
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 صندوق الخير كابيتال للمرابحة باللاير السعودي

 ( العربية شركة الخير كابيتال السعوديةقبل )ُمدار من 

 

 )غير مراجعة( وجزةالماألولية المالية  المعلومات

 المستقلتقرير فحص المراجع مع 

 2022 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
  



  للمرابحة باللاير السعوديصندوق الخير كابيتال 
 ( العربية شركة الخير كابيتال السعودية)ُمدار من قبل 

 

 )غير مراجعة( الموجزةالمالية األولية  المعلومات
 تقرير فحص المراجع المستقلمع 

 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
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المراجع المستقل  فحصتقرير    1 

 2  الموجزة األولية قائمة المركز المالي 

الموجزة األولية  الشامل قائمة الدخل  3 

 4 قائمة التغيرات في صافي الموجودات األولية الموجزة 

 5 قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة 
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  وجزةالماألولية قائمة المركز المالي 
 2022يونيو  30كما في 

 
 

 ايضاح

 2022يونيو  30 
 )غير مراجعة(
 لاير سعودي

 2021ديسمبر  31 
 (مراجعة) 

 لاير سعودي

      الموجودات 

 807,062,735  401,354,502  7  النقد وما في حكمه

 186,901,108  160,488,255  8 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة موجودات مالية مقاسة

 1,196,098,035  1,287,298,491  9 موجودات مالية بالتكلفة المطفأة 

 9,640,039  7,310,381    وذمم مدينة أخرىمصاريف مدفوعة مقدماً 

 2,199,701,917  1,856,451,629   إجمالي الموجودات
   

 
 

 
 

     

      المطلوبات

 1,299,053  1,485,809  12 مستحقة إدارةأتعاب 

 230,508  256,891   مطلوبات أخرى مصاريف مستحقة و

 880,000  5,000,000   ذمم مستردات 

 2,409,561  6,742,700   إجمالي المطلوبات 

 2,197,292,356  1,849,708,929   صافي الموجودات العائد لمالكي الوحدات
   

 
 

 

      

 188,969,577  157,216,403   الوحدات المصدرة
     

 
  

    

 11.6278  11.7654   لكل وحدة  العائد صافي قيمة الموجودات
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 )غير مراجعة(ة وجزالماألولية  قائمة الدخل الشامل
  2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  
 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية بتاريخ  

 

 إيضاح
2022 

 لاير سعودي
2021 

 لاير سعودي
        

     االستثمار دخل

 6,153,524 29,786,312  األجل ةالمرابحة قصير ودائعالدخل من 

من خالل الربح أو  بالقيمة العادلةمقاسة  مالية موجوداتأرباح صافي 

 813,414 1,714,776 10  الخسارة

  ───────── ───────── 

 6,966,938 31,501,088  إجمالي الدخل 

  ───────── ───────── 

    المصاريف

 (653,451) (2,970,410) 12 أتعاب إدارة 

 (136,440) (484,059) 11 أخرىمصاريف 

  ───────── ───────── 

 (789,891) (3,454,469)  إجمالي المصاريف 

  ───────── ───────── 

 6,177,047 28,046,619  صافي دخل الفترة

    

 -       -  الدخل الشامل اآلخر 

  ───────── ───────── 

 6,177,047 28,046,619  إجمالي الدخل الشامل للفترة 

  ═════════ ═════════ 
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 )غير مراجعة(ة وجزالماألولية  قائمة التغيرات في صافي الموجودات
 2022يونيو  30المنتهية في أشهر الستة لفترة 

 
 يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 2022 
 لاير سعودي

2021 
      لاير سعودي

   

 262,800,268 2,197,292,356 صافي الموجودات في بداية الفترة 
     

   من العمليات  اتالتغير

 28,046,619 للفترة الشامل  الدخلإجمالي 
6,177,047      

   التغيرات من معامالت الوحدات 

 1,642,434,778   كتتبةمتحصالت من وحدات م
720,382,650 

 (330,678,818) (2,018,064,824) قيمة الوحدات المستردة 
     

 389,703,832 (375,630,046) صافي التغير من معامالت الوحدات 
     

 658,681,147 1,849,708,929 صافي الموجودات في نهاية الفترة
     
 

  

  معامالت الوحدات 

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

 

 يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 2022 
 وحـــدات

2021 
 وحـــدات

   
   

 23,135,878 188,969,577 الوحدات في بداية الفترة
     

 63,089,577 140,576,375   كتتبةوحدات م

      (28,936,061) (172,329,549) وحدات مستردة 

      34,153,516 (31,753,174) الوحدات  الزيادة في )النقص( صافي

      57,289,394 157,216,403 نهاية الفترةالوحدات في 
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 )غير مراجعة( وجزةالمقائمة التدفقات النقدية األولية 
  2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في   

