
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 صندوق صائب للمتاجرة بالسلع

 صندوق استثماري مفتوح
 (مدار من قبل شركة االستثمار لألوراق المالیة والوساطة) 

 
 القوائم المالیة

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 مع

 تقریر مراجع الحسابات المستقل لمالكي الوحدات
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 







 

۳ 

 صندوق صائب للمتاجرة بالسلع
 صندوق استثماري مفتوح 

 قائمة المركز المالي 
 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في 

 (المبالغ بالریال السعودي) 
 

 إیضاحات 
 دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۲۰
 دیسمبر  ۳۱ 

 م ۲۰۱۹
     الموجودات

   ۱۲۱٬٦٥٦٬۷۷۸    ۲۳۳٬۰۱٦٬۲۹٤ ۱۸،  ۹ نقد وما في حكمھ
 ٤٥۷٬٤۹۱٬٦۳۸  ۲۷۳٬۸٦۰ ۱۰ ودائع سوق المال
    ۱۰۷٬٥۰٥  ۱۱۰٬۷۱۳ ۱۱ موجودات أخرى

 ۲۰۷٬٥۱۳٬۸۸۱  ۱٬۰۹۷٬۸۲۹٬٥۸۹ ۱۲ استثمارات
    ۷۸٦٬۷٦۹٬۸۰۲  ۱٬۳۳۱٬۲۳۰٬٤٥٦  إجمالي الموجودات

     
     المطلوبات

 ۳۸۸٬۹۳۳  ٦٤٤٬۲۸۰   ۱۸،  ۱٤ أتعاب إدارة دائنة
 ۱٤۰٬٦۸٤  ۱٦٦٬٦۱٥  مصروفات مستحقة 

 ٦٬۰۷۸٬۹٥٥  ٦٬۰۷۸٬۹٥٥ ۱٦ مخصص مخاطر
 ٦٬٦۰۸٬٥۷۲  ٦٬۸۸۹٬۸٥۰  إجمالي المطلوبات

     
 ۷۸۰٬۱٦۱٬۲۳۰  ۱٬۳۲٤٬۳٤۰٬٦۰٦ صافي الموجودات (حقوق الملكیة) العائدة لمالكي الوحدات

     
 ٥٥٬٦٦۱٬۰۹٥  ۹۳٬۳٦۲٬۰۱۰  (بالعدد)وحدات مصدرة 

     
صافي الموجودات (حقوق الملكیة) العائدة لكل وحدة: صافي 

قیمة الموجودات وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي 
 ۱٤٫۰۲  ۱٤٫۱۸ ۲۳ (بالریال السعودي)

 ۱٤٫۰۳  ۱٤٫۱۹ ۲۳ (بالریال السعودي) صافي قیمة موجودات التعامل  -     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 ) جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة. ۲٥) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (



 

٤ 

 صندوق صائب للمتاجرة بالسلع
 صندوق استثماري مفتوح 

 قائمة الدخل الشامل
 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (المبالغ بالریال السعودي) 
 

 
 إیضاحات 

دیسمبر  ۳۱
 م۲۰۲۰

دیسمبر  ۳۱ 
 م ۲۰۱۹

     اإلیرادات 
     

 ۲۰٬۱٤٥٬۲۲۲  ٦٬۸۰٥٬۰۲۱  دخل العمولة الخاصة 
 ٤٬٦۳۹٬۰۰٦  ۷٬۳٥٥٬٤۹۰ ۱۳ ربح من استثمارات، صافي

 ۲٤٬۷۸٤٬۲۲۸  ۱٤٬۱٦۰٬٥۱۱  إجمالي الربح
     

     المصروفات
  )٤٬۲٥۹٬۷۹۹(  )٤٬۰۹۰٬٦۰٤(   ۱۸،  ۱٤ أتعاب إدارة
 ) ۳۰۰٬۰۰۰(   )۳۰۳٬۷۲۲(  أتعاب حفظ

   ٥۰٬۸٦۸  ۲۱۰٬۸۱٥ ۱٥ عكس الخسائر االئتمانیة المتوقعة
 ) ۳٥۱٬۷۰۱(   )۷۲٥٬۰۸٥( ۱۷ مصروفات أخرى

 )٤٬۸٦۰٬٦۳۲(   )٤٬۹۰۸٬٥۹٦(  إجمالي المصروفات
     

 ۱۹٬۹۲۳٬٥۹٦   ۹٬۲٥۱٬۹۱٥  صافي ربح السنة
 --  --  الدخل الشامل اآلخر للسنة 

 ۱۹٬۹۲۳٬٥۹٦  ۹٬۲٥۱٬۹۱٥  الدخل الشامل للسنةإجمالي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ) جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة. ۲٥) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (



 

٥ 

 صندوق صائب للمتاجرة بالسلع
 صندوق استثماري مفتوح 

 قائمة التغیرات في صافي الموجودات (حقوق الملكیة) 
 العائدة لحاملي الوحدات 

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبالغ بالریال السعودي) 

 
 دیسمبر  ۳۱ 

 م۲۰۲۰
 دیسمبر  ۳۱ 

 م ۲۰۱۹
    

صافي الموجودات (حقوق الملكیة) العائدة لمالكي الوحدات 
 ۷۰٦٬٤۱٥٬۱۱۰  ۷۸۰٬۱٦۱٬۲۳۰ في بدایة السنة 

    
 ۱۹٬۹۲۳٬٥۹٦  ۹٬۲٥۱٬۹۱٥ إجمالي الدخل الشامل للسنة

    
    اشتراكات واستردادات من قبل مالكي الوحدات:

 ٥۸۲٬۳۳۹٬۱۸٤  ۹۸۹٬۹٤۸٬۹۸٤ مساھمات من قبل مالكي الوحدات
 )٥۲۸٬٥۱٦٬٦٦۰(  )٤٥٥٬۰۲۱٬٥۲۳( استردادات من قبل مالكي الوحدات

 ٥۳٬۸۲۲٬٥۲٤  ٥۳٤٬۹۲۷٬٤٦۱ صافي االشتراكات من قبل مالكي الوحدات 
    

صافي قیمة الموجودات (حقوق الملكیة) العائدة لمالكي 
 ۷۸۰٬۱٦۱٬۲۳۰  ۱٬۳۲٤٬۳٤۰٬٦۰٦ الوحدات في نھایة السنة

 
 (بالعدد) معامالت الوحدات

 
 دیسمبر  ۳۱ 

 م۲۰۲۰
 دیسمبر  ۳۱ 

 م ۲۰۱۹
    

 ٥۱٬٦۰۰٬٥۷۳  ٥٥٬٦٦۱٬۰۹٥ الوحدات المصدرة في بدایة السنة
    

 ٤۲٬۰۰٤٬۳٥۰  ٦۹٬۹۲۱٬۹۳۳ وحدات مصدرة خالل السنة 
 ) ۳۷٬۹٤۳٬۸۲۸(  )۳۲٬۲۲۱٬۰۱۸( وحدات مستردة خالل السنة

 ٤٬۰٦۰٬٥۲۲  ۳۷٬۷۰۰٬۹۱٥ الوحداتصافي الزیادة في 
    

 ٥٥٬٦٦۱٬۰۹٥  ۹۳٬۳٦۲٬۰۱۰ الوحدات المصدرة في نھایة السنة
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ) جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة. ۲٥) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (



 

٦ 

 
 صندوق صائب للمتاجرة بالسلع

 صندوق استثماري مفتوح 
 التدفقات النقدیة قائمة 

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبالغ بالریال السعودي) 

 
 

 إیضاحات

 

 
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۲۰
 دیسمبر  ۳۱ 

 م ۲۰۱۹
     التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة

 ۱۹٬۹۲۳٬٥۹٦  ۹٬۲٥۱٬۹۱٥  صافي ربح السنة 
     

     تسویات لــ:
 )٤٬٦۳۹٬۰۰٦(  )۷٬۳٥٥٬٤۹۰( ۱۳ استثمارات، صافيربح من 

 ) ٥۰٬۸٦۸(  )۲۱۰٬۸۱٥( ۱٥ عكس الخسائر االئتمانیة المتوقعة
  ۱٬٦۸٥٬٦۱۰  ۱٥٬۲۳۳٬۷۲۲ 

     صافي النقص/ (الزیادة) في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة:
 )۱٤٦٬۹۸٦٬۰۱۳(  )۸۸۳٬۰۱٤٬۷٦۲(  الزیادة في االستثمارات 

 ۸۲٬۲۳۲٬۳۹۱  ٤٥۷٬٤۷۹٬٥۹٤  إیداعات أسواق المال النقص في 
 ۳٤۱  ۳۳٥  نقص في موجودات أخرى

 ۱۷٬٦۲۲  ۲٥٥٬۳٤۷  الزیادة في أتعاب إدارة دائنة 
 ۳۳٬۱۷٦  ۲٥٬۹۳۱  الزیادة في المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى

 ) ٤۹٬٤٦۸٬۷٦۱(  )٤۲۳٬٥٦۷٬۹٤٥(  صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغیلیة
     

     التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة
 ٥۸۲٬۳۳۹٬۱۸٤  ۹۸۹٬۹٤۸٬۹۸٤  المتحصل من إصدار وحدات 

 )٥۲۸٬٥۱٦٬٦٦۰(  )٤٥٥٬۰۲۱٬٥۲۳(  المدفوع السترداد وحدات
 ٥۳٬۸۲۲٬٥۲٤  ٥۳٤٬۹۲۷٬٤٦۱  صافي النقد الناتج من األنشطة التمویلیة

     
 ٤٬۳٥۳٬۷٦۳  ۱۱۱٬۳٥۹٬٥۱٦  صافي الزیادة في النقد وما في حكمھ 

 ۱۱۷٬۳۰۳٬۰۱٥  ۱۲۱٬٦٥٦٬۷۷۸ ۹ نقد وما في حكمھ في بدایة السنة
 ۱۲۱٬٦٥٦٬۷۷۸  ۲۳۳٬۰۱٦٬۲۹٤ ۹ نقد وما في حكمھ في نھایة السنة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ھذه القوائم المالیة. ) جزءاً ال یتجزأ من ۲٥) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (



 صندوق صائب للمتاجرة بالسلع
 صندوق استثماري مفتوح 

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (المبالغ بالریال السعودي) 
 

۷ 

 عام .۱
 

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

یونیو  ۳۰للبنك السعودي لالستثمار ("البنك") والمستثمرین ("مالكي الوحدات"). وقد بدأ الصندوق نشاطھ في 
 م. ۲۰۰۳

 
أحكام الصندوق مصمم للحفاظ على رأس المال والسیولة العالیة من خالل االستثمار في الموجودات المتوافقة مع 

 الشریعة اإلسالمیة. یعاد استثمار كل الدخل في الصندوق وینعكس ذلك على سعر الوحدة.
 

 تعتبر شركة االستثمار كابیتال مدیر الصندوق كما تعتبر شركة الریاض المالیة أمین الحفظ للصندوق.
 

سبیة مستقلة. وبناًء على ذلك، وفیما یتعلق بالتعامل مع حاملي الوحدات، یعتبر مدیر الصندوق أن الصندوق وحدة محا
 یقوم مدیر الصندوق بإعداد قوائم مالیة منفصلة للصندوق. 

