحض ا و و ليس للصندوق دورة تشغيل محددة  
 بترتيب السيولة. اللتزاماتالمركز المالي. وبداًل من ذلك، يتم عرض األصول وا

 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  -3
من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ اإليرادات والمصاريف واألصول    للصندوق   يتطلب إعداد القوائم المالية

عدم التأكد من هذه االفتراضات والتقديرات نتائج من  واالفصاحات المرفقة وافصاحات االلتزامات المحتملة. يمكن أن ينتج    وااللتزامات 
 المستقبلية. والتي ستتأثر في الفترات االلتزاماتتتطلب تعديالت جوهرية على القيم الدفترية لألصول أو 

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

 للصندوق موضحة أدناه:  المالية قوائمالتي لها تأثير هام على ال إن األحكام والتقديرات واالفتراضات الرئيسية
 

 تصنيف االستثمارات 
من خالل الربح او الخسارة او بالقيمة العادلة من    المالية ما إذا كان ينبغي تصنيفها بالقيمة العادلةتحدد اإلدارة وقت اقتناء األوراق  

بالتكلفة المطفأة. عند  خالل الدخل الشامل اآلخر المعايير التفصيلية لتحديد هذا    في االعتبار  اإلدارة  اخذتالحكم،    ممارسة هذا  أو 
 "األدوات المالية".   9في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  وضحالتصنيف على النحو الم

 

 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 
بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من    مدرجة مرابحة والصكوك ال العلى ودائع    المتوقعة  االئتمان  خسائريعترف الصندوق بمخصص  

 خالل الدخل الشامل اآلخر. 
والتي  ،  يلي  ، باستثناء ماعمر األداة الماليةئتمانية المتوقعة على مدى  بمبلغ يساوي الخسائر اال  ئرس مخصص الخسا اقي يقوم الصندوق ب 

 : شهر  ١٢ على مدىخسائر ائتمانية متوقعة ك تقاس
 ؛ و منخفضة في تاريخ التقريرالئتمانية االخاطر م الذات  المالية صولاأل -
 ها. لاألولي  ثباتمنذ اإل جوهري بشكل  يةمخاطر االئتمان فيها ال رتفعصول المالية التي لم ت األ -
 

 
٧ 



 صندوق مشاركة للمرابحات والصكوك 
 شركة مشاركة المالية( مدار من قبل  )

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية 
 2020ديسمبر  31إلى  2020مارس   8للفترة من 

 

 )تتمة(  األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -3
 )تتمة(  مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

 ية لهلمخاطر االئتمان ا  يكون تصنيف مانية منخفضة عندما  مخاطر ائت   ينطوي على  سندات الديناالستثمار في  يعتبر الصندوق أن  
إن  .  ة مع عدم وجود تعثر في السداد في السابقمصنفالغير    بعض االستثمارات "درجة االستثمار" أو    عاداًل للتعريف المفهوم عالمًيام

داة  األ   دسدا  في  تعثرالعن أحداث    التي تنتج  جزء من الخسائر االئتمانية المتوقعة  تمثلشهر    ١٢  على مدى الخسائر االئتمانية المتوقعة  
 .بعد تاريخ التقرير شهر   ١٢ حدوثها خالل  من المحتمل مالية والتيال
 

 ملخص الهم السياسات المحاسبية  -4
 ترجمة العمالت األجنبية 

يتم تحويل المعامالت التي تتم خالل السنة بعمالت غير العملة الوظيفية إلى العملة الوظيفية بأسعار الصرف في تواريخ المعاملة. يتم  
أرباح أو خسائر    تقيدالمركز المالي.    قائمةالنقدية المقومة بعملة أجنبية بسعر الصرف السائد بتاريخ    توااللتزاما  األصولإعادة تحويل  

 . اآلخر الخسارة والدخل الشاملاو الربح  قائمة الصرف في أسعار 
 

 نقد وما في حكمه 
  خالل جل والتي لها تواريخ استحقاق  أل يتكون النقد وما في حكمه في قائمة المركز المالي من النقد لدى البنوك وفي الصندوق وودائع  

 تغير في القيمة.للثالثة شهور أو أقل والتي ليست معرضة لمخاطر جوهرية 
 

 يرادات اإل
، بغض  اإليرادات بشكل موثوق مبلغ  قياس    عند إمكانيةو اقتصادية إلى الصندوق  تدفق منافع  ب   عند وجود احتمالإليرادات  ا  إثباتيتم  

 . مرتجاتثناء الخصومات والضرائب وال، باست المستلم  عوضبالقيمة العادلة للالنظر عن موعد السداد. يتم قياس اإليرادات 
  يتم االعتراف بأرباح عقود مرابحة والصكوك المصنفة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر باستخدام طريقة 

 العائد الفعلي. 
 

