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           المحتويات

 معلومات صندوق االستثمار أواًل: 

ثانيا: نبذة عن مدير الصندوق        

 للصندوق المالية القوائم: ثالثاً 

                                                                                  

 م2018النصف سنوية للعام للصندوق  " النتائج المالية1" رقم الملحق 
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 معلومات الستثمار  :أولا 

 اإليضاح البيان #

 للمرابحة بالريال السعودي  كابيتال الخير صندوق الصندوق اسم 1

 

2 

 

اهداف وسياسات االستثمار 

 وممارساته

 واإلجارة، المرابحة عقود مثل النقد أسواق أدوات في االستثمار

 قبل من أفضل أو( A) بدرجة ائتمانياً  المصنفة الصكوك إلى إضافة

 للتصنيف الدولية فيتش وكالة أو( A2) موديز أو بورز اند ستاندرد

 (.A) االئتماني
 

: نبذة عن مدير الصندوقثانيا  

 اسم وعنوان مدير الصندوق -1

 العربية المملكة ألنظمة وفقا مؤسسة مقفلة سعودية مساهمة شركة ،السعودية كابيتال الخير

 الرياض، مدينة في والصادر هـ27/03/1430 وتاريخ 1010264915 رقم تجاري بسجل السعودية

 الموافق هـ19/11/1429 وتاريخ 37 – 08120 رقم بترخيص المالية السوق هيئة قبل من ومرخصة

للمرابحة بالريال  كابيتال الخير لصندوقال يوجد مدير من الباطن ، مع مالحظة أنه م17/11/2008

 .السعودي

 عنوان مدير الصندوق كالتالي: 

 الثامن الدور –مدارات أبراج– الوزارات حي عبد العزيز، الملك طريق

 11547 الرياض ،69410 بريد صندوق

 السعودية العربية المملكة

 +966(11) 2191270: فاكس    +966(11) 2155678: هاتف

 

 الفترة خالل االستثمار أنشطة -2

بعد البحث عن أفضل  النقد أسواق أدوات في االستثمار خالل من إيجابية عوائد تحقيققام مدير الصندوق ب

 العوائد المتاحة مع الجهات المستلمة للودائع.

 النصف األول من العامخالل ؤشر االسترشادي الجدول التالي يوضح أداء الصندوق مقارنة بالم -3

 م2018
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م2018النصف األول من العام   البند 

 داء الصندوقأ %2.73

 االرشاديالمؤشر داء أ %1.07

 

 م2018 النصف األول من العامخالل الصندوق تفاصيل أي تغييرات حدثت على شروط واحكام   -4

 كابيتال الخير صندوق مستندات بتحديثم 2018قام مدير الصندوق خالل النصف األول من العام 

لتشتمل على الشروط واألحكام، ومذكرة المعلومات، وملخص الصندوق  للمرابحة بالريال السعودي

 .ق األول والثاني والثالث من الئحة صناديق االستثماروفقًا لمتطلبات المالح

كما قام مدير الصندوق بالتعديالت التالية على شروط وأحكام أو مستندات الصندوق وذلك على 

 النحو التالي:

 # الفقرة قبل التعديل بعد التعديل 

 :هم أعضاء أربعة المجلس هذا يضم

 (الرئيس)  الملحم عبدالرزاق خالد/  السيد

 (عضو)معمر بن  محمد ثامر بن /السيد

 .(مستقل عضو) ممدوح بن محمد الدعيجي/  السيد

(مستقل عضو) شهوان رأفت عمرو/ السيد  

 :هم أعضاء أربعة المجلس هذا يضم

 )الرئيس)  الملحم عبدالرزاق خالد/  السيد

 )عضو) معمر بن محمد بن ثامر/ السيد

 )مستقل عضو) الدبيخي علي عبدالله/  السيد

(مستقل عضو) شهوان رأفت عمرو/ السيد  

 1 مجلس إدارة الصندوق

 :هم أعضاء أربعة المجلس هذا يضم

 (الرئيس)  الملحم عبدالرزاق خالد/  السيد

 (عضو)معمر بن  محمد ثامر بن /السيد

 .(مستقل عضو) ممدوح بن محمد الدعيجي/  السيد

 (مستقل عضو) شهوان رأفت عمرو/ السيد

 :هم أعضاء أربعة المجلس هذا يضم

 (الرئيس)  الملحم عبدالرزاق خالد/  السيد

 (عضو)حمد الخويطر  بن ريان /السيد

 عضو) ممدوح بن محمد الدعيجي /السيد

  (مستقل

 (مستقل عضو) شهوان رأفت عمرو/ السيد

 2 مجلس إدارة الصندوق

مع تعديل معلومات - ستثمارلال النفيعى مجموعة

 مستندات الصندوق أمين الحفظ أينما وردت في 
 3 أمين الحفظ شركة الخير كابيتال السعودية

 :رسوم أمين الحفظ

صافي سنويًا من  % 0.15يتقاضى أمين الحفظ 

 20,000قيمة األصول تحت الحفظ، وبحد أدنى 

سيتم إحتساب المستحق من ، وريال سعودي

هذه الرسوم عند كل يوم تقويم على أساس 

ع بشكل رب وتخصمصافي قيمة أصول الصندوق 

 سنوي.

 4 رسوم أمين الحفظ بند فرعي من ضمن الرسوم األخرى
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مع تعديل معلومات أمين  –اإلنماء لالستثمار 

 الحفظ أينما وردت في  مستندات الصندوق

 5 أمين الحفظ مجموعة النفيعي لالستثمار 

سنويًا من ريال  15,000يتقاضى أمين الحفظ 

سيتم ، و صافي قيمة األصول تحت الحفظ

إحتساب المستحق من هذه الرسوم عند كل يوم 

تقويم على أساس صافي قيمة أصول 

 الصندوق وتخصم بشكل ربع سنوي. 

سنويًا من  % 0.15يتقاضى أمين الحفظ 

صافي قيمة األصول تحت الحفظ، وبحد 

ريال سعودي، وسيتم إحتساب  20,000أدنى 

المستحق من هذه الرسوم عند كل يوم 

أساس صافي قيمة أصول  تقويم على

 الصندوق وتخصم بشكل ربع سنوي.

مقابل الخدمات والعموالت 

بند أمين الحفظ –واألتعاب   
6 

 

النصف األول أن شروط وأحكام الصندوق من خالل استراتيجية الصندوق، والمخاطر المتوقعة خالل  -5

من شأنها أن ُتمكِّن مالكي الوحدات من اتخاذ ، تحتوي على جميع المعلومات التي م2018العام من 

 .علومات كافية بشأن أنشطة الصندوققرار مدروس ومبني على م
 

بالحدود المذكورة فى شروط وأحكام الصندوق. الجدول التالى يوضح صندوق يستثمر ال -6

 :م2018النصف األول من العام االستثمارات التي تمت في الصناديق اآلخرى خالل 

 اسم الصندوق المستثمر فيه الرسوم 

الصندوق أصول قيمة صافيمن سنويا ً 0.5%  صندوق فالكم  للمرابحة بالريال السعودي 

الصندوق أصول قيمة صافيمن سنويا ً 0.5%  صندوف مفيك للمرابحة بالريال السعودي  

من صافى  %0.25( )صندوق الخير كابيتال للمرابحه بالريال السعودي رسوم إدارة الصندوقمالحظة: 

  .قيمة االصول

.خاصة  حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة ي عموالتأال يوجد   -7  

