
للمتاجرة بالسلعصندوق صائب 
)االستثمار لألوراق المالیة والوساطة(مدار من قبل شركة 

القوائم المالیة 
٢٠١٧دیسمبر ٣١







صائب للمتاجرة بالسلعصندوق 

من ھذه القوائم المالیة١٣إلى ١شكل اإلیضاحات المرفقة من ت .جزءاً
٣

قائمة المركز المالي    
٢٠١٧دیسمبر ٣١كما في 

٢٠١٧٢٠١٦
لایر سعودي لایر سعوديإیضاح

الموجودات
٤١٤٣٬٦٦٠٬٣٥٧٢٠٫٧٩٨٫٦٩٠نقدیة وشبھ نقدیة

٥٦٩٢٬٥٤٦٬٨٤٠٣٩٦٫٨١٩٫٥٧٨إیداعات أسواق المال
٦٥٬٠٠٠٬٠٠٠٢٩٫٢٦٦٫٥٠٩إستثمارات مقتناه حتى تاریخ اإلستحقاق

٧٢٨٥٬٨٧٥٬٢٩١٥٥٫٩١٦٫١١١تجاریةاستثمارات
٧٬٨٥٨٬٩٤٥٥٫٢٩٨٫٣٤٦إیرادات مستحقة
١١١٬٣٨٣١٠٤٫٩٨٠مدینون آخرون

١٬١٣٥٬٠٥٢٬٨١٦٥٠٨٫٢٠٤٫٢١٤

المطلوبات
٩٦٬٠٧٨٬٩٥٥٥٫١١٨٫١٦٤بدل مخاطر

١١٠٬٤٤١٣٠٠٫٧٥١مصاریف مستحقة الدفع

٦٬١٨٩٬٣٩٦٥٫٤١٨٫٩١٥

١٬١٢٨٬٨٦٣٬٤٢٠٥٠٢٫٧٨٥٫٢٩٩صافي الموجودات

٨٣٬٩٦٧٬٧٢٦٣٨٫٠٢٣٫٥٧٢الوحدات المصدرة

لایر سعودي١٣٫٢٢لایر سعودي ١٣٫٤٤قیمة الوحدة



صائب للمتاجرة بالسلعصندوق 

من ھذه القوائم المالیة١٣إلى ١شكل اإلیضاحات المرفقة من ت .جزءاً
٤

قائمة العملیات  
٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٢٠١٧٢٠١٦
لایر سعودي لایر سعوديإیضاح

اإلستثماردخل
١٧٬٢٥١٬١١١١٤٫٦٥٣٫٠٧٣دخل عمولة خاصة

٨٤٬٨٥٦٬٥٩٩١٥٣٫٦٥١دخل متاجرة 

٢٢٬١٠٧٬٧١٠١٤٫٨٠٦٫٧٢٤

المصاریف 
)٣٫٠٣٥٫٩٠١()٤٬٩٦٤٬١٧٤(٩أتعاب إدارة 
)١٫١٤٧٫٨٧٢()٩٦٠٬٧٩١(٩بدل مخاطر

)٣٩٫٨٨٦()٣٢٬٨٧٩(٩مصاریف خدمة  
)٣٠٥٫٧٣١()٧١٬٩٢١(١٠مصاریف أخرى

)٤٫٥٢٩٫٣٩٠()٦٬٠٢٩٬٧٦٥(

١٦٬٠٧٧٬٩٤٥١٠٫٢٧٧٫٣٣٤صافي دخل العملیات



صائب للمتاجرة بالسلعصندوق 

من ھذه القوائم المالیة١٣إلى ١شكل اإلیضاحات المرفقة من ت .جزءاً
٥

قائمة التدفقات النقدیة   
٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٢٠١٧٢٠١٦
لایر سعوديلایر سعوديإیضاح

