
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 الشامل لألسهمصندوق 
 (عاما   )صندوق أسهم مفتوح مطروح طرحا   

 (مجموعة النفيعي لالستثمار)المدار من قبل شركة 
 )غير المراجعة( الموجزة القوائم المالية األولية

 مراجع الحسابات المستقل فحص وتقرير
 م2021يونيو  30 المنتهية في لفترة الستة أشهر

 
 
 
 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 

 فهرس المحتويات
 

 الصفحة 

  تقرير فحص المراجع المستقل

 1 قائمة المركز المالي األولية الموجزة

 2 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموجزة

 3 قائمة التغيرات في صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات األولية الموجزة

الموجزةقائمة التدفقات النقدية األولية   4 

17 - 5 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة  

 
  



 

 

 تقرير فحص المراجع المستقل حول القوائم المالية األولية الموجزة
 صندوق الشامل لألسهمفي  إلى مالكي الوحدات

 

 مقدمة
م والقوائم 2021يونيو  30"الصندوق"(، كما في )الموجزة لصندوق الشامل لألسهم  لقد فحصنا قائمة المركز المالي األولية

النقدية والتغيرات في صافي الموجودات األولية  والتدفقات للربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالمالية األولية الموجزة 
 واإليضاحات الُمهمة المحاسبية بالسياسات العائدة لمالكي الوحدات لفترة الستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ، وملخص

طبقًا  العادل األولية الموجزة وعرضها المالية القوائم هذه عن إعداد هي المسؤولة إدارة الصندوق األخرى. إن التفسيرية
 استنتاج ابداء هي فى المملكة العربية السعودية، ومسؤوليتنا األولية المعتمد( التقارير المالية 34لمعيار المحاسبة الدولي )

 إلى فحصنا. األولية استناداً  المالية القوائم هذه عن
 

 الفحص نطاق
المراجع  من قبل الُمنفذ األولية المالية "فحص المعلومات )2410) الفحص ارتباطات لمعيار طبقاً  بالفحص قمنا لقد

استفسارات  توجيه من األولية المعلومات المالية فحص السعودية. ويتكون العربية المملكة في ، المعتمد"للصندوق المستقل
جراءات إجراءات والمحاسبية، وتطبيق المالية األمور عن لألشخاص المسؤولين بشكٍل أساسي ويعد  أخرى. فحص تحليلية وا 

العربية  في المملكة المعتمدة المراجعة لمعايير طبقاً  بها القيام يتم من المراجعة التي نطاقه في كبير بشكلٍ  أقل الفحص
خالل  عليها التعرف يمكن التي الُمهمة األمور بجميع سنعلم بأننا على تأكيد من الحصول ناتمكن لن وبالتالي السعودية،

 .مراجعة رأي ُنبدي المراجعة. وبالتالي لن
 

 اإلستنتاج
 من جميع تعرض بعدل، ال المرفقة األولية القوائم المالية بأن نعتقد يجعلنا شيء انتباهنا يلفت لم فحصنا، إلى استناداً 
 الستة أشهر عن النقدية وتدفقاته المالي وأداؤه م2021يونيو  30كما في  للصندوق المالي المركز الجوهرية الجوانب
 فى المملكة العربية السعودية. األولية المعتمد( التقارير المالية 34التاريخ وفقا لمعيار المحاسبة الدولي ) ذلك في المنتهية

 

 عبداهلل الخريجي وشريكهشركة أسامة                       
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 صندوق الشامل لألسهم
 (عاما   )صندوق أسهم مفتوح مطروح طرحا  

 )غير المراجعة(الموجزة  األولية المالي قائمة المركز
 م2021 يونيو 30كما في 

 السعودي( ريـالبال)
 

  
 إيضاح  

 
 م 30/06/1202

 
 م 31/12/2020

    
 )مراجعه(   )غير مراجعه( 

       الموجودات

  (6)  النقد وأرصدة لدي البنوك
270,541  

 
459,289 

  (7)  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
1,162,980 

 
1,809,572 

    إجمالي الموجودات
1,433,521 

 
2,268,861 

       المطلوبات       

       لمتداولةالمطلوبات ا

 أتعاب إدارة مستحقة
 (8)  

29,806 
 

33,091 

 إجمالي المطلوبات
   

29,806 
 

33,091 

    
  

 
  

  (9)  صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات
1,403,715 

 
2,235,770 

  (9)  عدد الوحدات القائمة )وحدة(
117,021 

 
227,728 

    صافي قيمة الموجودات للوحدة
11.9954 

 
9.8177 

       

 ( تعتبر جزء ال يتجزأ من القوائم المالية األولية الموجزة )غير المراجعة(.15( إلى رقم )1* االيضاحات المرفقة من رقم )
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 صندوق الشامل لألسهم
 (طرحا  عاما  )صندوق أسهم مفتوح مطروح 

 المراجعة( غير) الموجزة األولية اآلخر الشامل الخسارة والدخلربح أو قائمة ال
 م2021 يونيو 30المنتهية في  لفترة الستة أشهر

 السعودي( ريـال)بال
 

   

 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 م 2020  م 1202  إيضاح

 
 (غير مراجعه)  

 
 (غير مراجعه)

 إيرادات االستثمارات
    

 

 أرباح/)خسائر( محققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من
   خالل الربح أو الخسارة

442,454 

 

203,458 

أرباح/)خسائر( غير محققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة 
   من خالل الربح أو الخسارة

46,995 

 

(277,730)  

 إجمالي )خسائر( / أرباح اإلستثمارات
  

489,449 

 

(74,272) 

 (10) المصروفات
 

 

 

 

