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 معلومات صندوق االستثمار

 االستثماراسم صندوق  (1

 صندوق اليسر للمرابحة بالريال السعودي

 أهداف وسياسات االستثمار وممارساته (2

يهدف الصنننندوق  لح يح ين ينمية ردنننررد  لرال المال المسنننلممر رة المحاأسة للح  ال المال المسنننلممر 

 ةملواأ مال اليسلممر الصندوق بشكل  ئيسي أي األدوات االسلمما ية ألسواق الن د و البأقصح صو   رمكنة. 

كالمرابحات للح ألرات قصنير   لح رلوسنرة األ،لك كما يمكل للصنندوق اس يسنلممر أي  رة الدنواب  الشنرلية

ادوات رالية ذات آ،ال طويلة بنسننم رحدد . الودول ادهاي يحدد ،مية األدوات المالية اللي يمكل اس يسننلممر بها 

 الصندوق.
 نسبة االستثمار نوع األداة االستثمارية

المسموح بها من صافي 

 قيمة أصول الصندوق

 مالحظات

% كحد اقصنننح 100الموموع  صف ات المرابحة أل،ل

 % كحد ادهح0و 

رة البنوك والمؤسنننسنننات المالية المحلية وال ليوية أنننريرة اس يكوس 

 رلواأ ة رة الدواب  الشرلية

و  % كحد اقصننح20الموموع  ادوات الديل والصكوك
 % كحد ادهح0

المحلية والدولية المصد   رل أركات و،هات حكورية و أبه حكورية 
 رة الدواب  الشرلية ةرلواأ أريرة اس يكوس 

المنلوننات االسننننلممننا يننة 

 المركبة 

و  % كحد اقصننح20الموموع 

 % كحد ادهح0

المريبرة لوائدها بأسننعا  الفائد  أننريرة اس يكوس الوهة المصنند   لها 

يكوس  ال المال المسننننلممر رحمي واس يكوس واس  احد البنوك المحلية
 رلواأ ة رة الدواب  الشرلية

ية  ما  نادين االسننننلم الصنننن
 المشلركة

و  % كحد اقصننح50الموموع 
 % كحد ادهح0

المرخصننننة رل هيلة السننننوق المالية واللي اهداأها وسننننياسننننايها 
االسننلمما ية رل ا بة رة يلا األهداف والسننياسننات ال اصننة بالصننندوق 

 رة الدواب  الشرلية ةرلواأ أريرة اس يكوس 

 سياسة توزيع الدخل واألرباح

 .يوزيعه يلم وال اسلمما ي  لاد  يلم الصندوق يسللمه دخل او ا باح اي

 الصندوق تقارير (3

 ر ابل وبدوس الرلم لند رلاحة الصندوق ي ا ير ،مية بأس هفيدكم

 المؤشر االسترشادي (4

 يسل دم الصندوق رؤأر اسعا  الفائد  للح الودائة بالريال السعودي لمد  أهر بيل البنوك السعودية.
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 أداء الصندوق

 

 تفاصيل أداء الصندوق (1

نسبة 

 المصروفات
 

قيمة األ باح 

الموزلة لكل 
وحد  خالل 

 السنة

لدد الوحدات 

المصد   ههاية 
 السنة

ادهح قيمة  
لصاأي اصول 

الصندوق لكل 
وحد  خالل 

 السنة

اللح قيمة 
لصاأي اصول 

الصندوق لكل 
وحد  خالل 

 السنة

صاأي قيمة 

اصول الصندوق 
لكل وحد  أي 

 ههاية السنة

صاأي قيمة اصول 

الصندوق أي 
 ههاية السنة

السنة 
 ةالمالي

 2021 170,159,835 14.3713 14.3713 14.3434 11,840,289 ال يو،د 0.66%

 2020 229,839,082 14.3435 14.3435 14.2136 16,023,905 اليو،د 0.62%

 2019 277,127,260 14.2126 14.2126 13.8885 19,498,698 ال يو،د 0.58%

 

 سجل أداء الصندوق (2

 

بالريال السعودي 2020 مفات لعاالمصرو  المصروف 

 ايعاب ادا   916,677

 ايعاب ررا،عنة 20,000

  سوم اأراف هيلة السوق المالية 7,500

 ايعاب الداء رولس االدا   7,381

  سوم يداول 5,000

  سوم الحفظ 96,480

 ضريبة ال يمة المداأة 155,723

 اجمالي المصروفات المدفوعــة 1,208,761

 

 األحداث الجوهرية المؤثرة على أداء الصندوق (3

 اليو،د

 

 ممارسات التصويت  (4

 اليو،د

 

 

 

 

 

العائد  العائد السنوي

رنذ 

اللأسي

 ل

العائد 

ل مس 

 سنوات

ئد االع

لمالث 

سنوا

 ت

العائد 

لسنة 

 واحد 

 اسم الصندوق
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

0.64% 0.82% 0.97% 0.92% 2.37% 1.67% 2.09% 2.33% 0.93% 0.19% 43.71% 7.41% 3.48% 0.19% 

صندوق اليسر 

للمرابحة بالريال 

 السعودي
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 تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي (5

 يشرف للح  دا   الصندوق رولس  دا   رؤلف رل ا بعة الداء هم:
 
 ) ئيس رولس  دا   الصنادين( غير ينفيذي لدو غير رسل ل – خالد بن ناصر بن عبد الرحمن المعمر .1

 المؤهالت
 (.1994بكالو يول أي المحاسبة رل ،ارعة الملا أهد للبلرول والمعادس)م 
 لدو غير رسل ل – علي بن عمر بن علي القديحي .2

 المؤهالت
 ( .2006بكالو يول أي اإلدا   المالية رل ،ارعة الملا أهد للبلرول والمعادس )م 

 
 لدو رسل ل –بن صالح الصالحعبد الحميد بن عبد المحسن  .3

 المؤهالت
 .بكالو يول أي للم اال،لماع رل ،ارعة الملا لبد العزيز 

 
 لدو رسل ل – ابراهيم بن عبد المحسن بن عبدالمحسن السويلم .4

 المؤهالت
  ( . 1994بكالو يول أي الهندسة الصنالية رل ،ارعة الملا سعود ) م 

 

 الصندوقك للح سبيل الممال ال الحصرك اآليي:ويشمل رسؤوليات الداء رولس  دا   

 المواأ ة للح ،مية الع ود وال را ات والل ا ير الووهرية اللي يكوس الصندوق طرأاً أيها. .1
 اللماد سياسة ركلوبة أيما يلعلن بح وق اللصويت الملعل ة بأصول الصندوق. .2
 وأ اً لالئحة صنادين االسلمما .اإلأراف والمصادقة للح اي يدا ب رصالح يفصح لنه ردير الصندوق  .3
اال،لماع ررييل سنوياً للح األقل رة رسلوول المراب ة واالللزام )لونة المراب ة واالللزام( لدى ردير  .4

الصندوق ورسلوول اللبليغ لل غسل األروال ويمويل اإل هاب لديهك لللأكد رل اللزام ردير الصندوق بومية 
 اللوائح واألهسمة الملبعة.

ة للح ،مية اللغييرات األساسية والغير اساسيةك وذلا قبل حصول ردير الصندوق للح رواأ ة المواأ  .5
 رالكي الوحدات والهيلة او  أعا هم بللا اللغييرات.

اللأكد رل اكلمال ودقة أروط واحكام الصندوق واي رسلند آخر يلدمل  أصاحات يلعلن بالصندوق وردير  .6
 يواأن را سبن رة احكام الئحة صنادين االسلمما . الصندوق و دا   الصندوق واللأكد رل

اللأكد رل قيام ردير الصندوق بمسؤوليايه بما يح ن رصلحة رالكي الوحدات وأ اً لشروط واحكام الصندوق  .7
 واحكام الئحة صنادين االسلمما .

ت الووهرية االطالع للح ي رير ي ييم اداء و،ود  ال درات الم درة رل األطراف المعنية بل ديم ال درا .8
 للصندوقك وذلا لللأكد رل قيام ردير الصندوق بمسؤوليايه بما يح ن رصلحة رالكي الوحدات.

ي ييم آلية يعارل ردير الصندوق رة الم اطر الملعل ة بأصول الصندوق وأ اً لسياسات و ،راءات ردير  .9
 الصندوق حيال  صد الم اطر الملعل ة بالصندوق وكيفية اللعارل رعها.

 بأراهة وحسل هية واهلمام ورها   ولناية وحرص ولمصلحة صندوق االسلمما  ورالكي الوحدات أيه.العمل  .10
 يلم يدويل رحاضر اال،لمالات اللي يبيل ،مية وقائة اإل،لمالات وال را ات اللي اي ذها المولس. .11
رل قيام ردير ك وذلا لللأكد االطالع للح الل رير الملدمل ،مية الشكاوى واإل،راءات المل ذ  حيالها .12

 الصندوق بمسؤوليايه بما يح ن رصلحة رالكي الوحدات.

 

 المكاألات اللي يدأعها الصندوق لأللداء المسل ليل

سوف يحصل كل لدو رسل ل أي رولس  دا   الصندوق للح ركاأأ  يلحملها الصندوق يبلغ روموع المكاألات 

لكل األلداء المسل ليل  يدأعها الصندوق بشكل لاير سعودي  10,000اللي يلحملها الصندوق بحد اقصح ربلغ 

لاير  3,000سنويك يحلسم بشكل يوري وي صم بنهاية كل سنة ريالدية ويل اضح كل لدو رسل ل ربلغ 

سعودي لل كل  ،لماع بواقة  ،لماليل خالل السنة يشلرك أي دأعها ،مية الصنادين اللي يشرف لليها 

 دي لكل لدو رسل ل خالل السنة الميالدية.لاير سعو 2,000المولس باإلضاأة لمبلغ 
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 يعا ض المصالح

ي ر ردير الصندوق بعدم و،ود اي يدا ب أي رصالح الداء رولس  دا   الصندوق ورصالح الصندوقك وأي حال 

رصلحة الصندوق بالم ام األول بالحد الذي ي د  ي لديه هشأ اي يدا ب سيعمل ردير الصندوق للح حله بما 

 الصندوق حسم هوع وظروف اللدا ب.لليه ردير 

 

كما يشرف رولس  دا   الصندوق للح ،مية صنادين األول لالسلمما  )ادهاي قائمة يدم اسماء الصنادين اللي 

 يشرف لليها رولس  دا   الصندوق(:

 صندوق اليسر لألسهم السعودية. (1)
 صندوق األسهم السعودية. (2)
 اسهم المؤسسات المالية السعودية. صندوق (3)
 األسهم ال ليوية. صندوق (4)
 صندوق اسواق الن د بالريال السعودي. (5)
 صندوق اليسر للمرابحة بالريال السعودي. (6)
 صندوق اليسر للمرابحة و الصكوك.  (7)
 

  ،لمالات رولس  دا   الصندوق

يم خاللهما رناقشة العديد رل المحاو  الملعل ة بالصندوقك ادهاي ه اط  2021يم ل د  ،لماليل خالل العام 

 اللي يمت رناقشلها خالل اإل،لماليل:العمل 

 م01/07/2021اإل،لماع األولك الذي ل د بلا يخ 

 .يوقية ،مية األلداء للح رحدر وقرا ات اال،لماع السابن-1

 .ررا،عة ه اط العمل اللي طلبت أي اال،لماع السابن-2

 .المرا،عة السنوية لمدى كفاية لدد الداء رولس  دا   الصنادين الحالييل -3

 .ررا،عة اداء الصنادين-4

 .ررا،عة يوزية اصول الصنادين ورل ص اإلسلراييويات اللي سيلبعها ردير الصندوق للوزية األصول-5

 .ررا،عة المواأ ات اللي حصلت لليها الصنادين خالل الفلر  الساب ة رل آخر ا،لماع -6

 .رناقشة المواأ ات المرلوبة رل المولس-7

 .الوديد  بحسم الئحة صنادين االسلمما  المحدثةرناقشة الملرلبات -8

 :الماد  ال اصة بإدا   االللزام و اللي يشمل-9

 .ردى  للزام ردير الصندوق بلربين را ،اء أي الئحة صنادين االسلمما  •

 .يدا ب المصالح للفلر  الساب ة رل آخر ا،لماعك  س و،د •

 ل آخر ا،لماعك  س و،د.يواوزات اسلمما ات الصنادين للفلر  الساب ة ر •

 كما وكاهت ابرز ال را ات والمواأ ات اللي يم الحصول لليها كاللالي:

