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  صندوق الخير كابيتال لألسهم السعودية
 (العربية )ُمدار من قبل شركة الخير كابيتال السعودية

 .األولية الموجزة جزءاً من هذه القوائم المالية 15إلى  1شكل اإليضاحات المرفقة من ت

 2 

  الموجزةاألولية قائمة المركز المالي 
 2022يونيو  30كما في 

 
 

 ايضاح

 2022يونيو  30 
 )غير مراجعة(
 لاير سعودي

 2021 ديسمبر 31 
 (مراجعة) 

 لاير سعودي
      

      الموجودات 

 1,702,355      6,250,299  7  النقد وما في حكمه

 16,761,873    20,914,107  8 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة موجودات مالية مدرجة

 60,839  2,952,854    وذمم مدينة أخرى

 18,525,067     30,117,260   إجمالي الموجودات
   

 
 

 

      

      المطلوبات

   49,468    90,018   مستحقة إدارةأتعاب 

   735,135      5,808,820   مطلوبات أخرى مصاريف مستحقة و

   784,603      5,898,838   إجمالي المطلوبات 

 17.740.464     24,218,422   صافي الموجودات العائد لمالكي الوحدات
   

 
 

 

      

 1,176,151  1,595,446    الوحدات المصدرة
   

 
 

 
  

    

 15.0835  15.1797   لكل وحدة  العائد صافي قيمة الموجودات
      

      

      

 
 
 

  



  صندوق الخير كابيتال لألسهم السعودية
 (العربية )ُمدار من قبل شركة الخير كابيتال السعودية

 .األولية الموجزة جزءاً من هذه القوائم المالية 15إلى  1شكل اإليضاحات المرفقة من ت

 3 

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

  

 يضاحإ
 30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 يونيو
 

 
 2022 

 لاير سعودي
 2021 

 لاير سعودي
      

       االستثمار دخل

من  بالقيمة العادلةمدرجة  موجودات مالية من رباحاأل)الخسارة( صافي 

 9  خالل الربح أو الخسارة
 

(608,963 ) 
 

2,551,975 

 1,703  -   العموالت الخاصة

 59,350  216,869     توزيعات أرباح 

 32,528  366   األخرى اإليرادات

 2,645,556  ( 391,728)   الدخل )الخسارة(إجمالي 

      

      المصاريف

 (92,491)  (152,815)   أتعاب إدارة 

 (53,894)  (62,963)  10 مصاريف أخرى

 (146,385)  (215,778)   إجمالي المصاريف 

 (2.499.171)  ( 607,506)   الفترة )خسارة(صافي 

      

 -  -   الدخل الشامل اآلخر 

 (2.499.171)  (607,506)   للفترة (ةالشامل إجمالي )الخسارة

      

      

      

      

 

 
  



  صندوق الخير كابيتال لألسهم السعودية
 (العربية )ُمدار من قبل شركة الخير كابيتال السعودية

 .األولية الموجزة جزءاً من هذه القوائم المالية 15إلى  1شكل اإليضاحات المرفقة من ت
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 )غير مراجعة( الموجزةاألولية  قائمة التغيرات في صافي الموجودات
 2022يونيو  30المنتهية في أشهر الستة لفترة 

 
 لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 يونيو 30

 

2022 
 لاير سعودي

 2021 
 لاير سعودي

    
    

  18,444,513  17,740,464 صافي الموجودات العائد لمالكي الوحدات في بداية الفترة 
 

 
 

    من العمليات  اتالتغير

 2,499,171  (607,506) للفترة  الشاملة الدخل )الخسارة(إجمالي 
 

 
 

 

    التغيرات من معامالت الوحدات 

 3,424,631  15,572,637   كتتبةمتحصالت من وحدات م

 (8,487,173) قيمة الوحدات المستردة 
 
(9,523,409) 

 (6,098,778)  7,085,464 صافي التغيرات من معامالت الوحدات

 14,844,906  24,218,421 صافي الموجودات في نهاية الفترة
    
 

   

  معامالت الوحدات 

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

 
 2022 

 وحـــدات
 2021 

 وحـــدات
    
    

 1,397,624  1,176,151 الوحدات في بداية الفترة

    

