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  االستثمار وسياسات أهداف

 أهداف صندوق االستثمار

يعتبر هذا الصندوق صندوق استثماري عام مفتوح من فئة صناديق األسهم، يهدف هذا الصندوق إلى تحقيق تنمية لرأس 

  المال المستثمر على المدى الطويل.

 سياسات االستثمار

مكونات المؤشر يستثمر الصندوق بشكل رئيسي في أسهم الشركات المدرجة في األسواق المالية الخليجية وذلك بحسب 

اإلرشادي الخاص بالصندوق، كما يمكن للصندوق االستثمار في أسهم باقي الشركات المدرجة في األسواق المالية 

الخليجية التي لم تدخل ضمن مكونات المؤشر اإلرشادي الخاص بالصندوق سواًء تلك األسهم المدرجة في األسواق 

اإلستثمار في الصناديق المدرجة باألسواق المالية الخليجية كصناديق الرئيسية أو في األسواق الموازية كما يمكنه 

األسهم المتداولة وصناديق العقار االستثمارية المتداولة. كما يجوز للصندوق االستثمار في صناديق أسواق النقد والمال 

كن أن يستثمر بها الصندوق. المرخصة من قبل هيئة السوق المالية. الجدول أدناه يحدد جميع األدوات المالية التي يم

يحتمل أن تتركز إستثمارات الصندوق في قطاع معين أو في نطاق جغرافي معين لكون ذلك القطاع أو النطاق الجغرافي 

المعين مكون رئيسي للمؤشر اإلرشادي للصندوق، ويجوز للصندوق تجاوز وزن ذلك القطاع أو النطاق الجغرافي في 

 المؤشر اإلرشادي للصندوق.

نسبة االستثمار المسموح  وع األداة االستثماريةن
بها من صافي قيمة أصول 

 الصندوق

 مالحظات

األسهههههههر الهمههدر ههة فهي 
ية الجيي ية  مال األسهههواق ال
بحسههههو متونات الم  ههه  

 اإلر ادي

% أو وزن 10ليسههههر الواحد 
السهر بحسو الم    أيهما 

 أعيى كحد أقصى

أقل الم    االر ادي يحتوي في العادة أسهر 
ية  مال مدر ة في األسهههواق ال يك ال عددًا من ت
الجيي ية، ويتر تحديد قائمة األسههههر المتونة 
ليم  هه  من لالل عدد من العوامل عيى سهه يل 

 المثال رسمية الش كات وسيولتها
باقي األسهههر المدر ة في 

 األسواق المالية الجيي ية
حد  حد 10ليسههههر الوا % ك

 أقصى
األسهههواق وتشهههمل األسههههر المدر ة بحسهههو 

حد  ية عيى  ية أو في األسهههواق المواى ال ئيسههه
 السواء

الصهههنههاديد المههدر ههة في 
 األسواق المالية الجيي ية

صندوق 10 صى لي % كحد أق
 الواحد

وتشههمل صههناديد األسهههر المتداولة وصههنادق 
 العقار االستثمارية المتداولة

اإلكههتههتههاي األولههي فههي 
 األدوات أعاله

% كحد أقصههى لتكتتاي 10
 األولي

يشهههمل اإلكتتاي األولي أي سههههر أو صهههندوق 
 متداول يتر ط حه في األسواق المالية الجيي ية 

يمههة  حقوق األولوية ق موع  م  ت ههاوم  ي ال 
 %10األسهر السوقية 

مدر ة  كة  ية ألي  ههه  مل حقوق األولو يشههه
 باألسواق المالية الجيي ية

صههههنههاديد أسههههواق المههال 
والههنههقههد االسهههههتههثههمههاريههة 

 المشت كة

صندوق % كحد 25 صى لي أق
 الواحد

 الم لصة من هيئة السوق المالية 
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 اسم وعنوان مدير الصندوق

  07077-37شركة األول لالستثمار وهي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية بموجب ترخيص رقم 

 وعنوان الشركة كالتالي:

4163133السعودية، تلفون: شارع العليا العام، المملكة العربية  – 11431، الرياض 1467ص.ب.   

