
السعودية لألسهمصندوق   

RESTRICTED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  التقرير السنوي

السعودية ألسهما صندوق  

  مفتوح عام صندوق استثماري

2021 

 



السعودية لألسهمصندوق   

RESTRICTED 

 

 معلومات صندوق االستثمار

 اسم صندوق االستثمار (1

 صندوق األسهم السعودية

 وسياسات االستثمار وممارساته أهداف (2

بشكل رئيسي في أسهم  االستثمار عبر الطويل المدى على المستثمر المال رأس تنمية إلى الصندوق يهدف

الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية وذلك بحسب مكونات المؤشر اإلرشادي الخاص بالصندوق، كما 

كات المدرجة في السوق المالية السعودية التي لم تدخل ضمن يمكن للصندوق االستثمار في أسهم باقي الشر

مكونات المؤشر اإلرشادي الخاص بالصندوق سواًء تلك األسهم المدرجة في السوق الرئيسي أو في سوق نمو 

كما يمكنه اإلستثمار في الصناديق المدرجة بالسوق المالية السعودية كصناديق األسهم المتداولة وصناديق العقار 

ستثمارية المتداولة. كما يجوز للصندوق االستثمار في صناديق أسواق النقد والمال المرخصة من قبل هيئة اال

 السوق المالية. الجدول أدناه يحدد جميع األدوات المالية التي يمكن أن يستثمر بها الصندوق.

نسبة االستثمار  نوع األداة االستثمارية
المسموح بها من صافي 

الصندوققيمة أصول   

 مالحظات

األسهم المدرجة في 
السوق السعودي بحسب 

 مكونات المؤشر اإلرشادي

% أو وزن 10للسهم الواحد 
السهم بحسب المؤشر 

 أيهما أعلى كحد أقصى

المؤشر االرشادي يحتوي في العادة أسهم أقل عدداً من تلك المدرجة 
المكونة في السوق المالية السعودية، ويتم تحديد قائمة األسهم 

للمؤشر من خالل عدد من العوامل على سبيل المثال رسملة الشركات 
 وسيولتها

األسهم المدرجة في باقي 

 السوق السعودي

% كحد 10للسهم الواحد 

 أقصى

وتشمل األسهم المدرجة بحسب تداول في السوق الرئيسي أو في 

 نمو على حد السواء

الصناديق المدرجة في 

ةالسوق المالية السعودي  

% كحد أقصى للصندوق 10

 الواحد

 وتشمل صناديق األسهم المتداولة وصنادق العقار االستثمارية المتداولة

اإلكتتاب األولي في جميع 
 األدوات أعاله

% كحد أقصى لإلكتتاب 10
 األولي

يشمل اإلكتتاب األولي أي سهم، وأي صندوق أسهم، وأي صندوق 
ية الرئيسية أو سوق نموعقار يتم طرحه في السوق المالية السعود  

ال يتجاوز مجموع قيمة  حقوق األولوية

%10األسهم السوقية   

يشمل حقوق األولوية ألي شركة مدرجة بالسوق المالية السعودية كما 

يشمل جميع األدوات االستثمارية األخرى التي يمكن أن يستثمر بها 
 الصندوق.

صناديق أسواق المال 

والنقد االستثمارية 
 المشتركة

% كحد أقصى للصندوق 25

 الواحد

 المرخصة من هيئة السوق المالية 

 سياسة توزيع الدخل واألرباح (3

 .توزيعه يتم وال استثماره إعادة يتم الصندوق يستلمه دخل أو أرباح أي

 تقارير الصندوق (4

 مقابل وبدون الطلب عند متاحة الصندوق تقارير جميع بأن نفيدكم

 المؤشر االسترشادي (5

يستخدم الصندوق مؤشر ستاندرد اند بورز لألسهم السعودية )مؤشر العائد الكلي(، يتم احتساب قيمة المؤشر 

باإلعتماد على رسملة األسهم الحرة للشركات المكونة للمؤشر. ويضم المؤشر معظم الشركات المدرجة في 

(، ويتم إستثناء عدد من الشركات سوق األسهم السعودي وكذلك الصناديق االستثمارية المدرجة )أسهم و عقار

بناًء على عوامل عدة على سبيل المثال سيولة أسهم تلك الشركات أو حجمها. والمؤشر هو مؤشر العائد الكلي 

 أي ان المؤشر يتم إحتساب قيمة أي توزيعات تتم في قيمته.

 أداء المؤشر من خالل الرابط التالي: يمكن الحصول على

www.spglobal.com 
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 الصندوقأداء 

 

 تفاصيل أداء الصندوق (1

نسبة 

 المصروفات
 

قيمة األرباح 

الموزعة لكل 
وحدة خالل 

 السنة

عدد الوحدات 

المصدرة نهاية 
 السنة

أدنى قيمة  
لصافي أصول 

الصندوق لكل 
وحدة خالل 

 السنة

أعلى قيمة 
لصافي أصول 

الصندوق لكل 
وحدة خالل 

 السنة

صافي قيمة 

أصول الصندوق 
لكل وحدة في 

 نهاية السنة

صافي قيمة 

أصول الصندوق 
 في نهاية السنة

السنة 
 المالية

 2021 33,189,282 11.7604 12.4190 8.1874 2,822,133 ال يوجد 2.58%

 2020 28,758,428 8.2822 8.3528 5.7867 3,472,315 ال يوجد 2.59%

 2019 33,994,908 8.0356 8.8122 7.2409 4,230,539 اليوجد 2.33%

 

 أداء الصندوق سجل (2

 

بالريال السعودي 2020 مالمصروفات لعا  المصروف 

 اتعاب ادارة 614,844

 وساطة 19,543

 أتعاب مراجعـة 20,000

 رسوم المؤشر االسترشادي ستاندر أند بورز 15,936

 رسوم اشراف هيئة السوق المالية 7,500

 أتعاب أعضاء مجلس االدارة 7,381

 رسوم تداول 5,000

 رسوم الحفظ 27,784

 ضريبة القيمة المضافة 99,694

 اجمالي المصروفات المدفوعــة 814,682

 

 األحداث الجوهرية المؤثرة على أداء الصندوق (3

 اليوجد

 

 ممارسات التصويت  (4

 اليوجد

 

 

 

العائد  العائد السنوي

منذ 

التأسي

 س

العائد 

لخمس 

 سنوات

ئد االع

لثالث 

 سنوات

العائد 

لسنة 

 واحدة

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

1.26% 36.63% 15.69% -13.61% -0.71% 0.18% 7.36% 9.83% 3.07% 42% 17.61% 72.89% 60.76% 42.00% 
لألسهم  صندوق

 السعودية
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 تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي (5

 أعضاء هم:يشرف على إدارة الصندوق مجلس إدارة مؤلف من أربعة 
 
 )رئيس مجلس إدارة الصناديق( غير تنفيذي عضو غير مستقل – خالد بن ناصر بن عبد الرحمن المعمر .1

 المؤهالت
 (.1994بكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن)م 

 عضو غير مستقل – علي بن عمر بن علي القديحي .2
 المؤهالت

 م( 2006جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. ) بكالوريوس في اإلدارة المالية من 
 

 عضو مستقل –عبد الحميد بن عبد المحسن بن صالح الصالح .3
 المؤهالت

 .بكالوريوس في علم االجتماع من جامعة الملك عبد العزيز 
 

 عضو مستقل – ابراهيم بن عبد المحسن بن عبدالمحسن السويلم .4
 المؤهالت

  م ( 1994جامعة الملك سعود . ) بكالوريوس في الهندسة الصناعية من 

 

 وتشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق، على سبيل المثال ال الحصر، اآلتي:

 الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفاً فيها. .1
 .اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت المتعلقة بأصول الصندوق .2
 اإلشراف والمصادقة على أي تضارب مصالح يفصح عنه مدير الصندوق وفقاً لالئحة صناديق االستثمار. .3
االجتماع مرتين سنوياً على األقل مع مسئوول المطابقة وااللتزام )لجنة المطابقة وااللتزام( لدى مدير  .4

من التزام مدير الصندوق بجميع الصندوق ومسئوول التبليغ عن غسل األموال وتمويل اإلرهاب لديه، للتأكد 
 اللوائح واألنظمة المتبعة.

الموافقة على جميع التغييرات األساسية والغير أساسية، وذلك قبل حصول مدير الصندوق على موافقة  .5
 مالكي الوحدات والهيئة أو إشعارهم بتلك التغييرات.

إفصاحات تتعلق بالصندوق ومدير التأكد من اكتمال ودقة شروط وأحكام الصندوق وأي مستند آخر يتضمن  .6
 الصندوق وإدارة الصندوق والتأكد من توافق ما سبق مع أحكام الئحة صناديق االستثمار.

التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً لشروط وأحكام الصندوق  .7
 وأحكام الئحة صناديق االستثمار.

