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 أهداف وسياسات االستثمار 

المستثمر بصورة معقولة  المال رأس على المحافظة مع المستثمر المال لرأس مضطردة تنمية تحقيق إلى الصندوق يهدف

بشكل رئيسي في األدوات  الصندوق حيث أن مستوى المخاطرة بالصندوق يقدر بمنخفض إلى متوسط المخاطر. يستثمر

وكذلك يستثمر بشكل رئيسي في أدوات االستثمارية ألسواق النقد و المال المتوافقة مع الضوابط الشرعية كالمرابحات، 

 مالية ذات آجال طويلة كالصكوك. الجدول أدناه يحدد جميع األدوات المالية التي يمكن أن يستثمر بها الصندوق.

نسبة االستثمار المسموح بها  نوع األداة االستثمارية
 من صافي قيمة أصول الصندوق

 مالحظات

أقصى % كحد100المجموع  صفقات المرابحة ألجل مع  ةمتوافقشريطة أن تكون  مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والخليجية 
 الضوابط الشرعية

% كحد أقصى75المجموع  أدوات الدين والصكوك المحلية والدولية المصدرة من شركات وجهات حكومية و شبه حكومية شريطة أن  
مع الضوابط الشرعية ةمتوافقتكون   

االستثمارية المركبةالمنتجات  % كحد أقصى20المجموع   المرتبطة عوائدها بأسعار الفائدة شريطة أن تكون الجهة المصدرة لها أحد البنوك  
المحلية وأن يكون رأس المال المستثمر محمي وأن تكون متوافقة مع الضوابط 

 الشرعية

صناديق المرابحة االستثمارية 
 المشتركة

% كحد أقصى50المجموع  خصة من هيئة السوق المالية شريطة أن تكون متوافقة مع الضوابط الشرعية.المر   

  

 سياسة توزيع الدخل واألرباح

م إعادة استثماره وال يتم توزيعهأي أرباح أو دخل يستلمه الصندوق يت  

  

 تقارير الصندوق

 نفيدكم بأن جميع تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

 

الصندوق للسنوات الثالث األخيرة تفاصيل صافي أصول  

 

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

 2019 1,239,097,314 12.5959 12.5959 12.2711 98,373,281 اليوجد 0.55%

 2018 888,283,872 12.2702 12.2702 11.9744 72,393,574 اليوجد 0.55%

 2017 960,366,326 11.9744 11.9734 11.7645 80,201,623 اليوجد 0.50%
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 تفاصيل أداء الصندوق

 

 

  

م 31/12/9201المصاريف والرسوم الفعلية للسنة المالية األخيرة المنتهية في   

 

بالريال السعودي  9120 مالمصروفات لعا  المصروف 

 اتعاب ادارة 5,504,396
 وساطة 3,250

 أتعاب مراجعـة   35,000
 رسوم اشراف هيئة السوق المالية 7,500
 أتعاب أعضاء مجلس االدارة 8,571

 رسوم تداول  5,000 
 رسوم الحفظ 197,626
 ضريبة القيمة المضافة 287,530

 اجمالي المصروفات المدفوعــة 6,048,873
  

 

 التغييرات الجوهرية المؤثرة على األداء 

 اليوجد

 ممارسات التصويت السنوية

 اليوجد

 

 

 

 

 

 

 

 

العائد  العائد السنوي

لخمس 

 سنوات

ئد االع

لثالث 

 سنوات

العائد 

لسنة 

 واحدة

 اسم الصندوق
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1.23% -1.02% 1.97% 3.33% 1.33% -2.27% 0.43% 2.02% 2.48% 2.65% 11.54% 7.32% 2.65% 
صندوق اليسر 

 للمرابحة والصكوك
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السنويتقرير مجلس إدارة الصندوق   

مناقشة أداء الصندوق واألنشطة  ات، تم خالل اإلجتماع9201العام  خالل تينلقد تم إجتماع مجلس إدارة الصندوق مر

:االستثمارية المتعلقة به والقرارات المتعلقة بالصندوق. أدناه جدول األعمال لإلجتماع  

( جدول أعمال مجلس إدارة الصناديق 1  

ا  ظهر 1م الساعة  9201 يوليو 41 حداألعقد يوم   

 توقيع جميع األعضاء على محضر وقرارات اإلجتماع السابق. 

 السابق االجتماع في طلبت أدناه التي العمل نقاط مراجعة. 

 .مراجعة تطورات فريق العمل بإدارة األصول 

 المراجعة السنوية لمدى كفاية عدد أعضاء مجلس إدارة الصناديق الحاليين.  

 م2018خالل العام  الصناديقداء أل مختصرة مراجعة.  

  م.2019مراجعة أداء الصناديق خالل النصف األول للعام 

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

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

  بتغييرات في مستندات الصناديق )الشروط  ما هو متعلق فيمناقشة الموافقات المطلوبة من المجلس و الخاصة

 .واألحكام ومذكرة المعلومات(

 تشمل التي و االلتزام بإدارة الخاصة المادة: 
 .االستثمار صناديق الئحة في جاء ما بتطبيق الصندوق مدير إلتزام مدى -

 .وجد إن اجتماع، آخر من السابقة للفترة المصالح تضارب -

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

 المقبل االجتماع موعد على االتفاق. 

 

( جدول أعمال مجلس إدارة الصناديق 2   

ظهرا   1م الساعة  9201 ديسمبر 15 حدعقد يوم األ   

  اإلجتماع السابقتوقيع جميع األعضاء على محضر وقرارات. 

 السابق االجتماع في طلبت التي العمل نقاط مراجعة. 

 مراجعة عدد الموظفين بفريق العمل بإدارة األصول. 

 الصناديق أداء مراجعة. 

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

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

 المجلس من المطلوبة الموافقات مناقشة. 

 تشمل التي و االلتزام بإدارة الخاصة المادة: 
 .االستثمار صناديق الئحة في جاء ما بتطبيق الصندوق مدير إلتزام مدى -

 .وجد إن اجتماع، آخر من السابقة للفترة المصالح تضارب -

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

 المقبل االجتماع موعد على االتفاق. 
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 اسم وعنوان مدير الصندوق

  07077-37شركة األول لالستثمار وهي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية بموجب ترخيص رقم 

 وعنوان الشركة كالتالي:

4163133شارع العليا العام، المملكة العربية السعودية، تلفون:  – 11431، الرياض 1467ص.ب.   

 الموقع االلكتروني

www.alawwalinvest.com 

نسم وعنوان مدير الصندوق من الباطا  

 اليوجد

نشطة االستثمار خالل الفترةأ   

 

 

 

 

 أداء صندوق االستثمار خالل الفترة

% .452 ـب مقارنة% 2 .65 الصندوق أداء كان حيث م 9201 المنصرم العام خالل اإلرشادي المؤشر على الصندوق تفوق

 عام شهد فقد. المصرفي القطاع في السيولة مستويات وبالخصوص المالية األسواق في بالتغيرات ثرامتأ للمؤشر،

 متوسط تغيير تم ولقد(. السايبور) السعودي الريال على السعودية البنوك بين الفائدة معدل في إرتفاع 1920

 والمرابحات للودائع الفائدة أسعار تحركات من ممكن قدر كبربأ اإلستفادة للصندوق ليتسنى الصندوق إستحقاقات

.2020 العام خالل المتوقعة  

 

 

 

13.93%

11.54%

55.85%

18.69%

31/12/2019توزيع األصول حسب النوع كما بتاريخ 

صناديق إستثمارية

نقد

ودائع و مرابحات

صكوك
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 تفاصيل تغييرات شروط وأحكام الصندوق

 بشروط وأحكام الصندوق)أ(  58تغييرات واجبة اإلشعار بحسب المادة 
 # الصيغىة الحالية الصيغة الجديدة مالحظات

 )أ( 58تغيير واجب اإلشعار بحسب المادة  -الشروط واألحكام(  -البنك )بقائمة المصطلحات 

 1 البنك األول  ال يوجد )تم شطبها( تم شطب هذه الفقرة لعدم الحاجة الفعلية لها

 )أ( 58تغيير واجب اإلشعار بحسب المادة  -الشروط واألحكام(  -أهداف صندوق االستثمار  3سياسات االستثمار )بالبند رقم 

 تعديل بالصياغة

يجوز لمدير الصندوق استثمار أموال  واصول الصندوق في أي 

نوع من األدوات اإلستثمارية الصادرة من مدير الصندوق أو من 

 الصندوق تابعيه، على ان يتم االستثمار طبقاً ألهداف و قيود

يجوز لمدير الصندوق استثمار اصول الصندوق في 

أي نوع من األدوات اإلستثمارية الصادرة عن البنك 

األول على ان يتم االستثمار طبقاً ألهداف و قيود 

 الصندوق

2 

 )أ( 58ب اإلشعار بحسب المادة تغيير واج -الشروط واألحكام(  -مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب  7رسوم التعامل والوساطة )بالبند رقم 

 تعديل بالصياغة
هي الرسوم التي تدفع مقابل شراء أو بيع األوراق المالية التي 

 يستثمر بها الصندوق

هي الرسوم التي تدفع مقابل شراء أو بيع األوراق 

المالية التي يستثمر بها الصندوق، وتدفع على 

دفعتين دفعة خاصة بشركة تداول ودفعة للشركة 

 القائمة بعمل الوساطة عند تنفيذ الصفقة

3 

 )أ( 58تغيير واجب اإلشعار بحسب المادة  -الشروط واألحكام(  -مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب  7رسوم خدمات الهيئة الشرعية )بالبند رقم 

 تم شطب الرسوم لعدم تطبيقها

تعامالت وهي الرسوم التي تدفع  للهيئة الشرعية المشرفه على 

 الصندوق

ال يدفع الصندوق أي رسوم حيث تتولى الشركة توفير كافة 

 خدمات الهيئة الشرعية

وهي الرسوم التي يدفعها الصندوق للهيئة الشرعية 

 المشرفه على تعامالت الصندوق

لاير سعودي بحد أقصى لكل عضو  10,000مبلغ 

 يدفعها الصندوق بشكل سنوي

 كل سنة ميالدية تحتسب بشكل يومي وتخصم بنهاية

4 

 58تغيير واجب اإلشعار بحسب المادة  -الشروط واألحكام(  -التعامالت الخاصة بالصندوق  9ماليين لاير كحد أدنى لصافي قيمة أصول الصندوق )بالبند رقم  10اإلجراءات التصحيحية الالزمة لضمان استيفاء متطلب 

 )أ(

 تعديل بالصياغة بما يتوافق مع اللوائح

حالة نزول صافي قيمة أصول الصندوق لتصبح أدنى من في 

مبلغ عشرة ماليين لاير سعودي، سيقوم مدير الصندوق بإبالغ 

مسؤول المطابقة واإللتزام لديه ومجلس إدارة الصندوق وهيئة 

السوق المالية  وسيمهل الصندوق مدة ستة أشهر ميالدية لتصحيح 

في الصندوق، الوضع عبر الحصول على مزيد من اإلشتراكات 

وفي حال تعذر ذلك بعد إنقضاء المهلة سيقوم مدير الصندوق 

 بإتخاذ اإلجراءات الالزمة إلنهاء الصندوق.

في حالة نزول صافي قيمة أصول الصندوق لتصبح 

أدنى من مبلغ عشرة ماليين لاير سعودي، سيقوم 

مدير الصندوق بإبالغ مسؤول المطابقة واإللتزام 

صندوق وهيئة السوق المالية لديه ومجلس إدارة ال

وسيلتمس إمهال الصندوق مدة ستة أشهر ميالدية 

لتصحيح الوضع عبر الحصول على مزيد من 

اإلشتراكات في الصندوق، وفي حال تعذر ذلك بعد 

إنقضاء المهلة سيقوم مدير الصندوق بإتخاذ 

اإلجراءات الالزمة إلنهاء الصندوق. وتجدر اإلشارة 

امله تم إستثناء الصندوق من إلى أن هذا البند بك

اإللتزام به خالل هذه الفترة وسيتم اإللتزام به من 

م وذلك وفقاً لتعليمات  2018ديسمبر  01تاريخ 

 الهيئة.

