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  الموجزةاألولية قائمة المركز المالي 
 2022يونيو  30كما في 

 
 

 ايضاح

 2022يونيو  30 
 )غير مراجعة(
 لاير سعودي

 2021ديسمبر  31 
 (مراجعة) 

 لاير سعودي
      

      الموجودات 

 4,825,897  4,100,912  7 وما في حكمهالنقد 

 6,799,121  8,121,655  8  خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة منموجودات مالية مدرجة 

 551,463  38,276    ذمم مدينة أخرىمصاريف مدفوعة مقدماً و

 12,176,481  12,260,843   مجموع الموجودات

 
  

 
 

 
 

     

      المطلوبات

 39,036  41,791  10 أتعاب إدارة

 51,504  43,986   مطلوبات أخرى مصاريف مستحقة و

   85,777  90,540 

 12,085,941  12,175,066   صافي الموجودات العائد لمالكي الوحدات
   

 
 

 

      

 1,292,576  1,190,425   الوحدات المصدرة
   

 
 

 
  

    

 9.3503  10.2275   لكل وحدة العائد صافي قيمة الموجودات 
   

 
 

 

      

 
 
 

  



 األوليةصندوق الخير كابيتال للطروحات 
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 )غير مراجعة( الموجزةاألولية  قائمة الدخل الشامل
 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  
 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في  إيضاح

 

 

 2022 
 لاير سعودي

 2021 
 لاير سعودي

      

       االستثمار دخل

من خالل  بالقيمة العادلةالمدرجة  ارباح الموجودات الماليةصافي 

 9  الربح أو الخسارة
 

1,142,857 
 

902,024 

 64,102  103,135     توزيعات أرباح 

 11,924  3,153   ايرادات أخرى

 978,050  1,249,145   إجمالي الدخل

      

      المصاريف

 (69,189)  (80,002)  10 أتعاب إدارة 

 (75,054)  (64,674)  11 مصاريف أخرى 

 (144,243)  (144,676)   إجمالي المصاريف

 833,807  1,104,469   صافي دخل الفترة

 -  -   الدخل الشامل اآلخر 

 833,807  1,104,469   الدخل الشامل للفترةإجمالي 
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 )غير مراجعة( قائمة التغيرات في صافي الموجودات
 2022يونيو  30المنتهية في أشهر الستة لفترة 

 
 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 2022 
 لاير سعودي

 2021 
 لاير سعودي

    
    

  12,226,710  12,085,941 صافي الموجودات في بداية الفترة 
 

 
 

    من العمليات الناتجة  اتالتغير

 833,807  1,104,469 للفترة الدخل الشاملإجمالي 
 

 
 

 

    التغيرات من معامالت الوحدات 

 -  - المكتتبةمن الوحدات  المحصل

 قيمة الوحدات المستردة 
 

(1,015,344)  (1,510,467) 

 (1,510,467)  (1,015,344) صافي التغيرات من معامالت الوحدات

 11,550,050  12,175,066 صافي الموجودات في نهاية الفترة
    

    

  معامالت الوحدات 

  :يونيو 30المنتهية في  لستة أشهرفترة الفيما يلي ملخصاً لمعامالت الوحدات 

 
    2022 

 وحـــدات   
    2021 

 وحـــدات  
    
    
    

 1,499,459  1,292,576 الوحدات في بداية الفترة

 -  - المكتتبة الوحدات

 (181,994)  (102,151) مستردة الوحدات ال

 (181,994)  (102,151)  في الوحدات (النقص)صافي 

 1,317,465  1,190,425 نهاية الفترةالوحدات في 
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 )غير مراجعة( الموجزةالتدفقات النقدية األولية قائمة 
   2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في   

 

 

2022 
 سعوديلاير 

 2021 
 لاير سعودي

     
     

     التشغيلية نشطةاأل
 833,807  1,104,469   الفترة الربح صافي

     
     :صافي النقد من األنشطة التشغيليةإلى الدخل  لتسوية صافيتعديالت 

بالقيمة العادلة من مدرجة  موجودات مالية فيغير محققة  الحركة في أرباح

 (401,579)  (58,733)  الخسارةخالل الربح أو 

  1,045,736  432,228 
     التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 (5,179,203)  (1,263,801)  موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 (3,225,224)  513,187  وذمم مدينة أخرىمصاريف مدفوعة مقدماً  