 المالية  لتزامات األصول المالية واال 
 والقياس األولي  ثبات اإل 

، وهو التاريخ الذي يصبح لتداولمن خالل الربح أو الخسارة في تاريخ االمالية بالقيمة العادلة    لتزاماتواال  صولألل   ثبات األولييتم اإل
 . المالية األخرى في التاريخ الذي نشأت فيه لتزاماتواال صولاأل إثباتم التعاقدية لألداة. يتم فيه الصندوق طرًفا في األحكا

تكاليف المعاملة    إثباتمن خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة، مع  المالية بالقيمة العادلة    لتزاماتواال  صولألل  إلثبات األولييتم ا
ل الربح أو الخسارة  العادلة من خال  لقيمةغير المقومة باالمالية    لتزاماتأو اال  صولألل  ثبات األولي الدخل الشامل. يتم اإل  قائمةفي  

 أو إصدارها. باقتنائهامباشرة  التي تتعلقتكاليف المعاملة  زائداً بالقيمة العادلة 
 

 تصنيف األصول المالية 
مل  الدخل الشا ، أو بالقيمة العادلة من خالل  بالتكلفة المطفأةكما يلي:   اتم قياسهي على أنه    ة عند اإلثبات االوليل المالي و ف األص تصن 

   . أو القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة اآلخر
 

 بالتكلفة المطفأة  ةمالي الل و ص األ
 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:   تصنفوال أدناه كال الشرطين تبالتكلفة المطفأة إذا استوف  ةل المالي و يتم قياس األص 

 ؛ و تحصيل تدفقات نقدية تعاقديةل االحتفاظ باألصول المالية يهدف إلى الذي عمالاألضمن نموذج  األصليتم االحتفاظ ب  -
  أصل   والفائدة على  دفعات ألصل المبلغفقط    التي تمثلنقدية  التدفقات  للفي تواريخ محددة    ةل المالي و الشروط التعاقدية لألص   نشأت   -

 القائم.  المبلغ
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 صندوق مشاركة للمرابحات والصكوك 
 شركة مشاركة المالية( مدار من قبل  )

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية 
 2020ديسمبر  31إلى  2020مارس   8للفترة من 

 

 )تتمة(   ملخص الهم السياسات المحاسبية -4
 )تتمة(  المالية لتزامات األصول المالية واال 

 )تتمة(  تصنيف األصول المالية 
 مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   أصول

ادلة من  بالقيمة الع  يصنف  وال  أدناه   الشرطين  ت كال ة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا استوف بالقيمة العادل  ةل المالي و يتم قياس األص 
 الربح او الخسارة: خالل 

؛  وبغرض البيعتدفقات نقدية تعاقدية    تحصيل   ه عن طريق من   هدف ال ق  تحقي   الذي عمال  األضمن نموذج    باألصول الماليةيتم االحتفاظ    -
 و
  أصل   والفائدة على  المبلغألصل  فقط مدفوعات    مثلفي تواريخ محددة تدفقات نقدية ت   ةل المالي و التعاقدية لألص   هاشروط   ينتج عن  -

 . مستحقالمبلغ ال
أن يختار بشكل  لصندوق  ل  يحقلمتاجرة،  ا  التي ال يتم االحتفاظ بها بغرض   حقوق الملكية  أدوات  في  ت راستثمالال األولي    ثباتعند اإل

 على أساس كل استثمار على حدة. ويتم االختيار اآلخر.  الدخل الشامل  ضمنرات الالحقة في القيمة العادلة عرض التغي  نهائي
 

 لعادلة من خالل الربح أو الخسارة  األصول المالية بالقيمة ا
 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. المالية األخرى  صوليتم تصنيف جميع األ

 

 تقييم نموذج األعمال 
يعكس بشكل    فيه على مستوى المحفظة ألن ذلك  صولمال الذي يتم االحتفاظ باأليجري مدير الصندوق تقييما للهدف من نموذج األع

 أفضل طريقة إدارة األعمال وتوفير المعلومات لإلدارة. تتضمن المعلومات التي ُأخذت في االعتبار ما يلي: 
اكتساب    السياسات واألهداف المحددة للمحفظة وتشغيل هذه السياسات عمليا. وبالتحديد، ما إذا كانت استراتيجية اإلدارة تركز على  -

التي تمول هذه    لتزامات الا  إيرادات عمولة تعاقدية، والحفاظ على بيانات أسعار الفائدة محددة، ومطابقة مدة الموجودات المالية مع مدة
 ; صول فقات نقدية من خالل بيع األأو تحقيق تد  صول األ
 ; تقييم أداء المحفظة ورفع تقرير بها إلى مديري الصندوق كيفية  -
 ; المخاطر إدارة هذه  وكيفية (األعمالالمالية المحتفظ بها ضمن نموذج  صولواألاألعمال )تؤثر على أداء نموذج  المخاطر التي -
األعمال    - مديري  مكافأة  تس  - كيفية  المكافآت  كانت  إذا  لألفيما  العادلة  القيمة  إلى  النقدية  صول تند  التدفقات  أو  التعاقدية    المدارة 

 و  ;المحصلة
أن المعلومات    المبيعات في الفترات السابقة، وأسباب هذه المبيعات وتوقعاتها بشأن نشاط المبيعات المستقبلية. إال  تكرار حجم وتوقيت  -