يم أداء وجودة الخدمات المقدمة من األطراف المعنية بتقديم الخدمات الجوهرية االطالع على تقرير تقي .8
 للصندوق، وذلك للتأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات.

تقييم آلية تعامل مدير الصندوق مع المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق وفقاً لسياسات وإجراءات مدير  .9
 حيال رصد المخاطر المتعلقة بالصندوق وكيفية التعامل معها.الصندوق 

 العمل بأمانة وحسن نية واهتمام ومهارة وعناية وحرص ولمصلحة صندوق االستثمار ومالكي الوحدات فيه. .10
 يتم تدوين محاضر االجتماعات التي تبين جميع وقائع اإلجتماعات والقرارات التي اتخذها المجلس. .11
، وذلك للتأكد من قيام مدير ر المتضمن جميع الشكاوى واإلجراءات المتخذة حيالهااالطالع على التقري .12

 الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات.

 

 المكافئات التي يدفعها الصندوق لألعضاء المستقلين

لمكافئات سوف يحصل كل عضو مستقل في مجلس إدارة الصندوق على مكافأة يتحملها الصندوق يبلغ مجموع ا

لاير سعودي لكل األعضاء المستقلين  يدفعها الصندوق بشكل  10,000التي يتحملها الصندوق بحد أقصى مبلغ 

لاير  3,000سنوي، تحتسب بشكل يومي وتخصم بنهاية كل سنة ميالدية ويتقاضى كل عضو مستقل مبلغ 
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الصناديق التي يشرف عليها  سعودي عن كل إجتماع بواقع إجتماعين خالل السنة تشترك في دفعها جميع

 لاير سعودي لكل عضو مستقل خالل السنة الميالدية. 2,000المجلس باإلضافة لمبلغ 

 

 تعارض المصالح

يقر مدير الصندوق بعدم وجود أي تضارب في مصالح أعضاء مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق، وفي حال 

مصلحة الصندوق بالمقام األول بالحد الذي يقدر تقتضيه نشأ أي تضارب سيعمل مدير الصندوق على حله بما 

 عليه مدير الصندوق حسب نوع وظروف التضارب.

 

كما يشرف مجلس إدارة الصندوق على جميع صناديق األول لالستثمار )أدناه قائمة تضم أسماء الصناديق التي 

 يشرف عليها مجلس إدارة الصندوق(:

 صندوق اليسر لألسهم السعودية. (1)
 األسهم السعودية. صندوق (2)
 أسهم المؤسسات المالية السعودية. صندوق (3)
 صندوق األسهم الخليجية. (4)
 صندوق أسواق النقد بالريال السعودي. (5)
 صندوق اليسر للمرابحة بالريال السعودي. (6)
 صندوق اليسر للمرابحة و الصكوك.  (7)
 

 إجتماعات مجلس إدارة الصندوق

مناقشة العديد من المحاور المتعلقة بالصندوق، أدناه نقاط تم خاللهما  2021تم عقد إجتماعين خالل العام 

 العمل التي تمت مناقشتها خالل اإلجتماعين:

 م01/07/2021، الذي عقد بتاريخ اإلجتماع األول

 .توقيع جميع األعضاء على محضر وقرارات االجتماع السابق-1

 .مراجعة نقاط العمل التي طلبت في االجتماع السابق-2

 .السنوية لمدى كفاية عدد أعضاء مجلس إدارة الصناديق الحاليين المراجعة -3

 .مراجعة أداء الصناديق-4

 .مراجعة توزيع أصول الصناديق وملخص اإلستراتيجيات التي سيتبعها مدير الصندوق لتوزيع األصول-5

 .مراجعة الموافقات التي حصلت عليها الصناديق خالل الفترة السابقة من آخر اجتماع -6

 .مناقشة الموافقات المطلوبة من المجلس-7

 .مناقشة المتطلبات الجديدة بحسب الئحة صناديق االستثمار المحدثة-8

 :المادة الخاصة بإدارة االلتزام و التي تشمل-9

 .مدى إلتزام مدير الصندوق بتطبيق ما جاء في الئحة صناديق االستثمار •

 .اجتماع، إن وجدتضارب المصالح للفترة السابقة من آخر  •

 تجاوزات استثمارات الصناديق للفترة السابقة من آخر اجتماع، إن وجد. •

 كما وكانت أبرز القرارات والموافقات التي تم الحصول عليها كالتالي:
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م والتي تم الحصول عليها من المجلس خالل الربع األول من العام  2020الموافقة على القوائم المالية للعام  -1

2021 

 يرات وتحديثات في شروط وأحكام ومستندات الصناديق تغي -2

 2021تغيير مراجع حسابات الصناديق للسنة المالية  -3

 

 م16/12/2021، الذي عقد بتاريخ اإلجتماع الثاني

 .توقيع جميع األعضاء على محضر وقرارات االجتماع السابق -1

 .مراجعة نقاط العمل التي طلبت في االجتماع السابق -2

 .السنوية لمدى كفاية عدد أعضاء مجلس إدارة الصناديق الحاليينالمراجعة  -3

 .مراجعة أداء الصناديق -4

 .مراجعة توزيع أصول الصناديق وملخص اإلستراتيجيات التي سيتبعها مدير الصندوق لتوزيع األصول -5

 .مراجعة الموافقات المطلوبة من المجلس -6

 .لمستقلين وعدم وجود تضارب في المصالحمراجعة والتصديق على إستقاللية أعضاء مجلس اإلدارة ا -7

 .مراجعة والمصادقة على ميثاق المجلس المحدث -8

 .مراجعة والمصادقة على سياسة التصويت المحدثة لمدير الصندوق -9

 .مراجعة والمصادقة على التغييرات المطلوبة بشروط وأحكام الصناديق التي يشرف عليها المجلس -10

 .2022خارجي للصندوق للعام  مناقشة تعيين أو إعادة تعيين محاسب -11

 .مراجعة تقرير مدير الصندوق لجودة الخدمات المقدمة للصندوق -12

 .مراجعة إجراءات مدير الصندوق بإدارة المخاطر المتعلقة بالصناديق التي يشرف عليها المجلس -13

 .2021مراجعة الشكاوى الخاصة بالعمالء خالل الفترة المنقضية من العام  -14

 لس اإلدارة المستقلينتجديد عقود أعضاء مج -15

 :المادة الخاصة بإدارة االلتزام و التي تشمل -16

 مدى إلتزام مدير الصندوق بتطبيق ما جاء في الئحة صناديق االستثمار. 

 تضارب المصالح للفترة السابقة من آخر اجتماع، إن وجد. 

 تجاوزات استثمارات الصناديق للفترة السابقة من آخر اجتماع، إن وجد. 

 أبرز القرارات والموافقات التي تم الحصول عليها كالتالي:كما وكانت 

  2022تغييرات وتحديثات في شروط وأحكام ومستندات الصناديق سيتم تطبيقها خالل العام  -1
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 مدير الصندوق

 اسم مدير الصندوق وعنوانه (1

 شركة األول لالستثمار

 عنوان المكتب الرئيس لمدير الصندوق
 4163133تلفون:  11431، الرياض 1467بالقرب من تقاطع شارع العليا وطريق العروبة ص. ب  –شارع العليا 

 8001242442هاتف مجاني: 
www.alawwalinvest.com:الموقع االلكتروني 

 مدير الصندوق من الباطن/مستشار االستثمار (2

 ال يوجد

 االستثماريةمراجعة األنشطة  (3

قام مدير الصندوق بتطبيق استراتيجية مقاربة للمؤشر االسترشادي مستهدفاً تحسين العوائد مع تقليل نسبة 

االنحراف عن المؤشر وذلك من خالل التركيز على بعض الشركات والقطاعات التي يرى أنها بحسب توصيات وحدة 

الصندوق. أدناه توزيع أصول الصندوق القطاعي بنهاية العام البحوث لدى مدير الصندوق من الممكن أن تعزز أداء 

2021. 

 

 تقرير أداء الصندوق (4

بلغت نسبة عوائد المؤشر اإلسترشادي لصندوق األسهم السعودية الذي يتم قياسه من قبل مؤشر مؤشر ستاندرد 

. وخالل نفس الفترة, بلغت نسبة عوائد صندوق األسهم 2021% في نهاية عام 38.10اند بورز لألسهم السعودية 

آثر التعافي من جائحة كوفيد  ارتفاعات ملحوظة بأسعار النفط كما شهد 2021%. وقد شهد العام 42.00السعودية 

الدراماتيكية على مستوى  العديد من األحداثوالتي شهدت  2020م السابق االتي ألمت بالسوق المالي في الع 19

من التفوق على أداء المؤشر االسترشادي لقد تمكن الصندوق من خالل القيام بعدد من االستراتيجيات  .العالم

 سيعمل الصندوق وفق منهج األول لالستثمار هادفاً لتعزيز أداءه خالل العام القادم. 2021خالل العام 

 تغييرات الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق (5

ندوق,تحديث بيانات جدول المصاريف والرسوم,تحديث البيانات المالية لمدير تحديث بيانات األداء السابق للص -

 م 01/03/2021تغيير واجب االشعار بتاريخ  الصندوق,تحديث بيانات أعضاء مجلس اإلدارة لمدير الصندوق.