 الموقع االلكتروني

www.alawwalinvest.com 

 

ناسم وعنوان مدير الصندوق من الباط  

 اليوجد

 

نشطة االستثمار خالل الفترةأ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.47%

67.35%

8.48%

8.71%

30/06/2020التوزيع الجغرافي ألصول الصندوق كما بتاريخ 

نقد السعودية االمارات الكويت
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 أداء صندوق االستثمار خالل الفترة

 بورز اند ستاندرد مؤشر قبل من قياسه يتم الذي الخليجية األسهم لصندوق اإلسترشادي المؤشر تراجعبلغت نسبة 

 األسهم صندوق تراجع أداء الفترة نفس وخالل. 2020 عام من األول النصف نهاية في %(13.30-) الخليجية لألسهم

الدراماتيكية على مستوى العديد من األحداث  2020وقد شهد النصف األول من العام (. 12.94-) الخليجية بنسبة

العالم أضرت بجميع االقتصاديات وأدت لتراجع أداء األسواق، وكان العامل الرئيس خالل هذا النصف هو اإلحترازات 

والتي كانت جد مهمة  19لمواجهة جائحة كورونا كوفيد  ودول مجلس التعاون والتدابير التي إتخذتها المملكة

وأدت هذه اإلحترازات لتراجع العديد من القطاعات  لهذه الدولاإلقتصادي  لمواجهة الفيروس ولضمان المستقبل

ولكون أنه تم تطبيق إحترازات بمختلف المستويات في العديد من الدول حدث تراجع في العديد من األسواق والسلع 

طبيعية بحذر ورغم تحسن . ورغم تخفيف اإلحترازات والعودة للحياة السواقفط مما أثر سلبا على أداء األومن بينها الن

 ، إال أن تداعيات الجائحة الزالت تضع اإلقتصاد تحت ضغط لعدم الوضوح الكلي ألثارها.  األسواقأداء 

    

 تفاصيل تغييرات شروط وأحكام الصندوق و مذكرة المعلومات وملخص المعلومات الرئيسة

 لم تجرى أي تغييرات خالل الفترة

 

 معلومات إضافية

الوحدات الحصول على معلومات إضافية من شأنها أن تمكنهم من اتخاذ قرار مدروس بشأن الصندوق يمكن لمالكي 

من خالل مراجعة مستندات الصندوق )الشروط واألحكام، ومذكرة المعلومات، وملخص المعلومات الرئيسة( المتوفرة 

 في موقع مدير الصندوق اإللكتروني.

 

الصناديق التي يمكن أن يستثمر فيها الصندوقنسبة رسوم اإلدارة المحتسبة على   

أخرى صناديق في باالستثمار الصندوق يقم لم  

 

 العموالت الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق

 ال يوجد
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) أ ( تقرير مراجع الحسابات والقوائم الماليةالملحق   
 



 
 
 
 
 
 

 صندوق األسهم الخليجية 
 )مدار من قبل شركة األول لالستثمار(

 
 القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( 

2020يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 





 قبل شركة األول لالستثمار( صندوق األسهم الخليجية )مدار من 

 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.  13إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من  

2 

 قائمة المركز المالي األولية الموجزة )غير مراجعة( 
 2020يونيو  30كما في 

 
 

 
 

 يونيو  30
2020 

 ديسمبر 31
2019 

 لاير سعودي  لاير سعودي إيضاح 
    

    الموجودات 
 1,131,897 1,508,975  نقدية وشبه نقدية 

 9,837,712 7,980,909 4 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 3,524 3,817  مدينون ودفعات مقدمة 

  ───────── ───────── 

 10,973,133 9,493,701  إجمالي الموجودات 
  ───────── ───────── 

    المطلوبات 
 73,071 42,961  مصاريف مستحقة الدفع

  ───────── ───────── 

    حقوق الملكية 
 10,900,062 9,450,740  صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات القابلة لالسترداد

  ───────── ───────── 

 10,973,133 9,493,701  إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 
  ═════════ ═════════ 

 744,612 741,609  وحدات مصدرة
  ═════════ ═════════ 

    
 14.6386 12.7436  صافي قيمة الموجودات العائدة لكل وحدة

  ═════════ ═════════ 

    
 