 
 اللوائح النظامیة  .۲

 
  ۱٤۲۷ذو الحجة    ۳یخضع الصندوق لالئحة صنادیق االستثمار ("الالئحة") الصادرة عن ھیئة السوق المالیة بتاریخ  

ھـ (الموافق   ۱٤۳۷شعبان    ۱٦الالحقة لھا (" الالئحة المعدلة ") بتاریخ  م) والتعدیالت  ۲۰۰٦دیسمبر    ۲٤ھـ (الموافق  
م)، والتي تفّصل متطلبات جمیع الصنادیق داخل المملكة العربیة السعودیة. أصبحت الالئحة المعدلة  ۲۰۱٦مایو  ۲۳

 م). ۲۰۱٦نوفمبر  ٦ھـ (الموافق  ۱٤۳۸صفر  ٦ساریة بتاریخ 
  

 األساس المحاسبي .۳
 

ً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر تم إعداد  ھذه القوائم المالیة وفقا
واإلصدارات األخرى الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین ولتتماشى مع األحكام المطبقة للوائح صنادیق 

 وط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.االستثمار الصادرة عن ھیئة السوق المالیة وشر
 

 أسس القیاس .٤
 
ً لمبدأ التكلفة التاریخیة باستثناء 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 بشكل 
 نفصل في قائمة المركز المالي. بدال من ذلك یتم عرض الموجودات والمطلوبات بترتیب درجة سیولتھا.م

 
 عملة العرض والنشاط .٥

 
یتم عرض ھذه القوائم المالیة بالریال السعودي الذي یمثل عملة النشاط للصندوق. تم تقریب كافة المبالغ ألقرب لایر 

 سعودي ما لم یذكر خالف ذلك. 
 
 

  



 صندوق صائب للمتاجرة بالسلع
 صندوق استثماري مفتوح 

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (المبالغ بالریال السعودي) 
 

۸ 

 استخدام األحكام والتقدیرات  .٦
 

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

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

 
تُعطل األسواق العالمیة حیث تشھد العدید من المناطق الجغرافیة "موجة ثانیة" من العدوى  ۱۹-جائحة كوفیدال تزال 

على الرغم من أنھا كانت قد سیطرت سابقاً على تفشي الفیروس من خالل إجراءات احترازیة صارمة مثل فرض  
. ومع ذلك، فقد تمكنت حكومة المملكة العربیة قیود على السفر وعملیات اإلغالق وقواعد التباعد االجتماعي الصارمة

السعودیة من السیطرة بنجاح على تفشي الفیروس حتى اآلن، ویرجع ذلك في المقام األول إلى اإلجراءات غیر 
المسبوقة والفعالة التي اتخذتھا الحكومة، وتبع ذلك إنھاء الحكومة لعملیات اإلغالق واتخاذ إجراءات مرحلیة للعودة 

 ع الطبیعي.إلى الوض
 

واعتمادھا للتوزیع الشامل من قبل مختلف الحكومات في جمیع أنحاء  ۱۹-وتم مؤخراً تطویر عدد من لقاحات كوفید
العالم. كما اعتمدت الحكومة لقاحاً تم توفیره في الوقت الحالي للعاملین في مجال الرعایة الصحیة وفئات أخرى معینة 

م. وعلى الرغم من وجود بعضاً من حاالت عدم التأكد ۲۰۲۱عام خالل عام من الناس وسیكون متاحاً للناس بشكل 
مثل مدة استمرار المناعة، وما إذا كان اللقاح سیمنع انتقال العدوى أم ال وغیر ذلك من أمور،  ۱۹-حول لقاح كوفید

كالً من تحدیات  إال أن نتائج االختبارات قد أظھرت معدالت نجاح عالیة بشكل استثنائي. وعلیھ، یدرك الصندوق
، والتي یمكن الشعور بتبعاتھا الناشئة لبعض الوقت، ویراقب عن ۱۹-االقتصاد الجزئي والكلي التي فرضھا كوفید

ً في ھذه القوائم المالیة بناًء على توقعات الظروف  كثب تعرضاتھ للمخاطر. وقد أجرى الصندوق تقدیراً محاسبیا
م التي تتعلق باألحداث المستقبلیة التي یرى ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱اضات كما في  االقتصادیة التي تعكس التوقعات واالفتر

الصندوق أنھا معقولة في ظل ھذه الظروف. وھناك درجة كبیرة من الحكم الذي ینطوي علیھ ھذا التقدیر. كما أن 
ندوق. بالتالي، االفتراضات األساسیة تخضع أیًضا لحاالت عدم تأكد والتي في معظم األحیان تكون خارج سیطرة الص

من المحتمل أن تختلف الظروف االقتصادیة الفعلیة عن تلك التوقعات نظراً ألن األحداث المتوقعة في كثیر من األحیان 
ال تحدث كما ھو متوقع، وإن تأثیر ھذه االختالفات قد یؤثر بشكل كبیر على التقدیر المحاسبي المدرج في ھذه القوائم  

حاسبیة الھامة التي تتأثر بھذه التوقعات وحاالت عدم التأكد المرتبطة بھا تتعلق بشكل أساسي المالیة. إن التقدیرات الم
 بالخسائر االئتمانیة المتوقعة.

 
 وفیما یلي أھم المجاالت التي قامت فیھا اإلدارة باستخدام األحكام والتقدیرات واالفتراضات:

 
 قیاس مخصص الخسارة االئتمانیة المتوقعة

إن قیاس مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة للموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة یتطلب استخدام نماذج معقدة 
 وافتراضات مھمة بشأن الظروف االقتصادیة المستقبلیة والسلوك االئتماني. 

 
 الخسارة االئتمانیة المتوقعة مثل: یوجد عدد من األحكام الھامة المطلوبة أیًضا في تطبیق المتطلبات المحاسبیة لقیاس

 اختیار نماذج وافتراضات مالئمة لقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة؛  •
تحدید العدد والوزن النسبي للسیناریوھات التطلعیة لكل نوع من المنتجات/األسواق والخسارة االئتمانیة المتوقعة  •

 المتعلقة بھا؛ و
 متماثلة ألغراض قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة.تحدید مجموعة من الموجودات المالیة ال •
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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. 
 

 العمالت األجنبیة  ) أ 
یتم تحویل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة إلى الریال السعودي على أساس أسعار التحویل السائدة بتاریخ تلك 

 المعامالت.
 

یتم إعادة تحویل الموجودات والمطلوبات النقدیة المدرجة بالعمالت األجنبیة إلى الریال السعودي على أساس أسعار  
تاریخ التقریر. یتم تحویل البنود غیر النقدیة التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة بالعملة األجنبیة باستخدام أسعار التحویل في  

 الصرف في التاریخ الذي تم فیھ قیاس القیمة العادلة. 
 

رف في قائمة الدخل الشامل كصافي أرباح أو خسائر ص حویلیتم إثبات فروقات العمالت األجنبیة الناتجة عن الت
أجنبي، باستثناء تلك الناتجة عن األدوات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، والتي یتم إثباتھا كمكون 

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

 إثبات اإلیرادات ) ب 
 دخل العموالت الخاصة 

ومصروفات العموالت الخاصة في قائمة الدخل الشامل باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة. معدل الفائدة یتم إثبات دخل 
الفعلي ھو السعر الذي یتم بھ بالضبط تخفیض المدفوعات والمقبوضات النقدیة المستقبلیة خالل العمر المتوقع لألداة 

الدفتریة لألداة المالیة عند اإلثبات األولي. عند حساب معدل    المالیة (أو، فترة أقصر، حیثما كان ذلك مناسباً) إلى القیمة
الفائدة الفعلي یقوم الصندوق بتقدیر التدفقات النقدیة المستقبلیة مع مراعاة جمیع الشروط التعاقدیة لألداة المالیة ولیس 

 الخسائر االئتمانیة المستقبلیة.
 

مولة المدفوعة أو المستحقة الدفع في قائمة الدخل الشامل كدخل  یتم إدراج العمولة الخاصة المستلمة أو المستحقة والع
 عموالت خاصة ومصروفات عموالت خاصة على التوالي. 

 
 دخل توزیعات أرباح

ویتم إثبات دخل توزیعات األرباح ضمن قائمة الدخل الشامل في تاریخ ثبوت الحق باستالم تلك الدفعات. بالنسبة 
عادة ما یكون ھذا ھو تاریخ توزیعات األرباح السابقة. بالنسبة لألوراق المالیة غیر المدرجة  لألوراق المالیة المدرجة  

عادة ما یكون ھذا ھو التاریخ الذي یوافق فیھ المساھمون على دفع توزیعات األرباح. یتم إثبات دخل توزیعات األرباح 
 لخسارة في بند منفصل في قائمة الدخل الشامل. من األوراق المالیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو ا

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

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

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

 المتوسط المرجح للتكلفة.
 

 توزیعات لمالكي الوحدات ) ج 
الوحدات على أنھا خصم من صافي الموجودات (حقوق الملكیة) العائدة لمالكي یتم احتساب التوزیعات لمالكي 

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

 
 والضریبةالزكاة ھـ)     

بموجب النظام الحالي للزكاة وضریبة الدخل المطبق في المملكة العربیة السعودیة، فإن الصندوق ُمعفى من دفع أي  
زكاة وضریبة دخل. تُعد الزكاة وضریبة الدخل التزاما أیضاً على مالكي الوحدات وبالتالي ال یجنب لھا أي مخصص 

 في ھذه القوائم المالیة. 
 

 المخصصات ) و 
بات المخصص كلما كان ھناك التزام حالي (قانوني أو حكمي) نتیجة لحدث سابق یمكن تقدیره بصورة موثوقة یتم إث

ً للموارد لتسویة االلتزام ویكون باإلمكان تقدیر مبلغ االلتزام بصورة  ً خارجیا ویكون من المرجح أن یتطلب تدفقا
 موثوقة بھ.

 
 الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة ) ز 

 
 اإلثبات والقیاس األولي

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

 لتاریخ الذي نشأت فیھ.األخرى في ا
 

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

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

  
 تصنیف الموجودات المالیة

تصنف الموجودات المالیة عند اإلثبات األولي على أنھ یتم قیاسھا كما یلي: بالتكلفة المطفأة، أو بالقیمة العادلة من  
 ل الدخل الشامل اآلخر أو بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.خال

 

 الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة
یتم قیاس األصل المالي المدرج بالتكلفة المطفأة إذا استوفى الشرطین التالیین ولم یتم تصنیفھ بالقیمة العادلة من خالل  

 الربح أو الخسارة: 
 

بالموجودات المالیة ضمن نموذج أعمال ھدفھ ھو االحتفاظ بالموجودات المالیة لتحصیل التدفقات النقدیة یُحتفظ  -
 التعاقدیة؛ 

ینشأ عن اآلجال التعاقدیة للموجودات المالیة، في تواریخ محددة، تدفقات نقدیة تُعد فقط دفعات من المبلغ األصلي  
 والفائدة على المبلغ األصلي القائم.

 

 ت المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر الموجودا
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: 
یتحقق الھدف منھ عن طریق تحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة یتم االحتفاظ بالموجودات ضمن نموذج األعمال الذي   -

 وبیع موجودات مالیة.
ینشأ عن آجالھا التعاقدیة في تواریخ محددة تدفقات نقدیة تعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ   -

 األصلي المستحق.
 