 
 

2022 
 لاير سعودي

2021 
       سعوديلاير 

    

    النشاطات التشغيلية
 6,177,047 28,046,619   دخل الفترةصافي 

    

 )المستخدمة في( من يةصافي النقدإلى لتسوية صافي الدخل  تعديالت ال
 :األنشطة التشغيلية

 
  

بالقيمة العادلة مدرجة  موجودات مالية عن تقيمغير محققة  )أرباح(الحركة في   
  الربح أو الخسارةمن خالل 

(1,286,517) (441,691) 

 
     

  26,760,102 5,735,356 

    التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 (114,494,296) (91,200,456)  ، بالصافيموجودات مالية بالتكلفة المطفأة

 71,702,318 27,699,370  موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 (84,745,283) 2,329,658  ذمم مدينة أخرىمصاريف مدفوعة مقدماً و

 341,978 186,756  أتعاب إدارة مستحقة  

 - 4,120,000  المستردات المستحقة

       60,479 26,383   مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى 

       (121,399,448) (30,078,187)  النشاطات التشغيلية التدفقات النقدية )المستخدمة في(صافي 

    النشاطات التمويلية

 720,382,650 1,642,434,778   متحصالت من وحدات مصدرة 

       (229,527,826) (2,018,064,824)  قيمة الوحدات المستردة

       490,854,824 (375,630,046)  النشاطات التمويلية من( المستخدمة في)التدفقات النقدية صافي 

 369,455,376 (405,708,233)   النقد وما في حكمه في الزيادة)النقص( 

    

       77,053,302 807,062,735  في بداية الفترةالنقد وما في حكمه 

       446,508,678 401,354,502  في نهاية الفترةالنقد وما في حكمه 
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 )غير مراجعة(ة وجزالماألولية إيضاحات حول القوائم المالية 
  2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 عـــام - 1

 قبل من ومدار منشأ المدة محدد غير استثماري صندوق هو ("الصندوق") السعودي باللاير للمرابحة كابيتال الخير صندوق إن 

 الصندوق بدأ (."الوحدات مالكي") الصندوق في الوحدات مالكي لمصلحة (،"الصندوق مدير") السعودية كابيتال الخير شركة

 يلي: كما الصندوق مدير عنوان إن ، (2014 أبريل 27 )الموافق هـ1435 الثاني جمادى 27 بتاريخ عملياته
  

 كابيتال الخير

 69410  ب ص 

 11547  الرياض 

  السعودية العربية المملكة 

والمحافظة على قيمة استثمار  األجلالدخل والسيولة بما يتناسب مع أسعار السوق النقدية قصيرة إلى إنتاج الصندوق يهدف 
 مالكي الوحدات كما أقرته الهيئة الشرعية للصندوق.

 
وقد تمت الموافقة على شروط  ن حفظ للصندوقأمياالنماء لالستثمار و للصندوق تعمل شركة الخير كابيتال السعودية مديراً 

 تمت (2014أبريل  20هـ )الموافق  1435عام  جمادى اآلخرة 20 خهيئة السوق المالية بتاريوأحكام الصندوق من قبل 
مايو  2هـ )الموافق  1440شعبان  27( وفي 2018مايو  2هـ )الموافق  1439شعبان  16مراجعتها واعتمادها الحقًا بتاريخ 

 (.2022فبراير  21هـ )الموافق  1443رجب  20ويوم  (2021أبريل  22الموافق هـ ) 1442رمضان  10ويوم  م( 2019

   ً  . للسنةعمليات النتائج  على إن النتائج األولية قد ال تعتبر مؤشراً دقيقا

 اللوائح النظامية   - 2

هـ  1427ذي الحجة  3خضع 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
 . الواجب اتباعها والتي توضح بالتفصيل متطلبات جميع الصناديق داخل المملكة العربية السعودية ( ،2021فبراير 

  

 أسس اإلعداد  - 3
   

 بيان االلتزام    3-1
 

" الصادر عن مجلس الموجزة"التقارير المالية  34وفقا ً للمعيار المحاسبي الدولي  الموجزةتم إعداد هذه القوائم المالية األولية 
معايير المحاسبة الدولية والذي تمت المصادقة عليه في المملكة العربية السعودية وغيرها من المعايير والتشريعات الصادرة 

 ة للمراجعين و المحاسبين.من قبل الهيئة السعودي
 

جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في البيانات المالية السنوية ، وبالتالي ، ينبغي  الموجزةالمالية  القوائمال تتضمن هذه 
 .م2021 ديسمبر 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  (14) االيضاح رقميرد في 
 .(المتداول)غير  التقريرشهًرا بعد تاريخ  12

