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م2021ديسمبر  31تقرير مجلس اإلدارة للعام املالي املنتهي في  

م. 2021ديسمبر   31مراجعي حسابات املصرف عن العام املالي املنتهي في التصويت على تقرير  

م.2021ديسمبر  31التصويت على القوائم املالية عن العام املالي املنتهي في  

م. 2021ديسمبر  31التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام املالي املنتهي في  

زيع أرباح نقدية على املساهمين عن النصف الثاني من عام التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتو  

( ريال سعودي للسهم الواحد 0.40( ريال سعودي بواقع أربعين هللة )795,131,052م بمبلغ )2021

%( من القيمة اإلسمية للسهم الواحد، على أن تكون األحقية للمساهمين املالكين لألسهم  4والتي تمثل )

الجمعية العامة واملقيدين في سجل مساهمي املصرف لدى مركز إيداع األوراق   بنهاية تداول يوم انعقاد

املالية )مركز إيداع( في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ االستحقاق، وسيتم اإلعالن عن تاريخ توزيع األرباح  

.
ً
الحقا

لجنة املراجعة   التصويت على تعيين مراجع حسابات خارجي للمصرف من بين املرشحين بناًء على توصية 

وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم املالية للربع األول والثاني والثالث والسنوي من العام املالي  

م وتحديد أتعابه.2022

التصويت على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من بين املرشحين للدورة القادمة )الدورة الخامسة( والتي   •

م. )مرفق السير الذاتية  2025مايو  20وملدة ثالث سنوات تنتهي في م 2022مايو  21تبدأ من تاريخ 

للمرشحين في تداول(، مع مالحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت ال تمكن املصرف من تعيين الحد 

األدنى من األعضاء املستقلين في املجلس حسب املتطلبات التنظيمية، فسيتم إحالل أعضاء مستقلين  

تم التصويت لألعضاء   املستقلين حسب عدد األصوات التي سيحصلون عليها.مكان األعضاء غير 

 %(:  16.66التاليين )كل بنسبة 
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 الدكتور/ عبد امللك بن عبد هللا بن حمد الحقيل

 معالي الدكتور/حمد بن سليمان بن عبدهللا البازعي 

 الدكتور/ سعود بن محمد بن عبدالعزيز النمر

 عبدالعزيز آل الشيخ مبارك األستاذ/ هيثم بن راشد بن 

 األستاذ/محمد بن عبدالرحمن بن عبداللطيف بن دايل 

األستاذ/ عبدالرحمن بن محمد رمزي بن عبدالرحمن عداس  

التصويت على تشكيل لجنة املراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة   

 من تاري
ً
مايو   20م وملدة ثالث سنوات تنتهي في 2022مايو  21خ )الدورة الخامسة( والتي تبدأ اعتبارا

م. )مرفق السير الذاتية في تداول( ، وهم كل من: أ( سعادة الدكتور/ سعد بن صالح الرويتع 2025

)عضو مستقل(. ب( سعادة األستاذ/ عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس )عضو مستقل(. ج( سعادة  

قل(. األستاذ/ ماهر بن سعد العياض ي )عضو مست

( ريال سعودي كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن العام املالي 6,894,800التصويت على صرف مبلغ ) 

م.2021ديسمبر  31املنتهي في 

التصويت على تعديل الئحة لجنة املراجعة. )مرفق في تداول(  

التصويت على تعديل الئحة لجنة الترشيحات واملكافآت. )مرفق في تداول(  

م. 2022ويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام املالي التصويت على تف 

 لنظام 
ً
 للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا

ً
وتحديد تاريخ االستحقاق والتوزيع وفقا

الشركات.

( 1قرة )التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الف 

من املادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك ملدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو  

 للشروط الواردة في الضوابط واإلجراءات  
ً
ض أيهما أسبق، وذلك وفقا حتى نهاية دورة مجلس اإلدارة املفوَّ

 لنظام الشركات الخاصة بشركات املسا
ً
همة املدرجة. التنظيمية الصادرة تنفيذا

التصويت على اشتراك عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ مطلق بن حمد املريشد في عمل منافس ألعمال  

شركة تابعة للمصرف. )مرفق في تداول( 

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين مصرف اإلنماء وشركة اإلنماء طوكيو مارين، والتي لعضو   

ن بن عبدالعزيز الفارس مصلحة غير مباشرة فيها، واملتمثلة في مجلس اإلدارة األستاذ/ عبداملحس

إصدار وتجديد وثائق التأمين للمصرف ملدة عام وبدون شروط تفضيلية، حيث يملك مصرف اإلنماء  

 بأن األعمال والعقود التي تمت في عام  28.75نسبة 
ً
% من األسهم في شركة اإلنماء طوكيو مارين، علما

( ريال سعودي. )مرفق في تداول( 42,970,000م بلغت )2021
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ي  
م. 2021/ 12/ 31تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي ف 

ي  
م. 2021/ 12/ 31التصويت عىل القوائم المالية عن العام المالي المنتهي ف 

ي  
م. 2021/ 12/ 31التصويت عىل تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي ف 

كة من بي   المرشحي   بناء عىل   توصية لجنة  التصويت عىل تعيي   مراجع الحسابات للشر
ي والثالث والسنوي من العام المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للرب  ع 

الثان 
ست ويونغ  م وتحديد أتعابه. تم التصويت ل  ارن2023م وللرب  ع األول من عام 2022المالي 

ريال سعودي 800,000 (EY)للخدمات المهنية 
ي  

م. 2021/ 12/ 31التصويت عىل إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي ف 
التصويت عىل تفويض مجلس اإلدارة بتوزي    ع أرباح مرحلية عىل المساهمي   بشكل رب  ع سنوي أو  

م. 2022نصف سنوي عن العام المالي 
للسنة  ريال سعودي( مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 3,800,000رصف مبلغ ) التصويت عىل 

ي 
م. 2021/ 12/ 31المنتهية ف 

ي لعضو  
كة نيوريست القابضة والت  كة وشر ي تمت بي   الشر

التصويت عىل األعمال والعقود الت 
ة فيها بصفته نائب الرئيس   ي مصلحة مباشر

مجلس اإلدارة األستاذ/ جوناثان ستنت توريان 
ي مجموعة نيوريست القابضة، وهذه التعامالت عبارة عن تقديم التن

يك ف  كة فيذي وشر شر
كة، حيث بلغت قيمة التعامالت  م  2021خالل عام نيوريست لخدمات إستشارية وإدارية للشر

وط  182,504ب ) وط التجارية السائدة دون أي شر  للشر
ً
ريال(، حيث تتم هذه التعامالت وفقا

ي السوق المح
لية. تفضيلية ف 

ي لعضو  
كة نيوريست القابضة والت  كة وشر ي تمت بي   الشر

التصويت عىل األعمال والعقود الت 
كة   ي شر

يك ف  ة فيها بصفته شر مجلس اإلدارة األستاذ عبد الكريم السلمي مصلحة غي  مباشر
كة نيوريست لخدمات إستشارية  نيوريست فرع المغرب، وهذه التعامالت عبارة عن تقديم  شر

كة، حيث بلغت قيمة التعامالت وإدارية ل ريال(، حيث تتم هذه 182,504م )2021خالل عام لشر
ي السوق المحلية. 

وط تفضيلية ف  وط التجارية السائدة دون أي شر  للشر
ً
التعامالت وفقا

كة ومجموعة عبد المحسن عبد العزيز   ي تمت بي   الشر
الحكي   التصويت عىل األعمال والعقود الت 

ي لعض
ة فيها،  و مجلس اإلدارة األستاذ/ سامي بن عبد المحسن القابضة والت  الحكي  مصلحة مباشر

العالقات اإليجارية لمتاجر البيع بالتجزئة وخدمات تموين  وهذه التعامالت عبارة عن عدد من 
ريال( حيث تتم هذه  56,376م )2021خالل عام وإعاشة حيث بلغت قيمة التعامالت 

وط التج  للشر
ً
ي السوق المحلية التعامالت وفقا

وط تفضيلية ف  ارية السائدة دون أي شر
كة )مرفق   كة المتعلقة بأغراض الشر التصويت عىل تعديل المادة الرابعة من النظام األساسي للشر

نص المادة قبل وبعد التعديل(. 
كة المتعلقة بصالحيات    ون من النظام األساسي للشر التصويت عىل تعديل المادة الثالثة والعشر

مجلس اإلدارة ونائبه والعضو المنتدب )مرفق نص المادة قبل وبعد التعديل(. رئيس 
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. 2021ديسمبر   31تقرير مجلس اإلدارة للعام املالي املنتهي في  

2021ديسمبر  31لتصويت على القوائم املالية عن العام املالي املنتهي في   

2021ديسمبر   31التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام املالي املنتهي في  

2021التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام املالي  

رشحين بناًء على توصية لجنة املراجعة وذلك لفحص  التصويت على تعيين مراجعي الحسابات من بين امل 

م، والربع األول 2022ومراجعة وتدقيق القوائم املالية للربع) الثاني والثالث والرابع( والسنوي من العام املالي  

م ،وتحديد أتعابهم.2023من عام  

ة املالية املنتهية في  ( ريال كمكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة عن السن5,295,000التصويت على صرف مبلغ ) 

م 2021ديسمبر  31

التصويت على تعديل املادة )الحادية عشر( من النظام األساس للشركة واملتعلقة بـ ) إصدار االسهم (.  

)مرفق(

التصويت على تعديل املادة )الثالثة عشر( من النظام األساس للشركة واملتعلقة بـ )زيادة رأس املال(. )مرفق (  

تعديل املادة )الثالثون( من النظام األساس للشركة واملتعلقة بـ ) دعوة الجمعيات( . )مرفق(التصويت على  

التصويت على تعديل املادة )الحادية والثالثون( من النظام األساس للشركة واملتعلقة بـ ) سجل حضور  

الجمعيات( . )مرفق( 

ساس للشركة واملتعلقة بـ )خسائر الشركة(. التصويت على تعديل املادة )السابعة واألربعون( من النظام األ  

)مرفق(

( من  1التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة ) 

املادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك ملدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية 

 للشروط الواردة في الضوابط واالجراءات التنظيمية الصادرة دورة مجلس اإلد
ً
ارة املفوض أيهما أسبق، وفقا

 لنظام الشركات الخاصة بشركات املساهمة املدرجة. 
ً
تنفيذا

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة واملؤسسة العامة للتقاعد والتي لعضو مجلس اإلدارة  

 بأن التعامالت إلى نهاية األستاذ/ جاسر الجاسر م
ً
صلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين، علما

ريـال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. 24,392,252بلغت  2021الربع الرابع من عام 

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبراج التعاونية والتي لعضو مجلس اإلدارة  

ن املالكي وعضو مجلس اإلدارة ألستاذ/ جاسر الجاسر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة األستاذ/ غسا 

 بأن التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام 
ً
ريـال وذلك بدون  399,367م بلغت  2021عن وثائق تأمين، علما

أي شروط تفضيلية. 

ج التعاونية والتي لعضو مجلس اإلدارة التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبرا  

األستاذ/ غسان املالكي وعضو مجلس اإلدارة ألستاذ/ جاسر الجاسر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة 

 بأن التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام 
ً
ريـال وذلك بدون   1,666,398م بلغت  2021عن عقد إيجار، علما

أي شروط تفضيلية. 