م اقتناءھا بغرض المتاجرة، یحق للصندوق أن  عند اإلثبات األولي لالستثمارات في أدوات حقوق الملكیة التي ال یت
یختار بشكل نھائي عرض التغیرات الالحقة في القیمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر. ویتم ھذا الخیار على أساس 

 كل استثمار على حدة.
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 الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة (یتبع) ) ز 
 

 الموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 یتم تصنیف جمیع الموجودات المالیة األخرى على أنھا مقاسة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

 
 تقییم نموذج األعمال

یجري مدیر الصندوق تقییماً للھدف من نموذج األعمال الذي یتم االحتفاظ بالموجودات فیھ على مستوى المحفظة ألن 
 ذلك یعكس بشكل أفضل طریقة إدارة األعمال وتوفیر المعلومات لإلدارة. المعلومات التي تم أخذھا بالحسبان تشمل: 

سـیاسـات عملیاً. وبالتحدید، ما إذا كانت اسـتراتیجیة اإلدارة السـیاسـات واألھداف المحددة للمحفظة وتشـغیل ھذه ال -
تركز على اكتسـاب إیرادات عمولة تعاقدیة، والحفاظ على بیانات أسـعار الفائدة محددة، ومطابقة مدة الموجودات 

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

 ھذه المخاطر؛ 
ــتـند إلى القیـمة الـعادـلة  -كیفـیة مـكاـفأة ـمدیري األعـمال  - للموجودات الـمدارة أو الـتدفـقات فیـما إذا ـكاـنت المـكاـفآت تســ

 النقدیة التعاقدیة المحصلة؛ و 
تكرار حجم وتوقیت المبیعات في الفترات الســــابقة، وأســــباب ھذه المبیعات وتوقعاتھا بشــــأن نشــــاط المبیعات   -

ــاط المبیعات ال تؤخذ باالعتبار عند عزلھا، ولكن كجزء من التقییم الكل  ــتقبلیة. إال أن المعلومات حول نشـ ي المسـ
 لكیفیة تحقیق أھداف الصندوق المذكورة إلدارة الموجودات المالیة وكیفیة تحقق التدفقات النقدیة. 

 
إن الموجودات المالیة المحتفظ بھا لغرض المتاجرة والتي یتم تقییم أدائھا على أسـاس القیمة العادلة یتم قیاسـھا بالقیمة  
ــیل التدفقات النقدیة التعاقدیة أو من أجل  ــارة حیث ال یتم االحتفاظ بھا من أجل تحصـ العادلة من خالل الربح أو الخسـ

 ت المالیة. تحصیل التدفقات النقدیة وبیع الموجودا
 

 تقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة تُعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة
ــلي" على أـنھ القیـمة الـعادـلة للموجودات الـمالـیة عـند اإلثـبات األولي. تعرف  لغرض ـھذا التقییم، یعّرف "المبلغ األصــ
"العمولة/الفائدة" على أنھا مبلغ مقابل القیمة الزمنیة للنقود ومقابل المخاطر االئتمانیة المرتبطة بالمبلغ األصلي القائم 

یولة والتكالیف اإلداریة) خالل فترة زمنیة معینة ومقابل مخاط یة األخرى والتكالیف (مخاطر الـس اـس ر اإلقراض األـس
 باإلضافة إلى ھامش الربح. 

 
عند تقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة تُعد فقط دفعات من المبلغ األصــلي والفائدة، یأخذ الصــندوق باالعتبار  

إذا كانت الموجودات المالیة تتضــمن آجاالً تعاقدیة قد تؤدي إلى تغییر  الشــروط التعاقدیة لألداة. وھذا یشــمل تقییم ما 
توقیت أو مقدار التدفقات النقدیة التعاقدیة نتیجة لعدم اسـتیفاؤھا لھذا الشـرط. وعند إجراء ھذا التقییم، یأخذ الصـندوق 

 باالعتبار ما یلي: 
 ت النقدیة. األحداث المحتملة التي قد تؤدي إلى تغییر مبلغ وتوقیت التدفقا -
 خصائص الرافعة المالیة؛  -
 آجال السداد والتمدید؛  -
ـــندوق ـبالـتدفـقات النـقدـیة من موجودات مـحددة (دون حق الرجوع لترتیـبات   - ــروط التي تـحد من مـطالـبة الصــ الشــ

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

 
 إعادة التصنیف 

ـــندوق بتغییر نموذج   ــنیف الموجودات الـمالـیة بـعد إثـباتـھا األولي، إال في الفترة التي یقوم فیـھا الصــ ال یتم إـعادة تصــ
 أعمالھ إلدارة الموجودات المالیة.
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 الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة (یتبع) ) ز 
 

 المطلوبات المالیةتصنیف 
یقوم الصندوق بتصنیف مطلوباتھ المالیة بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي ما لم یصنف المطلوبات 

 بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 
 

 التوقف عن اإلثبات
 ً ، جزء من الموجودات المالیة أو جزء من یتوقف الصندوق عن إثبات الموجودات المالیة (أو حیثما كان ذلك مناسبا

مجموعة من الموجودات المالیة المماثلة) عند انقضاء مدة الحقوق التعاقدیة الستالم التدفقات النقدیة من الموجودات 
مخاطر المالیة أو عند قیامھ بتحویل الحقوق الستالم التدفقات النقدیة التعاقدیة في المعاملة التي یتم بموجبھا انتقال جمیع  

ومنافع ملكیة الموجودات المالیة بشكل جوھري أو التي ال یقوم الصندوق بموجبھا بتحویل أو االحتفاظ بجمیع مخاطر 
 ومنافع ملكیة الموجودات المالیة بشكل جوھري وال یحتفظ بالسیطرة على الموجودات المالیة. 

 
ریة لألصل (أو القیمة الدفتریة المخصصة لجزء من  عند التوقف عن إثبات األصل المالي، فإن الفرق بین القیمة الدفت

) المقابل المستلم (بما في ذلك أي أصل جدید تم الحصول علیھ ناقصاً  ۱األصل الذي تم التوقف عن إثباتھ) ومجموع (
اتھا ) أي ربح أو خسارة متراكمة كان قد تم إثباتھا ضمن الدخل الشامل اآلخر، یتم إثب۲أي التزام جدیدة تم تحملھ) و (

 في الربح أو الخسارة.  
 

المعامالت التي یقوم فیھا الصندوق بتحویل الموجودات التي تم إثباتھا في قائمة المركز المالي الخاصة بھ، ولكنھ  
یحتفظ إما بكافة أو معظم مخاطر ومنافع الموجودات المحولة أو جزء منھا، ال یتم االعتراف بھذه الموجودات المحولة.  

 الموجودات مع االحتفاظ بجمیع أو معظم المخاطر والمنافع یشمل معامالت البیع وإعادة الشراء.إن تحویل 
 

بالنسبة للمعامالت التي ال یقوم الصندوق باالحتفاظ أو تحویل جمیع مخاطر ومنافع ملكیة الموجودات المالیة بشكل 
ي إثبات الموجودات بقدر مشاركتھ جوھري ویقوم باإلبقاء على السیطرة على الموجودات، یستمر الصندوق ف

 المستمرة التي تحدد بقدر تعرضھ للتغیرات في قیمة الموجودات المحولة.
 

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

 المقاصة
والمطلوبات المالیة ویدرج المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي فقط  یتم إجراء مقاصة بین مبالغ الموجودات المالیة  

عند وجود حق قانوني ملزم لدى الصندوق في الوقت الحالي بإجراء مقاصة لتلك المبالغ وكذلك عندما یكون لدى 
 الفرع النیة لتسویتھا على أساس الصافي أو بیع الموجودات لتسدید المطلوبات في آن واحد. 

 
اإلیرادات والمصروفات على أساس الصافي فقط عندما یتم السماح بذلك بموجب المعاییر الدولیة للتقریر  یتم عرض

المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة أو لألرباح والخسائر الناتجة عن مجموعة معامالت مماثلة مثل نشاط 
 تداول الصندوق. 

 
 الخسائر االئتمانیة المتوقعة

ق مخصصات الخسائر االئتمانیة المتوقعة على األدوات المالیة التالیة التي لم یتم قیاسھا بالقیمة العادلة  یثبت الصندو
 من خالل الربح أو الخسارة: 

 ودائع سوق المال -
 استثمارات محتفظ بھا بالتكلفة المطفأة -
 موجودات أخرى -

 
 الملكیة.لم یتم إثبات خسائر االنخفاض في القیمة لالستثمارات في حقوق 
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 الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة (یتبع) ) ز 
 

یقوم الصندوق بقیاس مخصصات الخسائر بمبلغ یساوي الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى عمر األداة المالیة 
 شھًرا:  ۱۲باستثناء ما یلي، والتي تقاس كخسائر ائتمانیة متوقعة على مدى  

 الموجودات المالیة ذات المخاطر االئتمانیة المنخفضة في تاریخ التقریر، و -
الموجودات المالیة والتي لم تزید المخاطر االئتمانیة (أي مخاطر التعثر في السداد التي وقعت على مدى العمر  -

 المتوقع لألداة المالیة) بشكل كبیر منذ اإلثبات األولي لھا.
 

الصندوق باالعتبار الموجودات المالیة على أنھا ذات مخاطر ائتمانیة منخفضة عندما یكون تصنیف مخاطرھا یأخذ 
 االئتمانیة مساویاً للتعریف المفھوم دولیاً بـ "درجة االستثمار".

 
 قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة

إن الخسائر االئتمانیة المتوقعة ھي تقدیر مرجح محتمل للخسائر االئتمانیة. یتم قیاس الخسائر االئتمانیة بأنھا القیمة 
الحالیة لكافة النقص في النقد (أي الفرق بین التدفقات النقدیة المستحقة للصندوق وفقاً للعقد والتدفقات النقدیة التي یتوقع 

 الخسائر االئتمانیة المتوقعة بسعر الفائدة الفعلي لألصل المالي.   الصندوق استالمھا). یتم خصم
 

 الزیادة الجوھریة في المخاطر االئتمانیة
لتحدید ما إذا كانت مخاطر التعثر في السداد ألداة مالیة قد زادت بشكل كبیر منذ اإلثبات األولي، فإن الصندوق یضع 

العالقة والمتاحة دون تكلفة أو جھد غیر مبرر. ویشمل ذلك كال من  في االعتبار المعلومات المعقولة والداعمة ذات 
المعلومات والتحلیل الكمي والنوعي استنادا إلى الخبرة السابقة للصندوق والتقییم االئتماني للخبیر، بما في ذلك تقییم 

ي السداد وقت االعتراف األولي التغیر في احتمالیة التعثر في السداد كما في تاریخ القوائم المالیة واحتمالیة التعثر ف
 للتعرض للمخاطر.

 
إن أحد المؤشرات الكمیة الرئیسیة التي یستخدمھا الصندوق ھي التخفیض النسبي للتصنیف االئتماني للمقترض مما 

 ینتج عنھ تغیر في احتمالیة التعثر في السداد. 
 