 234,735  964,636 وحدات مباعة 

 (684,671)  (545,341) وحدات مستردة 

 (449,936)  419,294 الوحدات ب الزيادة )االنخفاض( صافي

            نهاية الفترةالوحدات في 
1,595,446 

 
947,687 
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 (العربية )ُمدار من قبل شركة الخير كابيتال السعودية

 .األولية الموجزة جزءاً من هذه القوائم المالية 15إلى  1شكل اإليضاحات المرفقة من ت
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 )غير مراجعة( الموجزةقائمة التدفقات النقدية األولية 
  2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 30لفترة الستة أشهر المنتهية في   إيضاح 

 يونيو

   
 

2022 
 سعوديلاير 

 2021 
 لاير سعودي

 
 

    
 

 
    

      التشغيليةاألنشطة 
    الفترة)خسارة(  دخل صافي

(607,506) 
 

2,499,171 
      
      من األنشطة التشغيلية: يةصافي النقدإلى لتسوية صافي الدخل تعديالت ال

خالل بالقيمة العادلة من مدرجة  موجودات مالية من تقييمأرباح غير محققة 
 الربح أو الخسارة

9  
2,293,331 

 

131,502 

   1,685,825  2,630,673 
      التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 (3,377,162)  (6,445,565)   موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 (1,967,627)  (2,892,015)   ذمم مدينة أخرى

 (7,918)  40,550   أتعاب إدارة مستحقة  
 231,780  5,073,685    مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى 

 (2,490,254)  (2,537,520)   التشغيلية ألنشطةا )المستخدمة في(  صافي النقدية
 

   
 

 
      التمويلية ألنشطةا

 3,424,631  15,572,637     مكتتبةمتحصالت من وحدات 
 (9,523,409)  (8,487,173)   قيمة الوحدات المستردة

 (6,098,778)  7,085,464   التمويلية ألنشطةا( المستخدمة في)المحصل من  النقدية التدفقات صافي

 (8,589,032)  4,547,944   النقد وما في حكمه في)النقص(  الزيادة صافي
 9,012,622  1,702,355   في بداية الفترة النقد وما في حكمه

 423,590  6,250,299   في نهاية الفترة النقد وما في حكمه
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  الموجزةاألولية إيضاحات حول القوائم المالية 
  2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 عـــام - 1

 شركة قبل من ومدار منشأ المدة محدد غير استثماري صندوق هو ("الصندوق") السعودية لألسهم كابيتال الخير صندوق إن 

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

 يلي: كما الصندوق مدير عنوان إن (2013 سبتمبر 25 )الموافق هـ 1434 القعدة ذو 19 في

 

 كابيتال الخير 

 69410  ب ص 

 11547  الرياض 

  السعودية العربية المملكة 

يتمثل هدف الصندوق في تنمية رأس المال على المدى المتوسط والطويل، عن طريق االستثمار في األوراق المالية المتوافقة  

وق األسهم السعودية وكذلك االستثمار في الطروحات األولية ألسهم سمع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية المدرجة في 

ي عمليات أو صناديق المرابحة المتدنية المخاطر المتوافقة مع أحكام الشريعة الشركات السعودية. وقد يستثمر الصندوق ف

 اإلسالمية.

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

( وتم تعديلها 2013سبتمبر  3هـ )الموافق  1434 شوال 27شروط وأحكام الصندوق من قبل الهيئة العامة لسوق المال في 

أبريل  22الموافق (هـ  1442 رمضان 10ويوم  (2019مايو  2هـ )الموافق لـ  1440شعبان  27ا الحقًا في واعتماده

 (.2022فبراير  21هـ )الموافق  1443رجب  20ويوم  (2021

 . للسنةعمليات لانتائج  إن النتائج األولية قد ال تعتبر مؤشراً دقيقاً على 

 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 االستثمار الجديد ) "اللوائح المعدلة"( الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخصندوق 
 .اجب اتباعهاوال والتي توضح بالتفصيل متطلبات جميع الصناديق داخل المملكة العربية السعودية ،(2021فبراير 

 
 س اإلعداد  اأس - 3

 بيان االلتزام 3-1
"التقارير المالية المرحلية" الصادر عن مجلس  34وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي  الموجزة األوليةالمالية  القوائمتم إعداد هذه 

