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ﻣﺪﻳــﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ﺷــﺮﻛﺔ أرﺑﺎح اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺷــﺮﻛﺔ أرﺑــﺎح اﻟﻤﺎﻟﻴــﺔ ﻫــﻲ ﺷــﺮﻛﺔ ﻣﺴــﺎﻫﻤﺔ ﺳــﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻘﻔﻠــﺔ ﺑــﺮأس ﻣــﺎل
ﻳﺒﻠﻎ  220ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳــﻌﻮدي ﻣﺪﻓﻮع ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ .ﻣﺮﻛﺰﻫﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴــﻲ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
اﻟﺪﻣﺎم ،وﺳﺠﻠﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎري رﻗﻢ ) .(2050059020ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
رﻗــﻢ ) . (37-07083واﻷﻧﺸــﻄﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴــﻴﺔ ﻟﻠﺸــﺮﻛﺔ ﻫــﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣــﻞ ﻛﺄﺻﻴــﻞ ووﻛﻴﻞ،
اﻟﺘﻌﻬــﺪ ﺑﺎﻟﺘﻐﻄﻴــﺔ ،اﻹدارة ،واﻟﱰﺗﻴــﺐ ،وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺸــﻮرة واﻟﺤﻔﻆ.

ﺗﻘﺎرﻳـﺮ اﻟﺼﻨــﺪوق ﻣﺘﺎﺣــﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ أرﺑﺎح www.arbahcapital.com
224 027 920

2

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻨﺼﻒ ﺳــﻨﻮي  2018ﻣـ

اﻟﻤﺤﺘﻮﻳــﺎت

)ﺣﺴــﺐ اﻟﻤﻠﺤــﻖ رﻗــﻢ  5ﻣﻦ ﻻﺋﺤﺔ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎر(:

ج

ﻣﺪﻳــﺮ اﻟﺼﻨﺪوق:

و

اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ:
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ج /ﻣﺪﻳــﺮ اﻟﺼﻨﺪوق
 - 1اﻻﺳــﻢ واﻟﻌﻨﻮان:
ﻣﺪﻳــﺮ اﻟﺼﻨــﺪوق ﻫــﻲ ﺷــﺮﻛﺔ أرﺑــﺎح اﻟﻤﺎﻟﻴــﺔ  ،وﻫــﻲ ﺷــﺮﻛﺔ ﻣﺴــﺎﻫﻤﺔ ﺳــﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻘﻔﻠــﺔ ﻣﺆﺳﺴــﺔ
ﺑﻤﻮﺟــﺐ أﻧﻈﻤــﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬــﺎ ﺷــﺮﻛﺔ اﺳــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ إﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼــﺔ
ﻣﺮﺧﺼـ ًﺎ ﻟﻬــﺎ ﺑﻤﻮﺟــﺐ ﻻﺋﺤــﺔ اﻷﺷــﺨﺎص اﻟﻤﺮﺧــﺺ ﻟﻬــﻢ واﻟﺼــﺎدرة ﻣــﻦ ﻫﻴﺌــﺔ اﻟﺴــﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴــﺔ ﺑﱰﺧﻴــﺺ
رﻗﻢ)(07083-37ﺑﺘﺎرﻳﺦ) 17أﻏﺴﻄﺲ2008م(اﻟﻤﻮاﻓﻖﻟﻠﻴﻮماﻟﺴﺎدسﻋﺸﺮﻣﻦﺷﻬﺮﺷﻌﺒﺎنﻟﻌﺎم1429
ﻫ ﻟﻤﺰاوﻟﺔ أﻋﻤﺎل اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺳــﺠﻞ ﺗﺠﺎري رﻗﻢ ) (2050059020وﻣﻘﺮﻫﺎ ﺑﺮج ﺳــﺎﻣﻚ  ،ﺷــﺎرع
اﻟﺨﻠﻴﺞ  ،اﻟﺪﻣﺎم  ،ص ب 8807اﻟﺪﻣﺎم  31492اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ  ،ﻫﺎﺗﻒ966 (3) 8316400 :
وﻓﺎﻛــﺲ  966 (3) 8093075وﻣﻮﻗﻌﻬــﺎ اﻹﻟﻜﱰوﻧــﻲ www.arbahcapital.com

 - 3ﺗﻘﺮﻳـﺮ ﻋــﻦ أداء اﻟﺼﻨﺪوق
ﺧــﻼل اﻟﻔــﱰة:

 - 2أﻧﺸــﻄﺔ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺧــﻼل اﻟﻔــﱰة:
اﻟﻘﻄﺎع

%

أداء اﻟﺼﻨﺪوق

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻤﻬﻨﻴﺔ

26.22

1.92%

اﻟﻤﻮاد اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

21.45

ﺑﻀﺎﺋﻊ رأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ

15.40

ﻧﻘﻞ

12.70

اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ

11.27

ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ

12.96

أداء اﻟﻤﺆﺷﺮ
-1.06%
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 - 4ﺗﻐﻴـﲑات ﺣﺪﺛــﺖ ﻋﻠــﻰ اﻟﺸــﺮوط واﻷﺣــﻜﺎم وﻣﺬﻛﺮة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﻼل اﻟﺴــﻨﺔ:
 ﺗﻌﺪﻳــﻞ ﻣﻠﺨــﺺ اﻟﺼﻨﺪوق أﻳــﺎم اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ. ﺗﻌﺪﻳــﻞ ﺗﻘﻮﻳــﻢ وﺣﺪات اﻟﺼﻨﺪوق. ﺗﻐﻴـﲑ ﻣﺴــﺆول إدارة اﻟﻤﻄﺎﺑﻘــﺔ واﻻﻟﺘﺰام. ﺗﻌﺪﻳﻞ اﺳــﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ وأﻫﺪاف و اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴــﻴﺔ ﻟﻺﺳـﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق. ﺗــﻢ أﺿﺎﻓــﺔ ﺗﻄﺒﻴــﻖ ﺿﺮﻳﺒــﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﻨﺴــﺒﺔ .5% ﺗﻌﻴـﲔ اﻻﻧﻤــﺎء ﻟﻺﺳـﺘﺜﻤﺎر أﻣــﲔ ﺣﻔــﻆ ل ﺻﻨﺪوق أرﺑــﺎح ﻟﻠﻄﺮوﺣﺎت اﻷوﻟﻴﺔ. -ﺗﻐﻴـﲑ اﻟﻤﺤﺎﺳــﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ.

 - 5ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت آﺧﺮى:
ﻳﻤﻜﻨــﻢ اﻻﻃــﻼع ﻋﻠــﻰ اﻟﻤﻮﻓــﻊ اﻹﻟﻜﱰوﻧــﻲ ﻟﻠﺸــﺮﻛﺔ ﺣﻴــﺚ ﻳﺘــﻢ ﻧﺸــﺮ ﺗﻘﺎرﻳــﺮ دورﻳــﺔ ﻋــﻦ أداء
اﻟﺼﻨﺪوق.

 - 6اﺳـﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺼﻨــﺪوق ﻓــﻲ ﺻﻨﺎدﻳﻖ آﺧﺮى:
ﻳﺴــﺘﺜﻤﺮ ﺻﻨــﺪوق أرﺑــﺎح ﻟﻠﻄﺮوﺣــﺎت اﻷوﻟﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺻﻨــﺪوق أرﺑــﺎح ﻟﻸﺳــﻬﻢ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ وﻧﺴــﺒﺔ
رﺳــﻮم اﻹدارة  1.75%ﺳــﻨﻮﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺻﻨﺪوق.

 - 7اﻟﻌﻤــﻮﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ:
ﻟــﻢ ﻳﺘﻠــﻖ ﻣﺪﻳــﺮ اﻟﺼﻨﺪوق أي ﻋﻤﻮﻻت ﺧﺎﺻﺔ.

و  -اﻟﻘﻮاﺋــﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴــﺔ :

صندوق أرباح للطروحات األولية
صندوق استثماري  -عام مفتوح
( ُمدار من شركة أرباح المالية)
القوائم المالية األولية المختصرة (غير المدققة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م
مع
تقرير المراجع المستقل

صندوق أرباح للطروحات األولية
صندوق استثماري  -عام مفتوح
( ُمدار من شركة أرباح المالية)
القوائم المالية األولية المختصرة (غير المدققة)
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تقرير المراجع المستقل
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تقرير المراجع المستقل عن فحص
القوائم المالية األولية
إلى السادة  /مالكي الوحدات في
صندوق أرباح للطروحات األولية
صندوق استثماري  -عام مفتوح
) ُمدار من شركة أرباح المالية(
الدمام – المملكة العربية السعودية
تقرير عن فحص القوائم المالية األولية المختصرة
مقدمة
لقد فحصنا القوائم المالية األولية المختصرة في  ٣٠يونيو ٢٠١٨م المرفقة لصندوق أرباح للطروحات األولية
)"الصندوق"( المدار من قبل شركة أرباح المالية )"مدير الصندوق"( المكونة من:






قائمة المركز المالي المختصرة كما في  ٣٠يونيو ٢٠١٨م،
قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المختصرة لفترة الستة أشھر المنتھية في  ٣٠يونيو ٢٠١٨م،
قائمة التغيرات في صافي الموجودات العائدة إلى مالكي الوحدات المختصرة لفترة الستة أشھر المنتھية في ٣٠
يونيو ٢٠١٨م،
قائمة التدفقات النقدية المختصرة لفترة الستة أشھر المنتھية في  ٣٠يونيو ٢٠١٨م،
االيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة.