. تغيير مهم تعيين شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون كمحاسب قانوني للصندوق -

 م 01/03/2021بتاريخ 

 م 01/03/2021تحديث الرسوم المالية التي تدفع لمدقق الحسابات المستقل. تغيير مهم بتاريخ  -

44.83%

23.68%

9.28%

6.57%

1.02%
1.36%

4.72%
0.71%

4.20%
0.88%

1.07%
1.66%

Banks Materials

Communication Services Energy

Food & Beverages Utilities

Retailing Insurance

Health Care Equipment & Svc Transportation

Media Cash
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م مع عدم  01/11/2021، بعد استقالة االستاذ هاني العبادي بتاريخ تغيير في عضوية مجلس إدارة صندوق -

 تعيين بديل له ليصبح عدد أعضاء الجلس أربعة أعضاء.

 خرى تهم المستثمرمعلومات أ (6

يمكن لمالكي الوحدات الحصول على معلومات إضافية من شأنها أن تمكنهم من اتخاذ قرار مدروس بشأن 

الصندوق من خالل مراجعة مستندات الصندوق )الشروط واألحكام، ومذكرة المعلومات، وملخص المعلومات 

 الرئيسة( المتوفرة في موقع مدير الصندوق اإللكتروني.

 الصندوق في صناديق استثمارية أخرى إستثمار (7

 م يقم الصندوق باالستثمار في صناديق أخرىل

 التي حصل عليها مدير الصندوق بيان العموالت الخاصة (8

 ال يوجد

 معلومات أخرى وجب اإلفصاح عنها بموجب اللوائح (9

 ال يوجد

 مدة إدارة الشخص المسجل كمدير للصندوق (10

نصف الثاني من العام القديحي، رئيس إدارة األصول والذي تولى إدارته خالل التولى إدارة الصندوق األستاذ علي 

. وإبتدائاً من شهر ديسمبر تم تعيين األستاذ محمد أحمر، رئيس 2021وحتى نهاية شهر نوفمبر من العام  2020

 وحدة األبحاث سابقاء كمدير للصندوق.

 نسبة مصروفات الصندوق (11

السعوديبالريال  2020 مالمصروفات لعا  المصروف 

 اتعاب ادارة 614,844

 وساطة 19,543

 أتعاب مراجعـة 20,000

 رسوم المؤشر االسترشادي ستاندر أند بورز 15,936

 رسوم اشراف هيئة السوق المالية 7,500

 أتعاب أعضاء مجلس االدارة 7,381

 رسوم تداول 5,000

 رسوم الحفظ 27,784

 ضريبة القيمة المضافة 99,694

 اجمالي المصروفات المدفوعــة 814,682

، كما نشير الى ان الصندوق لم يستثمر في أي 2021% خالل العام 2.58كما وقد بلغ متوسط نسبة المصروفات  

 صناديق استثمارية أخرى خالل العام.

 أمين الحفظ

 اسم أمين الحفظ وعنوانه (1

 شركة الرياض المالية

 عنوان المكتب الرئيس هو اآلتي: 
 ، المملكة العربية السعودية12331-3712العليا. الرياض  –شارع التخصصي 

 4865858تلفون: 
www.riyadcapital.com:الموقع االلكتروني 

 واجبات ومسؤوليات أمين الحفظ (2

http://www.riyadcapital.com/
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 الوحدات. وإتخاذ جميع اإلجراءات  يعد أمين الحفظ مسؤوالً عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكي
 اإلدارية الالزمة لتحقيق ذلك.

  يعد أمين الحفظ مسؤوالً عن التزاماته وفقاً ألحكام الئحة صناديق اإلستثمار، سواء أدى مسؤولياته بشكل مباشر
أمين  أم كلف بها طرفاً ثالثاً بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار أو الئحة األشخاص المرخص لهم. ويعد

الحفظ مسؤوالً تجاه مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة عن احتياله أو إهماله أو سوء 
 تصرفه أو تقصيره المتعمد.

 .يجب على أمين الحفظ فصل أصول الصندوق عن أصوله وأصول عمالئه بما تقتضيه األنظمة واللوائح 

 

 مشغل الصندوق

 اسم مشغل الصندوق وعنوانه (1

 شركة األول لالستثمار

 عنوان المكتب الرئيس لمدير الصندوق
 4163133تلفون:  11431، الرياض 1467بالقرب من تقاطع شارع العليا وطريق العروبة ص. ب  –شارع العليا 

 8001242442هاتف مجاني: 
www.alawwalinvest.com:الموقع االلكتروني 

 واجبات ومسؤوليات مشغل الصندوق (2

 .يكون مشغل الصندوق مسؤوال عن تشغيل صناديق االستثمار 
  يقوم مشغل الصندوق باالحتفاظ بالدفاتر والسجالت ذات الصلة بتشغيل الصندوق كيفما تقتضيه اللوائح

 والتشريعات التنظيمية.
 ة والملغاة للصندوق.يحتفظ مشغل الصندوق في جميع األوقات بسجل لجميع الوحدات الصادر 
 .يقوم مشغل الصندوق بإعداد سجل محدث بمالكي الوحدات يتم حفظه في المملكة 
  يقوم مشغل الصندوق بتنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد بحيث ال يتعارض مع اللوائح والتشريعات التنظيمية و

 شروط وأحكام الصندوق.
 تقييماً كامالً وعادالً. يعد مشغل الصندوق مسؤوال عن تقييم أصول الصندوق 
 .يكون مشغل الصندوق مسؤوالً عن حساب سعر وحدات الصندوق 

 

 مراجع الحسابات

 اسم مراجع الحسابات وعنوانه (1

قام "مدير الصندوق" بتعيين شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون كمحاسب قانوني 

   :للصندوق، وعنوانه هو

 +966( 11) 2065333السليمانية تلفون:  11557الرياض     69658ص. ب.  PKF Albassam &Coشركة      

 

 القوائم المالية

إن القوائم المالية المرفقة لهذا التقرير متوافقة مع متطلبات الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق 

يتعلق بإعداد القوائم المالية، ولم يوجد ما المالية، وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات الخاصة به فيما 

تتطلب اإلبالغ عنه من قبل مراجع الحسابات في تقريره حسب متطلبات الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. 

كما أن القوائم المالية تقدم صورة صحيحة وعادلة لصافي الدخل وصافي األرباح والخسائر ألصول صندوق 

لمحاسبية المعنية وأن القاوئم المالية تقدم صورة صحيحة وعادلة للمركز المالي لصندوق االستثمار عن الفترة ا

 االستثمار في نهاية الفترة.

 تم إضافة تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية الخاصة بالصندوق في الملحق )أ( من هذا التقرير

http://www.shc.com.sa/
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 ) أ ( تقرير مراجع الحسابات والقوائمالملحق 
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 السعوديةاالسهم صندوق 
 استثماري مفتوحصندوق 

 (ول لالستثمارلمدار من قبل شركة األا)
 قوائم الماليةال

 م2021ديسمبر  31المنتهية في  لسنةل

 المستقل لحاملي الوحدات  المراجعمع تقرير 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 االسهم السعوديةندوق ص

 استثماري مفتوحصندوق 

 (ألول لالستثمارلمدار من قبل شركة اا)

  القوائم المالية

 م2021 ديسمبر 31المنتهية في  سنةلل

 مع تقرير المراجع المستقل لحاملي الوحدات

 

 الصفحات

 

 

 

 12- المستقل إلى حاملي الوحدات المراجعتقرير 

 

 

 

 3 ركز المالي قائمة الم

 

 

 

 قائمة الدخل الشامل

  4 

 

 

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

 

 

 

 6 قائمة التدفقات النقدية 

 

 

 

 23-7 اإليضاحات حول القوائم المالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 تقرير المراجع المستقل

 إلى/ حاملي الوحدات

 صندوق االسهم السعودية

 صندوق استثماري مفتوح

 لالستثمار()مدار من قبل شركة األول 

 

 التقرير عن مراجعة القوائم المالية 

 

 الرأي: 

)"مدير الصندوق"(، شركة األول لالستثمار )"الصندوق"(، والذي تتم إدارته من قبل  صندوق االسهم السعوديةللقد راجعنا القوائم المالية 

)حقوق الملكية( م، وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في صافي الموجودات 2021ديسمبر  31والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في 

، واإليضاحات المرفقة بالقوائم المالية، بما في ذلك ملخص ذلك التاريخالعائدة لحاملي الوحدات وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 

 للسياسات المحاسبية المهمة.