، وفقًا لما أقرته المملكة العربية السعودية وغيرها من المعايير والبيانات الصادرة من قبل (IASBمعايير المحاسبة الدولية )
 "(.SOCPA)" اسبينللمراجعين والمحالهيئة السعودية 

 
ال تتضمن هذه القوائم المالية الموجزة جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في البيانات المالية السنوية، وبالتالي ينبغي 

 .2021ديسمبر  31قراءتها مع القوائم المالية السنوية المرفقة للصندوق للسنة المنتهية في 
 

 حسب ترتيب السيولة. الموجزةاألولية  المركز المالي 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

 

 أسس اإلعداد 3-2
على أساس التكلفة التاريخية باستثناء االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل  الموجزةتم إعداد القوائم المالية األولية 

 . واألدوات المالية بالتكلفة المطفأة الربح أو الخسارة والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة
 
 العملة الوظيفية 3-3

 المالية المرحلية المختصرة باللاير السعودي وهو العملة الوظيفية للصندوق. القوائمتم عرض هذه 
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  الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية األولية 
  2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 

 السياسات المحاسبية الهامة  - 4
مع تلك المستخدمة والمفصح عنها في  الموجزةإن السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية األولية 

  .2021 ديسمبر 31لية للسنة المنتهية في الما القوائم
 
 األحكام واالفتراضات والتقديرات المحاسبية الهامة  -5
 

ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، الموجزةيتطلب إعداد القوائم المالية األولية  ، 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
على قناعة بأن  يالصندوق بإجراء تقويم لمقدرة الصندوق على االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمرارية، وه إدارة تقام

الصندوق لديه الموارد الكافية لالستمرار في العمل في المستقبل المنظور. عالوة على ذلك، ليس لدى اإلدارة علم بأي حاالت 
عدم تأكد جوهري قد يثير شكوكاً حول مقدرة الصندوق على االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمرارية. عليه، تم إعداد 

 على أساس مبدأ االستمرارية. الموجزةاألولية القوائم المالية 
 

 قياس القيمة العادلة 
يقوم الصندوق بقياس استثماراته في األدوات المالية، مثل أدوات حقوق الملكية والسندات واالستثمارات األخرى المرتبطة 

هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع  بعمولة والمشتقات، بالقيمة العادلة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية. إن القيمة العادلة
موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم بين متعاملين في السوق بتاريخ القياس. يحدد قياس 

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

من قبل الصندوق. تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين  اللوصول إليه ةقابل تكونيجب أن 
تسعير الموجودات والمطلوبات وأنهم يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية. يأخذ قياس  في السوق سيستفيدون عند

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

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

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

. تم اإلفصاح عن القيمة العادلة موجزةكل قائمة مركز مالي أولية  لقيمة العادلة بتاريخيقوم الصندوق بقياس األدوات المالية با
 (.12لهذه األدوات المالية في اإليضاح )

 

 المعايير الصادرة وغير السارية بعد  - 6

للصندوق.  الموجزةهناك العديد من المعايير والتفسيرات الصادرة وغير السارية بعد تاريخ إصدار القوائم المالية األولية 

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

 ينطبق ذلك، عند سريانها.
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  الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية األولية 
  2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  
 وما في حكمهالنقد  -7

 

 2022يونيو  30
 )غير مراجعة(
 لاير سعودي

 2021 ديسمبر 31 
 (مراجعة) 

 لاير سعودي
    

 -  3,875,307 رصيد لدى البنك
 815.238  2,374,992 نقد لدى الحافظ األمين

 36.960  - نقد لدى الوسيط
 850.157  - يومآ 90عمليات المرابحة التي تستحق خالل أقل من 

 6,250,299   1.702.355 

 النقد في الحساب الجاري لدى البنوك المحلية. لدى البنكتمثل األرصدة 
وبناًء على هذا التقييم ، تعتقد اإلدارة  9أجرت اإلدارة مراجعة كما هو مطلوب بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 مقابل القيمة الدفترية لألرصدة البنكيةأنه ال توجد حاجة ألي خسارة انخفاض كبيرة في القيمة 
 
 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةالمدرجة الموجودات 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 )تداول(. 