 22,604  2,755  أتعاب إدارة 
 15,471  (7,518)   مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 (7,934,124)  290,359  التشغيلية نشطةاأل )المستخدمة في ( الناتجة من النقدية التدفقات صافي
  

 
 

 
     التمويليةألنشطة ا

 -  -  قيمة الوحدات المكتتب بها
 (1,510,467)  (1,015,344)  قيمة الوحدات المستردة

 (1,510,467)  (1,015,344)  ةالتمويليألنشطة ا (المستخدمة في)النقدية  التدفقات صافي
  

 
 

 
 (9,444,591)  (724,985)  النقد وما في حكمه في (النقص)صافي 

 9,694,616  4,825,897  في بداية الفترة النقد وما في حكمه

 250,025  4,100,912  في نهاية الفترة النقد وما في حكمه
  

 
 

  
    

     

     
       

 
  

     
 
 
 
 



 األوليةصندوق الخير كابيتال للطروحات 
 شركة الخير كابيتال السعودية العربية()مدار من قبل 

6 

 )غير مراجعة( الموجزةاألولية إيضاحات حول القوائم المالية 
  2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  

 عـــام - 1

شركة ومدار من قبل  منشأ غير محدد المدة استثماري)"الصندوق"( هو صندوق  األوليةالخير كابيتال للطروحات إن صندوق 
الوحدات"(. فيما يلي  يلصالح مالكي الوحدات في الصندوق )"مالك، )"مدير الصندوق"( العربية السعودية الخير كابيتال

 عنوان مدير الصندوق:
 الخير كابيتال

 69410ص. ب. 
 11547الرياض 

 المملكة العربية السعودية 
 

المالية المتوافقة  األوراقبشكل رئيسي في  االستثمار خاللنماء رأس المال على المدى طويل األجل من إليهدف الصندوق 
الطروحات األولية فترة  خاللالمطروحة  األسهموكذلك في  واألجنبيةالمحلية  األسواقالمدرجة في  اإلسالميةمع الشريعة 

 ً النقدية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية وصناديق شبه االستثمار في  في المملكة العربية السعودية. ويجوز للصندوق أيضا
 االستثمار األخرى.

 
لى مدير الصندوق هو شركة الخير كابيتال العربية السعودية وحافظ الصندوق هو شركة اإلنماء لالستثمار. تمت الموافقة ع

( والتي تم 2015أبريل  22هـ )الموافق  1436رجب  3في  CMAشروط وأحكام الصندوق من قبل هيئة السوق المالية 
 2019مايو  2هـ )الموافق  1440شعبان  27(. 2018مايو  2هـ )الموافق  1439شعبان  16تعديلها واعتمادها الحقًا في 

 . (2022فبراير  21هـ )الموافق  1443رجب  20ويوم ( 2021أبريل  22هـ )الموافق  1442رمضان  10ويوم  م(
 

 إن النتائج األولية قد ال تكون مؤشراً دقيقاً على النتائج السنوية للعمليات.
 

 اللوائح النظامية -2
 

هـ  1427ذي الحجة  3يخضع الصندوق لالئحة صندوق االستثمار )"اللوائح"( الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ 
( بموجب الئحة 2016نوفمبر  6هـ )الموافق  1438صفر  6( ويسري مفعولها اعتباًرا من 2006ديسمبر  24)الموافق 

 24هـ )الموافق  1442رجب  12 صندوق االستثمار الجديد ) "اللوائح المعدلة"( الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ
 ميع الصناديق داخل المملكة العربية السعودية.( ، والتي توضح بالتفصيل المتطلبات لج2021فبراير 

 

  س اإلعداد أس - 3

 

 بيان االلتزام 3-1
 

"التقارير المالية المرحلية" الصادر عن مجلس  34وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي  الموجزةالمالية المرحلية  القوائمتم إعداد هذه 
( ، وفقًا لما أقرته المملكة العربية السعودية وغيرها من المعايير والبيانات الصادرة من قبل IASBمعايير المحاسبة الدولية )