م واللي يم الحصول لليها رل المولس خالل الربة األول رل العام  2020المواأ ة للح ال وائم المالية للعام  -1

2021 

 يغييرات ويحديمات أي أروط واحكام ورسلندات الصنادين  -2
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 2021سابات الصنادين للسنة المالية يغيير ررا،ة ح -3

 

 م16/12/2021ك الذي ل د بلا يخ اإل،لماع الماهي

 .يوقية ،مية األلداء للح رحدر وقرا ات اال،لماع السابن -1

 .ررا،عة ه اط العمل اللي طلبت أي اال،لماع السابن -2

 .المرا،عة السنوية لمدى كفاية لدد الداء رولس  دا   الصنادين الحالييل -3

 .اداء الصنادينررا،عة  -4

 .ررا،عة يوزية اصول الصنادين ورل ص اإلسلراييويات اللي سيلبعها ردير الصندوق للوزية األصول -5

 .ررا،عة المواأ ات المرلوبة رل المولس -6

 .ررا،عة واللصدين للح  سل اللية الداء رولس اإلدا   المسل ليل ولدم و،ود يدا ب أي المصالح -7

 .المولس المحدثررا،عة والمصادقة للح ريماق  -8

 .ررا،عة والمصادقة للح سياسة اللصويت المحدثة لمدير الصندوق -9

 .ررا،عة والمصادقة للح اللغييرات المرلوبة بشروط واحكام الصنادين اللي يشرف لليها المولس -10

 .2022رناقشة يعييل او  لاد  يعييل رحاسم خا ،ي للصندوق للعام  -11

 .ال درات الم درة للصندوقررا،عة ي رير ردير الصندوق لوود   -12

 .ررا،عة  ،راءات ردير الصندوق بإدا   الم اطر الملعل ة بالصنادين اللي يشرف لليها المولس -13

 .2021ررا،عة الشكاوى ال اصة بالعمالء خالل الفلر  المن دية رل العام  -14

 يوديد ل ود الداء رولس اإلدا   المسل ليل -15

 :شملالماد  ال اصة بإدا   االللزام و اللي ي -16

  ردى  للزام ردير الصندوق بلربين را ،اء أي الئحة صنادين االسلمما. 

 يدا ب المصالح للفلر  الساب ة رل آخر ا،لماعك  س و،د. 

 يواوزات اسلمما ات الصنادين للفلر  الساب ة رل آخر ا،لماعك  س و،د. 

 كما وكاهت ابرز ال را ات والمواأ ات اللي يم الحصول لليها كاللالي:

  2022رات ويحديمات أي أروط واحكام ورسلندات الصنادين سيلم يربي ها خالل العام يغيي -1
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 مدير الصندوق

 اسم مدير الصندوق وعنوانه (1

 أركة األول لالسلمما 

 لنواس المكلم الرئيس لمدير الصندوق
 4163133يلفوس:  11431الرياض ك 1467بال رب رل ي اطة أا ع العليا وطرين العروبة ص. ب  –أا ع العليا 

 8001242442هايف رواهي: 
www.alawwalinvest.com:الموقة االلكلروهي 

 مدير الصندوق من الباطن/مستشار االستثمار (2

 ال يو،د

 مراجعة األنشطة االستثمارية (3

الملاحة لالسلمما  للصنادين اللي يسلهدف المحاأسة  لل ليص الفرص 2021ادى يدهي اسعا  الفائد  خالل العام 

للح  ال المال المسلممرك ألركزت  سلمما ات الصندوق بالودائة قصير  األرد وأن السياسات االسلمما ية اللي 

 .2021يلبعها الصندوق. ادهاي يوزية األصول كما بنهاية العام 

 

 تقرير أداء الصندوق (4

الذي يلم قياسه رل قبل رؤأر  بالريال السعودي اليسر للمرابحةرأادي لصندوق بلغت هسبة لوائد المؤأر اإلسل

. وخالل هفس الفلر , بلغت 2021% أي ههاية لام 0.60رؤأر رؤأر اسعا  الفائد  للح الودائة بالريال السعودي 

ردا  العام رما اسعا  أائد  رلدهية للح  2021%. وقد أهد العام 0.19هسبة لوائد صندوق األسهم السعودية 

قلص الفرص الملاحة للحسيل لوائد الصندوق حيث يهدف الصندوق للمحاأسة للر  ال المال المسلممر بأقصح 

صو   رمكنة ولكوهه يصنف ضمل صنادين اسواق الن د يلمكل رل االسلمما  أي بعض ادوات الديل بصو   رحدود ك 

  .ئد ال يليح يحسيل العوائد بفعالية أي ظل هزول سعر الفا

 تغييرات الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق (5

يحديث بياهات األداء السابن للصندوق,يحديث بياهات ،دول المصا يف والرسوم,يحديث البياهات المالية لمدير  -

 م 01/03/2021يغيير وا،م االأعا  بلا يخ  الصندوق,يحديث بياهات الداء رولس اإلدا   لمدير الصندوق.

. يغيير رهم م احمد البسام وأركاؤي رحاسبوس قاهوهيوس كمحاسم قاهوهي للصندوقيعييل أركة  براهي -

 م 01/03/2021بلا يخ 

 م 01/03/2021يحديث الرسوم المالية اللي يدأة لمدقن الحسابات المسل ل. يغيير رهم بلا يخ  -

م رة لدم  01/11/2021ك بعد اسل الة االسلاذ هاهي العبادي بلا يخ يغيير أي لدوية رولس  دا   صندوق -

 يعييل بديل له ليصبح لدد الداء الولس ا بعة الداء.

 

 

 

40.55%

8.54%

46.96%

3.95%

Money MKT / Morabah Deposits Bonds / Sukuk Funds Cash
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 معلومات أخرى تهم المستثمر (6

يمكل لمالكي الوحدات الحصول للح رعلورات  ضاأية رل أأهها اس يمكنهم رل اي اذ قرا  رد ول بشأس 

لوراتك ورل ص المعلورات الصندوق رل خالل ررا،عة رسلندات الصندوق )الشروط واألحكامك ورذكر  المع

 الرئيسة( الملوأر  أي روقة ردير الصندوق اإللكلروهي.

 إستثمار الصندوق في صناديق استثمارية أخرى (7

 م 2021ادهاي الصنادين اللي قام الصندوق باالسلمما  بها خالل العام 

 % رل صاأي األصول. 1% رل صاأي األ باح ك بشرط اال يلواوز ا باح ردير الصندوق أي السنة  16* حصة ردير الصندوق 

 % رل صاأي األ باح 20حصة ردير الصندوق  **

 التي حصل عليها مدير الصندوق الخاصةبيان العموالت  (8

 ال يو،د

 معلومات أخرى وجب اإلفصاح عنها بموجب اللوائح (9

 ال يو،د

 مدة إدارة الشخص المسجل كمدير للصندوق (10

يولح  دا   الصندوق األسلاذ اأرف المزللك  ئيس وحد  الدخل المابت والذي يولح  دا يه خالل النصف الماهي رل 

 وحلح اآلس. 2020العام 

 نسبة مصروفات الصندوق (11

 

بالريال السعودي 2020 مالمصروفات لعا  المصروف 

 ايعاب ادا   916,677

 ايعاب ررا،عنة 20,000

  سوم اأراف هيلة السوق المالية 7,500

 ايعاب الداء رولس االدا   7,381

  سوم يداول 5,000

  سوم الحفظ 96,480

 ضريبة ال يمة المداأة 155,723

 اجمالي المصروفات المدفوعــة 1,208,761

 

 % رل صاأي األصول. 1األ باح ك بشرط اال يلواوز ا باح ردير الصندوق أي السنة % رل صاأي  16* حصة ردير الصندوق 

 % رل صاأي األ باح 20حصة ردير الصندوق  **

 .2021% خالل العام 0.66كما وقد بلغ رلوس  هسبة المصروأات 

 

 اسم الصندوق نسبة الرسوم اإلدارية

 صندوق الرا،حي  للمدا بة بالبدائة بالريال *  16%

 صندوق االهماء للسيولة بالريال السعودي ** 20%

 متوسط نسبة المصروفات

 2020للعام 
 اسم الصندوق نسبة الرسوم اإلدارية

 صندوق الرا،حي  للمدا بة بالبدائة بالريال *  16% 0.31%

 صندوق االهماء للسيولة بالريال السعودي ** %20 + الرسوم االدا ية0.06%
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 أمين الحفظ

 اسم أمين الحفظ وعنوانه (1

 أركة الرياض المالية

 لنواس المكلم الرئيس هو اآليي: 
 ك المملكة العربية السعودية12331-3712العليا. الرياض  –أا ع الل صصي 

 4865858يلفوس: 
www.riyadcapital.com:الموقة االلكلروهي 

 واجبات ومسؤوليات أمين الحفظ (2

 ي الوحدات. و ي اذ ،مية اإل،راءات يعد اريل الحفظ رسؤوالً لل حفظ اصول الصندوق وحمايلها لصالح رالك
 اإلدا ية الالزرة للح ين ذلا.

  يعد اريل الحفظ رسؤوالً لل اللزارايه وأ اً ألحكام الئحة صنادين اإلسلمما ك سواء ادى رسؤوليايه بشكل رباأر
ويعد اريل ام كلف بها طرأاً ثالماً بمو،م احكام الئحة صنادين االسلمما  او الئحة األأ اص المرخص لهم. 

الحفظ رسؤوالً يواي ردير الصندوق ورالكي الوحدات لل خسائر الصندوق النا،مة لل احلياله او  هماله او سوء 
 يصرأه او ي صيري الملعمد.

 .يوم للح اريل الحفظ أصل اصول الصندوق لل اصوله واصول لمالئه بما ي لديه األهسمة واللوائح 

 

 مشغل الصندوق

 وانهاسم مشغل الصندوق وعن (1

 أركة األول لالسلمما 

 لنواس المكلم الرئيس لمدير الصندوق
 4163133يلفوس:  11431ك الرياض 1467بال رب رل ي اطة أا ع العليا وطرين العروبة ص. ب  –أا ع العليا 

 8001242442هايف رواهي: 
www.alawwalinvest.com:الموقة االلكلروهي 

 واجبات ومسؤوليات مشغل الصندوق (2

 . يكوس رشغل الصندوق رسؤوال لل يشغيل صنادين االسلمما 
  ي وم رشغل الصندوق باالحلفاظ بالدأاير والسوالت ذات الصلة بلشغيل الصندوق كيفما ي لديه اللوائح

 واللشريعات اللنسيمية.
 والملغا  للصندوق.يحلفظ رشغل الصندوق أي ،مية األوقات بسول لومية الوحدات الصاد    
 .ي وم رشغل الصندوق بإلداد سول رحدث بمالكي الوحدات يلم حفسه أي المملكة 
  ي وم رشغل الصندوق بلنفيذ طلبات االألراك واالسلرداد بحيث ال يلعا ض رة اللوائح واللشريعات اللنسيمية و

 أروط واحكام الصندوق.
  الصندوق ي ييماً كارالً ولادالً.يعد رشغل الصندوق رسؤوال لل ي ييم اصول 
 .يكوس رشغل الصندوق رسؤوالً لل حساب سعر وحدات الصندوق 

 

 مراجع الحسابات

 اسم مراجع الحسابات وعنوانه (1

قام "ردير الصندوق" بلعييل أركة  براهيم احمد البسام وأركاؤي رحاسبوس قاهوهيوس كمحاسم قاهوهي 

   :للصندوقك ولنواهه هو

 +966( 11) 2065333السليماهية يلفوس:  11557الرياض     69658ص. ب.  PKF Albassam &Coأركة      

 

 

http://www.riyadcapital.com/
http://www.shc.com.sa/
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 القوائم المالية

 س ال وائم المالية المرأ ة لهذا الل رير رلواأ ة رة رلرلبات الئحة صنادين االسلمما  الصاد   لل هيلة السوق 

أيما يلعلن بإلداد ال وائم الماليةك ولم يو،د را الماليةك وأروط واحكام الصندوق ورذكر  المعلورات ال اصة به 

يلرلم اإلبالغ لنه رل قبل ررا،ة الحسابات أي ي ريري حسم رلرلبات الهيلة السعودية للمحاسبيل ال اهوهييل. 

