
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 صندوق صائب للشركات السعودیة

 صندوق استثماري مفتوح
 (مدار من قبل شركة االستثمار لألوراق المالیة والوساطة)
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 وعضو غير شريك السعودية العربية المملكة في مسجلة مهنية شركة وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون، الفوزان جي ام بي كي
 سويسرية. جميع الحقوق محفوظة. تعاونية شركة العالمية، جي ام بي كي ل والتابعة المستقلة جي ام بي كي شركات شبكة في

 

 المستقل   مراجع الحسابات تقرير  
  صندوق صائب للشركات السعوديةللسادة مالكي وحدات 

   الرأي

المدار من قبل شركة االستثمار لألوراق ("الصندوق")،  صندوق صائب للشركات السعوديةللقد راجعنا القوائم المالية 
  م، وقوائم الدخل٢٠١٩ديسمبر  ٣١("مدير الصندوق") والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في  المالية والوساطة 

للسنة المنتهية في والتدفقات النقدية الوحدات  لحامليالعائدة  (حقوق الملكية) ، والتغيرات في صافي الموجوداتالشامل
من ملخص للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات لمكونة المرفقة مع القوائم المالية، ا  واإليضاحات ،ذلك التاريخ

 التفسيرية األخرى. 

  ٣١وفي رأينا، فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بعدل، من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي للصندوق كما في  
معايير الدولية للتقرير المالي  للم، وأداءه المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقًا ٢٠١٩ديسمبر 

.  المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

 أساس الرأي

السعودية. ومسؤوليتنا بموجب تلك المعايير لقد قمنا بالمراجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية  
تم توضيحها في قسم "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية" في تقريرنا. ونحن مستقلون عن الصندوق وفقًا  

ًضا لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، كما وفينا أي
بمتطلبات سلوك وآداب المهنة األخرى وفقًا لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة 

 لتوفير أساًسا لرأينا في المراجعة.

 عن القوائم المالية ومجلس إدارة الصندوقمسؤوليات مدير الصندوق 

للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة إن مدير الصندوق هو المسؤول عن إعداد القوائم المالية وعرضها العادل، وفقًا 
والئحة  في المملكة العربية السعودية، والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

صناديق االستثمار الصادرة من هيئة السوق المالية، وهو المسؤول عن الرقابة الداخلية التي يراها مدير الصندوق 
 ضرورية، لتمكينه من إعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهري، سواء بسبب غش أو خطأ.  

ر قدرة الصندوق على البقاء كمنشأة مستمرة وعن وعند إعداد القوائم المالية، فإن مدير الصندوق هو المسؤول عن تقدي
اإلفصاح بحسب مقتضى الحال، عن األمور ذات العالقة باالستمرارية، واستخدام أساس االستمرارية في المحاسبة، ما لم  

  تكن هناك نية لدى مدير الصندوق لتصفية الصندوق أو إيقاف عملياته، أو ليس هناك خيار واقعي بخالف ذلك.  

  علي عملية إعداد التقارير المالية للصندوق.   هو المسوؤل عن اإلشراف    مجلس إدارة الصندوق،لفين بالحوكمة، أي  المكإن  



٢ 

المستقل   مراجع الحسابات تقرير  
 (يتبع)  صندوق صائب للشركات السعوديةللسادة مالكي وحدات   

مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريف جوهري سواء بسبب غش 
أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، إال أنه ليس ضمانًا  

ا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائًما على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقً 
عن تحريف جوهري عندما يكون موجوًدا. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتُعَد جوهرية إذا كان يمكن 

يتخذها المستخدمون على أساس   بشكل معقول توقع أنها ستؤثر بمفردها أو في مجموعها على القرارات االقتصادية التي
 هذه القوائم المالية. 

وكجزء من المراجعة وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني 
 ونحافظ على نزعة الشك المهني خالل المراجعة. وعلينا أيًضا: 

  القوائم الـمالـية وتـقديرها ســـــواًء بســــــبب غش أو خـطأ، وتصـــــميم وتنفـيذ  تـحديد مـخاطر التحريـفات الجوهرية في
ا لرأينا. ويعد  اسـً بة لتوفير أـس تجابة لتلك المخاطر، والحصـول على أدلة مراجعة كافية ومناـس إجراءات مراجعة اـس
ــاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، ألن الغش قد ينطوي على  خطر عدم اكتشــ

ؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز الرقابة الداخلية.تواط

  ،الحصــول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصــلة بالمراجعة، من أجل تصــميم إجراءات مراجعة مناســبة للظروف
وليس بغرض إبداء رأي عن فاعلية الرقابة الداخلية بالصندوق.

  المـستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاـسبية واإلفـصاحات ذات العالقة تقويم مدى مناـسبة الـسياـسات المحاـسبية
التي قام بها مدير الصندوق.

  اـستنتاج مدى مناـسبة اـستخدام مدير الـصندوق ألـساس االـستمرارية في المحاـسبة، واـستناًدا إلى أدلة المراجعة التي
أن قدرة تم الحصـول عليها، ما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري ذا عالقة ب كاً كبيراً بـش أحداث أو ظروف قد تثير ـش

الصـندوق على البقاء كمنشـأة مسـتمرة. وإذا َخلُصـنا إلى وجود عدم تأكد جوهري، فإننا مطالبون بأن نلفت االنتباه 
في تقريرنا إلى اإلفصـاحات ذات العالقة الواردة في القوائم المالية، أو إذا كانت تلك اإلفصـاحات غير كافية، فإننا 
ــول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع  ــتنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصـ ــتند اسـ مطالبون بتعديل رأينا. وتسـ

ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تتسبب في توقف الصندوق عن البقاء كمنشأة مستمرة.

  ــ احات، وما إذا كانت القوائم الـمالـية تعبر  تقويم العرض الـعام، وهيـكل ومحتوى القوائم الـمالـية، بـما في ذلك اإلفـصــ
عن المعامالت واألحداث ذات العالقة بطريقة تحقق عرًضا عادًال.

، فيما يتعلق، من بين أمور أخرى، بالنطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج المهمة المكلفين بالحوكمةلقد أبلغنا 
 .الصندوقبة الداخلية اكتشفناها خالل مراجعة ذلك أي أوجه قصور مهمة في الرقا في للمراجعة، بما

 عن / كي بي ام جي الفوزان وشركاه
  محاسبون ومراجعون قانونيون

 بديري ة بن أحمدحمز بن هاني
  ٤٦٠رقم الترخيص 

م ٢٠٢٠ إبريل ١ التاريخ:   

هـ  ١٤٤١شعبان  ٨ الموافق:   



 

۳ 

 السعودیة صندوق صائب للشركات
 صندوق استثماري مفتوح

 قائمة المركز المالي
 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في 

 )المبالغ المدرجة بالریال السعودي(
 

 إیضاحات 
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۹
دیسمبر  ۳۱ 

 م۲۰۱۸
     الموجودات

     

 ۱٬۲٥٦٬۱۳۰  ۷۳۷٬۳۰۸ ۹ نقد وما في حكمھ
 ۲٦٬٥٥۹٬۸۲۰  ۳۳٬۹٤۰٬۰۰۷ ۱۰ استثمارات

 ۲۷٬۸۱٥٬۹٥۰  ۳٤٬٦۷۷٬۳۱٥  لموجوداتإجمالي ا
     

     المطلوبات
     

 ٤٥٬٤۸٥  ٥٤٬۹۰۸ ۱٤، ۱۲ مستحقةأتعاب إدارة 
 ۷٦٬۳۷٦  ۸۷٬۲٥۹  مصروفات مستحقة
 ۱۲۱٬۸٦۱  ۱٤۲٬۱٦۷  إجمالي المطلوبات

     
 ۲۷٬٦۹٤٬۰۸۹  ۳٤٬٥۳٥٬۱٤۸  الوحدات حامليصافي الموجودات (حقوق الملكیة) العائدة ل

     
 ۲٥۳٬٤۸٥  ۲٥٥٬٤۸٤  (بالعدد)وحدات مصدرة 

     
 ۱۰۹٫۲٥  ۱۳٥٫۱۸  (لایر سعودي)صافي الموجودات (حقوق الملكیة) العائدة لكل وحدة 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

) جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة.۲۰) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (



 

٤ 

 یةصندوق صائب للشركات السعود
 صندوق استثماري مفتوح

 قائمة الدخل الشامل 
 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 )المبالغ المدرجة بالریال السعودي(
 