 

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

بية السعودية م، أدائه المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العر2021

 .الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبينر واإلصدارات األخرى المعتمدة من والمعايي

 

 أساس الرأي:

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

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

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

ة المراجعة التي حصلنا عليها تُعد كافية ومناسبة للصندوق. وقد وفّينا أيضاً بمسؤولياتنا األخالقية وفقاً لهذه القواعد. وفي اعتقادنا، فإن أدل

 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. 

 

 

 

 

 

 





  االسهم السعوديةصندوق 
استثماري مفتوح صندوق  

( االول لالستثمار)المدار من قبل شركة   

3 جزء ال يتجزأ من هذه القوائم 51إلى  1اإليضاحات من  تشكل                                           

                                             المالية       

يقائمة المركز المال  

 م2021ديسمبر  31كما في 

 )المبالغ بالريال السعودي(
 

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31 إيضاح 

     الموجودات

 764,148  367,194  نقدية و شبه نقدية

 28,052,630  32,936,850 5 استثمارات مدرجة بالقيمه العادله من خالل الربح او الخساره

 3,170  -  مدينون و دفعات مقدمه

 28,819,948  33,313,044  إجمالي الموجودات

     

     المطلوبات

 61,520  123,762 8 مستحقه الدفعمصاريف 

 61,520  123,762  إجمالي المطلوبات
     

 28,758,428  33,189,282  صافي قيمة الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لحاملي الوحدات
     

 3,472,315  2,822,133  الوحدات مصدرة )بالعدد(

 8.28  11.76  العائدة للوحدة )حقوق الملكية( صافي قيمة الموجودات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  االسهم السعوديةصندوق 
استثماري مفتوح صندوق  

( االول لالستثمار)المدار من قبل شركة   

4 جزء ال يتجزأ من هذه القوائم 51إلى  1اإليضاحات من  تشكل                                           

                                             المالية       

الشاملقائمة الدخل   

 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي(

 
 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31 إيضاح 

     

      الدخل

من خالل الربح او  العادلة بالقيمةاستثمارات مدرجه  صافي ربح

 الخسارة
6 10,748,071  258,948 

 716,893  857,607  توزيعات ارباح

  11,605,678  975,841 

     المصروفات

     

 (556,997)  (614,844) 7 ةاتعاب االدار

 (180,001)  )199,838( 9 مصروفات اخرى

  (814,682)  (736,998) 

     

 238,843  10,790,996  صافي الدخل للسنة

     

 -  -  الدخل الشامل االخر للسنة  

     

 238,843  10,790,996  اجمالي الدخل الشامل للسنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  االسهم السعوديةصندوق 
استثماري مفتوحصندوق   

( االول لالستثمار)المدار من قبل شركة   

- 5 -                                              جزء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية       51إلى  1تشكل اإليضاحات من    

 

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

 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 السعودي()المبالغ بالريال 
 

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31 

    

    

 33,994,907  28,758,428 صافي قيمة الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لحاملي الوحدات في بداية السنة

 238,843  10,790,996 صافي الدخل للسنة

 -  - الدخل الشامل اآلخر للسنة

    

    الوحدات في معامالتالتغيير 

 (5,475,322)  (6,360,142) خالل السنة استرداد الوحدات

    

 28,758,428  33,189,282 صافي قيمة الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لحاملي الوحدات في نهاية السنة

 

 

لالسترداد  القابلةمعامالت الوحدات   

 

:التالي النحو على السنة خالل لالسترداد القابلة الوحدات في المعامالت تتلخص  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  م2021ديسمبر  31  م2020ديسمبر  31

    

 الوحدات في بداية السنة 3,472,315  4,230,539

    

 السنةخالل  المصدرةالوحدات  -  -

 السنةخالل  المستردةالوحدات  (650,182)  (758,224)

    

 صافي النقص في الوحدات  (650,182)  (758,224)

 الوحدات في نهايه السنه 2,822,133  3,472,315



  االسهم السعوديةصندوق 
استثماري مفتوحصندوق   

( االول لالستثمار)المدار من قبل شركة   

- 6 -                                              جزء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية       51إلى  1تشكل اإليضاحات من    

 

 قائمة التدفقات النقدية

 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي(

 

 م2021ديسمبر  31 إيضاح 

 

 م2020ديسمبر  31

     

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 238,843  10,790,996  صافي الدخل للسنة

     النقدية:الي صافي التدفقات  السنةالتعديالت لتسويه ربح 

 بالقيمةالربح الغير محقق عن استثمارات مدرجه  -

 الخسارةمن خالل الربح او  العادلة
6 (7,020,683)  (353,319) 

  3,770,313  (114,476) 

 تعديالت راس المال العامل:
    

العادلة في الربح أو نقص في استثمارات مدرجه بالقيمة ال

 الخسارة
 2,136,463  6,101,461 

 8,510  3,170  المقدمة والدفعاتنقص في المدينين ال

 (11,552)  62,242  المستحقةنقص( في المصاريف الزياده / )ال

 5,983,943  5,972,188  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 

     

     التمويلية:التدفقات النقدية من األنشطة 

 (5,475,322)  (6,360,142)  المستردةسداد الوحدات 

 (5,475,322)  (6,360,142)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

     

 508,621  (387,954)  في النقدية وشبه النقدية الزيادةصافي )النقص( / 

     

 255,527  764,148  النقدية وشبه النقدية في بداية السنة

     

 764,148  367,194  النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة
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 التأسيس واألنشطة الرئيسية1.

 

شركة األول  أنشئ في المملكة العربية السعودية بموجب اتفاق بين استثماري مفتوح)"الصندوق"( هو صندوق  سعوديةاالسهم الإن صندوق  

ق لالستثمار )"مدير الصندوق"(، شركة تابعة للبنك السعودي البريطاني )سابقا شركة تابعة للبنك األول( )"البنك"( والمستثمرين في الصندو

 )"مالكي الوحدات"(.
 

 ، المملكة العربية السعودية.11431، الرياض 1467ان المكتب المسجل لمدير الصندوق هو ص.ب 
 

السعودية األسهمصندوق   
م2005نوفمبر 30  تاريخ طرح الصندوق 
م2021فبراير  2  اخر تاريخ للشروط واألحكام المطبقة 
م2021فبراير  2  اخر تاريخ لمذكرة المعلومات المطبقة 

 الفئة تقليدي
 الغرض تنمية رأس المال المستثمر على المدي الطويل

السعوديةاسواق االسهم   
بهاقنوات االستثمار المسموح   

 صناديق أسواق النقد

 

للعمل كأمين حفظ ومسجل للصندوق. يتم دفع أتعاب خدمات الحفظ والمسجل من قبل  قام الصندوق بتعيين شركة الرياض المالية )"أمين الحفظ"(

 .الصندوق
 

مع المؤسسات األخرى لتقديم الخدمات  إن مدير الصندوق مسؤول عن اإلدارة العامة ألنشطة الصندوق. كما يمكن لمدير الصندوق إبرام اتفاقيات

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

 اللوائح النظامية .1
 

ديسمبر  24هـ )الموافق 1427ذو الحجة  3يخضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار )"الالئحة"( الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ 

 1442رجب  17م(. تم تعديل الالئحة ) الالئحة المعدلة( في 2016مايو  23هـ )الموافق  1437شعبان  16والذي تم تعديله في تاريخ م( 2006

 ( والتي تنص على المتطلبات التي يتعين على جميع الصناديق االستثمارية في المملكة العربية السعودية إتباعها.م2021مارس  1هـ )الموافق 

 م(.2021مايو  1هـ )الموالفق  1442رمضان  19الالئحة المعدلة من  يبدأ سريان

 أسس اإلعداد .2
 

 بيان االلتزام  3-1
 

خرى المعتمدة من تم إعداد هذه القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة بالمملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األ

  )يشار اليها مجتمعة بالمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية( للمراجعين والمحاسبينالهيئة السعودية 

 

 أساس القياس  3-2
 

بالقيمة العادلة  المدرجة اق المحاسبي باستثناء الموجوداتأساس االستحقباستخدام القوائم المالية على أساس مبدأ التكلفة التاريخية تم إعداد هذه 

. تم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي والذي يمثل العملة الوظيفية للصندوق. كما تم تقريب بالقيمة العادلة الخسارةمن خالل الربح أو 

 كافة المعلومات المالية المعروضة الي أقرب لاير سعودي.