التشغیلیةاألنشطة
١٦٬٠٧٧٬٩٤٥١٠٫٢٧٧٫٣٣٤صافي دخل العملیات

التعدیالت لـ: 
)٨٨٠٫٠٠٧()٣٬٨٢٩٬٧١٠(غیر المحققة عن اإلستثمارات التجاریةرباحاألالحركة في 

التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة:
٢٥١٫٦٧١٫٧٣٣)٢٩٥٬٧٢٧٬٢٦٢(إیداعات أسواق المال

٢٤٬٢٦٦٬٥٠٩١٧٢٫٥١١٫٨٣١إستثمارات مقتناه حتى تاریخ اإلستحقاق
)٥٣٫٦٥٥٫٠١٠()٢٢٦٬١٢٩٬٤٧٠(استثمارات تجاریة

٢٧٢٫٧٩٧)٢٬٥٦٠٬٥٩٩(إیرادات مستحقة
١٠٢٫٣٥٤)٦٬٤٠٣(مدینون آخرون

٩٦٠٬٧٩١١٫١٤٧٫٨٧٢بدل مخاطر
)٥٦٤٫٩٢٥()١٩٠٬٣١٠(مصاریف مستحقة الدفع

٣٨٠٫٨٨٣٫٩٧٩)٤٨٧٬١٣٨٬٥٠٩(التشغیلیةاألنشطةمن (المستخدمة في) صافي النقدیة 

التمویلیةاألنشطة
١٬١٠٣٬٥٤٠٬٠٢١٢٢٢٫٦٤٨٫٨٠٠متحصالت من الوحدات المباعة

)٦٠٤٫٩٤٦٫٤١٧()٤٩٣٬٥٣٩٬٨٤٥(قیمة الوحدات المستردة

)٣٨٢٫٢٩٧٫٦١٧(٦١٠٬٠٠٠٬١٧٦التمویلیةاألنشطة)المستخدمة فيمن (صافي النقدیة 

)١٫٤١٣٫٦٣٨(١٢٢٬٨٦١٬٦٦٧النقدیة وشبھ النقدیة في )النقصالزیادة (
٢٠٬٧٩٨٬٦٩٠٢٢٫٢١٢٫٣٢٨النقدیة وشبھ النقدیة في بدایة السنة 

٤١٤٣٬٦٦٠٬٣٥٧٢٠٫٧٩٨٫٦٩٠النقدیة وشبھ النقدیة في نھایة السنة 

التدفقات النقدیة التشغیلیة من دخل العمولة الخاصة 
١٤٬٦٩٠٬٥١٢١٤٫٩٢٥٫٨٧٠دخل عمولة خاصة مستلمة



صائب للمتاجرة بالسلعصندوق 

من ھذه القوائم المالیة١٣إلى ١شكل اإلیضاحات المرفقة من ت .جزءاً
٦

قائمة التغیرات في صافي الموجودات    
٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٢٠١٧٢٠١٦
لایر سعودي لایر سعودي