 إیضاحات 
دیسمبر  ۳۱

دیسمبر  ۳۱  م۲۰۱۹
 م۲۰۱۸

     الدخل

     
 ۹۹۱٬۹۳٦  ۱٬۰۸۰٬۷۷۸  دخل توزیعات أرباح

 ۱۱٦٬۸۱۷  ٦٬۳۷٥٬۸۰۷ ۱۱ ربح من استثمارات، صافي
 ۱٬۱۰۸٬۷٥۳  ۷٬٤٥٦٬٥۸٥  الدخلإجمالي 

     
     المصروفات

     
 )٤۹٦٬٦۱٦(  )٥٤۹٬۲٤۳( ۱٤، ۱۲ أتعاب إدارة
 )٥٬۳۲٤(  )۳۱٬٥۱٤(  أتعاب حفظ

 )۱٥۳٬۸۹۸(  )۲٥۲٬۸۸٦( ۱۳      مصروفات أخرى
 )٦٥٥٬۸۳۸(  )۸۳۳٬٦٤۳(  إجمالي المصروفات

     
 ٤٥۲٬۹۱٥  ٦٬٦۲۲٬۹٤۲  صافي ربح السنة

     
 --  --  الدخل الشامل اآلخر للسنة

     
  ٤٥۲٬۹۱٥  ٦٬٦۲۲٬۹٤۲  إجمالي الدخل الشامل للسنة

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 ) جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة.۲۰) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (



 

٥ 

 صندوق صائب للشركات السعودیة
 صندوق استثماري مفتوح

 ة التغیرات في صافي الموجودات (حقوق الملكیة) قائم
 العائدة لحاملي الوحدات

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 )المبالغ المدرجة بالریال السعودي(

 

دیسمبر  ۳۱ 
دیسمبر  ۳۱  م۲۰۱۹

 م۲۰۱۸
    

 ۲٦٬۲۲٥٬۸۹٤  ۲۷٬٦۹٤٬۰۸۹ الوحدات في بدایة السنة حامليصافي الموجودات (حقوق الملكیة) العائدة ل
    

 ٤٥۲٬۹۱٥  ٦٬٦۲۲٬۹٤۲ إجمالي الدخل الشامل للسنة
    

    الوحدات: حاملياشتراكات واستردادات من قبل 
 ۳٬٦۱٥٬۸۸٦  ۱٬٤۰۳٬۹۷۲ إصدار وحدات خالل السنة

 )۲٬٦۰۰٬٦۰٦(  )۱٬۱۸٥٬۸٥٥( استرداد وحدات خالل السنة
 ۱٬۰۱٥٬۲۸۰  ۲۱۸٬۱۱۷ الوحدات حامليصافي اشتراكات من قبل 

    
 ۲۷٬٦۹٤٬۰۸۹  ۳٤٬٥۳٥٬۱٤۸ الوحدات في نھایة السنة حامليصافي قیمة الموجودات (حقوق الملكیة) العائدة ل

 
 

 (بالعدد) معامالت الوحدات
 

دیسمبر  ۳۱ 
دیسمبر  ۳۱  م۲۰۱۹

 م۲۰۱۸
    

 ۲٤٥٬۳۹۲  ۲٥۳٬٤۸٥ الوحدات المصدرة في بدایة السنة
    

 ۳۱٬٤٤۲  ۱۱٬٤۷۷ وحدات مصدرة خالل السنة
 )۲۳٬۳٤۹(  )۹٬٤۷۸( وحدات مستردة خالل السنة
 ۸٬۰۹۳  ۱٬۹۹۹ صافي الزیادة في الوحدات

    
 ۲٥۳٬٤۸٥  ۲٥٥٬٤۸٤ الوحدات المصدرة في نھایة السنة

    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ) جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة.۲۰) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (



 

٦ 

 ق صائب للشركات السعودیةصندو
 صندوق استثماري مفتوح
 قائمة التدفقات النقدیة 

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 )المبالغ المدرجة بالریال السعودي(

 

 إیضاحات 
 دیسمبر  ۳۱

دیسمبر  ۳۱  م۲۰۱۹
 م۲۰۱۸

 التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
 

   

 ٤٥۲٬۹۱٥  ٦٬٦۲۲٬۹٤۲  صافي ربح السنة
     

     تسویات لـ:
 )۹۹۱٬۹۳٦(  )۱٬۰۸۰٬۷۷۸(  دخل توزیعات أرباح

 )۱۱٦٬۸۱۷(  )٦٬۳۷٥٬۸۰۷( ۱۱ من االستثمارات، صافي الربح
  )۸۳۳٬٦٤۳(  )٦٥٥٬۸۳۸( 

     صافي التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة
 )۲٥٦٬۲۷۳(  )۱٬۰۰٤٬۳۸۰(  الزیادة في االستثمارات

 ٤۱٬۷۱۰  ۹٬٤۲۳  مستحقةفي أتعاب إدارة  الزیادة
 ۱۲٬٥۷٦  ۱۰٬۸۸۳  الزیادة في المصروفات المستحقة 

 )۸٥۷٬۸۲٥(  )۱٬۸۱۷٬۷۱۷(  النقد المستخدم في العملیات
 ۹۹۱٬۹۳٦  ۱٬۰۸۰٬۷۷۸  توزیعات أرباح مستلمة

 ۱۳٤٬۱۱۱  )۷۳٦٬۹۳۹(  صافي النقد (المستخدم في)/الناتج من األنشطة التشغیلیة
     

   التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة
   

 ۳٬٦۱٥٬۸۸٦  ۱٬٤۰۳٬۹۷۲  متحصالت من إصدار وحدات
 )۲٬٦۰۰٬٦۰٦(  )۱٬۱۸٥٬۸٥٥(  المدفوع السترداد الوحدات

 ۱٬۰۱٥٬۲۸۰  ۲۱۸٬۱۱۷  صافي النقد الناتج من األنشطة التمویلیة
     

 ۱٬۱٤۹٬۳۹۱  )٥۱۸٬۸۲۲(  في نقد وما في حكمھ الزیادة/(النقص) صافي
     

 ۱۰٦٬۷۳۹  ۱٬۲٥٦٬۱۳۰ ۹ نقد وما في حكمھ في بدایة السنة
     

 ۱٬۲٥٦٬۱۳۰  ۷۳۷٬۳۰۸ ۹ نقد وما في حكمھ في نھایة السنة
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ) جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة.۲۰) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (



 صندوق صائب للشركات السعودیة
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۷ 

 عام .۱
 

لشركات السعودیة ("الصندوق") ھو صندوق استثمار مفتوح، تم تأسیسھ بموجب اتفاقیة بین شركة صندوق صائب ل
االستثمار لألوراق المالیة والوساطة ("االستثمار كابیتال" أو "مدیر الصندوق") الشركة التابعة المملوكة بالكامل 

أبریل  ۲۳بدأ الصندوق عملیاتھ بتاریخ  الوحدات"). حامليللبنك السعودي لالستثمار ("البنك") والمستثمرین ("
 م. ۲۰۰٥

 
یھدف الص�����ندوق إلى تنمیة رأس المال على المدى الطویل للمس�����تثمرین من خالل االس�����تثمار المتنوع في األس�����ھم 
السعودیة المدرجة المتوافقة مع الشریعة اإلسالمیة والمنتجات المالیة. یعاد استثمار كل الدخل في الصندوق وینعكس 

 ى صافي الموجودات (حقوق الملكیة) العائدة إلى كل وحدة.ذلك عل
 

رجب  ۱۲شركة االستثمار كابیتال ھي مدیر ووسیط الصندوق. وفقاً للتغیرات في شروط وأحكام الصندوق بتاریخ 
شركة الریاض المالیة ("الریاض المالیة") أمین حفظ للصندوق. قبل  كانتم)، ۲۰۱۸مارس  ۲۹ھـ (الموافق ۱٤۳۹
 لصندوق.اشركة االستثمار كابیتال أمین حفظ  كانتات في شروط وأحكام الصندوق، التغیر

 
وفیما یتعلق بالتعامل مع حاملي الوحدات، یعتبر مدیر الصندوق أن الصندوق وحدة محاسبیة مستقلة. وبناًء على ذلك، 

 یقوم مدیر الصندوق بإعداد قوائم مالیة منفصلة للصندوق.
 

 اللوائح النظامیة .۲
 

 ۱٤۲۷ذو الحجة  ۳الصندوق لالئحة صنادیق االستثمار ("الالئحة") الصادرة عن ھیئة السوق المالیة بتاریخ  یخضع
ـ (الموافق  ـ (الموافق  ۱٤۳۷شعبان  ۱٦م) والتعدیالت الالحقة لھا (" الالئحة المعدلة ") بتاریخ ۲۰۰٦دیسمبر  ۲٤ھ ھ

صنادیق داخل المملكة العربیة السعودیة. أصبحت الالئحة ال قدمت متطلبات تفصیلیة لجمیع والتيم)، ۲۰۱٦مایو  ۲۳
 م).۲۰۱٦نوفمبر  ٦ھـ (الموافق  ۱٤۳۸صفر  ٦المعدلة ساریة بتاریخ 

  
 األساس المحاسبي .۳

 
ً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر  تم إعداد ھذه القوائم المالیة وفقا

األخرى الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین ولتتماشى مع األحكام المطبقة للوائح صنادیق  واإلصدارات
 االستثمار الصادرة عن ھیئة السوق المالیة وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.