لى األعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي لالستثمار والتي لعضو مجلس  التصويت ع 

 بأن 
ً
اإلدارة األستاذ/ عبدالعزيز الخميس مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علما

وط تفضيلية.ريـال وذلك بدون أي شر  30,787,760م بلغت 2021التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام 

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة املتحدة للتأمين والتي لعضو مجلس اإلدارة  

األستاذ/ وليد العيس ى وعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ عبدالعزيز الخميس وعضو مجلس اإلدارة األستاذ/  

لبوق والرئيس التنفيذي لقطاع املمتلكات  جاسر الجاسر والرئيس التنفيذي األستاذ/ عبدالعزيز بن حسن ا 
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 بأن 
ً
والحوادث األستاذ/ سلطان الخمش ي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن رسوم وثائق تأمين، علما

ريـال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.  940,874م بلغت 2021التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام 

تمت بين الشركة والشركة املتحدة للتأمين والتي لعضو مجلس اإلدارة  التصويت على األعمال والعقود التي 

األستاذ/ وليد العيس ى وعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ عبدالعزيز الخميس وعضو مجلس اإلدارة األستاذ/  

جاسر الجاسر والرئيس التنفيذي األستاذ/ عبدالعزيز البوق والرئيس التنفيذي لقطاع املمتلكات والحوادث  

 بأن األس
ً
تاذ/ سلطان الخمش ي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن رسوم مطالبات تأمينية، علما

ريـال ،وذلك بدون أي شروط تفضيلية.5,907,273م بلغت 2021التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام 

والتي لرئيس مجلس  التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة شركة مشاريع الترفيه السعودية   

 بأن 
ً
اإلدارة األستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علما

ريـال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. 7,877,250بلغت  2021التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام 

عة تحكم والتي لرئيس مجلس اإلدارة األستاذ/  التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجمو  

 بأن التعامالت إلى نهاية الربع 
ً
عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علما

ريـال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. 168,704,528م بلغت 2021الرابع من عام 

لشركة وشركة اسمنت أم القرى والتي لرئيس مجلس اإلدارة  التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين ا  

 بأن التعامالت إلى 
ً
األستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علما

ريـال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.757,063م بلغت 2021نهاية الربع الرابع من عام 

التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للخطوط الحديدية والتي لرئيس   التصويت على األعمال والعقود 

 بأن 
ً
مجلس اإلدارة األستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علما

ية.ريـال وذلك بدون أي شروط تفضيل 41,082,202م بلغت 2021التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام 

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة طيران أديل والتي لرئيس مجلس اإلدارة  

 بأن التعامالت إلى 
ً
األستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علما

أي شروط تفضيلية.ريـال وذلك بدون 7,509,996م بلغت 2021نهاية الربع الرابع من عام 

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مهارة للموارد البشرية والتي لرئيس مجلس  

 بأن 
ً
اإلدارة األستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علما

ريـال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية. 5,778م بلغت 2021التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام 

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اتحاد االتصاالت موبايلي والتي لرئيس مجلس   

اإلدارة األستاذ/ عبدالعزيز النويصر وعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ حمود التويجري وعضو مجلس اإلدارة 

 بأن التعامالت إلى نهاية األستاذ/ خالد الغنيم مصلحة ف
ً
يها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علما

ريـال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية. 52,211,803م بلغت 2021الربع الرابع من عام 

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة واملؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية والتي لعضو   

األستاذ/ غسان املالكي وعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ جاسر الجاسر مصلحة فيها غير   مجلس اإلدارة

 بأن التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام 
ً
م بلغت  2021مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علما

ريـال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية. 31,905,930

الشركة واملؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية والتي لعضو   التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين 

مجلس اإلدارة األستاذ/ غسان املالكي وعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ جاسر الجاسر مصلحة فيها غير  

 بأن التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام 
ً
م بلغت  2021مباشرة، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات، علما

وذلك بدون أي شروط تفضيلية. ريـال145,324

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة السوق املالية )تداول( والتي لعضو مجلس   

 بأن 
ً
اإلدارة األستاذ/ عبدالرحمن العودان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علما

ريـال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.14,445,034م بلغت 2021التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام 

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة شركة السوق املالية )تداول( والتي لعضو   

مجلس اإلدارة األستاذ/ عبدالرحمن العودان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود تقديم خدمات،  

 بأن التعامالت
ً
ريـال وذلك بدون أي شروط  742,879م بلغت 2021إلى نهاية الربع الرابع من عام  علما

تفضيلية 

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة مجموعة البنك األهلي السعودي والتي لعضو مجلس   

 بأن اإلدارة األستاذ/ عبدالرحمن العودان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، 
ً
علما

ريـال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. 285,226,789م بلغت 2021التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام 
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التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وصيل والتي للرئيس التنفيذي األستاذ/  

القصبي ورئيس اإلدارة املالية الدكتور/  عبدالعزيز البوق والرئيس التنفيذي للقطاع الصحي األستاذ/ عثمان 

 بأن التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من 
ً
عمرو كردي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علما

ريـال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.886,735م بلغت  2021عام 

والتي للرئيس التنفيذي األستاذ/ التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وصيل  

عبدالعزيز البوق والرئيس التنفيذي للقطاع الصحي األستاذ/ عثمان القصبي ورئيس اإلدارة املالية الدكتور/  

 بأن التعامالت إلى نهاية الربع 
ً
عمرو كردي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات، علما

ريـال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. 3,755,298م بلغت 2021الرابع من عام 

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بنيان والتي للرئيس التنفيذي األستاذ/  

عبدالعزيز البوق ورئيس اإلدارة املالية الدكتور/ عمرو كردي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق  

 بأن التعامالت إ 
ً
ريـال وذلك بدون أي شروط  697,000م بلغت  2021لى نهاية الربع الرابع من عام تأمين، علما

تفضيلية. 

. 2021ديسمبر  31التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام املالي املنتهي في  

2021ديسمبر  31لتصويت على القوائم املالية عن العام املالي املنتهي في   

2021ديسمبر   31التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام املالي املنتهي في  

2021التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام املالي  

رشحين بناًء على توصية لجنة املراجعة وذلك لفحص  التصويت على تعيين مراجعي الحسابات من بين امل 

م، والربع األول 2022ومراجعة وتدقيق القوائم املالية للربع) الثاني والثالث والرابع( والسنوي من العام املالي  

م ،وتحديد أتعابهم.2023من عام  

السنة املالية املنتهية في  ( ريال كمكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة عن 5,295,000التصويت على صرف مبلغ ) 

م 2021ديسمبر  31

التصويت على تعديل املادة )الحادية عشر( من النظام األساس للشركة واملتعلقة بـ ) إصدار االسهم (.  

)مرفق(

التصويت على تعديل املادة )الثالثة عشر( من النظام األساس للشركة واملتعلقة بـ )زيادة رأس املال(. )مرفق (  

ى تعديل املادة )الثالثون( من النظام األساس للشركة واملتعلقة بـ ) دعوة الجمعيات( . )مرفق(التصويت عل  

التصويت على تعديل املادة )الحادية والثالثون( من النظام األساس للشركة واملتعلقة بـ ) سجل حضور  

الجمعيات( . )مرفق( 

األساس للشركة واملتعلقة بـ )خسائر الشركة(. التصويت على تعديل املادة )السابعة واألربعون( من النظام  

)مرفق(

( من  1التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة ) 

املادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك ملدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية 

 للشروط الواردة في الضوابط واالجراءات التنظيمية الصادرة دورة مجلس اإل 
ً
دارة املفوض أيهما أسبق، وفقا

 لنظام الشركات الخاصة بشركات املساهمة املدرجة 
ً
تنفيذا

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة واملؤسسة العامة للتقاعد والتي لعضو مجلس اإلدارة  

 بأن التعامالت إلى نهاية األستاذ/ جاسر الجاسر 
ً
مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين، علما

ريـال وذلك بدون أي شروط تفضيلية 24,392,252بلغت  2021الربع الرابع من عام 

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبراج التعاونية والتي لعضو مجلس اإلدارة  

ن املالكي وعضو مجلس اإلدارة ألستاذ/ جاسر الجاسر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة األستاذ/ غسا 

 بأن التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام 
ً
ريـال وذلك بدون  399,367م بلغت  2021عن وثائق تأمين، علما

أي شروط تفضيلية 

التعاونية والتي لعضو مجلس اإلدارة  التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبراج 

األستاذ/ غسان املالكي وعضو مجلس اإلدارة ألستاذ/ جاسر الجاسر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة 

 بأن التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام 
ً
ريـال وذلك بدون   1,666,398م بلغت  2021عن عقد إيجار، علما

أي شروط تفضيلية 

األعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي لالستثمار والتي لعضو مجلس   التصويت على 

 بأن 
ً
اإلدارة األستاذ/ عبدالعزيز الخميس مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علما

تفضيلية. ريـال وذلك بدون أي شروط  30,787,760م بلغت 2021التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام 
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التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة املتحدة للتأمين والتي لعضو مجلس اإلدارة  

األستاذ/ وليد العيس ى وعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ عبدالعزيز الخميس وعضو مجلس اإلدارة األستاذ/  

وق والرئيس التنفيذي لقطاع املمتلكات  جاسر الجاسر والرئيس التنفيذي األستاذ/ عبدالعزيز بن حسن الب

 بأن 
ً
والحوادث األستاذ/ سلطان الخمش ي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن رسوم وثائق تأمين، علما

ريـال وذلك بدون أي شروط تفضيلية  940,874م بلغت 2021التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام 

ت بين الشركة والشركة املتحدة للتأمين والتي لعضو مجلس اإلدارة التصويت على األعمال والعقود التي تم 

األستاذ/ وليد العيس ى وعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ عبدالعزيز الخميس وعضو مجلس اإلدارة األستاذ/  

جاسر الجاسر والرئيس التنفيذي األستاذ/ عبدالعزيز البوق والرئيس التنفيذي لقطاع املمتلكات والحوادث  

 بأن  /األستاذ
ً
سلطان الخمش ي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن رسوم مطالبات تأمينية، علما

ريـال ،وذلك بدون أي شروط تفضيلية.5,907,273م بلغت 2021التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام 

تي لرئيس مجلس  التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة شركة مشاريع الترفيه السعودية وال 

 بأن 
ً
اإلدارة األستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علما

ريـال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. 7,877,250بلغت  2021التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام 

تحكم والتي لرئيس مجلس اإلدارة األستاذ/  التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة  

 بأن التعامالت إلى نهاية الربع 
ً
عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علما

ريـال وذلك بدون أي شروط تفضيلية 168,704,528م بلغت 2021الرابع من عام 

ة وشركة اسمنت أم القرى والتي لرئيس مجلس اإلدارة  التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشرك  

 بأن التعامالت إلى 
ً
األستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علما

ريـال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.757,063م بلغت 2021نهاية الربع الرابع من عام 

ي تمت بين الشركة والشركة السعودية للخطوط الحديدية والتي لرئيس  التصويت على األعمال والعقود الت 

 بأن 
ً
مجلس اإلدارة األستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علما

ريـال وذلك بدون أي شروط تفضيلية  41,082,202م بلغت 2021التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام 

لتصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة طيران أديل والتي لرئيس مجلس اإلدارة ا  

 بأن التعامالت إلى 
ً
األستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علما

وط تفضيلية.ريـال وذلك بدون أي شر 7,509,996م بلغت 2021نهاية الربع الرابع من عام 

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مهارة للموارد البشرية والتي لرئيس مجلس  

 بأن 
ً
اإلدارة األستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علما

ريـال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية  5,778م بلغت 2021التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام 

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اتحاد االتصاالت موبايلي والتي لرئيس مجلس   

اإلدارة األستاذ/ عبدالعزيز النويصر وعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ حمود التويجري وعضو مجلس اإلدارة 

 بأن التعامالت إلى نهاية األستاذ/ خالد الغنيم مصلحة فيها غي
ً
ر مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علما

ريـال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية  52,211,803م بلغت 2021الربع الرابع من عام 

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة واملؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية والتي لعضو   

ذ/ غسان املالكي وعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ جاسر الجاسر مصلحة فيها غير  مجلس اإلدارة األستا 

 بأن التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام 
ً
م بلغت  2021مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علما

ريـال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية. 31,905,930

واملؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية والتي لعضو   التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة 

مجلس اإلدارة األستاذ/ غسان املالكي وعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ جاسر الجاسر مصلحة فيها غير  

 بأن التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام 
ً
م بلغت  2021مباشرة، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات، علما

دون أي شروط تفضيلية.ريـال وذلك ب145,324

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة السوق املالية )تداول( والتي لعضو مجلس   

 بأن 
ً
اإلدارة األستاذ/ عبدالرحمن العودان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علما

ريـال وذلك بدون أي شروط تفضيلية 14,445,034م بلغت 2021التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام 

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة شركة السوق املالية )تداول( والتي لعضو   

مجلس اإلدارة األستاذ/ عبدالرحمن العودان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود تقديم خدمات،  

 بأن التعامال 
ً
ريـال وذلك بدون أي شروط  742,879م بلغت 2021ت إلى نهاية الربع الرابع من عام علما

تفضيلية 
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التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة مجموعة البنك األهلي السعودي والتي لعضو مجلس   

 بأن  اإلدارة األستاذ/ عبدالرحمن العودان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين،
ً
علما

ريـال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. 285,226,789م بلغت 2021التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام 

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وصيل والتي للرئيس التنفيذي األستاذ/  

القصبي ورئيس اإلدارة املالية الدكتور/   عبدالعزيز البوق والرئيس التنفيذي للقطاع الصحي األستاذ/ عثمان

 بأن التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من 
ً
عمرو كردي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علما

ريـال وذلك بدون أي شروط تفضيلية 886,735م بلغت  2021عام 

والتي للرئيس التنفيذي األستاذ/ التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وصيل  

عبدالعزيز البوق والرئيس التنفيذي للقطاع الصحي األستاذ/ عثمان القصبي ورئيس اإلدارة املالية الدكتور/  

 بأن التعامالت إلى نهاية الربع 
ً
عمرو كردي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات، علما

ريـال وذلك بدون أي شروط تفضيلية 3,755,298م بلغت 2021الرابع من عام 

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بنيان والتي للرئيس التنفيذي األستاذ/  

عبدالعزيز البوق ورئيس اإلدارة املالية الدكتور/ عمرو كردي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق  

 بأن التعامالت إل
ً
ريـال وذلك بدون أي شروط  697,000م بلغت  2021ى نهاية الربع الرابع من عام تأمين، علما

تفضيلية. 