إن مدير الصندوق ھو المسؤول عن إعداد وعرض ھذه القوائم المالية األولية المختصرة وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي
)" (٣٤التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية واالمتثال ألحكام صناديق االستثمار الصادرة من
ھيئة السوق المالية وأحكام وشروط الصندوق .إن مسؤوليتنا ھي إبداء استنتاج عن ھذه القوائم المالية األولية المختصرة
استناداً إلى فحصنا.
نطاق الفحص
لقد قمنا بالفحص وفقا ً للمعيار الدولي الرتباطات الفحص )" (٢٤١٠فحص المعلومات المالية األولية المُنفذ من قبل
المراجع المستقل للشركة" المعتمد في المملكة العربية السعودية .ويتكون فحص القوائم المالية األولية من توجيه
استفسارات بشكل أساسي لألشخاص المسئولين عن األمور المالية والمحاسبية ،وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات
فحص أخرى .ويعد الفحص أقل
بشكل كبير في نطاقه من المراجعة التي يتم القيام بھا وفقا ً للمعايير الدولية للمراجعة
ٍ
المعتمدة في المملكة العربية السعودية ،وبالتالي لن يمكننا من الحصول على تأكيد بأننا سنعلم بجميع األمور الھامة التي
يمكن التعرف عليھا خالل عملية المراجعة .وعليه ،فإننا لن ُنبدي رأي مراجعة.

كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون ،شركة مھنية مسجلة في المملكة
العربية السعودية وعضو غير شريك في شبكة شركات كي بي إم جي المستقلة والتابعة لـ كي بي
إم جي العالمية ،شركة تعاونية سويسرية.

االستنتاج
استناداً إلى فحصنا ،لم يلفت انتباھنا شيء يجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية األولية المختصرة في  ٣٠يونيو ٢٠١٨م
المرفقة لصندوق أرباح للطروحات األولية )"الصندوق"( غير معدة ،من جميع الجوانب الجوھرية ،وفقا لمعيار
المحاسبة الدولي )" (٣٤التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية.
أمور أخرى
تم مراجعة القوائم المالية األولية للصندوق لفترة الستة أشھر المنتھية في  ٣٠يونيو ٢٠١٧م من قبل مراجع حسابات
آخر والذي أبدى استنتاجا ً غير معدل على ھذه القوائم المالية األولية بتاريخ  ١٢يوليو ٢٠١٧م وتم مراجعة القوائم المالية
للصندوق للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٧م من قبل مراجع حسابات آخر والذي أبدى رأيا ً غير معدّل على ھذه
القوائم المالية بتاريخ  ٢٢يناير ٢٠١٨م.
عن  /كي بي إم جي الفوزان وشركاه
محاسبون ومراجعون قانونيون

_______________________
عبدالعزيز عبدﷲ النعيم
ترخيص رقم ٣٩٤
الخـبر
التاريخ ٣ :ذو الحجة ١٤٣٩ھـ
الموافـق ١٤ :أغسطس ٢٠١٨م

صندوق أرباح للطروحات األولية
صندوق استثماري  -عام مفتوح
( ُمدار من شركة أرباح المالية)
قائمة المركز المالي المختصرة
كما في  30يونيو 2018م
(باللاير السعودي)

إيضاحات
الموجودات
نقد وما في حكمه
توزيعات أرباح مدينة
استامار بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
استامارات محتفظ بها لغرض المتاجرة
موجودات أخرى
مجموع الموجودات

7
8
12

 30يونيو
2018م
(غير مدققة)
13,966,951
143,400
15,625,749
20,029
29,756,129

 31ديسمبر
2017م
(مدققة)
3,906,117
121,875
44,949,879
11,245
48,989,116

 1يناير
2017م
(غير مدققة)
34,300,605
37,213
49,487,231
11,163
83,836,212

المطلوبات
مصروفات مستحقة
مجموع المطلوبات
صافي الموجودات العائدة إلى مالكي الوحدات
عدد الوحدات المصدرة

111,319
111,319
29,644,810
1,680,945

94,900
94,900
48,894,216
2,826,674

163,001
163,001
83,673,211
4,142,202

صافي قيمة الموجودات العائدة لكل وحدة (لاير سعودي)

17.64

17.30

20.20

تم اعتماد هذه القوائم المالية األولية المختصرة الظاهرة في الصفحات من  3إلى  21من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  3ذو الحجة 1439هـ،
المواف  14أغسطس 2018م وتم توقيعها نيابة عنهم من قبل:

سامح عواد
المدير المالي

حسن خليل المصري
عضو مجلس إدارة

تعد اإليضاحات من ( )1إلى ( )16جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية المختصرة.

1

صندوق أرباح للطروحات األولية
صندوق استثماري  -عام مفتوح
( ُمدار من شركة أرباح المالية)
قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المختصرة (غير مدققة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م
(باللاير السعودي)
لفترة الستة أشهر المنتهية في
 30يونيو
2018م
2017م
(غير مدققة)
(غير مدققة)

إيضاحات

579,126
753,736
1,332,862

762,266
()7,305,536
()6,543,270

)(430,768
()13,144
()11,550
()8,300
()37,625
)(501,387

()654,078
()13,035
()11,000
()8,300
()37,500
()723,913

صافي ربح ( /خسارة) الفترة

831,475

()7,267,183

الدخل الشامل اآلخر

-

-

الزيادة ( /االنخفاض) في صافي الموجودات العائدة إلى مالكي الوحدات

831,475

()7,267,183

إيراد توزيعات أرباح
صافي الربح من استامارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
صافي الخسارة من استامارات محتفظ بها لغرض المتاجرة

9
10

إجمالي الربح ( /الخسارة)

11

أتعاب إدارة وحفظ
أتعاب المؤشر االسترشادي
أتعاب مهنية
مكافأة أعضاء مجلس إدارة الصندوق
مصروفات عمومية وإدارية أخرى
مجموع مصروفات التشغيل

11

تعد اإليضاحات من ( )1إلى ( )16جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية المختصرة.

2

صندوق أرباح للطروحات األولية
صندوق استثماري  -عام مفتوح
( ُمدار من شركة أرباح المالية)
قائمة التغيرات في صافي الموجودات العائدة إلى مالكي الوحدات المختصرة (غير مدققة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م
(باللاير السعودي)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2018م
2017م
(غير مدققة)
(غير مدققة)
صافي الموجودات العائدة إلى مالكي الوحدات في بداية الفترة

الزيادة ( /االنخفاض) في صافي الموجودات العائدة إلى مالكي الوحدات
اشتراكات واستردادات مالكي الوحدات:
المتحصل من االشتراك في الوحدات
مسدد مقابل استرداد الوحدات

صافي الموجودات العائدة إلى مالكي الوحدات في نهاية الفترة

48,894,216

83,673,211

831,475

()7,267,183

()20,080,881
()20,080,881

4,031,305
()21,082,833
()17,051,528

29,644,810

59,354,500

لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2018م
2017م
الوحدات

عدد معامالت الوحدات

الوحدات

الوحدات المصدرة في بداية الفترة

2,826,674

4,142,202

الوحدات المصدرة خالل الفترة
الوحدات المستردة خالل الفترة

()1,145,729
()1,145,729

210,000
()1,099,068
()889,068

الوحدات المصدرة في نهاية الفترة

1,680,945

3,253,134

تعد اإليضاحات من ( )1إلى ( )16جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية المختصرة.

3

صندوق أرباح للطروحات األولية
صندوق استثماري  -عام مفتوح
( ُمدار من شركة أرباح المالية)
قائمة التدفقات النقدية المختصرة (غير مدققة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م
(باللاير السعودي)

لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2018م
2017م
(غير مدققة)
(غير مدققة)
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:
صافي ربح ( /خسارة) الفترة

831,475

()7,267,183

تسويات لـ:
إيراد توزيعات أرباح
صافي الربح من استامارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
صافي الخسارة من استامارات محتفظ بها لغرض المتاجرة

()579,126
()753,736
)(501,387

()762,266
7,305,536
()723,913

صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
شراء استامارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
المتحصل من بيع استامارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
شراء استامارات محتفظ بها لغرض المتاجرة
المتحصل من استامارات محتفظ بها لغرض المتاجرة
مصروفات مستحقة
موجودات أخرى
توزيعات أرباح مستلمة
صافي النقد المتوفر من األنشطة التشغيلية

()67,201,382
97,279,248
16,419
)(8,784
557,601
30,141,715

()277,020,188
279,260,652
()12,846
()15,752
662,230
2,150,183

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:
المتحصل من إصدار وحدات
مسدد مقابل استرداد وحدات
صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

()20,080,881
()20,080,881

4,031,305
()21,082,833
()17,051,528

صافي الزيادة ( /االنخفاض) في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه في بداية الفترة
النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

10,060,834
3,906,117
13,966,951

()14,901,345
34,300,605
19,399,260

تعد اإليضاحات من ( )1إلى ( )16جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية المختصرة.