 
 أسس القیاس .٤

 
ً لمبدأ التكلفة التاریخیة باستثنا ء قیاس االستثمارات بالقیمة العادلة باستخدام مبدأ تم إعداد ھذه القوائم المالیة وفقا

 االستحقاق المحاسبي ومفھوم االستمراریة. 
 

لیس لدى الصندوق دورة تشغیل محددة بوضوح وبالتالي ال یعرض موجودات ومطلوبات متداولة وغیر متداولة 
 بات بترتیب درجة سیولتھا.بشكل منفصل في قائمة المركز المالي. بدال من ذلك یتم عرض الموجودات والمطلو

 
  العملة الوظیفیة وعملة العرض .٥

 
. تم العملة الوظیفیة وعملة العرض الخاصة بالصندوقیتم عرض ھذه القوائم المالیة بالریال السعودي الذي یمثل 

 تقریب كافة المبالغ ألقرب لایر سعودي ما لم یذكر خالف ذلك.
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۸ 

 استخدام األحكام والتقدیرات    .٦
 

عداد ھذه القوائم المالیة، قامت اإلدارة باستخدام األحكام والتقدیرات التي تؤثر في تطبیق السیاسات المحاسبیة عند إ
 وعلى المبالغ المبینة للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات.

 
 بھا على أساس مستمر. یتم إثبات التعدیالت على التقدیرات بأثر الحق.تتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات المتعلقة 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة     .۷

 
فیما یلي السیاسات المحاسبیة الرئیسیة المطبقة عند إعداد ھذه القوائم المالیة: تم تطبیق ھذه السیاسات بصورة ثابتة 

 على كافة السنوات المعروضة، ما لم یذكر خالف ذلك. 
. 

 
 إثبات اإلیرادات )أ(

 دخل توزیعات أرباح
یتم إثبات دخل توزیعات األرباح في قائمة الدخل الشامل في التاریخ الذي ینشأ فیھ الحق في استالم دفعات توزیعات 
األرباح. من المحتمل تدفق منافع اقتصادیة مرتبطة بتوزیعات األرباح للمنشأة؛ ویمكن قیاس مبلغ توزیعات األرباح 

ثوق بھا. بالنسبة لألوراق المالیة المدرجة عادة ما یكون ھذا ھو تاریخ توزیعات األرباح السابقة. بالنسبة بصورة مو
لألوراق المالیة غیر المدرجة عادة ما یكون ھذا ھو التاریخ الذي یوافق فیھ المساھمون على دفع توزیعات األرباح. 

لمصنفة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في بند یتم إثبات دخل توزیعات األرباح من األوراق المالیة ا
 منفصل في قائمة الدخل الشامل.

 
 صافي الربح من األدوات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

العادلة  یتضمن صافي الربح من األدوات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة جمیع التغیرات في القیمة
 المحققة وغیر المحققة وفروقات الصرف األجنبي (إن وجدت)، ولكن یستثنى من ذلك الفوائد ودخل توزیعات األرباح.

 
یتم حساب صافي الربح المحقق من األدوات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة باستخدام طریقة 

 المتوسط المرجح للتكلفة.
 
 

 الوحدات حامليتوزیعات ل )ب(
 حامليالوحدات على أنھا خصم من صافي الموجودات (حقوق الملكیة) العائدة ل حامليیتم احتساب التوزیعات ل

 الوحدات. 
 

 األتعاب والمصروفات األخرى )ج(
 یتم إثبات األتعاب والمصروفات األخرى في قائمة الدخل الشامل عند استالم الخدمات ذات الصلة.

 
 الزكاة والضریبة )د(

ظام الحالي للزكاة وضریبة الدخل المطبق في المملكة العربیة السعودیة، فإن الصندوق ُمعفى من دفع أي بموجب الن
الوحدات وبالتالي ال یجنب لھا أي مخصص  حامليزكاة وضریبة دخل. تُعد الزكاة وضریبة الدخل التزاماً أیضاً على 

 .في ھذه القوائم المالیة
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 مخصصات (ھـ)
یتم إثبات المخصص كلما كان ھناك التزام حالي (قانوني أو حكمي) نتیجة لحدث سابق یمكن تقدیره بصورة موثوقة 
ً للموارد لتسویة االلتزام ویكون باإلمكان تقدیر مبلغ االلتزام بصورة  ً خارجیا ویكون من المرجح أن یتطلب تدفقا

 موثوقة بھ.
 

 لوبات المالیةالموجودات المالیة والمط )و(
 اإلثبات والقیاس األولي

یتم اإلثبات األولي للموجودات والمطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في تاریخ التداول، وھو 
یة التاریخ الذي یصبح فیھ الصندوق طرفا في األحكام التعاقدیة لألداة. یتم إثبات الموجودات المالیة والمطلوبات المال

 األخرى في التاریخ الذي نشأت فیھ.
 

یتم اإلثبات األولي للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقیمة العادلة 
تي مع إثبات تكالیف المعاملة في قائمة الدخل الشامل. یتم اإلثبات األولي للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة ال

لیست بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقیمة العادلة زائدا/ناقص تكالیف المعاملة التي تتعلق مباشرة 
 باقتنائھا أو إصدارھا.

 

 تصنیف الموجودات المالیة
العادلة من تصنف الموجودات المالیة عند اإلثبات األولي على أنھ یتم قیاسھا كما یلي: بالتكلفة المطفأة، أو بالقیمة 

 خالل الدخل الشامل اآلخر أو بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
 

 الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة
یتم قیاس الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة إذا استوفت كال الشرطین أدناه وال تصنف بالقیمة العادلة من خالل الربح 

 أو الخسارة:
 

ألصل ضمن نموذج األعمال الذي یھدف إلى االحتفاظ بالموجودات المالیة لتحصیل تدفقات نقدیة یتم االحتفاظ با -
 تعاقدیة، و

تنشأ الشروط التعاقدیة للموجودات المالیة في تواریخ محددة للتدفقات النقدیة التي تمثل فقط دفعات ألصل المبلغ  -
 والفائدة على أصل المبلغ القائم.

 

 یمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرالموجودات المالیة بالق
یتم قیاس الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا استوفت كال الشرطین أدناه وال یصنف 

 بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
ات نقدیة تعاقدیة وبیع تحصیل تدفق یتم االحتفاظ بھا ضمن نموذج أعمال یتحقق الھدف منھ عن طریق -

 موجودات مالیة؛ و
ینتج عن شروطھا التعاقدیة في تواریخ محددة تدفقات نقدیة تمثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة على أصل  -

 المبلغ المستحق.
 

ندوق عند اإلثبات األولي لالستثمارات في أدوات حقوق الملكیة التي ال یتم االحتفاظ بھا بغرض المتاجرة، یحق للص
أن یختار بشكل نھائي عرض التغیرات الالحقة في القیمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر. یتم ھذا الخیار على 

 أساس كل استثمار على حدة.
 

 الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 من خالل الربح أو الخسارة. یتم تصنیف جمیع الموجودات المالیة األخرى على أنھا بالقیمة العادلة
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 الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة (یتبع) )و(
 

 تقییم نموذج األعمال
یجري مدیر الص�����ندوق تقییماً للھدف من نموذج األعمال الذي یتم االحتفاظ بالموجودات فیھ على مس�����توى المحفظة 

طریقة إدارة األعمال وتوفیر المعلومات لإلدارة. تتض����من المعلومات التي أُخذت في ألن ذلك یعكس بش����كل أفض����ل 
 االعتبار ما یلي: 

الس��یاس��ات واألھداف المحددة للمحفظة وتش��غیل ھذه الس��یاس��ات عملیا. وبالتحدید، ما إذا كانت اس��تراتیجیة اإلدارة  -
س����عار الفائدة محددة، ومطابقة مدة الموجودات تركز على اكتس����اب إیرادات عمولة تعاقدیة، والحفاظ على بیانات أ

 المالیة مع مدة المطلوبات التي تمول ھذه الموجودات أو تحقیق تدفقات نقدیة من خالل بیع الموجودات؛ 
 یتم تقییم طریقة أداء المحفظة ورفع تقریر بھا إلى مدیري الصندوق؛  -
مالیة المحتفظ بھا ض������من نموذج األعمال) وكیفیة المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات ال -

 إدارة ھذه المخاطر؛ 
فیما إذا كانت المكافآت تس������تند إلى القیمة العادلة للموجودات المدارة أو التدفقات  -كیفیة مكافأة مدیري األعمال  -

 النقدیة التعاقدیة المحصلة؛ و 
ه المبیعات وتوقعاتھا بش������أن نش������اط المبیعات تكرار حجم وتوقیت المبیعات في الفترات الس������ابقة، وأس������باب ھذ -

المس������تقبلیة. إال أن المعلومات حول نش������اط المبیعات ال تؤخذ باالعتبار عند عزلھا، ولكن كجزء من التقییم الكلي 
 لكیفیة تحقیق أھداف الصندوق المذكورة إلدارة الموجودات المالیة وكیفیة تحقق التدفقات النقدیة. 
 