 قبل شركة األول لالستثمار( صندوق األسهم الخليجية )مدار من 

 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.  13إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من  
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 قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة )غير مراجعة( 
 2020يونيو   30المنتهية في لفترة الستة أشهر  

 
 
  

 إيضاح
2020 

 لاير سعودي
2019 

 لاير سعودي 
    الدخل 
ربح استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  )الخسارة(صافي

 الخسارة
5 (1,461,975) 2,161,997 

 447,431 206,404  توزيعات أرباح
  ───────── ───────── 

  (1,255,571) 2,609,428 
  ───────── ───────── 

    المصاريف 
 (199,067) (91,835) 8 أتعاب إدارة

 (81,405) (59,025) 7 مصاريف أخرى
  ───────── ───────── 

  (150,860) (280,472) 
  ───────── ───────── 

 2,328,956 (1,406,431)  )خسارة(ربح الفترة 
    

 - -  الشامل اآلخرالدخل 
  ───────── ───────── 

 2,328,956 (1,406,431)  اجمالي )الخسارة(الدخل الشامل للفترة 
  ═════════ ═════════ 

    
 
 
 



 قبل شركة األول لالستثمار( صندوق األسهم الخليجية )مدار من 

 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.  13إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من  
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 قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة )غير مراجعة( 
 2020يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 
 2020 

 لاير سعودي
2019 

 لاير سعودي 
   

   التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 2,328,956 (1,406,431) )خسارة(ربح الفتر 

   
 -  التعديالت لتسوية ربح الفترة إلى صافي التدفقات النقدية:

صافي أرباح غير محققة عن استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو    
 الخسارة

 
849,499 

 
(976,863)  

 ───────── ───────── 

 (556,932) 1,352,093 
   تعديالت رأس المال العامل:

 10,577,705 1,007,304 نقص في االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة   
 (935) (293) زيادة في المدينين والدفعات المقدمة   
 (70,933) (30,110) نقص في المصاريف المستحقة   
 ───────── ───────── 

 11,857,930 419,969 التشغيليةصافي التدفقات النقدية مـن األنشطة 
 ───────── ───────── 

   التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 
 (16,806,569) (42,891) سداد الوحدات المستردة

 ───────── ───────── 

 (16,806,569) (42,891) صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية
 ───────── ───────── 

 (4,948,639) 377,078  في النقدية وشبه النقدية  (النقصالزيادة ) صافي 
   

 5,605,874 1,131,897 النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة
 ───────── ───────── 

 657,235 1,508,975 النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة 
 ═════════ ═════════ 

   
 
 



 صندوق األسهم الخليجية )مدار من قبل شركة األول لالستثمار( 

 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.  13إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من  
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 قائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية الموجزة )غير مراجعة( 
 2020يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 

 
 معامالت الوحدات 

 
 يونيو: 30فيما يلي ملخصاً لمعامالت الوحدات للفترة المنتهية في 

 
 2020 

 وحدات 
2019 
 وحدات

   
 1,787,738 744,612 الوحدات في بداية الفترة 

 ───────── ──────── 
   

 -  - وحدات مصدرة خالل السنة
 (1,181,817) (3,003) وحدات مستردة خالل الفترة

 ───────── ──────── 
 (1,181,817) (3,003) صافي النقص في الوحدات 

 ───────── ──────── 
 605,921 741,609 الوحدات في نهاية الفترة 

 ═════════ ═════════ 

 
 

 
2020 

 لاير سعودي
2019 

 لاير سعودي 
   

 23,587,693 10,900,062 حقوق الملكية في بداية الفترة
 ───────── ───────── 

   
 2,328,956 (1,406,431) ربح الفترة)خسارة( 

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

 2,328,956 (1,406,431) إجمالي الدخل الشامل للفترة
   

 - - وحدات مصدرة خالل السنة
 (16,806,569) (42,891) وحدات مستردة خالل الفترة

 ───────── ───────── 

 9,110,080 9,450,740 حقوق الملكية في نهاية الفترة 
 ═════════ ═════════ 



 صندوق األسهم الخليجية )مدار من قبل شركة األول لالستثمار( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( 
 2020يونيو    30في  
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 عام -1
 