  صول لصندوق المذكورة إلدارة األا  حول نشاط المبيعات ال تؤخذ باالعتبار عند عزلها، ولكن كجزء من التقييم الكلي لكيفية تحقيق أهداف
 فقات النقدية. المالية وكيفية تحقق التد 

العادلة    المالية المحتفظ بها بغرض المتاجرة أو اإلدارة والتي يتم تقييم أداءها على أساس القيمة العادلة يتم قياسها بالقيمة  صولإن األ
دفقات نقدية  ت   لتحصيلمن خالل الربح أو الخسارة وذلك ألنه لم يتم االحتفاظ بها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية ولم يتم االحتفاظ بها  

 مالية.  أصولتعاقدية وبيع 
 

 التصنيف  إعادة
 األصول  إلدارة أعماله نموذج بتغيير الصندوق  فيها يقوم التي الفترة في إال األولي، إثباتها بعد المالية األصول تصنيف  إعادة يتم ال

 .المالية
 

 االلتزامات المالية  تصنيف
 أو  الربح خالل من العادلة بالقيمة مالية مطلوبات أنها على يصنف لم  ما المطفأة بالتكلفة ماليةال  االلتزامات بتصنيف  الصندوق  يقوم

 .الخسارة
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 صندوق مشاركة للمرابحات والصكوك 
 شركة مشاركة المالية( مدار من قبل  )

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية 
 2020ديسمبر  31إلى  2020مارس   8للفترة من 

 

 )تتمة(   ملخص الهم السياسات المحاسبية -4
 )تتمة(  المالية لتزامات األصول المالية واال 

 الغاء االعتراف 
 الدفترية القيمة بين الفرق  فإن ،)بما في ذلك االستثمارات في أدوات الدين من خالل الدخل الشامل اآلخر( المالي األصل استبعاد عند

 جديد أصل أي ذلك في بما (المستلم المقابل (1) ومجموعاستبعاده(  تم الذي األصل من لجزء المخصصة الدفترية القيمة أو (لألصل
 اآلخر، الشامل  الدخل  ضمن  إثباتها تم  قد  كان متراكمة  خسارة  أو ربح  أي(  ٢) و  (تحمله  تم جديد   التزام أي ناقصا  عليه الحصول  تم

 .اآلخر الشامل الدخل قائمة  في إثباتها يتم
 .التعاقدية االلتزامات انتهاء أو إلغاء أو تسوية عند المالي  االلتزام  باستبعاد الصندوق  يقوم

 

 المتوقعة  االئتمانية الخسائر 
 المالية واألصول  المطفأة بالتكلفة قياسها تم التي المالية لألصول المتوقعة االئتمانية للخسائر الخسارة مخصصات بإثبات الصندوق  يقوم
 .اآلخر الشامل الدخل  خالل من العادلة  بالقيمة قياسها تم التي
 المقابل  للطرف االئتماني التصنيف  يكون  عندما منخفضة ائتمانية مخاطر ذات أنها على المالية األصول باالعتبار الصندوق  يأخذ

 ".االستثمار درجة" ب دوليا المفهوم  للتعريف  مساويا
 

 االئتمانية المخاطر في  الجوهرية الزيادة
 االعتبار  في يضع  الصندوق  فإن األولي،  اإلثبات منذ كبير بشكل زادت قد مالية ألداة  السداد  في التعثر مخاطر  كانت  إذا  ما لتحديد

 الكمي والتحليل  المعلومات من كال ذلك ويشمل .مبرر غير جهد أو  تكلفة دون  والمتاحة العالقة ذات والداعمة المعقولة  المعلومات
 في كما  السداد في التعثر احتمالية في التغير تقييم ذلك في بما للخبير، االئتماني والتقييم للصندوق  السابقة الخبرة  إلى استنادا والنوعي

 .للمخاطر للتعرض األولي االعتراف وقت السداد في التعثر واحتمالية المالية القوائم تاريخ
 

 السداد  في التعثر تعريف 
 :عندما السداد في متعثر المالي  األصل  أن الصندوق  يعتبر
 مثل إجراءات  إلى الصندوق  لجوء  دون  بالكامل،  للصندوق  االئتمانية التزاماتها  فيها  المستثمر  الشركة تسدد  أن المحتمل  غير من يكون 

 أو  ؛) وجدت  إن (المالية الورقة تسييل
 .للصندوق  مادي ائتماني التزام ألي يوما 30 من ألكثر السداد في متأخرة فيها المستثمر الشركة تكون   -

 

 المالي  المركز  قائمة في المتوقعة االئتمانية الخسائر مخصص عرض
 إجمالي  من  كخصم المطفأة بالتكلفة المقاسة المالية لألصول المالي المركز قائمة في المتوقعة االئتمانية الخسائر مخصصات عرض يتم

 الخسائر مخصص إثبات يتم اآلخر، الشامل الدخل خالل من  العادلة بالقيمة المقاسة المالية لألصول بالنسبةلألصول  الدفترية القيمة
 .المالي المركز قائمة  في المالية لألصول  الدفترية القيمة تخفيض  يتم وال  اآلخر الشامل الدخل  في المتوقعة االئتمانية

 