 

  لسياسات المحاسبية الهامةا 3-3
 

الهامة فيما يلي بيانا بالسياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة عند إعداد هذه القوائم المالية: تم تطبيق هذه السياسات بصورة السياسات المحاسبية 

 .متوافقة على كافة السنوات المعروضة، مالم يرد خالف ذلك

  

 النقدية وشبه النقدية
 

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

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

 .بااللتزامات النقدية قصيرة األجل وحسابات الهامش المقيدة ال تعتبر نقدية وشبه نقدية إن االستثمارات قصيرة األجل غير المقتناة لغرض الوفاء

بعد خصم الحسابات المكشوفه  ، لغرض اعداد قائمه التدفقات النقدية تتكون النقدية و شبه النقدية من النقدية و شبه النقدية كما هو موضح اعاله

 القائمة لدي البنوك عندما ينطبق ذلك
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 تتمه() اإلعدادأسس  .3
 

 )تتمة(لسياسات المحاسبية الهامة ا 3-3
 

 األدوات المالية

 

 التصنيف (1
 

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

 .أدناهالمالية والمطلوبات المالية المبينة 

 

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

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

تحقيق األرباح ل مالية محددة يتم إدارتها معا ويوجد بشأنها دليل على آخر نمط فعلی)ب( كانت عند اإلثبات األولى لها جزءأ من محفظة أدوات 

 على المدى القصير، أو

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

 الموجودات المالية
 

أساس كل  موجوداته المالية بما كمقاسة الحقا بالتكلفة المطفأة أو مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة على يقوم الصندوق بتصنيف

 من:

 .نموذج األعمال الخاص بالمنشأة اإلدارة الموجودات المالية -

 خصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية  -
 

 

 بالتكلفة المطفأةالموجودات المالية المقاسة  •
 

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

األصلي والعمولة على المبلغ األصلي وينشأ عن الشروط التعاقدية للموجودات المالية، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ 

 القائم. ال يحتفظ الصندوق بأي موجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة.

 
 

 الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الريح أو الخسارة •
 

 يتم قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا:

ن الشروط التعاقدية لألصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة على المبلغ األصلي ( لم ينشا ع1

 القائم، أو

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

 أو

القيام بذلك  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان تم تخصيص األصل، عند اإلثبات األولى، بشكل غير قابل لإللغاء كأصل مقاس( 3

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

 والخسائر الناتجة عنها وفق أسس مختلفة.

تحواذ عليها بصورة رئيسية لغرض تحقيق ربح من يدرج الصندوق في هذه الفئة أدوات حقوق الملكية المقتناة ألغراض المتاجرة التي تم االس

 .التقلبات قصيرة األجل في السعر
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 )تتمه( االعدادأسس -3
 

 )تتمة(لسياسات المحاسبية الهامة ا 3-3
 

 األدوات المالية )تتمه(
 

 التصنيف )تتمه( (1

 

 المطلوبات المالية

 الخسارةالمطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  •

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

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

 المطلوبات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة •
 

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

 مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة.
 

 االثبات (2

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

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

 .راء أو بيع األصلبتاريخ التداول، أي التاريخ الذي يلتزم فيه الصندوق بش-االعتيادية( 

 

 القياس األولي (3

ة العادلة. ويتم يتم إثبات الموجودات المالية والمطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في قائمة المركز المالي بالقيم

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

ائدة في األصل قياس الموجودات والمطلوبات المالية )بخالف تلك المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة( بالقيمة العادلة لها ز يتم 

 أي تكاليف إضافية متعلقة مباشرة بعملية االستحواذ أو اإلصدار.

 

 القياس الالحق (4

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

رجة بالقيمة التغيرات الالحقة في القيمة العادلة لهذه األدوات المالية ضمن صافي الربح أو الخسارة الناتج عن الموجودات والمطلوبات المالية المد

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

 .األدوات بصورة مستقلة ضمن إيرادات أو مصروف العمولة الخاصة وإيرادات أو مصروف توزيعات األرباح في قائمة الدخل الشامل

 

 التوقف عن االثبات (5

مالي )أو، إذ ينطبق ذلك، جزء منه أو جزء من مجموعة من موجودات مالية متشابهة( عند انتهاء الحقوق المتعلقة يتم التوقف عن إثبات أصل 

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

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

 بتحويل كافة المخاطر والمنافع المصاحبة لألصل، أو  -أ

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

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

ق المستمر على كافة المنافع والمخاطر المصاحبة لألصل ولم يقم أيضأ بتحويل السيطرة على األصل، فإنه يتم إثبات األصل بقدر ارتباط الصندو

فس به. وفي تلك الحالة، يقوم الصندوق أيضأ بإثبات المطلوبات المصاحبة لها. يتم قياس الموجودات المحولة والمطلوبات المصاحبة لها وفق ن

م المحدد في األساس الذي يعكس الحقوق وااللتزامات التي أبقى عليها الصندوق. يتوقف الصندوق عن اثبات المطلوبات المالية عند سداد االلتزا

 .العقد أو إلغائه أو انتهاء مدته

 

 

 

 أسس االعداد )تتمه(-3
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 )تتمة(لسياسات المحاسبية الهامة ا 3-3

 

 األدوات المالية )تتمه(

 

 مقاصة األدوات المالية (6

 

مقاصة المبالغ التي ملزم ل نظاميتتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج الصافي في قائمة المركز المالي وذلك فقط عند وجود حق  

بق تم إثباتها، وعند وجود نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو بيع الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد. وال ينط

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

 .قائمة المركز المالي

 

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية (7

 

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

شهرا ذلك الجزء من خسائر  12وعلى مدى العمر. تمثل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  شهرا 12خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

شهرا بعد تاريخ  12االئتمان المتوقعة على مدى العمر والتي تنتج عن حاالت التعثر بشأن أداة مالية ما والتي من المحتمل حدوثها في غضون 

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

 مدى العمر.

 قياس القيمة العادلة

 

ين في القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم بين متعامل 

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

 

 في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات، أو •

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

 

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

 .وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة

 

سل الهرمي لمستويات القيمة تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو اإلفصاح عنها في القوائم المالية ضمن التسل

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

 

 .األسعار المتداولة )غير المعدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة :1المستوي  •

 قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.  -الهامة لقياس القيمة العادلة -طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى  :2المستوي  •

 غير قابلة للمالحظة. -الهامة لقياس القيمة العادلة -طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى  :3المستوي  •

 

اتها في القوائم المالية بالقيمة العادلة بشكل متكرر، يقوم الصندوق بالتأكد فيما إذا تم التحويل بين بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إثب

ككل( في التسلسل الهرمي لمستويات القيمة العادلة وذلك بإعادة تقويم التصنيف )على أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة 

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

طبقا وبتاريخ إعداد كل قوائم مالية، يقوم الصندوق بتحليل التغيرات في قيمة الموجودات والمطلوبات المراد إعادة قياسها أو إعادة تقويمها  

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

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

  مطلوبات مع المصادر الخارجية ذات العالقة لتحديد ما إذا كان التغير معقوال.فئة من فئات الموجودات وال

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

ة أعاله. إن اإلفصاحات المتعلقة بالقيمة العادلة لألدوات المالية، التي يتم المطلوبات والتسلسل الهرمي لمستويات قياس القيمة العادلة المذكور

 (.10قياسها بالقيمة العادلة أو التي تم اإلفصاح عن القيمة العادلة لها، تمت مناقشتها في إيضاح )
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 المحاسبة بتاريخ التداول

م فيه إثبات / التوقف عن إثبات كافة العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء أو بيع الموجودات المالية بتاريخ التداول )أي التاريخ الذي يلتزيتم 
خالل  الصندوق بشراء أو بيع الموجودات(. إن العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء أو بيع الموجودات المالية هي التي تتطلب تسوية الموجودات

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

 المبالغ المستحقة الي ومن الوسطاء

سليمها بعد بتاريخ إن المبالغ المستحقة إلى الوسطاء مستحقة الدفع لقاء األوراق المالية المشتراة )في معاملة اعتيادية( والمتعاقد عليها ولكن لم يتم ت

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

 الخسارة، بشأن عملية االثبات والقياس.

الية المباعة )في معاملة اعتيادية( والمتعاقد تشتمل المبالغ المستحقة من الوسطاء على حسابات الهامش والمبالغ المستحقة القبض لقاء األوراق الم

 .عليها ولم يتم تسليمها بعد بتاريخ إعداد القوائم المالية

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

 المخصصات

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

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

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

  .تمويل

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

 .القبض كأصل وذلك عندما يكون في حكم المؤكد بأنه سيتم استالم التعويض وأنه من الممكن قياس المبلغ المستحق القبض بشكل موثوق بها

 

 المصاريف المستحقة الدفع
 

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

 األصل بالقيمة العادلة، والحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي.

 

 الوحدات القابلة لالسترداد
 

 :تصنف الوحدات القابلة لالسترداد كأدوات حقوق ملكية عند 

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

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

 وجود خصائص مماثلة لكافة الوحدات القابلة لالسترداد المصنفة ضمن فئة األدوات المالية. •

لوحدات القابلة لالسترداد أي تعهدات تعاقدية لتسليم النقدية أو أصل مالي آخر بخالف حقوق المالك في حصة تناسبية في عدم تضمن ا •

 صافي موجودات الصندوق.