٥٠٢٬٧٨٥٬٢٩٩٨٧٤٫٨٠٥٫٥٨٢صافي قیمة الموجودات في بدایة السنة

التغیرات من العملیات: 
١٦٬٠٧٧٬٩٤٥١٠٫٢٧٧٫٣٣٤صافي دخل العملیات

التغیرات من معامالت الوحدات: 
١٬١٠٣٬٥٤٠٬٠٢١٢٢٢٫٦٤٨٫٨٠٠متحصالت من الوحدات المباعة

)٦٠٤٫٩٤٦٫٤١٧()٤٩٣٬٥٣٩٬٨٤٥(قیمة الوحدات المستردة

)٣٨٢٫٢٩٧٫٦١٧(٦١٠٬٠٠٠٬١٧٦صافي التغیر من معامالت الوحدات

١٬١٢٨٬٨٦٣٬٤٢٠٥٠٢٫٧٨٥٫٢٩٩صافي قیمة الموجودات في نھایة السنة

معامالت الوحدات 

لمعامالت الوحدات للسنة المنتھیة في  ً دیسمبر: ٣١فیما یلي ملخصا

٢٠١٧٢٠١٦
وحــــــــــــداتوحــــــــــــدات 

٣٨٬٠٢٣٬٥٧٢٦٧٫٣٣٧٫٣٤٥الوحدات في بدایة السنة

٨٢٬٩١٨٬٣٦٣١٦٫٩٩٦٫١٢٠وحدات مباعة
)٤٦٫٣٠٩٫٨٩٣()٣٦٬٩٧٤٬٢٠٩(وحدات مستردة

)٢٩٫٣١٣٫٧٧٣(٤٥٬٩٤٤٬١٥٤في الوحدات)النقصالزیادة (صافي 

٨٣٬٩٦٧٬٧٢٦٣٨٫٠٢٣٫٥٧٢الوحدات في نھایة السنة



صائب للمتاجرة بالسلعصندوق 

٧

إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٧دیسمبر ٣١

عـام-١
ندوقمدیر الصأنشئ بموجب إتفاق بین غیر محدد المدة، إستثمار ھو صندوق (الصندوق) بالسلعصائب للمتاجرة صندوق 

.٢٠٠٣یونیو ٣٠بتاریخبدأ الصندوق عملیاتھ . (مالكي الوحدات)فیھ والمستثمرین
المتوافقة مع أحكام الشریعة للحفاظ على رأس المال والسیولة العالیة من خالل االستثمار في الموجودات الصندوق مصمم

یعاد إستثمار كامل الدخل في الصندوق، ویدرج في سعر الوحدة.اإلسالمیة.
لألوراق المالیة والوساطة (االستثمار كابیتال)، شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك السعودي لالستثمار االستثمارتعمل شركة 

للصندوق. حفظ(البنك) كمدیر ووسیط وأمین
السعودي.باللایر إن دفاتر وسجالت الصندوق ممسوكة 

اللوائح النظامیة -٢
ھـ (الموافق ١٤٢٧الحجة يذ٣الصادرة من قبل ھیئة السوق المالیة بتاریخ لالئحة صنادیق االستثمار (الالئحة)الصندوقیخضع 

من ٢٠٠٦دیسمبر ٢٤ ) لالئحة صنادیق االستثمار الجدیدة ٢٠١٦نوفمبر ٦ھـ (الموافق ١٤٣٨صفر ٦)، كما یخضع اعتباراً
) والتي تنص على ٢٠١٦مایو ٢٣ھـ (الموافق ١٤٣٧شعبان ١٦الصادرة من قبل ھیئة السوق المالیة بتاریخ (الالئحة المعدلة) 

األمور التي یتعین على جمیع الصنادیق االستثماریة العاملة في المملكة العربیة السعودیة اتباعھا. 

السیاسات المحاسبیة الھامة-٣
لمعاییر المحاسبة المتعارف علأعدت القوائم  ً ات ، ونورد فیما یلي أھم السیاسیھا في المملكة العربیة السعودیةالمالیة طبقا

المحاسبیة المتبعة:

العرف المحاسبي
لمبدأ التكلفة التاریخیة ً .المعدلھ لتشتمل على قیاس االستثمارات التجاریة بالقیمة العادلةتعد القوائم المالیة وفقا

النقدیة وشبھ النقدیة  
ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدیة، تتكون النقدیة وشبھ النقدیة من األرصدة لدى البنوك وإیداعات أسواق المال وفترة 

استحقاقھا األصلیة ثالثة أشھر أو أقل.

تقویم اإلستثمار
تظھر إیداعات أسواق المال بالتكلفة.

المشتراة ألغراض المتاجرة بسعر السوق السائد بتاریخ قائمة المركز المالي. تقوم االستثمارات في تقوم استثمارات األسھم 
الصنادیق االستثماریة على أساس صافي قیمة موجودات الصندوق المعلن من قبل مدیر الصندوق. تقید االستثمارات المشتراة 

االنخفابنیة االحتفاظ بھا حتى تاریخ استحقاقھا بالتكلفة (المعدلة ً ض بأیة عالوات أو خصومات على أساس العائد الفعلي)، ناقصا
الدائم في القیمة. 