5 

 )أ( 58تغيير واجب اإلشعار بحسب المادة  -الشروط واألحكام(  -إنهاء صندوق االستثمار  18الحاالت التي تستوجب إنهاء الصندوق )بالبند رقم 

 تعديل بالصياغة بما يتوافق مع اللوائح

في حالة إنخفاض قيمة صافي أصول الصندوق ألقل من عشرة 

ماليين لاير سعودي.خالل ستة أشهر من تاريخ هذا اإلنخفاض. 

يقوم مدير الصندوق بإشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابياً بإنهاء 

من تاريخ إنهاء يوماً  21الصندوق لهذا السبب قبل مدة ال تقل عن 

 الصندوق.

في حالة إنخفاض قيمة صافي أصول الصندوق ألقل 

من عشرة ماليين لاير سعودي.خالل ستة أشهر من 

تاريخ هذا اإلنخفاض. ويقوم مدير الصندوق بإشعار 

الهيئة ومالكي الوحدات كتابياً بإنهاء الصندوق لهذا 

يوماً من تاريخ إنهاء  21السبب قبل مدة ال تقل عن 

صندوق. وتجدر اإلشارة إلى أن هذا البند تم إستثناء ال

الصندوق من اإللتزام به خالل هذه الفترة وسيتم 

م وذلك  2018ديسمبر  01اإللتزام به من تاريخ 

 وفقاً لتعليمات الهيئة.

6 

 

 )أ( بشروط وأحكام الصندوق 57تغييرات مهمة بحسب المادة 
 # الصيغىة الحالية الصيغة الجديدة مالحظات

 )أ( 57تغيير مهم بحسب المادة  -الشروط واألحكام(  -مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب  7رسوم تدفع لمدقق الحسابات المستقل )بالبند رقم 

 2019لتغير الرسوم للسنة المالية 
لاير سعودي بحد أقصى يدفعها الصندوق بشكل  40,000مبلغ 

 سنوي

يدفعها لاير سعودي بحد أقصى  35,000مبلغ 

 الصندوق بشكل سنوي
1 

 )أ( 57تغيير مهم بحسب المادة  -الشروط واألحكام(  -مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب  7رسوم التعامل والوساطة )بالبند رقم 

 تعديل وتوضيح للرسوم التي قد يتم تطبيقها عند التعامل

 500% من إجمالي قيمة الصفقة وبحد أدنى 0.10مبلغ يساوي 

لاير سعودي للصكوك والسندات المحلية المتداولة في السوق 

 المالية السعودية

 و

% من إجمالي 0.10لاير سعودي يضاف له  750مبلغ يساوي 

قيمة الصفقة للصكوك والسندات المحلية الغير متداولة في السوق 

 المالية السعودية

 و

% من 0.652بالنسبة للصكوك والسندات الدولية مبلغ يساوي 

 مالي قيمة الصفقة بحد أقصىإج

 2 % من إجمالي قيمة الصفقة0.10مبلغ يساوي 
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 )أ( بمذكرة المعلومات 58تغييرات واجبة اإلشعار بحسب المادة 
 # الصيغىة الحالية الصيغة الجديدة مالحظات

 )أ( 58تغيير واجب اإلشعار بحسب المادة  -مذكرة المعلومات(  –االستثمار وممارساته سياسات  2أنواع األوراق المالية التي يستثمر فيها الصندوق وسياسات التركيز )بالبند رقم 

 تعديل بالصياغة

يجوز لمدير الصندوق استثمار أموال  واصول الصندوق في أي 

نوع من األدوات اإلستثمارية الصادرة من مدير الصندوق أو من 

 الصندوقتابعيه، على ان يتم االستثمار طبقاً ألهداف و قيود 

يجوز لمدير الصندوق استثمار اصول الصندوق في 

أي نوع من األدوات اإلستثمارية الصادرة عن البنك 

األول على ان يتم االستثمار طبقاً ألهداف و قيود 

 الصندوق

 

1 

 )أ( 58المادة تغيير واجب اإلشعار بحسب  -مذكرة المعلومات(  –معلومات عامة  4األداء السابق للصندوق )بالبند رقم 

 تحديث بيانات
تحديث الجدول والرسم البياني الذي يوضح األداء للصندوق 

 والمؤشر في الفترات الماضية

جدول ورسم بياني يوضح األداء للصندوق والمؤشر 

 في الفترات الماضية

 

2 

 )أ( 58تغيير واجب اإلشعار بحسب المادة  -المعلومات( مذكرة  -مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب  5رسوم التعامل والوساطة )بالبند رقم 

 تعديل بالصياغة
هي الرسوم التي تدفع مقابل شراء أو بيع األوراق المالية التي 

 يستثمر بها الصندوق

هي الرسوم التي تدفع مقابل شراء أو بيع األوراق 

المالية التي يستثمر بها الصندوق، وتدفع على 

تداول ودفعة للشركة  دفعتين دفعة خاصة بشركة

 القائمة بعمل الوساطة عند تنفيذ الصفقة

3 

 )أ( 58تغيير واجب اإلشعار بحسب المادة  -مذكرة المعلومات(  –مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب  5رسوم خدمات الهيئة الشرعية )بالبند رقم 

 تم شطب الرسوم لعدم تطبيقها

الشرعية المشرفه على تعامالت وهي الرسوم التي تدفع  للهيئة 

 الصندوق

ال يدفع الصندوق أي رسوم حيث تتولى الشركة توفير كافة 

 خدمات الهيئة الشرعية

وهي الرسوم التي يدفعها الصندوق للهيئة الشرعية 

 المشرفه على تعامالت الصندوق

لاير سعودي بحد أقصى لكل عضو  10,000مبلغ 

 يدفعها الصندوق بشكل سنوي

 كل يومي وتخصم بنهاية كل سنة ميالديةتحتسب بش

 

4 

 )أ( 58تغيير واجب اإلشعار بحسب المادة  -مذكرة المعلومات(  -مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب  5جداول المصاريف والرسوم الفعلية )بالبند رقم 

 5 المصاريف والرسوم الفعليةجداول تحوي  تحديث الجداول التي تحوي المصاريف والرسوم الفعلية تحديث بيانات

 )أ( 58تغيير واجب اإلشعار بحسب المادة  -مذكرة المعلومات(  -التعامل  7ماليين لاير كحد أدنى لصافي قيمة أصول الصندوق )بالبند رقم  10اإلجراءات التصحيحية الالزمة لضمان استيفاء متطلب 

 تعديل بالصياغة بما يتوافق مع اللوائح

صافي قيمة أصول الصندوق لتصبح أدنى من في حالة نزول 

مبلغ عشرة ماليين لاير سعودي، سيقوم مدير الصندوق بإبالغ 

مسؤول المطابقة واإللتزام لديه ومجلس إدارة الصندوق وهيئة 

السوق المالية  وسيمهل الصندوق مدة ستة أشهر ميالدية لتصحيح 

، الوضع عبر الحصول على مزيد من اإلشتراكات في الصندوق

وفي حال تعذر ذلك بعد إنقضاء المهلة سيقوم مدير الصندوق 

 بإتخاذ اإلجراءات الالزمة إلنهاء الصندوق.

في حالة نزول صافي قيمة أصول الصندوق لتصبح 

أدنى من مبلغ عشرة ماليين لاير سعودي، سيقوم 

مدير الصندوق بإبالغ مسؤول المطابقة واإللتزام 

ة السوق المالية لديه ومجلس إدارة الصندوق وهيئ

وسيلتمس إمهال الصندوق مدة ستة أشهر ميالدية 

لتصحيح الوضع عبر الحصول على مزيد من 

اإلشتراكات في الصندوق، وفي حال تعذر ذلك بعد 

إنقضاء المهلة سيقوم مدير الصندوق بإتخاذ 

اإلجراءات الالزمة إلنهاء الصندوق. وتجدر اإلشارة 

تثناء الصندوق من إلى أن هذا البند بكامله تم إس

اإللتزام به خالل هذه الفترة وسيتم اإللتزام به من 

م وذلك وفقاً لتعليمات  2018ديسمبر  01تاريخ 

 الهيئة.

 

6 

 )أ( 58تغيير واجب اإلشعار بحسب المادة  -مذكرة المعلومات(  -مجلس إدارة الصندوق  10الوظائف السابقة والحالية )بالبند رقم 

 تحديث بيانات

 تحديث الوظائف السابقة والحالية لألعضاء أدناه

 خالد بن ناصر بن عبدالرحمن المعمر -1

 علي بن عمر بن علي القديحي -2

 عبد الحميد بن عبد المحسن بن صالح الصالح -3

 الوظائف السابقة والحالية لألعضاء أدناه

 خالد بن ناصر بن عبدالرحمن المعمر -1

 علي بن عمر بن علي القديحي -2

لحميد بن عبد المحسن بن صالح عبد ا -3

 الصالح

 

7 

 )أ( 58تغيير واجب اإلشعار بحسب المادة  -مذكرة المعلومات(  -مجلس إدارة الصندوق  10الصناديق التي يشرف عليها المجلس )بالبند رقم 

 تحديث عدد الصناديق التي يشرف عليها المجلس حاليا

 صندوق اليسر لألسهم السعودية.

 السعودية.صندوق األسهم 

 صندوق أسهم المؤسسات المالية السعودية.

 صندوق األسهم الخليجية.

 صندوق أسواق النقد بالريال السعودي.

 صندوق اليسر للمرابحة بالريال السعودي.

 صندوق اليسر للمرابحة و الصكوك.

 صندوق األمان متعدد األصول.

 صندوق الميزان متعدد األصول.

 صندوق الطموح متعدد األصول.

 صندوق اليسر األمان متعدد األصول.

 صندوق اليسر الميزان متعدد األصول.

 صندوق اليسر الطموح متعدد األصول.

 صندوق اليسر لألسهم السعودية.

 صندوق األسهم السعودية.

 صندوق أسهم المؤسسات المالية السعودية.

 صندوق األسهم الخليجية.

 صندوق اليسر لألسهم الخليجية.

 لنقد بالريال السعودي.صندوق أسواق ا

 صندوق اليسر للمرابحة بالريال السعودي.

 صندوق اليسر للمرابحة و الصكوك. 

 صندوق اليسر لإلكتتابات األولية.

 

 

 

8 

 )أ( 58تغيير واجب اإلشعار بحسب المادة  -مذكرة المعلومات(  -الهيئة الشرعية  11الهيئة الشرعية )بالبند رقم 

الرقابة الشرعية لمسمى الهيئة الشرعية + إضافة عضو + تعديل في مسمى لجنة 

 تعديل في الصياغة
 9 مسمى لجنة الرقابة الشرعية -1 تم تعديله للهيئة الشرعية في كل المستند -1
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تستثمر كافة الصناديق المتوافقة مع الضوابط الشرعية  -2

التي تديرها شركة األول لالستثمار في األدوات 

االستثمارية  المتوافقة مع الضوابط الشرعية ضمن 

المذكورة أدناه. ويأخذ مدير الصندوق موافقة المعايير 

الهيئة الشرعية في حال إضافة أي استثمار جديد 

 للصندوق.

تم شطب بند المكافئات حيث أن الصندوق ال يتم تحميله  -3

 أي أتعاب.

إضافة الدكتور الشيخ عبدهللا بن محمد المطلق، كما تم  -4

 نقاطتعديل صياغة السيرة الذاتية لكل األعضاء على شكل 

تستثمر كافة الصناديق المتوافقة مع الضوابط  -2

الشرعية التي تديرها شركة األول لالستثمار 

في صناديق المرابحات والصكوك واألسهم 

المتوافقة مع الضوابط الشرعية ضمن 

المعايير المذكورة أدناه. ويأخذ مدير 

لى الصندوق موافقة لجنة الرقابة الشرعية ع

 االستثمار في أي صندوق استثماري جديد.

شركة األول لالستثمار تستفيد من خدمات  -3

الهيئة الشرعية للبنك األول فيتشاركون في 

دفع األتعاب عن كل صندوق في السنة 

لاير سعودي كحد أقصى  10,000الواحدة 

 لكل عضو.