: :القوائم المالية للصندوق ثامناا   

م والتي تم إعدادها وفقًا 2018للعام للصندوق النصف سنوية  الماليةيوضح النتائج " 1" رقم الملحق

 محاسبون وشركاهم ويونغ ، والتي تمت مراجعهتا من قبل شركة ارنست لمعايير المحاسبة الدولية

 .قانونيون



صندوق الخیر كابیتال للمرابحة باللایر السعودي
) شركة الخیر كابیتال السعودیةقبل (ُمدار من 

(غیر مراجعة)األولیة الموجزةالقوائم المالیة 
وتقریر فحص المراجع المستقل

٢٠١٨یونیو٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
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من ھذه القوائم المالیة١٥إلى ١شكل اإلیضاحات المرفقة من ت .األولیة الموجزةجزءاً
٢

(غیر مراجعة)األولیة الموجزةقائمة المركز المالي 
٢٠١٨یونیو ٣٠كما في 

ایضاح
٢٠١٨یونیو ٣٠

سعوديلایر
٢٠١٧دیسمبر ٣١

سعوديلایر
٢٠١٧ینایر١

سعوديلایر

الموجودات 
٢٫٨٣٥٫٧٦٧٢٫٣٠٠٫١٣٧٦٨٩٫٨٧٨نقدیة وشبة نقدیة 

بالقیمة العادلة من موجودات مالیة مدرجة
-٨٢٫٧٠٢٫٨٣١١٫٨٠١٫٨٣٨خالل الربح أو الخسارة

٩٢٫٣١٣٫٠٩١٢٫٣٦٤٫١٥٠٢٠٫٢١٢٫٦٤١موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة 
ومدینون آخرون ً ١٦٫١٤٨٩٩٫٣٦٢٢٢٩٫٠٤٤مصاریف مدفوعة مقدما

-٥٫٠٠٠٫٠٠٠-اشتراكات مدینة 

٧٫٨٦٧٫٨٣٧١١٫٥٦٥٫٤٨٧٢١٫١٣١٫٥٦٣إجمالي الموجودات

المطلوبات
٤٫٩٣٦٧٫٢٠٦٣٤٫٠٠٤مستحقةإدارةأتعاب 

٦٤٫٥٣٦٣٣٫٩٥٢٤٫٨٩٩٫٤٢٦مطلوبات أخرى مصاریف مستحقة و

٦٩٫٤٧٢٤١٫١٥٨٤٫٩٣٣٫٤٣٠إجمالي المطلوبات 

٧٫٧٩٨٫٣٦٥١١٫٥٢٤٫٣٢٩١٦٫١٩٨٫١٣٣صافي الموجودات العائد لمالكي الوحدات

٧٢٩٫٠٣٢١٫٠٨٣٫٤٧٤١٫٥٤٣٫٤٠٥الوحدات المصدرة

٧٠.١٠٦٤.١٠٥٠.١٠لكل وحدة العائدصافي قیمة الموجودات
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من ھذه القوائم المالیة١٥إلى ١شكل اإلیضاحات المرفقة من ت .األولیة الموجزةجزءاً
٣

(غیر مراجعة)األولیة الموجزةقائمة الدخل الشامل
٢٠١٨یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

ایضاح
٢٠١٨

لایر سعودي
٢٠١٧

لایر سعودي

االستثماردخل
٧٦٫٢٠٦٢٣٤٫٩٠٤دخل عموالت خاصة  

بالقیمة العادلةمدرجة مالیةموجودات أرباح صافي 
-١٠٢٥٫٢٣٤من خالل الربح أو الخسارة

──────────────────
١٠١٫٤٤٠٢٣٤٫٩٠٤إجمالي الدخل 

──────────────────
المصاریف

)٢٤٫٠٨١()١١٫١٩٣(أتعاب إدارة 
)٣٨٫٣٦٠()٤٠٫٦٥٨(١١أخرى

──────────────────
)٦٢٫٤٤١()٥١٫٨٥١(إجمالي المصاریف 

──────────────────
٤٩٫٥٨٩١٧٢٫٤٦٣صافي دخل الفترة

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

٤٩٫٥٨٩١٧٢٫٤٦٣إجمالي الدخل الشامل للفترة 
══════════════════
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من ھذه القوائم المالیة١٥إلى ١شكل اإلیضاحات المرفقة من ت .األولیة الموجزةجزءاً
٤

(غیر مراجعة)األولیة الموجزةالعائد لمالكي الوحدات قائمة التغیرات في صافي الموجودات
٢٠١٨یونیو ٣٠المنتھیة في أشھر الستة لفترة 

٢٠١٨
لایر سعودي

٢٠١٧
لایر سعودي

١١٫٥٢٤٫٣٢٩١٦٫١٩٨٫١٣٣صافي الموجودات في بدایة الفترة 

من العملیات اتالتغیر
٤٩٫٥٨٩١٧٢٫٤٦٣للفترة الشامل الدخلإجمالي 

التغیرات من معامالت الوحدات 
١٫٤١٥٫٠٠٠٢٩٫٥٦٧٫٠٠٠مصدرةمتحصالت من وحدات 
)٣٥٫٢٦٤٫٧٢٦()٥٫١٩٠٫٥٥٣(قیمة الوحدات المستردة 

)٥٫٦٩٧٫٧٢٦()٣٫٧٧٥٫٥٥٣(معامالت الوحدات منصافي التغیر 

٧٫٧٩٨٫٣٦٥١٠٫٦٧٢٫٨٧٠صافي الموجودات في نھایة الفترة

معامالت الوحدات 

لمعامالت الوحدات  ً :یونیو٣٠المنتھیة في لستة أشھرفترة الفیما یلي ملخصا

٢٠١٨
وحـــدات

٢٠١٧
وحـــدات

١٫٠٨٣٫٤٧٤١٫٥٤٣٫٤٠٥الوحدات في بدایة الفترة

١٣٢٫٨٠٧٢٫٨١٠٫١٩٧وحدات مباعة 
)٣٫٣٤٤٫٨٧١()٤٨٧٫٢٤٩(وحدات مستردة 

)٥٣٤٫٦٧٤()٣٥٤٫٤٤٢(صافي الوحدات المستردة 

٧٢٩٫٠٣٢١٫٠٠٨٫٧٣١نھایة الفترةالوحدات في 
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من ھذه القوائم المالیة١٥إلى ١شكل اإلیضاحات المرفقة من ت .األولیة الموجزةجزءاً
٥

األولیة الموجزة (غیر مراجعة)قائمة التدفقات النقدیة 
٢٠١٨یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

٢٠١٨
لایر سعودي

٢٠١٧
لایر سعودي

النشاطات التشغیلیة
٤٩٫٥٨٩١٧٢٫٤٦٣دخل الفترةصافي 

ن میةصافي النقدإلى لتسویة صافي الدخل (الخسارة) تعدیالت ال
:األنشطة التشغیلیة

مدرجة موجودات مالیةعن تقویمأرباح غیر محققة الحركة في 
-)٢٣٫٩٣٢(بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

٢٥٫٦٥٧١٧٢٫٤٦٣
التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة:

٥١٫٠٥٩١٤٫٢٨١٫٨٦٢موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة 
-)٨٧٧٫٠٦١(بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةمدرجة موجودات مالیة 