 أتعاب إدارة
  

 (15,474) 

 

 (24,295) 

  أتعاب حفظ ومصروفات إدارية
 

 (106,404) 

 

 (81,825) 

 ضريبة القيمة المضافة الغير قابلة للخصم
  

 (13,384) 

 

 (4,348) 

 إجمالي المصروفات
  

 (135,262) 

 

 (110,468) 

 
 (184,740)   354,187  )النقص(/الزيادة في صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات     

 
     

 /)الخسارة( الشامل اآلخر للفترةالدخل
  

-    
 

-    

      
 إجمالي الدخل الشامل للفترة العائدة لمالكي الوحدات

 

 354,187 
 

 (184,740) 

   
 

 
 

 ( تعتبر جزء ال يتجزأ من القوائم المالية األولية الموجزة )غير المراجعة(.15( إلى رقم )1* االيضاحات المرفقة من رقم )
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  الشامل لألسهم صندوق
 (طرحا  عاما  )صندوق أسهم مفتوح مطروح 

 قائمة التغيرات األولية الموجزة في صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات )غير المراجعة(
 م2021يونيو  30ة أشهر المنتهية في لفترة الست

 السعودي( ريـال)بال
 

    

 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  

 م2020  م 1202  إيضاح

 
   

 (غير مراجعه)
 

 (غير مراجعه)

  صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات في بداية الفترة       
2,235,770 

 

3,005,934  

 
    

 
 

 الزيادة / )النقص( في صافي الموجودات 
 من التعامل في الوحدات

 
 

 

 

 قيمة الوحدات المستردة
 

(9) 
 

 (1,186,242) 

 

 (86,728) 

 صافي التعامل في الوحدات

  

1,049,528 

 

2,919,206  

  
الزيادة في صافي الموجودات العائدة  / (النقص)     

 لمالكي الوحدات
   

354,187 
 

 (184,740) 

    
 

 
 

 صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات في نهاية الفترة
 

1,403,715 

 

2,734,466  

    

 

 

 

 ( تعتبر جزء ال يتجزأ من القوائم المالية األولية الموجزة )غير المراجعة(.15( إلى رقم )1من رقم )* االيضاحات المرفقة 
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 صندوق الشامل لألسهم
 (طرحا  عاما  )صندوق أسهم مفتوح مطروح 
 )غير المراجعة( الموجزة قائمة التدفقات النقدية األولية

 م2021يوينو  30المنتهية في  لفترة الستة أشهر
 السعودي( ريـالبال)
 

  

 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  
 م 1202

 
 م2020

  

 (غير مراجعه)
 

 (غير مراجعه)
 التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

   
 

 )النقص( / الزيادة في صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات
 

354,187  

 

(184,740) 

 تعديالت لـ:
ققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح او خسائر غير مح    

 الخسارة
 

-     277,730  

 خسارة التشغيل قبل التغير فى رأس المال العامل
 

354,187  

 

92,990  

 التغير في بنود رأس المال العامل
 موجودات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة    
 

646,592  

 

(172,284) 

 ارة مستحقةأتعاب إد
 

 (3,285) 

 

 (788) 

 صافي التدفق النقدي المتاح من أنشطة التشغيل
 

997,494  

 

 (80,082) 

 التدفقات النقدية من أنشطة التمويل     
 قيمة الوحدات المستردة    
 

 (1,186,242) 

 

 (86,728) 

 صافي التدفق النقدي المتاح من أنشطة التمويل
 

 (1,186,242) 

 

 (86,728) 

 فى حكمها النقدية وماصافي التغير في      
 

 (188,748) 

 

 (166,810) 

 النقدية وما في حكمها في أول الفترة
 

459,289  

 

449,337  

 النقدية وما في حكمها في نهاية الفترة
 

270,541  

 

282,527  

 
 قوائم المالية األولية الموجزة )غير المراجعة(.( تعتبر جزء ال يتجزأ من ال15( إلى رقم )1* االيضاحات المرفقة من رقم )    
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 الشامل لألسهمصندوق 
 )صندوق أسهم مفتوح مطروح طرحا  عاما (

 (األولية الموجزة )غير المراجعة إيضاحات حول القوائم المالية
 م2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 السعودي( ريـال)بال
 

 

 :الصندوق وأنشطته (1
)الصندوق( هو صندوق  طرح عام(،( )صندوق الشامل لألسهم )صندوق النفيعي للطروحات األولية سابقا   -

استثماري مفتوح للمشاركة والتخارج يدار من قبل شركة مجموعة النفيعي لالستثمار )مدير الصندوق( لصالح 
بموجب قرار  موافقة هيئة السوق المالية على تأسيس الصندوق وطرح وحداتهتمت لوحدات في الصندوق. حملة ا

المال على المدى المتوسط رأس يهدف الصندوق إلى تنمية  م،15/04/2015بتاريخ  م(2015-34-3الهيئة رقم )
الموازية األسهم السعودية والسوق الصندوق في أسهم الطروحات األولية في سوق أموال  ر، من خالل إستثماوالطويل

كذلك في وحدات الصناديق . والمطروحة طرحا  عاما   ((REIT ، وفي وحدات الصناديق العقارية المتداولة(نمو )سوق
ق را، وفي األو (نمو)الموازية  خمس سنوات في سوق األسهم الرئيسة والسوق إدراجهاالتي لم يمضي على  المتداولة

حقوق األولوية القابلة للتداول لتلك  وفيسنوات.  خمسأكثر من  إدراجهالم يمض على  والتي جراالمالية حديثة اإلد
والمتوافقه مع المعايير  خمس سنوات في السوق المالية السعودية والسوق الموازية، إدراجها الشركات التي لم يمض على