المعامالت االستثماریة 
تقید المعامالت االستثماریة بتاریخ التداول. 

إثبات اإلیرادات
یتم إثبات دخل العموالت الخاصة على أساس العائد الفعلي. 

یشتمل دخل المتاجرة على كافة األرباح (الخسائر) غیر المحققة الناتجة عن التغیرات في القیمة العادلة واألرباح (الخسائر) 
المحققة عن بیع االستثمارات التجاریة، وتوزیعات األرباح الناتجة عن اإلستثمارات التجاریة. تحدد األرباح (الخسائر) المحققة 

ات التجاریة المباعة على أساس المتوسط المرجح.عن االستثمار

یتم إثبات اإلیرادات األخرى عند تحققھا.  

الزكاة وضریبة الدخل 
وبالتالي ال یجنب لھا أي مخصص في القوائم المالیة المرفقة.الوحدات،الزكاة وضریبة الدخل من مسئولیة مالكي 



صائب للمتاجرة بالسلعصندوق 

٨

تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٧دیسمبر ٣١

تتمة-السیاسات المحاسبیة الھامة-٣

العمالت األجنبیة 
د تحویل ویعاالمعامالت.سعودیة بأسعار التحویل السائدة وقت حدوث لریاالتتحّول المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة 

بأسعار التحویل السائدة في ذلك بتاریخ قائمة المركز المالي أرصدة الموجودات والمطلوبات المسجلة بالعمالت األجنبیة 
التاریخ. تدرج األرباح والخسائر الناتجة عن عملیات التحویل في قائمة العملیات. 

النقدیة وشبھ النقدیة–٤
٢٠١٧٢٠١٦

لایر سعوديلایر سعودي

٨٬٦٦٠٬٣٥٧٢٠٬٧٩٨٬٦٩٠أرصدة لدى البنوك 
-١٣٥٬٠٠٠٬٠٠٠أشھر أو أقل٣وفترة استحقاقھا األصلیة ایداعات أسواق المال 

١٤٣٬٦٦٠٬٣٥٧٢٠٬٧٩٨٬٦٩٠

إیداعات أسواق المال–٥
٢٠١٧٢٠١٦

لایر سعوديلایر سعودي

٦٩٢٬٠٠٠٬٠٠٠٣٩٦٫١٨٤٫٠٤٣إیداعات مرابحة لدى بنوك أخرى 
٥٤٦٬٨٤٠٦٣٥٫٥٣٥تمویل سیارات بالمرابحة لدى البنكإیداعات 

٦٩٢٬٥٤٦٬٨٤٠٣٩٦٫٨١٩٫٥٧٨

ثالثة عن ة صلیاألھافترة استحقاقجید وتزید تصنیف إئتماني ذاتتتكون إیداعات أسواق المال من إیداعات لدى بنوك تجاریة 
وفقا٢٠١٧ًدیسمبر ٣١على اإلیداعات كما في ةالخاصة المتغیرأشھر من تاریخ اإلیداع. یتم تحدید متوسط معدل العمولة 

لألسعار السائدة في السوق. 

اإلستثمارات المقتناه حتى تاریخ اإلستحقاق-٥

٢٠١٧٢٠١٦
لایر سعوديلایر سعوديصكوك

٥٬٠٠٠٬٠٠٠٥٫٠٠٠٫٠٠٠میسبك
١٢٫١٥٢٫٦٩٩-البنك السعودي البریطاني

١٢٫١١٣٫٨١٠-)البنك السعودي الھولنديالبنك األول (سابقاً: 