التي یتم االحتفاظ بھا بغرض المتاجرة والتي یتم تقییم أداءھا على أس������اس القیمة العادلة، یتم  إن الموجودات المالیة
قیاس�����ھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخس�����ارة ألنھا ال یتم االحتفاظ بھا لتحص�����یل تدفقات نقدیة تعاقدیة وال یتم 

 لیة. االحتفاظ بھا لتحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة ولبیع موجودات ما
 

 تقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة تُعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة
لغرض ھذا التقییم، یعّرف "المبلغ األص������لي" على أنھ القیمة العادلة للموجودات المالیة عند اإلثبات األولي. تعرف 

ود ومقابل المخاطر االئتمانیة المرتبطة بالمبلغ األصلي القائم "العمولة/الفائدة" على أنھا مبلغ مقابل القیمة الزمنیة للنق
سیولة والتكالیف اإلداریة)  سیة األخرى والتكالیف (مخاطر ال خالل فترة زمنیة معینة ومقابل مخاطر اإلقراض األسا

 باإلضافة إلى ھامش الربح. 
 

ن المبلغ األص��لي والفائدة، یأخذ الص��ندوق باالعتبار عند تقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة تُعد فقط دفعات م
الش��روط التعاقدیة لألداة. وھذا یش��مل تقییم فیما إذا كانت الموجودات المالیة تتض��من ش��رط تعاقدي قد یؤدي إلى تغیر 

یأخذ  توقیت أو مبلغ التدفقات النقدیة التعاقدیة وإذا كان كذلك فلن تس������توفي ھذا الش������رط. وعند إجراء ھذا التقییم،
 الصندوق باالعتبار ما یلي: 

 
 األحداث المحتملة التي قد تؤدي إلى تغیر مبلغ وتوقیت التدفقات النقدیة.  -
 خصائص الرافعة المالیة؛  -
 شروط السداد والتمدید؛  -
الش������روط التي تحد من مطالبة الص������ندوق بالتدفقات النقدیة من موجودات محددة (دون حق الرجوع لترتیبات  -

 و الموجودات)؛ 
 إعادة الضبط الدوري ألسعار الفائدة. -الخصائص التي تعدل اعتبارات القیمة الزمنیة للنقود  -

 
 إعادة التصنیف

ال یتم إعادة تص������نیف الموجودات المالیة بعد إثباتھا األولي، إال في الفترة التي یقوم فیھا الص������ندوق بتغییر نموذج 
 أعمالھ إلدارة الموجودات المالیة.

 
 وبات المالیةتصنیف المطل

یقوم الصندوق بتصنیف مطلوباتھ المالیة بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي ما لم یصنف المطلوبات 
 بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
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 الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة (یتبع) )و(
 

 ثباتالتوقف عن اإل
یتوقف الصندوق عن إثبات الموجودات المالیة (أو حیثما كان ذلك مناسباً، جزء من الموجودات المالیة أو جزء من 
مجموعة من الموجودات المالیة المماثلة) عند انقضاء مدة الحقوق التعاقدیة الستالم التدفقات النقدیة من الموجودات 

الم التدفقات النقدیة التعاقدیة في المعاملة التي یتم بموجبھا انتقال جمیع مخاطر المالیة أو عند قیامھ بتحویل الحقوق الست
ومنافع ملكیة الموجودات المالیة بشكل جوھري أو التي ال یقوم الصندوق بموجبھا بتحویل أو االحتفاظ بجمیع مخاطر 

 ت المالیة.ومنافع ملكیة الموجودات المالیة بشكل جوھري وال یحتفظ بالسیطرة على الموجودا
 

عند التوقف عن إثبات الموجودات المالیة، فإن الفرق بین القیمة الدفتریة للموجودات (أو القیمة الدفتریة الموزعة على 
) المقابل المالي المستلم (بما في ذلك أي موجودات ۱جزء من الموجودات التي تم التوقف عن إثباتھا) ومجموع ما یلي (

) أي ربح أو خسارة متراكم تم إثباتھ في الدخل ۲قصاً أي مطلوبات جدیدة مفترضة) و (جدیدة یتم الحصول علیھا نا
 الشامل اآلخر یتم إثباتھ في الربح أو الخسارة. 

 
المعامالت التي یقوم فیھا الصندوق بتحویل الموجودات التي تم إثباتھا في قائمة المركز المالي الخاصة بھ، ولكنھ 

خاطر ومنافع الموجودات المحولة أو جزء منھا، ال یتم االعتراف بھذه الموجودات المحولة. یحتفظ إما بكافة أو معظم م
 إن تحویل الموجودات مع االحتفاظ بجمیع أو معظم المخاطر والمنافع یشمل معامالت البیع وإعادة الشراء.

 
ملكیة الموجودات المالیة بشكل بالنسبة للمعامالت التي ال یقوم الصندوق باالحتفاظ أو تحویل جمیع مخاطر ومنافع 

جوھري ویقوم باإلبقاء على السیطرة على الموجودات، یستمر الصندوق في إثبات الموجودات بقدر مشاركتھ 
 المستمرة التي تحدد بقدر تعرضھ للتغیرات في قیمة الموجودات المحولة.

 
 و انتھاء االلتزامات التعاقدیة.یقوم الصندوق بالتوقف عن إثبات االلتزام المالي عند تسویة أو إلغاء أ

 
 المقاصة

یتم إجراء مقاصة بین مبالغ الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة ویدرج المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي فقط 
عند وجود حق قانوني ملزم لدى الصندوق في الوقت الحالي بإجراء مقاصة لتلك المبالغ وكذلك عندما یكون لدى 

 لنیة لتسویتھا على أساس الصافي أو بیع الموجودات لتسدید المطلوبات في آن واحد.الفرع ا
 

یتم عرض اإلیرادات والمصروفات على أساس الصافي فقط عندما یتم السماح بذلك بموجب المعاییر الدولیة للتقریر 
 داول الصندوق.المالي أو لألرباح والخسائر الناتجة عن مجموعة من المعامالت المماثلة مثل نشاط ت

 
 قیاس القیمة العادلة )ز(

"القیمة العادلة" ھي القیمة التي سیتم استالمھا مقابل بیع أصل ما أو دفعھا مقابل تحویل التزام ما ضمن معاملة منتظمة 
بین المشاركین في السوق بتاریخ القیاس في السوق الرئیسیة أو، عند عدم وجود السوق الرئیسیة، السوق األكثر 

 لتي من خاللھا تكون متاحة للصندوق في ذلك التاریخ. إن القیمة العادلة للمطلوبات تعكس مخاطر عدم األداء.مالءمة ا
 
یقوم الص��ندوق بقیاس القیمة العادلة لألداة باس��تخدام الس��عر المتداول في الس��وق النش��طة لتلك األداة، عند توفرھا. یتم 

ت الموجودات أو المطلوبات تتم بتكرر وحجم كاِف لتقدیم اعتبار الس�����وق على أنھا س�����وق نش�����طة إذا كانت معامال
معلومات عن األس��عار على أس��اس مس��تمر. یقیس الص��ندوق األدوات المدرجة في س��وق نش��طة وفقاً لس��عر اإلغالق 

 الرسمي في البورصة ذات الصلة التي یتم تداول األداة فیھا.
 

یستخدم أسالیب تقییم تزید من استخدام المدخالت القابلة في حال عدم وجود سعر متداول في سوق نشط، فإن الصندوق 
 للمالحظة ذات الصلة وتقلل من استخدام المدخالت غیر القابلة للمالحظة. 
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 قیاس القیمة العادلة (یتبع) )ح(
 سوق في الحسبان عند تسعیر العملیة. إن أسلوب التقییم المختار یتضمن جمیع العوامل التي یأخذھا المشاركون في ال

 
سل الھرمي للقیمة العادلة كما في نھایة فترة التقریر التي حدث  سل یقوم الصندوق بإثبات التحویالت بین مستویات الت

 خاللھا التغییر.
 