 تم إضافة عضو جديد للهيئة الشرعية -4

 

 )أ( 58تغيير واجب اإلشعار بحسب المادة  -مذكرة المعلومات(  -مدير الصندوق  12الصندوق )بالبند رقم البيانات المالية لمدير 

 تحديث البيانات المالية لمدير الصندوق

شركة األول لالستثمار وهي شركة استثمارية مرخصة من قبل 

، بتاريخ 07077-37هيئة السوق المالية بموجب الترخيص رقم 

م، وقد بلغ رأس مال  08/01/2008الموافق هـ  30/12/1428

مليون لاير سعودي. كما وأنه للسنة المالية  400الشركة المدفوع 

م قد بلغ مجموع األصول للشركة مبلغ  31/12/2018المنتهية في 

لاير 749,058,000لاير سعودي مقارنة بمبلغ 807,274,000

سعودي للعام السابق، وبلغت إيرادات الشركة مبلغ 

لاير  48,521,000لاير سعودي مقارنة بمبلغ 54,098,000

سعودي للعام السابق، وبلغ صافي ربح السنة مبلغ 

لاير سعودي  1,192,000لاير سعودي مقارنة بمبلغ 4,762,000

 للعام السابق.

شركة األول لالستثمار وهي شركة استثمارية 

مرخصة من قبل هيئة السوق المالية بموجب 

 30/12/1428، بتاريخ 07077-37الترخيص رقم 

م، وقد بلغ رأس مال  08/01/2008هـ الموافق 

مليون لاير سعودي. كما وأنه  400الشركة المدفوع 

م قد بلغ  31/12/2017للسنة المالية المنتهية في 

لاير  748,384,000مجموع األصول للشركة مبلغ 

لاير سعودي 554,330,000سعودي مقارنة بمبلغ 

بلغت إيرادات الشركة مبلغ للعام السابق، و

لاير سعودي مقارنة بمبلغ  48,521,000

لاير سعودي للعام السابق، وبلغ  59,621,000

لاير سعودي  6,674,000صافي ربح السنة مبلغ 

لاير سعودي للعام  15,725,000مقارنة بمبلغ 

 السابق.

10 

 )أ( 58تغيير واجب اإلشعار بحسب المادة  -مذكرة المعلومات(  -ق مدير الصندو 12الوظيفة الحالية لعضو بمجلس اإلدارة )بالبند رقم 

 تحديث بيانات

  السيد/ سورن كرينغ نيكواليزن،

 –نائب العضو المنتدب للدمج والتحول للبنك السعودي البريطاني 

 عضو

  السيد/ سورن كرينغ نيكواليزن،

 عضو مجلس إدارة –العضو المنتدب للبنك األول 
11 

 

 

 )أ( بمذكرة المعلومات 57مهمة بحسب المادة تغييرات 
 # الصيغىة الحالية الصيغة الجديدة مالحظات

 )أ( 57تغيير مهم بحسب المادة  -مذكرة المعلومات(  -مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب  5رسوم تدفع لمدقق الحسابات المستقل )بالبند رقم 

 2019لتغير الرسوم للسنة المالية 
لاير سعودي بحد أقصى يدفعها الصندوق بشكل  40,000مبلغ 

 سنوي

لاير سعودي بحد أقصى يدفعها  35,000مبلغ 

 الصندوق بشكل سنوي
1 

 )أ( 57تغيير مهم بحسب المادة  -مذكرة المعلومات(  -مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب  5رسوم التعامل والوساطة )بالبند رقم 

 قد يتم تطبيقها عند التعامل تعديل وتوضيح للرسوم التي

 500% من إجمالي قيمة الصفقة وبحد أدنى 0.10مبلغ يساوي 

لاير سعودي للصكوك والسندات المحلية المتداولة في السوق 

 المالية السعودية

 و

% من إجمالي 0.10لاير سعودي يضاف له  750مبلغ يساوي 

السوق  قيمة الصفقة للصكوك والسندات المحلية الغير متداولة في

 المالية السعودية

 و

% من 0.652بالنسبة للصكوك والسندات الدولية مبلغ يساوي 

 إجمالي قيمة الصفقة بحد أقصى

 2 % من إجمالي قيمة الصفقة0.10مبلغ يساوي 

 

 

 

 

 

 

 

 



  صندوق اليسر للمرابحة والصكوك

RESTRICTED 

 

 

 

 

 

 )أ( بملخص المعلومات الرئيسة 58تغييرات واجبة اإلشعار بحسب المادة 
 # الصيغىة الحالية الصيغة الجديدة مالحظات

 )أ( 58تغيير واجب اإلشعار بحسب المادة  -ملخص المعلومات الرئيسة  –سياسات االستثمار وممارساته 

 تعديل بالصياغة

يجوز لمدير الصندوق استثمار أموال  واصول الصندوق في أي 

نوع من األدوات اإلستثمارية الصادرة من مدير الصندوق أو من 

 االستثمار طبقاً ألهداف و قيود الصندوق تابعيه، على ان يتم

يجوز لمدير الصندوق استثمار اصول الصندوق في 

أي نوع من األدوات اإلستثمارية الصادرة عن البنك 

األول على ان يتم االستثمار طبقاً ألهداف و قيود 

 الصندوق

1 

 )أ( 58حسب المادة تغيير واجب اإلشعار ب -ملخص المعلومات الرئيسة  –األداء السابق للصندوق 

 تحديث بيانات
تحديث الجدول والرسم البياني الذي يوضح األداء للصندوق 

 والمؤشر في الفترات الماضية

جدول ورسم بياني يوضح األداء للصندوق والمؤشر 

 في الفترات الماضية
2 

 )أ( 58بحسب المادة  تغيير واجب اإلشعار -ملخص المعلومات الرئيسة  -مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب 

 تعديل بالصياغة
هي الرسوم التي تدفع مقابل شراء أو بيع األوراق المالية التي 

 يستثمر بها الصندوق

هي الرسوم التي تدفع مقابل شراء أو بيع األوراق 

المالية التي يستثمر بها الصندوق، وتدفع على 

دفعتين دفعة خاصة بشركة تداول ودفعة للشركة 

 بعمل الوساطة عند تنفيذ الصفقةالقائمة 

3 

 )أ( 58تغيير واجب اإلشعار بحسب المادة  -ملخص المعلومات الرئيسة  -مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب 

 تم شطب الرسوم لعدم تطبيقها

وهي الرسوم التي تدفع  للهيئة الشرعية المشرفه على تعامالت 

 الصندوق

تتولى الشركة توفير كافة ال يدفع الصندوق أي رسوم حيث 

 خدمات الهيئة الشرعية

وهي الرسوم التي يدفعها الصندوق للهيئة الشرعية 

 المشرفه على تعامالت الصندوق

لاير سعودي بحد أقصى لكل عضو  10,000مبلغ 

 يدفعها الصندوق بشكل سنوي

 تحتسب بشكل يومي وتخصم بنهاية كل سنة ميالدية

4 

 

 )أ( بملخص المعلومات الرئيسة 57 تغييرات مهمة بحسب المادة
 # الصيغىة الحالية الصيغة الجديدة مالحظات

 )أ( 57تغيير مهم بحسب المادة  -ملخص المعلومات الرئيسة  -رسوم تدفع لمدقق الحسابات المستقل  -مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب

 2019لتغير الرسوم للسنة المالية 
أقصى يدفعها الصندوق بشكل  لاير سعودي بحد 40,000مبلغ 

 سنوي

لاير سعودي بحد أقصى يدفعها  35,000مبلغ 

 الصندوق بشكل سنوي
1 

 )أ( 57تغيير مهم بحسب المادة  -ملخص المعلومات الرئيسة  -رسوم التعامل والوساطة  -مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب

 تعديل وتوضيح للرسوم التي قد يتم تطبيقها عند التعامل

 500% من إجمالي قيمة الصفقة وبحد أدنى 0.10مبلغ يساوي 

لاير سعودي للصكوك والسندات المحلية المتداولة في السوق 

 المالية السعودية

 و

% من إجمالي 0.10لاير سعودي يضاف له  750مبلغ يساوي 

قيمة الصفقة للصكوك والسندات المحلية الغير متداولة في السوق 

 المالية السعودية

 و

% من 0.652لنسبة للصكوك والسندات الدولية مبلغ يساوي با

 إجمالي قيمة الصفقة بحد أقصى

 2 % من إجمالي قيمة الصفقة0.10مبلغ يساوي 
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 معلومات إضافية

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

مستندات الصندوق )الشروط واألحكام، ومذكرة المعلومات، وملخص المعلومات الرئيسة( المتوفرة في  خالل مراجعة

 موقع مدير الصندوق اإللكتروني.

 

 نسبة رسوم اإلدارة المحتسبة على الصناديق التي يمكن أن يستثمر فيها الصندوق

 

 

 

 

 العموالت الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق

 ال يوجد

 

  2019تجاوزات الصندوق خالل عام 

 

 الصندوق. *التجاوز النشط يحدث بفعل مدير الصندوق نتيجة إلجراء إتخذه مدير الصندوق، التجاوز الغير نشط يحدث بسبب تغيرات خارجة عن سيطرة مدير

 

 

 

 

 

 

 اسم الصندوق نسبة الرسوم اإلدارية

بالريال السعوديصندوق فالكم للمرابحة  0.50%  

تاريخ إصالح 
 التجاوز

مسبب التجاوز )نشط / غير 
 نشط*(

 تاريخ التجاوز نوع التجاوز التفاصيل

هـفقرة  41المادة  غير نشط 21/01/2019   29/04/2018 الئحة صناديق االستثمار 

ـهفقرة  41لمادة ا غير نشط 21/01/2019   29/04/2018 الئحة صناديق االستثمار 

هـفقرة  41لمادة ا غير نشط 10/02/2019   30/01/2018 الئحة صناديق االستثمار 

هـفقرة  41لمادة ا غير نشط 10/02/2019   30/01/2018 الئحة صناديق االستثمار 

هـفقرة  41لمادة ا غير نشط 18/04/2019   10/03/2019 الئحة صناديق االستثمار 

جفقرة  41المادة  غير نشط 18/08/2019   04/08/2019 الئحة صناديق االستثمار 

جفقرة  41المادة  غير نشط 28/10/2019   20/10/2019 الئحة صناديق االستثمار 

دفقرة  41المادة  غير نشط الزال مفتوح  05/11/2019 الئحة صناديق االستثمار 
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 اسم وعنوان أمين الحفظ

  07070-37شركة الریاض المالیة وھي شركة استثماریة مرخصة من قبل ھیئة السوق المالیة بموجب الترخیص رقم 

 عنوان المكتب الرئیس ھو اآلتي

،المملكة العربیة السعودیة 12331-3712العلیا. الریاض  –شارع التخصصي   

4865858تلفون:   

 الموقع االلكتروني

www.riyadcapital.com 

 مسؤوليات أمين الحفظ

 يعد أمين الحفظ مسؤوال  عن التزاماته المذكورة في اللوائح النظامية وتشمل اآلتي:

يعد أمين الحفظ مسؤوال  عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكي الوحدات، كما يعد مسؤوال  عن إتخاذ  – 1

الالزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.جميع اإلجراءات   

فصل األصول، حيث يجب على أمين الحفظ فتح حساب منفصل لدى بنك محلي باسمه لكل صندوق استثمار يعمل  – 2

اإلستثمار ذي العالقة. كما يتوجب على أمين الحفظ فصل أصول كل أمين حفظ له، ويكون الحساب لصالح صندوق 

عن أصول عمالئه اآلخرين.صندوق استثماري عن أصوله و  

يجب على أمين الحفظ إيداع جميع المبالغ النقدية العائدة لصندوق االستثمار في الحساب المشار اليه في الفقرة  – 3

( ويجب أن يخصم من ذلك الحساب المبالغ المستخدمة لتمويل االستثمارات ومصاريف إدارة الصندوق 2السابقة )رقم 

 ومصاريف عملياته.

أمين الحفظ بموجب العقد المبرم، مسؤوال عن القيام بدور المدير اإلداري للصندوق وبالتالي لم يتم الحصول  ال يعد -4

 على بيان مبني على رأيه حول ما إذا كان مدير الصندوق قد قام باآلتي:
 المعلومات. إصدار ونقل واسترداد الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة 

 .تقويم وحساب سعر الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات 

 .مخالفة أي من قيود االستثمار وصالحيات االقتراض المعمول بها في الئحة صناديق االستثمار 

 اسم وعنوان مراجع الحسابات القانوني

ون قانونيونشركة ايرنست أند يونغ محاسب  

 وعنوان الشركة كالتالي:

  2374740المملكة العربية السعودية، تلفون:  – 11461، الرياض 2732ص.ب. 