ومدینون آخرون ٨٣٫٢١٤١٦٦٫٣٥٨مصاریف مدفوعة مقدماً
-٥٫٠٠٠٫٠٠٠اشتراكات مدینة 

)٢٦٫٤٧٩()٢٫٢٧٠(أتعاب إدارة مستحقة  
)٤٫٨٥٢٫٤٧٦(٣٠٫٥٨٤مصاریف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى 

٤٫٣١١٫١٨٣٩٫٧٤١٫٧٢٨صافي النقدیة من النشاطات التشغیلیة

النشاطات التمویلیة
١٫٤١٥٫٠٠٠٢٩٫٥٦٧٫٠٠٠مصدرةمتحصالت من وحدات 
)٣٥٫٢٦٤٫٧٢٦()٥٫١٩٠٫٥٥٣(قیمة الوحدات المستردة

)٥٫٦٩٧٫٧٢٦()٣٫٧٧٥٫٥٥٣(صافي النقدیة المستخدمة في النشاطات التمویلیة

٥٣٥٫٦٣٠٤٫٠٤٤٫٠٠٢النقدیة وشبة النقدیة الزیادة في

٢٫٣٠٠٫١٣٧٦٨٩٫٨٧٨النقدیة وشبة النقدیة في بدایة الفترة

٢٫٨٣٥٫٧٦٧٤٫٧٣٣٫٨٨٠النقدیة وشبة النقدیة في نھایة الفترة
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٦

(غیر مراجعة)األولیة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٨یونیو ٣٠

عـــام-١

منومدارمنشأالمدةمحددغیراستثماريصندوقھو)"الصندوق"(السعوديباللایرللمرابحةكابیتالالخیرصندوقإن
نإ)."الوحداتمالكي"(الصندوقفيالوحداتمالكيلمصلحة)،"الصندوقمدیر"(السعودیةكابیتالالخیرشركةقبل

یلي:كماالصندوقمدیرعنوان
كابیتالالخیر

٦٩٤١٠بص
١١٥٤٧الریاض
السعودیةالعربیةالمملكة
ستثمار والمحافظة على قیمة ااألجلالدخل والسیولة بما یتناسب مع أسعار السوق النقدیة قصیرة إلى إنتاج الصندوق یھدف 

مالكي الوحدات كما أقرتھ الھیئة الشرعیة للصندوق.

وأمین حفظ للصندوق وقد تمت الموافقة على شروط وأحكام الصندوق من قبل . تعمل شركة الخیر كابیتال السعودیة مدیراً
جمادى ٢٧). بدأ الصندوق عملیاتھ بتاریخ ٢٠١٤ینایر ١٤ھـ (الموافق ١٤٣٥ربیع األول ١٣لمالیة بتاریخ ھیئة السوق ا

).٢٠١٤أبریل ٢٧ھـ (الموافق ١٤٣٥اآلخر

.باللایر السعوديتمسك دفاتر وسجالت الصندوق 

على دقیقاً . للسنةعملیات النتائج إن النتائج األولیة قد ال تعتبر مؤشراً

اللوائح النظامیة  -٢
ھـ ١٤٢٧الحجة وذ٣) الصادرة من قبل ھیئة السوق المالیة بتاریخ "الالئحة"یخضع الصندوق لالئحة صنادیق االستثمار (

) لالئحة صنادیق االستثمار ٢٠١٦نوفمبر ٦ھـ (الموافق ١٤٣٨صفر ٦من ) واعتبارا٢٠٠٦ًدیسمبر ٢٤لموافق (ا
) ٢٠١٦مایو ٢٣ھـ (الموافق ١٤٣٧شعبان ١٦الصادرة من قبل ھیئة السوق المالیة بتاریخ ) "الالئحة المعدلة"(ةالجدید

ھا. ملكة العربیة السعودیة اتباعوالتي تنص على األمور التي یتعین على جمیع الصنادیق االستثماریة العاملة في الم

بیان االلتزام وأسس اإلعداد  -٣
بیان االلتزام١-٣

لمعیار المحاسبة الدولي ( ً ) "التقریر المالي األولي" المعتمد في المملكة ٣٤تم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة وفقا
للمعاییر الدولیة للتقریر  ً أول قوائم مالیة أولیة موجزة للصندوق معدة وفقا ً العربیة السعودیة. تمثل ھذه القوائم المالیة أیضا

ة عن مجلس معاییر المحاسبة الدولي، والمعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات المالي الصادر
األخرى المعتمدة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین (یشار إلیھم مجتمعین بـ "المعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة 

في المملكة العربیة السعودیة"). 

، قام الصندوق بإعداد قوائمھ المالیة وفقا لمعاییر ٢٠١٧دیسمبر ٣١فترات حتى وبما في ذلك السنة المنتھیة في ولكافة ال
المحاسبة المتعارف علیھا في المملكة العربیة السعودیة الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین. تعتبر ھذه 

أول قوائم مالیة للصندوق تم إعدادھا وفقا ٢٠١٨یونیو ٣٠ة أشھر المنتھیة في القوائم المالیة األولیة الموجزة لفترة الست
) "إتباع ١للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، وتم تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي (

المعاییر الدولیة للتقریر المالي ألول مرة".

مالیة األولیة الموجزة على كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة إلعداد القوائم المالیة السنویة وفقا ال تشمل القوائم ال
دیسمبر ٣١للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، والتي سیتم إعدادھا للسنة المنتھیة في 

٢٠١٨.

من المعلومات حول مدى تأثر القوائم المالیة للصندوق باتباع المعاییر الدولیة ) لالطالع على مزید ٧انظر اإلیضاح (
للتقریر المالي.
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٧

تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (غیر مراجعة)
٢٠١٨یونیو ٣٠

تتمة-بیان االلتزام وأسس اإلعداد-٣

أسس اإلعداد٢-٣
تم إعداد القوائم المالیة األولیة الموجزة على أساس التكلفة التاریخیة باستثناء االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من 

خالل الربح أو الخسارة والتي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة. 

السیاسات المحاسبیة الھامة -٤
القوائم المالیة األولیة الموجزة مبینة أدناه. وقد تم تطبیق ھذه إن السیاسات المحاسبیة الرئیسیة المطبقة في إعداد ھذه

السیاسات بصورة مماثلة على كافة الفترات المعروضة، مالم یرد خــالف ذلك. وبالنسبة للسیاسات التي یتــم تطبیقھا فقط 
، فإنھ تم توضیح تلك السیاسات بشكل خاص. ٢٠١٨ینایر ١بعــد أو قبل 

األدوات المالیة
اإلثبات األولي

یقوم الصندوق بتسجیل الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة في قائمة المركز المالي األولیة وذلك فقط عندما یصبح 
طرفًا في األحكام التعاقدیة لألداة المالیة.

متعلقة إثبات تكالیف المعامالت العند اإلثبات األولي، تقاس الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة بالقیمة العادلة لھا. ویتم 
بالموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة كمصاریف في الربح أو الخسارة. وفي حالة الموجودات 
المالیة والمطلوبات المالیة غیر المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، فإن القیمة العادلة لھا ناقصا تكالیف
المعامالت المتعلقة مباشرة باالستحواذ على الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة أو إصدارھا تعتبر مبلغ اإلثبات األولي.