إن صندوق األسهم الخليجية )"الصندوق"( هو صندوق غير محدد المدة أنشئ في المملكة العربية السعودية بموجب اتفاق بين شركة 
"البنك"(  األول( )األول لالستثمار )"مدير الصندوق"(، شركة تابعة للبنك السعودي البريطاني )كانت سابقًا شركة تابعة للبنك 

 مالكي الوحدات"(.والمستثمرين في الصندوق )"
 

 ، المملكة العربية السعودية. 11431، الرياض 1467إن عنوان المكتب المسجل لمدير الصندوق هو ص.ب. 
 

 صندوق األسهم الخليجية

 2005نوفمبر  30 تاريخ طرح الصندوق

 2019نوفمبر  7 آخر تاريخ للشروط واألحكام المطبقة

 2019نوفمبر  7 المطبقةآخر تاريخ لمذكرة المعلومات 

 تقليدي الفئة

 تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل الغرض

 أسواق األسهم الخليجية قنوات االستثمار المسموح بها 

 صناديق أسواق النقد
 
 

)"أمين الحفظ"( للعمل كأمين حفظ وإداري ومسجل للصندوق. يتم دفع أتعاب الحفظ  قام الصندوق بتعيين شركة الرياض المالية
 وخدمات اإلداري من قبل الصندوق.  

 
إن مدير الصندوق مسؤول عن اإلدارة العامة ألنشطة الصندوق. كما يمكن لمدير الصندوق إبرام اتفاقيات مع المؤسسات األخرى 

 الحفظ أو الخدمات اإلدارية األخرى نيابة عن الصندوق. لتقديم الخدمات االستثمارية أو خدمات
 
 اللوائح النظامية  -2
 

يخضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار )"الالئحة"( الصادرة من قبل هيئة السوق المالية التي تنص على األمور التي يتعين 
 24هـ )الموافق 1427ذو الحجة  3السعودية اتباعها بتاريخ على جميع الصناديق االستثمارية العاملة في المملكة العربية 

( )"الالئحة المعدلة"(. يعتقد مدير  2016مايو  23هـ )الموافق 1437شعبان  16(، كما تم تعديل الالئحة بتاريخ 2006ديسمبر
 (.2016نوفمبر  6هـ )الموافق 1438صفر  6الصندوق أن الالئحة المعدلة كانت سارية منذ 

 
 أسس اإلعداد والتغيرات في السياسات المحاسبية  -3
 
 أسس اإلعداد 3-1

وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  2020يونيو  30تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة لفترة الستة أشهر المنتهية في 
افة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم ( "التقرير المالي األولي".إن القوائم المالية األولية الموجزة ال تتضمن ك34)

 .2019ديسمبر  31المالية السنوية، ويجب قراءتها جنبًا إلى جنب مع القوائم المالية السنوية الخاصة بالصندوق كما في 
 

حاسبي، باستثناء االستثمارات تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة على أساس التكلفة التاريخية، باستخدام مبدأ االستحقاق الم
 المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة. تم عرض هذه القوائم المالية األولية الموجزة

 قرب لاير سعودي. باللاير السعودي والذي يمثل العملة الوظيفية للصندوق. كما تم تقريب كافة المعلومات المالية المعروضة إلى أ
 
 المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة 3-2

ة تتماشى السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوي
 .2019ديسمبر  31للصندوق للسنة المنتهية في 

 
ــدار القوائم المالية األولية الموجزة   ــارية بعد حتى تاريخ إص ــادرة وغير الس ــيرات األخرى الص هناك العديد من التعديالت والتفس
ــيرات أي أثر جوهري على القوائم المالية األولية   ــندوق أنه لن يكون لهذه التعديالت والتفسـ ــندوق. ويعتقد مجلس إدارة الصـ للصـ

 سريانها. ذلك، عندندوق تطبيق هذه التعديالت والتفسيرات، إذا ينطبق الموجزة للصندوق. يعتزم الص