. 2021ديسمبر  31التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام املالي املنتهي في  

2021ديسمبر   31لتصويت على القوائم املالية عن العام املالي املنتهي في  

2021ديسمبر   31كة عن العام املالي املنتهي في التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشر  

2021التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام املالي  

التصويت على تعيين مراجعي الحسابات من بين املرشحين بناًء على توصية لجنة املراجعة وذلك لفحص   

م، والربع األول 2022ع( والسنوي من العام املالي  ومراجعة وتدقيق القوائم املالية للربع) الثاني والثالث والراب

م ،وتحديد أتعابهم 2023من عام  

( ريال كمكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية في  5,295,000التصويت على صرف مبلغ ) 

م 2021ديسمبر  31

لقة بـ ) إصدار االسهم (. التصويت على تعديل املادة )الحادية عشر( من النظام األساس للشركة واملتع 

)مرفق(

التصويت على تعديل املادة )الثالثة عشر( من النظام األساس للشركة واملتعلقة بـ )زيادة رأس املال(. )مرفق (  

التصويت على تعديل املادة )الثالثون( من النظام األساس للشركة واملتعلقة بـ ) دعوة الجمعيات( . )مرفق( 

دة )الحادية والثالثون( من النظام األساس للشركة واملتعلقة بـ ) سجل حضور التصويت على تعديل املا  

الجمعيات( . )مرفق( 

التصويت على تعديل املادة )السابعة واألربعون( من النظام األساس للشركة واملتعلقة بـ )خسائر الشركة(.  

)مرفق(

( من  1بالترخيص الوارد في الفقرة ) التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية 

املادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك ملدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية 

 للشروط الواردة في الضوابط واالجراءات التنظيمية الصادرة 
ً
دورة مجلس اإلدارة املفوض أيهما أسبق، وفقا

 لنظام الشركات الخ
ً
اصة بشركات املساهمة املدرجة. تنفيذا

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة واملؤسسة العامة للتقاعد والتي لعضو مجلس اإلدارة  

 بأن التعامالت إلى نهاية 
ً
األستاذ/ جاسر الجاسر مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن وثائق تأمين، علما

ريـال وذلك بدون أي شروط تفضيلية 24,392,252بلغت  2021الربع الرابع من عام 

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبراج التعاونية والتي لعضو مجلس اإلدارة  

األستاذ/ غسان املالكي وعضو مجلس اإلدارة ألستاذ/ جاسر الجاسر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة 

 بأن الت
ً
ريـال وذلك بدون  399,367م بلغت  2021عامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام عن وثائق تأمين، علما

أي شروط تفضيلية 

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبراج التعاونية والتي لعضو مجلس اإلدارة  

غير مباشرة، وهي عبارة األستاذ/ غسان املالكي وعضو مجلس اإلدارة ألستاذ/ جاسر الجاسر مصلحة فيها 

 بأن التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام 
ً
ريـال وذلك بدون   1,666,398م بلغت  2021عن عقد إيجار، علما

أي شروط تفضيلية 
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التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي لالستثمار والتي لعضو مجلس   

 بأن اإلدارة األستاذ/ عبدالعزيز ا 
ً
لخميس مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علما

ريـال وذلك بدون أي شروط تفضيلية  30,787,760م بلغت 2021التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام 

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة املتحدة للتأمين والتي لعضو مجلس اإلدارة  

ألستاذ/ وليد العيس ى وعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ عبدالعزيز الخميس وعضو مجلس اإلدارة األستاذ/  ا 

جاسر الجاسر والرئيس التنفيذي األستاذ/ عبدالعزيز بن حسن البوق والرئيس التنفيذي لقطاع املمتلكات  

 بأن والحوادث األستاذ/ سلطان الخمش ي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن رسوم 
ً
وثائق تأمين، علما

ريـال وذلك بدون أي شروط تفضيلية  940,874م بلغت 2021التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام 

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة املتحدة للتأمين والتي لعضو مجلس اإلدارة  

عبدالعزيز الخميس وعضو مجلس اإلدارة األستاذ/   /األستاذ/ وليد العيس ى وعضو مجلس اإلدارة األستاذ

جاسر الجاسر والرئيس التنفيذي األستاذ/ عبدالعزيز البوق والرئيس التنفيذي لقطاع املمتلكات والحوادث  

 بأن 
ً
األستاذ/ سلطان الخمش ي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن رسوم مطالبات تأمينية، علما

ريـال ،وذلك بدون أي شروط تفضيلية.5,907,273م بلغت 2021الرابع من عام  التعامالت إلى نهاية الربع

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة شركة مشاريع الترفيه السعودية والتي لرئيس مجلس   

 بأن
ً
 اإلدارة األستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علما

ريـال وذلك بدون أي شروط تفضيلية 7,877,250بلغت  2021التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام 

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة تحكم والتي لرئيس مجلس اإلدارة األستاذ/   

 بأن التعامالت إلى نهاية الربع عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، عل 
ً
ما

ريـال وذلك بدون أي شروط تفضيلية 168,704,528م بلغت 2021الرابع من عام 

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اسمنت أم القرى والتي لرئيس مجلس اإلدارة   

 بأن التعامالت إلى األستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة 
ً
عن وثائق تأمين، علما

ريـال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.757,063م بلغت 2021نهاية الربع الرابع من عام 

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للخطوط الحديدية والتي لرئيس   

 بأن مجلس اإلدارة األستاذ/ عبدالعزيز النويصر 
ً
مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علما

ريـال وذلك بدون أي شروط تفضيلية  41,082,202م بلغت 2021التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام 

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة طيران أديل والتي لرئيس مجلس اإلدارة  

 بأن التعامالت إلى األستاذ/ عبدا 
ً
لعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علما

ريـال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.7,509,996م بلغت 2021نهاية الربع الرابع من عام 

لس التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مهارة للموارد البشرية والتي لرئيس مج 

 بأن 
ً
اإلدارة األستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علما

ريـال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية. 5,778م بلغت 2021التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام 

ت موبايلي والتي لرئيس مجلس  التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اتحاد االتصاال  

اإلدارة األستاذ/ عبدالعزيز النويصر وعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ حمود التويجري وعضو مجلس اإلدارة 

 بأن التعامالت إلى نهاية 
ً
األستاذ/ خالد الغنيم مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علما

ريـال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية. 52,211,803م بلغت 2021الربع الرابع من عام 

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة واملؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية والتي لعضو   

مجلس اإلدارة األستاذ/ غسان املالكي وعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ جاسر الجاسر مصلحة فيها غير  

 بأن التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأم
ً
م بلغت  2021ين، علما

ريـال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية. 31,905,930

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة واملؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية والتي لعضو   

ة األستاذ/ جاسر الجاسر مصلحة فيها غير  مجلس اإلدارة األستاذ/ غسان املالكي وعضو مجلس اإلدار 

 بأن التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام 
ً
م بلغت  2021مباشرة، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات، علما

ريـال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.145,324

لتي لعضو مجلس  التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة السوق املالية )تداول( وا  

 بأن 
ً
اإلدارة األستاذ/ عبدالرحمن العودان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علما

ريـال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.14,445,034م بلغت 2021التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام 
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ركة السوق املالية )تداول( والتي لعضو  التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ش 

مجلس اإلدارة األستاذ/ عبدالرحمن العودان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود تقديم خدمات،  

 بأن التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام 
ً
ريـال وذلك بدون أي شروط  742,879م بلغت 2021علما

تفضيلية 

د التي تمت بين الشركة مجموعة البنك األهلي السعودي والتي لعضو مجلس  التصويت على األعمال والعقو  

 بأن 
ً
اإلدارة األستاذ/ عبدالرحمن العودان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علما

ريـال وذلك بدون أي شروط تفضيلية 285,226,789م بلغت 2021التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام 

صويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وصيل والتي للرئيس التنفيذي األستاذ/ الت 

عبدالعزيز البوق والرئيس التنفيذي للقطاع الصحي األستاذ/ عثمان القصبي ورئيس اإلدارة املالية الدكتور/  

 بأن ال
ً
تعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عمرو كردي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علما

ريـال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.886,735م بلغت  2021عام 

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وصيل والتي للرئيس التنفيذي األستاذ/  

دارة املالية الدكتور/  عبدالعزيز البوق والرئيس التنفيذي للقطاع الصحي األستاذ/ عثمان القصبي ورئيس اإل 

 بأن التعامالت إلى نهاية الربع 
ً
عمرو كردي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات، علما

ريـال وذلك بدون أي شروط تفضيلية 3,755,298م بلغت 2021الرابع من عام 

يس التنفيذي األستاذ/ التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بنيان والتي للرئ 

عبدالعزيز البوق ورئيس اإلدارة املالية الدكتور/ عمرو كردي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق  

 بأن التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام 
ً
ريـال وذلك بدون أي شروط  697,000م بلغت  2021تأمين، علما

تفضيلية. 
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 لألسھم السعودیة یقین ندوق ص
 یقین كابیتال)  المدار من قبل (

 القوائم المالیة 
 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 وتقریر المراجع المستقل 
 



 

   لألسھم السعودیةیقین  صندوق 
 یقین كابیتال)  المدار من قبل (

 المالیة القوائم 
 ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 الصفحة  الفھرس 

 ۲ - ۱ المستقل تقریر المراجع 

 ۳ قائمة المركز المالي  

 ٤ اآلخر الشامل  والدخل الربح أو الخسارة قائمة 

 ٥ الوحدات   حامليل العائدة  صافي الموجوداتقائمة التغیرات في 

 ٦ قائمة التدفقات النقدیة  

 ۲۲ - ۷ إیضاحات حول القوائم المالیة 
 



 

 
 ، اململكة العربية السعودية ١١٤٨٢، الر�ض ٨٢٨٢)، برج اململكة، ص.ب. ٢٥برايس وترهاوس كوبرز، ترخيص رقم ( 

 east-www.pwc.com/middle +،٩٦٦)  ١١( ٢١١-٠٤٠١+، فاكس: ٩٦٦) ١١(  ٢١١- ٠٤٠٠هاتف: 

 
 
 
 
 
 

 المحترمین     تقریر المراجع المستقل إلى السادة حاملي الوحدات في صندوق یقین لألسھم السعودیة (مدار بواسطة یقین كابیتال) 
 

 تقریر حول مراجعة القوائم المالیة 
 

 رأینا 
 

لألسھم   یقین  صندوق  المالي  المركز  الجوھریة،  النواحي  جمیع  من  عادلة،  بصورة  تظھر  المالیة  القوائم  أن  رأینا،  السعودیة  في 
للمعاییر الدولیة للتقریر  ۲۰۲۲  دیسمبر   ۳۱"الصندوق") كما في  ( ، وأداءه المالي وتدفقاتھ النقدیة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ وفقاً 

 المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، والمعاییر واإلصدارات األخرى الصادرة عن الھیئة السعودیة للمراجعین والمحاسبین.
 