 العادلة  القيمة  قياس 
 المشاركين بين منتظمة معاملة ضمن  ما  التزام  تحويل  مقابل دفعها  أو  ما أصل بيع مقابل  استالمها سيتم  التي  القيمة هي  العادلة  القيمة

 االلتزام أو لألصل مالءمة األكثر السوق  الرئيسية، السوق  غير  في أو  االلتزام أو لألصل الرئيسية السوق  في القياس بتاريخ السوق  في
 .األداء عدم مخاطر تعكس  لاللتزامات  العادلة القيمة إن .التاريخ ذلك  في  للصندوق  متاحا يكون  خاللها  من التي
 على  السوق  اعتبار يتم .توفرها عند األداة، لتلك  النشطة السوق  في المتداول  السعر  باستخدام لألداة  العادلة  القيمة بقياس الصندوق  يقوم
  .مستمر  أساس  على األسعار عن معلومات لتقديم كاف   وحجم بتكرر تتم االلتزامات أو األصول معامالت كانت إذا نشطة سوق  أنها
 .التخارج لسعر  معقوال تقريبا يوفر السعر ألن متوسط لسعر وفقا النشطة السوق  في المتداولة األداة  بقياس الصندوق  يقوم
 للمالحظة  القابلة المدخالت استخدام من تزيد تقييم أساليب يستخدم الصندوق  فإن نشط، سوق  في  متداول سعر وجود عدم حال في

 يأخذها  التي العوامل جميع  يتضمن المختار التقييم أسلوب  إن.  للمالحظة القابلة غير المدخالت استخدام  من وتقلل الصلة ذات
 .العملية تسعير  عند الحسبان في  السوق  في المشاركون 

 .التغيير خاللها حدث التي التقرير سنة  نهاية في كما العادلة للقيمة الهرمي التسلسل مستويات بين التحويالت بإثبات الصندوق  يقوم
 

١0 



 والصكوك صندوق مشاركة للمرابحات  
 شركة مشاركة المالية( مدار من قبل  )

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية 
 2020ديسمبر  31إلى  2020مارس   8للفترة من 

 

 )تتمة(   ملخص الهم السياسات المحاسبية -4
 األصول العائدة لحملة الوحدات قيمة صافي

 لمالكي العائدة األصول  صافي بتقسيم  المالي المركز قائمة في عنه مفصح هو كما وحدة لكل األصول قيمة صافي احتساب يتم
 .الفترة نهاية في المصدرة الوحدات  عدد على الوحدات

 

 زكاة ال
 . المالية قوائمفي هذه ال ثباتهالم يتم إالتي ات مالكي الوحدات و الزكاة وضريبة الدخل هي التزام

 

 معايير الجديدة والمعدلة ال -5
  قوائم على ال جوهري ؛ ومع ذلك، فإن تطبيق التعديالت التالية على المعايير الحالية لم يكن له تأثير مالي  ةمعايير جديد م يتم إصدار ل

 المالية للصندوق في الفترة الحالية أو الفترات السابقة، ومن المتوقع أال يكون له تأثير جوهري في الفترات المستقبلية:
 المفاهيمي في المعايير الدولية للتقرير المالي. تعديالت على مراجع اإلطار  -
 لتوضيح تعريف األعمال.  "تجميع االعمال" ٣ ةرير المالي اتعديالت على المعيار الدولي للتق -
  . األدوات المالية  -   9لتقارير المالية  لاألدوات المالية: اإلفصاحات والمعايير الدولية    -  ٧  لتقارير الماليةلالمعيار الدولي  تعديالت   -

 سعر الفائدة بين البنوك.التعديالت المتعلقة بقضايا ما قبل االستبدال في سياق إصالح  
  المحاسبية   التغييرات في التقديرات  -  8  معيار المحاسبة الدولي المالية و   قوائمعرض ال  -  ١تعديالت معيار المحاسبة الدولي   -

 جوهرية. األخطاء ال تعريف و 
الدولي   - المعيار  على  المالية  لتعديالت  اإليجار    ١٦لتقارير  من  والتي  عقود  إعفاًء  المستأجرين    إيجار  اتامتياز و تقييم   التمنح 

 .د اإليجار و عق ت علىتعديالو  (١9-للمستأجرين نتيجة لوباء كورونا )كوفيد 
 

 سارية المفعول بعد   ليستولكنها   تم إصدارها  معايير -6
، ويسمح بالتطبيق المبكر؛ ومع ذلك، لم يقم  ٢0٢١يناير    ١المعايير الجديدة للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  تم اعتماد عدد من  

 الصندوق بعد بتطبيق المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة التالية التي تم إصدارها ولكنها غير سارية بعد: 

  عدلة لتقارير المالية الجديدة والمل المعايير الدولية 
سارية المفعول للفترات  

 السنوية التي تبدأ في أو بعد 
   

المالية الموحدة ومعيار المحاسبة الدولي    قوائمال  ١0عديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  ت 
بيع أو المساهمة في  البمعالجة    المتعلقاالستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة    ٢8

 .األصول من المستثمر إلى شركته الزميلة أو المشروع المشترك

أجيل تاريخ السريان إلى  م ت ت  
 أجل غير مسمى 

   