 
 القياسأسس   3-2

 

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

  
 العملة الوظيفية  3-3

 العملة الوظيفية للصندوق. يباللاير السعودي وه الموجزةاألولية المالية  القوائمتم عرض هذه 
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  )غير مراجعة( وجزةالمإيضاحات حول القوائم المالية األولية 
  2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 السياسات المحاسبية الهامة  -4

مع تلك المستخدمة والمفصح عنها في   وجزةالمإن السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية األولية 
  . 2021ديسمبر 31ة للسنة المنتهية في المالي القوائم

 
 األحكام واالفتراضات والتقديرات المحاسبية الهامة  -5

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

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

ث المستقبلية والتي يعتقد بأنها معقولة وفقاً للظروف. يتم مراجعة الخبرة السابقة وعوامل أخرى تشتمل على توقعات لألحدا
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:
 
 دأ االستمراريةمب

ً لمبدأ االستمرارية، وهو على قناعة بأن  قام مدير الصندوق بإجراء تقويم لمقدرة الصندوق على االستمرار في العمل وفقا
الصندوق لديه الموارد الكافية لالستمرار في العمل في المستقبل المنظور. عالوة على ذلك، ليس لدى اإلدارة علم بأي حاالت 

ول مقدرة الصندوق على االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمرارية. عليه، تم إعداد عدم تأكد جوهري قد يثير شكوكاً ح
 على أساس مبدأ االستمرارية. الموجزةالقوائم المالية األولية 

 
 قياس القيمة العادلة 

األخرى المرتبطة يقوم الصندوق بقياس استثماراته في األدوات المالية، مثل أدوات حقوق الملكية والسندات واالستثمارات 
بعمولة والمشتقات، بالقيمة العادلة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية. إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع 
موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم بين متعاملين في السوق بتاريخ القياس. يحدد قياس 

لة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات ستتم إما في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات، القيمة العاد
أو في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات. إن السوق الرئيسي أو األكثر فائدة 

الصندوق. تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل 
في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات والمطلوبات وأنهم يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية. يأخذ قياس 

لى تحقيق منافع اقتصادية عن طريق القيمة العادلة للموجودات غير المالية بعين االعتبار مقدرة المتعاملين في السوق ع
 االستخدام األفضل واألقصى لألصل أو بيعه لمتعاملين آخرين في السوق يستخدمون األصل على النحو األفضل وبأقصى حد. 

 
متداول يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية المتداولة في األسواق النشطة بتاريخ إعداد القوائم المالية على أساس السعر ال

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

. تم اإلفصاح عن القيمة مختصرةيقوم الصندوق بقياس األدوات المالية بالقيمة العادلة بتاريخ كل قائمة مركز مالي أولية 
 (.13)العادلة لهذه األدوات المالية في اإليضاح 

 
 المعايير الصادرة وغير السارية بعد  -6

للصندوق.  الموجزةتاريخ إصدار القوائم المالية األولية ، حتى فسيرات الصادرة وغير السارية بعدهناك العديد من المعايير والت

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

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

 
 
 
 النقد وما في حكمه -7

 

 2022يونيو  30
 )غير مراجعة(
 لاير سعودي

 2021 ديسمبر 31
 (مراجعة) 

 لاير سعودي
 ───────── ───────── 

 1,459,533 72 رصيد لدى البنك
 1,076,969 99 نقدا مع أمين الحفظ

 804,526,233 401,354,331 يوما تسعين أقل من  لفترة استحقاقإيداعات مرابحة 
 
 ───────── ───────── 
 401,354,502 807,062,735 
 ═════════ ═════════ 
 

 النقد في الحساب الجاري لدى البنوك المحلية. لدى البنكتمثل األرصدة 
 
 -٪ 0.75) 2022 يونيو 30  ٪4.75 -٪ 1.35بين يشمل ذلك مواضع المرابحة التي يتم دفعها بمعدل عمولة يتراوح  

 .( مع استحقاق األصلي أقل من ثالثة أشهر2021ديسمبر  ٪31: 2.5
 

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

 
 
 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة المقاسةالموجودات المالية  - 8

تتكون الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة من األوراق المالية المتداولة ويتم قياسها بالقيمة  
 العادلة. يتم تحديد القيمة العادلة على أساس أسعار االقفال المتداولة في سوق األسهم. 