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

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

 على مدى عمر األداة المالية

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

 :علىيشتمل 
 

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

 القيمة العادلة لصافي الموجودات المثبت وغير المثبت للصندوق.

 .للعائد المتبقي للوحدات القابلة لالسترداداألثر الناتج عن التقييد أو التحديد الجوهري  •
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 الوحدات القابلة لالسترداد )تتمة(

ائص يقوم الصندوق بصورة مستمرة بتقويم تصنيف الوحدات القابلة لالسترداد. وفي حالة توقف الوحدات القابلة لالسترداد عن امتالك كافة الخص

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

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

واستيفائها الشروط تصنيفها كحقوق ملكية، فإن الصندوق سيقوم بإعادة تصنيفها كأدوات  الحقاامتالك الوحدات القابلة لالسترداد كافة الخصائص 

 حقوق ملكية وقياسها بالقيمة الدفترية للمطلوبات بتاريخ إعادة التصنيف.
 

أعاله. يتم المحاسبة الوحدات كحقوق ملكية، حيث أنها تستوفي الشروط المذكورة  مالكيويقوم الصندوق بتصنيف صافی موجوداته العائدة إلى  

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

 .شراء أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالصندوق

 صافي قيمة الموجودات لكل وحدة

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

 .القائمة في نهاية السنة

 أتعاب االدارة

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

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

 دخل العمولة الخاصة

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

قدية الشامل وذلك باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي. ويمثل معدل العمولة الفعلي المعدل الذي يخصم بشكل دقيق المدفوعات والمقبوضات الن

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

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

 وليس خسائر االئتمان المستقبلية.

 ة العادلة من خالل الربح أو الخسارةصافي الربح أو الخسارة عن الموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالقيم

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

ت األولى لها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المقتناة ألغراض المتاجرة أو المصنفة عند اإلثبا

 .الخسارة وذلك باستثناء العمولة الخاصة وتوزيعات األرباح والمصاريف
 

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

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

فرق بين عمليات استبعاد األدوات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة باستخدام طريقة تكلفة المتوسط المرجح. وتمثل ال

مدفوعات مة الدفترية األصلية لألداة المالية ومبلغ االستبعاد أو المدفوعات أو المقبوضات النقدية التي تمت بشأن عقود المشتقات )باستثناء الالقي

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

 

 توزيعات األرباح

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

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

ت توزيعات األرباح من سندات األسهم المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ضمن بند مستقل في قائمة الدخل األرباح. ويتم إثبا

 .الشامل
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 تحويل العمالت األجنبية

 

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

 .تحويل العمالت األجنبية في قائمة الدخل الشامل
 

ويعاد تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية إلى اللاير السعودي بأسعار التحويل السائدة بتاريخ اعداد  

 .القوائم المالية
 

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

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

اء تلك يتم اثبات فروقات تحويل العمالت األجنبية الناتجة عن إعادة التحويل في قائمة الدخل الشامل كصافي خسائر تحويل عمالت أجنبية، باستثن

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

 .بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 

 األتعاب والمصروفات األخرى

 

 .يتم إثبات األتعاب والمصاريف األخرى على أساس مبدأ االستحقاق 

 

 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

 وبالتالي فهي غير واردة في البيانات المالية المرفقة.مسؤولية مالكي الوحدات، 

 

 المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة 3-4

 

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

وائم ، ولكن ليس لها تأثير على القم2021. هناك معايير وتعديالت وتفسيرات جديدة تنطبق ألول مرة في عام م2020ديسمبر  31المنتهية في 

 المالية للصندوق.
 

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

، لك التعديالت والتفسيراتتويرى مجلس إدارة الصندوق أن ذلك لن يكون له تأثير كبير على القوائم المالية للصندوق. يعتزم الصندوق اعتماد 

 إن طبقت.
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 جديدة، تعديالت على المعايير والتفسيراتمعايير  3-4-1

 

 تعديالتال

 

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.

 م2021يناير  1والتي تسري اعتباًرا من  الصادرة والمطبقةتعديالت على المعايير 

 الوصف التعديالت على المعايير

سارية للفترات 

السنوية ابتداًء 

 ملخص للتعديالت من أو بعد تاريخ

المعيار الدولي للتقرير 

 9،7،4،16المالي 

ومعيار المحاسبة الدولي 

39 

إصالح مؤشر سعر الفائدة 

 2المرحلة  –

تعدل هذه التعديالت متطلبات محددة عن محاسبة التحوط  م2021يناير  1

للسماح بمواصلة محاسبة التحوط التحوطات المتأثرة خالل 

و أدوات التحوط فترة عدم التأكد قبل تعديل بنود التحوط أ

المتأثرة بمعايير أسعار الفائدة الحالية كنتيجة لإلصالحات 

القياسية ألسعار الفائدة الجارية. تقدم التعديالت أيضاً 

متطلبات إفصاح جديدة على المعيار الدولي للتقرير المالي 

لعالقات التحوط التي تخضع لالستثناءات التي أدخلتها  7رقم 

 .9الدولي للتقرير المالي رقم  التعديالت على المعيار

المعيار الدولي للتقرير 

 16المالي رقم 

تعديالت على المعيار 

الدولي للتقرير المالي رقم 

16 

 19- كوفيد-التأجير 

امتيازات اإليجار ذات 

 الصلة

يمدد هذا التعديل اإلعفاء من تقييم ما إذا كان امتياز اإليجار  م2021إبريل  1

هو تعديل للدفعات المستحقة في  19ذات الصلة بـكوفيد 

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

 م أو قبله(.2021يونيو  30السداد المستحق في 
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 الجديدة والتعديالت والمعايير الدولية للتقرير المالي المعدلة الصادرة ولكنها لم تصبح سارية المفعول بعد المعايير 3-4-2
 

 

 المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة والتعديالت التالية على المعايير الدولية للتقرير المالي والتي تم إصدارها ولكن صندوقلم تطبق ال

 رية المفعول بعد.لم تصبح سا

 

 الوصف التعديالت على المعايير

سارية للفترات 

السنوية ابتداًء 

 ملخص للتعديالت من أو بعد تاريخ

معيار المحاسبة الدولي 

  37رقم 

العقود المحملة 

 -بالخسارة 

 تكاليف الوفاء بالعقود

المتعلقة تحدد التعديالت أن "تكلفة تنفيذ" العقد تشمل التكاليف  م2022يناير  1

مباشرة بالعقد. وتنطبق هذه التعديالت على العقود التي لم تِف 

بها الشركة بجميع التزاماتها بداية من أول فترة تطبق فيها 

 الشركة ذلك التعديل.

المعيار الدولي للتقرير 

والمعيار  16المالي رقم 

الدولي للتقرير المالي رقم 

ومعيار المحاسبة  9

ر والمعيا 41الدولي رقم 

الدولي للتقرير المالي رقم 

1 

التعديالت السنوية على 

المعايير الدولية للتقرير 

-م2018المالي 

 م2020

: يزيل التعديل توضيح 16المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  م2022يناير  1

 إعادة التعويض لسداد تحسينات العقارات المستأجرة.

التعديل أنه عند  : يوضح9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

في المائة" لتقييم ما إذا كان سيتم إلغاء  10تطبيق اختبار "

االعتراف بالتزام مالي، ال تشمل المنشأة سوى الرسوم المدفوعة 

أو المستلمة بين المنشأة )المقترض( والمقرض. يجب تطبيق 

التعديل بأثر مستقبلي على التعديالت والتبادالت التي تحدث في 

 .ريخ الذي تطبق فيه المنشأة التعديل ألول مرةأو بعد التا

: يلغي التعديل مطلب معيار 41معيار المحاسبة الدولي رقم 

للمنشآت الستبعاد التدفقات النقدية  41المحاسبة الدولي رقم 

 .للضرائب عند قياس القيمة العادلة

: يتيح التعديل إعفاءاً إضافياً 1المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

ألول مرة بعد الشركة األم فيما  ةشركة التابعة أن تصبح مطبقلل

 يتعلق بمحاسبة فروق الترجمة التراكمية.

معيار المحاسبة الدولي 

 16رقم 

الممتلكات واآلالت 

 العائدات-والمعدات 

 قبل االستخدام المقصود

تحظر التعديالت خصم من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات  م2022يناير  1

واآلالت والمعدات أي عائدات من بيع البنود المنتجة قبل أن 

يصبح هذا األصل متاحاً لالستخدام. باإلضافة إلى ذلك، توضح 

ً معنى "اختبار ما إذا كان أحد األصول يعمل  التعديالت أيضا

 بشكل صحيح".