وحة وليس له نهاية محددة إال في وطبقا لشروط وأحكام الصندوق فإن مدة الصندوق مفت. الشرعية للصندوق
أو عدم إستيفاء متطلبات الئحة الصناديق، أو وفق تقدير مدير الصندوق، مع بيان حالة إلغاءه ألسباب قانونية 
 .مبررات اإللغاء، وبموافقة الهيئة

 

لألسهم" وذلك قرر مدير الصندوق تعديل اسم الصندوق من "صندوق النفيعي للطروحات األولية" إلى "صندوق الشامل 
      ( بتاريخ3/5/682/19بناءا  على موافقة مالكي الوحدات وكذلك موافقة هيئة سوق المال بموجب خطاب رقم )ص/

 م.2019سبتمبر  19ه الموافق 1441محرم  20
 

 :المنظمة الجهة (2
األشخاص  ةوهي شخص إعتباري مرخص له وفقا  لالئحيدار الصندوق من قبل شركة مجموعة النفيعي لالستثمار  -

م، ويقع عنوان 14/08/2007هـ الموافق 01/08/1428( وتاريخ 07082-37ترخيص رقم ) المرخص لهم بموجب
 مدير الصندوق في مدينة جدة شارع األمير محمد بن عبدالعزيز )التحلية سابقا ( مركز بن حمران.

     لقرار رقما بموجبالمالية )الهيئة(  عن هيئة السوق ة( الصادر الالئحةستثمار )الصناديق ا لالئحةيخضع الصندوق  -
            والتي تم تعديلها بالقرار رقمم(  2006ديسمبر  24هـ )الموافق 1427ذو الحجة  3م في 1-219-2006
 والذي يحدد بالتفصيل متطلبات تأسيس صناديقم( 2016مايو  23ه )الموافق 1437شعبان  16م في 1-61-2016

 .وحداتها وجميع األنشطة المرتبطة بها في المملكة العربية السعودية االستثمار وادارتها وطرح
 

 :أسس إعداد القوائم المالية (3
 بيان اإللتزام )المعايير المحاسبية المطبقة( 3-1
التقرير المالي األولى المعتمد في  ۳4 الدولي المحاسبة لمعيار وفقا الموجزة األولية المالية القوائم هذهتم إعداد  -

 .للمراجعين والمحاسبين السعودية الهيئةواإلصدارات األخرى المعتمدة من  والمعايير السعودية العربية كةالممل
 

    السابقة للصندوق كما في للسنة الماليةإلى جنب مع القوائم  جنبا   الموجزةاألولية  المالية القوائم هذه قراءة يجب -
 ة"(. م )"القوائم المالية للسنة السابق2020ديسمبر  ۳۱

 

 للمعايير وفقا   المعدة المالية القوائم من كاملة مجموعة إلعداد المطلوبة المعلومات كافة المالية القوائم هذهال تتضمن  -
ر األحداث لتفسي المحددة التفسيرية واإليضاحات المحاسبية السياسات إدراج تم ولكن المالية للتقارير الدولية

 .للسنة السابقة للصندوق منذ القوائم المالية المالي واألداء المالي المركز يف التغيرات لفهم الهامةوالمعامالت 
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 الشامل لألسهمصندوق 
 )صندوق أسهم مفتوح مطروح طرحا  عاما (

 (األولية الموجزة )غير المراجعة إيضاحات حول القوائم المالية
 م2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 السعودي( ريـال)بال
 

 

 أساس القياس  3-2

 المركز في قائمة الواردة التالية الهامة البنود عدا ما التاريخية التكلفة مبدأ أساس على المالية القوائم ذهه إعداد تم
 :المالي

 طريقة القياس البند
 القيمة العادلة ة العادلة من خالل الربح أو الخسارةبالقيم موجودات مالية

 

 
 العملة الوظيفية وعملة العرض  3-3

السعودي، ما  ريـالالسعودي، وهي العملة الوظيفية للصندوق. جميع المبالغ بال ريـالتم عرض هذه القوائم المالية بال
 لم يرد خالف ذلك

 
 :الهامة المحاسبية السياسات (4

 المطبقة غيروالتفسيرات  المعايير على والتعديالت جديدةال المعايير 4-1
ينــاير  1ال يوجــد معــايير جديــدة تــم إصــدارها ومــع ذلــك فــإن عــددا  مــن التعــديالت علــى المعــايير ســارية ابتــاءا  مــن 

مـوجزة م والتي تم شرحها في القـوائم الماليـة السـنوية ولكـن لـيس لهـا أثـر جـوهري علـى القـوائم الماليـة األوليـة ال2021
 للشركة.

 
 :المطبقة السياسات المحاسبية 4-2

القوائم  إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية األولية تتماشى مع تلك السياسات المتبعة في إعداد
 .م2020ديسمبر  31المالية السنوية عن السنة المالية المنتهية في 

 
 :لمحاسبية الهامةاألحكام والتقديرات واالفتراضات ا (5

يتطلب إعداد القوائم المالية من اإلدارة عمل أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ اإليرادات والمصروفات 
والموجودات والمطلوبات المصرح عنها واالفصاح عن المطلوبات المحتملة كما في تاريخ التقرير المالي. إال أن عدم 

لتقديرات يمكن أن يؤدي الى نتائج قد تتطلب تعديال  جوهريا  على القيمة الدفترية التأكد بشأن هذه االفتراضات وا
 للموجودات أو المطلوبات التي ستتأثر في الفترات المستقبلية.