كان، یمكن للصندوق أن یحدد أن األداة المالیة قد وباستخدام الحكم االئتماني، والخبرات السابقة ذات الصلة، قدر اإلم
شھدت زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان وذلك استناداً إلى مؤشرات نوعیة محددة تأخذھا باالعتبار تكون مؤشراً 
على ذلك وأن تأثرھا قد ال یظھر بشكل كامل في تحلیلھا الكمي في الوقت المناسب. تتضمن المؤشرات الكمیة مھلة 

 د. للسدا
 

 تعریف التعثر في السداد 
 یعتبر الصندوق أن األصل المالي متعثر في السداد عندما:

یكون من غیر المحتمل أن تسدد الشركة المستثمر فیھا التزاماتھا االئتمانیة للصندوق بالكامل، دون لجوء الصندوق  -
 إلى إجراءات مثل تسییل الورقة المالیة (إن وجدت)؛ أو

 یوماً. ۳۰األصل المالي متأخر السداد ألكثر من عندما یكون  -
 

مدخالت تقییم ما إذا كانت احدى األدوات المالیة متعثرة في السداد، وقد تتغیر أھمیتھا على مدى زمني لتعكس التغیرات 
 في الظروف. 

 
یع أحداث التعثر في الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر ھي الخسائر االئتمانیة المتوقعة التي تنتج عن جم

شھراً تمثل جزًء من  ۱۲السداد على مدار العمر المتوقع لألداة المالیة.  إن الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى 
شھراً بعد   ۱۲الخسائر االئتمانیة المتوقعة التي تنتج عن أحداث التعثر في السداد والتي من المحتمل حدوثھا خالل 

شھًرا). إن أقصى فترة تؤخذ في الحسبان عند   ۱۲فترة أقصر إذا كان عمر األداة أقل من تاریخ التقریر (أو خالل 
تقدیر الخسائر االئتمانیة المتوقعة ھي أقصى فترة تعاقدیة یتعرض خاللھا الصندوق لمخاطر االئتمان. یجري الصندوق 

یة التي تقید بالتكلفة المطفأة منخفضة القیمة تقییماً في تاریخ كل قائمة مركز مالي لتحدید ما إذا كانت الموجودات المال
االئتمانیة. وتعد الموجودات المالیة "منخفضة القیمة االئتمانیة" عندما یقع حدث أو أكثر ذو تأثیر سلبي على التدفقات 

 النقدیة المستقبلیة المقدرة للموجودات المالیة. 
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 المالیة والمطلوبات المالیة (یتبع)الموجودات  ) ز 
 

 عرض مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة في قائمة المركز المالي
 یتم خصم مخصصات الخسارة للموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة من القیمة الدفتریة اإلجمالیة للموجودات.

 
 الشطب

المالي عندما ال یكون لدى الصندوق توقعات معقولة باسترداد األصل یتم شطب القیمة الدفتریة اإلجمالیة لألصل 
 المالي بمجملھ أو بجزء منھ.

 
 قیاس القیمة العادلة ) ح 

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

 مالءمة التي من خاللھا تكون متاحة للصندوق في ذلك التاریخ. إن القیمة العادلة للمطلوبات تعكس مخاطر عدم األداء. 
 

لسـوق النشـطة لتلك األداة، عند توفرھا. یتم یقوم الصـندوق بقیاس القیمة العادلة لألداة باسـتخدام السـعر المتداول في ا
اعتبار الســــوق على أنھا ســــوق نشــــطة إذا كانت معامالت الموجودات أو المطلوبات تتم بتكرر وحجم كاِف لتقدیم  
معلومات عن األسـعار على أسـاس مسـتمر. یقیس الصـندوق األدوات المدرجة في سـوق نشـطة وفقاً لسـعر اإلغالق 

 الصلة التي یتم تداول األداة فیھا.الرسمي في البورصة ذات 
 

في حال عدم وجود سعر متداول في سوق نشط، فإن الصندوق یستخدم أسالیب تقییم تزید من استخدام المدخالت القابلة 
للمالحظة ذات الصلة وتقلل من استخدام المدخالت غیر القابلة للمالحظة. إن أسلوب التقییم المختار یتضمن جمیع 

 أخذھا المشاركون في السوق في الحسبان عند تسعیر العملیة. العوامل التي ی
 

ل الھرمي للقیمة العادلة كما في نھایة فترة التقریر التي حدث  لـس تویات التـس یقوم الصـندوق بإثبات التحویالت بین مـس
 خاللھا التغییر.

 
 النقد وما في حكمھ ) ط 

الوسیط في حساب تداول، ونقد لدى أمین حفظ في حساب یتكون النقد وما في حكمھ من ودائع لدى البنوك ونقد لدى 
استثماري وموجودات مالیة عالیة السیولة ذات استحقاق ثالثة أشھر أو أقل من تاریخ االقتناء والتي تخضع لمخاطر 

 غیر جوھریة للتغیرات في قیمتھا العادلة ویتم استخدامھا من قبل الصندوق عند إدارة االلتزامات قصیرة األجل.
 

 لوحدات المستردةا ) ي 
ً للشروط  یصنف الصندوق األدوات المالیة المصدرة ضمن المطلوبات المالیة أو أدوات حقوق الملكیة، وذلك وفقا

 التعاقدیة لألدوات. 
 

لدى الصندوق وحدات قابلة لالسترداد مصدرة. عند تصفیة الصندوق، تخول ھذه الوحدات مالكیھا بصافي الموجودات 
فھا بالتساوي من جمیع النواحي ولھا شروط وظروف متطابقة. توفر الوحدات القابلة لالسترداد  المتبقیة. ویتم تصنی

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.
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 الوحدات المستردة (یتبع)    (ي) 
 یتم تصنیف الوحدات المستردة على أنھا حقوق ملكیة عند استیفائھا لكافة الشروط التالیة: 

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

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

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

 

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

 
المعاییر الدولیة للتقریر المالي والتعدیالت علیھا، المعاییر الدولیة للتقریر المالي الجدیدة وتفسیرات لجنة تفسیرات  )أ

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

 ینطبق ذلك: م وعلیھ تم تطبیقھا بواسطة الصندوق، حیثما۲۰۲۰ینایر  ۱ساریة المفعول اعتباراً من 
 

 
البیانالمعاییر/التعدیالت

  
 تعریف األعمال ۳المعیار الدولي للتقریر المالي 

ومعیار المحاسبة  ۱تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي 
 ۸الدولي 

 النسبیةتعریف األھمیة 

ومعیار المحاسبة  ۹تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي 
 ۷والمعیار الدولي للتقریر المالي  ۳۹الدولي 

 تصحیح المؤشر المرجعي لمعدل الفائدة

 

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

 
 المعاییر الصادرة ولكنھا غیر ساریة المفعول بعد )ب

م مع السماح بالتطبیق المبكر ۲۰۲۰ینایر  ۱ھناك عدد من التعدیالت والمعاییر التي تسري على افترة التي تبدأ بعد 
 ھذه القوائم المالیة.لھا، إال أن الصندوق لم یقم بالتطبیق المبكر للمعاییر الجدیدة أو المعدلة عند إعداد 

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

 المعاییر/التفسیرات
 

 البیان
یسري مفعولھا اعتباراً من الفترات التي 

 تبدأ في أو بعد التاریخ التالي
   

المحاسبة تعدیالت على معیار 
 ۳۷الدولي 

 م ۲۰۲۲ینایر  ۱ تكلفة إتمام عقد  -عقود متوقع خسارتھا 

تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر 
 ۱٦المالي 

-امتیازات عقود إیجار تتعلق بكوفید
۱۹ 

 م ۲۰۲۰یونیو  ۱

تعدیالت على معیار المحاسبة 
 ۱٦الدولي 

الممتلكات واآلالت والمعدات: 
 االستخدام المقصودالمتحصالت قبل 

 م ۲۰۲۲ینایر  ۱

تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر 
 ۳المالي 

 م ۲۰۲۲ینایر  ۱ الَمراجع حول إطار المفاھیم

تعدیالت على معیار المحاسبة 
 ۱الدولي 

تصنیف المطلوبات كمتداولة وغیر 
 متداولة

 م ۲۰۲۳ینایر  ۱

 م ۲۰۲۳ینایر  ۱ التأمینعقود  ۱۷المعیار الدولي للتقریر المالي 



 صندوق صائب للمتاجرة بالسلع
 صندوق استثماري مفتوح 

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (المبالغ بالریال السعودي) 
 

۱٦ 
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 إیضاحات
 دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۲۰
دیسمبر  ۳۱ 

 م ۲۰۱۹
     

 ٦٬۹۹۹٬۷۳٥  ٦٬۱٤۱٬٥۸٦ ۱-۹ حساب جاري –نقد لدى البنوك 
 ٤٬٤۱۰٬۸۱٦  ۱٬۸٦۳٬۲۰٤  نقد لدى أمین حفظ
 ۱۱۰٬۲٤٦٬۲۲۷   ۲۲٥٬۰۱۱٬٥۰٤ ۲-۹ ودائع سوق المال 

  ۲۳۳٬۰۱٦٬۲۹٤   ۱۲۱٬٦٥٦٬۷۷۸ 
 

ھو و  استثماريتصنیف ائتماني    وذیتم االحتفاظ بھذا الحساب لدى البنك السعودي لالستثمار، وھو بنك سعودي محلي   ۹-۱
 كذلك الشركة األم لمدیر الصندوق.

 
 یتألف ھذا البند من ودائع لدى البنوك تجاریة ذات تصنیفات ائتمانیة لدرجة االستثمار.  ۹-۲

 
لدى ھذه الودائع استحقاق أصلي ثالثة أشھر أو أقل من تاریخ اإلیداع وتحمل معدل عمولة خاصة سنویة بنسبة تتراوح 

 ). ٪۲٫٦۰إلى  ٪۲٫۱۰م:  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱( ٪۰٫۷۳إلى   ٪۰٫٥٥من 
 

 
 

 إیضاحات
 دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۲۰
 دیسمبر  ۳۱ 

 م ۲۰۱۹
 ۱۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ۲۲٥٬۰۰۰٬۰۰۰  ودائع سوق المال 

   ۲۹۱٬۹۲۸  ۱۱٥٬۳۷۲  دخل عمولة خاصة مستحقة
 ) ٤٥٬۷۰۱(  )۱۰۳٬۸٦۸( ۱٥ یخصم: مخصص خسائر ائتمانیة متوقعة

  ۲۲٥٬۰۱۱٬٥۰٤  ۱۱۰٬۲٤٦٬۲۲۷ 
 ودائع سوق المال  .۱۰

 
 

 إیضاحات
 دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۲۰
 دیسمبر  ۳۱ 

 م ۲۰۱۹
     

 ٤٥٤٬۳٥۲٬۱٤٤  ۲۷۷٬۷٦۹ ۱-۱۰ ودائع سوق المال
   ۳٬٤٦۳٬٥۹٤  ۲۰۸  دخل عمولة خاصة مستحقة

 ) ۳۲٤٬۱۰۰(  )٤٬۱۱۷( ۱٥ یخصم: مخصص خسائر ائتمانیة متوقعة
  ۲۷۳٬۸٦۰  ٤٥۷٬٤۹۱٬٦۳۸ 

تصنیفات ائتمانیة لدرجة االستثمار. لدى ھذه الودائع استحقاق أصلي یتألف ھذا البند من ودائع لدى البنوك تجاریة ذات   ۱۰-۱
 ).٪٤٫۰۱إلى    ٪ ۲٫۳٥م:  ۲۰۱۹دیسمبر    ۳۱(  ٪ ۳٫۸٥أكثر من ثالثة أشھر وتحمل معدل عمولة خاصة سنویة بنسبة  