كما اس ال وائم المالية ي دم صو   صحيحة ولادلة لصاأي الدخل وصاأي األ باح وال سائر ألصول صندوق 

لر  المحاسبية المعنية واس ال اوئم المالية ي دم صو   صحيحة ولادلة للمركز المالي لصندوق االسلمما  لل الف

 االسلمما  أي ههاية الفلر .

 يم  ضاأة ي رير ررا،ة الحسابات وال وائم المالية ال اصة بالصندوق أي الملحن )ا( رل هذا الل رير
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تقرير مراجع الحسابات والقوائم  ) أ (الملحق 

 المالية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 يالسعودلمرابحة بالريال صندوق اليسر ل
 صندوق استثماري مفتوح

 )مدار من قبل شركة األول لالستثمار(
 قوائم الماليةال

 م2021ديسمبر  31المنتهية في  لسنةل

 المستقل لحاملي الوحدات  المراجعمع تقرير 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السعودي مرابحة بالريالندوق اليسر للص

  صندوق استثماري مفتوح

 )مدار من قبل شركة األول لالستثمار(

  القوائم المالية

 م2021 ديسمبر 31المنتهية في  سنةلل

 مع تقرير المراجع المستقل لحاملي الوحدات

 

 الصفحات

 

 

 

 2 المستقل إلى حاملي الوحدات المراجعتقرير 

 

 

 

 3 ركز المالي قائمة الم

 

 

 

 4 الدخل الشاملقائمة 

 

 

 

 5 قائمة التغيرات في صافي الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لحاملي الوحدات

 

 

 

 6 قائمة التدفقات النقدية 

 

 

 

 25-7 اإليضاحات حول القوائم المالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 تقرير المراجع المستقل

 إلى/ حاملي الوحدات

 صندوق اليسر للمرابحة بالريال السعودي

 صندوق استثماري مفتوح

 األول لالستثمار( )مدار من قبل شركة

 

 التقرير عن مراجعة القوائم المالية 

 

 الرأي: 

)"مدير شركة األول لالستثمار )"الصندوق"(، والذي تتم إدارته من قبل  صندوق اليسر للمرابحة بالريال السعوديللقد راجعنا القوائم المالية 

م، وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في صافي الموجودات 2021ديسمبر  31المركز المالي كما في الصندوق"(، والتي تشمل قائمة 

، واإليضاحات المرفقة بالقوائم المالية، بما في ذلك التاريخالعائدة لحاملي الوحدات وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في )حقوق الملكية( 

 المهمة. ذلك ملخص للسياسات المحاسبية

 

ديسمبر  31وفي رأينا، فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بشكل عادل، من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي للصندوق كما في 

لعربية السعودية م، أدائه المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة ا2021

 .الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبينوالمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من 

 

 أساس الرأي:

بالتفصيل  لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤولياتنا بموجب تلك المعايير موضحة

 "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية " الوارد في تقريرنا.في قسم 

لية ونحن مستقلون عن الصندوق وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية وذات الصلة بمراجعتنا للقوائم الما 

قواعد. وفي اعتقادنا، فإن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها تُعد كافية ومناسبة للصندوق. وقد وفّينا أيضاً بمسؤولياتنا األخالقية وفقاً لهذه ال

 لتوفير أساس إلبداء رأينا.

 

 مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية:

ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة ال عربية إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بشكل عادل وفقا

ً لشروط وأحكام الصندوق، وهي  الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبينالسعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من  ووفقا

لة عن الرقابة الداخلية التي ترى اإلدارة أنها ضرورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من التحريف الجوهري، سواًء بسبب غش المسؤو

 أو خطأ.

وعند إعداد القوائم المالية، فإن اإلدارة هي المسؤولة عن تقييم قدرة الصندوق على البقاء كمنشأة مستمرة وعن اإلفصاح بحسب مقتضى 

ل، عن األمور المتعلقة باالستمرارية، واستخدام أساس االستمرارية في المحاسبة، مالم تكن هناك نية لدى اإلدارة لتصفية الصندوق أو الحا

 إيقاف عملياته، أو مالم يكن لديها أي خيار آخر واقعي سوى القيام بذلك.

 آلية التقرير المالي في الصندوق.والمكلفون بالحوكمة، أي مجلس اإلدارة، هم المسؤولون عن اإلشراف على 

 

 مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية:

 تتمثل أهدافنا في الحصول إلى تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية ككل تخلو من التحريف الجوهري، سواء بسبب غش أو خطأ، وإصدار

ستوى عاٍل من التأكيد، لكنه ال يضمن أن المراجعة التي تم القيام بها وفقا للمعايير تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. والتأكيد المعقول هو م

الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكتشف دائما عن التحريف الجوهري عند وجوده. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن 

بدرجة معقولة أنها قد تؤثر، منفردة أو في مجملها، على القرارات االقتصادية غش أو خطأ، وتعد التحريفات جوهرية إذا كان من المتوقع 

 التي يتخذها المستخدمين على أساس هذه القوائم المالية. 
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  صندوق استثماري مفتوح

 )مدار من قبل شركة األول لالستثمار(

 الماليةجزًء ال يتجزأ من هذه القوائم  ١8إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 ركز المالي قائمة الم

 م2021ديسمبر  31كما في 

 السعودي()المبالغ بالريال 
 

 

 م2020ديسمبر  3١  م2021ديسمبر  31 إيضاح 

     

     الموجودات

     

 ١55,702,909  31,752,454 5 نقدية وشبه نقدية 

 56,028,575  79,912,327 6 ةأو الخساربالقيمة العادلة من خالل الربح  درجةاستثمارات م

 ١8,١57,١69  16,572,700 7 صكوك-استثمارات مقاسه بالتكلفة المطفأة

 -  42,058,259 8 مرابحة-ثمارات مقاسه بالتكلفة المطفأةاست

 229,888,653  170,295,740  إجمالي الموجودات

     

     المطلوبات

     

 49,57١  ١35,905 ١١ مصروفات مستحقة

 49,57١  ١35,905  إجمالي المطلوبات

     

 229,839,082  170,159,835  الملكية( العائدة لحاملي الوحداتصافي قيمة الموجودات )حقوق 

     

 ١6,023,905  11,840,289  الوحدات مصدرة )بالعدد(

 ١4.34  14.37  العائدة للوحدة )حقوق الملكية( صافي قيمة الموجودات
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  صندوق استثماري مفتوح

 )مدار من قبل شركة األول لالستثمار(

 الماليةجزًء ال يتجزأ من هذه القوائم  ١8إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 قائمة الدخل الشامل

 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي(
 

 

 م2020ديسمبر  3١  م2021ديسمبر  31 إيضاح 

     

      الدخل

     

بالقيمة العادلة من خالل الربح  درجةصافي الربح من استثمارات م

 أو الخسارة
9  532,246  ١,244,537 

 2,623,845  1,016,321  خاصة دخل عمولة

  1,548,567  3,868,382 

     المصروفات

     

 (1,240,954)  (916,677)  ١0 دارةاالتعاب أ

 (293,362)  (292,084)  ١2 مصروفات اخرى

  (1,208,761)  (1,534,316) 

     

 2,334,066  339,806  صافي الدخل للسنة

     

 -  -  للسنة الدخل الشامل االخر

     

 2,334,066  339,806  اجمالي الدخل الشامل للسنة 
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  صندوق استثماري مفتوح

 )مدار من قبل شركة األول لالستثمار(

 الماليةجزًء ال يتجزأ من هذه القوائم  ١8إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 قائمة التغيرات في صافي الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لحاملي الوحدات 

 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي(
 

 

 م2020ديسمبر  3١  م2021ديسمبر  31 

    

    

 277,١27,260  229,839,082 بداية السنة صافي قيمة الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لحاملي الوحدات في

    

 2,334,066  339,806 صافي الدخل للسنة

 -  - الدخل الشامل االخر للسنة  

    

    التغير من معامالت الوحدات

 25,205,000  4,383,778 وحدات مصدرة خالل السنة

 (74,827,244)  (64,402,831) وحدات مستردة خالل السنة

    

 229,839,082  170,159,835 قيمة الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لحاملي الوحدات في نهاية السنة صافي

 

 

 معامالت الوحدات القابلة لالسترداد

 الوحدات القابلة لالسترداد خالل السنة على النحو التالي: تتلخص معامالت

 
 م2021ديسمبر  31

 الوحدات

 م2020ديسمبر  3١ 

 الوحدات

    

    

 ١9,498,698  16,023,905 بداية السنة فيالوحدات 

    

 ١,77١,492  305,518 وحدات مصدرة خالل السنة

 (5,246,285)  (4,489,134) وحدات مستردة خالل السنة

    

 (3,474,793)  (4,183,616) الوحدات في لنقصصافي ا

    

 ١6,023,905  11,840,289 نهاية السنة فيالوحدات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السعودي مرابحة بالريالندوق اليسر للص
  صندوق استثماري مفتوح

 )مدار من قبل شركة األول لالستثمار(

 الماليةجزًء ال يتجزأ من هذه القوائم  ١8إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 قائمة التدفقات النقدية

 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي(
 

 

 م2020ديسمبر  3١  م2021ديسمبر  31 إيضاح 

     

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:

 2,334,066  339,806  للسنة الدخل صافي

     التدفقات النقدية: صافيالتعديالت لتسوية ربح السنة الى 

بالقيمة العادلة  درجةمن استثمارات م ةغير المحقق الخسارة)الربح( / 

 من خالل الربح أو الخسارة
9 (468,246)  779,966 

  (128,440)  3,١١4,032 

     العامل: المال تعديالت رأس

 بالقيمة العادلة  درجةاستثمارات م في)الزيادة( / النقص 

 من خالل الربح أو الخسارة
 (23,415,506)  ١١,١55,١9١ 

 ١90,473,807  1,584,469  صكوك-المطفأة  في استثمارات مقاسة بالتكلفة نقصال

 (2,628,575)  (42,058,259)  المرابحة-استثمارات مقاسة بالتكلفة المطفأة في  (زيادةال)

 (14,500)  86,334  المصروفات المستحقة في( لنقصالزيادة / )ا

 202,099,955  (63,931,402)  الناتج من األنشطة التشغيلية/في( )المستخدم صافي النقد 

     

     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:

 25,205,000   4,383,778   متحصالت من الوحدات المصدرة

 (74,827,244)  (64,402,731)  المدفوعةالوحدات المستردة 

 (49,622,244)  (60,019,953)  المستخدم في األنشطة التمويلية صافي النقد

     

 ١52,477,7١١  (123,950,455)  الزيادة في النقدية وشبه النقدية / النقص() صافي

     

 3,225,١98  155,702,909  النقدية وشبه النقدية في بداية السنة

     

 ١55,702,909  31,752,454  النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة
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 الرئيسية التأسيس واألنشطة .1

 

بموجب  انشئ في المملكة العربية السعودية مقرهمفتوح  استثماريهو صندوق  "(الصندوق ") السعوديلمرابحة بالريال إن صندوق اليسر ل

 "(البنك") (تابعة للبنك السعودي البريطاني )سابقا شركة تابعة للبنك األول ، شركة"(مدير الصندوق)" اتفاقية بين شركة األول لالستثمار

 "(.مالكي الوحدات")الصندوق والمستثمرين في 

 

 ، المملكة العربية السعودية١١43١، الرياض ١467لمدير الصندوق هو ص.ب ان المكتب المسجل 

 

السعودي للمرابحة بالريالصندوق اليسر   

م200١ ديسمبر 26 طرح الصندوق تاريخ   

م202١فبراير  2  آخر تاريخ للشروط واألحكام المطبقة  

م202١فبراير  2 لمذكرة المعلومات المطبقة تاريخ آخر   

 الفئة متوافق مع احكام الشريعة

هدفال تنمية رأس المال والمحافظة عليه  

مرابحةالودائع    

 قنوات االستثمار المسموح بها صكوك

االستثمار المركبةمنتجات    

مرابحةالصناديق    

 

من قبل تسجيل ت الحفظ والللعمل كأمين حفظ ومسجل للصندوق. يتم دفع أتعاب خدما "(أمين الحفظ)" قام الصندوق بتعيين شركة الرياض المالية

 الصندوق. 