 ٢0٢٣يناير  ١  .لتزاماتبتصنيف اال المتعلقالمالية  قوائمعرض ال ١سبة الدولي تعديالت على معيار المحا
   

  ، مبادئ االعتراف بعقود التأمينوالذي يوضح  عقود التأمين    ١٧المعيار الدولي للتقارير المالية  
 .عقود التأمين ٤عرضها واإلفصاح عنها ويحل محل المعيار الدولي للتقارير المالية  ،قياسها

 ٢0٢٣يناير  ١ 

   

 ٢0٢٢يناير  ١  . إلطار المفاهيميا جع ااألعمال لتحديث مر  تجميع ٣تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية 
   

  صندوق منع الي والمعدات التي    ، المصنعالممتلكات  ١٦تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي  
والمعدات المبالغ المستلمة من بيع البنود المنتجة أثناء   ، المصنعتكلفة الممتلكات  من  خصمالمن  

 منها.  لالستخدام المقصود  األصول صندوق تحضير ال

 ٢0٢٢يناير  ١ 

   

  محتملة االلتزامات المحتملة واألصول ال  ،المخصصات  ٣٧تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  
 المخسرة. د و بالتكاليف التي يجب تضمينها عند تقييم العق المتعلق

 ٢0٢٢يناير  ١ 

 
 

 

١١ 



 صندوق مشاركة للمرابحات والصكوك 
 شركة مشاركة المالية( مدار من قبل  )

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية 
 2020ديسمبر  31إلى  2020مارس   8للفترة من 

 

 )تتمة(  سارية المفعول بعد   ليستولكنها   تم إصدارها  معايير -6

  لتقارير المالية الجديدة والمعدلة ل المعايير الدولية 
سارية المفعول للفترات  

 السنوية التي تبدأ في أو بعد 
   

  ٧الدولي للتقارير المالية  عقود التأمين والمعيار    ٤تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  
األدوات المالية والمعيار الدولي    9اإلفصاحات والمعيار الدولي للتقارير المالية    :األدوات المالية
سعر الفائدة  المتعلقة بقضايا ما قبل االستبدال في سياق إصالح  عقود اإليجار    ١٦للتقارير المالية  

 بين البنوك. 

 ٢0٢١يناير  ١ 

   

دورة معدلة للمعايير الدولية    ٢0٢0-٢0١8لتقارير المالية  ل سنوية على المعايير الدولية    تعديالت 
 .٤١و ١٦و 9و ١للتقارير المالية 

 ٢0٢٢يناير  ١ 

 

 دخل الشامل اآلخر استثمارات بالقيمة العادلة من خالل ال -7
قام الصندوق بتصنيف هذه االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.  و استثمر الصندوق خالل الفترة في أدوات دين 

  ٤09,8١٤  بمبلغ  استبعدها بصافي ربحتم  ريال سعودي و   ١89,٤٣٥خالل الفترة، بلغ دخل الصندوق من الفوائد على هذه االستثمارات  
 ريال سعودي. 

 

 عادلة من خالل الربح أو الخسارة ال قيمة ال ات ب استثمار  -8
 هذه االستثمارات:وتكلفة    العادلة ةالقيمفيما يلي  توزع المحفظة االستثمارية على مختلف القطاعات االقتصادية، و 

  إضافة   
التغير في القيمة  

  العادلة 
ديسمبر   31كما في 

2020 
 )بالرياالت السعودية(   

 5,998,908  88,908  5,910,000  مفتوحة )أ(  استثماريةوحدات صناديق 
 3,877,360  3,056  3,874,304  صكوك )ب(  - استثمار في أدوات دين 

  9,784,304  91,964  9,876,268 
 

 مفتوحة   استثماريةوحدات صناديق  (أ)
 القيمة السوقية   ربح غير محقق   التكلفة   المستثمر 

 )بالرياالت السعودية(   
 1,134,064  19,064  1,115,000  نقدق الاسو صندوق مسقط المالية أل

 3,361,459  66,459  3,295,000  صندوق إتقان للمرابحات والصكوك 
 602,332  2,332  600,000  صندوق فالكم للمرابحة بالريال السعودي 

 901,053  1,053  900,000  صندوق الخير كابيتال للمرابحة 
  5,910,000  88,908  5,998,908 

 
 
 
 
 
 

 
١٢ 



 صندوق مشاركة للمرابحات والصكوك 
 شركة مشاركة المالية( مدار من قبل  )

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية 
 2020ديسمبر  31إلى  2020مارس   8للفترة من 

 

 )تتمة(  الخسارة عادلة من خالل الربح أو ال قيمة ال استثمارات ب  -8
 صكوك  - استثمار في أدوات دين  (ب )

 القيمة السوقية   ربح غير محقق   التكلفة   المستثمر 
 )بالرياالت السعودية(   

 889,730  1,083  888,647  صكوك الرياض المحدودة 
 1,987,434  699  1,986,735  المحدودة  ماجد الفطيمصكوك  

 1,000,196  1,274  998,922  المحدودة شركة االتصاالت السعودية 
  3,874,304  3,056  3,877,360 

 