4

صندوق أرباح للطروحات األولية
صندوق استثماري  -عام مفتوح
( ُمدار من شركة أرباح المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مدققة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م
(باللاير السعودي)
.1
(أ)

الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية
إن صندوق أرباح للطروحات األولية ("الصندوق") هو صندوق استاماري عام مفتوح متواف مع أحكام ومبادئ الشريعة
اإلسالمية تم إنشاؤه وإدارته بموجب ترتيب تعاقدي بين شركة أرباح المالية ("مدير الصندوق") والمستامرين بالصندوق ("مالكو
الوحدات") ،بموجب الئحة االستامار ("الالئحة") الصادرة عن مجلس إدارة هيئة السوق المالية .تم اعتماد شروط وأحكام
الصندوق من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ  11جمادى الااني  1431هـ ( 25مايو 2010م) .وبدأ الصندوق أعماله بتاريخ 28
ربيع الااني 1432هـ (المواف  2إبريل 2011م).
يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال المستامر على المدى المتوسط وطويل األجل بشكل متواف مع أحكام ومبادئ الشريعة
اإلسالمية من خال ل االستامار بشكل رئيسي في األسهم العامة للشركات خالل فترة الطرح األولي العام ألسهمها أو في أسهم
الشركات الجديدة وأسهم حقوق األولوية للشركات التي لم يمض عليها خمس سنوات من تاريخ إدراجها في السوق المالية بالمملكة
العربية السعودية .كما يسعى الصندوق إلى االستامار في صنادي أخرى والتي لها نفس األهداف واالستراتيجيات متى سنحت
الفرصة .إن الصندوق مفتوح المدة ،وال يقوم بتوزيع أية أرباح على مالكي الوحدات بل يعاد استامار جميع األرباح المتحققة في
الصندوق وفقا الستراتيجيته بطريقة تنعكس على سعر الوحدة في الصندوق.
يتعامل مدير الصندوق مع مالكي الوحدات في الصندوق على أساس أنه وحدة محاسبية مستقلة .وبناء على ذلك ،يقوم مدير
الصندوق بإعداد قوائم مالية مستقلة للصندوق.

(ب) يخضع الصندوق ألحكام صنادي االستامار ("األحكام") الصادرة من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ  3ذو الحجة  1427هـ
(المواف  24ديسمبر 2006م) المعدلة بتاريخ  16شعبان 1437هـ (المواف  23مايو 2016م) ("األحكام المعدلة") ،والتي
توضح المتطلبات الخاصة بعمل جميع الصنادي االستامارية داخل المملكة العربية السعودية .دخلت األحكام المعدلة حيز التنفيذ
بتاريخ  6صفر 1438هـ (المواف  6نوفمبر 2016م).
(ج) إن إدارة الصندوق هي من مسؤولية مدير الصندوق .حيث يتقاضى مدير الصندوق من كل مشترك رسوم اشتراك في الصندوق
بنسبة ال تتجاوز  %2من قيمة المبلغ المشترك به .حيث ال يتم إدراج هذه الرسوم ضمن القوائم المالية األولية المختصرة
للصندوق .كما يتقاضى مدير الصندوق أتعاب إدارة بواقع  %1.75وأتعاب حفظ (للفترة حتى  29مارس 2018م) بواقع
 %0.25يتم احتسابها في كل يوم تقييم بناء على صافي قيمة موجودات الصندوق .يح لمدير الصندوق تحميل كافة المصروفات
العمومية األخرى المتعلقة بإدارة الصندوق وبحد أقصى  75.000لاير سعودي لكل سنة مالية غير شاملة أتعاب المراجع
الخارجي ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وأتعاب المؤشر االسترشادي.
(د)

.2
(أ)

قام مدير الصندوق بتوقيع اتفاقية بتاريخ  9رجب 1439هـ (المواف  26مارس 2018م) تقضي بتعيين شركة اإلنماء لالستامار
("أمين الحفظ") كأمين حفظ مستقل لموجودات الصندوق .ومع ذلك ،فإن مدير الصندوق بصدد تحويل عهدة موجودات الصندوق
إلى أمين الحفظ .يح ألمين الحفظ تحميل أتعاب حفظ بواقع  %0.1وبحد أدنى  40.000لاير سعودي وأتعاب تداول بواقع
 ٪0.01وبحد أقصى  250.000لاير سعودي .يتم احتساب وتحصيل هذه األتعاب في كل يوم تقييم بناء على صافي قيمة
موجودات الصندوق ويتم دفعها شهريا .تم تحديث شروط وأحكام الصندوق وفقا لذلك.
أسس اإلعداد
المعايير المحاسبية المطبقة
تم إعداد هذه القوائم المالية األولية المختصرة للصندوق وفقا لمعيار المحاسبة الدولي (" )34التقرير المالي األولي" المعتمد في
المملكة العربية السعودية.
تم إعداد هذه القوائم المالية األولية المختصرة للصندوق للمرة األولى وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي لجزء من الفترة التي
تغطيها القوائم المالية السنوية للصندوق للمرة األولى وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي ،والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية
رقم " 1تطبي المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى" المعتمدة في المملكة العربية السعودية مع تحديد تاريخ 1
يناير 2017م ليكون تاريخ التحول إلى وتطبي المعايير الدولية للتقرير المالي.
قام الصندوق بتطبي المعيار الدولي للتقرير المالي ( - )9األدوات المالية ،والمعيار الدولي للتقرير المالي ( )15اإليرادات من
العقود مع العمالء من  1يناير 2018م وتم اإلفصاح عن السياسات المحاسبية لهذه المعايير الجديدة في إيضاح ( )3وإيضاح (.)4
تم اإلفصاح عن األحكام والتقديرات الهامة المتعلقة بانخفاض القيمة في إيضاح إدارة المخاطر المالية أخذا في االعتبار تطبي
المعيار الدولي للتقرير المالي ( )9للمرة األولى.

5

صندوق أرباح للطروحات األولية
صندوق استثماري  -عام مفتوح
( ُمدار من شركة أرباح المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مدققة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م
(باللاير السعودي)
.2

أسس اإلعداد (يتبع)

(أ)

المعايير المحاسبية المطبقة (يتبع)
ال تشتمل القوائم المالية األولية المختصرة على جميع المعلومات المطلوبة للقوائم المالية السنوية .ومع ذلك ،تم إدراج إيضاحات
تفسيرية محددة لشرح األحداث والمعامالت الهامة لفهم التغييرات في المركز واألداء المالي للصندوق منذ آخر قوائم مالية سنوية
مدققة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م.
يعرض إيضاح ( )6شرحا حول كيفية تأاير التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية
والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبة القانونيين على المركز المالي واألداء المالي والتدفقات
النقدية المفصح عنها للصندوق.

(ب)

أسس القياس
تم إعداد هذه القوائم المالية األولية المختصرة على أساس مبدأ التكلفة التاريخية ما عدا االستامارات وهي مسجلة بالقيمة العادلة.

(ج)

استخدام األحكام والتقديرات
عند إعداد هذه القوائم المالية األولية المختصرة ،قامت اإلدارة بوضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤار على تطبي السياسات
المحاسبية والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات .قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على أساس مستمر .يتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات بأار مستقبلي.

.3

أثر التغيرات في السياسات المحاسبية بسبب تطبيق المعايير الجديدة
ابتداء من  1يناير 2018م ،قام الصندوق بتطبي معيارين محاسبيين جديدين معتمدين في المملكة العربية السعودي ،وفيما يلي
بيان بأار تطبي هذين المعيارين:
المعيار الدولي للتقرير المالي ( )15اإليرادات من العقود مع العمالء
صدر المعيار الدولي للتقرير المالي ( )15في مايو 2014م ويسري للفترات التي تبدأ في أو بعد  1يناير 2018م .يضع المعيار
الدولي للتقرير المالي ( )15نموذج شامل موحد للمحاسبة عن اإليرادات الناشئة عن العقود المبرمة مع العمالء ويحل محل
توجيهات اإليرادات الصادرة سابقا ،وهي موجودة في عدة معايير وتفسيرات في إطار المعايير الدولية للتقرير المالي .تتمال
اإليرادات الرئيسية للصندوق في توزيعات األرباح والربح المحق وغير المحق من االستامار بالقيمة العادلة من خالل األرباح
أو الخسائر ولذلك فإن أار تطبي المعايير الدولية للتقرير المالي غير جوهري على الصندوق.
المعيار الدولي للتقرير المالي ( – )9األدوات المالية
قام الصندوق بتطبي المعيار الدولي للتقرير المالي ( - )9األدوات المالية الصادر في يوليو 2014م ويكون تاريخ تطبيقه للمرة
األولى هو  1يناير 2018م .يدخل المعيار الجديد تغييرات أساسية على محاسبة الموجودات المالية وبعض جوانب المحاسبة
للمطلوبات المالية.
فيما يلي ملخص التغييرات الرئيسية في السياسات المحاسبية للصندوق الناتجة عن تطبي المعيار الدولي للتقرير المالي (:)9

تبويب الموجودات المالية والمطلوبات المالية
يحتوي المعيار الدولي للتقرير المالي ( )9على االث فئات تصنيف رئيسية للموجودات المالية :المقاسة بالتكلفة المطفأة ،وبالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل وبالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر .يستند هذا التصنيف بصورة عامة ،باستاناء أدوات
حقوق الملكية والمشتقات ،على نموذج العمل الذي يتم من خالله إدارة الموجودات المالية وتدفقاتها النقدية التعاقدية .هذا المعيار
يستبعد الفئات الحالية للموجودات المالية وهي المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق والقروض والذمم المدينة والمتاحة للبيع .لمزيد
من التوضيح بشأن كيفية تصنيف الصندوق للموجودات المالية وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي ( ،)9يرجى الرجوع إلى الجزء
الخاص بها في السياسات المحاسبية الهامة.
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االنخفاض في قيمة الموجودات المالية
يستبدل المعيار الدولي للتقرير المالي ( )9نموذج "الخسارة المتكبدة" بنموذج "الخسارة االئتمانية المتوقعة" في المستقبل .يتطلب
المعيار الدولي للتقرير المالي ( )9من الصندوق القيام بتسجيل مخصص بالخسارة االئتمانية .المتوقعة لجميع القروض
ومجموعات الدين األخرى والموجودات المالية غير المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ،باإلضافة إلى
التزامات القرض وعقود الضمانات المالية المرتبطة باحتمالية التعار في السداد في غضون االاني عشر شهرا المقبلة ما لم يكن
هناك زيادة كبيرة في المخاطر االئتمانية منذ نشأتها وإذا استوفت الموجودات المالية تعريف الموجودات المالية منخفضة القيمة
االئتمانية المشتراة أو الناشئة ،عندئذ يستند المخصص إلى التغير في الخسارة االئتمانية المتوقعة على عمر الموجودات.
وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي ( ،)9يتم إابات الخسائر االئتمانية بشكل أسب من معيار المحاسبة الساب  .لمزيد من التوضيح
بشأن كيفية تطبي مطلب انخفاض القيمة وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي ( ،)9يرجى الرجوع إلى الجزء الخاص بها في
السياسات المحاسبية الهامة.