 
 الموجودات األخرى  .۱۱

 
 

 إیضاحات
 دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۲۰
 دیسمبر  ۳۱ 

 م ۲۰۱۹
     

 ۱۱۱٬۳۰٤  ۱۱۰٬۹٦۹  موجودات أخرى
 ) ۳٬۷۹۹(  )۲٥٦( ۱٥ یخصم: مخصص خسائر ائتمانیة متوقعة

  ۱۱۰٬۷۱۳  ۱۰۷٬٥۰٥ 
 االستثمارات  .۱۲

 
 

 إیضاحات
 دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۲۰
 دیسمبر  ۳۱ 

 م ۲۰۱۹
     

 ۱۸٥٬٥۳۹٬٦٤۳  ۱٬۰٥۳٬۸۹٥٬۱۳۲ ۱-۱۲ القیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 ۲۱٬۹۷٤٬۲۳۸  ٤۳٬۹۳٤٬٤٥۷ ۲-۱۲ بالتكلفة المطفأة

  ۱٬۰۹۷٬۸۲۹٬٥۸۹  ۲۰۷٬٥۱۳٬۸۸۱ 



 صندوق صائب للمتاجرة بالسلع
 صندوق استثماري مفتوح 

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (المبالغ بالریال السعودي) 
 

۱۷ 

 استثمارات (یتبع)  .۱۲
 

  .تتكون االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة من الوحدات في الصنادیق االستثماریة المفتوحة ۱۲-۱
 

 
 : كما یليیلي ملخصاً باالستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة التي تمثل صكوكاً  افیم ۱۲-۲

 
 

 إیضاحات
 دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۲۰
دیسمبر  ۳۱ 

 م ۲۰۱۹
     

۱۲٫٤,    ۱۲٫۳ صكوك  ٤۳٬٦۱٦٬٦٤۷   ۲۱٬۸۸٥٬۳۱٥ 
   ۱٦٥٬٦۰۰  ٤٤۹٬۰۳۱  دخل عمولة خاصة مستحقة

 ) ۷٦٬٦۷۷(  )۱۳۱٬۲۲۱( ۱٥ یخصم: مخصص خسائر ائتمانیة متوقعة     
  ٤۳٬۹۳٤٬٤٥۷   ۲۱٬۹۷٤٬۲۳۸ 

 
  ٪ ٤٫۳۱إلى  ٪۳٫۲۲لدى ھذه الصكوك استحقاق أكثر من سنة وتحمل معدل عمولة خاصة سنویة بنسبة تتراوح من  ۱۲-۳

 ). ٪٤٫٦۱إلى   ٪۳٫٦۰م: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱(
 

 التوزیع الجغرافي للصكوك كما یلي:  ٤-۱۲
 
 

 دیسمبر  ۳۱ 
 م۲۰۲۰

دیسمبر  ۳۱ 
 م ۲۰۱۹

    
 ٥٬۰۰۰٬۰۰۰  ۲۳٬٥۲۱٬٦٥۲ المملكة العربیة السعودیة

 ۱٦٬۸۸٥٬۳۱٥  ۲۰٬۰۹٤٬۹۹٥ اإلمارات العربیة المتحدة    
 ٤۳٬۹۳٤٬٤٥۷  ۲۱٬۹۷٤٬۲۳۸ 

 
 

 ربح من استثمارات، صافي  .۱۳
دیسمبر  ۳۱ 

 دیسمبر  ۳۱  م۲۰۲۰
 م ۲۰۱۹

 ۲٬۳۸۳٬۰۲۲   ۱٬۲۰۸٬۲۲۸ أرباح محققة، صافي    
 ۲٬۲٥٥٬۹۸٤   ٦٬۱٤۷٬۲٦۲ محققةأرباح غیر 

     ۷٬۳٥٥٬٤۹۰  ٤٬٦۳۹٬۰۰٦ 
 

 أتعاب إدارة .۱٤
 

ً لشروط وأحكام الصندوق یقوم الصندوق بدفع أتعاب إدارة إلى مدیر الصندوق تعادل  ً من قیمة  ٪۰٫٥۰وفقا سنویا
صافي الموجودات في تاریخ كل تقییم. إضافة لذلك، فإن المصروفات اإلداریة التي تدفع من قبل مدیر الصندوق  

 .بالنیابة عن الصندوق یتم سدادھا بواسطة الصندوق
  



 صندوق صائب للمتاجرة بالسلع
 صندوق استثماري مفتوح 

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (المبالغ بالریال السعودي) 
 

۱۸ 

 الخسائر االئتمانیة المتوقعة  .۱٥
 

النقد وما في  
 حكمھ 

ودائع سوق 
 االستثمارات  المال

الموجودات 
       اإلجمالي األخرى

 ٥۰۱٬۱٤٥ ۱۳٬٥۸۳ ۳٬٦۳۳ ٤۱٦٬٦۸٤ ٦۷٬۲٤٥ م ۲۰۱۹ینایر  ۱الرصید في 
      

       )٥۰٬۸٦۸( ) ۹٬۷۸٤( ۷۳٬۰٤٤ ) ۹۲٬٥۸٤( ) ۲۱٬٥٤٤( (رد)/ المحمل خالل السنة 
       ٤٥۰٬۲۷۷ ۳٬۷۹۹ ۷٦٬٦۷۷ ۳۲٤٬۱۰۰ ٤٥٬۷۰۱ م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱الرصید في 

       )۲۱۰٬۸۱٥( ) ۳٬٥٤۳( ٥٤٬٥٤٤ ) ۳۱۹٬۹۸۳( ٥۸٬۱٦۷ المحمل/ (ما تم رده) خالل السنة
 ۲۳۹٬٤٦۲ ۲٥٦ ۱۳۱٬۲۲۱ ٤٬۱۱۷ ۱۰۳٬۸٦۸ م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱الرصید في 

 
 مخصص مخاطر  .۱٦

 
٪ من صافي الربح من العملیات في تاریخ كل تقییم ۱۰قام الصندوق بحساب مخصص المخاطر بمعدل سنوي وھو 

  ۲۷ھـ (الموافق ۱٤۳۸ذو القعدة  ٤وفقاً للشروط واألحكام. وبموجب التغیرات في شروط وأحكام الصندوق بتاریخ 
 م)، فقد أوقف الصندوق احتساب أي مخصص إضافي كمخصص مخاطر.۲۰۱۷یولیو 

 
 المصروفات األخرى  .۱۷

 

                                         
 

 دیسمبر  ۳۱
 دیسمبر  ۳۱  م۲۰۲۰

 م ۲۰۱۹
     
     

 ۱۱٬۱۹۰  ۱۰۳٬۱۳۳ خسارة تحویل عمالت أجنبیة
 ٤۷٬٥۰۰  ٤۷٬٥۰۰ أتعاب قانونیة ومھنیة

 ۳۰٬۷٥۰  ۳۲٬۲٥۰ أتعاب ھیئة الرقابة الشرعیة  
 ٥٬۳۰۰  ٦٬۰۰۰ أتعاب مجلس إدارة الصندوق 

 ۲٥٦٬۹٦۱  ٥۳٦٬۲۰۲ مصروفات متنوعة
 ۷۲٥٬۰۸٥  ۳٥۱٬۷۰۱ 

 
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة .۱۸

 
تشتمل األطراف ذات العالقة بالصندوق على مدیر الصندوق ومجلس إدارة الصندوق والبنك والصنادیق األخرى 

 المدارة بواسطة مدیر الصندوق.  یتعامل الصندوق خالل السیاق االعتیادي ألنشطتھ مع أطرافھ ذات العالقة.  
 

  



 صندوق صائب للمتاجرة بالسلع
 صندوق استثماري مفتوح 

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (المبالغ بالریال السعودي) 
 

۱۹ 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة (یتبع)  .۱۸
 

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

 
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة:

 دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في    
 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ طبیعة المعاملة طبیعة العالقة الطرف ذو العالقة

     

 ٤٬۲٥۹٬۷۹۹ ٤٬۰۹۰٬٦۰٤ أتعاب إدارة مدیر الصندوق شركة االستثمار كابیتال
الشركة األم لمدیر   البنك السعودي لالستثمار

 الصندوق
 ٥٬۲٥۱٬۳۲۰       ۱٬۷٤٦٬۱٦۹ دخل العمولة الخاصة 

     
أتعاب مجلس إدارة  مجلس إدارة الصندوق  مجلس إدارة الصندوق 

 الصندوق
٦٬۰۰۰ ٥٬۳۰۰ 

 األرصدة مع األطراف ذات العالقة:

 طبیعة األرصدة طبیعة العالقة الطرف ذو العالقة
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۲۰
دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۱۹
     

 ۳۸۸٬۹۳۳ ٦٤٤٬۲۸۰ أتعاب إدارة دائنة مدیر الصندوق شركة االستثمار كابیتال
مصروفات مستحقة   

 )۱٤(إیضاح 
۹۱٬۲٥۰ ۸٥٬٥٥۰ 

     

الشركة األم لمدیر   البنك السعودي لالستثمار
 الصندوق

 –نقد لدى البنك 
 حساب جاري

٦٬۱٤۱٬٥۸٦٬ ٦۹۹۹٬۷۳٥ 

 ۱۷۲٬۱۸۷٬٦٥۰ ۱۰۰٬۳۰٤٬٤۷۷ ودائع سوق المال
 

 وحدات الصندوق المحتفظ بھا لدى أطراف ذات عالقة (بالعدد):

 طبیعة العالقة الطرف ذو العالقة
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۲۰
دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۱۹
    

 ۷٬۷۰۰٬۱۲٦ ۷٬۷۰۰٬۱۲٦ الشركة األم لمدیر الصندوق البنك السعودي لالستثمار
 

 تصنیف الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة .۱۹
 

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

 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

 

 التكلفة المطفأة

بالقیمة العادلة من  
 خالل الربح أو

 الخسارة
     

     الموجودات المالیة
 --  ۲۳۳٬۰۱٦٬۲۹٤  نقد وما في حكمھ
 --  ۲۷۳٬۸٦۰  ودائع سوق المال
 --  ۱۱۰٬۷۱۳  موجودات أخرى

 ۱٬۰٥۳٬۸۹٥٬۱۳۲  ٤۳٬۹۳٤٬٤٥۷  استثمارات
 ۱٬۰٥۳٬۸۹٥٬۱۳۲  ۲۷۷٬۳۳٥٬۳۲٤  المالیةإجمالي الموجودات 

     

     المطلوبات المالیة
 --  ٦٤٤٬۲۸۰  أتعاب إدارة دائنة

 --  ۱٦٦٬٦۱٥  مصروفات مستحقة
  --  ۸۱۰٬۸۹٥  إجمالي المطلوبات المالیة

  



 صندوق صائب للمتاجرة بالسلع
 صندوق استثماري مفتوح 

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (المبالغ بالریال السعودي) 
 

۲۰ 

 تصنیف الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة (یتبع)  .۱۹
 

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱

 

 المطفأةالتكلفة 

بالقیمة العادلة   
  من خالل الربح

 أو الخسارة 
     الموجودات المالیة      

 --    ۱۲۱٬٦٥٦٬۷۷۸  نقد وما في حكمھ
 --  ٤٥۷٬٤۹۱٬٦۳۸  ودائع سوق المال
 --    ۱۰۷٬٥۰٥  موجودات أخرى

 ۱۸٥٬٥۳۹٬٦٤۳    ۲۱٬۹۷٤٬۲۳۸  استثمارات
 ۱۸٥٬٥۳۹٬٦٤۳  ٦۰۱٬۲۳۰٬۱٥۹  إجمالي الموجودات المالیة 

     
     المطلوبات المالیة
 --  ۳۸۸٬۹۳۳  أتعاب إدارة دائنة

 --  ۱٤۰٬٦۸٤  مصروفات مستحقة
 --  ٥۲۹٬٦۱۷  إجمالي المطلوبات المالیة

 
 إدارة المخاطر المالیة .۲۰

 
 التعرض للمخاطر

تعد إدارة المخاطر جزءاً ال یتجزأ من االستثمار وعملیة التشغیل. یمكن تقسیم إدارة المخاطر إلى إدارة المخاطر 
المالیة وإدارة المخاطر التشغیلیة وقیاس المخاطر المستقل. تشمل إدارة المخاطر المالیة جمیع عناصر عملیة  

صندوق بمالحظة أي انحرافات عن المراكز المستھدفة  االستثمار. یسمح عدد من أنظمة إدارة المخاطر لمدیر ال 
واألھداف. تشمل إدارة المخاطر التشغیلیة النقاط األربعة للخسائر المحتملة وھي: العملیات والنظم واألشخاص 

 واألحداث الخارجیة. تعد مراقبة  المخاطر وظیفة مستقلة وھي منفصلة وظیفیا عن إدارة العملیات وإدارة المحافظ.  
 