 "(.SOCPA)" للمراجعين والمحاسبينالهيئة السعودية 
 

 جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في البيانات المالية السنوية ، وبالتالي ، ينبغي الموجزةالمالية  القوائمال تتضمن هذه 
 .2021ديسمبر  31المالية السنوية المدققة للصندوق للسنة المنتهية في  القوائمقراءتها باالقتران مع 

 

 المركز المالي حسب ترتيب السيولة. قائمة المركزفي  مطلوباتوال تالموجودايتم عرض 
 

( وأكثر من المتداول) التقريرشهًرا من تاريخ  12 خاللتحليل فيما يتعلق باالسترداد أو التسوية  (13) االيضاح رقميرد في 
 .(المتداول)غير  التقريرشهًرا بعد تاريخ  12

 

 القياسأسس  3-2

باستثناء االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل على أساس التكلفة التاريخية   الموجزةتم إعداد القوائم المالية األولية 
  قياسها بالقيمة العادلة.والتي يتم الربح أو الخسارة 

 
 العملة الوظيفية 3-3

 باللاير السعودي وهو العملة الوظيفية للصندوق.الموجزة  األوليةالمالية  القوائميتم عرض 
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 )غير مراجعة( الموجزةاألولية إيضاحات حول القوائم المالية 
 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 السياسات المحاسبية الهامة  -4

 القوائممع تلك المستخدمة والمفصح عنها في   الموجزةاألولية  المالية القوائمتتوافق الحسابات الهامة المستخدمة في إعداد هذه  

 .2021ديسمبر  31المالية للسنة المنتهية في 

 

 والتقديرات المحاسبية الهامة واالفتراضاتاألحكام   -5

ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، الموجزةالقوائم المالية األولية  يتطلب إعداد ، طبقا
استخدام بعض األحكام واالفتراضات والتقديرات المحاسبية الهامة التي قد تؤثر على أرصدة الموجودات والمطلوبات المسجلة 

ومبالغ اإليرادات والمصاريف   الموجزةلمحتملة بتاريخ إعداد القوائم المالية األولية واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات ا
المصرح عنها خالل الفترة التي أعدت القوائم المالية بشأنها. يتم تقويم التقديرات واألحكام بصورة مستمرة وذلك بناًء على 

ية والتي يعتقد بأنها معقولة وفقاً للظروف. يتم مراجعة الخبرة السابقة وعوامل أخرى تشتمل على توقعات لألحداث المستقبل
التقديرات واالفتراضات الرئيسية بصورة مستمرة، ويتم إثبات التعديالت على التقديرات مستقبال. وفيما يلي النواحي الهامة 

 التي استخدمت فيها اإلدارة التقديرات واالفتراضات أو التي مارست فيها األحكام:
 

 اريةمبدأ االستمر
على قناعة بأن  يعمل وفقاً لمبدأ االستمرارية، وهالصندوق بإجراء تقويم لمقدرة الصندوق على االستمرار في ال إدارة تقام

الصندوق لديه الموارد الكافية لالستمرار في العمل في المستقبل المنظور. عالوة على ذلك، ليس لدى اإلدارة علم بأي حاالت 
ً لمبدأ االستمرارية. عليه، تم إعدادعدم تأكد جوهري قد يثير ش  كوكاً حول مقدرة الصندوق على االستمرار في العمل وفقا

 على أساس مبدأ االستمرارية. الموجزةالقوائم المالية األولية 
 

 قياس القيمة العادلة 
يقوم الصندوق بقياس استثماراته في األدوات المالية، مثل أدوات حقوق الملكية والسندات واالستثمارات األخرى المرتبطة 
بعمولة والمشتقات، بالقيمة العادلة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية. إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع 

مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم بين متعاملين في السوق بتاريخ القياس. يحدد قياس  موجودات ما أو سداده عند تحويل
القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات ستتم إما في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات، 

للموجودات أو المطلوبات. إن السوق الرئيسي أو األكثر فائدة أو في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق فائدة 
يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل الصندوق. تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين 

صادية. يأخذ قياس في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات والمطلوبات وأنهم يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم االقت
القيمة العادلة للموجودات غير المالية بعين االعتبار مقدرة المتعاملين في السوق على تحقيق منافع اقتصادية عن طريق 
 االستخدام األفضل واألقصى لألصل أو بيعه لمتعاملين آخرين في السوق يستخدمون األصل على النحو األفضل وبأقصى حد. 