 
تستند هذه التقديرات واالفتراضات الى الخبرة وعوامل أخرى مختلفة يعتقد أنها معقولة في ظل الظروف الموجودة 

القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات التي يصعب الحصول عليها من مصادر أخرى. تتم وتستخدم للحكم على 
مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية بشكل متواصل. يتم تسجيل مراجعة التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم 

التقديرات المتغيرة تؤثر على الفترات الحالية فيها مراجعة التقديرات او في فترة المراجعة والفترات المستقبلية إذا كانت 
 والمستقبلية.

 
والتقديرات غير المؤكدة ذات المخاطر الجوهرية والتي تتسبب في تعديالت هامة على القيمة  األحكام واالفتراضات

 التالية: م تم إدراجها في اإليضاحات2021يونيو  30الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل الفترة التي تننتهي في 
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 الشامل لألسهمصندوق 
 )صندوق أسهم مفتوح مطروح طرحا  عاما (

 (األولية الموجزة )غير المراجعة إيضاحات حول القوائم المالية
 م2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 السعودي( ريـال)بال
 

 

 المخصصات والمطلوبات 5-1
يتم االعتراف بالمخصصات والمطلوبات في الفترة فقط إلى الحد التي تعتبر فيه اإلدارة أنه من المحتمل أن تتوفر فيه 
تدفقات نقدية مستقبلية لألموال ناتجة من عمليات أو أحداث في الماضي ويمكن تقدير مبلغ التدفق النقدي بصورة موثوق 

. يتم االعتراف وتحديد مقدار االلتزام يتطلب تطبيق أحكام على الحقائق والظروف الموجودة وهي قد تخضع للتغيير. بها
حيث أن التدفقات النقدية الخارجة الفعلية قد تحدث في سنوات الحقة فإن القيم الدفترية للمخصصات والمطلوبات تتم 

ر الحقائق والظروف المتغيرة. سينتج عن التغيير في تقدير المخصص مراجعتها بصفة منتظمة وتسويتها لتضع في االعتبا
 الفترة التي يحدث فيها التغيير. أو المطلوب المعترف به مصروف أو إيراد في قائمة االرباح والخسائر في

 

 قياس القيمة العادلة 5-2
 .عادلة للموجودات الماليةيتطلب من الصندوق إعداد بعض السياسات واإلفصاحات المحاسبية لقياس القيم ال

ن لشاملة عالية ؤولمسراء الخبل ايتحميستخدم الصندوق خبراء خارجيين مؤهلين ومستقلين فيما يتعلق بقياس القيم العادلة. 
 .3وى لة للمستدلعام القيك الذبما في الهامة، لة دلعاالقيمة ت ابجميع قياسام لقياا

 

اجعة المدخالت الهامة غير القابلة للمالحظة وتعديالت التقييم. إذا تم استخدام يقوم الخبراء الخارجيون بصورة منتظمة بمر 
يقوم الخبراء الخارجيون بتقييم  العادلة،لقياس القيم  التسعير،معلومات الطرف الثالث، مثل أسعار الوساطة أو خدمات 

التقييمات وفقا  لمتطلبات المعايير  األدلة التي تم الحصول عليها من األطراف الخارجين لدعم االستنتاجات بأن هذه
 .القيمة العادلة في التسلسل الهرمي ذلك تصنيفاتبما في  المالية،الدولية للتقارير 

إذا كانت المدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة ألصل ما أو التزام يقع في مستويات مختلفة من التسلسل الهرمي 
قيمة العادلة بالكامل في نفس المستوى من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة باعتباره فسيتم تصنيف قياس ال العادلة،للقيمة 

 .أدنى مستوى دخل مهم لكامل القياس
 
 

يدرك الصندوق التحويالت )إن وجدت( بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة في نهاية فترة إعداد التقارير التي 
 .حدث خاللها التغيير

 
 

 االدوات المالية. (11)لومات حول االفتراضات التي تم إجراؤها في قياس القيم العادلة مدرجة في إيضاح مزيد من المع
 

في إعداد القوائم المالية األولية تتماشى مع تلك المتبعة في إعداد القوائم  والتقديرات المتبعةاالفتراضات باقى األحكام و إن  5-3
 م.2020ديسمبر  31مالية المنتهية في عن السنة ال للصندوقالمالية السنوية 

 

 م31/12/2020  م30/06/2021 :النقد وما في حكمه (6
 454,765  269,762 بنوك حسابات جارية

 ---  779 نقد بمحفظة الصندوق

 4,524  - مزايانقدية بمحفظة 
 270,541  459,289 
شكل حصري لمعامالت الصندوق وال يوجد الحساب البنكي باسم أمين الحفظ )الخير كابيتال( ويتم استخدامه ب -

 عليه أية قيود أو محددات استخدام.
 

 م31/12/2020  م30/06/2021 :بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة استثمارات (7
استثمارات في أسهم شركات متداولة في السوق المالية السعودية 

 /أ(7بالقيمة العادلة ) -
1,162,980  1,809,572 

 
 

 

1,162,980  1,809,572 
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 الشامل لألسهمصندوق 
 )صندوق أسهم مفتوح مطروح طرحا  عاما (

 األولية الموجزة )غير المراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية
 م2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 السعودي( ريـال)بال
 

 

 

 /أ( يتم تداول االستثمارات المقتناة ألغراض المتاجرة في السوق المالية السعودية، وهي تتمثل فيما يلي:7
 

 م31/12/2020  م30/06/1202  عدد األسهم كما في 
األرباح )الخسائر(   القيمة العادلة  التكلفة  م13/12/2020 م30/06/1202 