 رأي المحاسب القانوني

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

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

ه حسب متطلبات الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. كما أن اإلبالغ عنه من قبل مراجع الحسابات في تقرير

القوائم المالية تقدم صورة صحيحة وعادلة لصافي الدخل وصافي األرباح والخسائر ألصول صندوق االستثمار عن الفترة 

في نهاية الفترة. المالية تقدم صورة صحيحة وعادلة للمركز المالي لصندوق االستثمار القوائمالمحاسبية المعنية وأن   

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

 )مدار من قبل شركة األول لالستثمار(
 

 القوائم المالية

 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 



 

 
 323/11/45رقم التسجيل 

 1010383821رقم السجل التجاري 
 

 +966 11 215 9898 هاتف:

 4740 273 11 966+ 
 +966 11 273 4730 فاكس:

 
ey.ksa@sa.ey.com 

ey.com/mena 

 ارنست ويونغ وشركاهم )محاسبون قانونيون(شركة 

 شركة تضامنية
 المركز الرئيس
 الدور الرابع عشر –برج الفيصلية 

 طريق الملك فهد
 2732ص.ب: 
 11461الرياض 

 المملكة العربية السعودية

 

 
 

 

 

 

 تقرير المراجع المستقل
 إلى مالكي الوحدات في صندوق اليسر للمرابحة والصكوك 

  )مدار من قبل شركة األول لالستثمار(
 

 الرأي
لقد راجعنا القوائم المالية لصندوق اليسر للمرابحة والصكوك )"الصندوق"( المدار من قبل شركة األول لالستثمار )"مدير 

، وقائمة الدخل الشامل وقائمة التدفقات النقدية، 2019ديسمبر  31على قائمة المركز المالي كما في  الصندوق"(، والتي تشتمل
وقائمة التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، واإليضاحات المرفقة بالقوائم المالية، بما في ذلك ملخص 

 للسياسات المحاسبية الهامة.
 

، 2019ديسمبر  31م المالية المرفقة تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للصندوق كما في في رأينا، أن القوائ
ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربي ة وأدائه المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا

 األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. السعودية والمعايير واإلصدارات
 

 أساس الرأي
تمت مراجعتنا وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم 

. إننا مستقلون عن الصندوق وفقا لقواعد سلوك توضيحها في قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية في تقريرنا
 وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، كما أننا التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية

 فير أساس إلبداء رأينا.األخرى وفقا لتلك القواعد. باعتقادنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتو
 

 مسؤوليات اإلدارة ومجلس اإلدارة حول القوائم المالية
 إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بشكل عادل وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية

السعودية للمحاسبين القانونيين، وأحكام الئحة صناديق االستثمار  السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة
المعمول بها الصادرة عن مجلس إدارة هيئة السوق المالية وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات، وعن الرقابة الداخلية 

 خطأ.التي تراها اإلدارة ضرورية إلعداد قوائم مالية خالية من تحريٍف جوهري ناتج عن غش أو 
 

عند إعداد القوائم المالية، فإن اإلدارة مسؤولة عن تقويم مقدرة الصندوق على االستمرار في العمل وفقا لمبدأ االستمرارية 
واإلفصاح حسبما هو مالئم، عن األمور ذات العالقة بمبدأ االستمرارية، وتطبيق مبدأ االستمرارية في المحاسبة، ما لم تكن هناك 

 تصفية الصندوق أو إيقاف عملياته أو ليس هناك خيار مالئم بخالف ذلك.نية لدى االدارة ل
 

 إن مجلس إدارة الصندوق مسؤول عن اإلشراف على عملية إعداد التقرير المالي في الصندوق.
 

 مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية
المالية ككل خالية من تحريٍف جوهري ناتج عن غش أو خطأ، تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم 

وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، إال أنه ليس ضماناً على أن المراجعة 
ية ستكشف دائماً عن تحريٍف جوهري موجود. التي تم القيام بها وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعود

يمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتُعَد جوهرية، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان بشكل معقول يمكن توقع أنها ستؤثر 
 على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناًء على هذه القوائم المالية.

 
للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ وكجزء من المراجعة وفقا 

 على نزعة الشك المهني خالل المراجعة. كما نقوم بـ:
 

تحديد وتقويم مخاطر وجود تحريفات جوهرية في القوائم المالية سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ  •
مراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومالئمة لتوفير أساس إلبداء رأينا. ويعد خطر إجراءات 

عدم اكتشاف أي تحريف جوهري ناتج عن الغش أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ، ألن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو 
 لرقابة الداخلية.تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز إلجراءات ا
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 قائمة المركز المالي
 2019 ديسمبر 31كما في 

 
 

 
 ديسمبر 31

2019 
 ديسمبر 31

2018 
 لاير سعودي لاير سعودي إيضاح 

 ─── ─────────── ───────── 

    الموجودات

 39,155,474 137,334,434  نقدية وشبه نقدية
 143,290,996 172,571,523 5 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 363,201,907 696,023,000 6 ايداعات مرابحة مقاسة بالتكلفة المطفأة 

 343,072,349 233,237,744 7 استثمارات مقاسة بالتكلفة المطفأة

  ───────────── ─────────── 

 888,720,726 1,239,166,701  إجمالي الموجودات
  ═════════════ ═══════════ 

    المطلوبات
 436,854 69,387 10 الدفع مصاريف مستحقة

  ───────────── ─────────── 

    حقوق الملكية
 888,283,872 1,239,097,314  صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات القابلة لالسترداد

  ───────────── ─────────── 

 888,720,726 1,239,166,701  إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

  ═════════════ ═══════════ 

 72,393,574 98,373,281  وحدات مصدرة
  ═════════════ ═══════════ 

    
 12,2702 12,5959  صافي قيمة الموجودات العائدة لكل وحدة

  ═══════════ ═════════ 
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 )مدار من قبل شركة األول لالستثمار(

جزًءا من هذه القوائم المالية. 17إلى  1اإليضاحات المرفقة من تشكل   
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 قائمة الدخل الشامل
 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
  

 2019 2018 
 لاير سعودي لاير سعودي إيضاح 

 ─── ───────── ───────── 

    الدخل
 6,090,190 5,179,633 8 صافي ربح استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 19,075,844  29,189,659  دخل عمولة خاصة
  ────────── ───────── 

  34,369,292 25,166,034 
  ────────── ───────── 

    
    المصاريف
 (4,219,426) (5,504,396) 9 أتعاب إدارة

 (288,271) (544,477) 11 مصاريف أخرى
  ────────── ───────── 

  (6,048,873) (4,507,697) 
  ────────── ───────── 

 20,658,337 28,320,419  صافي دخل السنة
 -     -  الدخل الشامل اآلخر

  ────────── ───────── 

 20,658,337 28,320,419  إجمالي الدخل الشامل للسنة
  ═════════ ═════════ 
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 قائمة التغيرات في حقوق الملكية
 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2019 

 لاير سعودي
2018 

 لاير سعودي
 ─────────── ───────── 

 960,313,322 888,283,872 حقوق الملكية في بداية السنة
 ─────────── ───────── 

 20,658,337 28,320,419 ربح السنة
 - - الدخل الشامل اآلخر للسنة

 ─────────── ───────── 

 28,320,419 20,658,337 
   

 327,672,660 884,468,142 وحدات مصدرة خالل السنة
 (420,360,447) (561,975,119) وحدات مستردة خالل السنة

 ────────── ───────── 

 888,283,872 1,239,097,314 الملكية في نهاية السنةحقوق 
 ═══════════ ═════════ 

   
 وحدات وحدات 

 ───────── ───────── 

   معامالت الوحدات القابلة لالسترداد
   

   فيما يلي ملخصاً لمعامالت الوحدات القابلة لالسترداد خالل السنة:
   

 80,201,624 72,393,574 الوحدات في بداية السنة
 ───────── ───────── 

   
 26,883,123 71,068,284 وحدات مصدرة خالل السنة
 (34,691,173) (45,088,577) وحدات مستردة خالل السنة

 ───────── ───────── 

 (7,808,050) 25,979,707 صافي الزيادة )النقص( في الوحدات
 ───────── ───────── 

 72,393,574 98,373,281 نهاية السنة الوحدات في
 ═════════ ═════════ 
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 قائمة التدفقات النقدية
 2019ديسمبر  31 للسنة المنتهية في

 
 

  
 إيضاح

2019 
 لاير سعودي

2018 
 لاير سعودي

 ──── ───────── ───────── 

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 20,658,337 28,320,419  صافي دخل السنة

    التعديالت لتسوية ربح السنة إلى صافي التدفقات النقدية:
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  عنخسائر )أرباح( غير محققة 

 الخسارة
8 

 
 
(813,858) 3,312,430 

  ──────────── ───────── 

  27,506,561 23,970,767 
    تعديالت رأس المال العامل:

 306,010,737 (28,466,669)  )زيادة( نقص في استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 (316,049,026) (332,821,093)  نقص )زيادة( في ايداعات مرابحة مقاسة بالتكلفة المطفأة 

 67,018,635 109,834,605  زيادة في استثمارات مقاسة بالتكلفة المطفأة   
 423,699 (367,467)  )نقص( زيادة في مصاريف مستحقة الدفع   

  ──────────── ───────── 

 81,374,812 (224,314,063)  التدفقات النقدية مـن األنشطة التشغيليةصافي 
  ───────────── ───────── 

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
 327,672,660 884,468,142  متحصالت من الوحدات المصدرة

 (420,360,447) (561,975,119)  سداد الوحدات المستردة 
  ──────────── ───────── 

 (92,687,787) 322,493,023  صافي التدفقات النقدية من )المستخدمة في( األنشطة التمويلية
  ──────────── ───────── 

 (11,312,975) 98,178,960  صافي الزيادة )النقص( في النقدية وشبه النقدية
    

 50,468,449 39,155,474  النقدية وشبه النقدية في بداية السنة
  ──────────── ───────── 

 39,155,474 137,334,434  النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة
  ═══════════ ═════════ 

    



 صندوق اليسر للمرابحة والصكوك
 لالستثمار()مدار من قبل شركة األول 

 إيضاحات حول القوائم المالية
 2019ديسمبر  31 
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 التأسيس واألنشطة -1
 

السعودية بموجب اتفاق بين شركة  إن صندوق اليسر للمرابحة والصكوك )"الصندوق"( هو صندوق غير محدد المدة أنشئ في المملكة العربية
 األول لالستثمار )"مدير الصندوق"(، شركة تابعة للبنك األول )"البنك"( والمستثمرين في الصندوق )"مالكي الوحدات"(.

 
 ، المملكة العربية السعودية.11431، الرياض 1467ان المكتب المسجل لمدير الصندوق يقع في صندوق بريد  

 

 للمرابحة والصكوكصندوق اليسر 

 2003يوليو  1 تاريخ طرح الصندوق

 2019نوفمبر  7 آخر تاريخ للشروط واألحكام المطبقة

 2019نوفمبر  7 آخر تاريخ لمذكرة المعلومات المطبقة

 متوافق مع أحكام الشريعة  الفئة

 تنمية رأس المال المستثمر والمحافظة عليه الغرض

 قنوات االستثمار المسموح بها

 ودائع مرابحة 

 صكوك

 منتجات استثمارية

 صناديق مرابحة

 
قام الصندوق بتعيين شركة الرياض المالية )"أمين الحفظ"( للعمل كأمين حفظ وإداري ومسجل للصندوق. يتم دفع أتعاب أمين الحفظ وخدمات 

 اإلداري من قبل الصندوق.
 

الصندوق. كما يمكن لمدير الصندوق إبرام اتفاقيات مع المؤسسات األخرى لتقديم الخدمات إن مدير الصندوق مسؤول عن اإلدارة العامة ألنشطة 
 االستثمارية أو خدمات الحفظ أو الخدمات اإلدارية األخرى نيابة عن الصندوق.