 النقد وما في حكمھ )ط(
أمین الحفظ في حساب  یتكون النقد وما في حكمھ من ودائع لدى البنوك ونقد لدى الوسیط في حساب تداول ولدى

استثماري وموجودات مالیة عالیة السیولة ذات استحقاق ثالثة أشھر أو أقل من تاریخ االقتناء والتي تخضع لمخاطر 
 قصیرة األجل. المطلوباتغیر جوھریة للتغیرات في قیمتھا العادلة ویتم استخدامھا من قبل الصندوق عند إدارة 

 
 القابلة لالسترداد الوحدات )ي(

ً للشروط  یصنف الصندوق األدوات المالیة المصدرة ضمن المطلوبات المالیة أو أدوات حقوق الملكیة، وذلك وفقا
 التعاقدیة لألدوات.

 
ھا بصافي الموجودات حاملیلدى الصندوق وحدات قابلة لالسترداد مصدرة. عند تصفیة الصندوق، تخول ھذه الوحدات 

النواحي ولھا شروط وظروف متطابقة. توفر الوحدات القابلة لالسترداد  المتبقیة. ویتم تصنیفھا بالتساوي من جمیع
للمستثمرین الحق في المطالبة باسترداد األموال نقدًا بقیمة تتناسب مع حصة المستثمر في صافي موجودات الصندوق 

 في كل تاریخ استرداد وكذلك في حالة تصفیة الصندوق.
 

 لى أنھا حقوق ملكیة عند استیفائھا لكافة الشروط التالیة:عالقابلة لالسترداد  یتم تصنیف الوحدات
 

 تمنح المالك حصة تناسبیة من صافي موجودات الصندوق في حالة تصفیة الصندوق؛ -
 تًصنَّف في فئة األدوات التي تخضع لجمیع فئات األدوات األخرى؛ -
 رى لھا سمات متطابقة؛جمیع األدوات المالیة في فئة األدوات التي تخضع لجمیع فئات األدوات األخ -
بصرف النظر عن االلتزام التعاقدي للصندوق بإعادة شراء أو استرداد قیمة األداة النقدیة أو أصل مالي آخر، ال  -

 تشتمل األداة على أي سمات أخرى تتطلب التصنیف على أنھ باعتباره التزاًما؛ و 
عمرھا تستند بشكل جوھري على الربح أو الخسارة،  إن إجمالي التدفقات النقدیة المتوقعة العائدة لألداة على مدى -

أو التغیر في صافي الموجودات المثبتة أو التغیر في القیمة العادلة لصافي موجودات الصندوق المثبتة وغیر 
 المثبتة على مدى عمر األداة.

 
یتم إثبات التكالیف اإلضافیة التي تعود مباشرة إلى إصدار أو استرداد الوحدات القابلة لالسترداد ضمن حقوق الملكیة 

 مباشرة كخصم من المتحصالت أو جزء من تكلفة الشراء.
 

 معاییر جدیدة .۸
 

ریر المالي والتعدیالت علیھا، المعاییر الدولیة للتقریر المالي الجدیدة وتفسیرات لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتق )أ(
 المطبقة بواسطة الصندوق

 
إن المعاییر الجدیدة والتعدیالت والتغییرات على المعاییر الحالیة التي صدرت عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة 

 م وعلیھ تم تطبیقھا بواسطة الصندوق، حیثما ینطبق ذلك:۲۰۱۹ینایر  ۱ساریة المفعول اعتباراً من 
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۱۳ 

 اییر جدیدة (یتبع)مع .۸
 

البیانالمعاییر/التعدیالت
  

 عقود اإلیجار  ۱٦المعیار الدولي للتقریر المالي 
تفسیر لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقریر 

 ۲۳المالي 
 .عدم التیقن من معالجات ضریبة الدخل

روعات المنافع طویلة األجل في الشركات الشقیقة والمش ۲۸معیار المحاسبة الدولي 
  المشتركة

 تعدیالت الخطة أو تقلیصھا أو تسویتھا   ۱۹معیار المحاسبة الدولي 
ومعیار  ۱۱و  ۳المعیار الدولي للتقریر المالي 

 ۲۳و  ۱۲المحاسبة الدولي 
التحسینات السنویة على المعاییر الدولیة للتقریر المالي دورة 

 م۲۰۱۷ –م ۲۰۱٥
 

یرات الواجب تطبیقھا على الصندوق لم یكن لھا أي تأثر جوھري على ھذه القوائم إن تطبیق المعاییر المعدلة والتفس
 المالیة.

 
 المعاییر الصادرة ولكنھا غیر ساریة المفعول بعد )ب(

ھناك عدد من المعاییر الجدیدة والتعدیالت على المعاییر التي یسري مفعولھا على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 
السماح بالتطبیق المبكر لھا، إال أن الصندوق لم یقم بالتطبیق المبكر لھذه المعاییر الجدیدة أو  م مع۲۰۲۰ینایر  ۱

 التعدیالت عند إعداد ھذه القوائم المالیة حیث ال یوجد لھا تأثیر كبیر على القوائم المالیة للصندوق.
 

 ر جوھري على القوائم المالیة للصندوق.المعاییر الجدیدة أو المعدلة الواردة أدناه ال یتوقع أن یكون لھا تأثی
 

 
 المعاییر/التفسیرات

 
 

 البیان

یسري مفعولھا اعتباراً من 
 الفترات التي تبدأ في أو بعد

 التاریخ التالي
   

 م۲۰۲۰ینایر  ۱ تعریف النشاط التجاري ۳تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي 
ومعیار  ۱تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي 

 ۸المحاسبة الدولي 
 م۲۰۲۰ینایر  ۱  التعریف الجوھري

 م۲۰۲۲ینایر  ۱ عقود التأمین  ۱۷المعیار الدولي للتقریر المالي 
 
 

 النقد وما في حكمھ .۹
 

 
 
 

دیسمبر  ۳۱ 
 م۲۰۱۹

دیسمبر  ۳۱ 
 م۲۰۱۸

      
 ۱٬۲٥٦٬۱۳۰  ۷۳۷٬۳۰۸   نقد لدى أمین حفظ

 

 استثمارات .۱۰
 

 اسھم:
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۹
دیسمبر  ۳۱ 

 م۲۰۱۸
    

          ۳۳٬۹٤۰٬۰۰۷ استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 

 ۲٦٬٥٥۹٬۸۲۰ 
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۱٤ 

 استثمارات (یتبع) .۱۰
 

 یلخص الجدول التالي تعرض الصندوق لسندات األسھم المدرجة في مختلف القطاعات:
 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ 
 القیمة العادلة التكلفة مة العادلةالقی التكلفة 
     

 ۹٬۱۷۹٬۱۲۰ ۷٬۷۰۸٬٤۸۰ ۹٬۷٥۳٬۲٤۹ ۸٬۹۸٥٬۷۰۰ القطاع المالي
 ۸٬۸۱۳٬۲۰۷ ۸٬۹۲٤٬۳۷۰ ٥٬٤٤٤٬۰۱٤ ٥٬۹۰۹٬۲٥٤ المواد األساسیة

 ٥٥۱٬۱۰۰ ٥٤٤٬٥۰۰ ٤٬٦٤٦٬٥۲۳ ٤٬۳۰۰٬۰٥۷ الطاقة
 -- -- ٤٬۲۲۹٬٤۲۰ ۳٬۸۳۳٬٤۹۸ صناعات

 ۳٬۱۱٦٬۸۳۸ ۳٬۲۷۷٬۱۷۷ ۳٬٤۳۷٬٦۸۹ ۳٬۱۷۷٬۰۷۸ ساسیةالسلع االستھالكیة غیر األ
 ٥٤۱٬۱٤٦ ٦۰٤٬٦٤٥ ۲٬٥۷٥٬۳٦۰ ۲٬٤۸۲٬۲۰۷ عقارات

 ۲٬۲۳۹٬۷٦٦ ۲٬٥۹۰٬٥۳۷ ۱٬٤۱۸٬٦٤۰ ۱٬۳۰۹٬۱۷٦ السلع االستھالكیة األساسیة
 ۱٬۱۳۷٬۷۸٦ ۹۹٥٬٦۰۱ ۹٦۳٬۲٥۲ ۹۹٦٬۹٤٦ الرعایة الصحیة

 -- -- ۷۷۲٬٥٦۰ ۸۹۹٬٥٤۹ الخدمات
 ٦٥۹٬۷٦۷ ٥۹۳٬۰۰۸ ٦۹۹٬۳۰۰ ٦۲۹٬۰۹۰ خدمات االتصاالت

 ۳۲۱٬۰۹۰ ۳۰٥٬٦٤۲ -- -- التجزئة
 ۳۲٬٥۲۲٬٥٥٥ ۳۳٬۹٤۰٬۰۰۷ ۲٥٬٥٤۳٬۹٦۰ ۲٦٬٥٥۹٬۸۲۰ 

 
 تتركز جمیع االستثمارات في المملكة العربیة السعودیة.