 مرابحة قصيرة األجل ودائع  -9
  خالل فترة تزيد عن وتستحق  تمثل الودائع قصيرة األجل المبلغ المستثمر من قبل الصندوق في وديعة مرابحة لدى أحد البنوك التجارية  

  ت إيرادات . كما في نهاية الفترة، بلغاً ٪ سنوي ٣,٧٥٪ إلى  ٢,٧٥تجارية تتراوح من    بأسعارأرباح مالية  لغرض تحقيق  وذلك  أشهر    ٣
 ريال سعودي.  ١١,٤08لى الودائع قصيرة األجل ع ةالتمويل المستحق

 

 اتعاب ادارة الصندوق  -10
صوص عليه في شروط وأحكام  على النحو المن   اإلدارة  اتعاب  باحتساب  الصندوق   يقومر الصندوق.  مدي   الصندوق من خالل   يتم إدارة 

 أصول الصندوق.  صافي٪ من  0,٤٥بمعدل سنوي قدره  الصندوق 
 

 مستحقة مصاريف   -11

 )بالرياالت السعودية(   
   

 12,237  حفظ  رسوم 
 23,000  مهنية أتعاب

 6,000  أتعاب مجلس إدارة 
  41,237 

 

 توزيعات األرباح  -12
 ال يقوم الصندوق بتوزيع أرباح لحاملي الوحدات. يتم إعادة استثمار العوائد في الصندوق.  

 

 أرباح مالية  -13

 )بالرياالت السعودية(  إيضاح 
   

  25,615 9 من ودائع مرابحة قصيرة األجل  أرباح مالية
  189,435 ٧ من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  أرباح مالية

  215,050  
 

 

 

 

 
 

١٣ 



 صندوق مشاركة للمرابحات والصكوك 
 شركة مشاركة المالية( مدار من قبل  )

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية 
 2020ديسمبر  31إلى  2020مارس   8للفترة من 

 

 مصاريف أخرى  -14

 )بالرياالت السعودية(   
   

 34,026  أتعاب مهنية
 22,971  رسوم الحفظ 

 18,000  رسوم الهيئة الشرعية 
 12,000  مجلس االدارة  أتعاب

 6,127  رسوم هيئة السوق المالية 
 4,275  رسوم تداول 

 2,371  أخرى 
  99,770 

 

 ذات عالقة  جهاترصدة ومعامالت مع أ -15
 مجلس إدارة الصندوق. صندوق مدار من قبل مدير الصندوق )صندوق مشاركة ريت(،   ذات العالقة مدير الصندوق،  جهاتتمثل ال

  ٣١كما في  مرتبطة بهاواألرصدة ال فترة القة خالل الذات الع  جهات امالت التي تم إبرامها مع اليوضح الجدول التالي إجمالي قيمة المع
 : ٢0٢0ديسمبر 

 طبيعة التعامل   العالقة  ات ذ جهةال
 

 31في   كما الرصيد   الفترة  خالل معامالتال
 2020 ديسمبر

 
 

  
 

( السعودية بالريـاالت ) 
  7,298   50,773  اتعاب ادارة   مدير الصندوق 

    -   6,000,000  اكتتاب في وحدات الصندوق   
    -   5,000,000  اكتتاب في وحدات الصندوق   صندوق مشاركة ريت 

  6,000   12,000  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة   الصندوق  إداراة  مجلس
    11,062,773   13,298  

 

 وحدة.  ٦00,000 مدير الصندوق في الصندوق   اتاستثمار بلغت  ٢0٢0 ديسمبر ٣١في   كما
 

 شروط السداد   والنسبة األساس    نوع االتعاب 
     

  
  

 دارة اإل  أتعاب
 

  تحتسب األصول السنوية  صافي٪ من ٤٥,0
 يومي.  بشكل 

 
   شهري 

     
 مكافأة أعضاء مجلس االدارة 

 
ريال سعودي لكل اجتماع للعضو  000,٣

ريال سعودي   ٦,000المستقل، بحد أقصى 
 . لكل عضو سنوياً 

 
 بعد اجتماع مجلس اإلدارة   
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 صندوق مشاركة للمرابحات والصكوك 
 شركة مشاركة المالية( مدار من قبل  )

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية 
 2020ديسمبر  31إلى  2020مارس   8للفترة من 

 

 المالية  لألدوات العادلة القيمة -16
سياق االعمال  ضمن  معاملة بموجب  ما التزامات  تحويل عند سداده  أو  ما  أصول  بيع عند  استالمه  سيتم  الذي  السعر هي  العادلة  القيمة

االلتزامات   تحويل أو األصول  بيع معاملة أن بافتراض العادلة القيمة قياس يحدد   القياس. بتاريخ السوق  في متعاملين بين  تتم االعتيادية
 :إما ستتم

 أو االلتزامات،  أو لألصول  الرئيسي  السوق  في -
 االلتزامات  أولألصول  فائدة األسواق أكثر في الرئيسي، السوق  وجود عدم حالة في -