تقديم الخدمات لم اتفاقيات مع المؤسسات األخرى إبرانشطة الصندوق. كما يمكن لمدير الصندوق ألصندوق مسؤول عن اإلدارة العامة إن مدير ال

 .االستثمارية أو خدمات الحفظ أو الخدمات اإلدارية األخرى نيابة عن الصندوق

 

 اللوائح النظامية .2
 

والتي تنص على المتطلبات التي يتعين على جميع الصناديق االستثمارية في المملكة يخضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار )"الالئحة"( 

م( والذي تم تعديله في تاريخ 2006ديسمبر  24هـ )الموافق ١427ذو الحجة  3الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ العربية السعودية إتباعها 

 (.م202١مارس  ١هـ )الموافق  ١442رجب  ١7المعدلة( في  )الالئحةل الالئحة م(. تم تعدي20١6مايو  23هـ )الموافق  ١437شعبان  ١6

 م(.202١مايو  ١فق هـ )الموا ١442رمضان  ١9عدلة من يبدأ سريان الالئحة الم

 

 أسس اإلعداد .3
 

 بيان االلتزام  1 .3
 

مجلس معايير المحاسبة الدولية والمعتمدة في المملكة العربية السعودية تم إعداد هذه القوائم المالية وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة عن 

ة في المملكة والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين )يشار إليها مجتمعة بالمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمد

 .(العربية السعودية

 
 أسس اإلعداد 2 .3
 

لة القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي، باستثناء الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادتم إعداد هذه 

للصندوق.  فيةمن خالل الربح أو الخسارة والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة. تم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي والذي يمثل العملة الوظي

 كما تم تقريب كافة المعلومات المالية المعروضة إلى أقرب لاير سعودي.
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 )تتمة( . أسس اإلعداد3

 السياسات المحاسبية الهامة 3. 3
 

تم تطبيق هذه السياسات بصورة متوافقة على كافة السنوات  .ة عند إعداد هذه القوائم الماليةبيانا بالسياسات المحاسبية الرئيسية المطبق يليفيما 

 .المعروضة، مالم يرد خالف ذلك

  النقدية وشبه النقدية

قائمة المركز المالي من النقد لدى البنوك والودائع قصيرة األجل لدى البنوك القابلة للتحويل إلى مبالغ نقدية معروفة  تتكون النقدية وشبه النقدية في

 .والتي تخضع إلى مخاطر غير جوهرية بشأن التغيرات في القيمة وفترات استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل

 

 .نقدية لغرض الوفاء بااللتزامات النقدية قصيرة األجل وحسابات الهامش المقيدة ال تعتبر نقدية وشبه هتثمارات قصيرة األجل غير المقتناإن االس
 

من النقدية وشبه النقدية كما هو موضح أعاله، بعد خصم الحسابات المكشوفة  والنقد المعادل قدية، تتكون النقدلغرض إعداد قائمة التدفقات الن

 .القائمة لدى البنوك عندما ينطبق ذلك

 

 األدوات المالية

 ( التصنيف1)

الموجودات المالية والمطلوبات المالية عند االثبات األولي لها إلى فئات  بتصنيف، يقوم الصندوق (9طبقا للمعيار الدولي للتقرير المالي ) 

 .الموجودات المالية أو المطلوبات المالية المبينة أدناه

 :وعند تطبيق هذا التصنيف، يتم اعتبار الموجودات المالية أو المطلوبات المالية مقتناه ألغراض المتاجرة إذا

 تم االستحواذ عليها أو تكبدها بشكل رئيسي لغرض بيعها أو إعادة شرائها على المدى القريب، أو  )أ( 

لتحقيق األرباح  ويوجد بشأنها دليل على آخر نمط فعلی معاكانت عند اإلثبات األولى لها جزءأ من محفظة أدوات مالية محددة يتم إدارتها  )ب( 

 على المدى القصير، أو

 كان عبارة عن أداة مشتقة )فيما عدا المشتقات التي تمثل عقد ضمان مالي، أو األداة المالية المخصصة كأداة تغطية فعالة(.  )ج(  

 الموجودات المالية

لى أساس كل يقوم الصندوق بتصنيف موجوداته المالية إما كمقاسة الحقا بالتكلفة المطفأة أو مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ع 

 من:

 دارة الموجودات المالية. إللخاص بالمنشأة نموذج األعمال ا -

 .خصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية -

 

 المقاسة بالتكلفة المطفأة الموجودات المالية •

ة التعاقدية، يتم قياس أداة الدين بالتكلفة المطفأة في حالة اقتنائها ضمن نموذج أعمال هدفه االحتفاظ بالموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدي

األصلي القائم.  المبلغ على والفائدةاألصلية مدفوعات المبالغ تدفقات نقدية تمثل وينشأ عن الشروط التعاقدية لألصل المالي، في تواريخ محددة، 

 .ال يحتفظ الصندوق بأي موجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة

 

 الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة •

 يتم قياس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا: 

على المبلغ  فائدةوالاألصلي  المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغلم ينشا عن الشروط التعاقدية لألصل  ( ١ 

 األصلي القائم، أو

، معاالنقدية التعاقدية والبيع  لم يكن األصل محتفظا به ضمن نموذج أعمال هدفه إما تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، أو تحصيل التدفقات  (2 

 أو

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان القيام  تخصيص األصل، عند االثبات األولى، بشكل غير قابل لإللغاء كأصل مقاستم   (3 

اتساق القياس أو اإلثبات والذي قد ينشأ خالف ذلك عن قياس الموجودات أو المطلوبات أو إثبات   بذلك يزيل أو يقلل بشكل جوهري عدم

 ئر الناتجة عنها وفق أسس مختلفة.األرباح والخسا

لغرض تحقيق ربح من ة رئيسية ض المتاجرة التي تم االستحواذ عليها بصوراألغر هلفئة أدوات حقوق الملكية المقتنايدرج الصندوق في هذه ا

 التقلبات قصيرة األجل في السعر.
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 )تتمة( . أسس اإلعداد3

 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة 3. 3

 األدوات المالية )تتمة( 

 التصنيف )تتمة( ( 1

 المطلوبات المالية

 المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة •

المتاجرة عليها. ال يحتفظ  ألغراضفي حالة انطباق تعريف االقتناء  يتم قياس المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

  الخسارة.الصندوق بأي مطلوبات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 ة بالتكلفة المطفأةالمطلوبات المالية المقاس •

الصندوق بأي مطلوبات تشتمل هذه الفئة على كافة المطلوبات المالية بخالف تلك المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. ال يحتفظ 

 مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة.

 

 اإلثبات( 2

شراء أو  في األحكام التعاقدية لألداة المالية. يتم إثبات عمليات المطلوبات المالية عندما يصبح طرفيقوم الصندوق بإثبات الموجودات المالية أو ا 

بالسوق )المعامالت تتطلب تسليم الموجودات خالل الفترة الزمنية التي تنص عليها األنظمة أو تلك المتعارف عليها  التيالمالية بيع الموجودات 

 بتاريخ التداول، أي التاريخ الذي يلتزم فيه الصندوق بشراء أو بيع األصل.االعتيادية( 

 

 القياس األولى( 3

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في قائمة المركز المالي بالقيمة العادلة. ويتم يتم إثبات الموجودات المالية والمطلوبات المالية ال 

 إثبات كافة تكاليف المعامالت الخاصة بتلك األدوات مباشرة في قائمة الدخل الشامل.

ها زائدة يتم في األصل قياس الموجودات والمطلوبات المالية )بخالف تلك المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة( بالقيمة العادلة ل 

 أي تكاليف إضافية متعلقة مباشرة بعملية االستحواذ أو اإلصدار.

 

 القياس الالحق( 4

إثبات التغيرات  بعد القياس األولى، يقوم الصندوق بقياس األدوات المالية، المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، بالقيمة العادلة ويتم 

مدرجة بالقيمة العادلة الالحقة في القيمة العادلة لهذه األدوات المالية ضمن صافي الربح أو الخسارة الناتج عن الموجودات والمطلوبات المالية ال

دوات من خالل الربح أو الخسارة وذلك في قائمة الدخل الشامل. ويتم إثبات العمولة الخاصة وتوزيعات األرباح المحققة أو المدفوعة عن هذه األ

 ل.أو مصروف العمولة الخاصة وإيرادات أو مصروف توزيعات األرباح في قائمة الدخل الشام إيراداتبصورة مستقلة ضمن 

 

 ( التوقف عن االثبات5

عند انتهاء الحقوق  يتم التوقف عن إثبات الموجودات المالية )أو، عندما ينطبق ذلك، أي جزءأ منها أو مجموعة من الموجودات المالية المتشابهة( 

التدفقات المتعلقة باستالم التدفقات النقدية من األصل، أو عند قيام الصندوق بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو التعهد بسداد 

 :فورية وإذا ما قام الصندوق ترتيباتالنقدية المستلمة بالكامل إلى طرف آخر دون أي تأخير جوهري وفق 

 يل كافة المخاطر والمنافع المصاحبة لألصل، أوبتحو )أ( 

 يقم بالتحويل أو اإلبقاء على كافة المنافع والمخاطر المصاحبة لألصل، ولكنه قام بتحويل السيطرة على األصل. لم  (ب)

فورية( ولم يقم بتحويل أو  اتترتيبوفي الحاالت التي يقوم فيها الصندوق بتحويل حق استالم التدفقات النقدية من األصل )أو إبرام اتفاقية  

دوق اإلبقاء على كافة المنافع والمخاطر المصاحبة لألصل ولم يقم أيضأ بتحويل السيطرة على األصل، فإنه يتم إثبات األصل بقدر ارتباط الصن

حولة والمطلوبات المصاحبة لها المستمر به. وفي تلك الحالة، يقوم الصندوق أيضأ بإثبات المطلوبات المصاحبة لها. يتم قياس الموجودات الم

وفق نفس األساس الذي يعكس الحقوق وااللتزامات التي أبقى عليها الصندوق. يتوقف الصندوق عن اثبات المطلوبات المالية عند سداد 

 .االلتزام المحدد في العقد أو إلغائه أو انتهاء مدته
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 )تتمة( أسس اإلعداد .3

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  3. 3

 األدوات المالية )تتمة( 

 مقاصة األدوات المالية  (6

لمقاصة المبالغ م تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي وذلك فقد عند وجود حق نظامي ملز

المطلوبات على أساس الصافي أو تحقيق الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد. وال ينطبق  المثبتة وعند وجود نية لتسوية الموجودات مع

ي ذلك عموما على اتفاقيات المقاصة الرئيسية مالم يتعثر أحد أطراف االتفاقية، ويتم عرض الموجودات والمطلوبات ذات العالقة باإلجمالي ف

 قائمة المركز المالي.

 

  موجودات الماليةاالنخفاض في قيمة ال( 7 

تم تحديد يقوم الصندوق، على أساس مستقبلي، بإجراء تقويم لخسائر االئتمان المتوقعة المصاحبة للموجودات المالية المقيدة بالتكلفة المطفأة، وي

الجزء من خسائر شهرا ذلك  ١2شهرا وعلى مدى العمر. تمثل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  ١2خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

شهرا بعد تاريخ  ١2االئتمان المتوقعة على مدى العمر، والتي تنتج عن حاالت التعثر بشأن أداة مالية ما والتي من المحتمل حدوثها في غضون 

ان المتوقعة على إعداد القوائم المالية. لكن عند حدوث زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ نشأتها، يحدد المخصص على أساس خسائر االئتم

 مدى العمر.

 

 قياس القيمة العادلة 

مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم بين متعاملين في  تحويلالقيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو سداده عند 

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

 ئيسي للموجودات أو المطلوبات، أوفي السوق الر •

 .في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات  •

مالئمة وفقا للظروف، وتتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة استخدام المدخالت القابلة للمالحظة  تقويميستخدم الصندوق طرق 

 وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة. 