التحول
تم تطبي التغيرات في السياسات المحاسبية الناتجة من تطبي المعيار الدولي للتقرير المالي ( )9بأار رجعي باستاناء ما يلي:


لم يتم تعديل فترات المقارنة .يتم إابات الفرق في القيم الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية الناتج عن تطبي المعيار
الدولي للتقرير المالي ( )9ضمن األرباح المبقاة واالحتياطيات كما في  1يناير 2018م .وعليه ،فإن المعلومات التي تم عرضها
لسنة 2017م ال تعكس التي تم عرضها لسنة 2017م ال تعكس متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي ( ،)9وبالتالي ال يمكن
مقارنتها مع المعلومات التي تم عرضها لسنة 2018م وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي (.)9

 تم إجراء التقييمات الواردة أدناه على أساس الوقائع والظروف التي كانت قائمة في تاريخ التطبي األولي:
 )1تحديد نموذج األعمال الذي يتم من خالله االحتفاظ بالموجودات المالية.
 )2تحديد وإلغاء الموجودات المالية والمطلوبات المالية التي تم تخصيصها سابقا على أنها مقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح
أو الخسائر.
 )3تخصيص بعض االستامارات في أدوات حقوق الملكية غير المحتفظ بها للمتاجرة على أنها بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر .بالنسبة للمطلوبات المالية التي تم تخصيصها على أنها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ،فإن تحديد
ما إذا كان يتم عرض أار التغيرات في المخاطر االئتمانية المطلوبات المالية ضمن الدخل الشامل اآلخر سوف ينشئ أو يزيد
عدم التطاب المحاسبي في األرباح أو الخسائر.
تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية في تاريــــخ التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير المالي ()9
يعرض الجدول التالي فئات القياس السابقة وفقا لمعيار المحاسبة الساب وكذلك فئات القياس الجديدة وفقا للمعيار الدولي للتقرير
المالي ( )9لفئة األدوات المالية الخاصة بالصندوق كما في  1يناير 2018م:

األدوات المالية
استامار في أوراق
مالية على شكل أسهم
توزيعات أرباح مدينة
نقد وما في حكمه
مصروفات مستحقة

التصنيف السابق
محتفظ بها ألغراض المتاجرة
قروض وسلف مقاسة بالتكلفة
المطفأة
قروض وسلف مقاسة بالتكلفة
المطفأة
مطلوبات مالية بالتكلفة المطفأة
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التصنيف الجديد وفقًا
للمعيار الدولي
للتقرير المالي ()9

القيمة الدفترية السابقة
وفقًا لمعيار المحاسبة
الدولي ()39

القيمة الدفترية الجديدة
وفقا ً للمعيار الدولي
للتقرير المالي ()9

القيمة عادلة من خالل
األرباح أو الخسائر
تكلفة مطفأة

44,949,879

44,949,879

121,875

121,875

تكلفة مطفأة

3,906,117

3,906,117

تكلفة مطفأة

94,900

94,900
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(أ)

ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة
إن السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية األولية المختصرة مبينة أدناه .إن هذه السياسات مطبقة بشكل
منتظم على كافة الفترات المعروضة ،ما لم يذكر خالف ذلك .عندما تكون السياسات قابلة للتطبي بعد أو قبل  1يناير 2018م ،تم
تحديد هذه السياسات على وجه الخصوص.

ترجمة العمالت األجنبية
يتم ترجمة المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى اللاير السعودي باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ تلك المعامالت.
يتم إابات أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية الناتجة عن المعاملة في قائمة األرباح أو الخسائر.
أما الموجودات والمطلوبات النقدية التي تتم بالعمالت األجنبية فيجري تحويلها إلى اللاير السعودي بأسعار التحويل السائدة بتاريخ
القوائم المالية.
يتم االعتراف بفروق العمالت األجنبية الناتجة عن إعادة التحويل في األرباح أو الخسائر ضمن صافي خسائر التغيرات في أسعار
صرف عمالت أجنبية ،باستاناء تلك الناشئة عن األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ،والتي يتم االعتراف
بها كأحد عناصر صافي الربح من األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.

(ب) العملة الوظيفية
يتم عرض هذه القوائم المالية األولية المختصرة باللاير السعودي والذي يمال أيضا العملة الوظيفية للصندوق .تم تقريب جميع
المبالغ الظاهرة إلى أقرب لاير سعودي ،مالم يذكر خالف ذلك.
(ج)

إيرادات توزيعات األرباح
يتم إابات إيرادات توزيعات األرباح في قائمة األرباح أو الخسائر في التاريخ الذي يتم فيه إابات الح في دفع توزيعات األرباح.
بالنسبة لألوراق المالية المدرجة ،يكون ذلك عادة هو تاريخ تداول السهم دون االستحقاق .بالنسبة لألوراق المالية غير المدرجة،
يكون ذلك عادة في تاريخ موافقة الشركاء لدفع توزيعات أرباح .يتم االعتراف بإيرادات توزيعات األرباح من األوراق المالية التي
يتم تخصيصها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر في األرباح أو الخسائر في بند منفصل.

(د)

الزكاة وضريبة الدخل
تمال الزكاة وضريبة الدخل التزامات مالكي الوحدات وهي غير معروضة في هذه القوائم المالية.

(ه)

مخصصات
يقيد المخصص عندما يكون هناك التزام حالي قانوني أو حكمي نتيجة لحدث ساب ويكون من المرجح أن يتطلب ذلك تدفقا صادرا
للموارد لتسوية االلتزام ،مع إمكانية إجراء تقدير مواوق لمبلغ االلتزام.

(و)

أتعاب اإلدارة والحفظ
يتم االعتراف بأتعاب إدارة وأتعاب حفظ في قائمة األرباح أو الخسائر من صافي قيمة موجودات الصندوق سنويا والتي يتم
احتسابها عن كل يوم تقييم كما هو مبين في شروط وأحكام الصندوق.

(ز)

نقد وما في حكمه
يشتمل النقد وما في حكمه على األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق والودائع قصيرة األجل والودائع تحت الطلب
واالستامارات ذات السيولة العالية التي تستح خالل االاة أشهر أو أقل والتي يمكن تحويلها بسهولة إلى مبالغ نقدية معروفة
وتخضع لمخاطر غير جوهرية بشأن التغيرات في القيمة.
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ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة (يتبع)

(ح)

األدوات المالية
السياسات المطبقة قبل  1يناير 2018م
االستامارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة
يتم االعتراف باألوراق المالية المشتراة بغرض المتاجرة أوليا بالتكلفة في تاريخ المتاجرة ويعاد قياسها الحقا بقيمها السوقية.
يتم إابات األرباح والخسائر غير المحققة من إعادة تقييم االستامارات واألرباح والخسائر المحققة من بيع االستامارات
المحتفظ بها بغرض المتاجرة في قائمة الدخل.

المطلوبات المالية
يصنف الصندوق مطلوباته المالية بالتكلفة المطفأة ويتم االعتراف بها أوليا بالقيمة العادلة مخصوما منها أية تكاليف منسوبة
مباشرة للمعاملة .الحقا على االعتراف األولي ،يتم قياسها بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة العائد الفعلي.

السياسات المطبقة بعد  1يناير 2018م
تصنيف الموجودات المالية
ي ،يتم تصنيف الموجودات المالية وقياسها بـالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو
عند االعتراف األول ّ
بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.

( )1الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة
يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة في حال استيفاء الشرطين التاليين وال يتم تخصيصها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو
الخسائر:
 يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية .و
 تؤدي الشروط النقدية التعاقدية لألصل المالي إلى نشوء تدفقات نقدية في مواعيد محددة تكون دفعات مقصورة على أصل
الدين والربح على أصل المبلغ القائم.
إن األدوات المالية التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة هي الموجودات المالية والمطلوبات المالية قصيرة األجل التي تقارب قيمتها
الدفترية قيمتها العادلة على نحو مقبول.
يتكون النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق وودائع لدى البنوك واالستامارات األخرى قصيرة األجل ذات االستحقاق األصلي
االاة أشهر أو أقل.
يقوم مدير الصندوق بتصنيف النقد وما في حكمه وتوزيعات األرباح المدينة والذمم المدينة األخرى كموجودات مالية بالتكلفة
المطفأة.