 
ادلة لألدوات المالية المتداولة في األسواق النشطة بتاريخ إعداد القوائم المالية على أساس السعر المتداول يتم تحديد القيمة الع

 لها )سعر العرض للمراكز المدنية وسعر الطلب للمراكز الدائنة(، بدون أي خصم لقاء تكاليف المعامالت. 
 

نشط، يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام طرق التقويم التي تبدو  بالنسبة لكافة األدوات المالية األخرى غير المتداولة في سوق
ً لشروط  ً للظروف. تشتمل طرق التقويم على طريقة السوق )أي، استخدام آخر معامالت تمت في السوق وفقا مالئمة وفقا

لمماثلة( وطريقة الدخل )أي التعامل العادل، والمعدلة عند الضرورة، والرجوع إلى القيمة السوقية الحالية لألدوات األخرى ا
 تحليل التدفقات النقدية المخصومة ونماذج تسعير الخيارات مما يزيد من استخدام بيانات السوق المتاحة والمؤيدة قدر اإلمكان(.

 
دوات المالية . تم اإلفصاح عن القيمة العادلة لهذه األقوائم ماليةيقوم الصندوق بقياس األدوات المالية بالقيمة العادلة بتاريخ كل 

 (.12في اإليضاح )
 

 المعايير الصادرة وغير السارية بعد       - 6

للصندوق.  الموجزةالقوائم المالية األولية  هناك العديد من المعايير والتفسيرات الصادرة وغير السارية بعد تاريخ إصدار

دوق. ويعتزم الصندوق إتباع هذه المعايير، إذ وتعتقد إدارة الصندوق أنه لن يكون لهذه المعايير أي أثر جوهري على الصن

 ينطبق ذلك، عند سريانها.
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 )غير مراجعة( الموجزةاألولية إيضاحات حول القوائم المالية 
  2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  
 ومافي حكمه النقد -7

 

 
 
 
 

 2022يونيو  30
 )غير مراجعة(
 لاير سعودي

 
 2021 ديسمبر 31

 (مراجعة) 
 لاير سعودي

 -  5,536  نقدا في البنك
 9,709  -  نقدا مع الوسيط

 990,264  1,162,376  نقدا مع أمين الحفظ
 3,825,924  2,933,000 7.1   يوًما 90عقود المرابحة التي تستحق خالل أقل من 

  4,100,912  4,825,897 

 
 لدى البنوك المحلية. الجاريةالحسابات النقد في  لدى البنكتمثل األرصدة 

 
يونيو  30٪ سنويًا كما في 2.48تتكون هذه الودائع من ودائع المرابحة التي يتم تسجيلها بسعر عمولة في المتوسط  7.1

 يوًما. 90٪( ذات تاريخ استحقاق أصلي أقل من 1.45: 2021ديسمبر  31) 2022
 

وبناًء على هذا التقييم ، تعتقد اإلدارة  9الدولي للتقارير المالية رقم أجرت اإلدارة مراجعة كما هو مطلوب بموجب المعيار 
 أنه ال توجد حاجة ألي خسارة انخفاض كبيرة في القيمة مقابل القيمة الدفترية لألرصدة البنكية

 

  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةالمدرجة الموجودات المالية  - 8
الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة األوراق المالية المتداولة ويتم قياسها بالقيمة  تمثل 

وجودات في أو صافي تقويم الم العادلة. يتم تحديد القيمة العادلة على أساس أسعار االقفال المتداولة في سوق األسهم )تداول(
 . الة االستثمار في وحدات الصناديق االستثماريةفي حنهاية الفترة المالية، 

 توزع محفظة االستثمارات بين القطاعات االقتصادية المختلفة على النحو التالي: 
 