٥٬٠٠٠٬٠٠٠٢٩٫٢٦٦٫٥٠٩



صائب للمتاجرة بالسلعصندوق 

٩

تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٧دیسمبر ٣١

اإلستثمارات التجاریة  -٧
٢٠١٧

من %القیمة السوقیةالتكلفـة
القیمة السوقیةلایر سعوديسعوديلایر

الصنادیق االستثماریة 
٨٣٬٠٥٧٬٣٩٤٨٤٬٢٤٠٬٠٨٢٢٩٫٤٧صندوق القوافل للمتاجرة بالسلع

٨٠٬٦٧٢٬١٠٠٨١٬٩٤١٬٨٢٩٢٨٫٦٦صندوق السنبلة باللایر السعودي 
٧٦٬٦٠٢٬٩٨٧٧٧٬٤٦٣٬١١٣٢٧٫١٠ع لصندوق الراجحي للس

٣١٬٠٣٧٬٧٢٦٣٢٬١٠٠٬٠٠٥١١٫٢٣صندوق فالكوم
٩٬٨٠٠٬٠٠٠١٠٬١٣٠٬٢٦٢٣٫٥٤صندوق األول للمرابحة باللایر السعودي

٢٨١٬١٧٠٬٢٠٧٢٨٥٬٨٧٥٬٢٩١١٠٠٫٠٠

٢٠١٦
من %القیمة السوقیة  التكلفـة

القیمة السوقیةلایر سعوديلایر سعودي

الصنادیق االستثماریة 
٢٠٫٠٣٧٫٧٢٦٢٠٫٤٧٧٫٧٠٧٣٦٫٦٢صندوق فالكوم

١٥٫٢٠٣٫٠١١١٥٫٤٤١٫٣٨٤٢٧٫٦١صندوق السنبلة باللایر السعودي 
١٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٠٫٠١١٫٨٦٣١٧٫٩١صندوق القوافل للمتاجرة بالسلع

٩٫٨٠٠٫٠٠٠٩٫٩٨٥٫١٥٧١٧٫٨٦صندوق األول للمرابحة باللایر السعودي

٥٥٫٠٤٠٫٧٣٧٥٥٫٩١٦٫١١١١٠٠٫٠٠

، صافيدخل المتاجرة-٨
٢٠١٧٢٠١٦

لایر سعوديلایر سعودي
٣٬٨٢٩٬٧١٠٨٨٠٫٠٠٧أرباح غیر محققة  الحركة في 

)٧٢٦٫٣٥٦(١٬٠٢٦٬٨٨٩محققة  (خسائر) أرباح

٤٬٨٥٦٬٥٩٩١٥٣٫٦٥١

المعامالت مع األطراف ذات العالقة -٩
من صافي قیمة الموجودات في كل %٠٫٥٠أتعاب إدارة بواقع الصندوق یدفع  تمثل أتعاب اإلدارة الظاھرة .تقویمتاریخسنویاً

في قائمة العملیات األتعاب المحملة من قبل مدیر الصندوق خالل السنة.

عنھ وبحد أقصى،إضافة إلى ذلك %٠٫٢٠قدرهتسترد من الصندوق المصاریف اإلداریة التي یدفعھا مدیر الصندوق نیابةً
من صافي قیمة موجودات الصندوق لكل سنة. 

ً%٥٫٥الصندوقیدفع خدمات.كمصاریفتقویمیومكلفيالبنكلدىبالمرابحةسیاراتتمویلإیداعاتمنسنویا

تقویم. یتعلق بدل تاریخ من صافي دخل العملیات في كل %١٠سنوي قدره بمعدلیقوم الصندوق باحتساب بدل مخاطر 
. یمثل بدل المخاطر الظاھر في قائمة العملیات البدل المحمل خالل الصندوقموجودات بالمخاطر بمخاطر االئتمان المتعلقة 

السنة. 