 غير المحققة

األرباح )الخسائر(   القيمة العادلة  التكلفة 
 غير المحققة

 (27,308)  161,800  189,108   14,070   84,160  70,090  10,000 4,000 اإلنماء مصرف
  7,000   154,600  147,600     -   -  -  2,000 - شركة لجام للرياضة

  3,450   209,625  206,175     -   -  -  7,500 - شركة الجبس األهلية
الشركة السعودية للخدمات 

 الصناعية
- 5,000  -  -   -     154,750  162,000   7,250  

  18,800   204,800  186,000     -   -  -  8,000 - شركة أسمنت المدينة
  12,250   184,250  172,000  (1,300)  90,800  92,100  5,000 2,000 الشركة العربية لألسمنت

  8,229   174,600  166,371     -   -  -  3,000 - ة للعدد واألدواتالسعودي
 (1,583)  85,347  86,930     -   -  -  2,435 - الشرق األوسط للرعاية الصحية

 (4,800)  112,300  117,100     -   -  -  5,000 - شركة الخليج للتدريب والتعليم
 (12,500)  162,250  174,750     -   -  -  5,000 - شركة أيس العربية للتأمين التعاوني

  31,496   198,000  166,504     -   -  -  5,000 - شركة سمو العقارية
    -   -  -   4,763   52,425  47,662  - 1,500 شركة الصناعات الكهربائية

    -   -  -   1,987   97,200  95,213  - 3,000 الشركة السعودية ألنابيب الصلب
    -   -  -   5,650   129,450  123,800  - 3,000 مجموعة صافوال

    -   -  -   3,000   126,800  123,800  - 2,000 شركة المراعي
    -   -  -   100   65,300  65,200  - 1,000 الشركة السعودية لصناعة الورق
    -   -  -   3,300   94,000  90,700  - 5,000 شركة أسمنت المنطقة الشمالية
    -   -  -   9,450   102,000  92,550  - 1,500 الشركة الوطنية للرعاية الطبية
    -   -  -   1,500   117,300  115,800  - 3,000 الشركة الوطنية للنقل البحري

    -   -  -   1,500   68,820  67,320  - 3,000 مدينة المعرفة اإلقتصادية
    -   -  -  (1,300)  36,850  38,150  - 1,000 ة اتحاد عذيب لالتصاالتشرك

    -   -  -   4,275   97,875  93,600  - 2,500 شركة أكسا للتأمين التعاوني
    1,115,985  1,162,980   46,995   1,767,288  1,809,572   42,284  
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 الشامل لألسهمصندوق 
 )صندوق أسهم مفتوح مطروح طرحا  عاما (

 األولية الموجزة )غير المراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية
 م2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 السعودي( ريـال)بال
 

 

 كما يلي:  ةالفتر خالل في األسهم حركة االستثمارات  وكانت
 

  م31/12/2020  م30/06/1202 
     

  2,491,100  1,809,572 االفتتاحي الرصيد

  19,960,621 إضافات خالل الفترة / السنة

 

 28,993,197  

 (21,096,662) إستبعادات خالل الفترة / السنة

 

 (30,163,600)  

  42,284  46,995 أرباح )خسائر( غير محققة من إعادة التقييم 

  446,591  442,454 أرباح )خسائر( محققة

  1,809,572  1,162,980 الختامي الرصيد

 
 (.11تتعرض االستثمارات لمخاطر االئتمان ومخاطر السوق وقياس القيمة العادلة وتم توضيح تلك المخاطر في إيضاح رقم ) -

 
 

( والمبين 9وحسب متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) (13 (ت التقييم بالمعيار الدولي للتقرير المالي رقمتم قياس االستثمارات على أساس القيمة العادلة، وذلك وفقا  لمستويا -
لعادلة من خالل األرباح ( على أنه يقاس بالقيمة ا9االستثمارات عند التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) هذه(، وقد قام الصندوق بتصنيف 11بالكامل في اإليضاح رقم )

 .سعودي ريـال 46,995م 2021يونيو  30 المالية المنتهية في الفترةخالل والخسائر وفقا لألسعار المعلنه بسوق التداول السعودي وبلغت األرباح الغير محققة 
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 الشامل لألسهم صندوق 
 )صندوق أسهم مفتوح مطروح طرحا  عاما (

 األولية الموجزة )غير المراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية
  م2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 السعودي( ريـال)بال
 

 

 :أطراف ذات عالقة (8
   مدير الصندوق.في تمثل الجهات ذات العالقة ت

عالقــة يــتم تحديــدها علــى أســاس تجــاري أو أســعار محــددة مســبق ا فــي شــروط وأحكــام األطــراف ذات  معــامالتجميــع 
 ي ضمانات. أو منح أعطاء إالصناديق التي يديرها الصندوق. بدون 

 يلي تفاصيل المعامالت الرئيسية مع االطراف ذات العالقة خالل الفترة وأرصدتها في نهاية الفترة: وفيما
 

عة طبي العالقة الطرف ذو العالقة
 المعامالت

 الرصيد الختامي الرئيسية قيمة المعامالت
 م31/12/2020  م30/06/2021 م31/12/2020 م30/06/2021  

شركة مجموعة النفيعي 
 لالستثمار

مدير 
 الصندوق

أتعاب 
 إدارة

15,474 43,703 29,806  33,091 

     29,806  33,091 
 

 :عدد الوحدات القائمة واالشتراكات (9
 :القائمة واالشتراكات لوحداتلخص المعامالت فيما يلي مل