( )2الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
يتم قياس األصل المالي بالقيمة القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل فقط في حال استيفاء الشرطين التاليين وال يتم تخصيصها
بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.
 يتم االحتفاظ به ضمن نموذج أعمال يتحق هدفه من خالل تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع موجودات مالية .و
 تؤدي شروطها التعاقدية إلى نشوء تدفقات نقدية في مواعيد محددة تكون دفعات مقصورة على أصل الدين والفائدة على أصل
المبلغ القائم.
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ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة (يتبع)

(ح)

األدوات المالية (يتبع)
تصنيف الموجودات المالية (يتبع)

( )2الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (يتبع)
عند االعتراف األولي باستامارات أسهم غير محتفظ بها ألغراض المتاجرة ،يجوز لمدير الصندوق أن يقرر دون رجعة عرض
التغيرات الالحقة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر .ويتم اتخاذ هذا القرار على أساس كل استامار على حدة.
ال يوجد لدى الصندوق أية موجودات مالية تم تخصيصها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

( )3الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
جميع الموجودات المالية غير المصنفة بالقيمة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كما هو مبين أعاله يتم
قياسها بالقيمة عادلة من خالل األرباح أو الخسائر .يتم ضمن هذه الفئة تصنيف االستامارات في أوراق الدين واألوراق المالية
على شكل أسهم.

تقييم نموذج األعمال
يقوم مدير الصندوق بإجراء تقييم الهدف من نموذج األعمال الذي يحتفظ فيه باألصل على مستوى المحفظة ألن هذا يعكس أفضل
طريقة إلدارة األعمال وتقديم المعلومات إلى اإلدارة .تشتمل المعلومات التي يتم أخذها بعين االعتبار على:







السياسات واألهداف الموضوعة بشأن المحفظة وتطبي تلك السياسات عمليا .وبشكل خاص ،تركز استراتيجية اإلدارة على
تحقي إيرادات األرباح المتعاقد عليها ،والحفاظ على معدل ربح معين ،ومطابقة هذه الموجودات المالية مع مدة المطلوبات
المالية التي تمولها تلك الموجودات أو تحقي التدفقات النقدية من خالل بيع الموجودات.
كيفية تقويم أداء المحفظة ورفع تقرير بذلك إلى مدير الصندوق.
المخاطر التي تؤار على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال) ،وكيفية إدارة تلك
المخاطر.
كيفية تعويض مدراء األعمال ،على سبيل الماال فيما إذا تم التعويض على أساس القيمة العادلة للموجودات المدارة أو
التدفقات النقدية التعاقدية والتي يتم تحصيلها ،و
تكرار وحجم وتوقيت المبيعات في الفترات السابقة وأسباب تلك المبيعات والتوقعات بشأن نشاط المبيعات المستقبلية .وبالرغم
من ذلك ،فإن تلك المبيعات ال يمكن أخذها بالحسبان بمفردها ،ولكن كجزء من التقويم الكلي لكيفية وصول العمليات لألهداف
الموضوعة إلدارة الموجودات ،وكيفية تحقي التدفقات النقدية.

يتم القيام بتقويم نموذج األعمال وف تصورات يمكن أن تحدث بشكل معقول دون األخذ باالعتبار ما يسمى تصورات "أسوأ حالة"
أو "حالة ضغط" .وفي حالة تحق التدفقات النقدية ،بعد االابات األولي ،بشكل مختلف عن توقعات الصندوق األصلية ،فإن
الصندوق ال تقوم بتغيير تصنيف باقي الموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال تلك ،لكن تأخذ باالعتبار هذه
المعلومات عند تقويم نموذج األعمال للموجودات المالية التي يتم استخدامها أو شراؤها مستقبال.
يتم قياس الموجودات المالية المحتفظ بها ألغراض المتاجرة والتي يتم قياس أداؤها على أساس القيمة العادلة – بالقيمة العادلة من
خالل قائمة األرباح أو الخسائر وذلك الن االحتفاظ بهذه الموجودات المالية ليس لجمع التدفقات النقدية التعاقدية أو لتحصيل
التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية.

تصنيف المطلوبات المالية
تشتمل المطلوبات المالية على رسوم اإلدارة الدائنة والمصروفات المستحقة والمطلوبات المتداولة األخرى واالسترداد الدائن
والتوزيع الدائن والتي يتم تصنيفها ضمن المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة.
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.4
(ح) األدوات المالية (يتبع)

االعتراف األولي والقياس
يتم أوليا االعتراف بالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر في تاريخ المتاجرة والذي يصبح فيه الصندوق
طرفا في األحكام التعاقدية لألداة .ويتم اابات الموجودات المالية والمطلوبات المالية األخرى في تاريخ نشوئها.
يتم إدراج الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أوليا بالقيمة العادلة مع االعتراف بتكاليف المعامالت في
األرباح أو الخسائر .الموجودات المالية أو المطلوبات المالية غير المابتة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر يتم إاباتها
بالقيمة العادلة باإلضافة إلى التكاليف العائدة إلى شرائها أو إصدارها.
يشتمل صافي الربح من الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر على جميع التغيرات في القيمة العادلة
المحققة وغير المحققة وفروق صرف العمالت األجنبية ولكن فيما عدا إيرادات العموالت وتوزيعات األرباح .يتم احتساب صافي
الربح المحق من الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر باستخدام طريقة متوسط التكلفة.
يتم قياس الموجودات والمطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة أوليا بالقيمة العادلة بما في ذلك تكاليف المعامالت المباشرة ويتم قياسها
الحقا بالتكلفة المطفأة .وتتمال التكلفة المطفأة في المبلغ الذي قيست به الموجودات أو المطلوبات المالية بمقداره عند االعتراف
األولي ناقصا مدفوعات أصل المبلغ مضافا أو مخصوما منه اإلطفاء التراكمي باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ألي فرق بين
المبلغ األولي المعترف بها ومبلغ االستحقاق ومخصوما منه كذلك أي تخفيض خاص بانخفاض القيمة.

قياس القيمة العادلة
القيمة العادلة هي السعر الذي يتم استالمه لبيع أصل أو دفعه لتحويل إلتزام في معاملة متكافئة بين المشاركين في السوق في تاريخ
القياس .يستند قياس القيمة العادلة إلى افتراض أن معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام يتم إما:
 في السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام ،أو في السوق األكار فائدة لألصل أو االلتزام في حالة غياب السوق الرئيسي.يقوم الصندوق ،عندما يكون متاحا ،بقياس القيمة العادلة ألداة ما باستخدام األسعار المدرجة .في سوق نشط ،لتلك األداة .يعتبر
السوق نشط عندما يتم إجراء معامالت الموجودات أو المطلوبات بتكرار وحجم كافيين لتقديم معلومات األسعار على اساس مستمر.
يقيس الصندوق األدوات المدرجة في سوق نشط وفقا لسعر اإلغالق الرسمي في البورصة ذات العالقة التي يتم فيها تداول األداة.
في حال عدم وجود سعر مدرج في سوق نشط ،يستخدم الصندوق حينئذ طرق تقييم تعظم من استخدام المدخالت القابلة للمالحظة
وتقلل من استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة .يشمل أسلوب التقييم المختار جميع العوامل التي يأخذها المشاركون في السوق
في االعتبار عند تسعير أي معاملة.
يعترف الصندوق بالتحويالت بين مستويات تسلسل القيمة العادلة في نهاية فترة القوائم المالية التي حدث فيها التغير.

إلغاء االعتراف
يتوقف الصندوق عن االعتراف بالموجودات المالية عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الموجودات ،أو عندما يتم
تحويل الح باستالم التدفقات النقدية التعاقدية في المعاملة التي بموجبها يتم نقل جميع مخاطر ومنافع ملكية الموجودات المالية ،أو
التي ال يقوم فيها الصندوق بنقل او االحتفاظ بجميع مخاطر ومنافع الملكية مع عدم االحتفاظ بالسيطرة على الموجودات المالية.
عند التوقف عن االعتراف بأصل مالي ،يتم االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل (أو القيمة الدفترية المخصصة للجزء من
األصل الذي توقف االعتراف به) والمقابل المادي المستلم (بما في ذلك أي موجودات جديدة تم الحصول عليها بعد خصم أي
مطلوبات جديدة متكبدة) في األرباح أو الخسائر .ويتم اابات أي منفعة في هذه الموجودات المالية المحولة التي تم انشاؤها او
االحتفاظ بها من قبل الصندوق كأصل أو التزام منفصل.
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.4
(ح) األدوات المالية (يتبع)

إلغاء االعتراف (يتبع)
يبرم الصندوق معامالت يقوم بموجبها بتحويل الموجودات المعترف بها في قائمة المركز المالي مع االحتفاظ بجميع مخاطر ومنافع
ملكية الموجودات المحولة أو جزء منها .وفي حال االحتفاظ بجميع مخاطر ومنافع الملكية بصورة جوهرية ،ال يتم إلغاء االعتراف
بالموجودات المحولة .إن تحويل الموجودات مـع االحتفـاظ بجميـع مخاطر ومنافع الملكية بصورة جوهرية تضم على سبيل الماال
ومعامالت البيع والشراء.
ويقوم الصندوق بإلغاء االعتراف بالموجودات المالية عندما يتم الوفاء بالتزاماتها التعاقدية او الغاءها او انتهاءها.
المقاصة
يتم إجراء مقاصة بين مبالغ الموجودات المالية والمطلوبات المالية ويُعرض المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي فقط عندما يكون
لدى الصندوق ح قانوني بمقاصة المبالغ والنية إما لتسويته على أساس الصافي أو تحقي األصل وتسديد االلتزام في آن واحد.
يتم عرض اإليرادات والمصروفات على أساس الصافي لمكاسب أو خسائر ناتجـة عن األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل
األرباح أو الخسائر ومكاسب وخسائر التغير في أسعار صرف العمالت األجنبية.
.5

المعايير المحاسبية الصادرة والتي لم تدخل حيز التنفيذ
تسري التعديالت والمعايير المحاسبية الصادرة للفترة التي تبدأ من أو بعد  1يناير 2019م .ومسموح بالتطبي المبكر .إال أن
الصندوق لم يسمح بالتطبي المبكر لهذه التعديالت والمعايير الجديدة عند إعداد هذه القوائم المالية األولية المختصرة ألنه ليس لها
تأاير جوهري على القوائم المالية األولية المختصرة للصندوق.