.الذي یتعامل معھ الصندوقو البنكھلالستثمارإن البنك السعودي 
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١٠

تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٧دیسمبر ٣١

تتمة  –المعامالت مع األطراف ذات العالقة -٩
دیسمبر على وحدات مملوكة على النحو التالي:٣١یشتمل حساب مالكي الوحدات كما في 

٢٠١٧٢٠١٦
وحـــــــــــداتوحـــــــــــدات

٧٬٧٠٠٬١٢٦٧٫٧٠٠٫١٢٦البنكوحدات مملوكة من قبل 
٤٬٥١٥٬٩٠٧٦١٦٫٢١٩وحدات مملوكة من قبل مدیر الصندوق 

١٢٫٤٢٥-وحدات مملوكة من قبل موظفي مدیر الصندوق
١٢٬٢١٦٬٠٣٣٨٫٣٢٨٫٧٧٠

المصاریف األخرى-١٠
٢٠١٧٢٠١٦

لایر سعوديلایر سعودي

٣٠٬٠٠٠٣٠٫٠٠٠أتعاب مراجعة
١٨٬٥٠٠٢٠٫٧٦٥أتعاب الھیئة الشرعیة

٨٬١٢١٢٣٩٫٦٦٦خسارة تحویل عمالت أجنبیة 
٧٬٥٠٠٧٫٥٠٠رسوم ھیئة السوق المالیة 

٥٬٠٠٠٥٫٠٠٠رسوم تداول
٢٬٨٠٠٢٫٨٠٠الصندوقأتعاب أعضاء مجلس إدارة 

٧١٬٩٢١٣٠٥٫٧٣١

إدارة المخاطر -١١

مخاطر أسعار العموالت الخاصة
لسائدة لعموالت ااالمخاطر الناتجة عن تذبذب قیمة أداة مالیة ما نتیجة للتغیرات في أسعار الخاصةتمثل مخاطر أسعار العموالت

في أسعار العموالت الخاصة على دخل العموالت الخاصة لسنة المفترضةاألثر على الدخل یمثل أثر التغیرات إنفي السوق. 
. ٢٠١٧دیسمبر ٣١واحدة وذلك على أساس الموجودات والمطلوبات المالیة بعمولة عائمة والمقتناه كما في 

یة نقاط أساس في المتوسط المرجح ألسعار العموالت الخاصة على أرصدة الموجودات المال١٠ان التغیر االفتراضي بواقع 
تقریباًلایر سعودي٥٫٠٠٠قدره إجماليسیؤثر على دخل العمولة الخاصة بمبلغ ٢٠١٧دیسمبر ٣١بعمولة عائمة كما في 

. ال یوجد مطلوبات مالیة مرتبطة عمولة خاصة عائمة. وبشكل إجماليلایر سعودي) في السنة٢٩٫٠٠٠: ٢٠١٦(

مخاطر االئتمان
مالیة ما مما یؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة ةا من الوفاء بالتزاماتھ بشأن أدامعدم تمكن طرفمخاطر االئتمان تمثل 
مالیة.

واالستثمارات المقتناه حتى تاریخ إیداعات أسواق المالاألرصدة لدى البنوك ویتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان بشأن 
بالحد من مخاطر االئتمان وذلك بمراقبتھا. ال یوجد لدى واإلیرادات المستحقة والمدینین اآلخرین. یقوم المدیر، االستحقاق

ووضع حدود ،الصندوق نظام تصنیف داخلي رسمي. تدار مخاطر االئتمان ویتم مقارنتھا وذلك بمراقبة مخاطر االئتمان
وفق تصنیف المحددةللمعامالت مع األطراف  األخرى، وتقویم مالءه ھذه األطراف بصورة مستمرة. تدار مخاطر االئتمان عادةً

ائتمان خارجي للطرف اآلخر.
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١١

تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٧دیسمبر ٣١

تتمة -إدارة المخاطر -١١

تتمة-مخاطر االئتمان 
االئتمان المتعلقة ببنود قائمة المركز المالي:یوضح الجدول أدناه الحد األقصى لمخاطر 