 م31/12/2020  م30/06/2020 
 قيمة الوحدات  عدد الوحدات  قيمة الوحدات  عدد الوحدات 

 3,005,934  345,728  2,235,770  227,728 الرصيد االفتتاحي

 272,753  -  354,187  - صافي الدخل الشامل

 (1,042,917)  (118,000)  (1,186,242)  (110,707) استردادات خالل الفترة / السنة

 2,235,770  227,728  1,403,715  117,021 الوحدات في نهاية الفترة / السنة
 

 :المصروفات (10

% من صافي قيمة أصول  1.75يدفع الصندوق رسوم إدارة سنوية الي مدير الصندوق نظير إدارته للصندوق قدرها  -
 .الصندوق

يئة السوق المالية، قام مدير الصندوق بتعيين أمين حفظ خارجي شركة الخير كابيتال السعودية بعقد إلتزاما  بتعليمات ه -
 م على أن يتم إحتساب األتعاب مع كل تقييم.2015إبريل  15سعودي وذلك إبتداء من  ريـال 20،000سنوي بمبلغ 

نشرة الشروط واألحكام أو اإلتفاقيات يتحمل الصندوق المصروفات األخرى خالل السنة والتي تحتسب وتدفع طبقا ل -
 :المبرمة مع الجهات المعينة والتي تشمل على سبيل المثال ما يلي

  مكافأة مجلس إدارة الصندوق -1
 أتعاب مراجع الحسابات القانوني للصندوق -2
 أتعاب الهيئة الشرعية -3
 أية مصروفات أو أتعاب أخري يتطلبها التعامل مع عمليات الصندوق -4
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 الشامل لألسهم صندوق 
 )صندوق أسهم مفتوح مطروح طرحا  عاما (

 األولية الموجزة )غير المراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية
  م2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 السعودي( ريـال)بال
 

 

دارة المخاطر -ألدوات المالية ا (11    :القيم العادلة وا 
 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية 11-1 

القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها بيع موجودات ما أو سداد مطلوبات ما بين أطراف راغبة في ذلك 
هي شركة  الصندوقافتراض أن بشروط تعامل عادلة في تاريخ القياس. ضمن تعريف القيمة العادلة يوجد 

 .عاملة مستمرة حيث ال يوجد أي نية أو شرط للحد ماديا من حجم عملياتها أو إجراء معاملة بشروط سلبية
 

تعتبر األداة المالية مدرجة في السوق النشطة إذا كانت األسعار المدرجة متوفرة بصورة سهلة ومنتظمة من 
موعة صناعة، أو خدمات تسعير أو هيئة تنظيمية وأن هذه تاجر صرف عمالت أجنبية، أو وسيط، أو مج

قياس القيمة العادلة،  عند .تجاريعلى أساس  األسعار تمثل معامالت سوقية حدثت بصورة فعلية ومنتظمة
تصنف القيم العادلة ضمن  ممكنا .معلومات سوقية قابلة للمالحظة كلما كان ذلك  الصندوق يستخدم

 :القيمة العادلة استنادا إلى المدخالت المستخدمة في طرق التقييم كما يليمستويات مختلفة في تسلسل 
 

في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة يمكن الحصول عليها في تاريخ  (غير معدلة): أسعار مدرجة 1المستوى 
 .القياس

 

بلة للمالحظة للموجودات أو وهي قا 1: مدخالت عدا األسعار المدرجة التي تم إدراجها في المستوى 2المستوى 
 (.مشتقة من األسعار)أو بصورة غير مباشرة  (األسعار مباشرة )مثلالمطلوبات بصورة 

 

مدخالت ): مدخالت لموجودات أو مطلوبات ال تستند إلى معلومات السوق القابلة للمالحظة 3المستوى 
 .(غير قابلة للمالحظة

 مـن مختلفـة مسـتويات فـي تنـدرج إلتـزام أو لألصـل العادلـة القيمـة لقيـاس المسـتخدمة المـدخالت كانـت إذا -
 التسلسل من المستوى نفس في بالكامل تصنيفه يتم العادلة القيمة قياس فإن للقيمة العادلة، الهرمي التسلسل
 .بالكامل للقياس جوهريا   يعد مستوى للمدخالت أدنى أن حيث العادلة للقيمة الهرمي

 

 حدث التي التقرير فترة نهاية في العادلة للقيمة الهرمي التسلسل مستويات نبي يعترف الصندوق بالتحويالت -
 تحـويالت هنـاك تكـن لـم م،2019 ديسـمبر 31و م2020يونيـو 30 في المنتهية التغيير. خالل الفترات فيها
 .الثاني والمستوى للمستوى األول العادلة القيمة مستويات بين

 

 ومشـتقات االسـتثمارات عـدا فيمـا التاريخيـة، التكلفـة لمبـدأ وفقـا وقللصـند الماليـة األدوات تجميـع يـتم حيـث -
 تعتقد العادلة. القيمة وتقديرات الدفترية القيمة بين الفروقات تنشأ قد العادلة، والمحملة بالقيمة المالية األدوات

 .الدفترية تهاقيم عن جوهريا تختلف ال للصندوق والمطلوبات المالية للموجودات العادلة القيم أن اإلدارة
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 الشامل لألسهم صندوق 
 )صندوق أسهم مفتوح مطروح طرحا  عاما (

 األولية الموجزة )غير المراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية
  م2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 السعودي( ريـال)بال
 

 

يظهر الجدول أدناه القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية بما في ذلك مستوياتها  -
في تسلسل القيمة العادلة. وهي ال تشمل معلومات القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية التي 

 القيمة الدفترية تقارب القيمة العادلة بصورة معقولة.ال تقاس بالقيمة العادلة إذا كانت 
 