.6

تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى
أعد الصندوق وقام بعرض قوائمه المالية لجميع الفترات حتى وبما في ذلك السنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م ،وفقا للمعايير
المحاسبية المتعارف عليها الصادرة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .إن القوائم المالية األولية المختصرة للصندوق
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م هي القوائم المالية األولى للصندوق التي يتم إعدادها وفقا لمعيار المحاسبة الدولي
( )34المعتمد في المملكة العربية السعودية .عند إعداد قائمة المركز المالي االفتتاحية وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي ،بتاريخ 1
يناير 2017م ،وضع الصندوق في الحسبان التعديالت المطلوبة ومع ذلك فإن األرقام التي تم اإلفصاح عنها مسبقا في القوائم
المالية المعدة وفقا لمعايير المحاسبية السعودية ال تحتاج أية تعديالت وعليه فقد تم أخذها كما هي في قائمة المركز المالي االفتتاحية
وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي.

.7

نقد وما في حكمه
 30يونيو 2018م
(غير مدققة)
أرصدة لدى البنوك

.8

13,966,951
13,966,951

 31ديسمبر 2017م
(مدققة)
3,906,117
3,906,117

 1يناير 2017م
(غير مدققة)
34,300,605
34,300,605

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
 30يونيو 2018م
(غير مدققة)
أوراق مالية على شكل أسهم
وحدات صنادي االستامار

13,600,411
2,025,338
15,625,749
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 31ديسمبر 2017م
(مدققة)
-

 1يناير 2017م
(غير مدققة)
-

صندوق أرباح للطروحات األولية
صندوق استثماري  -عام مفتوح
( ُمدار من شركة أرباح المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مدققة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م
(باللاير السعودي)
.8

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر (يتبع)
يتم تخصيص األوراق المالية على شكل أسهم بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر نظرا ألنه أداءها مراقب بشكل فعال وتتم
إدارتها على أساس القيمة العادلة.
يمال االستامار في الصنادي االستامارية استامار في صندوق أرباح لألسهم السعودية ،وهو صندوق آخر ُمدار من قبل مدير
الصندوق .يهدف صندوق أرباح لألسهم السعودية إلى تحقي نمو في رأس المال على المدى المتوسط والطويل من خالل االستامار
بشكل رئيسي في األسهم المدرجة في المملكة العربية السعودية.
تم اإلفصاح في إيضاح ( )12عن المعلومات الخاصة بتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان ومخاطر السوق وقياس القيمة العادلة.

.9

صافي الربح من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

أرباح محققة من استامارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
أرباح غير محققة من استامارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو
الخسائر

لفترة الستة أشهر المنتهية في
 30يونيو
2018م
2017م
(غير مدققة)
(غير مدققة)
355,799
397,937
753,736

-

 .10صافي الخسارة من استثمارات محتفظ بها لغرض المتاجرة
لفترة الستة أشهر المنتهية في
 30يونيو
2018م
2017م
(غير مدققة)
(غير مدققة)
خسارة محققة من استامارات محتفظ بها لغرض المتاجرة
خسارة غير محققة من استامارات محتفظ بها لغرض المتاجرة

-

()4,692,841
()2,612,695
()7,305,536

 .11معامالت وأرصدة أطراف ذات عالقة
تعد األطراف ذات عالقة إذا كان الطرف له القدرة على السيطرة على أو ممارسة نفوذ هام على الطرف اآلخر عند اتخاذ قرارات
تشغيلية ومالية .تشتمل األطراف ذات العالقة بالصندوق على مدير الصندوق ومجلس إدارة الصندوق والصنادي األخرى التي
يديرها مدير الصندوق .يتعامل الصندوق مع مدير الصندوق وفقا لشروط وأحكام متف عليها.

(أ)

أتعاب اإلدارة ومصروفات أخرى
يخضع الصندوق إلدارة مدير الصندوق .يتقاضى مدير الصندوق أتعاب إدارة بواقع  %1.75وأتعاب حفظ بواقع %0.25
(إيضاح (1ج)) بناء على صافي قيمة موجودات الصندوق سنويا والتي تحتسب في كل يوم تقييم.
ي جميع المصروفات المتعلقة بإدارة الصندوق،
باإلضافة إلى ذلك ،يح لمدير الصندوق أيضا أن يتقاضى من الصندوق بشكل كل ّ
بما في ذلك على سبيل الماال ال الحصر أتعاب المراجعة والحفظ وأتعاب إدارة الصندوق وغيرها ،وفقا لحدود شروط وأحكام
الصندوق.
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(ب) معامالت مع أطراف ذات عالقة
فيما يلي المعامالت مع األطراف ذات العالقة المعتمدة من قبل مجلس إدارة الصندوق:

الطرف ذو العالقة

طبيعة العالقة

طبيعة المعاملة

 30يونيو 2018م
(غير مدققة)

 30يونيو 2017م
(غير مدققة)

شركة أرباح المالية

مدير الصندوق ومالك وحدات

أتعاب إدارة وحفظ
االكتتاب في وحدات
استرداد وحدات

420,268
12,365,220

654,078
4,031,305
6,078,923

صندوق أرباح لألسهم
السعودية

صندوق يديره مدير الصندوق

شراء وحدات

1,949,942

-

مجلس إدارة الصندوق

مسؤولي اإلدارة العليا

مكافأة أعضاء مجلس 8,300
اإلدارة

8,300

(ج) مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة
كما في  30يونيو 2018م ،تتضمن المصروفات المستحقة أتعاب إدارة وحفظ بمبلغ  26.667لاير سعودي ( 31ديسمبر 2017م:
 83.900لاير سعودي).

(د)

بتاريخ  30يونيو 2018م ،يمتلك مدير الصندوق  1.300.000وحدة بمبلغ  22.919.130لاير سعودي ( 31ديسمبر
2017م 2.000.000 :وحدة بمبلغ  34.595.000لاير سعودي).

 .12إدارة المخاطر المالية
إدارة المخاطر
إن إدارة المخاطر جزء ال يتجزأ من االستامار وعملية التشغيل .يمكن تمييز إدارة المخاطر في إدارة المخاطر المالية وإدارة
المخاطر التشغيلية وقياس المخاطر المستقلة .تشمل إدارة المخاطر المالية جميع عناصر عملية االستامار .يسمح عدد من أنظمة
إدارة المخاطر للصندوق بمالحظة أي انحرافات عن المراكز واألغراض المستهدفة .تشمل إدارة المخاطر التشغيلية المجاالت
األربعة للخسائر المحتملة :اإلجراءات والنظم واألشخاص واألحداث الخارجية .إن قياس المخاطر وظيفة مستقلة وهي منفصلة من
الناحية الوظيفية عن إدارة التشغيل وإدارة المحافظ.
إن قسم إدارة المخاطر عند مدير الصندوق هو المسؤول بشكل رئيسي عن تحديد وضبط المخاطر .إن مجلس اإلدارة هو المشرف
على الصندوق وهو المسؤول النهائي عن اإلطار العام إلدارة مخاطر الصندوق.
الصندوق معرض للمخاطر التالية من األدوات المالية:
 مخاطر االئتمان مخاطر السيولة مخاطر السوق -مخاطر التشغيل
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.12

إدارة المخاطر المالية (يتبع)
إطار المخاطر المالية

األدوات المالية والمخاطر المصاحبة لها
يهدف الصندوق بشكل رئيسي إلى االستامار في أسهم الشركات العامة خالل فترة الطرح األولي العام ألسهمها وفي أسهم الشركات
المدرجة و التي لم يمض عليها خمس سنوات من تاريخ إدراجها في السوق المالية بالمملكة العربية السعودية .يتم فيما يلي
استعراض طبيعة ومدى األدوات المالية القائمة في تاريخ قائمة المركز المالي وسياسات إدارة المخاطر المستخدمة من قبل
الصندوق كما سيتم شرحه أدناه .تشمل شروط وأحكام الصندوق بيان بسياساته وتوجهاته االستامارية التي تضم استراتيجيته
االستامارية العامة ومدى تسامحه مع المخاطر وفلسفة إدارة المخاطر العامة.
لقد حصل فري إدارة المحافظ على سلطة تقديرية إلدارة الموجودات وفقا لألهداف االستامارية للصندوق .يتم على نحو منتظم
مراقبة االلتزام بمخصصات الموجودات المستهدفة وتكوين المحفظة من قبل فري إدارة المحفظة .في الحاالت التي تبتعد فيها
المحفظة عن مخصصات الموجودات المستهدفة ،فإنه يلزم على مدير المحفظة اتخاذ إجراءات إلعادة توازن المحفظة تماشيا مع
األهداف المحددة ضمن األطر الزمنية المحددة.
يستخدم الصندوق أساليب مختلفة لقياس وإدارة مختلف أنواع المخاطر التي يتعرض لها .وسيتم شرح هذه األساليب أدناه.
(أ)

مخاطر السوق
مخاطر السوق هي مخاطر تغير أسعار السوق مال معدالت الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار األسهم وفروق
االئتمان التي قد تؤار على ربح الصندوق أو القيمة العادلة لممتلكاته في األدوات المالية.
تستند استراتيجية الصندوق إلدارة مخاطر السوق إلى الهدف االستاماري للصندوق وفقا ألحكام وشروط الصندوق.
يتم إدارة مخاطر السوق في الصندوق من قبل مدير االستامار وفقا للسياسات واإلجراءات المعمول بها .يتم مراقبة مراكز
الصندوق في السوق بشكل يومي من قبل مدير المحفظة.