 
 ربح من استثمارات، صافي .۱۱

 دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في  
 م۲۰۱۸  م۲۰۱۹ 
    

 )۸۹۹٬۰٤۳(  ٤٬۹٥۸٬۳٥٥ صافيربح/(خسارة) محققة، 
 ۱٬۰۱٥٬۸٦۰  ۱٬٤۱۷٬٤٥۲ غیر محقق، صافي ربح

 ٦٬۳۷٥٬۸۰۷  ۱۱٦٬۸۱۷ 
 أتعاب إدارة .۱۲

 
ً لشروط وأحكام الصندوق یقوم الصندوق بدفع أتعاب إدارة إلى مدیر الصندوق تعادل  ً من قیمة ۱٫۷٥وفقا ٪ سنویا

صروفات اإلداریة التي تدفع من قبل مدیر الصندوق صافي الموجودات في تاریخ كل تقییم. إضافة لذلك، فإن الم
٪ سنویاً بحد أقصى من ۰٫٤۰بالنیابة عن الصندوق یتم سدادھا بواسطة الصندوق، وتخضع لمصروفات إداریة بنسبة 

 صافي قیمة الموجودات.
 

 مصروفات أخرى .۱۳
 دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في  

                                         
 م۲۰۱۸  م۹۲۰۱ 

     
 ٤۱٬۹۹٦  ۱۳۳٬۳۲۲ تكلفة معامالت أوراق مالیة

 ٥۹٬٥۳٦  ٤۷٬٥۰۰ أتعاب قانونیة ومھنیة
 ۲۱٬٥۰۰  ۳۰٬۷٥۰ أتعاب ھیئة الرقابة الشرعیة

 ۳٬۷۷۰  ٥٬۳۰۰ أتعاب مجلس إدارة الصندوق
 ۲۷٬۰۹٦   ۳٦٬۰۱٤ أخرى

 ۲٥۲٬۸۸٦  ۱٥۳٬۸۹۸ 
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۱٥ 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة .۱٤
 

تمل األطراف ذات العالقة بالصندوق على مدیر الصندوق ومجلس إدارة الصندوق والبنك. یتعامل الصندوق مع تش
 األطراف ذات العالقة خالل السیاق االعتیادي ألنشطتھ.

 

ة إضافة إلى المعامالت المفصح عنھا في ھذه القوائم المالیة، فإن المعامالت مع األطراف ذات العالقة واألرصدة الناتج
 من ھذه المعامالت ھي كما یلي:

 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة:
 ۳۱للسنة المنتھیة في    

 دیسمبر
 م۲۰۱۸ م۲۰۱۹ طبیعة المعاملة طبیعة العالقة الطرف ذو العالقة

 مدیر الصندوق شركة االستثمار كابیتال
 ٤۹٦٬٦۱٦ ٥٤۹٬۲٤۳ أتعاب إدارة -
تكالیف معامالت أوراق  -

 ٤۱٬۹۹٦ ۱۳۳٬۳۲۲ مالیة

     

أتعاب مجلس إدارة  - مجلس إدارة الصندوق مجلس إدارة الصندوق
 ۳٬۷۷۰ ٥٬۳۰۰ الصندوق

 
 األرصدة مع األطراف ذات العالقة:

 طبیعة األرصدة العالقةطبیعة  الطرف ذو العالقة
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۹
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۸
شركة االستثمار 

 ٤٥٬٤۸٥ ٥٤٬۹۰۸ ارة دائنةأتعاب إد - مدیر الصندوق كابیتال

مجلس إدارة      
 الصندوق

مجلس إدارة 
 الصندوق

أتعاب مجلس إدارة الصندوق  -
 ۳٬۷۷۰ ٥٬۳۰۰ مستحقة

 
 ):بالعددالوحدات المحتفظ بھا بواسط أطراف ذات عالقة (

 طبیعة العالقة الطرف ذو العالقة
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۹
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۸
شركة االستثمار 

 ٥٤٬۰۰۰ ٥٤٬۰۰۰ مدیر الصندوق كابیتال

 تصنیف الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة .۱٥    
 

 یبین الجدول التالي تصنیف القیم الدفتریة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة للصندوق ضمن فئات لألدوات المالیة:
 

  م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱

 بالتكلفة المطفأة

بالقیمة العادلة  
من خالل الربح 

 الخسارة أو
     الموجودات المالیة

 --  ۷۳۷٬۳۰۸  نقد وما في حكمھ
 ۳۳٬۹٤۰٬۰۰۷  --  استثمارات

 ۳۳٬۹٤۰٬۰۰۷  ۷۳۷٬۳۰۸  إجمالي الموجودات
     

     المطلوبات المالیة
 --  ٥٤٬۹۰۸  مستحقةأتعاب إدارة 

 --  ۸۷٬۲٥۹  مصروفات مستحقة
 --  ۱٤۲٬۱٦۷  إجمالي المطلوبات
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 لموجودات المالیة والمطلوبات المالیة (یتبع)تصنیف ا .۱٥
 

  م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱

 بالتكلفة المطفأة

بالقیمة العادلة من  
خالل الربح أو 

 الخسارة
     

     الموجودات المالیة
 --  ۱٬۲٥٦٬۱۳۰  نقد وما في حكمھ

 ۲٦٬٥٥۹٬۸۲۰  --  استثمارات
 ۲٦٬٥٥۹٬۸۲۰  ۱٬۲٥٦٬۱۳۰  إجمالي الموجودات

     
     المطلوبات المالیة

 --  ٤٥٬٤۸٥  مستحقةأتعاب إدارة 
 --  ۷٦٬۳۷٦  مصروفات مستحقة
 --  ۱۲۱٬۸٦۱  إجمالي المطلوبات

 
 إدارة المخاطر المالیة .۱٦

 
 التعرض للمخاطر

ر تعد إدارة المخاطر جزءاً ال یتجزأ من االستثمار وعملیة التشغیل. یمكن تقسیم إدارة المخاطر إلى إدارة المخاط
المالیة وإدارة المخاطر التشغیلیة وقیاس المخاطر المستقل. تشمل إدارة المخاطر المالیة جمیع عناصر عملیة 
االستثمار. یسمح عدد من أنظمة إدارة المخاطر لمدیر الصندوق بمالحظة أي انحرافات عن المراكز المستھدفة 

خسائر المحتملة وھي: العملیات والنظم واألشخاص واألھداف. تشمل إدارة المخاطر التشغیلیة النقاط األربعة لل
 واألحداث الخارجیة. تعد إدارة المخاطر وظیفة مستقلة وھي منفصلة وظیفیا عن إدارة العملیات وإدارة المحافظ. 

 
یعد قسم إدارة المخاطر ھو المسؤول الرئیسي عن تحدید ومراقبة المخاطر. یشرف مجلس إدارة الصندوق على مدیر 

 وھو مسؤول في النھایة عن إدارة المخاطر الشاملة للصندوق. الصندوق
 

 یتعرض الصندوق للمخاطر التالیة نتیجة استخدامھ لألدوات المالیة:
 

 مخاطر االئتمان -
 مخاطر السیولة -
 مخاطر السوق؛ و -
 مخاطر التشغیل -

 
 إطار إدارة المخاطر

ستراتیجیتھ نحو إدارة االستثمار. تتكون المحفظة یحتفظ الصندوق بمراكز في األدوات المالیة غیر المشتقة وفقا ال
 سوق األسھم السعودي (تداول). االستثماریة للصندوق من األسھم المدرجة في

 
تم منح مدیر الصندوق السلطة التقدیریة إلدارة الموجودات تماشیًا مع أھداف الصندوق االستثماریة. یقوم مدیر 

وجودات المستھدفة ومكون المحفظة على أساس یومي. في الحاالت التي الصندوق بمراقبة االلتزام بتوزیعات الم
تكون فیھا المحفظة مختلفة عن توزیعات الموجودات المستھدفة، فإن مدیر الصندوق ملزم باتخاذ اإلجراءات إلعادة 

 توازن المحفظة تماشیًا مع األھداف المحددة ضمن الحدود الزمنیة المقررة.
 

 مخاطر االئتمان
االئتمان ھي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماتھ أو تعھداتھ المبرمة مع الصندوق مما یؤدي إلى تكبد مخاطر 

 الصندوق لخسارة مالیة.
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 مخاطر االئتمان (یتبع)
والرصید لدى أمین  یتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان على رصیده البنكي والرصید المحتفظ بھ في حساب التداول

الحفظ. ألغراض إعداد تقاریر إدارة المخاطر یقوم الصندوق بدراسة وتجمیع كل عناصر التعرض لمخاطر االئتمان 
 مثل مخاطر التعثر في السداد الفردیة للمدین، ومخاطر الدولة ومخاطر القطاع. 