المعيار الدولي للتقرير 

 3المالي رقم 

إطار مفاهيم التقرير 

 المالي

تم تحديث التعديل ككل للمعيار الدولي إلعداد التقرير المالي رقم  م2022يناير  1

م بدالً من إطار 2018لعام  بحيث يشير إلى اإلطار المفاهيم 3

 م.1989عام 
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 الوصف التعديالت على المعايير

سارية للفترات 

السنوية ابتداًء 

 ملخص للتعديالت من أو بعد تاريخ

المعيار الدولي للتقرير 

 17المالي رقم 

يعتبر هذا المعيار المحاسبي الجديد الشامل لعقود التأمين التي  م2023يناير  1 عقود التأمين

تغطي االعتراف والقياس والعرض واإلفصاح. بمجرد دخوله 

)إلى  17حيز التنفيذ، سيحل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

جانب تعديالته الالحقة( محل المعيار الدولي للتقارير المالية 

( 4لتأمين )المعيار الدولي للتقارير المالية رقم عقود ا 4رقم 

 م.2005الذي تم إصداره في عام 

معيار المحاسبة الدولي 

 1رقم 

تصنيف المطلوبات 

على أنها متداولة أو 

 غير متداولة

أوضح التعديل ما هو المقصود بالحق في تأجيل التسوية، وأن  م2023يناير  1

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

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 

الممارسة وبيان  1رقم 

 2رقم 

اإلفصاح عن السياسات 

 المحاسبية

يتعامل هذا التعديل مع مساعدة المنشآت في تحديد السياسات  م2023يناير  1

 المحاسبية التي يجب اإلفصاح عنها في القوائم المالية.

معيار المحاسبة الدولي 

 8رقم 

تعديل تعريف التقدير 

 المحاسبي

ص تعريف التقديرات المحاسبية لمساعدة هذه التعديالت بخصو م2023يناير  1

المنشآت على التمييز بين السياسات المحاسبية والتقديرات 

 المحاسبية.

معيار المحاسبة الدولي 

 12رقم 

ً بخصوص محاسبة الضرائب  م2023يناير  1 ضرائب الدخل يتناول هذا التعديل توضيحا

وقف المؤجلة على المعامالت مثل عقود اإليجار والتزامات 

 التشغيل.

تعديل على المعيار الدولي 

 10للتقرير المالي رقم 

ومعيار المحاسبة الدولي 

 28رقم 

بيع أو المساهمة في 

األصول بين المستثمر 

والشريك أو المشروع 

 المشترك

 10تتعامل التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ال ينطبق

المواقف التي يكون فيها  مع 28ومعيار المحاسبة الدولي رقم 

بيع أو مساهمة في األصول بين مستثمر وشركته الزميلة أو 

مشروع مشترك. على وجه التحديد، تنص التعديالت على أن 

المكاسب أو الخسائر الناتجة عن فقدان السيطرة على شركة 

 تابعة.

 

 

 

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

 هذه التفسيرات والتعديالت أي تأثير جوهري على القوائم المالية للشركة في فترة التطبيق األولي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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
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ى، السياسات المحاسبية للصندوق. يتم تقويم هذه األحكام والتقديرات واالفتراضات بصورة مستمرة وذلك بناء على الخبرة السابقة وعوامل أخر

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

 :اضات أو التي مارست فيها األحكامالتقديرات واالفتر

 

 مبدأ االستمرارية

 

الصندوق على االستمرار كمنشأة عاملة وهي مقتنعة بأن الصندوق لديه الموارد الالزمة الستمرار العمل قام مدير الصندوق بإجراء تقييم لقدرة 

في المستقبل. وعالوة على ذلك، ال تدرك اإلدارة وجود أي شكوك جوهرية قد تلقي بظالل من الشك على قدرة الصندوق على االستمرار كمنشأة 

 الية على أساس مبدأ االستمرارية.عاملة. لذلك، تم إعداد هذه القوائم الم

 

 قياس القيمة العادلة

 

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

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

 .في الصناعة

 

ا للظروف. بالنسبة لكافة األدوات المالية األخرى غير المتداولة في سوق نشط، يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام طرق التقويم تعتبر مالئمة وفق

ي، استخدام آخر معامالت تمت في السوق وفقا لشروط التعامل العادل، والمعدلة عند الضرورة، تشتمل طرق التقويم على طريقة السوق )أ

يارات والرجوع إلى القيمة السوقية الحالية لألدوات األخرى المماثلة( وطريقة الدخل )أي تحليل التدفقات النقدية المخصومة ونماذج تسعير الخ

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

 

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

(5.) 
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 االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة -5

 

 كما في تاريخ قائمة المركز الماليتتكون االستثمارات من االتي 

 

 م2021ديسمبر 31   

 

 م2020ديسمبر  31

 األسهم

 

 % من

 القيمة

 التكلفة

 

 القيمة العادلة

 

 الربح )الخسارة(

 غير المحققة

 % من

  القيمة

 التكلفة

  

 القيمة العادلة

  

 الربح )الخسارة(

 غير المحققة

 

 1,443,704  11,216,388  9,772,684  39.98  7,358,819 14,879,615 7,520,796 45.59 البنوك

 296,649  5,874,819  5,578,170  20.94  1,610,504 7,517,452 5,906,948 23.03 المواد االساسية

 642,097  3,147,950  2,505,853  11.22  508,311 3,078,733 2,570,421 9.43 االتصاالت

 (53,812)  1,560,035  1,613,847  5.56  (71,680) 2,181,920 2,253,600 6.69 الطاقه

 207,645  919,898  712,253  3.28  382,097 1,566,776 1,184,679 4.80 تجزئة السلع الكمالية

 104,247  1,219,190  1,114,943  4.35  351,634 1,395,098 1,043,464 4.27 معدات وخدمات الرعاية الصحية

 86,878  516,525  429,647  1.84  117,844 451,817 333,973 1.38 المرافق

 -  -  -  -  4,210 355,010 350,800 1.09 قطاع البناء والتشييد

 28,208  235,296  207,088  0.84  120,294 343,312 223,018 1.05 السلع الراسمالية

 223,924  1,271,381  1,047,457  4.53  (33,914) 338,325 372,239 1.04 انتاج االغذية

 35,770  314,580  278,810  1.12  3,824 293,432 289,608 0.90 النقل

 (6,585) 236,983 243,570 0.73 التامين

 

2.84  677,555  796,338  118,783 

 39,370  187,144  147,774  0.67  - - - الخدمات االستهالكية

 171,471  401,556  230,085  1.43 - - - - تجزئة األغذية

 (20,260)  391,530  411,790  1.40 - - - - العقارات

 3,324,674  28,052,630  24,727,956  100.00 10,345,357 32,638,473 22,293,116 100.00 الفرعي المجموع

 -  -  -  -  - 298,377 298,377 - لشركة جاهزاألولي االكتتاب العام 

 3,324,674  28,052,630  24,727,956  100.00  10,345,357 32,936,850 22,591,493 100.00 االجمالي

 

 . ندوق في المملكة العربية السعوديةتتم كافة استثمارات هذا الص
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 صافي الربح من االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة  -6

 

 
 م2021ديسمبر  31

 لاير سعودي

 م2020ديسمبر  31 

 لاير سعودي

    

 (94,371)  3,727,388 ةالمحقق(الخساره )/ الربح

 353,319  7,020,683 غير المحقق الربح

 10,748,071  258,948 

 

 مع األطراف ذات الصلة المعامالت-7
 

 أتعاب اإلدارة والمعامالت األخرى
 

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

على إجمالي ٪1.5 من الصافي اليومي لموجودات الصندوق. إضافة إلى ذلك، يقوم مدير الصندوق بتحميل رسوم اشتراك قدرها ٪1.95 قدره

على االستردادات خالل شهر من االشتراك، ويعاد استثمارها في الصندوق.  ٪0.5 لتغطية التكاليف اإلدارية، ورسوم استرداد بواقعاالشتراكات 

تحمل على الصندوق المصاريف  .(لاير سعودي556,997 :2020ديسمبر  31لاير سعودي )624,275 وقد بلغ إجمالي أتعاب اإلدارة للسنة

  .مدير الصندوق نيابة عنهاألخرى المدفوعة من قبل 

 

 اإلدارةمجلس 
 

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

وذلك بواقع اجتماعين سنويا كحد لاير سعودي لكل اجتماع  3,000 حاليااإلدارة أو اجتماعات الصندوق. تبلغ أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة 

 2,000 أقصى لكل عضو مجلس إدارة ويتم دفعها بالتساوي من قبل كافة الصناديق الخاضعة إلشراف مجلس اإلدارة. كما يتم دفع أتعاب قدرها

 م.المتكبدة خالل العا لمعرفة التكلفة 9يرجى الرجوع إلى المالحظة  لاير سعودي إلى كل عضو مجلس إدارة مستقل من قبل الصندوق سنويا.