التصنیف
یقوم الصندوق بتصنیف الموجودات المالیة الخاصة بھ ضمن الفئات التالیة:

موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.·
موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.·
موجودات مالیة مدرجة بالتكلفة المطفأة.·

تتم ھذه التصنیفات بناء على نموذج العمل الخاص بالصندوق إلدارة الموجودات المالیة وخصائص التدفقات النقدیة 
التعاقدیة.

تكلفة المطفأة وذلك عندما تقع ضمن نموذج العمل الخاص باقتناء الموجودات یقوم الصندوق بقیاس الموجودات المالیة بال
لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة، وعندما ینتج عن الشروط التعاقدیة للموجودات المالیة في تواریخ محددة تدفقات نقدیة 

تمثل فقط عملیات سداد أصل المبلغ والعمولة على أصل المبلغ القائم.

للموجودات المقاسة بالقیمة العادلة، فإنھ سیتم إثبات األرباح والخسائر إما في الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل وبالنسبة 
اآلخر. وبالنسبة لالستثمارات في أدوات حقوق الملكیة، فإن ذلك یعتمد على ما إذا قد قام الصندوق بوضع خیار غیر قابل 

استثمارات حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.لإللغاء عند االثبات األولي للمحاسبة عن

بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل العمولة الفعلي، فیما  ً یقوم الصندوق بتصنیف كافة المطلوبات المالیة كمقاسة الحقا
عدا المطلوبات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

قوم الصندوق بتصنیف المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان القیام بذلك یزیل أو یقلل ی
بشكل كبیر عدم اتساق القیاس أو االثبات أو في حالة إدارة مجموعة من المطلوبات المالیة وتقویم أدائھا على أساس القیمة 

العادلة.



صندوق الخیر كابیتال للمرابحة باللایر السعودي

٨

تتمة-لمالیة األولیة الموجزة (غیر مراجعة)إیضاحات حول القوائم ا
٢٠١٨یونیو ٣٠

تتمة-السیاسات المحاسبیة الھامة -٤
تتمة-األدوات المالیة

المالیةاألدواتالتوقف عن اثبات 
یتم التوقف عن إثبات أصل مالي (أو جزء منھ أو جزء من مجموعة من موجودات مالیة متشابھة، حیثما ینطبق ذلك) (أي 

استبعاده من قائمة المركز المالي للصندوق) عند:

انتھاء الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات النقدیة من الموجودات، أو·
قیام الصندوق بتحویل حقوق استالم التدفقات النقدیة من األصل أو التعھد بسداد التدفقات النقدیة المستلمة بالكامل إلى ·

فوریة" وإذا ما (أ) قام الصندوق بتحویل كافة المخاطر والمنافع المصاحبة طرف آخر دون أي تأخیر وفق "ترتیبات
لألًصل، أو (ب) لم یقم الصندوق بالتحویل أو اإلبقاء على معظم المنافع والمخاطر المصاحبة لألصل، ولكنھ قام 

بتحویل السیطرة على األصل.
ریة، فقات النقدیة من األصل أو إبرام اتفاقیة ترتیبات فووفي الحاالت التي یقوم فیھا الصندوق بتحویل حقوق استالم التد

فإنھ یجب علیھ تقویم فیما إذا وألي مدى قام باالحتفاظ بالمنافع والمخاطر المصاحبة للملكیة.
وفي الحاالت التي ال یتم فیھا تحویل أو اإلبقاء على معظم المخاطر والمنافع المصاحبة لألصل أو لم یتم فیھا تحویل 

ة على األًصل، یستمر الصندوق في إثبات األصل بقدر ارتباط الصندوق المستمر بھ. وفي تلك الحالة، یقوم السیطر
بإثبات المطلوبات المصاحبة لھا. یتم قیاس الموجودات المحولة والمطلوبات المصاحبة لھا وفق نفس  ً الصندوق أیضا

دوق.األساس الذي یعكس الحقوق وااللتزامات التي أبقى علیھا الصن
یتم قیاس االرتباط المستمر الذي یكون على شكل ضمان على الموجودات المحولة بالقیمة الدفتریة األصلیة للموجودات 

أو الحد األقصى للمبلغ الذي یجب على الصندوق دفعھ، أیھما أقل. 
انتھاء مدتھ. وفي حالة تبدیل یتم التوقف عن اثبات المطلوبات المالیة عند سداد االلتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو

االلتزامات المالیة بأخرى من نفس الجھة المقرضة بشروط مختلفة تماماً، أو بتعدیل شروط االلتزامات الحالیة، عندئذ یتم 
ماعتبار مثل ھذا التبدیل أو التعدیل كتوقف عن اثبات االلتزامات األصلیة واثبات التزامات جدیدة. یتم اثبات الفرق بین القی

الدفتریة المعنیة في الربح أو الخسارة. 
مقاصة األدوات المالیة

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة ویدرج الصافي في قائمة المركز المالي وذلك فقط عند وجود حق نظامي ملزم 
ودات الصافي أو بیع الموجلتسویة المبالغ التي تم إثباتھا، وعند وجود نیة لتسویة الموجودات مع المطلوبات على أساس 

وتسدید المطلوبات في آن واحد.
االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة 

بالتكلفة المطفأة، ولھذا ١٢یحتفظ الصندوق فقط بذمم مدینة تجاریة دون أي مكون تمویل وتواریخ استحققھا أقل من  شھراً
ائر االئتمان المتوقعة بموجب المعیار الدولي للتقریر اختار الصندوق تطبیق طریقة مماثلة للطریقة المبسطة بشأن خس

) على كافة الذمم المدینة التجاریة. علیھ، ال یقوم الصندوق بمتابعة التغیرات في مخاطر االئتمان، ولكن یقوم ٩المالي (
على خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر بتاریخ إعداد ك من ذلك بإثبات مخصص خسارة بناًء یة. ل قوائم مالبدالً

تعكس الطریقة المطبقة من قبل الصندوق بشأن خسائر االئتمان المتوقعة النتیجة المرجحة باالحتماالت والقیمة الزمنیة 
للنقود والمعلومات المعقولة والمؤیدة المتاحة دون تكلفة أو جھد غیر مبررین حول األحداث السابقة والظروف الحالیة 

القتصادیة المستقبلیة. والتوقعات بشأن الظروف ا
یستخدم الصندوق مصفوفة المخصص كوسیلة عملیة لقیاس خسائر االئتمان المتوقعة بشأن الذمم المدینة التجاریة بناء 
على أیام التأخر في السداد لمجموعات من الذمم المدینة لھا أنماط خسائر مماثلة. یتم تجمیع الذمم المدینة على أساس 

مصفوفة المخصص على أساس معدالت الخسائر السابقة التي تم مالحظتھا على مدى العمر المتوقع طبیعتھا. ویتم تحدید
للتقدیرات المستقبلیة. ً للذمم المدینة ویتم تعدیلھا وفقا

وأنھ  یتم شطب الدیون المنخفضة القیمة مع المخصص المتعلق بھا وذلك عند عدم وجود توقع معقول الستردادھا مستقبالً
استرداد المبلغ المشطوب، سابقاً، عندئذ یقید المبلغ تم مصادر ً ة كافة الضمانات أو تحویلھا إلى الصندوق. وإذا ما تم الحقا

المسترد على مصروف خسائر االئتمان.
یتم إثبات إیرادات العمولة على الموجودات المالیة المنخفضة باستخدام معدل العمولة المستخدم لخصم التدفقات النقدیة 