 صندوق األسهم الخليجية )مدار من قبل شركة األول لالستثمار( 

 )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( 
 2020يونيو   30

 

7 

 االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة -4
  

 تتكون االستثمارات من القطاعات التالية التي تتعرض للمخاطر كما بتاريخ إعداد القوائم المالية األولية الموجزة: 
 
 2019ديسمبر  31 2020يونيو  30 

 

 
النسبة  
  المئوية
 التكلفة  للقيمة 

القيمة  
 السوقية 

األرباح  
)الخسائر(  
 غير المحققة

 
النسبة 
 المئوية
 للقيمة

 
 التكلفة

القيمة 
 السوقية

األرباح 
)الخسائر( 

غير 
 المحققة

  
لاير 

 سعودي
لاير 

 لاير سعودي   لاير سعودي سعودي
لاير 

 سعودي 
لاير 

 سعودي 
         األسهم 

 383,853 3,552,960 3,169,107 36.12 ( 361,883) 2,607,116 2,968,999 32.67 البنوك

 (35,813) 1,177,265 1,213,078 11.97 ( 123,615) 851,635 975,250 10.67 المواد األساسية

 64,795 689,360 624,565 7.01 62,178 707,810 645,632 8.87 االتصاالت

 (32,257) 218,850 251,107 2.22 132,084 700,482 568,398 8.78 الرعاية الصحية

 (22,797) 1,033,070 1,055,867 10.50 ( 24,188) 354,293 378,481 4.44 الطاقة

 8,835 209,171 200,336 2.13 56,811 319,064 262,253 4.00 األغذية والمشروبات

 108,504 447,366 338,862 4.55 34,536 231,365 196,829 2.90 الخدمات االستهالكية

 22,355 290,765 268,410 2.96 ( 7,853) 209,580 217,433 2.63 التجزئة

تجزئة األغذية والسلع 
 42,059 120,185 78,126 1.51 األساسية

0.89 78,125 87,613 9,488 

 17,191 133,452 116,261 1.35 ( 13,169) 103,092 116,261 1.29 المرافق العامة

 13,669 95,232 81,563 0.96 19,992 101,556 81,564 1.27 التأمين

 (14,473) 27,360 41,833 0.28 - - - - السلع الرأسمالية

 - - - - ( 9,208) 42,700 51,908 0.54 النقل

 ( 260,061) 1,875,248 2,135,309 19.06 ( 393,954) 1,632,031 2,025,985 20.43 أخرى

 ─── ─────── ─────── ──────── ──── ──────── ─────── ─────── 

 100 8,567,119 7,980,909 (586,210 ) 100 9,574,423 9,837,712 263,289 

 ════ ═══════ ═══════ ════════ ════ ════════ ═══════ ═══════ 

 
 فيما يلي بيان التعرض الجغرافي لمحفظة االستثمارات كما بتاريخ قائمة المركز المالي األولية الموجزة:

 
 2019ديسمبر  31 2020يونيو  30 

 

 
النسبة  
  المئوية
 التكلفة  للقيمة 

القيمة  
 السوقية 

األرباح  
)الخسائر(  
 غير المحققة

 
النسبة 
 المئوية
 للقيمة

 
 التكلفة

القيمة 
 السوقية

األرباح 
)الخسائر( 

غير 
 المحققة

  
لاير 

  لاير سعودي لاير سعودي سعودي
لاير 

 سعودي 
لاير 

 سعودي 
لاير 

 سعودي 
         األسهم 

 523,348 7,962,464 7,439,116 80.94 ( 192,256) 6,348,878 6,541,134 79.55 المملكة العربية السعودية

 ( 262,738) 1,192,516 1,455,254 12.12 ( 122,370) 826,352 948,722 10.35 دولة الكويت  

االمارات العربية  
 المتحدة

 
10.10 

 
1,077,263 

 
805,679 

 
(271,584 ) 

 
6.94 

 
680,053 

 
682,732 

 
2,679 

 ─── ─────── ─────── ──────── ──── ──────── ─────── ─────── 

 100 8,567,119 7,980,909 (586,210 ) 100 9,574,423 9,837,712 263,289 

 ═══ ══════ ═══════ ════════ ═════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةصافي الربح من االستثمارات  -5
 
 يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في  
 2020 

 لاير سعودي
2019 

 لاير سعودي 
   

 1,185,133 (612,476)  أرباح )خسائر( محققة
 976,864 (849,499) )خسائر( محققة أرباح غير

 ───────── ───────── 

 (1,461,975) 2,161,997 
 ═════════ ═════════ 

 
 القيمة العادلة لألدوات المالية  -6

لدى الصندوق فقط استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي تم قياسها بالقيمة العادلة وتصنيفها ضمن 
من التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة. تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة لكافة الموجودات والمطلوبات المالية األخرى  1المستوى 

لقوائم المالية تقارب قيمتها الدفترية وذلك نظراً لمدتها قصيرة األجل وإمكانية تسييلها على الفور. ويتم تصنيفها جميعاً بتاريخ إعداد ا
من التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة. وخالل الفترة، لم يكن هناك تحويل في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة  2ضمن المستوى 

 تناه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.للموجودات المالية المق
 
 المصاريف األخرى -7

  
 يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في   

 2020 
 لاير سعودي

2019 
 لاير سعودي 

   
 17,355 19,945   أتعاب مراجعة

 12,000 12,000 أتعاب حفظ
 7,439 7,946 رسوم المؤشر االسترشادي

 12,041 6,925 مضافةضريبة قيمة 
 2,471 4,273 (8أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة )إيضاح 

 3,720 3,740 رسوم إشراف هيئة السوق المالية
 2,480 2,494 رسوم تداول

 23,899 1,702 وساطة 
 ───────── ───────── 
 59,025 81,405 
 ═════════ ═════════ 

 
 المعامالت مع الجهات ذات العالقة -8
 
 تعاب اإلدارة والمعامالت األخرىأ

يدار الصندوق من قبل مدير الصندوق. ويدفع الصندوق نظير هذه الخدمات أتعاب إدارة يتم احتسابها بتاريخ كل يوم تقويم وذلك  

من الصافي اليومي لموجودات الصندوق. إضافة إلى ذلك، يقوم مدير الصندوق بتحميل رسوم اشتراك  %1.95بمعدل سنوي قدره 
على االستردادات خالل شهر من  %0.5على إجمالي االشتراكات لتغطية التكاليف اإلدارية، ورسوم استرداد بواقع  %1.5درها ق

 :2019يونيو  30لاير سعودي ) 91,835االشتراك، ويعاد استثمارها في الصندوق. وقد بلغ إجمالي أتعاب اإلدارة للفترة 
 لاير سعودي(.  199.067

 الصندوق المصاريف األخرى المدفوعة من قبل مدير الصندوق نيابة عنه.تحمل على 
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 )تتمة(  المعامالت مع الجهات ذات العالقة -8

  مجلس اإلدارة 

يستحق أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين مكافأة يتم تحديدها وفقا لشروط وأحكام الصندوق نظير خدماتهم المتعلقة بحضور اجتماعات 

بواقع   اجتماع وذلكلاير سعودي لكل  3,000حاليًا مجلس اإلدارة أو اجتماعات الصندوق. تبلغ أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة 
عضو مجلس إدارة ويتم دفعها بالتساوي من قبل كافة الصناديق الخاضعة إلشراف مجلس اإلدارة. سنويًا كحد أقصى لكل   اجتماعين

لاير سعودي إلى كل عضو مجلس إدارة مستقل من قبل الصندوق سنويًا. وقد بلغت مكافأة أعضاء   2,000قدرها  كما يتم دفع أتعاب  
لاير سعودي(. وبلغت األتعاب المستحقة ألعضاء   2.471  :2019يونيو   30لاير سعودي )  4,273مجلس اإلدارة في نهاية الفترة  
 لاير سعودي(.  8.571: 2019ديسمبر   31لاير سعودي ) 4.273مجلس اإلدارة في نهاية الفترة 

 

 الوحدات المملوكة من قبل الجهات ذات العالقة

 ة في القوائم المالية األولية الموجزة:فيما يلي بيان باألرصدة كما في نهاية الفترة الناتجة عن هذه المعامالت والمدرج 