٢٠١٧٢٠١٦
لایر سعوديلایر سعودي

١٤٣٬٦٦٠٬٣٥٧٢٠٫٧٩٨٫٦٩٠نقدیة وشبھ نقدیة 
٦٩٢٬٥٤٦٬٨٤٠٣٩٦٫٨١٩٫٥٧٨إیداعات أسواق المال 

٥٬٠٠٠٬٠٠٠٢٩٫٢٦٦٫٥٠٩استثمارات مقتناة حتى تاریخ االستحقاق
٧٬٨٥٨٬٩٤٥٥٫٢٩٨٫٣٤٦إیرادات مستحقة
١١١٬٣٨٣١٠٤٫٩٨٠مدینون آخرون 

٨٤٩٬١٧٧٬٥٢٥٤٥٢٫٢٨٨٫١٠٣ة لمخاطر االئتمانمعرضإجمالي البنود ال

مخاطر السیولة 
الصندوق في توفیر األموال الالزمة للوفاء بالتعھدات المتعلقة بالتزاماتھ المالیة. تنتج مخاطر وتمثل الصعوبات التي یواجھھا

السیولة عن عدم المقدرة على بیع أصل مالي ما بسرعة وبمبلغ یعادل قیمتھ العادلة.
، وبالتالي یتعرض الصندوق لمخاطر السیولة یومیاًتنص شروط وأحكام الصندوق على أن یتم االشتراك في واسترداد الوحدات 

ألنھا تعتبر وحدات یمكن استردادھا في أي وقت. إنبشأن استردادات مالكي الوحدات.  استثمارات الصندوق قابلة للبیع فوراً
د نشوئھا.نالتزامات عتوفر السیولة الكافیة للوفاء بأيیقوم مدیر الصندوق بمراقبة متطلبات السیولة بانتظام والتأكد من 

مخاطر العمالت 
مالیة ما بسبب التغیرات في أسعار الصرف األجنبي. ة لتقلبات التي تطرأ على قیمة أداوتمثل ا

السعوديباللایرمسجلة المالیة الخاصة بالصندوقمطلوبات الموجودات والن إیعتبر اللایر السعودي العملة الرئیسیة للصندوق. 
ال یتعرض لمخاطرفإن الصندوق، الدوالر األمریكيمقابلمثبت اللایر السعوديصرفوحیث أن سعر .والدوالر األمریكي

. ھامةعمالت

القیمة العادلة لألدوات المالیة-١٢
دة األرصتتكون األدوات المالیة من الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة. تتكون الموجودات المالیة الخاصة بالصندوق من 

. لمستحقةاواإلیراداتوإیداعات أسواق المال، واالستثمارات المقتناه حتى تاریخ االستحقاق واالستثمارات التجاریة ، البنوكلدى
عامل تالقیمة العادلة ھي القیمة التي یتم بموجبھا تبادل موجودات ما أو سداد مطلوبات ما بین أطراف راغبة في ذلك وبشروط

ن مدیر مالمعلنالموجودات قیمةصافي القیمة العادلة على أساس تحدد، في الصندوق االستثماريعادل. بالنسبة لالستثمار
. الصندوق

بالقیمة العادلة لألدوات  ً :دیسمبر٣١كما في بالتكلفة بخالف ذلكوالمسجلةالمالیةفیما یلي بیانا

٢٠١٧٢٠١٦
لایر سعوديلایر سعوديصكوك

٥٬٠٠٠٬٠٠٠٥٫٠٠٠٫٠٠٠سبیكم
١٢٫٠٠٠٫٠٠٠-البنك السعودي البریطاني

١٢٫٠٠٠٫٠٠٠-)البنك السعودي الھولنديالبنك األول (سابقاً: 

٥٬٠٠٠٬٠٠٠٢٩٫٠٠٠٫٠٠٠

خر یوم تقویم آ-١٣
).٢٠١٦دیسمبر ٣١: ٢٠١٦(٢٠١٧دیسمبر ٣١تقویم في السنة كان آخر یوم 