 
راف األخرى" مع وجود مخاطر أعلى إن سیاسة الصندوق بشأن مخاطر االئتمان ھي تقلیل تعرضھ لمخاطر "األط

 بشأن التعثر في السداد وذلك من خالل التعامل مع األطراف األخرى التي تستوفي معاییر ائتمان محددة.
 

تتم مراقبة مخاطر االئتمان بانتظام من قبل مدیر الصندوق للتأكد من تماشیھا مع إرشادات االستثمار الخاصة 
 بالصندوق.

 
صندوق مخاطر في التسویة. "مخاطر التسویة" ھي مخاطر الخسارة بسبب فشل منشأة في الوفاء قد ینتج عن أنشطة ال

 بالتزاماتھا بتقدیم النقد أو األوراق المالیة أو الموجودات األخرى المتفق علیھا تعاقدیًا.
 

ق وسیط نظامي بالنسبة لكل المعامالت تقریبًا، یقلل الصندوق من ھذه المخاطر من خالل إجراء تسویات عن طری
 لضمان تسویة الصفقة فقط عندما یكون الطرفان قد أوفیا بالتزامات التسویة التعاقدیة.

 
 یوضح الجدول التالي الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان لمكونات قائمة المركز المالي:

 
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۹
دیسمبر  ۳۱ 

 م۲۰۱۸
    

 ۱٬۲٥٦٬۱۳۰  ۷۳۷٬۳۰۸ النقد وما في حكمھ
 
ال یوجد لدى الصندوق أي آلیة تصنیف داخلیة رسمیة. یتم إدارة والتحكم بمخاطر االئتمان عن طریق مراقبة مخاطر 
االئتمان ووضع حدود للتعامل مع أطراف أخرى محددة والتقییم المستمر للقدرة االئتمانیة لألطراف األخرى. یتم 

 ئتمانیة الخارجیة لألطراف األخرى.بشكل عام إدارة مخاطر االئتمان على أساس التصنیفات اال
 

 مخصص انخفاض في القیمة
لدى الصندوق استثمارات في سندات حقوق الملكیة فقط المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. لذلك، لم 

باإلضافة إلى ذلك،  .۹یتم تسجیل مخص انخفاض في القیمة في ھذه القوائم المالیة وفقاً للمعیار الدولي للتقریر المالي 
 لیس ھناك مخصص انخفاض في قیمة رصید النقد وما في حكمھ.

 
 مخاطر السیولة

تتمثل مخاطر السیولة في مخاطر مواجھة الصندوق لصعوبة عند الوفاء بالتزاماتھا المرتبطة بمطلوباتھا المالیة التي 
 .تتم تسویتھا عن طریق السداد نقداً أو من خالل موجودات مالیة أخرى

 
یھدف مدیر الصندوق إلى ضمان أن یكون لدیھ دائماً السیولة الكافیة، قدر اإلمكان، للوفاء بالتزاماتھا عند استحقاقھا، 
في ظل الظروف العادیة والظروف الحرجة، بما في ذلك االسترداد المقدر للوحدات، دون تكبد خسائر غیر مقبولة أو 

 تعرض سمعة الصندوق للخطر.
 

ام الصندوق على اشتراكات واستردادات الوحدات على أساس یومي وبالتالي فھو معرض لمخاطر تنص شروط وأحك
 الوحدات في أي وقت.  حامليالسیولة للوفاء بطلبات استرداد 

 
یراقب مدیر الصندوق متطلبات السیولة على أساس دوري كما یسعى للتأكد من توفر التمویل الكافي للوفاء بأي 

 قد تنشأ. مطلوبات
 

 یتم اعتبار استثمارات الصندوق في األوراق المالیة المدرجة على أنھ قابلة للتحقق بشكل سریع حیث أنھ یتم تداولھا
 بشكل نشط في تداول.
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 مخاطر السیولة
التي من المتوقع أن یدیر الصندوق مخاطر السیولة الخاصة بھ عن طریق االستثمار بشكل أساسي في األوراق المالیة 

 تتم تصفیتھا خالل مدة قصیرة.
 

 مخاطر السوق
مخاطر السوق ھي مخاطر تأثیر التغیرات في أسعار السوق مثل أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبیة 

 وأسعار األسھم على إیرادات الصندوق أو القیمة العادلة لملكیتھ في األدوات المالیة.
 

دوق إلدارة مخاطر السوق ناتجة عن أھداف استثمارات الصندوق وفقاً لشروط وأحكام الصندوق. إن استراتیجیة الصن
یتم إدارة مخاطر السوق الخاصة بالصندوق في الوقت المناسب من قبل مدیر الصندوق وفقاً للسیاسات واإلجراءات 

 ندوق.المحددة. تتم مراقبة مراكز السوق الخاصة بالصندوق بانتظام من قبل مدیر الص
 

 مخاطر العمالت
مخاطر العمالت ھي المخاطر الناجمة عن تذبذب قیمة األدوات المالیة نتیجة للتغیرات في أسعار صرف العمالت 
األجنبیة. إن عملة النشاط للصندوق ھي الریال السعودي. یتم إدراج جمیع الموجودات والمطلوبات المالیة للصندوق 

 الصندوق لمخاطر العملة. بالریال السعودي. وعلیھ، ال یتعرض
 

 مخاطر أسعار األسھم
 مخاطر أسعار األسھم ھي المخاطر الناجمة عن تذبذب قیمة األدوات المالیة نتیجة للتغیرات في أسعار السوق.
 

إن استثمارات الصندوق عرضة لمخاطر أسعار األسھم الناتجة عن عدم التأكد من األسعار المستقبلیة. یقوم مدیر 
ارة ھذه المخاطر من خالل التنویع في محفظتھ االستثماریة من حیث التوزیع الجغرافي والتركیز الصندوق بإد

 الصناعي.
 

 تحلیل الحساسیة
الوحدات ذات االنخفاض المحتمل بشكل معقول  حامليیعرض الجدول أدناه األثر على صافي الموجودات العائدة على 

ریخ التقریر. یتم احتساب ذلك على أساس مقیاس بیتا الخاص ٪ في تا۱۰في أسعار سوق األسھم الفردیة بواقع 
بالصندوق التي یتم قیاسھا داخلیًا بواسطة مدیر الصندوق. یقوم مقیاس "بیتا" باحتساب مدى استجابة سعر الصندوق 

على  للتذبذب في مؤشر السوق الرئیسیة (تاسي) ومؤشر ستاندرد آند بورز المركب لألسھم الخلیجیة. تتم التقدیرات
أساس االستثمار الفردي. إن ھذا التحلیل یفترض بقاء جمیع المتغیرات األخرى ثابتة وتحدیداً مخاطر أسعار الفائدة 

 وتحویل العمالت األجنبیة.
 

 التأثیر على صافي الموجودات بالریال السعودي
دیسمبر  ۳۱

  م۲۰۱۹
 دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۸
    

القیمة العادلة من خالل الربح صافي خسارة االستثمارات المحتفظ بھا ب
 ۲٬٤٤۳٬٥۰۳  ۳٬۰٥٤٬٦۰۱ أو الخسارة 

 
    الوحدات حاملياألثر على نسبة صافي الموجودات العائدة ل

    
صافي خسارة االستثمارات المحتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل 

 ٪۸٫۸۲  ٪۹٫۰۰ الربح أو الخسارة 

 
 ٪ أثر مساٍو ومعاكس للمبالغ المبینة أعاله.۱۰م الفردیة بواقع قد ینتج عن االرتفاع في أسعار سوق األسھ
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 مخاطر أسعار العموالت
تنشأ مخاطر أسعار العموالت من احتمالیة تأثیر التغیرات في معدالت العموالت على القیم العادلة أو التدفقات النقدیة 

مدیر الصندوق المراكز بصورة یومیة لضمان الحفاظ على المراكز ضمن حدود  المستقبلیة لألدوات المالیة. یراقب
 الفجوة المحددة، إن وجدت. ال یخضع الصندوق لمخاطر أسعار العمولة.