  )غير مراجعة( 2022يونيو  30 

النسبة المئوية   القيمة السوقية  التكلفة (حسب القطاعات) األسهماستثمارات 
  لاير سعودي  لاير سعودي  للقيمة السوقية

      

 %19  1,549,139  1,184,128 تكنولوجيا المعلومات
 %18  1,490,880  1,914,056 السلع االستهالكية

 %15  1,207,150  1,111,970 المالية
 %14  1,143,655  1,390,004 مواد تكميلية

 %10  772,722  715,425 طاقة
 %8  672,300  392,828 خدمات

 %5  441,450  482,334 االتصاالتخدمات 
 %5  403,309  465,242 العقارات

 %3  221,000  288,805 الخام المواد
 %2  145,350  149,957 رعاية صحية

 %1  74,700  86,546  الصناعات
      

 %100   8,121,655  8,181,294 إجمالي محفظة االستثمار 
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 )غير مراجعة( األولية الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية 
 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 ةتتم - بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةالمدرجة الموجودات المالية  - 8

 )مراجعة( 2021ديسمبر  31 

النسبة المئوية   السوقيةالقيمة   التكلفة (حسب القطاعات) استثمارات األسهم
  لاير سعودي  لاير سعودي  السوقية للقيمة

      

 %2  116,380  129,972 المالية
 %2  169,100  171,732 الخدمات التجارية والمهنية

 %15  1,029,200  1,118,341 خدمات
 %7  449,035  355,547 طاقة
 %8  574,700  757,136 غذاء

 %5  307,320  307,283 الخام  المواد
 %15  1,006,245  1,275,003 مواد استهالكية
 %9  645,600  666,872 رعاية صحية

 %9  642.620  638,486 خدمات االتصاالت
 %11  769.281  838,325 الصناعات
 %3  198,840  244,514 العقارات

 %13  890,800  410,060 تكنولوجيا المعلومات
      

 %100  6,799,121  6,913,270 محفظة االستثمارإجمالي 
      

 

  المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة الموجودات الماليةمن  أرباحصافي  - 9

 يونيو 30 لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 2022 
 )غير مراجعة(
 لاير سعودي

 2021 
 )غير مراجعة(
 لاير سعودي

    
 401,579  58,733 ، صافيمحققةغير  ارباح
 500,445  1,084,124 ، صافيمحققة ارباح

 1,142,857  902,024 
    

 
 المعامالت مع الجهات ذات العالقة      -10

مجلس أعضاء ( وكابيتال الخير) مدير الصندوقوالمساهم في ومدير الصندوق مالكي الوحدات ذات العالقة  الجهاتتتضمن 
 مدير الصندوق.والصناديق األخرى المدارة من قبل إدارة الصندوق 

٪ من صافي قيمة أصول الصندوق قبل 1.25يفرض مدير الصندوق على الصندوق أتعاب إدارية بمعدل سنوي قدره 
تحصيل رسوم اإلدارة. تمثل أتعاب اإلدارة الواردة في بيان العمليات الرسوم التي يتقاضاها مدير الصندوق خالل 

  .العام

٪ من المبلغ المستثمر إلى مدير الصندوق عن طريق الخصم من إجمالي االشتراكات. 0.75دفع رسم اشتراك بنسبة يتم 
٪ على 0.25عالوة على ذلك ، وفقًا لشروط الصندوق ، يقوم مدير الصندوق بخصم رسوم االسترداد المبكر بنسبة 

  .طلبات االسترداد التي تتم خالل شهر واحد من االكتتاب

للشروط واألحكام ، يسترد مدير الصندوق من الصندوق أي مصاريف أخرى يتم تكبدها نيابة عن الصندوق  وفقًا
 .مثل أتعاب التدقيق والخدمات التنظيمية والقانونية والسمسرة والخدمات االستشارية وغيرها من الرسوم المماثلة

 يتم تنفيذ المعامالت التجارية على تداول من خالل مدير الصندوق.
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 )غير مراجعة( األولية الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية 
 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 ةتتم -المعامالت مع الجهات ذات العالقة      -10