 م2021 يونيو 30  

 القيمة الدفترية 

 
 القيمة العادلة من 

 الخسارة أو خالل الربح
 التكلفة المطفأة

موجودات 
 مالية أخرى

مطلوبات 
 مالية أخرى

 اإلجمالي

      موجودات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة
 1,162,980 - - - 1,162,980 القيمة العادلة خالل الربح والخسارةموجودات مالية ب

      موجودات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة
 270,541 - - 270,541 - وما في حكمهالنقد 

 1,162,980 270,541 - - 1,433,521 

      المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة
      ال يوجد

      لمالية غير مقاسة بالقيمة العادلةالمطلوبات ا
 29,806 - - 29,806 - مصروفات مستحقة ومطلوبات أخري

 - 29,806 - - 29,806 

 

 القيمة العادلة 

 3المستوى  2المستوى  1المستوى  
    موجودات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة

 - - 1,162,980 ةموجودات مالية بالقيمة العادلة خالل االرباح والخسار 

 1,162,980 - - 
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 الشامل لألسهم صندوق 
 )صندوق أسهم مفتوح مطروح طرحا  عاما (

 األولية الموجزة )غير المراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية
  م2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 السعودي( ريـال)بال
 

 

 م2020 ديسمبر 31  

 القيمة الدفترية 

 
 القيمة العادلة من 

 الخسارة أو خالل الربح
 التكلفة المطفأة

موجودات 
 مالية أخرى

مطلوبات 
 مالية أخرى

 اإلجمالي

      موجودات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة
 1,809,572 - - - 1,809,572 ة خالل الربح والخسارةموجودات مالية بالقيمة العادل

      موجودات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة
 459,289 - - 459,289 - النقد وما في حكمه

 1,809,572 459,289 - - 2,268,861 

      المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة
      ال يوجد

      اسة بالقيمة العادلةالمطلوبات المالية غير مق
 33,091 - - 33,091 - مصروفات مستحقة ومطلوبات أخري

 - 33,091 - - 33,091 

 
 

 القيمة العادلة 

 3المستوى  2المستوى  1المستوى  
    موجودات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة

 - - 1,809,572 موجودات مالية بالقيمة العادلة خالل االرباح والخسارة

 1,809,572 - - 
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 الشامل لألسهم صندوق 
 )صندوق أسهم مفتوح مطروح طرحا  عاما (

 األولية الموجزة )غير المراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية
  م2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 السعودي( ريـال)بال
 

 

 

 إدارة المخاطر المالية 11-2 
 متابعتها وفقا   ثم ثم تقييمها المخاطر تحديد من تتكون متواصلة آلية خالل من وتدار الصندوق أنشطة من جزء المخاطر

 تحقيق أرباح. على الصندوق لقدرة ضرورية بالنسبة المخاطر إدارة عملية إن المعتمدة. األخرى والضوابط للقيود
  .لمخاطر مالية متنوعة مثل مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر أسعار السوق الصندوقأنشطة  تعرضوت

     
 مخاطر االئتمان

تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. يتعرض 
 ئتمان على أرصدتها البنكية والمبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة.الصندوق لمخاطر اال

 

إن الصندوق معرض لمخاطر االئتمان على االستثمارات ويعمل الصندوق على الحد من مخاطر االئتمان عن طريق مراقبة 
مالءة الجهات التي يتم التعمل هذه المخاطر باستمرار والحد من التعامل مع الجهات ذات المخاطر العالية والقيام بتقييم 

 معها.
 

 :يلي كما التقرير تاريخ كما في وهيهى القيمة الدفترية  الصندوق االئتمان في لمخاطر للتعرض األقصى الحد إجمالي إن -
 

 م2021يونيو  30 
 سعودى ريـال

 م2020ديسمبر  31
 سعودى ريـال

 1,809,572 1,162,980 و الخسارةأإستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح 
 459,289 270,541 النقد وما يعادل النقد

 1,433,521 2,268,861 

 
 االستثمارات

ويسعي  الصندوق يديرهالمخاطر االئتمان من خالل االستثمار في األوراق المالية لألموال التي  تعرضهمن  الصندوق يحد
إن الحد ع أنشطة االستثمارات لضمان عدم تركيز المخاطر. االئتمانية من خالل تنوي تعرضه للمخاطرالي ادارة  الصندوق
لالستثمارات المصنفة كمتاحة للبيع والقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر في تاريخ االئتمان للتعرض لمخاطر  األقصى

    .السعوديةلكة العربية التقرير هي القيمة الدفترية. جميع هذه االستثمارات موجودة في كيانات أو صناديق تعمل داخل المم
 تعتقد أنها قابلة لالسترداد بالكامل. الصندوق إدارةبتسجيل اي مخصص لالنخفاض في القيمة ألن  الصندوق يقم لم
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 الشامل لألسهم صندوق 
 )صندوق أسهم مفتوح مطروح طرحا  عاما (
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 السعودي( ريـال)بال
 

 

 النقد وما يعادل النقد
 سعودي  ريـال 459،289م )2021يونيو  30سعودي في  ريـال 270،541يحتفظ الصندوق بالنقد والنقد المعادل بمبلغ 

م(. يتم االحتفاظ بالنقد والنقد المعادل لدى البنوك ذات السمعة الجيدة في المملكة العربية السعودية 2020ديسمبر  31في 
لذلك، تعتقد اإلدارة أن مخاطر االئتمان فيما يتعلق بهذه  ،+BBBمع تصنيفات ائتمانية عالية، والتي يتم تصنيفها من 

 األرصدة هي ضمن الحد األدنى.
 