لمستويات القيمة  يالهرممن التسلسل تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم المالية ض

 الهامة لقياس القيمة العادلة ككل: األدنىالعادلة المذكورة أدناه وعلى أساس مدخالت المستوى 

 طة لموجودات أو مطلوبات مماثلة: األسعار المتداولة )غير المعدلة( في أسواق نش ١المستوى  •

 أو غير مباشرة  للمالحظة بصورة مباشرة قابلةالعادلة اس القيمة لقي الهامةاألدنى يم تعتبر مدخالت المستوى طرق تقو: 2المستوى  •

 غير قابلة للمالحظة.لقياس القيمة العادلة  األدنى الهامةيم تعتبر مدخالت المستوى طرق تقو :3المستوى  •

تكرر، يقوم الصندوق بالتأكد فيما إذا تم التحويل بين بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إثباتها في القوائم المالية بالقيمة العادلة بشكل م 

لقياس القيمة العادلة ككل( في س مدخالت المستوى األدنى الهامة التصنيف )على أسا ييمالقيمة العادلة وذلك بإعادة تقلمستويات  الهرميالتسلسل 

 العادلة المتكرر وقياس القيمة العادلة غير المتكرر. نهاية كل سنة. يقوم الصندوق بتحديد السياسات واإلجراءات لكل من قياس القيمة
 

 طبقا ييمهااد إعادة قياسها أو إعادة تقمالية، يقوم الصندوق بتحليل التغيرات في قيمة الموجودات والمطلوبات المرالقوائم الوبتاريخ إعداد كل  

من المدخالت الرئيسية المطبقة في آخر تقييم وذلك بمطابقة  للسياسات المحاسبية للصندوق. وألغراض هذا التحليل، يقوم الصندوق بالتحقق

ادلة لكل المعلومات المستخدمة في احتساب التقييم مع العقود والمستندات ذات العالقة األخرى. يقوم الصندوق أيضا بمقارنة التغير في القيمة الع

 تحديد ما إذا كان التغير معقوال. فئة من فئات الموجودات والمطلوبات مع المصادر الخارجية ذات العالقة ل

 

ولغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة، قام الصندوق بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر الموجودات أو 

لعادلة لألدوات المالية، التي يتم لمستويات قياس القيمة العادلة المذكورة أعاله. إن اإلفصاحات المتعلقة بالقيمة ا الهرميالمطلوبات والتسلسل 

 (.١3قياسها بالقيمة العادلة أو التي تم اإلفصاح عن القيمة العادلة لها، تمت مناقشتها في إيضاح )
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 المحاسبة بتاريخ التداول 

العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء أو بيع الموجودات المالية بتاريخ التداول )أي التاريخ الذي يلتزم فيه يتم إثبات / التوقف عن إثبات كافة 

خالل  الصندوق بشراء أو بيع الموجودات(. إن العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء أو بيع الموجودات المالية هي التي تتطلب تسوية الموجودات

 عليها األنظمة أو تلك المتعارف عليها بالسوق. الفترة الزمنية التي تنص

 المبالغ المستحقة إلى ومن الوسطاء

)في معاملة اعتيادية( والمتعاقد عليها ولكن لم يتم تسليمها بعد  هفع لقاء األوراق المالية المشتراإن المبالغ المستحقة إلى الوسطاء مستحقة الد 

خالل الربح  بتاريخ إعداد القوائم المالية. يرجى الرجوع إلى السياسة المحاسبية الخاصة بالمطلوبات المالية، عدا تلك المصنفة بالقيمة العادلة من

 أو الخسارة، بشأن عملية االثبات والقياس.

مستحقة من الوسطاء على حسابات الهامش والمبالغ المستحقة القبض لقاء األوراق المالية المباعة )في معاملة اعتيادية( والمتعاقد تشتمل المبالغ ال 

 .عليها ولم يتم تسليمها بعد بتاريخ إعداد القوائم المالية

 .المستقبلية المفتوحةتمثل حسابات الهامش التأمينات النقدية المحتفظ بها لدى الوسطاء كضمان لقاء العقود  

 المخصصات  

على الصندوق ناتجة عن أحداث سابقة، وأن تكاليف سداد االلتزام محتملة ويمكن  (قانونية أو متوقعة)يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات 

معدل ما قبل الضريبة الحالي والذي  قياسها بشكل موثوق به. وإذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهريا، فإنه يتم خصم المخصصات باستخدام

كاليف يعكس، عندما يكون مالئما، المخاطر المتعلقة بااللتزام. وعند استخدام الخصم، يتم إثبات الزيادة في المخصص الناتجة عن مرور الوقت كت

 تمويل. 
 

المخصص من طرف آخر، يتم إثبات المبلغ المستحق  وفي الحاالت التي يتوقع فيها استرداد بعض أو كافة المنافع االقتصادية المطلوبة لتسوية

 به. القبض كأصل إذا كان من المؤكد فعال استالم المبلغ المسترد ويمكن قياس المبلغ المستحق القبض بشكل موثوق

 المستحقة  روفاتالمص

تم إثباتها في يتم إثبات االلتزامات لقاء المبالغ الواجبة الدفع في المستقبل لقاء الخدمات المستلمة، سواء قدمت بها فواتير من الموردين أم ال. وي 

 الفعلي. فائدةة معدل الاألصل بالقيمة العادلة، والحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريق

 الوحدات القابلة لالسترداد

 تصنف الوحدات القابلة لالسترداد كأدوات حقوق ملكية عند: 
 

 استحقاق مالك الوحدات القابلة لالسترداد حصة تناسبية في صافی موجودات الصندوق في حالة تصفية الصندوق.  •

 ألخرى.تصنيف الوحدات القابلة لالسترداد ضمن فئة األدوات المالية التي يتم ردها بعد كافة فئات األدوات المالية ا •

 وجود خصائص مماثلة لكافة الوحدات القابلة لالسترداد المصنفة ضمن فئة األدوات المالية التي يتم ردها بعد كافة فئات األدوات المالية •

 األخرى. 

ية في حصة تناسب عدم تضمن الوحدات القابلة لالسترداد أي تعهدات تعاقدية لتسليم النقدية أو أصل مالي آخر بخالف حقوق المالك في •

 صافي موجودات الصندوق. 

على أساس  تحديد إجمالي التدفقات النقدية المتوقعة المتعلقة بالوحدات القابلة لالسترداد على مدى عمر األداة المالية بصورة جوهرية •

وغير المثبت للصندوق المثبت  الربح أو الخسارة أو التغير في صافي الموجودات المثبت أو التغير في القيمة العادلة لصافي الموجودات

 .على مدى عمر األداة المالية
 

 باإلضافة إلى الوحدات القابلة لالسترداد، والتي تتضمن كافة الخصائص أعاله، فإنه يجب أال يكون لدى الصندوق أدوات مالية أخرى أو عقد 

 يشتمل على: 
 

أو التغير في  الخسارة أو التغير في صافي الموجودات المثبتإجمالي التدفقات النقدية المحدد بصورة جوهرية على أساس الربح أو  •

 القيمة العادلة لصافي الموجودات المثبت وغير المثبت للصندوق.

 تبقي للوحدات القابلة لالسترداد.األثر الناتج عن التقييد أو التحديد الجوهري للعائد الم  •
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 الوحدات القابلة لالسترداد )تتمة( 

تصنيف الوحدات القابلة لالسترداد. وفي حالة توقف الوحدات القابلة لالسترداد عن امتالك كافة الخصائص  ييمصورة مستمرة بتقيقوم الصندوق ب

قيمة أو الوفاء بكافة الشروط المنصوص عليها لكي يتم تصنيفها كحقوق ملكية، فإن الصندوق سيقوم بإعادة تصنيفها كمطلوبات مالية وقياسها بال

الوحدات. وفي حالة  لمالكيمع إثبات أي فروقات ناتجة عن القيمة الدفترية السابقة في صافي الموجودات العائدة  العادلة بتاريخ إعادة التصنيف،

الحقا واستيفائها لشروط تصنيفها كحقوق ملكية، فإن الصندوق سيقوم بإعادة تصنيفها كأدوات القابلة لالسترداد كافة الخصائص امتالك الوحدات 

 قيمة الدفترية للمطلوبات بتاريخ إعادة التصنيف.حقوق ملكية وقياسها بال
 

الوحدات كحقوق ملكية، حيث أنها تستوفي الشروط المذكورة أعاله يتم المحاسبة عن  لمالكييقوم الصندوق بتصنيف صافي الموجودات العائدة 

أي ربح أو خسارة في قائمة الدخل الشامل عند شراء  عملية إصدار وشراء وإلغاء الوحدات القابلة لالسترداد كمعامالت حقوق ملكية. ال يتم إثبات

 أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالصندوق.

 

  صافي قيمة الموجودات لكل وحدة

يتم احتساب صافي قيمة الموجودات لكل وحدة والمفصح عنه في قائمة المركز المالي وذلك بقسمة صافي موجودات الصندوق على عدد الوحدات 

 القائمة في نهاية السنة.

 أتعاب اإلدارة 

ر يتم إثبات أتعاب إدارة الصندوق على أساس مبدأ االستحقاق وتحمل على قائمة الدخل الشامل. يتم تحميل أتعاب إدارة الصندوق وفقا لألسعا 

 المتفق عليها مع مدير الصندوق وكما هو منصوص عليه في الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق. 

 دخل العمولة الخاصة 

ة الدخل يتم اثبات دخل العمولة الخاصة، بما في ذلك دخل العمولة الخاصة من الموجودات المالية غير المشتقة المقاسة بالتكلفة المطفأة في قائم

مدفوعات والمقبوضات النقدية الشامل وذلك باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي. ويمثل معدل العمولة الفعلي المعدل الذي يخصم بشكل دقيق ال

لية عند االثبات المستقبلية المقدرة على مدى العمر المتوقع لألداة المالية )أو لفترة أقصر، حيثما كان ذلك مالئمة( إلى القيمة الدفترية لألداة الما

وذلك بمراعاة كافة الشروط التعاقدية لألداة المالية،  األولى. وعند احتساب معدل العمولة الفعلي، يقوم الصندوق بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية

 .وليس خسائر االئتمان المستقبلية

 صافي الربح أو الخسارة عن الموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة التغيرات في  يمثل صافي األرباح أو الخسائر الناتجة عن الموجودات والمطلوبات المالية

ألغراض المتاجرة أو المصنفة عند االثبات األولي لها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  هودات والمطلوبات المالية المقتناالقيمة العادلة للموج

 صاريف. الخسارة وذلك باستثناء العمولة الخاصة وتوزيعات األرباح والم
 

غير المحققة  تمثل األرباح والخسائر غير المحققة التغيرات في القيمة العادلة لألدوات المالية للسنة والناتجة عن عكس قيد األرباح والخسائر

المحققة عن عمليات  الخاصة باألدوات المالية للسنة السابقة والتي تم تحقيقها خالل فترة إعداد القوائم المالية. يتم احتساب األرباح والخسائر

القيمة  استبعاد األدوات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة باستخدام طريقة تكلفة المتوسط المرجح. وتمثل الفرق بين

شتقات )باستثناء المدفوعات أو الدفترية األصلية لألداة المالية ومبلغ االستبعاد أو المدفوعات أو المقبوضات النقدية التي تمت بشأن عقود الم

 المقبوضات بشأن حسابات الهامش على الضمانات لقاء تلك األدوات المالية(.

 توزيعات األرباح 

م إثباتها عادة يتم إثبات توزيعات األرباح في قائمة الدخل الشامل وذلك بتاريخ اإلقرار بأحقية استالمها. بالنسبة لسندات األسهم المتداولة، فإنه يت 

على دفع توزيعات  بتاريخ توزيعات األرباح السابقة. وأما بالنسبة لسندات األسهم غير المتداولة، فإن ذلك يكون عادة بتاريخ موافقة المساهمين

لدخل األرباح. ويتم إثبات توزيعات األرباح من سندات األسهم المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة ضمن بند مستقل في قائمة ا

 الشامل. 
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 تحويل العمالت األجنبية 

عن  تحول المعامالت بالعمالت األجنبية للريال السعودي بأسعار التحويل السائدة بتواريخ إجراء المعامالت. تدرج األرباح والخسائر الناتجة

 الشامل. تحويل العمالت األجنبية في قائمة الدخل 
 

 .الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي بأسعار التحويل السائدة بتاريخ اعداد القوائم المالية ويعاد تحويل
 

لية. تحول البنود وتحول البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية والمسجلة بعملة أجنبية بأسعار التحويل السائدة بتواريخ المعامالت األ 

 .غير النقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة بعملة أجنبية بأسعار التحويل السائدة بالتاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة
 

ية، باستثناء يتم اثبات فروقات تحويل العمالت األجنبية الناتجة عن إعادة التحويل في قائمة الدخل الشامل كصافي خسائر تحويل عمالت أجنب 

وات المالية تلك الناتجة عن األدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، والتي يتم اثباتها كبند من بنود صافي ربح األد

 المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
 

 األخرى  روفاتاألتعاب والمص 

 األخرى على أساس مبدأ االستحقاق. يتم إثبات األتعاب والمصاريف

 

 الزكاة وضريبة الدخل 

 وفقا للنظام الضريبي الحالي في المملكة العربية السعودية فإن الصندوق ليس مسؤوال عن سداد أية زكاة أو ضريبة دخل، حيث يعتبر ذلك من

 .قةمسؤولية مالكي الوحدات، وعليه لم يجنب لهما مخصص في هذه القوائم المالية المرف

 

 المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة 4 .3

 

ندوق للسنة تتوافق السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية مع تلك المستخدمة والمفصح عنها في القوائم المالية السنوية للص

، ولكن ليس لها تأثير على القوائم م202١. هناك معايير وتعديالت وتفسيرات جديدة تنطبق ألول مرة في عام م2020ديسمبر  3١المنتهية في 

 المالية للصندوق.