 ما قمنا بمراجعتھ 
 

 مما یلي:  صندوقتتألف القوائم المالیة لل
 
 .۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱قائمة المركز المالي كما في  •
 والدخل الشامل اآلخر للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ.قائمة الربح أو الخسارة  •
 .قائمة التغیرات في صافي الموجودات العائدة لحاملي الوحدات للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ •
 قائمة التدفقات النقدیة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ. •
 ة والمعلومات التفسیریة األخرى. إیضاحات حول القوائم المالیة، التي تتضمن السیاسات المحاسبیة الھام •
 

 أساس الرأي 
 

ضیحھا  لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً لمعاییر المراجعة الدولیة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة. إن مسؤولیتنا بموجب ھذه المعاییر تم تو
 في تقریرنا بالتفصیل ضمن قسم مسؤولیات المراجع حول مراجعة القوائم المالیة. 

 
 نعتقد أن أدلة المراجعة التي تم الحصول علیھا كافیة ومناسبة كأساس إلبداء رأینا.

 
 االستقالل 

 
المعتمد  )وفقاُ للمیثاق الدولي لسلوك وآداب المھنة للمحاسبین المھنیین (بما في ذلك معاییر االستقالل الدولیة   الصندوق إننا مستقلون عن  

 ا المیثاق. في المملكة العربیة السعودیة ("المیثاق") المتعلق بمراجعتنا للقوائم المالیة، كما التزمنا بمسؤولیاتنا األخالقیة األخرى وفقاً لھذ
 

 الصندوق والمكلفین بالحوكمة عن القوائم المالیة  مسؤولیات مدیر
 

بیة  إن مدیر الصندوق مسؤول عن اإلعداد والعرض العادل للقوائم المالیة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العر
وعن متطلبات أحكام الئحة صنادیق    والمحاسبینللمراجعین  السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى الصادرة عن الھیئة السعودیة  

االستثمار الصادرة عن ھیئة السوق المالیة وشروط وأحكام الصندوق، وعن نظام الرقابة الداخلي الذي یراه مدیر الصندوق ضروریاً  
 لیتمكن من إعداد قوائم مالیة خالیة من التحریفات الجوھریة، سواًء كانت ناتجة عن غش أو خطأ. 

 
  - عند الضرورة   -اد القوائم المالیة، فإن مدیر الصندوق مسؤول عن تقییم قدرة الصندوق على االستمرار في أعمالھ واإلفصاح  عند إعد

عن األمور المتعلقة باالستمراریة، واستخدام مبدأ االستمراریة المحاسبي ما لم ینو مدیر الصندوق تصفیة الصندوق أو وقف عملیاتھ أو  
 بخالف ذلك.  عدم وجود بدیل حقیقي

 
 إن مجلس إدارة الصندوق مسؤول عن اإلشراف على عملیة إعداد التقاریر المالیة للصندوق. 

 



 

۲ 

 
 
 
 
 
 

 ) (تتمة )تقریر المراجع المستقل إلى السادة حاملي الوحدات في صندوق یقین لألسھم السعودیة (مدار بواسطة یقین كابیتال
 

 مسؤولیات المراجع حول مراجعة القوائم المالیة 
 

تأكید معقول حول ما إذا كانت القوائم المالیة ككل خالیة من التحریفات الجوھریة، سواء كانت ناتجة عن  تتمثل أھدافنا في الحصول على  
أن عملیة   ولكنھ ال یضمن  التأكید،  المعقول مستوى عاٍل من  التأكید  یُعد  رأینا.  یتضمن  الذي  المراجع  تقریر  أو خطأ، وإصدار  غش 

لمراجعة الدولیة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، ستكشف دائماً عن تحریف جوھري عند  المراجعة التي تم القیام بھا وفقاً لمعاییر ا
وجوده. یمكن أن تنتج التحریفات من غش أو خطأ، وتُعَد جوھریة، بمفردھا أو في مجموعھا، إذا كان من المتوقع إلى حد معقول أن  

 ناًء على ھذه القوائم المالیة. تؤثر على القرارات االقتصادیة التي یتخذھا المستخدمون ب 
 

لمھني  وفي إطار عملیة المراجعة التي تم القیام بھا وفقاً لمعاییر المراجعة الدولیة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، نمارس الحكم ا
 ونحافظ على الشك المھني خالل عملیة المراجعة. كما نقوم أیضاً بما یلي: 

 
وجود تحریفات جوھریة في القوائم المالیة، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصمیم وتنفیذ إجراءات  تحدید وتقییم مخاطر   •

مراجعة لمواجھة ھذه المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافیة ومناسبة كأساس إلبداء رأینا. إن مخاطر عدم اكتشاف أي  
ة عن الخطأ حیث قد ینطوي الغش على تواطؤ أو تزویر أو حذف  تحریفات جوھریة ناتجة عن الغش یعد أكبر من المخاطر الناتج

 متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز نظام الرقابة الداخلي. 
 
للظروف، ولیس   • المراجعة لغرض تصمیم إجراءات مراجعة مالئمة  بعملیة  المتعلقة  الرقابة الداخلیة  الحصول على فھم ألنظمة 

 . صندوق لللغرض إبداء رأي حول فعالیة أنظمة الرقابة الداخلیة 
 
مدیر  ات ذات العالقة التي قام بھا تقییم مدى مالءمة السیاسات المحاسبیة المستخدمة ومدى معقولیة التقدیرات المحاسبیة واإلفصاح •

 . الصندوق 
 
لمبدأ االستمراریة المحاسبي، وبناًء على أدلة المراجعة التي تم الحصول علیھا، تحدید   مدیر الصندوق استنتاج مدى مالءمة استخدام   •

على االستمرار    لصندوق اما إذا كان ھناك عدم تأكد جوھري یتعلق بأحداث أو ظروف یمكن أن تشیر إلى وجود شك كبیر حول قدرة  
في أعمالھ. وإذا توصلنا إلى وجود عدم تأكد جوھري، یجب علینا لفت االنتباه في تقریرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة في القوائم  

تى تاریخ  المالیة، أو تعدیل رأینا إذا كانت ھذه اإلفصاحات غیر كافیة. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول علیھا ح
 في أعمالھ.   الصندوقتقریرنا. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلیة قد تؤدي إلى عدم استمرار 

 
تقییم العرض العام وھیكل ومحتوى القوائم المالیة، بما في ذلك اإلفصاحات، وتحدید ما إذا كانت القوائم المالیة تمثل المعامالت   •

 العرض العادل.  واألحداث ذات العالقة بطریقة تحقق
 

بالنطاق والتوقیت المخطط لعملیة المراجعة ونتائج المراجعة الجوھریة، بما في    - من بین أمور أخرى    - نقوم بإبالغ المكلفین بالحوكمة 
 ذلك أي أوجھ قصور ھامة في نظام الرقابة الداخلي التي نكتشفھا خالل مراجعتنا.

 
 برایس وترھاوس كوبرز

 
 
 
 
 

_____________ 
 بدر ابراھیم بن محارب

 ٤۷۱ترخیص رقم 
 
 ھـ۱٤٤٤رمضان  ۸
 )۲۰۲۳مارس  ۳۰(
 



 

۳ 

 لألسھم السعودیة یقین  صندوق 
 یقین كابیتال)  المدار من قبل (

   قائمة المركز المالي
 ما لم یذكر غیر ذلك)  السعودي (جمیع المبالغ باللایر 

 
 
 

    

  إیضاح  
  دیسمبر ۳۱

۲۰۲۲  
  دیسمبر ۳۱

۲۰۲۱ 
      الموجودات 

 ۲۸٫۳۹٦٫۰۱٥  ۱۰٫۳٦۷٫۹٤۷  ٥ نقد وما یماثلھ 
 ۱۷۰٫۳۸۷٫۹۸۱  ۱۳۹٫٤۳۸٫٥۲۸  ٦ والخسارة موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح 

 ۱۹۸٫۷۸۳٫۹۹٦  ۱٤۹٫۸۰٦٫٤۷٥   مجموع الموجودات 
      

      المطلوبات 
 ۱٫۰۱۲٫۷۰۲  ۷۸٤٫۹٦٤  ۷ المستحقة  اإلدارة أتعاب 

 ۱٥٫۸۷۹  ۱٥٫۲۷۱  ۸ مطلوبات أخرى 
 ۱٫۰۲۸٫٥۸۱  ۸۰۰٫۲۳٥   مجموع المطلوبات 

      
 ۱۹۷٫۷٥٥٫٤۱٥  ۱٤۹٫۰۰٦٫۲٤۰   الوحدات  حاملي إلىصافي الموجودات العائدة 

      
 ٥٥٫٦۳۳٫۰۸۳  ٤۰٫۲۹۹٫۹۹۲   (عدد) وحدات مصدرة 

 ۳٫٥٥  ۳٫۷۰   صافي قیمة الموجودات للوحدة (لایر سعودي) 
 -  -  ۹ االلتزامات المحتملة والتعھدات 

 
 . جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة ۱٦إلى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 

 



 

٤ 

 صندوق یقین لألسھم السعودیة 
 المدار من قبل یقین كابیتال) (

 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 
 (جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

  إیضاح  
  دیسمبر ۳۱

۲۰۲۲  
  دیسمبر ۳۱

۲۰۲۱ 
      الدخل 

 ٤٫٤۷۸٫۰٦۰  ۳٫۰۷٤٫۱۰٤   أرباح دخل من توزیعات 
 أرباح القیمة العادلة من موجودات مالیة

 ٤٤٫۸۸٥٫٥۸۱  ۱۰٫۹٤۷٫۱۸۰  ٦ بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، بالصافي     
   ۱٤٫۰۲۱٫۲۸٤  ٤۹٫۳٦۳٫٦٤۱ 
      

      المصاریف 
 ) ۳٫٦٦۹٫۰۱۱(  ) ۳٫۳۹٥٫۹٤۷(  ۷ أتعاب إدارة 

 ) ۱٤۷٫۱۰٤(  ) ۱۱٥٫۷۸۳(  ۸ مصاریف أخرى 
   )۳٫٥۱۱٫۷۳۰ (  )۳٫۸۱٦٫۱۱٥ ( 
      

 ٤٥٫٥٤۷٫٥۲٦  ۱۰٫٥۰۹٫٥٥٤   ربح السنة 
 -  -   اآلخر للسنة  الدخل الشامل 
 ٤٥٫٥٤۷٫٥۲٦  ۱۰٫٥۰۹٫٥٥٤   الشامل للسنة  مجموع الدخل 

 
 . المالیةجزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم  ۱٦إلى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 

 



 

٥ 

 لألسھم السعودیة   صندوق یقین
 المدار من قبل یقین كابیتال) (

 الوحدات  حامليلالعائدة صافي الموجودات قائمة التغیرات في 
 (جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

 
دیسمبر   ۳۱

۲۰۲۲  
  دیسمبر ۳۱

۲۰۲۱ 
    

 ۱٥۲٫٦٦۷٫۰۱۲  ۱۹۷٫۷٥٥٫٤۱٥ ینایر  ۱العائدة إلى حاملي الوحدات كما في   الموجوداتصافي  
 ٤٥٫٥٤۷٫٥۲٦  ۱۰٫٥۰۹٫٥٥٤ للسنة الشامل  الدخل ومجموع   للسنة الربح

    االشتراكات واالستردادات من قبل حاملي الوحدات: 
 ۷٫٦٥۱٫٦۹٥  ٤٫۰۰٥٫۷٦۲ السنة إصدار وحدات قابلة لالسترداد خالل 
 ) ۸٫۱۱۰٫۸۱۸(  ) ٦۳٫۲٦٤٫٤۹۱( سنة الاسترداد وحدات قابلة لالسترداد خالل 

 ۱۹۷٫۷٥٥٫٤۱٥  ۱٤۹٫۰۰٦٫۲٤۰ دیسمبر  ۳۱العائدة إلى حاملي الوحدات كما في   الموجوداتصافي  
    
 
 

 
 یلي: تتلخص الحركة في عدد الوحدات بما 

 

 
دیسمبر   ۳۱

۲۰۲۲  
دیسمبر   ۳۱

۲۰۲۱ 
 الوحدات   الوحدات  
    

 ٥٥٫۸۳۳٫٥۹٤  ٥٥٫٦۳۳٫۰۸۳ ینایر ۱عدد الوحدات كما في 
 ۲٫۳٥۰٫۲٦۷  ۱٫۰۲۷٫٥۲٤ إصدار وحدات قابلة لالسترداد خالل السنة 
 ) ۲٫٥٥۰٫۷۷۸(  ) ۱٦٫۳٦۰٫٦۱٥( استرداد وحدات قابلة لالسترداد خالل السنة 