  
 

  
   صناديق االستثمار

 التكلفة
 

 القيمة السوقية
للقيمة النسبة المئوية 
 السوقية

 ٪ لاير سعودي لاير سعودي )غير مراجعة( 2022يونيو  30
       

 %100 160,488,255 159,201,738 يقين للمرابحة باللاير السعودي
       

 159,201,738 160,488,255 100% 
       
  

  
    )مراجعة( 2021ديسمبر  31

 %10 18,094,425 18,008,780 صندوق ألفا للمرابحة
 %90 168,806,683 167,668,583 يقين للمرابحة باللاير السعودي

       

 185,677,363 186,901,108 100% 
       
  

 
 بالتكلفة المطفأة  الموجودات المالية - 9

( 2021ديسمبر 31في  ٪5 - ٪2.3) 2022يونيو  30في  ٪4.85 - ٪2.05عمولة مرابحة بسعر  ودائعيشتمل هذا على  

تمت إيداعات المرابحة هذه مع شركة الخير كابيتال )دبي( المحدودة ، والبنوك مع استحقاق أصلي ألكثر من ثالثة أشهر. 

 المحلية ودول مجلس التعاون الخليجي.

  



 صندوق الخير كابيتال للمرابحة باللاير السعودي
  ( العربية )ُمدار من قبل شركة الخير كابيتال السعودية

9 

 )غير مراجعة( ة وجزالمإيضاحات حول القوائم المالية األولية 
  2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة المقاسة الموجودات الماليةمن صافي األرباح  - 10

 يونيو 30 لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 2022 
 )غير مراجعة(

 سعوديلاير 

2021 
 (معدلة)

 لاير سعودي

 ───────── ───────── 

 441,691 1,286,517 ، صافيمحققةغير أرباح  

 371,723 428,259 ، صافيأرباح محققة

 ───────── ───────── 
 1,714,776 813,414 
 ═════════ ═════════ 

 األخرى المصاريف - 11

 يونيو 30 لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 2022 
 )غير مراجعة(
 لاير سعودي

2021 
 )مراجعة(

 لاير سعودي

 ───────── ───────── 
 15,869 15,869 أتعاب مراجعة 

 7,438 7,438 أتعاب حفظ

 4,959 4,959 أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة

 3,719 3,719 نظاميةرسوم 

 2,851 2,479 تداول رسوم

 101,514 449,429 مصاريف ضريبة القيمة المضافة

 90 166 أخرى 

 ───────── ───────── 

 484,059 136,440 
 ═════════ ═════════ 

 
 وأرصدتهاالمعامالت مع الجهات ذات العالقة      - 12
 

( والصناديق كابيتال مدير الصندوق )الخير في الوحدات ومدير الصندوق والمساهمتتضمن الجهات ذات العالقة مالكي 
 من قبل مدير الصندوق.األخرى المدارة 

 
خالل دورة األنشطة العادية، يتعامل الصندوق مع جهات ذات عالقة. يتم إجراء كافة المعامالت مع الجهات ذات العالقة على 

 أساس األسعار المتفق عليها بصورة مشتركة بموجب اتفاقية رسمية، والتي يتم اعتمادها من قبل مجلس إدارة الصندوق. 
 

٪ محسوبة على إجمالي صافي قيمة األصول على 0.25مدير الصندوق أتعاب إدارة بمعدل سنوي قدره يدفع الصندوق ل
 أساس يومي. الرسم المخصص لتعويض مدير الصندوق عن إدارة الصندوق وإدارته.
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 )غير مراجعة( ة وجزالمإيضاحات حول القوائم المالية األولية 
 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 ةتتم - المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها     - 12

 
 :/ السنة فيما يلي بيان المعامالت مع الجهات ذات العالقة للفترة

 (دائن) /مدينالرصيد  مقدار المعامالت  

 طبيعة المعاملة الجهة ذات العالقة 

لفترة الستة أشهر 
يونيو  30 المنتهية
2022 

 )غير مراجعة(
 لاير سعودي

لفترة الستة أشهر 
 30 المنتهية

 2021يونيو
 )غير مراجعة(

 لاير سعودي

 2022يونيو  30
 )غير مراجعة(

 لاير سعودي

 2021ديسمبر 31
 )مراجعة(

 لاير سعودي
     

 

 (1,299,053) (1,485,809) (653,451) (2,970,410) أتعاب إدارة الصندوق مدير الصندوق

أعضاء مجلس إدارة 

 الصندوق

أتعاب أعضاء مجلس 

 - (4,959) (4,959) (4,959) اإلدارة 

دة( مملوكة ـــــوح 2,015,259: 2021ديسمبر  31) 2,641,786تتضمن  2022يونيو  30إن الوحدات المصدرة كما في 
( مملوكة من قبل 600,447: 2021ديسمبر  31)  3,415,811شركة الخير كابيتال السعودية )مدير الصندوق( و من قبل 