 

وق. هناك العديد من التعديالت والتفسيرات األخرى التي تم إصدارها ولكنها لم تصبح سارية المفعول حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للصند

، تلك التعديالت والتفسيراتدارة الصندوق أن ذلك لن يكون له تأثير كبير على القوائم المالية للصندوق. يعتزم الصندوق اعتماد ويرى مجلس إ

 إن طبقت.
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 م2021المعايير الصادرة والمطبقة اعتباراً من عام التعديالت الجديدة على  1. 4. 3

 

 التعديالت

 

المالية للشركة، باستثناء القوائم ولكن ليس لها تأثير مادي على الحالي العام  خاللأدناه،  وضحةيسري عدد من التعديالت الجديدة على المعايير، الم

 ما هو مشار إليه أدناه.

 

 

 الوصف التعديالت على المعايير

سارية للفترات 

السنوية ابتداًء 

 ملخص للتعديالت من أو بعد تاريخ

المعيار الدولي للتقرير 

ومعيار  9،7،4،١6المالي 

 39المحاسبة الدولي 

إصالح مؤشر سعر الفائدة 

 2المرحلة  –

تعدل هذه التعديالت متطلبات محددة عن محاسبة التحوط  م202١يناير  ١

لتحوطات المتأثرة خالل للسماح بمواصلة محاسبة التحوط ا

فترة عدم التأكد قبل تعديل بنود التحوط أو أدوات التحوط 

المتأثرة بمعايير أسعار الفائدة الحالية كنتيجة لإلصالحات 

القياسية ألسعار الفائدة الجارية. تقدم التعديالت أيضاً 

متطلبات إفصاح جديدة على المعيار الدولي للتقرير المالي 

تحوط التي تخضع لالستثناءات التي أدخلتها لعالقات ال 7رقم 

 .9التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

المعيار الدولي للتقرير 

 ١6المالي رقم 

تعديالت على المعيار 

الدولي للتقرير المالي رقم 

١6 

 ١9- كوفيد-التأجير 

امتيازات اإليجار ذات 

 الصلة

اإلعفاء من تقييم ما إذا كان امتياز اإليجار يمدد هذا التعديل  م202١إبريل  ١

هو تعديل للدفعات المستحقة في  ١9ذات الصلة بـكوفيد 

م )بدالً من 2022يونيو  30األصل لعقد إيجار في أو قبل 

 م أو قبله(.202١يونيو  30السداد المستحق في 
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 الجديدة والتعديالت والمعايير الدولية للتقرير المالي المعدلة الصادرة ولكنها لم تصبح سارية المفعول بعد المعايير 2. 4. 3

 

 المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة والتعديالت التالية على المعايير الدولية للتقرير المالي والتي تم إصدارها ولكن صندوقطبق اليلم 

 لم تصبح سارية المفعول بعد.

 

 الوصف التعديالت على المعايير

سارية للفترات 

السنوية ابتداًء 

 ملخص للتعديالت من أو بعد تاريخ

معيار المحاسبة الدولي 

  37رقم 

تكلفة  –العقود المجحفة 

 إتمام العقد

م2022يناير  ١ تحدد التعديالت أن "تكلفة تنفيذ" العقد تشمل التكاليف المتعلقة  

مباشرة بالعقد. وتنطبق هذه التعديالت على العقود التي لم تِف 

بها الشركة بجميع التزاماتها بداية من أول فترة تطبق فيها 

لشركة ذلك التعديل.ا  

المعيار الدولي للتقرير 

ومعيار  ١، 9، ١6المالي 

4١المحاسبة الدولي   

التعديالت السنوية على 

المعايير الدولية للتقرير 

 المالي 

م2020-م20١8  

م2022يناير  ١ : يزيل التعديل توضيح ١6المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  

العقارات المستأجرة.إعادة التعويض لسداد تحسينات   

: يوضح التعديل أنه عند 9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

في المائة" لتقييم ما إذا كان سيتم إلغاء  ١0تطبيق اختبار "

االعتراف بالتزام مالي، ال تشمل المنشأة سوى الرسوم 

المدفوعة أو المستلمة بين المنشأة )المقترض( والمقرض. 

أثر مستقبلي على التعديالت والتبادالت يجب تطبيق التعديل ب

التي تحدث في أو بعد التاريخ الذي تطبق فيه المنشأة التعديل 

 .ألول مرة

: يلغي التعديل مطلب معيار 4١معيار المحاسبة الدولي رقم 

للمنشآت الستبعاد التدفقات النقدية  4١المحاسبة الدولي رقم 

 .للضرائب عند قياس القيمة العادلة

: يتيح التعديل إعفاءاً ١الدولي للتقرير المالي رقم  المعيار

إضافياً للشركة التابعة أن تصبح مطبق ألول مرة بعد الشركة 

 األم فيما يتعلق بمحاسبة فروق الترجمة التراكمية.

معيار المحاسبة الدولي 

١6رقم   

الممتلكات واآلالت 

 العائدات-والمعدات 

 قبل االستخدام المقصود

م2022يناير  ١ تحظر التعديالت خصم من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات  

واآلالت والمعدات أي عائدات من بيع البنود المنتجة قبل أن 

يصبح هذا األصل متاحاً لالستخدام. باإلضافة إلى ذلك، توضح 

التعديالت أيضاً معنى "اختبار ما إذا كان أحد األصول يعمل 

 بشكل صحيح".

لتقرير المعيار الدولي ل

3المالي رقم   

إطار مفاهيم التقرير 

 المالي

م2022يناير  ١ تم تحديث التعديل ككل للمعيار الدولي إلعداد التقرير المالي  

م بدالً من 20١8لعام  بحيث يشير إلى اإلطار المفاهيم 3رقم 

م.١989إطار عام   

المعيار الدولي للتقرير 

١7المالي رقم   

م2023يناير  ١ عقود التأمين يعتبر هذا المعيار المحاسبي الجديد الشامل لعقود التأمين التي  

تغطي االعتراف والقياس والعرض واإلفصاح. بمجرد دخوله 

 ١7حيز التنفيذ، سيحل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

)إلى جانب تعديالته الالحقة( محل المعيار الدولي للتقارير 

يار الدولي للتقارير المالية عقود التأمين )المع 4المالية رقم 

م.2005( الذي تم إصداره في عام 4رقم   
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 الوصف التعديالت على المعايير

سارية للفترات 

السنوية ابتداًء 

 ملخص للتعديالت من أو بعد تاريخ

معيار المحاسبة الدولي 

 ١رقم 

تصنيف المطلوبات 

متداولة أو على أنها 

 غير متداولة

أوضح التعديل ما هو المقصود بالحق في تأجيل التسوية، وأن  م2023يناير  ١

الحق في التأجيل يجب أن يكون موجودًا في نهاية فترة التقرير، 

وأن هذا التصنيف ال يتأثر باحتمالية ممارسة المنشأة لحقها في 

ً المشتقات في  التزام قابل التأجيل وذلك فقط إذا كان متضمنا

للتحويل هي نفسها أداة حقوق ملكية ولن تؤثر شروط االلتزام 

 على تصنيفها.

معيار المحاسبة الدولي 

وبيان الممارسة  ١رقم 

 2رقم 

اإلفصاح عن السياسات 

 المحاسبية

يتعامل هذا التعديل مع مساعدة المنشآت في تحديد السياسات  م2023يناير  ١

 عنها في القوائم المالية. المحاسبية التي يجب اإلفصاح

    

معيار المحاسبة الدولي 

 8رقم 

تعديل تعريف التقدير 

 المحاسبي

هذه التعديالت بخصوص تعريف التقديرات المحاسبية لمساعدة  م2023يناير  ١

المنشآت على التمييز بين السياسات المحاسبية والتقديرات 

 المحاسبية.

معيار المحاسبة الدولي 

 ١2رقم 

ً بخصوص محاسبة الضرائب  م2023يناير  ١ ضرائب الدخل يتناول هذا التعديل توضيحا

المؤجلة على المعامالت مثل عقود اإليجار والتزامات وقف 

 التشغيل.

تعديل على المعيار الدولي 

 ١0للتقرير المالي رقم 

ومعيار المحاسبة الدولي 

 28رقم 

بيع أو المساهمة في 

األصول بين المستثمر 

شريك أو المشروع وال

 المشترك

 ١0تتعامل التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ال ينطبق

مع المواقف التي يكون فيها  28ومعيار المحاسبة الدولي رقم 

بيع أو مساهمة في األصول بين مستثمر وشركته الزميلة أو 

مشروع مشترك. على وجه التحديد، تنص التعديالت على أن 

سب أو الخسائر الناتجة عن فقدان السيطرة على شركة المكا

 تابعة.

 

يكون لتطبيق تتوقع اإلدارة أن يتم تطبيق تفسيرات وتعديالت المعايير الجديدة هذه في القوائم المالية للصندوق عندما تكون قابلة للتطبيق، وقد ال 

 للصندوق في فترة التطبيق األولية.هذه التفسيرات والتعديالت أي تأثير مادي على القوائم المالية 
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١7 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة .4

التقديرات يتطلب إعداد القوائم المالية، طبقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، استخدام بعض األحكام و 

م عند تطبيق واالفتراضات المحاسبية الهامة التي تؤثر على المبالغ المسجلة للموجودات والمطلوبات. كما يتطلب أيضا من اإلدارة ممارسة األحكا

هذه األحكام والتقديرات واالفتراضات بصورة مستمرة وذلك بناء على الخبرة السابقة وعوامل أخرى،  ييمسات المحاسبية للصندوق. يتم تقالسيا

اجعة التقديرات بما في ذلك الحصول على المشورة المهنية والتوقعات بشأن األحداث المستقبلية والتي يعتقد بأنها معقولة وفقا للظروف. تتم مر

اإلدارة  واالفتراضات المعنية بصورة مستمرة. ويتم إثبات التعديالت على التقديرات بأثر مستقبلي. وفيما يلي النواحي الهامة التي استخدمت فيها

 :األحكام التقديرات واالفتراضات أو التي مارست فيها

 

 مبدأ االستمرارية

لمقدرة الصندوق على االستمرار في العمل وفقا لمبدأ االستمرارية، وهما على قناعة  ييمالصندوق بإجراء تقاون مع مدير قام مجلس اإلدارة بالتع 

ي قد بأن الصندوق لديه الموارد الكافية لالستمرار في العمل في المستقبل المنظور. عالوة على ذلك، ليس لدى اإلدارة أي علم بعدم تأكد جوهر

 .على االستمرار في العمل وفقا لمبدأ االستمرارية عليه، تم إعداد القوائم المالية على أساس مبدأ االستمراريةيثير شكوك حول مقدرة الصندوق 

 

 قياس القيمة العادلة 

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

ي في األسهم المعني، بدون أي خصم لقاء تكاليف المعامالت. يقوم الصندوق باستخدام آخر األسعار المتداولة والتي تعتبر عرف التسعير المعيار

 الصناعة.