تقبلیة لغرض قیاس خسارة االنخفاض في القیمة. المس
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تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (غیر مراجعة)
٢٠١٨یونیو ٣٠

تتمة-السیاسات المحاسبیة الھامة -٤
الوحدات القابلة لالسترداد

تصنف الوحدات القابلة لالسترداد كأدوات حقوق ملكیة عند:
استحقاق مالك الوحدات القابلة لالسترداد حصة تناسبیة في صافي موجودات الصندوق في حالة تصفیة الصندوق. -
تصنیف الوحدات القابلة لالسترداد ضمن فئة األدوات المالیة التي یتم ردھا بعد كافة فئات األدوات المالیة األخرى. -
د المصنفة ضمن فئة األدوات المالیة التي یتم ردھا بعد كافة وجود خصائص مماثلة لكافة الوحدات القابلة لالستردا-

فئات األدوات المالیة األخرى. 
عدم تضمن الوحدات القابلة لالسترداد أي تعھدات تعاقدیة لتسلیم النقدیة أو أصل مالي آخر بخالف حقوق المالك في -

حصة تناسبیة في صافي موجودات الصندوق. 
دیة المتوقعة المتعلقة بالوحدات القابلة لالسترداد على مدى عمر األداة المالیة بصورة تحدید إجمالي التدفقات النق-

جوھریة على أساس الربح أو الخسارة أو التغیر في صافي الموجودات المثبت أو التغیر في القیمة العادلة لصافي 
الموجودات المثبت وغیر المثبت للصندوق على مدى عمر األداة المالیة. 

باإلضافة إلى الوحدات القابلة لالسترداد، والتي تتضمن كافة الخصائص أعاله، فإنھ یجب أال یكون لدى الصندوق أدوات 
مالیة أخرى أو عقد یشتمل على: 

إجمالي التدفقات النقدیة المحدد بصورة جوھریة على أساس الربح أو الخسارة أو التغیر في صافي الموجودات -
القیمة العادلة لصافي الموجودات المثبت وغیر المثبت للصندوق.المثبت أو التغیر في 

القابلة لالسترداد. للوحداتاألثر الناتج عن التقیید أو التحدید الجوھري للعائد المتبقي -

یقوم الصندوق بصورة مستمرة بتقویم تصنیف الوحدات القابلة لالسترداد. وفي حالة توقف الوحدات القابلة لالسترداد عن 
امتالك كافة الخصائص أو الوفاء بكافة الشروط المنصوص علیھا لكي یتم تصنیفھا كحقوق ملكیة، فإن الصندوق سیقوم 
بإعادة تصنیفھا كمطلوبات مالیة وقیاسھا بالقیمة العادلة بتاریخ إعادة التصنیف، مع إثبات أي فروقات ناتجة عن القیمة 

لمالكي الوحدات. وفي حالة امتالك الوحدات القابلة لالسترداد كافة الخصائص الدفتریة السابقة في صافي الموجودات العائد
واستیفائھا لشروط تصنیفھا كحقوق ملكیة، فإن الصندوق سیقوم بإعادة تصنیفھا كأدوات حقوق ملكیة وقیاسھا بالقیمة  الحقاً

الدفتریة كمطلوبات بتاریخ إعادة التصنیف.

ء وإلغاء الوحدات القابلة لالسترداد كمعامالت حقوق ملكیة. یتم المحاسبة عن عملیة إصدار وشرا

ال یتم إثبات أي ربح أو خسارة في قائمة الدخل الشامل عند شراء وإصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكیة الخاصة 
بالصندوق. 

النقدیة وشبھ النقدیة
ریة. وفة وتخضع لمخاطر تغیرات في القیمة غیر جوھتمثل النقدیة وشبھ النقدیة البنود القابلة للتحویل لمبالغ نقدیة معر

تشتمل النقدیة وشبھ النقدیة في قائمة المركز المالي على األرصدة في إیداعات المرابحة وفترة استحقاقھا األصلیة أقل من 
ثالثة أشھر واألرصدة في الحسابات البنكیة. 

لمرابحة (أقل من ثالثة أشھر) واألرصدة في الحسابات البنكیة ولغرض إعداد قائمة التدفقات النقدیة یتم اعتبار إیداعات ا
نقدیة وشبھ نقدیة. 
توزیعات األرباح  

یتم اثبات توزیعات األرباح في الربح أو الخسارة وذلك بتاریخ اإلقرار بأحقیة استالمھا. وبالنسبة لألوراق المالیة المتداولة، 
بتاریخ توزیعات األرب خ اح السابقة. وبالنسبة لألوراق المالیة غیر المتداولة، فإنھ یتم إثباتھا عادة بتاریفإنھ یتم إثباتھا عادةً

اعتماد المساھمین دفع تلك التوزیعات. ویتم إثبات توزیعات األرباح من األوراق المالیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل 
الربح أو الخسارة في بند مستقل في قائمة الدخل الشامل. 

مولة الخاصةدخل الع
یتم إثبات دخل العمولة الخاصة على أساس العائد الفعلي.
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١٠

تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (غیر مراجعة)
٢٠١٨یونیو ٣٠

تتمة-السیاسات المحاسبیة الھامة -٤
العادلة من خالل الربح أو الخسارةصافي الربح أو الخسارة عن الموجودات والمطلوبات المالیة المدرجة بالقیمة 

یمثل صافي األرباح أو الخسائر الناتجة عن الموجودات والمطلوبات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو 
ألغراض المتاجرة أو المصنفة عند االثبات الخسارة التغیرات في القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة المقتناة

األولي لھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وذلك باستثناء العمولة وتوزیعات األرباح والمصاریف. 

تمثل األرباح والخسائر غیر المحققة التغیرات في القیمة لألدوات المالیة للفترة والناتجة عن عكس قید األرباح والخسائر 
غیر المحققة الخاصة باألدوات المالیة للفترة السابقة والتي تم تحقیقھا خالل فترة إعداد القوائم المالیة. یتم احتساب األرباح 

یات استبعاد األدوات المالیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة باستخدام طریقة والخسائر المحققة عن عمل
تكلفة المتوسط المرجح. وتمثل تلك األرباح والخسائر الفرق بین القیمة الدفتریة األصلیة لألداة المالیة ومبلغ االستبعاد أو 

باستثناء المدفوعات أو المقبوضات بشأن حسابات (ود المشتقات المدفوعات أو المقبوضات النقدیة التي تمت بشأن عق
. ) الھامش على الضمانات لقاء تلك األدوات المالیة

المصاریف المستحقة الدفع
قدمت بھا فواتیر من  یتم إثبات االلتزامات لقاء المبالغ الواجبة الدفع مستقبال لقاء البضاعة أو الخدمات المستلمة، سواًء

ال. ویتم إثبات تلك االلتزامات في األصل بالقیمة العادلة وتقاس الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الموردین أم
العمولة الفعلي. 

أتعاب اإلدارة 
یتم إثبات أتعاب إدارة الصندوق على أساس مبدأ االستحقاق وتحمل على قائمة الدخل الشامل األولیة الموجزة.

رة الصندوق وفقا للمعدالت المتفق علیھا مع مدیر الصندوق وكما ھو منصوص علیھ في الشروط یتم تحمیل أتعاب إدا
واألحكام الخاصة بالصندوق. 

المصاریف
یتم قیاس وإثبات المصاریف على أساس مبدأ االستحقاق في الفترة المحاسبیة التي یتم تكبدھا فیھا. 