 ٥٥٫٦۳۳٫۰۸۳  ٤۰٫۲۹۹٫۹۹۲ دیسمبر   ۳۱الوحدات كما في عدد 
 

 . جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة ۱٦إلى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 
 



 

٦ 

 لألسھم السعودیة صندوق یقین  
 المدار من قبل یقین كابیتال) (

 قائمة التدفقات النقدیة  
 (جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

  إیضاح  
دیسمبر   ۳۱

۲۰۲۲  
دیسمبر   ۳۱

۲۰۲۱ 
      التدفقات النقدیة من االنشطة التشغیلیة 

 ٤٥٫٥٤۷٫٥۲٦  ۱۰٫٥۰۹٫٥٥٤   لسنة لالربح 
      

      تعدیالت لبنود غیر نقدیة 
 العادلة من موجودات مالیةأرباح القیمة 

 )٤٤٫۸۸٥٫٥۸۱(  ) ۱۰٫۹٤۷٫۱۸۰(  ٦ بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، بالصافي     
      صافي التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة: 

 إضافات إلى موجودات مالیة بالقیمة العادلة من
 )۳۰۸٫۷۰۸٫۰۳٥(  ) ۱٦٤٫۲۱٦٫۳۷٥(  ٦ خالل الربح أو الخسارة     

 بالقیمة العادلة   موجودات مالیةمتحصالت من بیع 
 ۳۲۱٫۰۳۹٫۲۸٦  ۲۰٦٫۱۱۳٫۰۰۸  ٦ من خالل الربح أو الخسارة     

 ۸۹٫۰۰۰  -   توزیعات أرباح مستحقة 
 ۲٦۸٫۹۷٥  ) ۲۲۷٫۷۳۸(   أتعاب اإلدارة المستحقة 

 )۲۸۸(  ) ٦۰۸(   مطلوبات أخرى 
 ۱۳٫۳٥۰٫۸۸۳  ٤۱٫۲۳۰٫٦٦۱   الناتجة من األنشطة التشغیلیة صافي التدفقات النقدیة 

      
      التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة 

 ۷٫٦٥۱٫٦۹٥  ٤٫۰۰٥٫۷٦۲   إصدار وحدات قابلة لالسترداد خالل السنة 
 ) ۸٫۱۱۰٫۸۱۸(  ) ٦۳٫۲٦٤٫٤۹۱(   استرداد وحدات قابلة لالسترداد خالل السنة 

 ) ٤٥۹٫۱۲۳(  ) ٥۹٫۲٥۸٫۷۲۹(   التدفقات النقدیة المستخدمة في األنشطة التمویلیة صافي  
      

 ۱۲٫۸۹۱٫۷٦۰  ) ۱۸٫۰۲۸٫۰٦۸(   صافي (النقص) / الزیادة في النقد وما یماثلھ 
 ۱٥٫٥۰٤٫۲٥٥  ۲۸٫۳۹٦٫۰۱٥   النقد وما یماثلھ كما في بدایة السنة 

 ۲۸٫۳۹٦٫۰۱٥  ۱۰٫۳٦۷٫۹٤۷  ٥ النقد وما یماثلھ كما في نھایة السنة
 

 . جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة ۱٦إلى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 
 



 صندوق یقین لألسھم السعودیة 
 قبل یقین كابیتال) (المدار من 

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر غیر ذلك) 
 

۷ 

 عـام  ۱
 

("مدیر الصندوق") والمستثمرین یقین كابیتال  "الصندوق") ھو صندوق تم تأسیسھ بموجب اتفاقیة بین  السعودیة ( لألسھم  یقین  إن صندوق  
رأسمالیة على المدى الطویل من خالل االستثمار في    ومكاسب تتمثل أھداف الصندوق في تحقیق نمو  الوحدات").    حامليبالصندوق (" 

بتوزیع    عادة  إن الصندوق "مفتوح المدة"، وال یقوم  .لمتوافقة في الشریعة اإلسالمیة ا  األوراق المالیة المدرجة في السوق المالیة السعودیة
 أیة أرباح على حاملي الوحدات، بل یعاد استثمار جمیع األرباح المحصلة في الصندوق مما ینعكس على سعر وحدة الصندوق. 

 
 إن عنوان مدیر الصندوق ھو كما یلي: 

 یقین كابیتال
  ۸۸٤شارع العلیا، ص.ب. 

 ۱۱٤۲۱الریاض 
 المملكة العربیة السعودیة. 

 
الوحدات، یعتبر مدیر الصندوق أن الصندوق وحدة محاسبیة مستقلة. وبناء على ذلك، یعد مدیر الصندوق قوائم    حامليعند التعامل مع  

 موجودات الصندوق.  الوحدات ھم المستفیدین من و حاملمالیة منفصلة للصندوق. وعالوة على ذلك، یعتبر 
 

). بدأ الصندوق  ۲۰۲۰  فبرایر  ٤ھـ (الموافق۱٤٤۱  اآلخرة جمادى    ۱۰تم الحصول على ترخیص ھیئة السوق المالیة للصندوق بتاریخ  
 . )۲۰۲۰ ابریل  ۸   الموافقھـ (۱٤٤۱ شعبان ۱٤بتاریخ نشاطھ 

 
 ـھ۱٤۲۷ذو الحجة    ۳الصندوق ألحكام الئحة صنادیق االستثمار الصادرة عن ھیئة السوق المالیة بتاریخ  معامالت وأنشطة  خضع  ت 

كما  ) ۲۰۱٦مایو  ۲۳ھـ (الموافق ۱٤۳۷شعبان  ۱٦والمعّدل من قبل مجلس ھیئة السوق المالیة بتاریخ ) م۲۰۰٦دیسمبر  ۲٤(الموافق 
 ). ۲۰۲۲فبرایر   ۲٤ھـ (الموافق ۱٤٤۲رجب  ۱٤ تعدیلھ من قبل مجلس ھیئة السوق المالیة بتاریختم 

 
 أسس االعداد  ۲
 
 أسس االلتزام  ۱- ۲

 
السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخ  العربیة  المملكة  المعتمدة في  المالي  للتقریر  الدولیة  للمعاییر  المالیة وفقاً  القوائم  رى  أعدت ھذه 

 من الھیئة السعودیة للمراجعین و المحاسبین.  الصادرة
 

المالیة، وش السوق  الصادرة عن ھیئة  بلوائح صنادیق االستثمار  أیضاً  المعلومات،  یلتزم الصندوق  روط الصندوق وأحكامھ، ومذكرة 
 وملخص المعلومات األساسیة (یشار إلیھا مجتمعة بـ “الشروط واألحكام")، فیما یتعلق بإعداد القوائم المالیة وعرضھا. 

 
 أسس القیاس  ۲- ۲
 

 تقاس بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. تم إعداد القوائم المالیة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة باستثناء الموجودات المالیة التي 
 

 عالوة على ذلك، تم إعداد ھذه القوائم المالیة وفقاً لمبداً االستحقاق المحاسبي استنادا إلى مبدأ االستمراریة. 
 

تداولة بشكل منفصل  لیس للصندوق دورة تشغیلیة یمكن تعریفھا بوضوح، ولذلك ال یتم عرض الموجودات والمطلوبات المتداولة وغیر الم
 في قائمة المركز المالي. وعوضاً عن ذلك، تعرض الموجودات والمطلوبات حسب ترتیب السیولة. 

 
 العملة الوظیفیة و عملة العرض  ۳- ۲
 

المعروضة الى أقرب لایر  تم عرض ھذه القوائم المالیة باللایر السعودي والذي یعتبر العملة الوظیفیة للصندوق. تم تقریب القوائم المالیة  
 سعودي ما لم یذكر خالف ذلك. 

 
 السنة المالیة  ٤- ۲
 

 دیسمبر من كل سنة تقویمیة.  ۳۱في  وتنتھيینایر  ۱تبدأ السنة المالیة للصندوق في 
 
 
 
 
 



 صندوق یقین لألسھم السعودیة 
 قبل یقین كابیتال) (المدار من 

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر غیر ذلك) 
 

۸ 

 (تتمة)   أسس االعداد ۲
 

 المعامالت و األرصدة بالعمالت األجنبیة ٥- ۲
 

یتم  تالمعامالبالعمالت األجنبیة إلى اللایر السعودي باستخدام أسعار الصرف السائدة في تواریخ    واألرصدةیتم تحویل المعامالت    .
النقدیة بالعمالت األجنبیة باللایر السعودي باستخدام أسعار الصرف السائدة بتاریخ قائمة المركز المالي.    والمطلوباتتحویل الموجودات  

 . قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر صرف العمالت االجنبیة من ھذه المعامالت في   وأرباحخسائر یتم إدراج 
 
   األحكام  استخدام التقدیرات و  ٦- ۲
 

في   تؤثر  التي  واالفتراضات  والتقدیرات  األحكام  استخدام  اإلدارة  من  المالیة  القوائم  إعداد  یتطلب  العادیة،  األعمال  سیاق  تطبیق  في 
ویتم    . قد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات. المصاریف السیاسات وعلى المبالغ المبینة للموجودات، والمطلوبات، واإلیرادات، و

  مراجعة التقدیرات واالفتراضات األساسیة على أساس مستمر. ویتم مراجعة التقدیرات المحاسبیة في السنة التي یتم فیھا مراجعة التقدیرات 
 . القوائم المالیة أو افتراضات ھامة مستخدمة في إعداد ھذه أحكام وفي السنوات التالیة لھا. ال توجد 

 
 على المعاییر الحالیة   ت وتعدیال وتفسیرات معاییر جدیدة   ۳
 
 المعاییر الجدیدة  ۱- ۳
 

أو بعدھا،    ۲۰۲۲ینایر    ۱طبق الصندوق بعض المعاییر والتعدیالت ألول مرة، والتي تكون ساریة في الفترات السنویة التي تبدأ في  
ولیس لدیھا أي تأثیر جوھري على ھذه القوائم المالیة. لم یطبق الصندوق في وقت مبكر أي معیار، أو تفسیر، أو تعدیل آخر صادر  

 وغیر ساري بعد. 
 

 ۱٦تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم   - الممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصالت قبل االستخدام المقصود 
 

الخاص بالممتلكات والمنشآت والمعدات على أي منشأة أن تخصم من تكلفة أي بند    ۱٦التعدیل على معیار المحاسبة الدولي رقم  یحظر  
من بنود الممتلكات والمصانع والمعدات أي عائدات مستلمة من بیع البنود المنتجة أثناء قیام منشأة بإعداد األصل لالستخدام المقصود.  

لكیان "یختبر ما إذا كان األصل یعمل بشكل صحیح" عندما یقوم بتقییم األداء الفني والمادي لألصل. األداء المالي  كما یوضح أیًضا أن ا
 لألصل غیر ذي صلة بھذا التقییم. 

 
 ۳تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  -اإلشارة إلى اإلطار المفاھیمي  

 
لدمج األعمال لتحدیث اإلشارات إلى اإلطار المفاھیمي للتقاریر المالیة    ۳ولي للتقریر المالي رقم  تم إجراء تعدیالت طفیفة على المعیار الد

المخصصات و المطلوبات    ۳۷وإضافة استثناء لالعتراف بااللتزامات وااللتزامات المحتملة ضمن نطاق معیار المحاسبة الدولي رقم  
والتفسیر   المحتملة  تاریخ    الرسوم.   ۲۱المحتملة والمطلوبات  المحتملة في  بالموجودات  االعتراف  ینبغي  أنھ ال  أیًضا  التعدیالت  تؤكد 

 االستحواذ. 
 

 ۳۷تكلفة تنفیذ تعدیالت العقد على معیار المحاسبة الدولي 
 

الدولي   المحاسبة  معیار  على  التعدیل  للوفاء    ۳۷یوضح  اإلضافیة  التكالیف  من  كالً  تشمل  بالعقد  للوفاء  المباشرة  التكالیف  بالعقد  أن 
وتخصیص التكالیف األخرى المرتبطة مباشرة بتنفیذ العقود. قبل االعتراف بمخصص منفصل للعقد المحمل بخسارة، تعترف المنشأة  

 بأي خسارة انخفاض حدثت على األصول المستخدمة في تنفیذ العقد. 
 