د قسم إدارة المخاطر ھو المسؤول الرئیسي عن تحدید ومراقبة المخاطر. یشرف مجلس إدارة الصندوق على مدیر یع
 الصندوق وھو مسؤول في النھایة عن إدارة المخاطر الشاملة للصندوق.

 
 یتعرض الصندوق للمخاطر التالیة نتیجة استخدامھ لألدوات المالیة:

 مخاطر االئتمان؛ -
 مخاطر السیولة -
 اطر السوق؛ ومخ -
 مخاطر التشغیل -

 
 إطار إدارة المخاطر

یحتفظ الصندوق بمراكز في األدوات المالیة غیر المشتقة وفقا الستراتیجیتھ نحو إدارة االستثمار. تتألف المحفظة 
 االستثماریة للصندوق من صنادیق مشتركة وسندات دین (صكوك وودائع سوق المال).

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

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

 توازن المحفظة تماشیًا مع األھداف المحددة وضمن الحدود الزمنیة المقررة.
  



 صندوق صائب للمتاجرة بالسلع
 صندوق استثماري مفتوح 

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (المبالغ بالریال السعودي) 
 

۲۱ 

 إدارة المخاطر المالیة (یتبع) .۲۰
 

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

 الصندوق لخسارة مالیة. 
 

یتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان على رصیده البنكي والرصید المحتفظ بھ في حساب االستثمار واالستثمارات 
التي یتم قیاسھا بالتكلفة المطفأة وودائع سوق المال. ألغراض إعداد تقاریر إدارة المخاطر یقوم الصندوق بدراسة  

الئتمان مثل مخاطر التعثر في السداد الفردیة للمدین، ومخاطر الدولة ومخاطر  وتجمیع كل عناصر التعرض لمخاطر ا
 القطاع. 

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

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

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

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

 

 
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۲۰
دیسمبر  ۳۱ 

 م ۲۰۱۹
    

 ۱۲۱٬۷۰۲٬٤۷۹   ۲۳۳٬۱۲۰٬۱٦۲ نقد وما في حكمھ، صافي
   ٤٥۷٬۸۱٥٬۷۳۸  ۲۷۷٬۹۷۷ ودائع سوق المال، صافي 

  ۲۲٬۰٥۰٬۹۱٥  ٤٤٬۰٦٥٬٦۷۸ استثمارات بالتكلفة المطفأة، صافي
 ٦۲۳٬٥٥۱٬۰۳۲   ۲۷۷٬٤٦۳٬۸۱۷ إجمالي التعرض لمخاطر االئتمان 

 

الصندوق أي آلیة تصنیف داخلیة رسمیة. یتم إدارة والتحكم بمخاطر االئتمان عن طریق مراقبة مخاطر ال یوجد لدى  
االئتمان ووضع حدود للتعامل مع أطراف أخرى محددة والتقییم المستمر للقدرة االئتمانیة لألطراف األخرى. یتم 

 ارجیة لألطراف األخرى. بشكل عام إدارة مخاطر االئتمان على أساس التصنیفات االئتمانیة الخ
 

 تحلیل جودة االئتمان
 استثمر الصندوق في الصكوك ذات جودة االئتمان التالیة:

 
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۲۰
دیسمبر  ۳۱ 

 م ۲۰۱۹
    

-A --   ۱۷٬۰٤۰٬٦۷٤ 
-BBB ۱۸٬۷۸۰٬۸٦۰  -- 
+BBB ۲۰٬۲۷۸٬۰۹۹  -- 

 ٥٬۰۱۰٬۲٤۱   ٥٬۰۰٦٬۷۱۹ غیر مصنفة
 ۲۲٬۰٥۰٬۹۱٥   ٤٤٬۰٦٥٬٦۷۸ اإلجمالي 

 
 لدى الصندوق ودائع سوق مال لدى ألطراف أخرى ذات جودة ائتمانیة كما یلي:

 

 
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۲۰
دیسمبر  ۳۱ 

 م ۲۰۱۹
    

-A ۱۲٥٬۰۸۸٬۸۷۲  ۲۲٤٬۰۸۳٬۱۹٦ 
+BBB ۱۰۰٬۳۰٤٬٤۷۷  ۳٤٤٬۰۲٤٬٤۷۰   

 ٥٦۸٬۱۰۷٬٦٦٦  ۲۲٥٬۳۹۳٬۳٤۹ اإلجمالي 
  



 صندوق صائب للمتاجرة بالسلع
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 إیضاحات حول القوائم المالیة 
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۲۲ 

 المالیة (یتبع)إدارة المخاطر  .۲۰
 
 كما في تاریخ القوائم المالیة تركز التعرض لمخاطر سندات الدین للصندوق في القطاعات االقتصادیة التالیة: 
 

 
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۲۰
دیسمبر  ۳۱ 

 م ۲۰۱۹
    

 ۱۷٬۰٤۰٬٦۷٤   ۲۰٬۲۷۸٬۰۹۸ بنوك
 ٥٬۰۱۰٬۲٤۱   ۲۳٬۷۸۷٬٥۸۰ الشركات
 ۲۲٬۰٥۰٬۹۱٥   ٤٤٬۰٦٥٬٦۷۸ اإلجمالي 

 
 المبالغ الناتجة عن الخسائر االئتمانیة المتوقعة

تم قیاس االنخفاض في قیمة ودائع سوق المال واالستثمارات بالتكلفة المطفأة والموجودات األخرى على أساس الخسائر 
مخاطر ائتمان منخفضة شھراً. یأخذ الصندوق في االعتبار أن ھذه التعرضات بھا  ۱۲االئتمانیة المتوقعة على مدى 

 استناداً للتصنیفات االئتمانیة الخارجیة لألطراف األخرى. 
 

شھراً وعلى مدى العمر، إلى منھجیة الخسائر االئتمانیة المتوقعة  ۱۲تستند احتماالت التعثر في السداد على مدى 
الخسارة بافتراض التعثر في السداد بشكل  المعتمدة وسیاسة االنخفاض في القیمة الخاصة بالصندوق. تعكس مقاییس 

عام معدل االسترداد المفترض والتي ترتبط بالتصنیفات االئتمانیة المركبة لألطراف األخرى. ومع ذلك، إذا كانت 
الموجودات منخفضة القیمة ائتمانیاً، فإن تقدیر الخسارة یعتمد على تقییم محدد للعجز في النقد المتوقع وعلى معدل 

 لفعلي األصلي. الربح  ا
 

قام الصندوق بتسجیل الخسائر االئتمانیة المتوقعة على ودائع سوق المال واالستثمارات بالتكلفة المطفأة والموجودات 
 لایر سعودي).  ٤٥۰٬۲۷۷م:  ۲۰۱۹دیسمبر    ۳۱م (۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱لایر سعودي كما في    ۲۳۹٬٤٦۲األخرى بقیمة  

 
یستحدث عدم تأكد جوھري للتقدیر المتعلق بقیاس مخصص الخسائر   ۱۹-إن عدم التأكد المتعلق بمدى تأثیر كوفید

وتعامل الحكومة  ۱۹-االئتمانیة المتوقعة للصندوق. یمكن أن تؤدي الظروف المتغیرة التي أحدثتھا جائحة كوفید
 والشركات والمستھلكین معھا، إلى تعدیالت جوھریة على المخصصات في السنوات المالیة المستقبلیة.

 
 طرالسیولةمخا

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.

 
اإلمكان، للوفاء بالتزاماتھا عند استحقاقھا،  یھدف مدیر الصندوق إلى ضمان أن یكون لدیھ دائماً السیولة الكافیة، قدر 

في ظل الظروف العادیة والظروف الحرجة، بما في ذلك االسترداد المقدر للوحدات، دون تكبد خسائر غیر مقبولة أو 
 تعرض سمعة الصندوق للخطر.

 
عرض لمخاطر تنص شروط وأحكام الصندوق على اشتراكات واستردادات الوحدات على أساس یومي وبالتالي فھو م

 السیولة للوفاء بطلبات استرداد مالكي الوحدات في أي وقت. 
 

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

 
األوراق المالیة والموجودات یدیر الصندوق مخاطر السیولة الخاصة بھ عن طریق االستثمار بشكل أساسي في 

 األخرى التي من المتوقع أن تتم تصفیتھا خالل مدة قصیرة.
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 فیما یلي سجل االستحقاق التعاقدي للموجودات والمطلوبات المالیة للصندوق: 
 

 أشھر ۳خالل  م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱
 ۱۲إلى  ۳من 

 سنة أكثر من  شھراً 
 استحقاقدون تاریخ 

 محدد
 

       اإلجمالي
 ۲۳۳٬۰۱٦٬۲۹٤ ۸٬۰۰٤٬۷۹۰ -- -- ۲۲٥٬۰۱۱٬٥۰٤ نقد وما في حكمھ
 ۲۷۳٬۸٦۰ -- -- ۲۷۳٬۸٦۰ -- ودائع سوق المال
 ۱۱۰٬۷۱۳ -- -- ۱۱۰٬۷۱۳ -- موجودات أخرى

بالقیمة العادلة من  -استثمارات 
 ۱٬۰٥۳٬۸۹٥٬۱۳۲ ۱٬۰٥۳٬۸۹٥٬۱۳۲ -- -- -- خالل الربح أو الخسارة 

 ٤۳٬۹۳٤٬٤٥۷ -- ۲۱٬۹۳٦٬۷۸۰ ٤٬۹٦۰٬۲۸۳ ۱۷٬۰۳۷٬۳۹٤ بالتكلفة المطفأة -استثمارات 
 ۱٬۳۳۱٬۲۳۰٬٤٥٦ ۱٬۰٦۱٬۸۹۹٬۹۲۲ ۲۱٬۹۳٦٬۷۸۰ ٥٬۳٤٤٬۸٥٦ ۲٤۲٬۰٤۸٬۸۹۸ إجمالي الموجودات المالیة