 على السوق   اعتبار يتم .توفرها عند األداة، لتلك  النشطة السوق  في المتداول  السعر  باستخدام لألداة  العادلة  القيمة بقياس الصندوق  يقوم
 .مستمر أساس  على  األسعار  عن  معلومات لتقديم كاف   وحجم رابتكر  تتم  االلتزامات أو  األصول  معامالت  كانت  إذا  نشطة  سوق  أنها
 .التخارج سعر معقول  بشكل يقارب السعر هذا ألن السوق  لسعر وفقا النشطة السوق  في المتداولة األدوات بقياس الصندوق  يقوم
 للمالحظة  القابلة المدخالت استخدام من تزيد تقييم أساليب يستخدم الصندوق  فإن نشط، سوق  في  متداول سعر وجود عدم حال في

 يأخذها التي  العوامل جميع  يتضمن المختار التقييم أسلوب  إن .للمالحظة القابلة غير المدخالت استخدام  من وتقلل الصلة ذات
 التقرير فترة  نهاية في  العادلة القيمة  مستويات بين التحويل بإثبات الصندوق  يقوم  .العملية تسعير عند الحسبان في السوق  في المشاركون 

 .التغيير خاللها حدث التي
 :التالية المستويات  العادلة في للقيمة الهرمي التسلسل  يتمثل

 الوصول يمكن للمنشأة  مماثلة ألصول والتزامات النشطة المالية السوق  في) المعدلة غير  (المتداولة األسعار تمثل مدخالت :1 المستوى 
 القياس؛ تاريخ في إليها

 أو االلتزام  لألصل مالحظتها يمكن والتي 1 المستوى  في المدرجة المتداولة األسعار بخالف مدخالت  تمثل مدخالت :2 المستوى 
 و مباشرة؛  غير بصورة أو مباشرة بصورة

 .االلتزامات أو لألصول للمالحظة قابلة غير مدخالت تمثل مدخالت  :3 المستوى 
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 للمرابحات والصكوك صندوق مشاركة  
 شركة مشاركة المالية( مدار من قبل  )

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية 
 2020ديسمبر  31إلى  2020مارس   8للفترة من 

 
 لألدوات المالية )تتمة(  القيمة العادلة -16

المالية التي    لتزاماتواال  صول معلومات القيمة العادلة لأل شملال ت وهي  المالية، بما في ذلك مستوياتها في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة.    لتزاماتالمالية واال  صولالعادلة لأل  ةالدفترية والقيم  ةالقيم  أدناه  يوضح الجدول
 . بصورة معقولة لقيمة العادلةا اربقاس بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية تقت  ال

 2020ديسمبر  31  
     القيمة العادلة   الدفترية القيمة   

 المجموع   3المستوى   2المستوى   1المستوى   المجموع   المطفأة التكلفة   القيمة العادلة   
 )بالريـاالت السعودية(   )بالريـاالت السعودية(   )بالريـاالت السعودية(   

               األصول المالية 
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 الخسارة  
 9,876,268  -  9,876,268  5,998,908  3,877,360  -  9,876,268 

 -  -  -  -  11,408  11,408  -  إيرادات تمويل مستحقة 
 -  -  -  -  1,014,075  1,014,075  -  ودائع مرابحة قصيرة األجل 

 -  -  -  -  6,713,069  6,713,069  -  ما في حكمه نقد و 
  9,876,268  7,738,552  17,614,820  5,998,908  3,877,360  -  9,876,268 
               

               المالية  االلتزامات 
 -  -  -  -  7,298  7,298  -  اتعاب ادارة الصندوق 

 -  -  -  -  41,237  41,237  -  مصاريف مستحقة 
  -  48,535  48,535  -  -  -  - 
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 صندوق مشاركة للمرابحات والصكوك 
 شركة مشاركة المالية( مدار من قبل  )

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية 
 2020ديسمبر  31إلى  2020مارس   8للفترة من 

  

   المالية  إدارة المخاطر -17
  لحاملي ائد  كن من االستمرار في توفير أفضل عحتى يتم  مستمرةندوق على االستمرار كمنشأة  الهدف من الصناديق هو حماية قدرة الص 

   لمالكي الوحدات. بشكل معقول  األمانالوحدات وضمان 
   .مخاطر السيولة  و ئتمانمخاطر االمخاطر السوق،   :جموعة متنوعة من المخاطر الماليةيتعرض الصندوق بحكم أنشطته إلى م

مسؤول عن تحديد المخاطر والسيطرة عليها. يشرف مجلس إدارة الصندوق على مدير الصندوق وهو المسؤول النهائي  ال  هو  الصندوق مدير 
 عن اإلدارة العامة للصندوق. 