تمدید الوسیلة    ۱۹-امتیازات اإلیجار ذات الصلة بفیروس كوفید    - ، "عقود اإلیجار''  ۱٦تعدیل على المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  
 ) ۲۰۲۱أبریل   ۱العملیة (اعتباًرا من  

 
اسبة الدولیة تعدیالً على ، نشر مجلس معاییر المح۲۰۲۰نتیجة لوباء فیروس كورونا، تم منح امتیازات اإلیجار للمستأجرین. في مایو  

یوفر وسیلة عملیة اختیاریة للمستأجرین من تقییم ما إذا كان امتیاز اإلیجار المتعلق بـ كورونا یعد    ۱٦المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  
  ۳۰الوسیلة العملیة من    ، نشر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تعدیالً إضافیًا لتمدید تاریخ۲۰۲۱مارس    ۳۱تعدیًال لعقد اإلیجار. في  

. ویمكن للمستأجرین اختیار حساب امتیازات اإلیجار ھذه بنفس الطریقة التي كانوا سیفعلونھا إذا لم  ۲۰۲۲یونیو    ۳۰إلى    ۲۰۲۱یونیو  
س  مار   ۳۱، ولكن مع استمرار تأثیر وباء كورونا، في  ۲۰۲۱یونیو    ۳۰تكن تعدیالت اإلیجار. كان من المقرر تطبیق التعدیل حتى  

. وینطبق التعدیل على سنوي. فترات  ۲۰۲۲یونیو    ۳۰، مدد مجلس معاییر المحاسبة الدولیة فترة تطبیق الوسیلة العملیة حتى  ۲۰۲۱
 امتیازات اإلیجار المتعلقة بـ كورونا.  الصندوق تلق ی . ومع ذلك، لم ۲۰۲۱أبریل  ۱التقاریر التي تبدأ في أو بعد 

  



 صندوق یقین لألسھم السعودیة 
 قبل یقین كابیتال) (المدار من 

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر غیر ذلك) 
 

۹ 

 (تتمة)   على المعاییر الحالیة  وتعدیالت  وتفسیرات معاییر جدیدة   ۳
 
 (تتمة)   المعاییر الجدیدة ۱- ۳
 

 ۲۰۲۰-۲۰۱۸التحسینات السنویة على المعاییر الدولیة للتقریر المالي  
 
٪ إللغاء االعتراف  ۱۰یوضح الرسوم التي یجب تضمینھا في اختبار    -األدوات المالیة    -  ۹المعیار الدولي للتقریر المالي رقم   •

 بالمطلوبات المالیة. 
 
إلزالة الرسم التوضیحي للمدفوعات من المؤجر    ۱۳تعدیل المثال التوضیحي    - عقود اإلیجار    ۱٦المعیار الدولي للتقریر المالي رقم   •

 فیما یتعلق بتحسینات عقود اإلیجار، إلزالة أي لبس حول معالجة حوافز اإلیجار. 
 
یسمح للمنشآت التي قامت بقیاس موجودات    -لمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة للمرة األولى  تطبیق ا  -  ۱المعیار الدولي للتقریر المالي   •

األم بقیاس أي فروق تراكمیة في الترجمة باستخدام المبالغ المبلغ عنھا من   المنشأة ومطلوباتھا بالقیمة الدفتریة المسجلة في دفاتر  
شركات الزمیلة والمشاریع المشتركة التي حصلت على نفس اإلعفاء من المعیار  األم. سیسري ھذا التعدیل أیًضا على ال   المنشأة قبل  

 . ۱الدولي للتقریر المالي 
 
إلغاء مطلب المنشآت الستبعاد التدفقات النقدیة للضرائب عند قیاس القیمة العادلة بموجب   -الزراعة  ٤۱المعیار المحاسبي الدولي  •

دیل إلى التوافق مع متطلبات المعیار لخصم التدفقات النقدیة على أساس ما بعد الضریبة.  . ویھدف ھذا التع٤۱معیار المحاسبة الدولي  
لدمج األعمال لتحدیث المراجع إلى اإلطار المفاھیمي للتقریر    ۳تم إجراء تعدیالت طفیفة على المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  

وااللتزاما  بااللتزامات  لالعتراف  استثناء  وإلضافة  الدولي  المالي  المحاسبة  معیار  نطاق  ضمن  المحتملة  المخصصات    ۳۷ت 
والتفسیر   المحتملة  والموجودات  المحتملة  بالموجودات    ۲۱وااللتزامات  االعتراف  ینبغي  ال  أنھ  أیًضا  التعدیالت  تؤكد  الرسوم. 

 المحتملة في تاریخ االستحواذ. 
 

للصندو المالیة  القوائم  تأثیر على  أي  التعدیالت  لھذه  یكن  إذا  لم  المستقبلیة  الفترات  في  العملیة  الوسائل  استخدام  الصندوق  ویعتزم  ق. 
 أصبحت قابلة للتطبیق. 

 
 معاییر صادرة وغیر ساریة بعد  ۲- ۳
 

الفترات   في  المفعول  ساریة  الدولي  المحاسبة  معاییر  مجلس  من  وتفسیرات صدرت  معاییر  على  وتعدیالت  المعاییر  من  عدد  ھناك 
 ، ولیس لھم أثراً جوھریاً على ھذه القوائم المالیة. اً المستقبلیة إال أن الصندوق قرر عدم تطبیقھا مبكرالمحاسبیة 

  



 صندوق یقین لألسھم السعودیة 
 قبل یقین كابیتال) (المدار من 

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر غیر ذلك) 
 

۱۰ 

 (تتمة)   على المعاییر الحالیة  وتعدیالت  وتفسیرات معاییر جدیدة   ۳
 
 (تتمة)  معاییر صادرة وغیر ساریة بعد ۲- ۳
 

 أھمھا ما یلي: 
 

 تاریخ السریان  البیان  المعاییر 
   

 ۲۰۲۳ینایر  ۱ تعدیالت المتعلقة بانتھاء صالحیة منھج التأجیل  -عقود التأمین ٤المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
   

 ۲۰۲٤ینایر  ۱ تعدیالت المتعلقة بتصنیف المطلوبات المالیة   –عرض القوائم المالیة   ۱معیار المحاسبة الدولي رقم 
   

 ۱٦المالي رقم المعیار الدولي للتقریر 
عقود اإلیجار    -۱٦تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  

 ۲۰۲٤ینایر  ۱ للبیع وإعادة التأجیر
   

 ۱معیار المحاسبة الدولي رقم 
عرض    ۱تعدیالت محدودة النطاق على معیار المحاسبة الدولي رقم  

 ۲۰۲۳ینایر ۱   ۲القوائم المالیة، بیان الممارسة 
   

 ۹ المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
  ٤تعدیالت المتعلقة بالتفاعل بین المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  

 ۲۰۲۳ینایر  ۱ ۹والمعیار الدولي للتقریر المالي رقم  
   

 ۱۷المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
تعدیالت لمعالجة المخاوف وتحدیات التنفیذ التي تم    -عقود التأمین  

 ۲۰۲۳ینایر  ۱ ۱۷تحدیدھا بعد المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
   

 ۸معیار المحاسبة الدولي رقم 
رقم   الدولي  المحاسبة  معیار  على  المحاسبیة    ۸تعدیل  السیاسات 

 ۲۰۲۳ینایر  ۱ والتغییرات في التقدیرات المحاسبیة واألخطاء 
   

 ۱۲معیار المحاسبة الدولي رقم 
عن   الناشئة  والمطلوبات  بالموجودات  المتعلقة  المؤجلة  الضرائب 

 ۲۰۲۳ینایر  ۱ ۱۲تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم  -معاملة واحدة  
   

 الدولي للتقریر المالي رقم المعیار 
 ۲۸ومعیار المحاسبة الدولي رقم  ۱۰   

أو   الزمیلة  وشركتھ  مستثمر  بین  الموجودات  في  المساھمة  أو  بیع 
تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي رقم    - مشروع مشترك  

 مؤجل  ۲۸ومعیار المحاسبة الدولي رقم  ۱۰
 
 السیاسات المحاسبیة المھمة ٤
 
 یماثلھ النقد وما  ۱- ٤
 

 .كما ھو مشار إلیھ في قائمة التدفقات النقدیة من الحساب الجاري لدى البنك یماثلھیتكون النقد وما 
 
 األدوات المالیة  ۲- ٤
 
 اإلثبات األولي والقیاس  ۱- ۲- ٤
 

التداول (أي التاریخ الذي یلتزم فیھ الصندوق  یتم إثبات/ إلغاء إثبات كافة عملیات الشراء والبیع العادیة للموجودات المالیة في تاریخ  
بشراء الموجودات أو بیعھا). إن شراء أو بیع الموجودات المالیة بالطریقة العادیة التي تتطلب تسویة الموجودات ضمن اإلطار الزمني  

 المحدد عامة تكون بموجب الئحة أو اتفاقیة في السوق. 
 

األ  المالیة  والمطلوبات  الموجودات  أو  إن جمیع  الربح  العادلة من خالل  بالقیمة  المصنفة  والمطلوبات  الموجودات  ذلك  في  (بما  خرى 
 یتم إثباتھا أولیاً في تاریخ التداول والذي یصبح فیھ الصندوق طرفًا في األحكام التعاقدیة لألداة.  )الخسارة 

  



 صندوق یقین لألسھم السعودیة 
 قبل یقین كابیتال) (المدار من 

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر غیر ذلك) 
 

۱۱ 

 (تتمة) السیاسات المحاسبیة المھمة ٤
 
 (تتمة)   األدوات المالیة ۲- ٤
 
 (تتمة)  اإلثبات األولي والقیاس  ۱- ۲- ٤
 

على   االستحواذ  إلى  مباشرة  المنسوبة  المعاملة  تكالیف  احتساب  یتم  العادلة.  بالقیمة  أولیاً  المالیة  والمطلوبات  الموجودات  قیاس  یتم 
الربح   في  مباشرة  الخسارة  أو  الربح  خالل  من  العادلة  بالقیمة  المالیة  المطلوبات  أو  المالیة  لجمیع  الموجودات  بالنسبة  الخسارة.  أو 

الموجودات والمطلوبات المالیة األخرى، وتتم إضافة تكالیف المعامالت أو خصمھا من القیمة العادلة للموجودات المالیة أو المطلوبات  
  .المالیة، حسب االقتضاء، عند اإلثبات األولي

 
 إلغاء إثبات الموجودات المالیة  ۲- ۲- ٤
 

الموجودات المالیة عندما تنتھي الحقوق التعاقدیة للتدفقات النقدیة من الموجودات المالیة، أو عند تحویل الموجودات المالیة  یتم إلغاء إثبات  
 وكافة المخاطر والعوائد. 

 
 التصنیف والقیاس األولي للموجودات المالیة  ۳- ۲- ٤
 

 یتم تصنیف الموجودات المالیة، إلى الفئات المحددة التالیة: 
 
 الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح والخسارة؛  •
 الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر؛ أو  •
 الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة.  •
 

 أدوات الدین 
 

 الُمصدر. أدوات الدین ھي تلك األدوات التي تستوف تعریف المطلوبات المالیة من وجھة نظر 
 

 ویعتمد التصنیف والقیاس الالحق ألدوات الدین على: 
 
 نموذج أعمال الصندوق إلدارة الموجودات؛ و  -
 خصائص التدفق النقدي للموجودات.  -
 

 التكلفة المطفأة 
 

مدفوعات رأس المال واألرباح،  یتم قیاس الموجودات المحتفظ بھا؛ لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة، حیث تمثل ھذه التدفقات النقدیة فقط  
والتي لم یتم تحدیدھا من خالل األرباح والخسائر بالتكلفة المطفأة. یتم تعدیل القیمة الدفتریة لھذه الموجودات من قبل أي مخصصات  

التمویل الخاص"  خسائر ائتمان متوقعة مثبتھ في الربح أو الخسارة. یتم إدراج إیرادات األرباح من ھذه الموجودات المالیة في "دخل  
 باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي. 