ة وفقا للظروف. تعتبر مالئم ييم التيلتقيمة العادلة باستخدام طرق ابالنسبة لكافة األدوات المالية األخرى غير المتداولة في سوق نشط، يتم تحديد الق

على طريقة السوق )أي، استخدام آخر معامالت تمت في السوق وفقا لشروط التعامل العادل، والمعدلة عند الضرورة،  ييمتشتمل طرق التق

ية المخصومة ونماذج تسعير الخيارات والرجوع إلى القيمة السوقية الحالية لألدوات األخرى المماثلة( وطريقة الدخل )أي تحليل التدفقات النقد

 مما يزيد من استخدام بيانات السوق المتاحة والمؤيدة قدر اإلمكان(.

الية في اإليضاح يقوم الصندوق بقياس األدوات المالية بالقيمة العادلة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية. تم اإلفصاح عن القيمة العادلة لهذه األدوات الم

(١3.) 

 

 

 النقديةالنقدية وشبه   .5
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 3,١25,200   4,722,554  رصيد لدى البنك 

 ١52,577,709   27,029,900  ودائع بنكية قصيرة األجل 

 3١,752,454  ١55,702,909 
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 تاريخ بيان المركز المالي:بتشمل االستثمارات القطاعات التالية كما  

 

 م2020ديسمبر  3١  م2021ديسمبر  31  

 

 

 

 قطاع الصناعة

 
 عادلةالقيمة ال    التكلفة       

  

  

 التكلفة         غير المحققالربح  

 

 عادلةالقيمة ال   

  

  

 غير المحققربح ال 

             

 28,729  56,028,575  55,999,846  374,967    41,790,319   41,415,352   صندوق الراجحي للمتاجرة

 -  -  -   122,008    38,122,008   38,000,000  صندوق اإلنماء للسيولة بالريال السعودي

  ياإلجمال
79,415,352 

 
79,912,327 

 
496,975 

 
55,999,846 

 
56,028,575 

 
28,729 

 

 

.تتم جميع استثمارات هذا الصندوق في المملكة العربية السعودية
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 السعوديلاير   لاير السعودي 

    

 14,670,929   11,542,745  شركة ارامكو توتال العربية للخدمات

 -   3,026,828  بنك اإلنماء

 -   2,003,127  بنك الجزيرة

 3,486,240  - عمان السيادية

 16,572,700  18,157,169 

 

 

 سنويا(. %4.١9 :2020ديسمبر  3١) سنويا %2.78 نهاية السنة فيلالستثمارات كما  الفعليبلغ متوسط معدل الربح 

االنخفاض في القيمة بناء على طريقة خسائر االئتمان المتوقعة طبقا للمعيار الدولي  لتقييمصكوك ال–المقاسة بالتكلفة المطفأة  االستثماراتتخضع 

 .(. وقد تبين لإلدارة، أن المخصصات بشأن خسائر االئتمان المتوقعة تعتبر غير جوهرية9للتقرير المالي )

 

 مرابحة- المطفأةبالتكلفة  مقاسةستثمارات ا. 8

 

 م2020ديسمبر  3١  م2021ديسمبر  31 

 لاير السعودي  لاير السعودي 

    مرابحةالودائع 

 -  42,058,259 مجموعة سامبا المالية

 42,058,259  - 

 

 

 إن األطراف األخرى التي قام الصندوق بإجراء إيداعات لديها تعتبر ذات تصنيف ائتماني جيد من الدرجة االستثمارية حسبما صدر عن وكاالت

 سنويا(0.45%: 2020ديسمبر  3١سنويا ) %١.03 معدل الربح الفعلي على إيداع المرابحة كما في نهاية السنة التصنيف الدولية. يبلغ متوسط

 

يم االنخفاض في القيمة بناء على طريقة خسائر االئتمان المتوقعة طبقا للمعيار الدولي للتقرير ات المقاسة بالتكلفة المطفأة لتقيتخضع االستثمار

 .لإلدارة، أن المخصصات بشأن خسائر االئتمان المتوقعة تعتبر غير جوهريةوقد تبين (. 9المالي )

 

 

 الخسارة وأبالقيمة العادلة من خالل الربح  درجةاستثمارات ممن الربح صافي  .9 
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 2,024,503  64,000 المحقق  الربح / )الخسارة(

 (779,966)  468,246 ةالمحققغير )الخسارة( /الربح 

 532,246  1,244,537 

 

 

 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة.  10

 أتعاب اإلدارة والمعامالت األخرى
 

وذلك بمعدل سنوي  ييميتم احتسابها بتاريخ كل يوم تقدار الصندوق من قبل مدير الصندوق. ويدفع الصندوق نظير هذه الخدمات أتعاب إدارة ي

لاير ١,240,954: 2020لاير سعودي ) 9١6,677 % من الصافي اليومي لموجودات الصندوق. وقد بلغ إجمالي أتعاب اإلدارة للسنة0.5قدره 

 سعودي(. 
 

 .تحمل على الصندوق المصاريف األخرى المدفوعة من قبل مدير الصندوق نيابة عنه

 



 السعوديلمرابحة بالريال ندوق اليسر لص
  صندوق استثماري مفتوح

 )مدار من قبل شركة األول لالستثمار(

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي(

 

20 

 )تتمه( المعامالت مع األطراف ذات العالقة  .10

 

 اإلدارةمجلس 

يستحق أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين مكافأة يتم تحديدها وفقا لشروط وأحكام الصندوق نظير خدماتهم المتعلقة بحضور اجتماعات مجلس  

صى لاير سعودي لكل اجتماع وذلك بواقع اجتماعين سنويا كحد أق 3.000 اإلدارة أو اجتماعات الصندوق. تبلغ أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة حاليا

   2.000لكل عضو مجلس إدارة ويتم دفعها بالتساوي من قبل كافة الصناديق الخاضعة إلشراف مجلس اإلدارة. كما يتم دفع أتعاب قدرها

 لمعرفة التكلفة المتكبدة خالل العام.١2إيضاح  الرجوع إلىيرجى  لاير سعودي إلى كل عضو مجلس إدارة مستقل من قبل الصندوق سنويا.

 

 ذات العالقة طرافالمملوكة من قبل األالوحدات 

 إن األرصدة كما في نهاية السنة والناتجة عن تلك المعامالت مدرجة في القوائم المالية على النحو التالي: 

 

 

 م2020ديسمبر  3١  م2021ديسمبر  31 طبيعة المعاملة العالقة وطبيعة العالقة الطرف ذو

 الوحدات  الوحدات  

     

 2,968,87١  ١,226,703 وحدات مملوكة الصندوقمدير 

 

 

 المصروفات المستحقة.  11

 

   م2021ديسمبر  31  م2020ديسمبر  3١

   لاير سعودي  لاير سعودي

     

 أتعاب اإلدارة   72,197  -

 ةمراجعالاتعاب   20,000  25,000

 ضريبة القيمة المضافة  15,786  3,500

 أتعاب الحفظ  8,041  -

8,57١ 

7,500 

5,000 

 7,381 

7,500 

5,000 

 أتعاب أعضاء مجلس االدارة 

 رسوم هيئة السوق المالية  

 رسوم تداول  

49,57١  ١35,905   

 

 

 

 

 المصروفات األخرى.  12

   م2021ديسمبر  31  م2020ديسمبر  3١

   لاير سعودي  لاير سعودي

     

 المضافةضريبة القيمة   155,723  ١35,740

 أتعاب الحفظ  96,480  96,55١

40,000 

8,57١ 

7,500 

5,000 

 20,000 

7,381 

7,500 

5,000 

 ةاتعاب المراجع 

 مجلس االدارةأعضاء أتعاب   

 رسوم اشراف هيئة السوق المالية  

 رسوم تداول  

293,362  292,084   
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 إيضاحات حول القوائم المالية 
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 القيمة العادلة لألدوات المالية   .13
 

لمستويات القيمة  الهرميتصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم المالية ضمن التسلسل  

 العادلة المذكورة أدناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل: 

 .المعدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة لة )غير: األسعار المتداو١المستوى  •

 غير مباشرة،و للمالحظة بصورة مباشرة أ قابلةالعادلة لقياس القيمة  الهامةاألدنى تعتبر مدخالت المستوى  ييم: طرق تق2المستوى  •

 .بلة للمالحظةالهامة لقياس القيمة العادلة غير قا األدنىتعتبر مدخالت المستوى  ييمتق: طرق  3المستوى  •

 أهمية المدخالت المحددة يتطلب إبداء األحكام ومراعاة العوامل المتعلقة بالموجودات أو المطلوبات.  ييمإن تق

 :القيمة العادلةيبين الجدول أدناه األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة لها بتاريخ إعداد القوائم المالية بناء على التسلسل الهرمي المستويات 

 

  م2021ديسمبر  31

 اإلجمالي

 لاير سعودي

 3المستوى  

 لاير سعودي

 2المستوى  

 لاير سعودي

 1المستوى   

 لاير سعودي

 

79,912,327    - 
 

79,912,327    - 
بالقيمة العادلة من  ةخصصاستثمارات م 

 الربح أو الخسارةخالل 

 اإلجمالى  -  79,912,327  -  79,912,327
 

 

  م2020ديسمبر  3١

 اإلجمالي

 لاير سعودي

 3المستوى  

 لاير سعودي

 2المستوى  

 لاير سعودي

 ١المستوى   

 لاير سعودي

 

  56,028,575           - 
 

56,028,575    - 
بالقيمة العادلة من  ةخصصاستثمارات م 

 الربح أو الخسارةخالل 

 اإلجمالي -  56,028,575  -  56,028,575
 

 

 

لمستويات  الهرميبالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بشكل متكرر، يقوم الصندوق بتحديد التحويالت بين التسلسل 

لتي تحدث التحويالت ا ر(، وتقديالتصنيف )على أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل القيمة العادلة وذلك بإعادة تقييم

عادلة للموجودات في نهاية فترة إعداد القوائم المالية والتي حدثت خاللها التغيرات. وخالل السنة، لم يكن هناك تحويل في التسلسل الهرمي للقيمة ال

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.  هالمالية المقتنا

 

 ة بالتكلفة المطفأة:فيما يلي بيانا بالقيم العادلة لالستثمارات المقاس

 م2020ديسمبر  3١  م2021ديسمبر  31 

    

 18,157,169  ١6,572,700 صكوك-استثمارات مقاسة بالتكلفة المطفأة

 ١6,572,700  18,157,169 
 

 

 

بعائدات السوق بتاريخ إعداد القوائم يتم تقدير عملية تقييم االستثمارات المقاسة بالتكلفة المطفأة باستخدام التدفقات النقدية التعاقدية المخصومة 

لطرق التدفقات النقدية المخصومة على لسعودية )سايبور(. يشتمل المدخل زائد ا األسعار السائدة بين البنوك ا المالية، وهو عائد سوق الصكوك

 .عائد السوق والتدفقات النقدية التعاقدية وهوامش االستحداث الرئيسية

 

مثل النقدية وشبة النقدية وإيداعات المرابحة. وتلك األدوات هي الموجودات المالية قصيرة األجل التي تقارب قيمتها األدوات المالية األخرى  

 الدفترية القيمة العادلة لها، نظرا لطبيعتها قصيرة األجل واشتمالها على الجودة االئتمانية العالية لألطراف األخرى.