الزكاة
مالكي الوحدات وال یجنب لھا مخصص في ھذه القوائم المالیة األولیة إن الزكاة على مستوى الصندوق من مسؤولیة

الموجزة.  

العمالت األجنبیة 
یتم تحویل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة إلى اللایر السعودي بأسعار التحویل السادة بتواریخ إجراء تلك المعامالت. 

المسجلة بالعمالت األجنبیة بتاریخ قائمة المركز المالي إلى اللایر السعودي ویتم تحویل الموجودات والمطلوبات النقدیة 
بأسعار التحویل السائدة في ذلك التاریخ. یتم إثبات األرباح والخسائر الناتجة عن تحویل العمالت األجنبیة في قائمة الدخل 

الشامل.

صافي قیمة الموجودات
المفصح عنھ في قائمة المركز المالي األولیة الموجزة وذلك بقسمة صافي یتم احتساب صافي قیمة الموجودات لكل وحدة و

موجودات الصندوق على عدد الوحدات المصدرة في نھایة الفترة. 



صندوق الخیر كابیتال للمرابحة باللایر السعودي

١١

تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (غیر مراجعة)
٢٠١٨یونیو ٣٠

األحكام واالفتراضات والتقدیرات المحاسبیة الھامة-٥
للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة،  ً یتطلب إعداد القوائم المالیة األولیة الموجزة، طبقا
استخدام بعض األحكام واالفتراضات والتقدیرات المحاسبیة الھامة التي قد تؤثر على أرصدة الموجودات والمطلوبات 

والمطلوبات المحتملة بتاریخ إعداد القوائم المالیة األولیة الموجزة ومبالغ اإلیرادات المسجلة واإلفصاح عن الموجودات 
والمصاریف المصرح عنھا خالل الفترة التي أعدت القوائم المالیة بشأنھا. یتم تقویم التقدیرات واألحكام بصورة مستمرة 

على الخبرة السابقة وعوامل أخرى تشتمل على توقعات لألحد اث المستقبلیة والتي یعتقد بأنھا معقولة وفقاًوذلك بناًء
للظروف. یتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات الرئیسیة بصورة مستمرة، ویتم إثبات التعدیالت على التقدیرات مستقبال. 

وفیما یلي النواحي الھامة التي استخدمت فیھا اإلدارة التقدیرات واالفتراضات أو التي مارست فیھا األحكام:

مبدأ االستمراریة
لمبدأ االستمراریة، وھو على قناعة بأن  ً قام مدیر الصندوق بإجراء تقویم لمقدرة الصندوق على االستمرار في العمل وفقا
الصندوق لدیھ الموارد الكافیة لالستمرار في العمل في المستقبل المنظور. عالوة على ذلك، لیس لدى اإلدارة علم بأي 

لمبدأ االستمراریة. علیھ، حاالت عدم تأكد جوھري ً حول مقدرة الصندوق على االستمرار في العمل وفقا قد یثیر شكوكاً
تم إعداد القوائم المالیة األولیة الموجزة على أساس مبدأ االستمراریة.

قیاس القیمة العادلة 
طة دات واالستثمارات األخرى المرتبیقوم الصندوق بقیاس استثماراتھ في األدوات المالیة، مثل أدوات حقوق الملكیة والسن

بعمولة والمشتقات، بالقیمة العادلة بتاریخ إعداد كل قوائم مالیة. إن القیمة العادلة ھي السعر الذي سیتم استالمھ عند بیع 
موجودات ما أو سداده عند تحویل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامیة تتم بین متعاملین في السوق بتاریخ القیاس. یحدد 
قیاس القیمة العادلة بافتراض أن معاملة بیع الموجودات أو تحویل المطلوبات ستتم إما في السوق الرئیسي للموجودات أو 
المطلوبات، أو في حالة عدم وجود السوق الرئیسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات. إن السوق الرئیسي 

صول إلیھا من قبل الصندوق. تقاس القیمة العادلة للموجودات أو المطلوبات أو األكثر فائدة یجب أن تكون قابلة للو
بافتراض أن المتعاملین في السوق سیستفیدون عند تسعیر الموجودات والمطلوبات وأنھم یسعون لتحقیق أفضل مصالحھم 

ق منافع عاملین في السوق على تحقیاالقتصادیة. یأخذ قیاس القیمة العادلة للموجودات غیر المالیة بعین االعتبار مقدرة المت
اقتصادیة عن طریق االستخدام األفضل واألقصى لألصل أو بیعھ لمتعاملین آخرین في السوق یستخدمون األصل على 

النحو األفضل وبأقصى حد. 

عر على أساس السیتم تحدید القیمة العادلة لألدوات المالیة المتداولة في األسواق النشطة بتاریخ إعداد القوائم المالیة 
المتداول لھا (سعر العرض للمراكز المدنیة وسعر الطلب للمراكز الدائنة)، بدون أي خصم لقاء تكالیف المعامالت. 

بالنسبة لكافة األدوات المالیة األخرى غیر المتداولة في سوق نشط، یتم تحدید القیمة العادلة باستخدام طرق التقویم التي 
للظ ً روف. تشتمل طرق التقویم على طریقة السوق (أي، استخدام آخر معامالت تمت في السوق وفقاًتبدو مالئمة وفقا

لشروط التعامل العادل، والمعدلة عند الضرورة، والرجوع إلى القیمة السوقیة الحالیة لألدوات األخرى المماثلة) وطریقة 
ت مما یزید من استخدام بیانات السوق المتاحة والمؤیدة الدخل (أي تحلیل التدفقات النقدیة المخصومة ونماذج تسعیر الخیارا

قدر اإلمكان).

یقوم الصندوق بقیاس األدوات المالیة بالقیمة العادلة بتاریخ كل قائمة مركز مالي أولیة موجزة. تم اإلفصاح عن القیمة 
).١٣العادلة لھذه األدوات المالیة في اإلیضاح (

المعاییر الصادرة وغیر الساریة بعد -٦
تاریخ إصدار القوائم المالیة األولیة الموجزة ، حتى فسیرات الصادرة وغیر الساریة بعدھناك العدید من المعاییر والت

للصندوق. وتعتقد إدارة الصندوق أنھ لن یكون لھذه المعاییر أي أثر جوھري على الصندوق. ویعتزم الصندوق إتباع ھذه 
المعاییر، إذ ینطبق ذلك، عند سریانھا.



صندوق الخیر كابیتال للمرابحة باللایر السعودي

١٢

تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (غیر مراجعة)
٢٠١٨یونیو ٣٠

اتباع المعاییر الدولیة للتقریر المالي ألول مرة -٧
)، تمثل ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة أول قوائم مالیة معدة من قبل الصندوق وفقا٣ًكما ھو مبین في اإلیضاح (

للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة. 
٢٠١٧دیسمبر ٣١لمالیة للسنة المنتھیة في ) عند إعداد القوائم ا٤وقد تم تطبیق السیاسات المحاسبیة المبینة في اإلیضاح (

(تاریخ تحول الصندوق).٢٠١٧ینایر ١وعند إعداد قائمة المركز المالي االفتتاحیة كما في 
إن التحول من المعاییر المحاسبیة الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین إلى المعاییر الدولیة للتقریر المالي 

لكة العربیة السعودیة لم یكن لھ أي أثر جوھري على قوائم المركز المالي والدخل الشامل والتغیرات في المعتمدة في المم
صافي الموجودات العائد لمالكي الوحدات الخاصة بالصندوق.  