مع الجهات ذات العالقة على المعامالت م إجراء كافة تي .ذات عالقة جهات، يتعامل الصندوق مع دورة األنشطة العاديةخالل 
 من قبل مجلس إدارة الصندوق.  تعتمدأساس األسعار المتفق عليها بشكل متبادل بموجب اتفاقية رسمية، والتي 

 فيما يلي بيان المعامالت مع الجهات ذات العالقة للفترة:

 
وحدة( مملوكة  15.147: 2021ديسمبر  31) حــدةو 15,147على  2022يونيو  30تشتمل الوحدات المصدرة كما في 

 العربية السعودية )"مدير الصندوق"(.كابيتال من قبل شركة الخير 
 

 المصاريف األخرى - 11

 يونيو 30 لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 2022 
 )غير مراجعة(
 لاير سعودي

 2021 
 )غير مراجعة(
 لاير سعودي

    
 20,466  13,404 رسوم التصنيف المثالية

 15,868  15,868 أتعاب المراجعة
 7,438  7,438 رسوم أمين الحفظ

 4,959  4,959 أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة
 3,719  3,719 هيئات الرقابيةرسوم ال

 2,851  2,479 رسوم تداول
 19,753  16,807 ىرخآ

 64,674  75,054 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مدين/)دائن(الرصيد  مقدار المعامالت  

  
لفترة الستة أشهر 

 المنتهية في
الستة أشهر لفترة 

   المنتهية في

 طبيعة المعاملة الجهة ذات العالقة

 2022يونيو  30
 )غير مراجعة(
 لاير سعودي

 2021يونيو 30
 )غير مراجعة(
 لاير سعودي

 2022يونيو  30
 )غير مراجعة(
 لاير سعودي

2120ديسمبر 13  
 )مراجعة(

 لاير سعودي
     

 

 أتعاب إدارة الصندوق مدير الصندوق
(80,002) 

 
(69,189) (41,791) (39,036) 

أعضاء مجلس إدارة 

 الصندوق

أتعاب أعضاء مجلس 

 (10,000) )4,959( (4,959) (4,959) اإلدارة 

 - - 11,924 - أيرادات أخرى الخير كابيتال دبي
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 )غير مراجعة( الموجزةاألولية إيضاحات حول القوائم المالية 
 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 لألدوات المالية القيمة العادلة -12

 تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة

 بين نظامية معاملة بموجب ما مطلوبات تحويل عند دفعه أو ما موجودات بيع عند استالمه سيتم الذي السعر هي العادلة القيمة

  إما: تمت قد المطلوبات تحويل أو الموجودات بيع معاملة أن بافتراض العادلة القيمة قياس يحدد القياس. بتاريخ السوق في متعاملين

 أو المطلوبات أو وجوداتللم الرئيسي السوق في 

 والمطلوبات. للموجودات فائدة األسواق أكثر في الرئيسي، السوق وجود عدم حالة في 
 
 أو للموجودات العادلة القيمة تقاس .الصندوق قبل من إليها للوصول قابلة تكون أن يجب فائدة األكثر السوق أو الرئيسي السوق إن

 أفضل لتحقيق يسعون وأنهم المطلوبات أو الموجودات تسعير عند سيستفيدون سوقال في المتعاملين أن بافتراض المطلوبات

 .االقتصادية مصالحهم
 

إن قياس القيمة العادلة ألصل ما غير مالي يأخذ بعين االعتبار قدره الطرف المتعامل في السوق على تحقيق منافع اقتصادية 
ل بيعه إلى متعامل آخر في السوق سيقوم باستخدامه االستخدام من خالل االستخدام األمثل واألفضل لذلك األصل أومن خال

 األفضل واألمثل. 
 
طرق تقويم مالئمة وفقاً للظروف، وتتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة استخدام المدخالت  الصندوقستخدم ي

 القابلة للمالحظة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.
 