 صادية المختلفة على النحو التالي:توزع محفظة االستثمارات بين القطاعات االقتت 
 

 )غير مراجعة(2022يونيو  30 

 القيمة السوقية  القيمة السوقية  التكلفة (حسب القطاعات)استثمارات األسهم 
 ٪  لاير سعودي  لاير سعودي 
      

 %31   6,482,510    7,840,883  العقارات 
 %24   5,064,050    5,668,798  المالية
 %23   4,776,306    5,614,662  الخام المواد

 %6   1,271,700    1,565,259  خدمة المستهلك
 %5   1,073,100    1,099,461  خدمات االتصاالت

 %4   754,860    815,903  تكنولوجيا المعلومات
 %2   469,642    587,556  السلع الرأسمالية

 %2   371,800    555,663  مواد تكميلية
 %2   318,080    343,843  طاقة

 %1   143,078    201,990  رعاية صحية
 %1   119,680    154,609  السلع االستهالكية

        

 24,543,755  20,914,107  100% 
      

 
 (مراجعة) 2021ديسمبر  31 

 السوقيةلقيمة ا  القيمة السوقية  التكلفة (حسب القطاعات)استثمارات األسهم 
 ٪  لاير سعودي  لاير سعودي 
      

 %7  1.229.887  1.238.092 خدمات
 %1  188.200  192.960 تقنية المعلومات

 %28  4.624.253  4.893.962 مالية
 %20  3.308.917  3.808.325 خدمات استهالكية

 %4  715.000  731.375 الطاقة
 %24  4.030.416  4.234.023 الخاممواد 

 %16  2.665.200  2.999.272 إدارة وتطوير العقارات

 %100  16.761.873  18.098.009 إجمالي محفظة االستثمارات
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  الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية األولية 
  2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة الموجودات الماليةصافي األرباح من  - 9

 كما يلي:هو يونيو  30دخل المتاجرة للفترة المنتهية في إن  

 لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 2022يونيو  30 
 )غير مراجعة(
 لاير سعودي

 2021يونيو  30 
 )غير مراجعة(
 لاير سعودي

    
 (131,502)  (2,293,331) ، صافيمحققة)خسائر( غير  

 2,683,477  1,684,638 ، صافيأرباح محققة
 (608,693)  2,551,975 

    
 
 

 المصاريف األخرى -10

 لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 2022يونيو  30 
 )غير مراجعة(
 لاير سعودي

 2021يونيو  30 
 )غير مراجعة(
 لاير سعودي

    

 15,868  15,868 أتعاب مهنية
 7,438  7,438 مصاريف الحافظ األمين

 4,959  4,959  أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة
 3,719  3,719 أتعاب جهة تنظيمية

 2,851  2,479 تداول رسوم
 19,059  28,500 أخرى 

 62,693  53,894 

 
 

 وأرصدتهاالمعامالت مع الجهات ذات العالقة      -11
( وأعضاء الخير كابيتالالوحدات ومدير الصندوق والمساهمين التابعين لمدير الصندوق )تتضمن الجهات ذات العالقة مالكي 

  مجلس إدارة الصندوق والصناديق األخرى المدارة من قبل مدير الصندوق.
 

٪ من صافي قيمة أصول الصندوق قبل فرض 1.25يقوم مدير الصندوق بفرض رسوم إدارية على الصندوق بمعدل سنوي 
 العمليات الرسوم التي يتقاضاها مدير الصندوق خالل العام. قائمةرسوم اإلدارة. تمثل رسوم اإلدارة الواردة في 

 

الصندوق عن طريق خصم من إجمالي االشتراكات. عالوة على ذلك ٪ من المبلغ المستثمر لمدير 1يتم دفع رسم اشتراك بنسبة 
٪ على طلبات االسترداد التي تتم خالل 0.25، وفقًا لشروط الصندوق ، يقوم مدير الصندوق بخصم رسوم استرداد مبكر بنسبة 

 شهر واحد من االشتراك.
 

ى يتم تكبدها نيابة عن الصندوق مثل رسوم وفقًا للشروط واألحكام ، يسترد مدير الصندوق من الصندوق أي نفقات أخر
 المراجعة والخدمات التنظيمية والقانونية والسمسرة والخدمات االستشارية وغيرها من الرسوم المماثلة.