لمالي اونظرا لعدم وجود أي أثر جوھري كما ھو موضح أعاله، فإنھ لم یتم إعداد قائمة تسویة مستقلة لتسویة قائمة المركز 
والدخل الشامل طبقا للمعاییر المحاسبیة الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین وطبقا للمعاییر الدولیة للتقریر 

المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة. 

بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةالمدرجة الموجودات المالیة -٨
تتكون الموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة من األوراق المالیة المتداولة ویتم قیاسھا 

بالقیمة العادلة. یتم تحدید القیمة العادلة على أساس أسعار االقفال المتداولة في سوق األسھم. 

النسبة المئویة القیمة السوقیةالتكلفةصنادیق االستثمار
للقیمة السوقیة

%لایر سعوديسعودي لایر٢٠١٨یونیو ٣٠

%١٫٦٨٩٫٥٦٢١٫٧٠٥٫٥٠٤٦٣صندوق فالكوم للمرابحة باللایر السعودي
%٩٨٧٫٥٠٠٩٩٧٫٣٢٧٣٧صندوق مفیك السعودي للمرابحة

٢٫٦٧٧٫٠٦٢٢٫٧٠٢٫٨٣١١٠٠%

٢٠١٧دیسمبر ٣١
%٩٠٠٫٠٣٠٩٠٠٫٩٥٠٥٠صندوق فالكوم للمرابحة باللایر السعودي

%٨٩٩٫٩٧٠٩٠٠٫٨٨٨٥٠صندوق مفیك السعودي للمرابحة

١٫٨٠٠٫٠٠٠١٫٨٠١٫٨٣٨١٠٠%

---٢٠١٧ینایر ١

بالتكلفة المطفأة المالیةالموجودات -٩

(%٣یشتمل ھذا البند على إیداعات مرابحة مقیدة بمعدل عمولة بنسبة  ً : ٢٠١٧ینایر ١و %٥: ٢٠١٧دیسمبر ٣١سنویا
سنویاً) وفترة استحقاقھا األصلیة أكثر من ثالثة أشھر. یتم االحتفاظ بإیداعات المرابحة لدى بنوك محلیة.%٣٫٥

ھبوط في القیمة بناء على خسائر االئتمان المتوقعةإلى تقییم المدرجة بالتكلفة المطفأةیتم تعریض الموجودات المالیة 
). لدى اإلدارة تقییم بأن المخصص المكون بناء على نموذج خسارة اإلئتمان ٩بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي (

.المتوقعة غیر جوھري



صندوق الخیر كابیتال للمرابحة باللایر السعودي

١٣

تتمة-القوائم المالیة األولیة الموجزة (غیر مراجعة) إیضاحات حول 
٢٠١٨یونیو ٣٠

المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةالموجودات المالیةمن صافي األرباح -١٠
یونیو٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في

٢٠١٨یونیو٣٠
لایر سعودي

٢٠١٧یونیو ٣٠
لایر سعودي

──────────────────
-٢٣٫٩٣٢، صافيمحققةغیر أرباح 

-١٫٣٠٢، صافيأرباح محققة
──────────────────

٢٥٫٢٣٤-
══════════════════

األخرىالمصاریف-١١
یونیو٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في

٢٠١٨
لایر سعودي

٢٠١٧
لایر سعودي

──────────────────
٢٦٫٠٣٤٢٤٫٧٩٥مراجعةأتعاب 

٦٫٣٠٩٤٫٩٥٩أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة
٣٫٧١٩٣٫٧١٩نظامیةرسوم 
٢٫٦٠٣٢٫٤٧٩تداولرسوم

١٫١١٩٢٫٤٠٨أتعاب حفظ
-٨٧٤أخرى 

──────────────────
٤٠٫٦٥٨٣٨٫٣٦٠

══════════════════

وأرصدتھاالمعامالت مع الجھات ذات العالقة -١٢
مدیر الصندوق (بنك الخیر) والصنادیق فيالوحدات ومدیر الصندوق والمساھمتتضمن الجھات ذات العالقة مالكي 

األخرى المدارة من قبل مدیر الصندوق.

خالل دورة األنشطة العادیة، یتعامل الصندوق مع جھات ذات عالقة. یتم إجراء كافة المعامالت مع الجھات ذات العالقة 
على أساس األسعار المتفق علیھا بصورة مشتركة بموجب اتفاقیة رسمیة، والتي یتم اعتمادھا من قبل مجلس إدارة 

الصندوق. 

:/ السنةت العالقة للفترةفیما یلي بیان المعامالت مع الجھات ذا
یونیو٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في

طبیعة المعاملةالجھة ذات العالقة 
٢٠١٨یونیو ٣٠
سعوديلایر

٢٠١٧یونیو ٣٠
سعوديلایر

)٢٤٫٠٨١()١١٫١٩٣(أتعاب إدارة مدیر الصندوق
)٢٫٤٠٨()١٫١١٩(أتعاب حفظ

)٤٫٩٥٩()٦٫٣٠٩(أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة أعضاء مجلس إدارة الصندوق
دة، ـــــوح٤٥٣٫٦٧٥: ٢٠١٧دیسمبر ٣١وحدة (٤٥٣٫٦٧٥تتضمن ٢٠١٨یونیو ٣٠إن الوحدات المصدرة كما في 

وحدة ٩٣٫٩١١السعودیة (مدیر الصندوق) و شركة الخیر كابیتالوحدة) مملوكة من قبل ١٫٢٦٤٫١٠٢: ٢٠١٧ینایر ١و
وحدة) مملوكة من قبل الصنادیق األخرى المدارة من قبل ٢٤٫٠٣٥: ٢٠١٧ینایر ١و ٢١٫٨٠١: ٢٠١٧دیسمبر ٣١(

مدیر الصندوق.



صندوق الخیر كابیتال للمرابحة باللایر السعودي

١٤

تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (غیر مراجعة) 
٢٠١٨یونیو ٣٠

القیمة العادلة لألدوات المالیة -١٣
تحدید القیمة العادلة والتسلسل الھرمي للقیمة العادلة

القیمة العادلة ھي السعر الذي سیتم استالمھ عند بیع موجودات ما أو دفعھ عند تحویل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامیة 
ت بافتراض أن معاملة بیع الموجودات أو تحویل المطلوبابین متعاملین في السوق بتاریخ القیاس. یحدد قیاس القیمة العادلة 

قد تمت إما: 
أوالمطلوباتأوللموجوداتالرئیسيالسوقفي·
والمطلوبات.للموجوداتفائدةاألسواقأكثرفيالرئیسي،السوقوجودعدمحالةفي·

ة . تقاس القیمة العادلالصندوقإن السوق الرئیسي أو السوق األكثر فائدة یجب أن تكون قابلة للوصول إلیھا من قبل 
للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملین في السوق سیستفیدون عند تسعیر الموجودات أو المطلوبات وأنھم یسعون 

.االقتصادیةلتحقیق أفضل مصالحھم

القیمة العادلة ألصل ما غیر مالي یأخذ بعین االعتبار قدره الطرف المتعامل في السوق على تحقیق منافع اقتصادیة إن قیاس 
من خالل االستخدام األمثل واألفضل لذلك األصل أومن خالل بیعھ إلى متعامل آخر في السوق سیقوم باستخدامھ االستخدام 

األفضل واألمثل. 