 تم إعداد مراقبة المخاطر والتحكم فيها بشكل أساسي على أساس الحدود التي وضعها مجلس إدارة الصندوق.  
وهو ملزم    المخاطر، العامة إلدارة    والسياسة ، وتحمله للمخاطر  عموماً أعماله    استراتيجياتكام خاصة به والتي تحدد  ح أالصندوق شروط و   لدى

 باتخاذ إجراءات إلعادة توازن المحفظة بما يتماشى مع إرشادات االستثمار. 
 أدناه.  األساليب  توضيح هذهتم نواع المخاطر التي يتعرض لها. يستخدم الصندوق أساليب مختلفة لقياس وإدارة مختلف أ

 

 مخاطر السوق:  (أ)
مخاطر سعر السوق هي مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق، مثل أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار  

، مما يؤثر على ربح الصندوق أو قيمة أصوله المالية. إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة ومراقبة التعرض لمخاطر  تكاليف التمويل
 دود مقبولة، مع تحسين العائد. السوق ضمن ح 

 

 مخاطر العمالت  (١)
إن مخاطر العملة هي مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. تنشأ مخاطر العمالت عندما  

ملة الشركة الوظيفية. إن تعرض الشركة  تكون المعامالت التجارية المستقبلية واألصول وااللتزامات المعترف بها مقومة بعملة مختلفة عن ع
لمخاطر العمالت األجنبية يقتصر بالدرجة األولى على المعامالت بالدوالر األمريكي وتعتقد إدارة الشركة أن تعرضها لمخاطر العمالت  

لتذبذب في أسعار الصرف مقابل  المرتبطة بالدوالر األمريكي محدودة ألن سعر صرف الريال السعودي مرتبط بالدوالر األمريكي. يتم مراقبة ا
 العمالت األخرى بشكل مستمر. 

 المالية العموالت  أسعار مخاطر  (٢)
خضع الصندوق لمخاطر  هي مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار عموالت السوق. ال ي   تمخاطر أسعار العموال

 . تأسعار العموال 
 

 مخاطر االئتمان:  (ب)
مالية.  تتمثل مخاطر االئتمان في عدم قدرة أحد أطراف األدوات المالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة  

 يتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان على ما يلي: 
 )بالرياالت السعودية(   

   

  9,876,268  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  
  11,408  إيرادات تمويل مستحقة 

  1,014,075  ودائع مرابحة قصيرة األجل 
  6,713,069  ما في حكمه نقد و 

  17,614,820  
 

 مع  التعاملان سياسة الصندوق االستثمارية تنص على    تمثل القيمة الدفترية لألصول المالية الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان.
والحد من    االئتمان،يسعى الصندوق للحد من مخاطر االئتمان الخاصة به من خالل مراقبة التعرض لمخاطر    .طيبة سمعة ذات أطراف

لدى بنوك ذات    البنكيةالمعامالت مع أطراف مقابلة محددة والتقييم المستمر للجدارة االئتمانية لألطراف المقابلة. يتم االحتفاظ باألرصدة  
   تصنيفات ائتمانية جيدة.

 
١٧  



 صندوق مشاركة للمرابحات والصكوك 
 شركة مشاركة المالية( مدار من قبل  )

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية 
 2020ديسمبر  31إلى  2020مارس   8للفترة من 

 
 )تتمة(  المالية  إدارة المخاطر -17

 مخاطر السيولة )ج(  
بااللتزامات المتعلقة باألدوات المالية. قد    التمويل للوفاءمخاطر السيولة هي تلك التي تنجم عن مواجهة المنشأة صعوبة في الحصول على  

ترة  تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة بمبلغ يقارب قيمته العادلة.  فيما يلي االستحقاقات التعاقدية في نهاية ف
 المالية.  لاللتزاماتلتقرير ا

 2020 ديسمبر 31  

 
 

 القيمة الدفترية 
 

 اقل من سنة 
  إلىمن سنة   

 خمس سنوات 
أكثر من خمس   

 سنوات 

 )بالرياالت السعودية(   
         التزامات مالية 

    -                   -               7,298  7,298  اتعاب ادارة مستحقة 
    -                   -               41,237  41,237  مصاريف مستحقة 

  48,535  48,535               -                   -    
 

بااللتزامات   للوفاء  كافية  مصرفية  وتسهيالت  أموال  توفر  من  والتأكد  منتظم،  أساس  على  المراقبة،  طريق  عن  السيولة  مخاطر  إدارة  تتم 
 المستقبلية للصندوق.

 

 ربح الوحدة  -18
 إلى مالكي الوحدات والمتوسط المرجح لعدد الوحدات القائمة. عائداألرباح األساسية لكل وحدة على الربح ال تم احتسابي 

 )بالرياالت السعودية(   
   

   
  566,285  ربح الفترة العائد لمالكي الوحدات 

  1,682,893  المتوسط المرجح لعدد الوحدات 
  0,34  ة ض ربحية الوحدة األساسية والمخف

 

 على الربح األساسي لكل وحدة من وحدات الصندوق.  ضة، وبالتالي ال يوجد تأثير مخف ض ال توجد أدوات مخف
 

 يوم التقييم  -19
وم تقييم لغرض  ويتم اإلعالن عن سعر الوحدة في يوم العمل التالي. كان آخر ي   يًا من األحد إلى الخميس،يتم تقييم وحدات الصندوق يوم

 .٢0٢0ديسمبر   ٣١هو   المالية قوائمإعداد هذه ال
 

 القوائم المالية  تاريخ اعتماد  -20
 .٢0٢١ أبريل ١في   في  االدارةالقوائم المالية من قبل تم اعتماد اصدار هذه 
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