 ولةمخاطر السي
قد تنشا  المالية. باألدواتصعوبة توفير األموال لمقابلة االلتزامات المتعلقة  الصندوقمخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة 

 مالي بسرعة بمبلغ يقارب قيمته العادلة. أصلبيع  علىمخاطر السيولة عن عدم القدرة 
 

ة والتأكد من وجود أموال كافية للوفاء بأية التزامات مخاطر السيولة بصورة منتظم بإدارة الصندوق يقومالي ذلك  باإلضافة
 مستقبلية.

 

 عند الطلب أو القيمة الدفترية  م1202يونيو  30
 من سنة أكثر أقل من سنة واحدة

 :المطلوبات المالية غير المشتقة
 - 29,806 29,806  مصروفات مستحقة ومطلوبات أخري    

 
 29,806 29,806 - 

 

 عند الطلب أو القيمة الدفترية  م2020 ديسمبر 31
 أكثر من سنة أقل من سنة واحدة

 :المطلوبات المالية غير المشتقة
 - 33,091 33,091  مصروفات مستحقة ومطلوبات أخري    

 
 33,091 33,091 - 

 
 خاطرتنص شروط وأحكام الصندوق على االشتراكات في الوحدات واستردادها في كل يوم تعامل ولذا فهو معرض لم

السيولة لمقابلة االستردادات التي يقوم بها حملة الوحدات في أي وقت. وضع مدير الصندوق بعض اإلرشادات فيما يتعلق 
 بمدة االستحقاق والسيولة بالنسبة للصندوق لتأمين توفر أموال كافية لمقابلة أي التزامات حال نشوئها.

 

تظمة لضمان توفر األموال الالزمة والتسهيالت البنكية والتسهيالت تتم إدارة مخاطر السيولة وذلك بمراقبتها بصورة من
 . للصندوقاألخرى للوفاء بااللتزامات المستقبلية  االئتمانية
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 مخاطر السوق
مخاطر التذبذب في أداة مالية ما بسبب التغيرات في األسعار السائدة في السوق مثل أسعار صرف مخاطر السوق هي 

أو قيمة ما تمتلكه من أدوات مالية.  الصندوقالت الفوائد وأسعار األسهم مما يؤثر على دخل العمالت األجنبية ومعد
 .تهدف إدارة مخاطر السوق إلى إدارة التعرض لمخاطر السوق والسيطرة عليها ضمن الحدود المقبولة مع تعظيم العوائد

 

 مخاطر العملة
داة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار الصرف األجنبي. تنشأ تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة أ

مخاطر العمالت عند إدراج المعامالت التجارية المستقبلية والموجودات والمطلوبات المعترف بهما بعمالت تختلف عن 
 عملة الصندوق إن استثمارات الصندوق مستثمرة بعملته التشغيلية وبالتالي ال يوجد مخاطر عملة. 

 

 المال رأس رةإدا
 والسـوق والدائن المستثمر ثقة على الحفاظ أجل من كافية مال رأس قاعدة على الحفاظ في إدارة الصندوق سياسة تكمن -

 األربـاح ومسـتوى المسـتخدم المـال راس علـى العائـد إدارة الصـندوق تراقـب ألعمالـه، المسـتقبلي التطـوير والمحافظـة علـى
 .على مالكي الوحدات الموزعة

 

 :يلي ما إلى المال رأس إدارة عند الصندوق فهدوي -
 لمالكي الوحدات. العوائد توفير في االستمرار يمكنها بحيث عاملة كمنشأة االستمرار على الصندوق قدرة حماية .1
 .لمالكي الوحدات كافي عائد توفير .2

 

 .:المالية ترةالف نهاية في المعدل المال راس إلى وقللصندالمعدل  نيالد صافي بنسب تحليال يلي فيما  -
 

 البيــان
 1202يونيو  30

 سعودى ريـال
 2020ديسمبر  31

 سعودى ريـال
 33,091  29,806 المطلوبات إجمالي
 (459,289) (270,541)  النقد وما في حكمه: ناقصا  

 (426,198) (240,735)  المعدل الدين صافي
 2,235,770  1,403,715 صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات

 %0 %0 المعدل  المال رأس إلى الدين نسبة
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 :(19 –فيروس كورونا )كوفيد  أثيرت (12
الظـاهر فـي هـذه  للصـندوقتعتقد اإلدارة بعدم وجود أحداث الحقة هامة منذ نهاية الفترة والتي قد تؤثر على المركـز المـالي 

وتفشـيه فـى عـدة منـاطق م 2020( فـي مطلـع عـام 19 –ما يتعلق بانتشار فيروس كورونا )كوفيـد القوائم المالية، فيما عدا 
 م.2021بات لألنشطة اإلقتصادية واألعمال. واستمر حتى عام جغرافية حول العالم وما نتج عنه من إضطرا

 

 ال يوجد له تأثير على القوائم المالية الحالية.أن هذا التفشي حدث  الصندوق إدارة تعتبر
 

 

 :الحقة أحداث (13
 هذه القوائم الظاهر في للصندوق المالي المركز على تؤثر قد الحقة هامة منذ نهاية الفترة والتي د أحداثوجو  اإلدارة بعدم تعتقد

 .المالية
 

 :آخر يوم للتقييم (14
 .(م2020ديسمبر  31الخميس : يوم 2020) م2021يونيو  30الموافق  األربعاءآخر يوم للتقييم هو يوم 

 
 :األوليةالقوائم المالية  إعتماد (15

 .م08/08/2021 الموافق هـ29/12/1442 في الصندوقمدير من قبل األولية القوائم المالية  دعتماإ تم
 

****************************** 

17 