 
 من وحدات الصندوق على مدار السنة. %62وبناء على المعلومات التاريخية، يتم استرداد  

 
 

 اللوائح النظامية -2
 

 24هـ )الموافق 1427ذو الحجة  3يخضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار )"الالئحة"( الصادرة من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ 
التي تنص على األمور التي يتعين على جميع الصناديق االستثمارية العاملة في المملكة العربية السعودية اتباعها. كما تم تعديل  (،2006ديسمبر

( )"الالئحة المعدلة"(. يعتقد مدير الصندوق أن الالئحة المعدلة كانت سارية منذ 2016مايو  23هـ )الموافق 1437شعبان  16الالئحة بتاريخ 
 (.2016نوفمبر  6هـ )الموافق 1438صفر  6

 
 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة -3

 
 بيان االلتزام 3-1

وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة  تم إعداد هذه القوائم المالية
 من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )"المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية"(.

 
 أسس اإلعداد 3-2

)فيما عدا االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، والتي تظهر ، القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية تم إعداد هذه
 بالقيمة العادلة لها(، وذلك باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي ومبدأ االستمرارية.

 
شهًرا بعد  12السيولة.  تم عرض تحليل فيما يتعلق بعملية االسترداد أو السداد خالل يقوم الصندوق بعرض قائمة المركز المالي حسب ترتيب 

 (.13شهًرا بعد تاريخ إعداد القوائم المالية )غير متداولة( في اإليضاح ) 12تاريخ إعداد القوائم المالية )متداولة( وأكثر من 
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 )تتمة( أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة -3
 
 السياسات المحاسبية الهامة 3-3

 

افة السنوات فيما يلي بيانًا بالسياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة عند إعداد هذه القوائم المالية: تم تطبيق هذه السياسات بصورة متوافقة على ك
 المعروضة، مالم يرد خالف ذلك. 

 نقديةالنقدية وشبه ال

نقدية معروفة  تتكون النقدية وشبه النقدية في قائمة المركز المالي من النقد بالصندوق والودائع قصيرة األجل لدى البنوك القابلة للتحويل إلى مبالغ
 والتي تخضع إلى مخاطر غير جوهرية بشأن التغيرات في القيمة وفترات استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل.  

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

كشوفة لغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية، تتكون النقدية وشبه النقدية من النقدية وشبه النقدية كما هو موضح أعاله، بعد خصم الحسابات الم
 لقائمة لدى البنوك عندما ينطبق ذلك.ا

 

 األدوات المالية

 ( التصنيف1

(، يقوم الصندوق بتصنيف موجوداته المالية ومطلوباته المالية عند االثبات األولي لها إلى فئات الموجودات 9طبقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي )
 المالية والمطلوبات المالية المبينة أدناه.

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

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

اح كانت عند اإلثبات األولي لها جزءاً من محفظة أدوات مالية محددة يتم إدارتها معاً ويوجد بشأنها دليل على آخر نمط فعلي لتحقيق األرب (ب)
 لى المدى القصير، أوإ

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

 الموجودات المالية

 أساس كل من: يقوم الصندوق بتصنيف موجوداته المالية إما كمقاسة الحقاً بالتكلفة المطفأة أو مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة على 

 نموذج األعمال الخاص بالمنشأة إلدارة الموجودات المالية. ►
 وجودات المالية.خصائص التدفقات النقدية التعاقدية للم ►

 

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

محددة، تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة التعاقدية، وينشأ عن الشروط التعاقدية للموجودات المالية، في تواريخ 
على المبلغ األصلي القائم. يدرج الصندوق في هذه الفئة النقدية وشبه النقدية واستثمارات في الصكوك/ السندات وإيداعات أسواق المال 

  وإيداعات المرابحة والمبالغ المستحقة من الوسطاء والذمم المدينة األخرى.
 

 الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة •

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

لم ينشا عن الشروط التعاقدية لألصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة  (1
 ى المبلغ األصلي القائم، أوعل

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

خسارة تم تخصيص األصل، عند االثبات األولي، بشكل غير قابل لإللغاء كأصل مقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو ال  (3
إذا كان القيام بذلك 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.

ة التي تم االستحواذ عليها بصورة رئيسية لغرض تحقيق ض المتاجرايدرج الصندوق في هذه الفئة أدوات حقوق الملكية المقتناة ألغر 
 ربح من التقلبات قصيرة األجل في السعر.
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  األدوات المالية )تتمة(

 التصنيف )تتمة(

  المطلوبات المالية

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

 يحتفظ الصندوق بأي مطلوبات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
  
 المطلوبات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة  •

ل هذه الفئة على كافة المطلوبات المالية بخالف تلك المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. ال يحتفظ الصندوق بأي تشتم 
 مطلوبات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة.

 
 ( اإلثبات2 

األحكام التعاقدية لألداة المالية. يتم إثبات عمليات شراء يقوم الصندوق بإثبات الموجودات المالية أو المطلوبات المالية عندما يصبح طرفاً في 
التي تتطلب تسليم الموجودات خالل الفترة الزمنية التي تنص عليها األنظمة أو تلك المتعارف عليها بالسوق  –أو بيع الموجودات المالية 

 بشراء أو بيع األًصل. بتاريخ التداول، أي التاريخ الذي يلتزم فيه الصندوق –)المعامالت االعتيادية( 
 
 ( القياس األولي3

ة العادلة. يتم إثبات الموجودات المالية والمطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في قائمة المركز المالي بالقيم
 الشامل.ويتم إثبات كافة تكاليف المعامالت الخاصة بتلك األدوات مباشرةً في قائمة الدخل 

ها يتم في األصل قياس الموجودات والمطلوبات المالية )بخالف تلك المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة( بالقيمة العادلة ل 
 زائداً أي تكاليف إضافية متعلقة مباشرةً بعملية االستحواذ أو اإلصدار.

 
 ( القياس الالحق4

 أدوات الدين
 ثالث فئات تصنيف للقياس الالحق ألدوات الدين الخاصة به:يقوم الصندوق بإثبات 

 التكلفة المطفأة •
يتم قياس الموجودات المالية المقتناه لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، والتي تمثل فيها التدفقات النقدية فقط دفعات من المبلغ 

ر الناتجة عن االستثمارات في أدوات الدين، التي يتم قياسها الحقًا األصلي والعمولة، بالتكلفة المطفأة. يتم إثبات األرباح أو الخسائ
بالتكلفة المطفأة وال تعتبر جزًءا من أداة التغطية، ضمن قائمة الدخل الشامل عند التوقف عن إثبات األصل أو انخفاض قيمته. 

 معدل العمولة الفعلي. يدرج دخل العمولة من هذه الموجودات المالية ضمن إيرادات التمويل باستخدام طريقة
 

 القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر •
إن الموجودات المالية المقتناة لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية، والتي تمثل فيها التدفقات النقدية 

خالل الدخل الشامل. ويتم إثبات التغيرات في القيمة للموجودات دفعات فقط من المبلغ والعمولة، يتم قياسها بالقيمة العادلة من 
الدفترية من خالل الدخل الشامل اآلخر، فيما عدا اثبات أرباح أو خسائر االنخفاض في القيمة، ودخل العمولة وأرباح وخسائر 

فإن األرباح أو الخسائر تحويل العمالت األجنبية، والتي يتم إثباتها في قائمة الدخل. وعند التوقف عن اثبات األصل المالي، 
التراكمية المثبتة سابقاً ضمن الدخل الشامل اآلخر، يعاد تصنيفها من حقوق الملكية إلى قائمة الدخل، ويتم إثباتها ضمن األرباح/ 

لي. )الخسائر( األخرى. يدرج دخل العمولة من هذه الموجودات المالية ضمن إيرادات التمويل باستخدام طريقة معدل العمولة الفع
 ويتم إظهار أرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية ضمن اإليرادات/ المصاريف األخرى.

 

 القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة •
، إن الموجودات المالية التي ال تفي بمعايير إثباتها الحقاً بالتكلفة المطفأة أو قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. كما أن األرباح والخسائر الناتجة عن االستثمار في أدوات الدين والتي يتم يتم 
ً بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل وال تشكل جزءاً من أداة تغطية المخاطر، يتم إثباتها وإظهارها بالصافي في  قياسها الحقا

 سنة التي تنشأ فيها.قائمة الدخل في ال
 

 أدوات حقوق الملكية 

يقوم الصندوق بقياس كافة استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وإظهار التغيرات في القيمة العادلة 
 لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية في قائمة الدخل الشامل.
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 األدوات المالية )تتمة(

 ( التوقف عن االثبات5

يتم التوقف عن إثبات أصل مالي )أو، إذ ينطبق ذلك، جزء منه أو جزء من مجموعة من موجودات مالية متشابهة( عند انتهاء الحقوق 
األصل، أو قيام الصندوق بتحويل حق استالم التدفقات النقدية من األصل أو التعهد بسدادها بالكامل إلى المتعلقة باستالم التدفقات النقدية من 

 طرف آخر دون أي تأخير وفق "ترتيبات فورية" وإذا ما:
  

 قام الصندوق بتحويل كافة المخاطر والمنافع المصاحبة لألًصل، أو (أ)

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

أو  وفي الحاالت التي يقوم فيها الصندوق بتحويل حق استالم التدفقات النقدية من األصل )أو إبرام اتفاقية ترتيبات فورية( ولم يقم بتحويل
ً بتحويل السيطرة على األصل، فإنه يتم إثبات األصل بقدر ارتباط اإلبقاء على كافة المنافع والمخاطر المصاحبة لألصل ولم يقم  أيضا

الصندوق المستمر به. وفي تلك الحالة، يقوم الصندوق أيضاً بإثبات المطلوبات المصاحبة لها. يتم قياس الموجودات المحولة والمطلوبات 
عليها الصندوق. يتوقف الصندوق عن اثبات المطلوبات المالية المصاحبة لها وفق نفس األساس الذي يعكس الحقوق وااللتزامات التي أبقى 

 عند سداد االلتزام المحدد في العقد أو إلغائه أو انتهاء مدته.
 

 ( مقاصة األدوات المالية6

ملزم لمقاصة تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي وذلك فقد عند وجود حق نظامي 
المبالغ المثبتة وعند وجود نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو تحقيق الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد. 

قة وال ينطبق ذلك عموما على اتفاقيات المقاصة الرئيسية مالم يتعثر أحد أطراف االتفاقية، ويتم عرض الموجودات والمطلوبات ذات العال
 باإلجمالي في قائمة المركز المالي.

 

 ( االنخفاض في قيمة الموجودات المالية7
 

تم تحديد يقوم الصندوق، على أساس مستقبلي، بإجراء تقويم لخسائر االئتمان المتوقعة المصاحبة للموجودات المالية المقيدة بالتكلفة المطفأة، وي
شهًرا ذلك الجزء من خسائر  12مدى العمر. تمثل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  شهًرا وعلى 12خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

شهًرا بعد  12االئتمان المتوقعة على مدى العمر والتي تنتج عن حاالت التعثر بشأن أداة مالية ما والتي من المحتمل حدوثها في غضون 
ي مخاطر االئتمان منذ نشأتها، يحدد المخصص على أساس خسائر االئتمان تاريخ إعداد القوائم المالية. لكن عند حدوث زيادة جوهرية ف

 المتوقعة على مدى العمر.
 

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

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

 في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات، أو •

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

المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات أو المطلوبات وبافتراض تقاس القيمة العادلة للموجودات أو 
 أن المتعاملين في السوق يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية.

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

 تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم المالية ضمن التسلسل الهرمي لمستويات 
 مستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:القيمة العادلة، المذكورة أدناه وعلى أساس مدخالت ال

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

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

 غير قابلة للمالحظة. -الهامة لقياس القيمة العادلة  -: طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى 3لمستوى ا •
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 )تتمة( أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة -3

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(   3-3

 األدوات المالية )تتمة(

 )تتمة(( االنخفاض في قيمة الموجودات المالية 7
 

التحويل بين  بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إثباتها في القوائم المالية بالقيمة العادلة بشكل متكرر، يقوم الصندوق بالتأكد فيما إذا تم
القيمة العادلة ككل( التسلسل الهرمي لمستويات القيمة العادلة وذلك بإعادة تقويم التصنيف )على أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس 

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

و إعادة تقويمها طبقاً وبتاريخ إعداد كل قوائم مالية، يقوم الصندوق بتحليل التغيرات في قيمة الموجودات والمطلوبات المراد إعادة قياسها أ
للسياسات المحاسبية للصندوق. وألغراض هذا التحليل، يقوم الصندوق بالتحقق من المدخالت الرئيسية المطبقة في آخر تقييم وذلك بمطابقة 

غير في القيمة العادلة المعلومات المستخدمة في احتساب التقييم مع العقود والمستندات ذات العالقة األخرى. يقوم الصندوق أيًضا بمقارنة الت
 لكل فئة من فئات الموجودات والمطلوبات مع المصادر الخارجية ذات العالقة لتحديد ما إذا كان التغير معقوالً.

ولغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة، قام الصندوق بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر الموجودات 
التسلسل الهرمي لمستويات قياس القيمة العادلة المذكورة أعاله. إن اإلفصاحات المتعلقة بالقيمة العادلة لألدوات المالية، التي أو المطلوبات و

 (.13يتم قياسها بالقيمة العادلة أو التي تم اإلفصاح عن القيمة العادلة لها، تمت مناقشتها في إيضاح )
 

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

جودات الصندوق بشراء أو بيع الموجودات(. إن العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء أو بيع الموجودات المالية هي التي تتطلب تسوية المو
 خالل الفترة الزمنية التي تنص عليها األنظمة أو تلك المتعارف عليها بالسوق.

 
   المبالغ المستحقة إلى ومن الوسطاء

ها بعد بتاريخ إن المبالغ المستحقة إلى الوسطاء مستحقة الدفع لقاء األوراق المالية المشتراة )في معاملة اعتيادية( والمتعاقد عليها ولم يتم تسليم
لربح أو إعداد القوائم المالية. يرجى الرجوع إلى السياسة المحاسبية الخاصة بالمطلوبات المالية، عدا تلك المصنفة بالقيمة العادلة من خالل ا

 الخسارة، بشأن عملية االثبات والقياس.

راق المالية المباعة )في معاملة اعتيادية( تشتمل المبالغ المستحقة من الوسطاء على حسابات الهامش والمبالغ المستحقة القبض لقاء األو 
 والمتعاقد عليها ولم يتم تسليمها بعد بتاريخ إعداد القوائم المالية.

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

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

ويمكن قياسها بشكل موثوق به. وإذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهريًا، فإنه يتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضريبة 
متعلقة بااللتزام. وعند استخدام الخصم، يتم إثبات الزيادة في المخصص الناتجة عن الحالي والذي يعكس، عندما يكون مالئًما، المخاطر ال

 مرور الوقت كتكاليف تمويل.
 

ق وفي الحاالت التي يتوقع فيها استرداد بعض أو كافة المنافع االقتصادية المطلوبة لتسوية المخصص من طرف آخر، يتم إثبات المبلغ المستح
 يكون في حكم المؤكد بأنه سيتم استالم التعويض وأنه من الممكن قياس المبلغ المستحق القبض بشكل موثوق به.القبض كأصل وذلك عندما 

 
 المصاريف المستحقة الدفع

ثباتها يتم إيتم إثبات االلتزامات لقاء المبالغ الواجبة الدفع في المستقبل لقاء الخدمات المستلمة، سواًء قدمت بها فواتير من الموردين أم ال. و 
 في األصل بالقيمة العادلة، والحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي.
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 )تتمة( اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامةأسس  -3
 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(   3-3
 

 الوحدات القابلة لالسترداد
 تصنف الوحدات القابلة لالسترداد كأدوات حقوق ملكية عند:

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

 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 التي يتم ردها بعد كافة فئات األدوات   •
 المالية األخرى.

عدم تضمن الوحدات القابلة لالسترداد أي تعهدات تعاقدية لتسليم النقدية أو أصل مالي آخر بخالف حقوق المالك في حصة تناسبية   •
 في صافي موجودات الصندوق.

ية على تحديد إجمالي التدفقات النقدية المتوقعة المتعلقة بالوحدات القابلة لالسترداد على مدى عمر األداة المالية بصورة جوهر  •
أساس الربح أو الخسارة أو التغير في صافي الموجودات المثبت أو التغير في القيمة العادلة لصافي الموجودات المثبت وغير 

 المثبت للصندوق 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:

إجمالي التدفقات النقدية المحدد بصورة جوهرية على أساس الربح أو الخسارة أو التغير في صافي الموجودات المثبت أو التغير  •
 القيمة العادلة لصافي الموجودات المثبت وغير المثبت للصندوق.في 

 األثر الناتج عن التقييد أو التحديد الجوهري للعائد المتبقي للوحدات القابلة لالسترداد.    •

امتالك كافة يقوم الصندوق بصورة مستمرة بتقويم تصنيف الوحدات القابلة لالسترداد. وفي حالة توقف الوحدات القابلة لالسترداد عن 
الخصائص أو الوفاء بكافة الشروط المنصوص عليها لكي يتم تصنيفها كحقوق ملكية، فإن الصندوق سيقوم بإعادة تصنيفها كمطلوبات مالية 

ة لمالكي وقياسها بالقيمة العادلة بتاريخ إعادة التصنيف، مع إثبات أي فروقات ناتجة عن القيمة الدفترية السابقة في صافي الموجودات العائد
م الوحدات. وفي حالة امتالك الوحدات القابلة لالسترداد كافة الخصائص الحقاً واستيفائها لشروط تصنيفها كحقوق ملكية، فإن الصندوق سيقو

 بإعادة تصنيفها كأدوات حقوق ملكية وقياسها بالقيمة الدفترية للمطلوبات بتاريخ إعادة التصنيف.

داته العائدة إلى مالكي الوحدات كحقوق ملكية، حيث أنها قد استوفت الشروط المذكورة أعاله. وعليه، ويقوم الصندوق بتصنيف صافي موجو
ال يتم إثبات أي ربح أو خسارة في قائمة  يتم المحاسبة عن عملية إصدار وشراء وإلغاء الوحدات القابلة لالسترداد كمعامالت حقوق ملكية.

 أدوات حقوق الملكية الخاصة بالصندوق. الدخل الشامل عند شراء وإصدار أو إلغاء
 

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

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

 دخل عمولة خاصة

العمولة من الموجودات المالية غير المشتقة المقتناه بالقيمة العادلة من خالل  يتم اثبات دخل ومصروف العمولة الخاصة، بما في ذلك دخل
الربح أو الخسارة، في قائمة الدخل الشامل وذلك باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي.  ويمثل معدل العمولة الفعلي المعدل الذي يخصم 

على مدى العمر المتوقع لألداة المالية )أو عندما يكون مالئًما، لفترة أقصر( إلى  بالتحديد المدفوعات والمقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة
تقبلية وذلك القيمة الدفترية لألداة المالية عند االثبات األولي. وعند احتساب معدل العمولة الفعلي، يقوم الصندوق بتقدير التدفقات النقدية المس

 لية، وليس خسائر االئتمان المستقبلية.بمراعاة كافة الشروط التعاقدية لألداة الما

يتم إثبات العمولة المستلمة أو المستحقة القبض والعمولة المدفوعة أو المستحقة الدفع في قائمة الدخل الشامل كدخل عمولة ومصروف 
 عمولة، على التوالي.

 
 توزيعات األرباح

اإلقرار بأحقية استالمها. بالنسبة لسندات األسهم المتداولة، فإن ذلك يكون يتم إثبات توزيعات األرباح في قائمة الدخل الشامل وذلك بتاريخ 
ع عادة بتاريخ توزيعات األرباح السابق. أما بالنسبة لسندات األسهم غير المتداولة، فإن ذلك يكون عادة بتاريخ موافقة المساهمين على دف

م المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ضمن بند مستقل في توزيعات األرباح. ويتم إثبات توزيعات األرباح من سندات األسه
 قائمة الدخل الشامل.
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 )تتمة( أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة -3

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(   3-3
 

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

ت يمثل صافي األرباح أو الخسائر الناتجة عن الموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة التغيرا
أو المصنفة عند االثبات األولي لها بالقيمة العادلة من خالل في القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المقتناة ألغراض المتاجرة 

 الربح أو الخسارة وذلك باستثناء العمولة وتوزيعات األرباح والمصاريف.

ر غير تشتمل األرباح والخسائر غير المحققة على التغيرات في القيمة العادلة لألدوات المالية للسنة والناتجة عن عكس قيد األرباح أو الخسائ
لمحققة عن المحققة الخاصة باألدوات المالية للسنة السابقة والتي تم تحقيقها خالل فترة إعداد القوائم المالية. يتم احتساب األرباح والخسائر ا

ل الفرق عمليات استبعاد األدوات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة باستخدام طريقة تكلفة المتوسط المرجح. وتمث
تثناء بين القيمة الدفترية األصلية لألداة المالية ومبلغ االستبعاد أو المدفوعات أو المقبوضات النقدية التي تمت بشأن عقود المشتقات )باس

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

 ترجمة العمالت األجنبية

المعامالت بالعمالت األجنبية لللاير السعودي بأسعار التحويل السائدة بتواريخ إجراء المعامالت. تدرج األرباح والخسائر الناتجة عن تحول 
 تحويل العمالت األجنبية في قائمة الدخل الشامل.

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

ولية. تحول تحول البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية والمسجلة بعملة أجنبية بأسعار التحويل السائدة بتواريخ المعامالت اال 
 عار التحويل السائدة بالتاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة.البنود غير النقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة بعملة أجنبية بأس

يتم اثبات فروقات تحويل العمالت األجنبية الناتجة عن إعادة التحويل في قائمة الدخل الشامل كصافي خسائر تحويل عمالت أجنبية، 
ربح أو الخسارة، والتي يتم اثباتها كبند من بنود صافي ربح باستثناء تلك الناتجة عن األدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل ال

 األدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
 

 األتعاب والمصاريف األخرى

 يتم إثبات األتعاب والمصاريف األخرى على أساس مبدأ االستحقاق.
 

 الزكاة وضريبة الدخل

في المملكة العربية السعودية فإن الصندوق ليس مسؤوالً عن سداد أية زكاة أو ضريبة دخل، حيث يعتبر ذلك من  وفقاً للنظام الضريبي الحالي
 مسؤولية مالكي الوحدات، وعليه لم يجنب لهما مخصص في هذه القوائم المالية المرفقة.

 
 المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة  3-4

 ، لكن ليس لها أثر على القوائم المالية للصندوق.2019والتعديالت والتفسيرات الجديدة المطبقة ألول مرة في هناك العديد من المعايير 
 

 المعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد  3-5
 

ويعتقد مجلس اإلدارة هناك العديد من التعديالت والتفسيرات الصادرة وغير سارية المفعول بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للصندوق. 
طبق أنه لن يكون لهذه التعديالت والتفسيرات أي أثر على القوائم المالية للصندوق. يعتزم الصندوق تطبيق هذه التعديالت والتفسيرات، إذ ين

 ذلك، عند سريانها.
 