  الصناديق األخرى المدارة من قبل مدير الصندوق.
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 تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة

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

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

 إما: 

 أو المطلوبات أو وجوداتللم الرئيسي السوق في 

 والمطلوبات. للموجودات فائدة األسواق أكثر في الرئيسي، السوق وجود عدم حالة في 
 

. تقاس القيمة العادلة للموجودات الصندوقإن السوق الرئيسي أو السوق األكثر فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل 

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

 .االقتصادية مصالحهم
 

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

 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 للمدة  الموجزةإن القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف كثيراً عن قيمتها الدفترية المدرجة في هذه القوائم المالية األولية 
 القصيرة لهذه األدوات المالية.

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

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

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

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

 مباشرة.

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

يبين الجدول التالي القيمة الدفترية والقيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية، بما في ذلك مستويات التسلسل الهرمي 

ومات القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية للقيمة العادلة لألدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة. وال يشمل معل

 .غير المقاسة بالقيمة العادلة نظراً ألن القيمة الدفترية تقارب بشكل معقول قيمتها العادلة
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 )غير مراجعة(  وجزةالمإيضاحات حول القوائم المالية األولية 
 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 تتمة -القيمة العادلة لألدوات المالية  -13

  تتمة - تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة

قياسات القيمة العادلة ، ولم  2والمستوى  1ت بين المستوى ال، لم تكن هناك تحوي 2022يونيو  30خالل الفترة المنتهية في  

 :3العادلة من المستوى يكن هناك تحويالت إلى أو خارج قياسات القيمة 

 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  القيمة الدفترية لاير سعودي

      )غير مراجعة(2202 يونيو 30
       موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة

بالقيمة العادلة من خالل الربح  مدرجةموجودات مالية 
 160,488,255        -          -   160,488,255 160,488,255 أو الخسارة 

           

 160,488,255        -          -   160,488,255 160,488,255 اإلجمالي
           

 لاير سعودي
 

    

      )مراجعة( 2021 ديسمبر 31

       موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح 

 186,901,108        -        -   186,901,108 186,901,108 أو الخسارة 
           

 186,901,108        -          -   186,901,108 186,901,108 اإلجمالي
           

 

 إستحقاق الموجودات والمطلوبات  تواريختحليل  -14

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

 اإلجمالي شهر 12بعد  شهر 12خالل  

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

    الموجودات

 401,354,502 - 401,354,502  النقد وما في حكمه

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
 160,488,255 - 160,488,255 الربح أو الخسارة

 1,287,298,491 - 1,287,298,491 بالتكلفة المطفأة  موجودات مالية

 7,310,381 - 7,310,381   ذمم مدينة أخرىمصاريف مدفوعة مقدماً و
       

 1,856,451,629 - 1,856,451,629 إجمالي الموجودات
       

    المطلوبات 

 1,485,809 - 1,485,809 أتعاب إدارة مستحقة 

 256,891 - 256,891 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 

 5,000,000 - 5,000,000 المبالغ المستحقة الدفع
       

 6,742,700 - 6,742,700 إجمالي المطلوبات 
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 )غير مراجعة(  وجزةالمإيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 تتمة - إستحقاق الموجودات والمطلوبات تواريختحليل  -14

 اإلجمالي شهر 12بعد  شهر 12خالل  

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

 
      

    الموجودات 

 807,062,735 - 807,062,735  النقد وما في حكمه

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من 
 186,901,108 - 186,901,108 خالل الربح أو الخسارة

 1,196,098,035 - 1,196,098,035 األصول المالية بالتكلفة المطفأة

 9,640,039 - 9,640,039   ذمم مدينة أخرىمصاريف مدفوعة مقدماً و
       

 2,199,701,917 - 2,199,701,917 إجمالي الموجودات 
       

    المطلوبات

 1,299,053 - 1,299,053 أتعاب إدارة مستحقة 

 230,508 - 230,508 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 

 880,000 - 880,000 المستحقة الدفعالمبالغ 
       

 2,409,561 - 2,409,561 إجمالي المطلوبات 
       

    

 
  تقويم  آخر يوم    -15

 
 .(2021 ديسمبر 30: 2021) 2022يونيو  30 هو للفترةكان آخر يوم تقويم  
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ـ )الموافق  1444محرم  27بتاريخ من قبل مجلس إدارة الصندوق  الموجزةاألولية  ةالقوائم الماليعتماد هذه اتم   أغسطس  25ه

2022.) 
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