  



 صندوق یقین لألسھم السعودیة 
 قبل یقین كابیتال) (المدار من 

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر غیر ذلك) 
 

۱۲ 

 (تتمة) السیاسات المحاسبیة المھمة ٤
 

 (تتمة)   األدوات المالیة ۲- ٤
 

 (تتمة)   التصنیف والقیاس األولي للموجودات المالیة ۳- ۲- ٤
 

 القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 

الموجودات المالیة المحتفظ بھا لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة ولبیع الموجودات، حیث تمثل التدفقات النقدیة للموجودات مدفوعات  
خل  رأس المال والربح فقط والتي ال یتم تحدیدھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة لكن یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل الد

امل األخر. یتم أخذ الحركات في القیمة الدفتریة من خالل الدخل الشامل اآلخر، باستثناء إثبات أرباح أو خسائر الھبوط. یتم إثبات  الش
استبعاد   یتم  عندما  والخسائر.  األرباح  في  لألداة  المطفأة  التكلفة  من  األجنبیة  العمالت  تحویل  وخسائر  ومكاسب  العموالت  إیرادات 

یة، یتم إعادة تصنیف المكاسب أو الخسائر المتراكمة المثبتھ مسبقاً في الدخل الشامل اآلخر من حقوق الملكیة إلى الربح  الموجودات المال
 . یتم إدراج الربح من ھذه الموجودات المالیة في "دخل التمویل الخاص" باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي. ة أو الخسار

 
 الربح أو الخسارة القیمة العادلة من خالل 

 
  یتم تصنیف الموجودات المالیة التي ال تستوفي معاییر التكلفة المطفأة أو القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كموجودات مالیة 

ة العادلة في الربح  بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. یتم عرض الربح أو الخسارة من استثمار الدین الذي یتم قیاسھ الحقًا بالقیم
 أو الخسارة في السنة التي نشأت فیھا.

 
 أدوات حقوق الملكیة 

 
أدوات حقوق الملكیة ھي أدوات تلبي تعریف حقوق الملكیة من منظور المصدر. أي األدوات التي ال تحتوي على التزام تعاقدي بالدفع  

 أمثلة أدوات حقوق الملكیة األسھم العادیة األساسیة. وتثبت وجود فائدة متبقیة في صافي موجودات المصدر. تتضمن 
 

بعد ذلك، یقوم الصندوق بقیاس جمیع االستثمارات في األسھم بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، باستثناء الحاالت التي تكون  
مل  فیھا إدارة الصندوق قد اختارت، عند اإلثبات األولي، تعیین استثمار في األسھم بالقیمة العادلة بشكل ال رجعة فیھ من خالل الدخل الشا

یتم اآلخ الشامل اآلخر عندما  الدخل  العادلة من خالل  بالقیمة  أنھا  تتمثل سیاسة الصندوق في تعیین االستثمارات في األسھم على  ر. 
االحتفاظ بتلك االستثمارات ألغراض أخرى غیر تولید عوائد االستثمار. عند استخدام ھذه الخیار، یتم إدراج مكاسب وخسائر القیمة  

، بما في ذلك عند االستبعاد. ال یتم اإلبالغ عن  الربح أو الخسارةالشامل اآلخر وال یتم إعادة تصنیفھا الحقًا إلى    العادلة في خالل الدخل 
منفصل عن التغیرات األخرى في القیمة العادلة. توزیعات األرباح، عندما   خسائر ھبوط القیمة (وعكس خسائر ھبوط القیمة) بشكل  

، یستمر إثباتھا في قائمة الدخل على أنھا "دخل توزیعات األرباح" عندما یتم إثبات حق الصندوق في  تمثل عائًدا على ھذه االستثمارات
 تلقي المدفوعات. 

 
 ھبوط قیمة الموجودات المالیة  ٤- ۲- ٤
 

المتوقعة، بما في ذلك األحداث  أخذ الصندوق في االعتبار إجمالیة واسعة من المعلومات عند تقییم مخاطر االئتمان وقیاس خسائر االئتمان  
 الماضیة، والظروف الحالیة، والتنبؤات المعقولة والداعمة التي تؤثر على التحصیل المتوقع للتدفقات النقدیة المستقبلیة لألداة. 

 
 عند تطبیق نھج المعلومات المستقبلیة یتم التمییز بین:

 
ا  - في جودتھا  بشكل ملحوظ  تتدھور  لم  التي  المالیة  ائتمانیة منخفضة  األدوات  بخاطر  تتمتع  التي  أو  اإلثبات األولي  منذ  الئتمانیة 

 (المرحلة األولى) و 
 
األدوات المالیة التي تدھورت بشكل ملحوظ في جودتھا االئتمانیة منذ اإلثبات األولي والتي لم تكن مخاطرھا االئتمانیة منخفضة   -

 (المرحلة الثانیة). 
 

المالیة التي لدیھا دلیل موضوعي على الھبوط في القیمة بتاریخ التقریر. ومع ذلك ال یقع أي  تغطي "المرحلة الثالثة" الموجودات   -
 من موجودات الصندوق في ھذه الفئة. 

 
للفئة    ۱۲ل    یتم إثبات " الخسائر االئتمانیة المتوقعة  یتم إثبات "خسائر ائتمانیة متوقعة مدى الحیاة"  بینما  للفئة األولى   " الثانیة  شھراً 

 والثالثة. 
  



 صندوق یقین لألسھم السعودیة 
 قبل یقین كابیتال) (المدار من 

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر غیر ذلك) 
 

۱۳ 

 (تتمة) السیاسات المحاسبیة المھمة ٤
 
 (تتمة)   األدوات المالیة ۲- ٤
 
 (تتمة) ھبوط قیمة الموجودات المالیة  ٤- ۲- ٤
 

  قیمة إن    المالیة.یتم قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة من خالل تقدیر االحتمال المرجح للخسائر االئتمانیة على مدى العمر المتوقع لألداة  
تشتمل الموجودات المالیة    .احتساب خسائر االئتمان المتوقعة   عند  باالعتبار  اخذھا  تم   المطفأة  بالتكلفة  بھا   المحتفظ  المالیة  الموجودات

 . بھا لدى بنوك ذات تصنیف ائتماني مرتفع المحتفظ بھا بالتكلفة المطفأة على األرصدة لدى البنوك. أرصدة البنوك محتفظ
 
 تصنیف وقیاس المطلوبات المالیة  ٥- ۲- ٤
 

یتم إثبات المطلوبات على أساس االستحقاق للمبالغ الواجب دفعھا في المستقبل مقابل خدمات مستلمة، سواء تم إصدار فاتورة من قِبل  
 المورد أم ال. 

 
  التزام د  یتم إثبات المطلوبات المالیة أولیاً بالقیمة العادلة، وعند االقتضاء، یتم تعدیلھا لتغطیة تكالیف المعاملة ما لم یقم الصندوق بتحدی 

 مالي بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.  
 

 معدل الفائدة الفعلي. بعد ذلك، یتم قیاس المطلوبات المالیة بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة 
 
 قیاس القیمة العادلة  ٦- ۲- ٤
 

  القیمة العادلة ھي القیمة التي یتم استالمھا عند بیع أصل أو سداد التزام بموجب معاملة نظامیة بین متعاملین في السوق بتاریخ القیاس 
ذلك التاریخ. القیمة العادلة للمطلوبات ھي التي  في رأس المال وفي حالة عدم وجوده یتم أخذ األكثر فائدة الذي یمتلكھ الصندوق في  

 تعكس مخاطر عدم األداء. 
 

عند توفره، یقیس الصندوق القیمة العادلة لألداة باستخدام السعر المعلن في السوق النشط لتلك األداة. یعتبر السوق نشط في حالة حدوث  
بشكل مستمر. ویقیس الصندوق األدوات المدرجة في السوق    معامالت للموجودات والمطلوبات بحجم كاف لتوفیر معلومات عن السعر

 النشط بسعر السوق، ألن السعر یوفر طریقة معقولة لسعر الخروج. 
 
 مقاصة األدوات المالیة  ۷- ۲- ٤
 

المثبتة، تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة ویدرج الصافي في قائمة المركز المالي، وعند وجود حق نظامي ملزم لتسویة المبالغ  
 یكون ھناك نیة لتسویة الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي من أجل بیع الموجودات وتسدید المطلوبات في آن واحد. 

 
  



 صندوق یقین لألسھم السعودیة 
 قبل یقین كابیتال) (المدار من 

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر غیر ذلك) 
 

۱٤ 

 (تتمة) السیاسات المحاسبیة المھمة ٤
 
 الحقوق العائدة إلى حاملي الوحدات  ۳- ٤
 

، وربح متراكم ناتج عن الصندوق. ویصنف  الصادرةالوحدات من وحدات قابلة لالسترداد    حاملي إلى    العائدة تتألف صافي الموجودات  
 الصندوق وحداتھ القابلة لالسترداد كأداة حقوق ملكیة كما یلي: 

 
 الوحدات القابلة لالسترداد  (أ) 

 
التقییم  لكل وحدة  بصافي قیمة الموجودات  والمستردة  المكتتب بھا  الوحدات   تسجیل  یتم یتم فیھ استالم طلبات االشتراك    في یوم  الذي 

   . واالسترداد
 

 یصنف الصندوق وحداتھ كأداة حقوق ملكیة إذا كانت الوحدات تشتمل على جمیع المیزات التالیة:  
 
 . الصندوق  تصفیة حالة   في  الصندوقموجودات  صافي من تناسبیةحصة  حاملھال یسمح ۱
 
 األدوات التي تخضع لجمیع فئات األدوات األخرى. األداة في فئة  ۲
 
 جمیع األدوات المالیة في صنف األدوات التي تخضع لجمیع فئات األدوات األخرى لھا سمات متطابقة.  ۳
 
موجودات  ال تتضمن األداة أي التزام تعاقدي بتسلیم نقد أو أي موجودات مالیة آخر غیر حقوق المالك في األسھم التناسبیة لصافي   ٤

 الصندوق. 
 
إلى األدوات على مدى عمر األداة إلى حد كبیر على األرباح أو الخسائر والتغیر    العائدة یستند إجمالي التدفقات النقدیة المتوقعة   ٥

. على مدى عمر  غیر المثبتةفي صافي الموجودات المعترف بھا أو التغیر في القیمة العادلة لصافي الموجودات لصندوق المثبتة و
 األداة. 

 
یجب أال یكون لدى الصندوق أداة مالیة أخرى أو عقد یحتوي    –من اجل تصنیف األدوات كحقوق ملكیة    –الى ذلك    باإلضافة  

 على:
 
اجمالي التدفقات النقدیة المستندة إلى حد كبیر على الربح أو الخسارة أو التغییر في حقوق الملكیة المعترف بھا أو التغییر في   ۱

 و  المعترف بھا للصندوق.  وغیرالقیمة العادلة لحقوق الملكیة المعترف بھا  
 
 تأثیر التقیید الجوھري أو إصالح العائد المتبقي لحاملي األدوات.  ۲
 

كأدوات حقوق ملكیة بموجب معیار    المصنفة تستوفي الوحدات المشاركة القابلة لالسترداد في الصندوق تعریف االدوات القابلة لالسترداد  
 كأدوات حقوق ملكیة.  اتصنیفھیتم  .علیھ وبناءً ب) - (أ  ۳۲ .۱٦المحاسبة الدولي 

 
امتالك أي من المیزات أو استیفاء جمیع الشروط المنصوص علیھا  یقیم الصندوق باستمرار تصنیف الوحدات. وإذا توقفت الوحدات عن  

یعید الصندوق تصنیفھا كمطلوبات مالیة وقیاسھا بالقیمة العادلة في    ،۳۲  للمحاسبة رقم ب من المعیار الدولي    ۱٦أ و    ۱٦في الفقرتین  
الوحدات. وفي حالة   حاملي إلى  العائدة في الموجودات تاریخ إعادة التصنیف، مع أي اختالفات من القیمة الدفتریة السابقة المثبتة في صا 

امتالك الوحدات. یتم احتساب االكتتاب واسترداد الوحدات القابلة لالسترداد كمعامالت حقوق ملكیة طالما تم تصنیف الوحدات كحقوق  
 ملكیة. 