 

 الوحدات المملوكة من قبل الجهات ذات العالقة
 

 إن األرصدة كما في نهاية السنة والناتجة عن تلك المعامالت مدرجة في القوائم المالية

 

 

 

 الطرف ذو العالقة

 

 طبيعة المعامالت

 م2021ديسمبر  31

 وحدات

 م2020ديسمبر  31 

 وحدات

     

 628  628 وحدات مملوكة )ساب( موظفو البنك

 

 

 المصروفات المستحقة-8

 

 م2020ديسمبر  31

 لاير سعودي

 م2021ديسمبر  31 

 لاير سعودي

 
 

     

 إدارة مستحقة أتعاب  53,822  -

 أتعاب المراجعة  20,000  25,000

 أتعاب الحفظ  15,936  -

 رسوم هيئه السوق المالية  7,500  7,500

 اعضاء مجلس االدارة باتعا  7,381  8,571

 رسوم تداول  5,000  5,000

 رسوم المؤشر االسترشادي المستحقة  2,000  11,949

 ضريبه القيمه المضافة  12,123  3,500

61,520  123,762   



  االسهم السعوديةصندوق 
استثماري مفتوح صندوق  

( االول لالستثمار)المدار من قبل شركة   

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي(
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 المصروفات األخرى-9

 م2020ديسمبر  31

 لاير سعودي

 م2021ديسمبر  31 

 لاير سعودي

 
 

     

 ضريبة القيمة المضافة  99,694  62,169

 أتعاب الحفظ  24,784  24,000

 اتعاب المراجعة  20,000  40,000

 رسوم السمسرة  19,543  16,823

 رسوم المؤشر االسترشادي ستاندرد اند بورز  15,936  15,938

 رسوم مراقبة هيئة أسواق المال  7,500  7,500

 اعضاء مجلس االدارةاتعاب   7,381  8,571

 رسوم تداول  5,000  5,000

180,001  199,838   
 

 العادلة لألدوات المالية القيمة-10
 

مة العادلة القيمة العادلة لألدوات المالية لدى الصندوق فقط استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي تم قياسها بالقي

القيمة العادلة. تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة لكافة الموجودات والمطلوبات المالية األخرى  من التسلسل الهرمي لقياس 1المستوى وتصنيفها ضمن 

ا ضمن بتاريخ إعداد القوائم المالية تقارب قيمتها الدفترية وذلك نظرا لمدتها قصيرة األجل وإمكانية تسييلها على الفور. ويتم تصنيفها جميع

لقياس القيمة العادلة. لم يكن هناك تحويالت بين المستويات المختلفة للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة خالل السنة  الهرميمن التسلسل  1لمستوىا

 .الحالية أو السنة السابقة

 تحليل تواريخ االستحقاق للموجودات والمطلوبات-11

 لتوقيت توقع استردادها أو تسويتها، على التوالي:يبين الجدول أدناه تحلية الموجودات والمطلوبات وفقا 

 

  م2021ديسمبر  31

 اإلجمالي

 لاير سعودي

 شهر 12بعد  

 لاير سعودي

 شهر12خالل   

 لاير سعودي

 

 النقدية وشبه النقدية  376,194  -  376,194

32,936,850 
 

-  32,936,850 
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل            

 الربح أو الخسارة

 إجمالي الموجودات  33,313,044  -  33,313,044

      

 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخري  123,762  -  123,762

       

 إجمالي المطلوبات  123,762  -  123,762
 

  (مراجعة)م2020ديسمبر  31

 اإلجمالي

 لاير سعودي

 شهر 12بعد  

 لاير سعودي

 شهر12خالل   

 لاير سعودي

 

 النقدية وشبه النقدية  764,148  -  764,148

28,052,630  -  28,052,630 
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل            

 الربح أو الخسارة

 الذمم المدينة والسلف 3,170  -  3,170

 إجمالي الموجودات  28,819,948  -  28,819,948

      

 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخري  61,520  -  61,520

 إجمالي المطلوبات  61,520  -  61,520



  االسهم السعوديةصندوق 
استثماري مفتوح صندوق  

( االول لالستثمار)المدار من قبل شركة   

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي(
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 إدارة المخاطر المالية-12
 

 يتعرض الصندوق للمخاطر التالية الناتجة عن األدوات المالية:
 

 مخاطر االئتمان -

 السيولة. ومخاطر  -

 مخاطر السوق -
 

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

 إطار أدارة المخاطر المالية
 

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

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

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

 ومخاطر العمالت ومخاطر األسعار(.
 

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

 .الصندوق مراقبة مكونات المحفظة على أساس نصف سنوي
 

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

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

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

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

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

 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

 

 االئتمانمخاطر 
 

مالية تمثل مخاطر االئتمان المخاطر الناتجة عن اخفاق طرف ما في أداة مالية في الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف األخر الخسارة  

من المعامالت  ال يوجد لدى الصندوق نظام تصنيف داخلی رسمی. تتم إدارة مخاطر االئتمان من خالل مراقبة التعرضات المخاطر االئتمان والحد

 مع أطراف أخرى محددة وتقويم المالءة االئتمانية لألطراف األخرى بصورة مستمرة وتتم إدارة مخاطر االئتمان بشكل عام على أساس التصنيف

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

 .أطراف ذات سمعة جيدة
 

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

 .المركز المالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 م2020ديسمبر 31

  لاير سعودي

 م2021ديسمبر 31

 لاير سعودي

 

    

 النقدية وشبه النقدية 376,194  764,148

 الذمم المدينة والسلف -  3,170

767,318  376,194  



  االسهم السعوديةصندوق 
استثماري مفتوح صندوق  

( االول لالستثمار)المدار من قبل شركة   

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي(
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 )تتمة( إدارة المخاطر المالية-12

 

 مخاطر السيولة
 

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

 التي تتم تسويتها نقدا أو على شكل موجودات مالية أخرى.
 

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

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

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

 .للوفاء بااللتزامات عند نشأتها

 مخاطر السوق

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

 .على دخل الصندوق أو القيمة العادلة لألدوات المالية الخاصة بهالتي ستؤثر وأسعار األسهم، 
 

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

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.

 

 مخاطر أسعار األسهم
 

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

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

 من حيث تركيز الصناعة.مارية للصندوق االستثمن خالل تنويع المحفظة 

 

 تحليل الحساسية
 

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

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

 خاصة أسعار العموالت الخاصة وأسعار الصرف األجنبي.

 

 

 

 

  م2021ديسمبر 31  م2020ديسمبر 31

التأثير على صافي قيمة 

 األصول
  التغيير%

التأثير على صافي قيمة 

 األصول
 %التغيير

 

 البنوك 5%-+/ 743,981  5%-+/ 560,819

 المواد االساسية 5%-+/ 375,873  5%-+/ 293,741

 االتصاالت 5%-+/ 153,937  5%-+/ 157,398

 الطاقة 5%-+/ 109,096  5%-+/ 78,002

 تجزئه السلع الكمالية 5%-+/ 78,339  5%-+/ 45,995

 معدات وخدمات الرعاية الصحية 5%-+/ 69,755  5%-+/ 60,960

 المرافق العامة 5%-+/ 22,591  5%-+/ 25,826

 قطاع البناء والتشييد 5%-+/ 17,751  5%-+/ -

 السلع الراسمالية 5%-+/ 17,166  5%-+/ 11,765

 انتاج االغذية 5%-+/ 16,916  5%-+/ 63,569

 النقل 5%-+/ 14,672  5%-+/ 15,729

 التامين 5%-+/ 11,849  5%-+/ 39,817

 االستهالكيةالخدمات  5%-+/ -  5%-+/ 9,357

 تجزئة األغذية 5%-+/ -  5%-+/ 20,078

 العقارات 5%-+/ -  5%-+/ 19,577



  االسهم السعوديةصندوق 
استثماري مفتوح صندوق  

( االول لالستثمار)المدار من قبل شركة   

 إيضاحات حول القوائم المالية 
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 )تتمة( إدارة المخاطر المالية-12

 

 مخاطر العمالت
 

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

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

 

 مخاطر أسعار العموالت الخاصة
 

ال يوجد لدى الصندوق موجودات مالية أو مطلوبات مالية مرتبطة بعمولة خاصة. وعليه، يعتقد مدير الصندوق أن الصندوق غير معرض بشكل 

 مخاطر أسعار العمولة خاصة.مباشر الى أية 

 

 األحداث الالحقة13-

 

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 تقييم-14
 

 .(م 2020ديسمبر  31 :2020م )2021ديسمبر  30تقييم في السنة هو كان اخر يوم 

 

 القوائم المالية اعتماد-15
 

 م.2022 مارس 24الموافق  هـ1443 شعبان 21  تم اعتماد هذه القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الصندوق في
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