 )1مخاطر العمالت األجنبية  /مخاطر العمالت
تنشأ مخاطر العمالت األجنبية من احتمالية تذبذب قيمة معامالت مستقبلية أو موجودات ومطلوبات مالية معترف بها بعمالت أخرى
بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية .إن الصندوق غير معرض حاليا ألية مخاطر عمالت أجنبية  /مخاطر عمالت
جوهرية حيث تتم جميع االستامارات باللاير السعودي.

 )2مخاطر أسعار العموالت
تنشأ مخاطر أسعار العموالت من احتمالية أن تؤار التغيرات في أسعار العموالت على القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية
لألدوات المالية .يقوم مدير الصندوق بمراقبة المراكز على نحو منتظم لضمان استمرار بقاء المراكز ضمن حدود الفجوات القائمة.
ال يخضع الصندوق لمخاطر أسعار العموالت على استاماراته.

 )3مخاطر األسهم
مخاطر األسهم هي مخاطر تعرض الصندوق لتقلبات القيمة العادلة ألوراق مالية على شكل أسهم التي يملكها الصندوق .قد تتعرض
القيمة العادلة لألوراق المالية الفردية لتقلبات نتيجة ماال :أخبار خاصة بالشركة أو التحركات في السوق على وجه العموم أو
مخاطر معدالت الربح أو تحركات العمالت األجنبية .يقوم مدير الصندوق بشكل مستمر بمتابعة المحددات (المحتملة) لقيمة
األوراق المالية المحتفظ بها وقيمة مجموع المحفظة.
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إدارة المخاطر المالية (يتبع)
إطار إدارة المخاطر (يتبع)

األدوات المالية والمخاطر المصاحبة لها (يتبع)
مخاطر السوق (يتبع)

(أ)

)3

مخاطر األسهم (يتبع)
وعلى هذا النحو ،فإن إدارة المخاطر تعد جزءا ال يتجزأ من إدارة االستامار التي تشمل اختيار أوراق مالية وإنشاء محفظة .وكايرا
ما يتم متابعة التعرضات في أسهم وقطاعات اقتصادية ودول متنوعة وقياسها وإدارات في مقابل المعايير التي تم تحديدها لتلك
التعرضات.
إن الصندوق معرض لمخاطر أسعار األوراق المالية على شكل أسهم .تنشأ هذه المخاطر عن االستامارات التي يحتفظ بها
الصندوق والتي تكون أسعارها في المستقبل غير مؤكدة .تتمال سياسة الصندوق في إدارة مخاطر األسعار من خالل تنويع واختيار
األوراق المالية واألدوات المالية األخرى ضمن حدود معينة تحددها شروط وأحكام الصندوق .عرض هذا اإليضاح تحليال موجزا
لالستامارات حسب طبيعتها.
يتم تداول معظم استامارات األسهم في الصندوق للعامة ويتم يوميا متابعة الوضع العام للسوق من قبل مدير االستامار في الصندوق
ويتم مراجعته على أساس ربع سنوي بواسطة فري إدارة المحافظ االستامارية .تتمال سياسة الصندوق في إدارة مخاطر األسعار
من خالل تنويع واختيار األوراق المالية.

التعرض
يراقب مدير الصندوق تركز مخاطر االستامارات في األسهم بناء على األطراف المقابلة والصناعات .يدير الصندوق تعرضه
لمخاطر األسعار عن طري تحليل محفظة االستامار حسب القطاع االقتصادي .تتمال سياسة الصندوق في تركيز محفظة
االستامارات في القطاعات التي ترى اإلدارة أن الصندوق يمكنه أن يحق فيها أقصى عائد مستح لمستوى المخاطر التي يتعرض
لها الصندوق .يلخص الجدول التالي أهم تركزات القطاعات االقتصادية الهامة ضمن محفظة االستامارات.
 30يونيو ( 2018غير مدققة)

القطاع
الخدمات التجارية والمهنية
المواد األساسية
بضائع رأسمالية
نقل
الرعاية الصحية
صندوق استامار

التكلفة
3,529,680
3,352,435
2,561,702
2,142,673
1,691,380
13,277,870
1,949,942
15,227,812
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القيمة العادلة
4,096,400
3,351,991
2,405,920
1,985,500
1,760,600
13,600,411
2,025,338
15,625,749

النسبة المئوية من
القيمة العادلة لمجموع
استثمارات األسهم
%26.22
%21.45
%15.40
%12.70
%11.27
%87.04
%12.96
%100.00
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إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مدققة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م
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إدارة المخاطر المالية (يتبع)
إطار إدارة المخاطر (يتبع)

األدوات المالية والمخاطر المصاحبة لها (يتبع)
(أ)

)3

مخاطر السوق (يتبع)

مخاطر األسهم (يتبع)
التعرض (يتبع)
 31ديسمبر 2017م (مدققة)

التكلفة
6,642,094
4,292,620
7,883,399
2,994,555
16,950,449
4,576,688
2,067,945
809,060
421,428
46,638,238

القطاع
الخدمات التجارية والمهنية
بضائع رأسمالية
المواد األساسية
نقل
الرعاية الصحية
تأمين
خدمات المستهلك
العقارات
بضائع استهالكية

القيمة العادلة
5,741,586
4,317,928
7,751,443
2,948,250
16,431,070
4,479,900
2,011,420
830,202
438,080
44,949,879

النسبة المئوية من
القيمة العادلة لمجموع
استامارات األسهم
%12.77
%9.61
%17.24
%6.56
%36.55
%9.97
%4.47
%1.86
%0.97
%100

يقوم مدير الصندوق بمتابعة وإدارة مخاطر األسعار على نحو منتظم.
يوضح الجدول أدناه التأاير على صافي الموجودات العائدة إلى مالكي الوحدات بانخفاض محتمل ومقبول في أسعار سوق األسهم
الفردية بنسبة  ٪1في  30يونيو 2018م .تتم التقديرات على أساس كل استامارات على حدة .يفترض التحليل أن جميع المتغيرات
األخرى ،وخصوصا معدالت الفائدة ،ستظل اابتة.
 30يونيو 2018م
النسبة
لاير سعودي
المئوية
األار على صافي
الموجودات

%1

()136,004

 31ديسمبر 2017م
النسبة
لاير سعودي
المئوية

%1

()449,499

 1يناير 2017م
النسبة
لاير سعودي
المئوية

%1

()494,872

إن ارتفاعا في أسعار سوق األسهم الفردية بنسبة  ٪1في  30يونيو 2018م كان سيؤدي إلى أار مقابل ومساو للمبالغ المذكورة
أعاله.
(ب)

مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان هي عدم مقدرة طرف مقابل على الوفاء بالتزاماته أو التزام أبرمه مع الصندوق مما يؤدي إلى تكبد الصندوق
لخسارة مالية .وهي تنشأ بشكل رئيسي من األوراق المالية المحتفظ بها والنقد وما في حكمه.
تتم متابعة مخاطر االئتمان للصندوق بشكل منتظم من قبل فري إدارة المحافظ بالصندوق .إذا لم تكن مخاطر االئتمان متوافقة مع
سياسات االستامار أو إرشادات الصندوق ،فإنه مدير المحفظة ملزمة بإعادة توازن المحفظة على الفور بعد تحديد أن المحفظة
ليست متوافقة مع معايير االستامار المذكورة.
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إدارة المخاطر المالية (يتبع)
إطار إدارة المخاطر (يتبع)

األدوات المالية والمخاطر المصاحبة لها (يتبع)
(ب)

مخاطر االئتمان (يتبع)
قد تؤدي أنشطة الصندوق إلى نشوء مخاطر وقت تسوية المعامالت .تتعل "مخاطر التسوية" بالخسائر الناجمة عن إخفاق منشأة
ما في الوفاء بالتزاماتها بتوفير المبالغ النقدية أو الضمانات أو غيرها من الموجودات وفقا لشروط التعاقد المتف عليها.
يحد الصندوق من هذه المخاطر في معظم المعامالت عن طري إجراء تسويات من خالل وسيط ،وذلك لضمان تسوية المعاملة
التجارية فقط عند وفاء الطرفين بالتزاماتهم التعاقدية المتعلقة بالتسوية.
تتمال سياسة الصندوق في إبرام عقود أدوات مالية مع جهات ذات سمعة طيبة .يعمل الصندوق على الحد من مخاطر االئتمان عن
طري مراقبة التعرض لمخاطر االئتمان هذه المخاطر والحد من التعامل مع جهات مقابلة معينة والقيام بتقييم مالءة الجهات
المقابلة.