 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -4

للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، استخدام بعض األحكام والتقديرات يتطلب إعداد القوائم المالية، طبقا 
د واالفتراضات المحاسبية الهامة التي تؤثر على المبالغ المسجلة للموجودات والمطلوبات. كما يتطلب أيًضا من اإلدارة ممارسة األحكام عن

ندوق. يتم تقويم هذه األحكام والتقديرات واالفتراضات بصورة مستمرة وذلك بناءً على الخبرة السابقة وعوامل تطبيق السياسات المحاسبية للص
عة أخرى، بما في ذلك الحصول على المشورة المهنية والتوقعات بشأن األحداث المستقبلية والتي يعتقد بأنها معقولة وفقاً للظروف. تتم مراج

ية بصورة مستمرة. ويتم إثبات التعديالت على التقديرات بأثر مستقبلي. وفيما يلي النواحي الهامة التي استخدمت التقديرات واالفتراضات المعن
 فيها اإلدارة التقديرات واالفتراضات أو التي مارست فيها األحكام:

 
 مبدأ االستمرارية

لى االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمرارية، وهما على قام مجلس اإلدارة بالتعاون مع مدير الصندوق بإجراء تقويم لمقدرة الصندوق ع
د قناعة بأن الصندوق لديه الموارد الكافية لالستمرار في العمل في المستقبل المنظور. عالوة على ذلك، ليس لدى اإلدارة أي علم بعدم تأك

االستمرارية. عليه، تم إعداد القوائم المالية على أساس  جوهري قد يثير شكوكاً حول مقدرة الصندوق على االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ
 مبدأ االستمرارية.
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 )تتمة( األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -4
 

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

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

 
دوات المالية األخرى غير المتداولة في سوق نشط، يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام طرق التقويم التي تبدو مالئمة وفقاً بالنسبة لكافة األ

للظروف. تشتمل طرق التقويم على طريقة السوق )أي، استخدام آخر معامالت تمت في السوق وفقاً لشروط التعامل العادل، والمعدلة عند 
ى القيمة السوقية الحالية لألدوات األخرى المماثلة( وطريقة الدخل )أي تحليل التدفقات النقدية المخصومة ونماذج الضرورة، والرجوع إل

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

تم اإلفصاح عن القيمة العادلة لهذه األدوات المالية في  ائم مالية.يقوم الصندوق بقياس األدوات المالية بالقيمة العادلة بتاريخ إعداد كل قو 
 (.13اإليضاح )
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 إيداعات المرابحة المقاسة بالتكلفة المطفأة -6
 ديسمبر 31 

 2019 
 لاير سعودي

 ديسمبر 31
 2018 

 لاير سعودي
 ───────── ───────── 

 170,174,583 265,302,867 بنك الخليج الدولي
 -      199,884,958 بنك الجزيرة

 -      161,485,000 بنك الكويت الوطني
 47,232,505 20,138,511 البنك السعودي الفرنسي

 145,794,819 49,211,664 البنك األول
 ───────── ───────── 

 696,023,000 363,201,907 
 ═════════ ═════════ 

إن األطراف األخرى التي قام الصندوق بإيداعات لديها لها ذات تصنيف ائتماني من الدرجة األولى جيد صادر عن وكاالت التصنيف.  يبلغ 
 سنوياً(. %1.10: 2018ديسمبر  31% سنوياً ) 2.5متوسط معدل العمولة الخاصة الفعلي على إيداعات أسواق المال كما في نهاية السنة 

 
ر فقاً للمعياس نموذج خسائر االئتمان المتوقعة وساألقيمة على ض في انخفاااللتقييم ة لمطفأابالتكلفة ايداعات أسواق المال المقاسة تخضع 

 (. وقد تبين لإلدارة أن مخصصات خسائر االئتمان المتوقعة تعتبر غير جوهرية.9المالي )ير رلي للتقولدا
 

 المقاسة بالتكلفة المطفأةاالستثمارات  -7
 
 
 ديسمبر 31 
 2019 

 لاير سعودي

 ديسمبر 31
 2018 

 لاير سعودي
 ───────── ───────── 

   سندات الدين 
 90,084,422 80,060,571 صكوك –بنك الرياض 

 - 68,183,448 صكوك سي بي بي انترناشنل
 33,510,079 33,472,901 صكوك شركة عبدهللا العثيم لالستثمار والتطوير العقاري

 28,113,976 28,093,935 صكوك -البنك السعودي البريطاني )ساب( 
 20,058,522 20,051,167 صكوك -اسمنت نجران

 3,762,044 3,375,704 صكوك شركة ارامكو توتال العربية للخدمات
 91,245,622 - صكوك البنك األهلي التجاري

 56,252,820 - صكوك بنك الهالل
 20,044,864 - صكوك شركة البتروكيماويات المتقدمة

 ───────── ───────── 

 233,237,744 343,072,349 
 ═════════ ═════════ 

 سنوياً( %4.42:  2018ديسمبر  31سنوياً ) %4.1السنة يبلغ متوسط سعر العمولة الخاصة الفعلي على االستثمارات كما في نهاية 

لي ولدر افقاً للمعياذج خسائر االئتمان المتوقعة ونموس ساألقيمة على ض في انخفاااليم ولتقة لمطفأابالتكلفة االستثمارات المقاسة  تخضع
 (.  وقد تبين لإلدارة أن مخصصات خسائر االئتمان المتوقعة تعتبر غير جوهرية.9المالي )ير رللتق
 
 العادلة من خالل الربح أو الخسارةصافي ربح استثمارات مدرجة بالقيمة  -8

 ديسمبر 31 
 2019 

 لاير سعودي

 ديسمبر 31
 2018 

 لاير سعودي
 ───────── ───────── 

 9,402,620 4,365,775 أرباح محققة
 (3,312,430) 813,858 أرباح )خسائر( غير محققة

 ───────── ───────── 

 5,179,633 6,090,190 
 ═════════ ═════════ 
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 المعامالت مع الجهات ذات العالقة -9
 

 أتعاب اإلدارة والمعامالت األخرى

يدار الصندوق من قبل مدير الصندوق. ويدفع الصندوق نظير هذه الخدمات أتعاب إدارة يتم احتسابها بتاريخ كل يوم تقويم وذلك بمعدل 
: 2018لاير سعودي ) 5,504,396إجمالي أتعاب اإلدارة للسنة % من الصافي اليومي لموجودات الصندوق. وقد بلغ  0.5سنوي قدره 

 لاير سعودي(. 4,219,426

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

، وبعد 2018رس ما 31إن البنك هو البنك الذي يتعامل معه الصندوق، كما أن مدير الصندوق عمل كأمين حفظ الستثمارات الصندوق حتى 
 ذلك التاريخ تم تحويل عمل أمين الحفظ لشركة الرياض المالية.

  مجلس اإلدارة 

يستحق أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين مكافأة يتم تحديدها وفقا لشروط وأحكام الصندوق نظير خدماتهم المتعلقة بحضور اجتماعات مجلس 
لاير سعودي لكل اجتماع وذلك بواقع اجتماعين سنويًا كحد  3,000جلس اإلدارة حاليًا اإلدارة أو اجتماعات الصندوق. تبلغ أتعاب أعضاء م

أقصى لكل عضو مجلس إدارة ويتم دفعها بالتساوي من قبل كافة الصناديق الخاضعة إلشراف مجلس اإلدارة. كما يتم دفع أتعاب قدرها 
 سنويًا. وقد استلم أعضاء مجلس اإلدارة مكافآت بإجمالي مبلغ اللاير سعودي إلى كل عضو مجلس إدارة مستقل من قبل الصندوق  2,000

شيء(، وبلغت األتعاب المستحقة  : ال2018ديسمبر  31)للسنة المنتهية في  2019ديسمبر  31شيء لاير سعودي خالل السنة المنتهية في 
  سعودي(لاير 4,267: 2018ديسمبر  31لاير سعودي ) 8,571ألعضاء مجلس اإلدارة في نهاية السنة 

 

 الوحدات المحتفظ بها من قبل الجهات ذات العالقة

 فيما يلي بيان باألرصدة كما في نهاية السنة الناتجة عن هذه المعامالت والمدرجة في القوائم المالية:

 

  

 ديسمبر 31
2019 

 ديسمبر 31
 2018 

 وحدات وحدات طبيعة المعاملة الجهة ذات العالقة وطبيعة العالقة
─────────────────── ─────── ─────── ─────── 

 3,947,549 3,947,549 وحدات محتفظ بها مدير الصندوق  
  ─────── ─────── 
  3,947,549 3,947,549 
  ═══════ ═══════ 

 
 المصاريف المستحقة الدفع -10

 
 
 

 ديسمبر 31
2019 

 لاير سعودي

 ديسمبر 31
2018 

 لاير سعودي
 ───────── ───────── 

 30,000  35,000 أتعاب مراجعة مستحقة
 14,874  13,317 أتعاب حفظ مستحقة

 أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة المستحقة
8,570 

4,000 

 7,500 7,500 رسوم هيئة السوق المالية المستحقة

 5,000  5,000 رسوم تداول مستحقة

 354,677  -    أتعاب إدارة مستحقة

 20,803 -    ضريبة قيمة مضافة مستحقة

 ───────── ───────── 
   69,387 436,854 
 ═════════ ═════════ 
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 المصاريف األخرى -11
 ديسمبر 31 

 2019 
 لاير سعودي

 ديسمبر 31
 2018 

 لاير سعودي
 ───────── ───────── 

 213,029 287,530 ضريبة القيمة المضافة
 28,475 197,626 أتعاب حفظ

 30,000 35,000 أتعاب مراجعة
 4,267 8,571 (9أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة )إيضاح 

 7,500 7,500 رسوم إشراف هيئة السوق المالية
 5,000 5,000 رسوم تداول

 -    3,250 مصاريف وساطة
 ───────── ───────── 

 544,477 288,271 
 ═════════ ═════════ 

 
 القيمة العادلة لألدوات المالية -12

 تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم المالية ضمن التسلسل الهرمي لمستويات
 القيمة العادلة المذكورة أدناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:

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

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

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

 إن تقييم أهمية مدخالت معينة يتطلب إبداء األحكام ومراعاة العوامل المتعلقة بالموجودات أو المطلوبات. 

 القيمة العادلة: يبين الجدول أدناه األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة لها بتاريخ إعداد القوائم المالية بناًء على التسلسل الهرمي لمستويات 

 2019ديسمبر  31 
 اإلجمالي  3المستوى   2المستوى   1المستوى  
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي 
 ────────  ────────  ────────  ───────── 

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من 
 خالل الربح أو الخسارة

 
172,571,523        -            -      172,571,523 

 ────────  ────────  ────────  ───────── 

 172,571,523      -            -        172,571,523 اإلجمالي
 ════════  ════════  ════════  ═════════ 

 
 2018ديسمبر  31 
 اإلجمالي  3المستوى   2المستوى   1المستوى  
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي 
 ─────────  ────────  ────────  ───────── 

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من 
 143,290,996      -            -        143,290,996 خالل الربح أو الخسارة

 ─────────  ────────  ────────  ───────── 

 143,290,996      -            -        143,290,996 اإلجمالي
 ═════════  ════════  ════════  ═════════ 
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 القيمة العادلة لألدوات المالية )تتمة( -12

 بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة على أساس متكرر، يقوم الصندوق بتحديد التحويالت بين التسلسل الهرمي
ت حوياللمستويات القيمة العادلة وذلك بإعادة تقويم التصنيف )على أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل( وتقدير الت

لقيمة التي تحدث في نهاية فترة إعداد القوائم المالية والتي حدثت خاللها التغيرات.  وخالل السنة، لم يكن هناك تحويل في التسلسل الهرمي ل
 العادلة للموجودات المالية المقتناه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

 سة بالتكلفة المطفأة:فيما يلي بيان القيمة العادلة لالستثمارات المقا

 

 ديسمبر 31 
 2019 

 لاير سعودي

 ديسمبر 31
 2018 

 لاير سعودي
 ───────── ───────── 

 343,072,349 233,237,744 استثمارات مقاسة بالتكلفة المطفأة
 ───────── ───────── 

 233,237,744 343,072,349 
 ═════════ ═════════ 

 

المقاسة بالتكلفة المطفأة باستخدام التدفقات النقدية التعاقدية المخصومة بعائد السوق كما بتاريخ إعداد القوائم المالية، يتم تقدير قيمة االستثمارات 
ات والذي يمثل عائد الصكوك السائد في السوق زائًدا األسعار السائدة بين البنوك السعودية )سايبور(. تشتمل المدخالت الخاصة بطرق التدفق

 صومة على عائد السوق والتدفقات النقدية التعاقدية وهوامش االستحداث الرئيسية.النقدية المخ

يمة إن األدوات المالية األخرى مثل النقدية وشبه النقدية وإيداعات المرابحة تمثل موجودات مالية قصيرة األجل تقارب قيمتها الدفترية الق
 الية لألطراف األخرى. العادلة، بسبب طبيعتها قصيرة األجل وجودة االئتمان الع

مصاريف بالنسبة لكافة الموجودات والمطلوبات المالية األخرى، فإن القيمة الدفترية تقارب القيمة العادلة، بما في ذلك الحسابات المكشوفة وال
 مستحقة الدفع.