      
 ٦٤٤٬۲۸۰ -- -- -- ٦٤٤٬۲۸۰ أتعاب إدارة دائنة

 ۱٦٦٬٦۱٥ -- -- -- ۱٦٦٬٦۱٥ مصروفات مستحقة
 ۸۱۰٬۸۹٥ -- -- -- ۸۱۰٬۸۹٥ إجمالي المطلوبات المالیة

 ۱٬۳۳۰٬٤۱۹٬٥٥۹ ۱٬۰٦۱٬۸۹۹٬۹۲۲ ۲۱٬۹۳٦٬۷۸۰ ٥٬۳٤٤٬۸٥٦ ۲٤۱٬۲۳۸٬۰۰۱ صافي المركز
 

 أشھر  ۳خالل  م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱
  ۱۲إلى   ۳من 

 أكثر من سنة شھراً 
 استحقاقدون تاریخ 

 محدد
 

       اإلجمالي
 ۱۲۱٬٦٥٦٬۷۷۸ ۱۱٬٤۱۰٬٥٥۱ -- -- ۱۱۰٬۲٤٦٬۲۲۷ نقد وما في حكمھ
 ٤٥۷٬٤۹۱٬٦۳۸ -- -- ٤٥۷٬٤۹۱٬٦۳۸  ودائع سوق المال
 ۱۰۷٬٥۰٥ -- -- ۱۰۷٬٥۰٥ -- موجودات أخرى

بالقیمة العادلة  -استثمارات 
 ۱۸٥٬٥۳۹٬٦٤۳ ۱۸٥٬٥۳۹٬٦٤۳ -- -- -- من خالل الربح أو الخسارة 

 ۲۱٬۹۷٤٬۲۳۸ -- ۲۱٬۸۰۸٬۸۲۲ ۱٦٥٬٤۱٦ -- بالتكلفة المطفأة -استثمارات 
       ۷۸٦٬۷٦۹٬۸۰۲ ۱۹٦٬۹٥۰٬۱۹٤ ۲۱٬۸۰۸٬۸۲۲ ٤٥۷٬۷٦٤٬٥٥۹ ۱۱۰٬۲٤٦٬۲۲۷ إجمالي الموجودات المالیة 

 ۳۸۸٬۹۳۳ -- -- -- ۳۸۸٬۹۳۳ أتعاب إدارة دائنة
 ۱٤۰٬٦۸٤ -- -- -- ۱٤۰٬٦۸٤ مصروفات مستحقة 

 ٥۲۹٬٦۱۷ -- -- -- ٥۲۹٬٦۱۷ إجمالي المطلوبات المالیة
 ۷۸٦٬۲٤۰٬۱۸٥ ۱۹٦٬۹٥۰٬۱۹٤ ۲۱٬۸۰۸٬۸۲۲ ٤٥۷٬۷٦٤٬٥٥۹ ۱۰۹٬۷۱٦٬٦۱۰ صافي المركز 

 

 مخاطر السوق
"مخاطر السوق" ھي مخاطر التأثیر المحتمل للتغیرات في أسعار السوق مثل معدالت العمولة وأسعار صرف العمالت 

 األجنبیة وأسعار األسھم على إیرادات الصندوق أو قیمة أدواتھ المالیة.
 

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

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

 مخاطر العملة
مخاطر العمالت ھي المخاطر الناجمة عن تذبذب قیمة األدوات المالیة نتیجة للتغیرات في أسعار صرف العمالت 

 األجنبیة.
 

السعودي. یتم إدراج الموجودات والمطلوبات المالیة للصندوق بالریال السعودي إن عملة النشاط للصندوق ھي الریال 
والدوالر األمریكي. مع ذلك، نظراً ألن الریال السعودي مربوط بالدوالر األمریكي، لذلك فإن الصندوق ال یتعرض 

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

 

إن استثمارات الصندوق عرضة لمخاطر أسعار األسھم الناتجة عن عدم التأكد من األسعار المستقبلیة. یقوم مدیر 
 الصناعي. التركیزالصندوق بإدارة ھذه المخاطر من خالل التنویع في محفظتھ االستثماریة من حیث 

 
 تحلیل الحساسیة

لمالكي الوحدات ذات االنخفاض المحتمل بشكل معقول في  یحدد الجدول أدناه األثر على صافي الموجودات العائدة
٪ في تاریخ التقریر. تتم التقدیرات على أساس االستثمار الفردي. إن ھذا التحلیل ۱۰أسعار السوق الفردیة بواقع 

 یفترض بقاء جمیع المتغیرات األخرى ثابتة وتحدیداً مخاطر أسعار الفائدة وتحویل العمالت األجنبیة.
 

 على صافي الموجودات بالریال السعودي  التأثیر
دیسمبر  ۳۱

  م۲۰۲۰
دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۱۹
    

 ۱۸٬٥٥۳٬۹٦٤   ۱۰٥٬۳۸۹٬٥۱۳ صافي التأثیر على االستثمارات 
 

    األثر على نسبة صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات
    

 ٪ ۲٫۳۸  ٪۷٫۹٦ صافي التأثیر على االستثمارات
 

 ٪ أثر مساٍو ومعاكس للمبالغ المبینة أعاله.۱۰االرتفاع في أسعار سوق األسھم الفردیة بواقع قد ینتج عن 
 

 مخاطر معدالت العمولة الخاصة 
تنشأ مخاطر أسعار العموالت من احتمالیة تأثیر التغیرات في معدالت العموالت على القیم العادلة أو التدفقات النقدیة 

المالیة. یراقب مدیر الصندوق المراكز لضمان الحفاظ علیھا ضمن حدود الفجوة المحددة، إن المستقبلیة لألدوات 
 وجدت.

 

فیما یلي ملخص لمركز فروق معدالت العموالت للصندوق تم تحلیلھ حسب تاریخ إعادة التسعیر وتاریخ االستحقاق 
 التعاقدي أیھما أوًال:

 

 م ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱
 
 أشھر  ۳خالل  

 
 شھراً  ۱۲إلى  ۳من 

 
 اإلجمالي  غیر مرتبطة بعمولة  أكثر من سنة 

 نقد وما في حكمھ 
 

۲۲٥٬۰۱۱٬٥۰٤  --  -- ۸٬۰۰٤٬۷۹۰ ۲۳۳٬۰۱٦٬۲۹٤ 
 ۲۷۳٬۸٦۰ --  --  ۲۷۳٬۸٦۰ --  ودائع سوق المال 
 ۱۱۰٬۷۱۳ ۱۱۰٬۷۱۳ --  --  --  موجودات أخرى 

بالقیمة العادلة من خالل   -استثمارات 
 ۱٬۰٥۳٬۸۹٥٬۱۳۲ ۱٬۰٥۳٬۸۹٥٬۱۳۲ --  --  --  الربح أو الخسارة 

 ٤۳٬۹۳٤٬٤٥۷ --  ۲۱٬۹۳٦٬۷۸۰ ٤٬۹٦۰٬۲۸۳ ۱۷٬۰۳۷٬۳۹٤ بالتكلفة المطفأة  -استثمارات 
 ۱٬۳۳۱٬۲۳۰٬٤٥٦ ۱٬۰٦۲٬۰۱۰٬٦۳٥ ۲۱٬۹۳٦٬۷۸۰ ٥٬۲۳٤٬۱٤۳ ۲٤۲٬۰٤۸٬۸۹۸ إجمالي الموجودات المحملة بعمولة 

      
 ٦٤٤٬۲۸۰ ٦٤٤٬۲۸۰ --  --  --  أتعاب إدارة دائنة 

 مصروفات مستحقة  
 

 -- 
 

 -- 
 

 -- ۱٦٦٬٦۱٥ ۱٦٦٬٦۱٥ 
 ۸۱۰٬۸۹٥ ۸۱۰٬۸۹٥ --  --  --  إجمالي المطلوبات التي تحمل عمولة

إجمالي فجوة نسبة حساسیة معدل  
 ۱٬۳۳۰٬٤۱۹٬٥٦۱ ۱٬۰٦۱٬۱۹۹٬۷٤۲ ۲۱٬۹۳٦٬۷۸۰ ٥٬۲۳٤٬۱٤۳ ۲٤۲٬۰٤۸٬۸۹۸ العمولة الخاصة 

الفجوة التراكمیة لحساسیة معدل  
 --  ۱٬۳۳۰٬٤۱۹٬٥٦۱ ۲٦۹٬۲۱۹٬۸۲۱ ۲٤۷٬۲۸۳٬۰٤۱ ۲٤۲٬۰٤۸٬۸۹۸ الخاصة العموالت 

 



 صندوق صائب للمتاجرة بالسلع
 صندوق استثماري مفتوح 

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (المبالغ بالریال السعودي) 
 

۲٥ 

 إدارة المخاطر المالیة (یتبع) .۲۰
 

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱
 

 أشھر  ۳خالل 
 

 شھراً  ۱۲إلى   ۳من 
 

 أكثر من سنة
 غیر مرتبطة

 اإلجمالي بعمولة
      

 ۱۲۱٬٦٥٦٬۷۷۸ ۱۱٬٤۱۰٬٥٥۱ -- -- ۱۱۰٬۲٤٦٬۲۲۷ نقد وما في حكمھ
 ٤٥۷٬٤۹۱٬٦۳۸ -- -- ٤٥۷٬٤۹۱٬٦۳۸ -- سوق المالودائع 

 ۱۰۷٬٥۰٥ ۱۰۷٬٥۰٥ -- -- -- موجودات أخرى
بالقیمة العادلة من  -استثمارات 

 خالل الربح أو الخسارة 
-- -- -- ۱۸٥٬٥۳۹٬٦٤۳ ۱۸٥٬٥۳۹٬٦٤۳ 

 ۲۱٬۹۷٤٬۲۳۸  -- ۲۱٬۹۷٤٬۲۳۸ -- -- بالتكلفة المطفأة -استثمارات 
   ۷۸٦٬۷٦۹٬۸۰۲ ۱۹۷٬۰٥۷٬٦۹۹ ۲۱٬۹۷٤٬۲۳۸ ٤٥۷٬٤۹۱٬٦۳۸ ۱۱۰٬۲٤٦٬۲۲۷ الموجودات المحملة بعمولة إجمالي 

      
 ۳۸۸٬۹۳۳ ۳۸۸٬۹۳۳ -- -- -- أتعاب إدارة دائنة

 ۱٤۰٬٦۸٤ ۱٤۰٬٦۸٤ -- -- -- مصروفات مستحقة 
إجمالي المطلوبات التي تحمل 

 ٥۲۹٬٦۱۷ ٥۲۹٬٦۱۷ -- -- -- عمولة 
نسبة حساسیة معدل إجمالي فجوة 

 ۷۸٦٬۲٤۰٬۱۸٥ ۱۹٦٬٥۲۸٬۰۸۲ ۲۱٬۹۷٤٬۲۳۸ ٤٥۷٬٤۹۱٬٦۳۸ ۱۱۰٬۲٤٦٬۲۲۷ العمولة الخاصة 
الفجوة التراكمیة لحساسیة معدل 

 -- ۷۸٦٬۲٤۰٬۱۸٥ ٥۸۹٬۷۱۲٬۱۰۳ ٥٦۷٬۷۳۷٬۸٦٥ ۱۱۰٬۲٤٦٬۲۲۷ العموالت الخاصة
 

 مخاطر التشغیل
المباشرة الناتجة عن مجموعة متنوعة من األسباب المرتبطة مخاطر التشغیل ھي مخاطر الخسارة المباشرة أو غیر 

باإلجراءات والتكنولوجیا والبنیة التحتیة التي تدعم أنشطة الصندوق مع األدوات المالیة سواء داخلیاً أو خارجیاً لدى 
عن المتطلبات   مقدم الخدمة للصندوق ومن العوامل الخارجیة غیر مخاطر االئتمان والسوق والسیولة مثل تلك الناتجة

 القانونیة والتنظیمیة والمعاییر المتعارف علیھا لسلوك إدارة االستثمار.
 