 
 من قبل مدير الصندوق. من خالل  على تداول  المعامالت التجاريةيتم تنفيذ  
 

يتم إجراء كافة المعامالت مع الجهات ذات العالقة على أساس األسعار ذات العالقة.  االطرافمع  خالل دورة األنشطة العادية
 المتفق عليها بصورة مشتركة بموجب اتفاقية رسمية، والتي يتم اعتمادها من قبل مجلس إدارة الصندوق. 
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  الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية األولية 
 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 تتمة - المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها     -11

 فيما يلي بيان المعامالت مع الجهات ذات العالقة للفترة:

 (دائن/ ) مدينالرصيد  مقدار المعامالت  

  لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 طبيعة المعاملة الجهة ذات العالقة

 2022يونيو  30
 مراجعة()غير 

 لاير سعودي

 2021يونيو 30
 )غير مراجعة(
 لاير سعودي

 2022يونيو  30
 )غير مراجعة(
 لاير سعودي

 ديسمبر 31
 )مراجعة( 2021

 لاير سعودي
     

 

 (49,468) (90.018) 92,491 152,815 أتعاب إدارة الصندوق مدير الصندوق

قيمة الوحدات  

 530,354 - - - المملوكة

إدارة أعضاء مجلس 

 الصندوق

أتعاب أعضاء مجلس 

 - (4,959) (4,959) (4,959) اإلدارة 

وحدة( مملوكة من  35.161: 2021ديسمبر  31وحدة ) 30.345تتضمن  2022يونيو  30إن الوحدات المصدرة كما في 
 قبل مدير الصندوق. 

 القيمة العادلة لألدوات المالية  -12

 للقيمة العادلة تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي

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 للموجودات 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 

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

 .االقتصادية مصالحهم
 

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

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

 القابلة للمالحظة.القابلة للمالحظة وتقليل استخدام المدخالت غير 
 

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.

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

 

 

 

 

 

 



  صندوق الخير كابيتال لألسهم السعودية
 (العربية )ُمدار من قبل شركة الخير كابيتال السعودية

11 

  الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 تتمة -القيمة العادلة لألدوات المالية  -12

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

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

يونيو  30الفترة المنتهية في خالل  بشكل معقول قيمتها العادلة غير المقاسة بالقيمة العادلة نظراً ألن القيمة الدفترية تقارب

 3لقياسات القيمة العادلة ، وال تحويالت إلى أو خارج المستوى  2والمستوى  1، لم تكن هناك تحويالت بين المستوى  2022

 لقياسات القيمة العادلة.

 

 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  القيمة الدفترية لاير سعودي

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

بالقيمة العادلة من خالل الربح  مدرجةموجودات مالية 
 20,914,107 - - 20,914,107 20,914,107 أو الخسارة 

 20,914,107 - - 20,914,107 20,914,107 اإلجمالي

      )مراجعة( 2021ديسمبر  31

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

 16,761,873 - - 16,761,873 16,761,873 أو الخسارة 

 16,761,873 - - 16,761,873 16,761,873 اإلجمالي
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  الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية األولية 
  2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 إستحقاق الموجودات والمطلوبات  تواريختحليل  -13

 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

     6,250,299  -      6,250,299 النقد وما في حكمه

 20,914,107  -  20,914,107 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 2,952,854  -  2,952,854   وذمم مدينة أخرى

    30,117,260  -     30,117,260 الموجوداتإجمالي 

      المطلوبات 

 90,018  -  90,018 أتعاب إدارة مستحقة 

 5,808,820  -  5,808,820 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 

     5,898,838  -      5,898,838 إجمالي المطلوبات 

 
     

 اإلجمالي  شهر 12بعد   شهر 12خالل  

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

      الموجودات

 1,702,355  -  1,702,355  النقد وما في حكمه

 16.761.873  -  16.761.873 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 60.839  -  60.839   وذمم مدينة أخرى

 18.525.067  -  18.525.067 الموجوداتإجمالي 

   -   المطلوبات 

 49.468  -  49.468 أتعاب إدارة مستحقة 

 735.135  -  735.135 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 

 784.603  -  784.603 إجمالي المطلوبات 

 

  تقويم  آخر يوم -14
 

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

 

  الموجزةاألولية  عتماد القوائم الماليةا       -15

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

 (.م2022
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