نظًرا   الموجزةاألولية  القوائم الماليةالمدرجة في هذه  إن القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف كثيراً عن قيمتها الدفترية
 .للفترة القصيرة لهذه األدوات المالية

 
ضمن   الموجزةاألولية الية تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم الم

 التسلسل الهرمي لمستويات القيمة العادلة المذكورة ادناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:

 .)المستوى األول: األسعار المتداولة في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة )أي بدون تعديل أو تجديد األسعار 

  المستوى الثاني: طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى، الهامة لقياس القيمة العادلة، قابلة للمالحظة بصورة مباشرة

 أو غير مباشرة.

 .المستوى الثالث: طرق تقويم ال تعتبر مدخالت المستوى األدنى، الهامة لقياس القيمة العادلة، غير قابلة للمالحظة 

لة للموجودات المالية والمطلوبات المالية، بما في ذلك مستويات التسلسل مة العادالقيمة الدفترية والقييبين الجدول التالي 

الهرمي للقيمة العادلة لألدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة. وال يشمل معلومات القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات 

 30الفترة المنتهية في خالل  العادلة قيمتهانظراً ألن القيمة الدفترية تقارب بشكل معقول  المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة

قياسات القيمة العادلة ، ولم يكن هناك تحويالت إلى أو  2والمستوى  1ت بين المستوى ال، لم تكن هناك تحوي 2022يونيو 

 .3خارج قياسات القيمة العادلة من المستوى 

 

الدفتريةالقيمة  لاير سعودي 1المستوى   2المستوى   3المستوى    اإلجمالي 

      )غير مراجعة(2202ويوني 30

       بالقيمة العادلة مقاسةموجودات مالية 

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من 

    8,121,655        -             -         8,121,655    8,121,655 خالل الربح أو الخسارة 
           

    8,121,655        -             -         8,121,655    8,121,655 اإلجمالي
           

      )مراجعة( 1202ديسمبر  31

       موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من 

 6,799,121        -      -         6,799,121 6,799,121 خالل الربح أو الخسارة 
           

 6,799,121        -      -         6,799,121 6,799,121 اإلجمالي
           

 
 



 األوليةصندوق الخير كابيتال للطروحات 
 شركة الخير كابيتال السعودية العربية()مدار من قبل 

12 

 )غير مراجعة( الموجزةاألولية إيضاحات حول القوائم المالية 
 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 الموجودات والمطلوبات  استحقاق تواريختحليل  -13

 يبين الجدول أدناه تحليل الموجودات والمطلوبات حسب الفترة المتوقع فيها استردادها أو تسويتها، على التوالي: 

شهر 12خالل   شهر 12بعد     اإلجمالي  

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي )غير مراجعة( 2022 يونيو 30كما في 
      

      الموجودات

 1,167,912      -        4,100,912  النقد وما في حكمه

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 8,121,655 الخسارة

 

      -     

 

8,121,655 

 38,276      -        38,276   ذمم مدينة أخرىمصاريف مدفوعة مقدماً و

 12,260,843      -        12,260,843 إجمالي الموجودات

      المطلوبات 

 41,791      -        41,791 أتعاب إدارة مستحقة 

 43,986      -        43,986 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 

 85,777      -        85,777 إجمالي المطلوبات 

      
شهر 12خالل   شهر 12بعد     اإلجمالي  

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي )مراجعة( 2021ديسمبر  31كما في 

      الموجودات 

 4,825,897      -        4,825,897 النقد وما في حكمه

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 6,799,121 الخسارة

 

      -     

 

6,799,121 

 551,463      -        551,463   وذمم مدينة أخرىمصاريف مدفوعة مقدماً 

 12,176,481      -        12,176,481 إجمالي الموجودات 

      المطلوبات

 39,036  -  39,036 أتعاب إدارة

 51,504  -  51,504 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 

 90,540      -  90,540 إجمالي المطلوبات 

      
 

  تقويم  آخر يوم -14
 

 .(2021 ديسمبر 30: 2021) 2022يونيو  30 هو فترةللكان آخر يوم تقويم  

 

   عتماد القوائم الماليةا       -15

أغسطس  25الموافق هـ )1444محرم  27 بتاريخمن قبل مجلس إدارة الصندوق  الموجزةاألولية  القوائم الماليةعتماد هذه اتم  

2022 .) 
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