للظروف، وتتوفر بشأنھا بیانات كافیة لقیاس القیمة العادلة وزیادة استخدام المدخالت طرق تقویمالصندوقستخدم ی ً مالئمة وفقا
القابلة للمالحظة وتقلیل استخدام المدخالت غیر القابلة للمالحظة.

عن قیمتھا الدفتریة المدرجة في ھذه القوائم المالی ظًرا ة األولیة الموجزة نإن القیمة العادلة لألدوات المالیة ال تختلف كثیراً
للمدة القصیرة لھذه األدوات المالیة.

ضمن موجزة األولیة التصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة أو االفصاح عنھا في القوائم المالیة 
المستوى األدنى الھامة لقیاس القیمة العادلة التسلسل الھرمي لمستویات القیمة العادلة المذكورة ادناه وعلى أساس مدخالت 

ككل:
المستوى األول: األسعار المتداولة في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة (أي بدون تعدیل أو تجدید األسعار).·
اشرة أو بصورة مبالمستوى الثاني: طرق تقویم تعتبر مدخالت المستوى األدنى، الھامة لقیاس القیمة العادلة، قابلة للمالحظة ·

غیر مباشرة.
المستوى الثالث: طرق تقویم ال تعتبر مدخالت المستوى األدنى، الھامة لقیاس القیمة العادلة، غیر قابلة للمالحظة.·

یبین الجدول التالي القیمة الدفتریة والقیمة العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة، بما في ذلك مستویات التسلسل 
ي للقیمة العادلة لألدوات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة. وال یشمل معلومات القیمة العادلة للموجودات المالیة الھرم

ألن القیمة الدفتریة تقارب بشكل معقول قیمتھا العادلة: والمطلوبات المالیة غیر المقاسة بالقیمة العادلة نظراً
اإلجمالي٣المستوى ٢المستوى ١المستوى القیمة الدفتریةلایر سعودي

٢٠١٨یونیو ٣٠
موجودات مالیة مقاسة بالقیمة العادلة

بالقیمة العادلة من خالل مدرجةموجودات مالیة 
٢٫٧٠٢٫٨٣١--٢٫٧٠٢٫٨٣١٢٫٧٠٢٫٨٣١الربح أو الخسارة 

٢٫٧٠٢٫٨٣١--٢٫٧٠٢٫٨٣١٢٫٧٠٢٫٨٣١اإلجمالي

لایر سعودي

٢٠١٧دیسمبر ٣١
موجودات مالیة مقاسة بالقیمة العادلة

موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل 
١٫٨٠١٫٨٣٨--١٫٨٠١٫٨٣٨١٫٨٠١٫٨٣٨الربح أو الخسارة 

١٫٨٠١٫٨٣٨--١٫٨٠١٫٨٣٨١٫٨٠١٫٨٣٨اإلجمالي

لایر سعودي
٢٠١٧ینایر ١

موجودات مالیة مقاسة بالقیمة العادلة
موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل 

-----الربح أو الخسارة 

-----اإلجمالي



صندوق الخیر كابیتال للمرابحة باللایر السعودي

١٥

تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (غیر مراجعة) 
٢٠١٨یونیو ٣٠

إستحقاق الموجودات والمطلوبات تواریختحلیل -١٤
یبین الجدول أدناه تحلیل الموجودات والمطلوبات حسب الفترة المتوقع فیھا استردادھا أو تسویتھا، على التوالي:

اإلجماليشھر١٢بعد شھر١٢خالل 
لایر سعوديلایر سعوديسعوديلایر٢٠١٨یونیو ٣٠كما في 

الموجودات
٢٫٨٣٥٫٧٦٧-٢٫٨٣٥٫٧٦٧نقدیة وشبة نقدیة 

٢٫٣١٣٫٠٩١٢٫٣١٣٫٠٩١بالتكلفة المطفأة موجودات مالیة
موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من 

٢٫٧٠٢٫٨٣١-٢٫٧٠٢٫٨٣١خالل الربح أو الخسارة
ومدینون آخرون  ١٦٫١٤٨-١٦٫١٤٨مصاریف مدفوعة مقدماً

٧٫٨٦٧٫٨٣٧-٧٫٨٦٧٫٨٣٧الموجوداتإجمالي 

المطلوبات 
٤٫٩٣٦-٤٫٩٣٦أتعاب إدارة مستحقة 

٦٤٫٥٣٦-٦٤٫٥٣٦مصاریف مستحقة ومطلوبات أخرى 

٦٩٫٤٧٢-٦٩٫٤٧٢إجمالي المطلوبات 

اإلجماليشھر١٢بعد شھر١٢خالل 
لایر سعوديلایر سعوديسعوديلایر٢٠١٧دیسمبر ٣١كما في 

الموجودات 
٢٫٣٠٠٫١٣٧-٢٫٣٠٠٫١٣٧نقدیة وشبة نقدیة 

٢٫٣٦٤٫١٥٠٢٫٣٦٤٫١٥٠بالتكلفة المطفأة موجودات مالیة
موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من 

١٫٨٠١٫٨٣٨-١٫٨٠١٫٨٣٨الربح أو الخسارةخالل 
ومدینون آخرون  ٩٩٫٣٦٢-٩٩٫٣٦٢مصاریف مدفوعة مقدماً

٥٫٠٠٠٫٠٠٠٥٫٠٠٠٫٠٠٠اشتراكات مدینة 

١١٫٥٦٥٫٤٨٧-١١٫٥٦٥٫٤٨٧إجمالي الموجودات 

المطلوبات
٧٫٢٠٦-٧٫٢٠٦أتعاب إدارة مستحقة 

٣٣٫٩٥٢-٣٣٫٩٥٢مصاریف مستحقة ومطلوبات أخرى 

٤١٫١٥٨-٤١٫١٥٨إجمالي المطلوبات 



صندوق الخیر كابیتال للمرابحة باللایر السعودي

١٦

تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (غیر مراجعة) 
٢٠١٨یونیو ٣٠
تتمة –إستحقاق الموجودات والمطلوبات تواریختحلیل -١٤

اإلجماليشھر١٢بعد شھر١٢خالل 
لایر سعوديلایر سعوديسعوديلایر٢٠١٧ینایر١كما في 

الموجودات
٦٨٩٫٨٧٨-٦٨٩٫٨٧٨نقدیة وشبة نقدیة 
٢٠٫٢١٢٫٦٤١-٢٠٫٢١٢٫٦٤١بالتكلفة المطفأةموجودات مالیة 

ومدینون آخرون  ٢٢٩٫٠٤٤-٢٢٩٫٠٤٤مصاریف مدفوعة مقدماً

٢١٫١٣١٫٥٦٣-٢١٫١٣١٫٥٦٣إجمالي الموجودات

المطلوبات 
٣٤٫٠٠٤-٣٤٫٠٠٤أتعاب إدارة مستحقة 

٤٫٨٩٩٫٤٢٦-٤٫٨٩٩٫٤٢٦مصاریف مستحقة ومطلوبات أخرى 

٤٫٩٣٣٫٤٣٠-٤٫٩٣٣٫٤٣٠إجمالي المطلوبات 

تقویم آخر یوم-١٥
.)٢٠١٧دیسمبر٣١: ٢٠١٧(٢٠١٨یونیو ٣٠ھوللسنةكان آخر یوم تقویم 