یھدف الصندوق إلى إدارة المخاطر التشغیلیة لكي یحقق التوازن بین الحد من الخسائر واألضرار المالیة التي تلحق 
 بسمعتھ وبین تحقیق ھدفھ االستثماري المتمثل في تحقیق عوائد لمالكي الوحدات.  

 
على عاتق فریق إدارة المخاطر. یتم إن المسؤولیة الرئیسیة إلعداد وتنفیذ الضوابط الرقابیة على مخاطر العملیات تقع  

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:

 
 توثیق الضوابط واإلجراءات الرقابیة -
 متطلبات لـ -

 الفصل المناسب بین المھام بین مختلف الوظائف واألدوار والمسؤولیات؛ •
 مطابقة المعامالت ومراقبتھا.  •
 التقییم الدوري لمخاطر العملیات التي یتم مواجھتھا. •

 كفایة الضوابط واإلجراءات الرقابیة لمواجھة المخاطر المحددة؛   -
 خرى؛االمتثال للمتطلبات التنظیمیة والمتطلبات القانونیة األ -
 وضع خطط طوارئ؛ -
 التدریب والتطویر المھني؛ -
 المعاییر األخالقیة ومعاییر األعمال؛ و -
 تقلیل المخاطر بما في ذلك التأمین إذا كان ذلك مجدیًا -

  



 صندوق صائب للمتاجرة بالسلع
 صندوق استثماري مفتوح 

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (المبالغ بالریال السعودي) 
 

۲٦ 

 القیمة العادلة لألدوات المالیة  .۲۱
 

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

القیمة العادلة ھي القیمة الذي سیتم استالمھا مقابل بیع أصل ما أو دفعھا مقابل تحویل التزام ما بموجب معاملة منتظمة 
تتم بین المشاركین في السوق بتاریخ القیاس. یحدد قیاس القیمة العادلة بافتراض أن معاملة بیع األصل أو تحویل 

 االلتزام ستتم إما:
 السوق الرئیسیة لألصل أو االلتزام، أوفي  -
 في غیر السوق الرئیسیة، أي في السوق األكثر مالءمة لألصل أو االلتزام.  -

 
یجب أن تكون السوق الرئیسیة أو السوق األكثر تفضیًال متاحة للصندوق. یتم قیاس القیمة العادلة لألصل أو االلتزام  

ركون في السوق عند تسعیر األصل أو االلتزام على افتراض أن المشاركین باستخدام االفتراضات التي یستخدمھا المشا
 یتصرفون لمصلحتھم االقتصادیة. 

 
یستخدم الصندوق أسالیب تقییم مالئمة للظروف والتي یتوفر لھا بیانات كافیة لقیاس القیمة العادلة، مع تحقیق أقصى 

ستخدام المدخالت غیر القابلة للمالحظة. التغیرات في استخدام للمدخالت القابلة للمالحظة ذات الصلة وتقلیل ا
 االفتراضات المتعلقة بھذه العوامل قد تؤثر على القیمة العادلة لألدوات المالیة.

 
 نماذج التقییم

تستند القیمة العادلة لألدوات المالیة التي یتم تداولھا في سوق نشطة على األسعار التي یتم الحصول علیھا مباشرة من 
ر الصرف التي یتم من خاللھا تداول األدوات أو من خالل وسیط یقدم األسعار المتداولة غیر المعدلة من سوق أسعا

 نشط ألدوات مماثلة. یقوم الصندوق بتحدید القیم العادلة لكافة األدوات المالیة األخرى باستخدام طرق تقییم أخرى.
 

ذات شفافیة أسعار ضئیلة، فإن القیمة العادلة تكون أقل موضوعیة  وبالنسبة لألدوات المالیة التي من النادر تداولھا و
وتتطلب درجات متفاوتة من األحكام بناًء على السیولة وعدم التأكد من عوامل السوق وافتراضات التسعیر والمخاطر 

 األخرى التي تؤثر على أداة معینة.
 

العادلة أدناه والذي یعكس أھمیة المدخالت المستخدمة یقیس الصندوق القیم العادلة باستخدام التسلسل الھرمي للقیمة 
 في إجراء القیاس: 

 
 : مدخالت متداولة (غیر المعدلة) في أسواق نشطة لألدوات المماثلة.۱المستوى 

 
والتي یمكن مالحظتھا بصورة مباشرة  ۱: مدخالت بخالف األسعار المتداولة المدرجة في المستوى ۲المستوى 

بصورة غیر مباشرة (مشتقة من األسعار). تشتمل ھذه الفئة على أدوات مقیمة باستخدام: أسعار السوق (األسعار) أو 
المتداولة في األسواق النشطة ألدوات مماثلة، أو األسعار المتداولة ألدوات مماثلة أو متشابھة في األسواق التي یتم 

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

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

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

 للمالحظة الھامة لتعكس الفروقات بین األدوات.
 

معتمد بآخر أسعارھا المسجلة. إلى الحد الذي یتم یقوم الصندوق بتقییم سندات األسھم التي یتم تداولھا في سوق مالي 
من التسلسل الھرمي    ۱فیھ تداول أسھم حقوق الملكیة بنشاط وعدم تطبیق تعدیالت التقییم، یتم تصنیفھا ضمن المستوى  

  للقیمة العادلة. 



 صندوق صائب للمتاجرة بالسلع
 صندوق استثماري مفتوح 

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (المبالغ بالریال السعودي) 
 

۲۷ 

 القیم العادلة لألدوات المالیة (یتبع)  .۲۱
 

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

 تصنیف قیاس القیمة العادلة.  
 

 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ 
 اإلجمالي  ۳المستوى   ۲المستوى   ۱المستوى  
        
استثمارات بالقیمة العادلة من خالل 

 ۱٬۰٥۳٬۸۹٥٬۱۳۲  --  ۱٬۰٥۳٬۸۹٥٬۱۳۲  -- الربح أو الخسارة 

 ٤٥٬۲٥٤٬٦۸۲  --  --  ٤٥٬۲٥٤٬٦۸۲ استثمارات بالتكلفة المطفأة
 ۱٬۰۹۹٬۱٤۹٬۸۱٤  --  ۱٬۰٥۳٬۸۹٥٬۱۳۲  ٤٥٬۲٥٤٬٦۸۲ اإلجمالي

 
 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ 
 اإلجمالي  ۳المستوى   ۲المستوى   ۱المستوى  
        

استثمارات بالقیمة العادلة من خالل 
 ۱۸٥٬٥۳۹٬٦٤۳  --  ۱۸٥٬٥۳۹٬٦٤۳  -- الربح أو الخسارة  

 ۲۲٬۰۷۹٬۳۰۲  --  --  ۲۲٬۰۷۹٬۳۰۲ استثمارات بالتكلفة المطفأة
 ۲۰۷٬٦۱۸٬۹٤٥  --  ۱۸٥٬٥۳۹٬٦٤۳  ۲۲٬۰۷۹٬۳۰۲ اإلجمالي

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

 
تعتبر األدوات المالیة األخرى مثل النقد وما في حكمھ وودائع سوق المال والموجودات األخرى وأتعاب اإلدارة 

ت مالیة قصیرة األجل تقارب قیمتھا المستحقة والمصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى موجودات مالیة ومطلوبا
 الدفتریة القیمة العادلة، بسبب طبیعة قصر أجلھا والجودة االئتمانیة المرتفعة لألطراف األخرى. 

 
 آخر یوم تقییم  .۲۲

 
 م). ۲۰۱۹دیسمبر   ۳۱: ۲۰۱۹م (۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱إن آخر یوم تقییم للسنة كان في 

 
 صافي قیمة الموجودات  .۲۳

 
م) منھج صافي ۲۰۱۷دیسمبر    ۲۸ھـ (الموافق  ۱٤۳۹ربیع اآلخر    ۱۰المالیة في تعمیمھا بتاریخ  اعتمدت ھیئة السوق  

  ۹قیمة الموجودات الثنائي لصنادیق االستثمار. وفقاً للتعمیم الوارد أعاله، یتم تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي 
 حتى إشعار آخر.ألغراض المحاسبة والتقریر وال یتأثر صافي قیمة موجودات التعامل 

 
م، بلغت صافي قیمة الموجودات لكل وحدة مع األخذ باالعتبار أثر المعیار الدولي للتقریر ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱كما في  
) وبلغ صافي قیمة موجودات التعامل لكل وحدة  ۱٤٫۰۲م: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱لایر سعودي ( ۱٤٫۱۸مبلغ  ۹المالي 

 ). راجع التسویة أدناه:۱٤٫۰۳م:  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱لایر سعودي ( ۱٤٫۱۹
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱  

 

 
 

 إیضاحات

صافي الموجودات 
 عائدة لمالكيال

 الوحدات

صافي قیمة  
الموجودات العائدة 

 لكل وحدة
     

 ۱٤٫۱۸  ۱٬۳۲٤٬۳٤۰٬٦۰٦  صافي الموجودات وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي
المعیار الدولي  أثر الخسائر االئتمانیة المتوقعة وفقاً 

 ۹للتقریر المالي 
۱٥ ۲۳۹٬٤٦۲  ۰٫۰۱ 

 ۱٤٫۱۹  ۱٬۳۲٤٬٥۸۰٬۰٦۸  صافي موجودات التعامل



 صندوق صائب للمتاجرة بالسلع
 صندوق استثماري مفتوح 
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۲۸ 

 صافي قیمة الموجودات (یتبع) .۲۳
 

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱  

 

صافي الموجودات   
 العائدة لمالكي

 الوحدات 

صافي قیمة   
الموجودات 

 وحدة العائدة لكل
     

 ۱٤٫۰۲  ۷۸۰٬۱٦۱٬۲۳۰   للمعاییر الدولیة للتقریر المالي صافي الموجودات وفقاً 
أثر الخسائر االئتمانیة المتوقعة وفقاً المعیار الدولي  

 ۹للتقریر المالي 
۱٤٥  ٥۰٬۲۷۷  ۰٫۰۱ 

 ۱٤٫۰۳  ۷۸۰٬٦۱۱٬٥۰۷   صافي موجودات التعامل
 

 األحداث بعد نھایة فترة التقریر  .۲٤
 

 المركز المالي تتطلب تعدیالت أو إفصاح في القوائم المالیة أو اإلیضاحات المرفقة. ال توجد أحداث الحقة لتاریخ قائمة  
 

 اعتماد القوائم المالیة .۲٥
 

 م). ۲۰۲۱ مارس ۲٥ھـ (الموافق ۱٤٤۲ شعبان  ۱۲تم اعتماد ھذه القوائم المالیة من قبل مدیر الصندوق في 
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