 
 تحليل تواريخ االستحقاق للموجودات والمطلوبات -13

 
 يوضح الجدول أدناه تحليل للموجودات والمطلوبات حسب الفترة المتوقع فيها استردادها أو تسويتها، على التوالي: 

 

 اإلجمالي شهًرا 12بعد  شهًرا 12خالل  2019ديسمبر  31كما في 
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 

 ───────── ───────── ───────── 

    الموجودات
 137,334,434 - 137,334,434 نقدية نقدية وشبه

 172,571,523 - 172,571,523 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 696,023,000 - 696,023,000 ايداعات مرابحة مقاسة بالتكلفة المطفأة 

 233,237,744 99,653,105 113,584,639 استثمارات مقاسة بالتكلفة المطفأة
 ───────── ───────── ───────── 

 1,239,166,701 99,653,105 1,139,513,596 إجمالي الموجودات
 ───────── ───────── ───────── 

    المطلوبات
 69,387 - 69,387 مصاريف مستحقة الدفع

 ───────── ───────── ───────── 

 69,387 - 69,387 إجمالي المطلوبات 
 ═════════ ═════════ ═════════ 
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 تحليل تواريخ االستحقاق للموجودات والمطلوبات )تتمة(      -13
 

 اإلجمالي شهًرا 12بعد  شهًرا 12خالل  2018ديسمبر  31كما في 
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 
 ───────── ───────── ───────── 

    الموجودات
 39,155,474 -      39,155,474 نقدية نقدية وشبه

 143,290,996 -      143,290,996 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 363,201,907 20,137,860 343,064,047 ايداعات مرابحة مقاسة بالتكلفة المطفأة

 343,072,349 175,529,043 167,543,306 استثمارات مقاسة بالتكلفة المطفأة
 ───────── ───────── ───────── 

 888,720,726 195,666,903 693,053,823 إجمالي الموجودات
 ───────── ───────── ───────── 

    المطلوبات
 436,854 -      436,854 مصاريف مستحقة الدفع

 ───────── ───────── ───────── 

 436,854 -      436,854 إجمالي المطلوبات
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 
 إدارة المخاطر المالية -14

 
 يتعرض الصندوق للمخاطر التالية الناتجة عن األدوات المالية:

 مخاطر االئتمان -
 مخاطر السيولة، و -
 مخاطر السوق -

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

 
 إطار إدارة المخاطر

سهم يحتفظ الصندوق بمراكز في األدوات المالية غير المشتقة وفقًا الستراتيجيته إلدارة االستثمار. تتكون محفظة استثمارات الصندوق من األ
 ( واالستثمارات في صناديق استثمارية غير مدرجة.وسندات الدين المتداولة )الصكوك وإيداعات أسواق المال وإيداعات المرابحة

تم منح مدير االستثمار بالصندوق سلطة تقديرية إلدارة الموجودات بما يتماشى مع أهداف االستثمار الخاصة بالصندوق. تتم مراقبة مدى 
اس )يومي/ أسبوعي/ شهري(. وفي االلتزام بالتوزيعات المستهدفة للموجودات وتكوين المحفظة من قبل مجلس إدارة الصندوق على أس

ازن الحاالت التي تحيد فيها المحفظة عن التوزيعات المستهدفة للموجودات، يلتزم مدير االستثمار بالصندوق باتخاذ إجراءات بهدف إعادة التو
 إلى المحفظة بما يتماشى مع األهداف الموضوعة، في غضون الحدود الزمنية المحددة.

 لفة لقياس وإدارة أنواع المخاطر المختلفة التي يتعرض لها؛ وتم أدناه توضيح هذه الطرق.يستخدم الصندوق طرق مخت
 

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

 مالية.

وك يتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان بشأن استثماراته المقاسة بالتكلفة المطفأة وااليداعات المقتناة بالتكلفة المطفأة واألرصدة لدى البن
 والذمم المدينة األخرى.  كما يقوم مدير الصندوق بالحد من مخاطر االئتمان من خالل مراقبة التعرضات لمخاطر االئتمان والتعامل فقط مع

 راف ذات سمعة جيدة.أط

 يوضح الجدول أدناه الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان المتعلقة ببنود قائمة المركز المالي.
 

 2019 ديسمبر 31 
 لاير سعودي

 2018 ديسمبر 31
 لاير سعودي

 ──────── ──────── 
 39,155,474 137,334,434 نقدية وشبه نقدية

 363,201,907 696,023,000 إيداعات مقاسة بالتكلفة المطفأة 
 343,072,349 233,237,744 استثمارات مقاسة بالتكلفة المطفأة

 ──────── ──────── 
 745,429,730 1,066,595,178 إجمالي التعرض لمخاطر االئتمان

 ──────── ──────── 
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 إدارة المخاطر المالية )تتمة(      -14
 

 )تتمة( مخاطر االئتمان
ال يوجد لدى الصندوق نظام تصنيف داخلي رسمي. تتم إدارة مخاطر االئتمان من خالل مراقبة التعرضات لمخاطر االئتمان ووضع حدود 
 ائتمان للمعامالت مع أطراف محددة وتقويم المالءة االئتمانية لألطراف األخرى بصورة مستمرة. وتتم إدارة مخاطر االئتمان بشكل عام على

 االئتماني الخارجي لألطراف األخرى. أساس التصنيف
 

كما بتاريخ إعداد القوائم المالية، تركزت المخاطر التي تتعرض لها سندات الدين الخاصة بالصندوق في القطاعات االقتصادية والمناطق 
 الجغرافية التالية:

 

 2019ديسمبر  31
 لاير سعودي

 2018ديسمبر  31
 لاير سعودي

 
 

 القيمة الدفترية
   القطاع
 265,696,839 108,154,524 البنوك

 77,375,510 125,083,220 الشركات

 ──────── ──────── 
 233,237,744 343,072,349 

 ──────── ──────── التوزيع الجغرافي

 286,819,529 165,054,296 المملكة العربية السعودية
 - 68,183,448 مملكة البحرين

 56,252,820 - المتحدةاالمارات العربية 
 ──────── ──────── 

 233,237,744 343,072,349 
 ──────── ──────── 

 
(، وبناًء على هذه التقويم، تعتقد اإلدارة 9قامت اإلدارة بإجراء تقويم لخسائر االئتمان المتوقعة وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي )

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

 مخاطر السيولة
الصندوق في توفير األموال للوفاء بالتعهدات المتعلقة بالمطلوبات المالية. تنشأ مخاطر السيولة  تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي يواجهها

 عن عدم القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبمبلغ يقارب القيمة العادلة له.
 

الصندوق لمخاطر السيولة  تنص شروط وأحكام الصندوق على عمليات االشتراك في الوحدات واستردادها طوال األسبوع، ومن ثم يتعرض
بشأن الوفاء باستردادات مالكي الوحدات.  ومع ذلك، يسمح للصندوق باالقتراض للوفاء بتلك االستردادات. وتعتبر األرصدة لدى البنوك 

بة متطلبات السيولة واالستثمارات المقاسة بالتكلفة المطفأة وااليداعات الخاصة بالصندوق قابلة للتحقيق فوًرا. ويقوم مدير الصندوق بمراق
 بصورة منتظمة والتأكد من توفر األموال للوفاء بااللتزامات عند نشوئها.

 
 مخاطر السوق:

تمثل مخاطر السوق المخاطر الناتجة عن تأثير التغيرات في أسعار السوق، مثل أسعار العموالت وأسعار الصرف األجنبي وهوامش 
 لة لألدوات المالية الخاصة به.االئتمان، على دخل الصندوق أو القيمة العاد

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

ويتم مراقبة  تتم إدارة مخاطر السوق الخاصة بالصندوق بصورة منتظمة من قبل مدير االستثمار وفقًا للسياسات واإلجراءات المعمول بها. 
 مراكز السوق الخاصة بالصندوق بصورة منتظمة من قبل مدير الصندوق.

 
 مخاطر أسعار العموالت الخاصة

ة تمثل مخاطر أسعار العموالت الخاصة المخاطر الناتجة عن احتمالية تأثير تلك التغيرات في أسعار العموالت السائدة في السوق على الربحي
 العادلة لألدوات المالية.المستقبلية أو القيمة 

 
يخضع الصندوق لمخاطر أسعار العموالت الخاصة بشأن موجودات ومطلوبات الصندوق المرتبطة بعمولة، بما في ذلك ايداعات المرابحة.  

دوق للسنة بناء يمثل األثر على الدخل أثر التغيرات المفترضة في أسعار العموالت، مع بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة، على دخل الصن
وراق على الموجودات المالية المرتبطة بعمولة عائمة والمقتناه كما في نهاية السنة. ال توجد استثمارات قام الصندوق فيها باالستثمار في األ

الصندوق، كما أنه ال المالية المرتبطة بعمولة عائمة. وعليه، ال يوجد أثر ناتج عن التغير في أسعار العموالت السائدة في السوق على ربحية 
 يتعرض لمخاطر أسعار عموالت بشأن التدفقات النقدية.
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  إدارة المخاطر المالية )تتمة(      -14
 

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

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

 المخاطر من خالل تنويع محفظة االستثمار الخاصة بالصندوق في ضوء تركز الصناعة.
 

 تحليل الحساسية
لمالكي الوحدات القابلة لالسترداد والناتج عن النقص/ الزيادة المحتملة بصورة معقولة يبين الجدول أدناه األثر على صافي الموجودات العائدة  

بتاريخ إعداد القوائم المالية. يتم إجراء التقديرات على أساس كل استثمار على حدة.  %5في قيمة األسعار السوقية لكل سهم على حدة بواقع 
 أسعار العموالت والعمالت األجنبية، ثابتة. ويفترض التحليل بقاء كافة المتغيرات األخرى، خاصة

 

 2019ديسمبر  31 
 لاير سعودي

 2018ديسمبر  31  
 لاير سعودي

       
صافي ربح/ )خسارة( عن استثمارات مدرجة بالقيمة 

 304,510 %5 -+/    258,982   %5-+/  العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 

 مخاطر العمالت
المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة التغيرات في أسعار الصرف األجنبي. تعتقد إدارة الصندوق تمثل مخاطر العمالت 

أنه توجد مخاطر ضئيلة لحدوث خسائر جوهرية نتيجة التقلبات في أسعار الصرف األجنبي وذلك ألن معظم الموجودات والمطلوبات النقدية 
سعودي.  إضافة إلى ذلك، نظًرا ألن معامالت الصندوق بالعمالت األجنبية تتم بصورة رئيسية بالدوالر مسجلة بعمالت مرتبطة باللاير ال

 األمريكي، المثبت باللاير السعودي، فإن أرباح وخسائر الصرف األجنبي تعتبر غير جوهرية.
 

 األحداث الالحقة لفترة إعداد القوائم المالية -15

ولذلك، فإنه من الصعوبة بمكان التنبؤ اآلن بحجم ومدى األثر الكامل   ( ال يزال في تطور وازدياد.19كوفيد إن تفشي فيروس كرونا المستجد )
 الناتج عن ذلك على األعمال التجارية واالقتصادية.

 

بشكل دقيق في الوقت الحالي،  وال يزال من غير المؤكد تحديد حجم ومدى تلك اآلثار ويتوقف ذلك على التطورات المستقبلية التي ال يمكن التنبؤ بها
ن غير مثل معدل انتقال الفيروس وحجم ومدى فعالية اإلجراءات المتخذة بهدف احتوائه. وفي ضوء عدم التأكد حاليًا من األثر االقتصادي، فإنه م

 الممكن إجراء تقدير موثوق به لألثر الناتج عن ذلك بتاريخ اعتماد هذه القوائم المالية. 

 ات قد تؤثر على النتائج المالية المستقبلية والتدفقات النقدية والوضع المالي للصندوق.إن هذه التطور

 

فصاحات بشأنها لم تكن هناك أي أحداث الحقة لتاريخ إعداد القوائم المالية وقبل إصدار هذه القوائم المالية والتي تتطلب إجراء تعديالت و/أو تقديم إ
 .في هذه القوائم المالية

 
 آخر يوم للتقويم       -16

 (.2018ديسمبر  31: 2018) 2019ديسمبر  31كان آخر يوم تقويم للسنة هو 
 

 اعتماد القوائم المالية -17

 (.2020أبريل  2هـ )الموافق 1441 شعبان 9تم اعتماد هذه القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الصندوق بتاريخ  
 
 

 
 