(ج) مخاطر السيولة
تتمال مخاطر السيولة في المخاطر عدم مقدرة الصندوق على موارد نقدية كافية لتسوية التزاماته بالكامل عند استحقاقها أو ال يمكنه
القيام بذلك إال بشروط غير عادلة.
تنص شروط وأحكام الصندوق على االكتتاب في الوحدات واستردادها في كل يوم عمل سعودي ،وبالتالي ،فهي معرضة لمخاطر
السيولة للوفاء باستردادات مالكي الوحدات في هذه األيام .تتكون المطلوبات المالية للصندوق في المقام األول من ذمم دائنة من
المتوقع تسويتها خالل شهر واحد من تاريخ قائمة المركز المالي.
يقوم مدير الصندوق بمراقبة متطلبات السيولة من خالل التأكد من توفر األموال الكافية للوفاء بأية التزامات عند نشوئها إما من
خالل االشتراكات الجديدة أو تصفية محفظة االستامار أو عن طري الحصول على قروض قصيرة األجل من مدير الصندوق.
تعتبر استامارات الصندوق في األوراق المالية المدرجة قابلة للتحقي
"تداول".

بسهولة ألنها متداولة بنشاط في سوق األسهم السعودية

يدير الصندوق مخاطر السيولة من خالل االستامار في األوراق المالية التي يتوقع أنه من الممكن تصفيتها خالل فترة زمنية
قصيرة.
(د)

مخاطر التشغيل
مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناشئة عن العديد من األسباب المتصلة بالعمليات والتقنية والبنية
التحتية التي تدعم أنشطة الصندوق إما من الناحية الداخلية أو الخارجية على مزود خدمة الصندوق ومن العوامل الخارجية باستاناء
االئتمان والسيولة ومخاطر السوق وتلك الناشئة عن المتطلبات القانونية والنظامية.
يتمال هدف الصندوق هو إدارة مخاطر التشغيل للحد من الخسائر المالية أو األضرار في سمعته مع تحقي أهدافه االستامارية
لتحقي عوائد لمالكي الوحدات.
يتحمل فري إدارة المخاطر المسؤولية الرئيسية عن تطوير وتنفيذ الرقابة على المخاطر التشغيلية.
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قياس القيمة العادلة

نماذج التقييم
تستند القيم العادلة لألدوات المالية المتداولة في األسواق النشطة إلى أسعار تم الحصول عليها مباشرة من البورصة التي يتم فيها
تداول األدوات أو الحصول عليها من وسيط يقدم سعرا مدرجا غير معدّل من سوق نشط به أدوات مماالة .بالنسبة لجميع األدوات
المالية األخرى ،يحدد الصندوق القيم العادلة باستخدام أساليب تقييم أخرى.
بالنسبة لألدوات المالية التي يتم تداولها بصورة متكررة وليس لها شفافية سعرية ،فإن القيمة العادلة أقل موضوعية وتتطلب درجات
متنوعة من الحكم وفقا للسيولة وعدم التأكد من عوامل السوق وافتراضات األسعار والمخاطر األخرى التي تؤار على أداة معينة.
يقوم الصندوق بقياس القيم العادلة باستخدام التسلسل التالي للقيمة العادلة الذي يعكس أهمية المدخالت المستخدمة في إجراء
القياسات:
المستوى  :1هي المدخالت التي تكون أسعار مدرجة (غير معدلة) في أسواق نشطة ألدوات متماالة.
المستوى  :2هي المدخالت بخالف األسعار المدرجة في المستوى  1والتي يمكن مالحظتها سواء بشكل مباشر (مال األسعار) أو
غير مباشر (مال المشتقة من األسعار) .يشمل هذا المستوى أدوات مقيمة باستخدام :أسعار سوق مدرجة في سوق نشط ألدوات
مشابهة وأسعار مدرجة مطابقة أو أدوات مماالة في أسواق تعتبر أقل من نشطة أو أساليب تقييم أخرى تكون فيها المدخالت الهامة
يمكن مالحظتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة من معلومات السوق.
المستوى  :3المدخالت غير القابلة للمالحظة .وتشمل هذه الفئة جميع األدوات التي تتضمن فيها أساليب التقييم المدخالت التي ال
تستند إلى بيانات يمكن مالحظتها وبيانات ال يمكن مالحظتها يكون لها تأاير كبير على تقييم األداة .وتشمل هذه الفئة األدوات التي
يتم تقييمها بناء على أساس األسعار المتداولة ألدوات مماالة حيث يتطلب األمر تعديالت هامة غير قابلة للقياس أو افتراضات
لتعكس االختالفات بين األدوات.
يقوم الصندوق بتقييم األوراق المالية على شكل أسهم التي يتم تداولها في سوق مالي معتمد بآخر سعر مسجل لها .إلى الحد الذي يتم
فيه تداول األوراق المالية على شكل أسهم بشكل نشط وال يتم تطبي تعديالت التقييم ،يتم تصنيفها في المستوى  1من التسلسل
الهرمي للقيمة العادلة ،ومن ام يتم تصنيف األوراق المالية على شكل أسهم المسجلة بالقيمة العادلة بناء على التسلسل الهرمي للقيمة
العادلة المستوى .1
يتم تقييم األوراق المالية المدرجة وصنادي االستامار باستخدام أسعار مدرجة ألداة مماالة (قياس المستوى .)1

القيم الدفترية والقيمة العادلة
يبين الجدول أدناه األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة في تاريخ القوائم المالية حسب المستوى في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
وال يتم تبويب قياس القيمة العادلة فيها :تستند المبالغ إلى القيمة المعترف بها في قائمة المركز المالي .جميع قياسات القيمة العادلة
أدناه متكررة.
لغرض إفصاحات القيمة العادلة ،حدد الصندوق فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر الموجودات
أو المطلوبات ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة حسبما تم إيضاحه أعاله .يوضح الجدول التالي القيم الدفترية والقيم العادلة
لألدوات المالية واألدوات غير المالية ،بما في ذلك مستوياتها في تسلسل القيمة العادلة.
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صندوق أرباح للطروحات األولية
صندوق استثماري  -عام مفتوح
( ُمدار من شركة أرباح المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مدققة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م
(باللاير السعودي)
.13

قياس القيمة العادلة (يتبع)

القيم الدفترية والقيمة العادلة (يتبع)
 30يونيو 2018م (غير مدققة)

استامارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو
الخسائر
استامار في صنادي مشتركة

القيمة الدفترية
13,600,411

المستوى 1
13,600,411

القيمة العادلة
المستوى 2
-

الموجودات المالية بالقيمة العادلة

-

2,025,338

2,025,338

-

-

الموجودات المالية غير المقاسة بالقيمة
العادلة
نقد وما في حكمه
توزيعات أرباح مدينة
المجموع

13,966,951
143,400
29,736,100

المستوى 3

-

13,966,951
143,400
14,110,351

المطلوبات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة:
مصروفات مستحقة

القيمة الدفترية
111,319

المستوى 1
-

القيمة العادلة
المستوى 2
-

المستوى 3
111,319

المجموع

111,319

-

-

111,319

15,625,749

 31ديسمبر 2017م (مدققة)
الموجودات المالية بالقيمة العادلة
القيمة الدفترية

المستوى 1

استامارات محتفظ بها ألغراض المتاجرة

44,949,879

44,949,879

الموجودات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة
نقد وما في حكمه
توزيعات أرباح مدينة
المجموع

3,906,117
121,875
48,977,871

44,949,879

المطلوبات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة:
مصروفات مستحقة

المستوى 1

المجموع

القيمة العادلة
المستوى 2
-

3,906,117
121,875
4,027,992
القيمة العادلة
المستوى 2

-

-

94,900

-

-
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-

-

القيمة الدفترية
94,900

المستوى 3

المستوى 3
94,900
94,900

صندوق أرباح للطروحات األولية
صندوق استثماري  -عام مفتوح
( ُمدار من شركة أرباح المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مدققة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م
(باللاير السعودي)
 .13قياس القيمة العادلة (يتبع)

القيم الدفترية والقيمة العادلة (يتبع)
 1يناير 2017م (غير مدققة)
القيمة العادلة
المستوى 2
المستوى 1

الموجودات المالية بالقيمة العادلة

القيمة الدفترية

استامارات محتفظ بها ألغراض المتاجرة

49,487,231

الموجودات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة
نقد وما في حكمه
توزيعات أرباح مدينة
المجموع

34,300,605
37,213
83,825,049

49,487,231

القيمة الدفترية

المستوى 1

المطلوبات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة:
مصروفات مستحقة
المجموع

163,001
163,001

49,487,231

-

-

المستوى 3
-

34,300,605
37,213
34.337.818

المستوى 2
-

المستوى 3
163,001
163,001

بالنسبة للموجودات والمطلوبات المدرجة بالتكلفة المطفأة ،فإن قيمها الدفترية تقارب القيمة العادلة على نحو مقبول .خالل السنة
الحالية ،لم يتم نقل أي موجودات  /مطلوبات مالية بين المستوى  1و  /أو المستوى  2من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة.
.14

أحداث الحقة على نهاية الفترة المالية
ال توجد أحداث الحقة لتاريخ قائمة المركز المالي قد تتطلب تعديل أو إفصاح في القوائم المالية أو اإليضاحات حول القوائم
المالية.

.15

آخر يوم للتقييم
يتم تقييم وحدات الصندوق مرتين أسبوعيا (أيام األحد والاالااء) ويتم إعالن التقييم في يوم العمل التالي.

.16

اعتماد القوائم المالية األولية المختصرة
تم اعتماد هذه القوائم المالية األولية لإلصدار من قبل مدير الصندوق بتاريخ  3ذو الحجة 1439هـ المواف  14أغسطس
2018م.
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