 

 طبيعة المعاملة  الجهة ذات العالقة وطبيعة العالقة 
 يونيو  30

2020 
 ديسمبر 31
 2019 

 وحدات وحدات   
    

500  500 وحدات مملوكة   موظفو البنك
 ───────  ───────

          500  500
 ═══════  ═══════

 
 االستحقاق للموجودات والمطلوبات تحليل تواريخ  -9

 
 يوضح الجدول أدناه تحليل للموجودات والمطلوبات حسب الفترة المتوقع فيها استردادها أو سدادها، على التوالي:

 

 2020يونيو  30كما في 

 خالل

 شهًرا  12
 بعد

 اإلجمالي  شهًرا  12
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 
    

    الموجودات 
 1,508,975 - 1,508,975 نقدية وشبه نقدية 

 7,980,909 - 7,980,909 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 3,817 - 3,817 مدينون ودفعات مقدمة 

 ───────── ───────── ───────── 

 9,493,701 - 9,493,701 إجمالي الموجودات 
 ───────── ───────── ───────── 

    المطلوبات 
 42,961 - 42,961 مصاريف مستحقة الدفع

 ───────── ───────── ───────── 

 42,961 - 42,961 إجمالي المطلوبات 
 ═════════ ═════════ ═════════ 
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 )تتمة(  تحليل تواريخ االستحقاق للموجودات والمطلوبات  -9
 

 2019ديسمبر  31كما في 

 خالل

 شهًرا 12
 بعد

 اإلجمالي شهًرا 12
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  
    

    الموجودات 
 1,131,897  - 1,131,897  نقدية وشبه نقدية 

 9,837,712  - 9,837,712  استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 3,524  - 3,524  مدينون ودفعات مقدمة  

 ───────── ───────── ───────── 

 10,973,133 - 10,973,133 إجمالي الموجودات 
 ───────── ───────── ───────── 

    المطلوبات 
 73,071 - 73,071 مصاريف مستحقة الدفع

 ───────── ───────── ───────── 

 73,071 - 73,071 إجمالي المطلوبات 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 
 

 التقويم فترة  -10
 

 (.2019ديسمبر  31:  2019)  2020يونيو    30كان آخر يوم تقويم للفترة هو 

 
 على القوائم المالية  19األثر الناتج عن كوفيد  -11

 
( ال يزال في تطور وازدياد. ولذلك، فإنه من الصعوبة بمكان التنبؤ اآلن بحجم ومدى  19 إن تفشي فيروس كرونا المستجد )كوفيد

 األثر الكامل الناتج عن ذلك على الصندوق وعلى األعمال التجارية واالقتصادية.
 

نبؤ بها بشكل دقيق وال يزال من غير المؤكد تحديد حجم ومدى تلك اآلثار ويتوقف ذلك على التطورات المستقبلية التي ال يمكن الت
في الوقت الحالي، مثل معدل انتقال الفيروس وحجم ومدى فعالية اإلجراءات المتخذة بهدف احتوائه. وفي ضوء عدم التأكد حالًيا 

 من األثر االقتصادي، فإنه من غير الممكن إجراء تقدير موثوق به لألثر الناتج عن ذلك بتاريخ اعتماد هذه القوائم المالية.
 

 التطورات قد تؤثر على النتائج المالية والتدفقات النقدية والمركز المالي للصندوق مستقبالً. إن هذه

 

 األحداث الالحقة -12
 

في رأي اإلدارة، لم تكن هناك أي أحداث الحقة لتاريخ إعداد القوائم المالية وقبل إصدار هذه القوائم المالية األولية الموجزة والتي 
 تتطلب إجراء تعديالت أو تقديم إفصاحات بشأنها في هذه القوائم المالية األولية الموجزة.

 
 اعتماد القوائم المالية األولية الموجزة -13

 

أغسطس  13هـ )الموافق 1440ذو الحجة  23م اعتماد هذه القوائم المالية األولية الموجزة من قبل مجلس إدارة الصندوق بتاريخ ت   
2020.) 

 