 
 مخاطر التشغیل

مخاطر التشغیل ھي مخاطر الخسارة المباشرة أو غیر المباشرة الناتجة عن مجموعة متنوعة من األسباب المرتبطة 
ت والتكنولوجیا والبنیة التحتیة التي تدعم أنشطة الصندوق مع األدوات المالیة سواء داخلیاً أو خارجیاً لدى باإلجراءا

مقدم الخدمة للصندوق ومن العوامل الخارجیة غیر مخاطر االئتمان والسوق والسیولة مثل تلك الناتجة عن المتطلبات 
 وك إدارة االستثمار.القانونیة والتنظیمیة والمعاییر المتعارف علیھا لسل

 
یھدف الصندوق إلى إدارة المخاطر التشغیلیة لكي یحقق التوازن بین الحد من الخسائر واألضرار المالیة التي تلحق 

 الوحدات.  حامليبسمعتھ وبین تحقیق ھدفھ االستثماري المتمثل في تحقیق عوائد ل
 

ى مخاطر العملیات تقع على عاتق فریق إدارة المخاطر. إن المسؤولیة الرئیسیة إلعداد وتنفیذ الضوابط الرقابیة عل
یتم دعم ھذه المسؤولیة عن طریق إعداد معاییر عامة إلدارة مخاطر العملیات بحیث تشمل الضوابط واإلجراءات 

 لدى مقدمي الخدمة وإنشاء مستویات خدمة مع مقدمي الخدمة في المجاالت التالیة:
 
 واإلجراءات الرقابةتوثیق  -
 لـ متطلبات -

 بین مختلف الوظائف واألدوار والمسؤولیات؛و الواجباتالفصل المناسب بین  •
 . المعامالت ومراقبة تسویة •
 مخاطر التشغیلیة التي یتم مواجھتھا.لالتقییم الدوري ل •

 المخاطر المحددة؛  لمعالجةكفایة الضوابط واإلجراءات  -
 ى؛االمتثال للمتطلبات التنظیمیة والمتطلبات القانونیة األخر -
 طوارئ؛ طخط تطویر -
 التدریب والتطویر المھني؛ -
 المعاییر األخالقیة ومعاییر األعمال؛ و -
 .المخاطر بما في ذلك التأمین إذا كان ذلك مجدیًا تخفیض -

 
 القیمة العادلة لألدوات المالیة   .۱۷

 
 یقوم الصندوق بقیاس بعض األدوات المالیة بالقیمة العادلة في تاریخ كل قائمة مركز مالي.

 
القیمة العادلة ھي السعر الذي سیتم استالمھ عند بیع موجودات ما أو سداده عند تحویل مطلوبات ما بموجب معاملة 
نظامیة تتم بین متعاملین في السوق بتاریخ القیاس. یحدد قیاس القیمة العادلة بافتراض أن معاملة بیع الموجودات أو 

 تحویل المطلوبات ستتم إما:
 

 یة لألصل أو االلتزام، أوفي السوق الرئیس -
 في غیر السوق الرئیسیة، أي في السوق األكثر مالءمة لألصل أو االلتزام.  -
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یجب أن تكون السوق الرئیسیة أو السوق األكثر تفضیًال متاحة للصندوق. یتم قیاس القیمة العادلة لألصل أو االلتزام 
ام االفتراضات التي یستخدمھا المشاركون في السوق عند تسعیر األصل أو االلتزام على افتراض أن المشاركین باستخد

یتصرفون لمصلحتھم االقتصادیة. یستخدم الصندوق أسالیب تقییم مالئمة للظروف والتي یتوفر لھا بیانات كافیة لقیاس 
بلة للمالحظة ذات الصلة وتقلیل استخدام المدخالت غیر القابلة القیمة العادلة، مع تحقیق أقصى استخدام للمدخالت القا

 للمالحظة. التغیرات في االفتراضات المتعلقة بھذه العوامل قد تؤثر على القیمة العادلة لألدوات المالیة.
 

 نماذج التقییم
یتم الحصول علیھا مباشرة من تستند القیمة العادلة لألدوات المالیة التي یتم تداولھا في سوق نشطة على األسعار التي 

أسعار الصرف التي یتم من خاللھا تداول األدوات أو من خالل وسیط یقدم األسعار المتداولة غیر المعدلة من سوق 
 نشط ألدوات مماثلة. یقوم الصندوق بتحدید القیم العادلة لكافة األدوات المالیة األخرى باستخدام طرق تقییم أخرى.

 
لمالیة التي من النادر تداولھا وذات شفافیة أسعار ضئیلة، فإن القیمة العادلة تكون أقل موضوعیة وبالنسبة لألدوات ا

وتتطلب درجات متفاوتة من األحكام بناًء على السیولة وعدم التأكد من عوامل السوق وافتراضات التسعیر والمخاطر 
 األخرى التي تؤثر على أداة معینة.

 
باستخدام التسلسل الھرمي للقیمة العادلة أدناه والذي یعكس أھمیة المدخالت المستخدمة یقیس الصندوق القیم العادلة 

 في إجراء القیاس:
 

 : مدخالت متداولة (غیر المعدلة) في أسواق نشطة ألدوات مماثلة.۱المستوى 
 

ة مباشرة والتي یمكن مالحظتھا بصور ۱: مدخالت بخالف األسعار المتداولة المدرجة في المستوى ۲المستوى 
(األسعار) أو بصورة غیر مباشرة (مشتقة من األسعار). تشتمل ھذه الفئة على أدوات مقیمة باستخدام: أسعار السوق 
المتداولة في األسواق النشطة ألدوات مماثلة، أو األسعار المتداولة ألدوات مماثلة أو متشابھة في األسواق التي یتم 

طرق تقییم أخرى التي یمكن مالحظة جمیع مدخالتھا الھامة بصورة مباشرة أو اعتبارھا على أنھا أقل من نشطة، أو 
 غیر مباشرة من البیانات السوقیة.

 
: مدخالت غیر قابلة للمالحظة. تتضمن ھذه الفئة كافة األدوات ذات طرق التقییم التي تشتمل على مدخالت ۳المستوى 

ت غیر القابلة للمالحظة ذات أثر ھام على تقییم األداة. تتضمن ال تستند على بیانات قابلة للمالحظة، كما أن المدخال
ھذه الفئة أدوات تم تقییمھا بناًء على األسعار المتداولة ألدوات مماثلة والتي تتطلب تعدیالت أو افتراضات غیر قابلة 

 للمالحظة الھامة لتعكس الفروقات بین األدوات.
 

لتي یتم تداولھا في سوق مالي بآخر أسعارھا المسجلة. بالقدر الذي یتم فیھ یقوم الصندوق بتقییم سندات حقوق الملكیة ا
من التسلسل الھرمي للقیمة  ۱تداول سندات األسھم بنشاط وعدم تطبیق تعدیالت التقییم، یتم تصنیفھا ضمن المستوى 
للتسلسل الھرمي للقیمة  ۱وى العادلة؛ وبالتالي تم تصنیف موجودات الصندوق المسجلة بالقیمة العادلة بناًء على المست

 العادلة.
 

 األدوات المالیة التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة -التسلسل الھرمي للقیمة العادلة 
یحلل الجدول التالي األدوات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة في تاریخ التقریر حسب المستوى في التسلسل الھرمي 

قیاس القیمة العادلة. تستند المبالغ على القیم المعترف بھا في قائمة المركز المالي.  للقیمة العادلة الذي یتم فیھ تصنیف
 جمیع قیاسات القیمة العادلة أدناه متكررة.
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 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ 
 اإلجمالي  ۳المستوى   ۲المستوى   ۱المستوى  

 ۳۳٬۹٤۰٬۰۰۷  -  -  ۳۳٬۹٤۰٬۰۰۷ استثمارات 
 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ 
 اإلجمالي  ۳المستوى   ۲المستوى   ۱المستوى  

 -  -  ۲٦٬٥٥۹٬۸۲۰ استثمارات 
 

۲٦٬٥٥۹٬۸۲۰ 
 

 خالل السنة، لم یتم أي تحویل في التسلسل الھرمي للقیمة العادلة للموجودات المالیة المحتفظ بھا بالقیمة العادلة.
 

ى مثل النقد وما في حكمھ وتوزیعات األرباح المستحقة والمصروفات المستحقة موجودات تعتبر األدوات المالیة األخر
مالیة ومطلوبات مالیة قصیرة األجل تقارب قیمتھا الدفتریة القیمة العادلة، بسبب طبیعة قصر أجلھا والجودة االئتمانیة 

 المرتفعة لألطراف األخرى.
 

 آخر یوم تقییم .۱۸
 

 م).۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱: م۲۰۱۸م (۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في  إن آخر یوم تقییم للسنة كان
 

 األحداث بعد نھایة فترة التقریر .۱۹
 

م وقد انتشر في جمیع أنحاء العالم بما في ۲۰۲۰) في أوائل سنة ۱۹-تم تأكید وجود فیروس كورونا المستجد (كوفید
صادي. یعتبر الصندوق أن ھذا ذلك المملكة العربیة السعودیة مما تسبب في اضطرابات في األعمال والنشاط االقت

ال یعتبر مدیر الصندوق أنھ من  التطور،نظًرا ألن الوضع متقلب وسریع  .ھو حدث ال یستدعي التعدیل بعد الحدث
 على الصندوق. الحدثالممكن تقدیم تقدیر كمي للتأثیر المحتمل لھذا 

 
 اعتماد القوائم المالیة .۲۰

 
 ).م۲۰۲۰مارس  ۱٥ھـ (الموافق ۱٤٤۱ رجب ۲۰قبل مدیر الصندوق في  تم اعتماد ھذه القوائم المالیة لإلصدار من

 