 

المالية األخرى، فإن القيمة الدفترية لها تقارب قيمتها العادلة، بما في ذلك الحسابات المكشوفة لدى البنوك بالنسبة لكافة الموجودات والمطلوبات  

 .والمصاريف المستحقة الدفع
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 ستحقاق للموجودات والمطلوباتحليل ات.  14

 على التوالي:موجودات والمطلوبات وفقا لتوقيت توقع استردادها أو تسويتها، لل الً يبين الجدول أدناه تحلي

 

  م2021ديسمبر  3١

 اإلجمالي

 لاير سعودي

 شهر 12بعد  

 لاير سعودي

 شهر12خالل   

 لاير سعودي

 

 النقدية وشبه النقدية   31,752,454   -  31,752,454 

 79,912,327  
 

-   79,912,327  
بالقيمة العادلة من خالل            درجةاستثمارات م 

 الربح أو الخسارة

 صكوك -ثمارات مقاسة بالتكلفة المطفأةاست -  ١6,572,700  16,572,700

 مرابحة -استثمارات مقاسة بالتكلفة المطفأة 42,058,259  -  42,058,259

 إجمالي الموجودات  ١53,723,040  ١6,572,700  170,295,740

      

 األخرىوالمطلوبات  مستحقةالمصروفات ال  ١35,905  -  ١35,905

 إجمالي المطلوبات  ١35,905  -  ١35,905

 

 

  (مراجعة) م2020ديسمبر  31

 اإلجمالي

 لاير سعودي

 شهر ١2بعد  

 لاير سعودي

 شهر١2خالل   

 لاير سعودي

 

 النقدية وشبه النقدية  155,702,909  -  ١55,702,909

  56,028,575 
 

-    56,028,575 
بالقيمة العادلة من خالل            درجةاستثمارات م 

 الربح أو الخسارة

 صكوك -المطفأة استثمارات مقاسة بالتكلفة -  ١69,١57,١8  18,157,169

 إجمالي الموجودات  484,73١,2١١  ١69,١57,١8  229,888,653

      

 األخرىوالمطلوبات  مستحقةالمصروفات ال  49,57١  -  49,57١

 إجمالي المطلوبات  49,57١  -  49,57١

 

 

 

 إدارة المخاطر المالية.  15
 

 يتعرض الصندوق للمخاطر التالية الناتجة عن األدوات المالية:
 

 مخاطر االئتمان -

 و. ةالسيول مخاطر -

 مخاطر السوق -
 

 مال الصندوق. رأسيبين هذا االيضاح المعلومات المتعلقة بأهداف وسياسات وإجراءات الصندوق بشأن قياس وإدارة المخاطر وإدارة 
 

 دارة المخاطر الماليةإطار إ
 

لمالكي الوحدات. تتعرض أنشطة الصندوق للمخاطر ويتم إدارتها من خالل المخاطر في تحقيق وحماية القيمة يتمثل هدف الصندوق من إدارة 

عملية إدارة المخاطر ذات أهمية بالغة الستمرار عملية مستمرة من التحديد والقياس والمراقبة وتخضع لحدود المخاطر والضوابط األخرى. وتعتبر 

على مخاطر أسعار العموالت الخاصة  ربحية الصندوق. يتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق )والتي تشتمل

 ومخاطر العمالت ومخاطر األسعار(.
 

بما يتماشى مع أهداف االستثمار الخاصة بالصندوق. ويتولى مجلس إدارة  تم منح مدير االستثمار بالصندوق سلطة تقديرية إلدارة الموجودات

 .الصندوق مراقبة مكونات المحفظة على أساس نصف سنوي

 



 السعوديلمرابحة بالريال ندوق اليسر لص
  صندوق استثماري مفتوح
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 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي(
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 دارة المخاطر المالية )تتمه(إطار إ

 

على مجال معين أو منطقة جغرافية محددة. تنشأ تركزات المخاطر  يشير التركز إلى الحساسية النسبية ألداء الصندوق تجاه التطورات التي تؤثر

طات عند إبرام عدد من العقود أو األدوات المالية مع نفس الطرف المقابل أو عند مزاولة عدد من األطراف األخرى لنشاطات عمل مماثلة أو نشا

على قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية التي تتأثر بالتغيرات  في نفس المنطقة الجغرافية أو وجود خصائص اقتصادية مماثلة لديهم قد تؤثر

ن شروط سداد المطلوبات المالية أو مصادر تسهيالت القروض م. قد تنشأ تركزات مخاطر السيولة االقتصادية أو السياسية أو الظروف األخرى

مخاطر العمالت األجنبية إذا كان لدي بالصندوق صافي مركز مفتوح  أو االعتماد على سوق معينة لبيع الموجودات السائلة. وقد تنشأ تركزات

 هام بعملة أجنبية واحدة أو إجمالي صافي مراكز مفتوحة بعمالت مختلفة قد تتغير معا.
 

محفظة  ىاإلبقاء علولتفادي التركز المفرط للمخاطر، تتضمن السياسات واإلجراءات الخاصة بالصندوق بعض اإلرشادات التي تركز على  

 .تهامتنوعة. ويتعين على مدير االستثمار الحد من التعرض للمخاطر أو استخدام أدوات مالية مشتقة إلدارة التركزات المفرطة للمخاطر عند نشأ

 

 مخاطر االئتمان
 

 .لخسارة ماليةمما يؤدي إلى تكبد الطرف األخر  تمثل مخاطر االئتمان المخاطر الناتجة عن اخفاق طرف ما في أداة مالية في الوفاء بالتزاماته 

امالت لمخاطر االئتمان والحد من المعل مراقبة التعرضات ال يوجد لدى الصندوق نظام تصنيف داخلی رسمی. تتم إدارة مخاطر االئتمان من خال

ة مخاطر االئتمان بشكل عام على أساس التصنيف االئتمانية لألطراف األخرى بصورة مستمرة وتتم إدار ئمةالمال ييممع أطراف أخرى محددة وتق

مع االئتماني الخارجي لألطراف األخرى. كما يقوم مدير الصندوق بالحد من مخاطر االئتمان وذلك بمراقبة التعرض لمخاطر االئتمان والتعامل 

 .أطراف ذات سمعة جيدة

 

أدناه الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان المتعلقة ببنود قائمة يتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان بشأن رصيده البنكي. يوضح الجدول 

 .المركز المالي
 

 

 

 

 

 ال يوجد لدى الصندوق نظام تصنيف داخلي رسمي. تتم إدارة مخاطر االئتمان من خالل مراقبة التعرضات لمخاطر االئتمان ووضع حدود ائتمان

االئتمانية لألطراف األخرى بصورة مستمرة. وتتم إدارة مخاطر االئتمان بشكل عام على أساس  ئمةالمال ييمللمعامالت مع أطراف محددة وتق

 .التصنيف االئتماني الخارجي لألطراف األخرى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م2020ديسمبر 31

  لاير سعودي

 م2021ديسمبر 3١

 لاير سعودي

 

    

 النقدية وشبه النقدية 31,752,454  ١55,702,909

 صكوك -ثمارات مقاسة بالتكلفة المطفأةاست 16,572,700  ١69,١57,١8

 مرابحة - استثمارات مقاسة بالتكلفة المطفأة 42,058,259  -

١73,860,078  90,383,413  
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 تمان )تتمة( ئمخاطر اال
 

 :الصندوق في القطاعات االقتصادية والمناطق الجغرافية التالية صكوكت المتعلقة بكما بتاريخ إعداد القوائم المالية، تركزت التعرضا

 

 
 م2021ديسمبر  31

 لاير سعودي

 م2020ديسمبر  3١ 

 لاير سعودي

    القطاعات

 3,486,240  - السيادية

 -  47,088,214 البنوك

 ١4,670,929  11,542,745 شركاتال

 58,630,959  ١8,١57,١69 
 

 

 
 م2021ديسمبر  31

 لاير سعودي

 م2020ديسمبر  3١ 

 لاير سعودي

    توزيع الجغرافيال

 ١4,670,929  58,630,959 المملكة العربية السعودية

 3,486,240  - سلطنة عمان

 58,630,959  ١8,١57,١69 

 
 

 

، تعتقد اإلدارة بأنه ييم، وبناء على هذه التق(9لخسائر االئتمان المتوقعة وفقا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي ) ييمقامت اإلدارة بإجراء تق

 .ال داعي إلثبات أي خسارة انخفاض جوهرية في القيمة الدفترية للموجودات المالية

 

 مخاطر السيولة
 

التي يواجهها الصندوق في توفير األموال للوفاء بااللتزامات المصاحبة للمطلوبات المالية، تمثل مخاطر السيولة المخاطر الناتجة عن الصعوبات 

 التي تتم تسويتها نقدا أو على شكل موجودات مالية أخرى.
 

باستردادات تنص شروط وأحكام الصندوق على مدة االشتراك في الوحدات واستردادها، ومن ثم يتعرض الصندوق لمخاطر السيولة بشأن الوفاء  

الفوري مالكي الوحدات. ومع ذلك، يسمح للصندوق باالقتراض للوفاء بتلك االستردادات. وتعتبر األوراق المالية الخاصة بالصندوق قابلة للتحقيق 

وال الكافية حيث أن جميعها مدرجة في أسواق األسهم. ويقوم مدير الصندوق بمراقبة متطلبات السيولة بصورة منتظمة والتأكد من توفر األم

 .للوفاء بااللتزامات عند نشأتها

 مخاطر السوق

تمثل مخاطر السوق المخاطر الناتجة عن تأثير التغيرات في أسعار السوق، مثل أسعار تحويل العمالت األجنبية، وأسعار العموالت الخاصة  

 .الخاصة بهعلى دخل الصندوق أو القيمة العادلة لألدوات المالية التي ستؤثر وأسعار األسهم، 
 

تتماشى استراتيجية الصندوق في إدارة مخاطر السوق مع الهدف االستثماري للصندوق وفقا للشروط واالحكام الخاصة بالصندوق. تتم إدارة  

 مخاطر السوق الخاصة بالصندوق بصورة منتظمة من قبل مدير االستثمار وفقا للسياسات واإلجراءات المحددة. ويتم مراقبة مراكز السوق

 الخاصة بالصندوق بصورة منتظمة من قبل مدير الصندوق.

 

 سعار األسهممخاطر أ
 

 تمثل مخاطر أسعار األسهم المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة التغيرات في األسعار السائدة في السوق.
 

األسعار المستقبلية. يقوم مدير الصندوق بإدارة هذه المخاطر  تتعرض استثمارات الصندوق لمخاطر أسعار السوق التي تنشأ عن عدم التأكد من

 من حيث تركيز الصناعة.مارية للصندوق من خالل تنويع المحفظة االستث

 

 

 



 السعوديلمرابحة بالريال ندوق اليسر لص
  صندوق استثماري مفتوح

 )مدار من قبل شركة األول لالستثمار(

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي(
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 إدارة المخاطر المالية )تتمة( . 15

 

  تحليل الحساسية
 

معقولة في قيمة األسعار السوقية لكل سهم على حدة بواقع  يبين الجدول أدناه األثر على الربح أو الخسارة عن النقص أو الزيادة المحتملة بصورة

كل استثمار على حدة. يفترض التحليل بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة،  بتاريخ إعداد القوائم المالية. يتم إجراء التقديرات على أساس 5%

 خاصة أسعار العموالت الخاصة وأسعار الصرف األجنبي.

 

 

 مخاطر العمالت
 

األجنبي. ال يخضع الصندوق لمخاطر تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة التغيرات في أسعار الصرف 

 التقلبات في أسعار الصرف األجنبي حيث أنه يقوم بإجراء معامالته عادة بالريال السعودي.

 

 مخاطر معدل الربح 
 

التغيرات في أسعار مخاطر معدل الربح هي مخاطر تقلب قيمة التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية أو القيمة العادلة لألدوات المالية بسبب 

 عمولة السوق.

 

يخضع الصندوق لمخاطر معدل الربح على الموجودات والمطلوبات التي تحمل عمولة، بما في ذلك ودائع المرابحة. إن تأثير حساسية الدخل هي 

ة علي أساس معدل الموجودات تأثير المتغيرات المفترضة في معدالت الربح، مع بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة، علي دخل الصندوق للسن

أي تأثير  المالية المحتفظ بها في نهاية السنة. ال توجد استثمارات استثمر فيها الصندوق في األوراق المالية ذات معدل متغير. وبالتالي ال يوجد

 للتغيير في معدل ربح السوق على ربحية الصندوق وال يتعرض الصندوق لمخاطر معدل الربح.

 

 الالحقةاألحداث 16.  

 

الت أو تقديم في رأي اإلدارة، لم تكن هناك أي أحداث الحقة لتاريخ إعداد القوائم المالية وقبل إصدار هذه القوائم المالية والتي تتطلب إجراء تعدي

 .إفصاحات بشأنها في هذه القوائم المالية

 

 اخر يوم تقييم17.  
 

 .(م 2020ديسمبر  3١ :2020م )202١ديسمبر  30 كان اخر يوم تقييم في السنة هو

 

 اعتماد القوائم المالية18. 
 

 م.2022 مارس 24الموافق  هـ١443 شعبان 2١  تم اعتماد هذه القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الصندوق في

   م2021يسمبر د 31   م2020ديسمبر  3١

2,801,429 /+- 5% 

 

3,995,616 /+- 5% 
استثمارات مدرجة  )الخسارة( منصافي الربح 

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
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