 
 التداول بالوحدات  (ب) 

 
، من قبل أشخاص طبیعیین أو اعتباریین. یتم یقین كابیتالوحدات الصندوق متاحة للشراء فقط في المملكة العربیة السعودیة في فروع  

ناقصاً   الموجودات  إلجمالي  العادلة  (القیمة  الموجودات  قیمة  بقسمة صافي  التقییم"  "یوم  في  الصندوق  موجودات  قیمة  تحدید صافي 
 الصلة.  و ي الوحدات القائمة في یوم التقییم ذالمطلوبات) على إجمال

  



 صندوق یقین لألسھم السعودیة 
 قبل یقین كابیتال) (المدار من 

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر غیر ذلك) 
 

۱٥ 

 (تتمة) السیاسات المحاسبیة المھمة ٤
 
 صافي قیمة الموجودات / العائدة للوحدة  ٤- ٤
 

یتم احتساب صافي قیمة الموجودات لكل وحدة تم اإلفصاح عنھا في قائمة المركز المالي بقسمة صافي موجودات الصندوق على عدد  
 الصادرة في تاریخ التقریر. الوحدات 

 
 الزكاة وضریبة الدخل  ٥- ٤
 

 في ھذه القوائم المالیة.   تكوین مخصص لھایتم  ولم الوحدات  حاملي التزامات على  يالدخل ھ وضریبةالزكاة 
 
 إثبات اإلیرادات  ٦- ٤
 

یتم إثبات اإلیرادات التي قد تتدفق المنافع االقتصادیة إلى الصندوق ویمكن قیاس المبلغ بشكل موثوق، بغض النظر عن وقت الدفع. یتم  
   ، باستثناء الخصومات والضرائب.أو المستحق الذي تم الحصول علیھ للمقابلقیاس اإلیرادات بالقیمة العادلة 

 
ة عن االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة التي تم بیعھا على أساس المتوسط  تم إثبات المكاسب والخسائر المحقق 

 المرجح للتكلفة. 
 

عند اإلعالن عنھا (أي عندما یكون حق الصندوق في استالم توزیع األرباح    الربح أو الخسارة یتم إثبات دخل توزیعات األرباح في  
 ً  ). محققا

 
 األخرى  المصاریفأتعاب اإلدارة والحفظ و ۷- ٤
 

على أساس االستحقاق.    المصاریفاألخرى. ویتم إثبات ھذه    المصاریفالحفظ وجمیع    اإلدارة، وأتعابالصندوق أتعاب    مصاریفتشمل  
السیاسات التفصیلیة    الصندوق.   وأحكام وتستند أتعاب اإلدارة والحفظ على أسعار محددة مسبقاً في شروط وأحكام الصندوق. وفقا لشروط  

 ھي كما یلي: 
 
 أتعاب اإلدارة  ۱- ۷- ٤
 

 من  )٪۱٫۷٥  :۲۰۲۱  دیسمبر  ۳۱(  ٪۱٫۷٥  بمعدل سنوي قدرهیقوم مدیر الصندوق بتحمیل الصندوق في كل یوم تقییم بأتعاب إدارة  
 . الصندوق  موجودات صافي قیمة 

 
 أتعاب الحفظ  ۲- ۷- ٤
 

الصندوق   الحفظ    مصاریف یحمل  ً   ٪۰٫۰۲  قدره   بمبلغأتعاب  یتم )  ٪۰٫۰۲:  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱(   سنویا الموجودات.  قیمة  من صافي 
 . تداول المستحقة في كل یوم  تعاب ھذه االاحتساب 

 
 األخرى  المصاریف  ۳- ۷- ٤
 

وأحكام الصندوق  أخرى یتم تكبدھا نیابة عن الصندوق بالمعدالت المحددة في شروط    مصاریفیسترد مدیر الصندوق من الصندوق أي  
 . وأحكام الصندوقبالمعدالت المحددة في شروط 

 
 یماثلھ  وما النقد   ٥
 

 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
    

 ۲۸٫۳۹٦٫۰۱٥  ۱۰٫۳٦۷٫۹٤۷ النقد لدى البنوك 
  



 صندوق یقین لألسھم السعودیة 
 قبل یقین كابیتال) (المدار من 

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر غیر ذلك) 
 

۱٦ 

 الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  ٦
 

المالیة للصندوق ھي استثمارات في األوراق المالیة المدرجة في السوق المالیة السعودیة التي تتوافق مع الشریعة    الموجودات جمیع  
مع األخذ في االعتبار األوزان النسبیة لتوزیع   المستھدفة،الشركات ضمن محفظة المؤشرات    أسھماإلسالمیة. یستثمر الصندوق في  

 الموجودات، بینما یتم االحتفاظ بنقد كاٍف بشكل مستمر للوفاء بالنفقات وأي التزامات أخرى على الصندوق. 
 

 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
    

 ۱۷۰٫۳۸۷٫۹۸۱  ۱۳۹٫٤۳۸٫٥۲۸ ) ۲-٦ , ۱-٦استثمارات في أوراق مالیة مدرجة (إیضاح 
 
االستثمارات في األوراق المالیة المدرجة بسعر السوق المعلن في "تداول". إن التنوع الجغرافي لالستثمارات المذكورة  یتم تقییم   ۱-٦

 داخل المملكة العربیة السعودیة.   في أعاله
 

 فیما یلي حركة االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: 
 

 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
    

 ۱۳۷٫۸۳۳٫٦٥۱  ۱۷۰٫۳۸۷٫۹۸۱ ینایر  ۱كما في 
 ۳۰۸٫۷۰۸٫۰۳٥  ۱٦٤٫۲۱٦٫۳۷٥ مشتراة خالل السنة 
 )۳۲۱٫۰۳۹٫۲۸٦(  ) ۲۰٦٫۱۱۳٫۰۰۸( مباعة خالل السنة 

 ۱۲۸٫٤۹۱٫۳٤۸  ۱۲٥٫٥۰۲٫٤۰۰ 
    والخسارة   خالل الربحصافي التغیرات في االستثمارات بالقیمة العادلة من 

 ٤۸٫۹۹۷٫۱٤۲  ۳۱٫٥۰٥٫۸٦۳ بالصافي للسنة ربح القیمة العادلة المحقق ، 
 ) ٤٫۱۱۱٫٥٦۱(  ) ۲۰٫٥٥۸٫٦۸۳( خسارة القیمة العادلة غیر المحققة ، بالصافي للسنة 

 أرباح القیمة العادلة من موجودات مالیة بالقیمة العادلة من 
 ٤٤٫۸۸٥٫٥۸۱  ۱۰٫۹٤۷٫۱۸۰ خالل الربح أو الخسارة، بالصافي    

 ۱۷۰٫۳۸۷٫۹۸۱  ۱۳۹٫٤۳۸٫٥۲۸ دیسمبر  ۳۱كما في 
 
یتلخص تنویع الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في المجموعات الصناعیة المحددة من قبل تداول   ۲-٦

 على النحو التالي: 
 

 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
    القطاع 
 ٤۲٫۷۳٥٫۱۷۳  ۳٦٫۲۸٦٫۳۱۰ البنوك

 ۲۱٫٥٥۹٫۲۲۱  ۲٦٫۳۹۳٫۱۳۷ المواد األساسیة 
 ۱٤٫٤۲۲٫۸۲۳  ۱۷٫۸۹۳٫۸۰۰ خدمات االتصاالت 

 ۷٫۷۰٦٫۰۳۷  ۱۱٫٦۷٦٫۸۰۰ والخدمات البرامج 
 ٦٫۲۷۷٫۰۲٤  ۱۰٫۰۰٦٫۷۰۰ التأمین 

 ۷٫۷۱۷٫۹٤۳  ۸٫۰٤٥٫٥٤۳ طاقة ال
 ۱٥٫۱۷۷٫۹٦۳  ٦٫۲۷۰٫۳۸۲ العقارات  وتطویرإدارة 

 ٦٫۰۲۳٫۲۲۲  ٦٫۲٤٥٫٦۸٥ خدمات المستھلك
 ٥٫۹٥٦٫۰۷۳  ٥٫۸٤۰٫۹۱۸ النقل

 ۳٫٥۷۸٫۸۰٤  ۳٫۷٥۹٫٥۰۰ والمھنیة الخدمات التجاریة 
 ۸٫۹٦۷٫٤۰۰  ۲٫۸۲۹٫۸٤۳ البیع بالتجزئة

 ٤٫۸٥۸٫٥۸٥  ۲٫۷٥٦٫۰۱۰ المالیة المتنوعة 
 ٥٫۸۷۷٫٦۲٦  ۱٫٤۳۳٫۹۰۰ الرعایة الصحیة  وخدمات معدات 

 ۸٫٥۳۱٫۱۰۱  - الخدمات 
 ۸٫٤٥۱٫۷۰۸  - والترفیھ وسائل اإلعالم 

 ۲٫٥٤۷٫۲۷۸  - ومشروبات طعام 
 ۱۳۹٫٤۳۸٫٥۲۸  ۱۷۰٫۳۸۷٫۹۸۱ 
  



 صندوق یقین لألسھم السعودیة 
 قبل یقین كابیتال) (المدار من 

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر غیر ذلك) 
 

۱۷ 

 أتعاب اإلدارة المستحقة  ۷
 

 ۲۰۲۱  ۲۰۲۲  إیضاح  
      

 ۷٤۳٫۷۲۷  ۱٫۰۱۲٫۷۰۲   ینایر  ۱كما في 
 ۳٫٦٦۹٫۰۱۱  ۳٫۳۹٥٫۹٤۷  ۱-۷ المصاریف خالل السنة 
 ) ۳٫٤۰۰٫۰۳٦(  ) ۳٫٦۲۳٫٦۸٥(   المدفوعات خالل السنة 

 ۱٫۰۱۲٫۷۰۲  ۷۸٤٫۹٦٤   دیسمبر   ۳۱كما في 
 
) ٪۱٫۷٥:  ۲۰۲۱(دیسمبر   ٪۱٫۷٥قدرة  أتعاب إدارة بمعدل سنوي   تقییم.یفرض مدیر الصندوق على الصندوق في كل یوم   ۷-۱

 . الصندوق  موجوداتقیمة من صافي 
 
 أخرى  مطلوبات  ۸
 

 ۲۰۲۱  ۲۰۲۲  إیضاح  
      

 ۱٦٫۱٦۷  ۱٥٫۸۷۹   ینایر  ۱كما في 
 ۱٤۷٫۱۰٤  ۱۱٥٫۷۸۳  ۲-۸، ۱-۸ المصاریف خالل السنة 
 ) ۱٤۷٫۳۹۲(  ) ۱۱٦٫۳۹۱(   المدفوعات خالل السنة 

 ۱٥٫۸۷۹  ۱٥٫۲۷۱   دیسمبر   ۳۱كما في 
 

وأحكام    اتعاب األخرى    االتعاب تشمل   شروط  في  محدد  ھو  كما  مسبقًا  محددة  معدالت  إلى  تستند  التي  األخرى  والمصاریف  الحفظ 
 الصندوق. یتم إثبات ھذه المصاریف على أساس االستحقاق. السیاسات التفصیلیة ھي كما یلي: 

 
 أتعاب الحفظ  ۱- ۸
 

٪) من صافي قیمة الموجودات. یتم احتساب  ۰٫۰۲:  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱(  ٪۰٫۰۲یتراكم على الصندوق أتعاب حفظ بمعدل سنوي قدره  
 واستحقاقھا في كل یوم تداول.   االتعابھذه 

 
 مصاریف أخرى  ۲- ۸
 

 شروط وأحكام الصندوق.   لمعدالت محددة في أي مصاریف أخرى تم دفعھا نیابة عن الصندوق وفقًا باستردادیقوم مدیر الصندوق 
 
 االلتزامات المحتملة والتعھدات  ۹
 

 .۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱و  ۲۰۲۲ دیسمبر ۳۱كما في  تعھداتمحتملة أو  التزامات ال یوجد 
 

 مع األطراف ذات العالقة  واألرصدة المعامالت   ۱۰
 

السیطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة تأثیر كبیر على الطرف اآلخر  تعتبر األطراف ذات عالقة إذا كان ألحد الطرفین القدرة على  
 في اتخاذ القرارات المالیة أو التشغیلیة. 

 
مع أطراف ذات عالقة تخضع بدورھا لشروط وأحكام الصندوق الصادرة عن الھیئة    االعتیادیة،ضمن سیاق األعمال    الصندوق، یتعامل  

 امالت مع األطراف ذات العالقة من قبل مجلس إدارة الصندوق. العامة لسوق المال. یتم اعتماد جمیع المع
 

 یعتبر مدیر الصندوق والشركات المرتبطة بمدیر الصندوق أطرافًا ذات عالقة بالصندوق. 
  



 صندوق یقین لألسھم السعودیة 
 قبل یقین كابیتال) (المدار من 

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر غیر ذلك) 
 

۱۸ 

 (تتمة)  مع األطراف ذات العالقة  واألرصدة المعامالت   ۱۰
 

  مبلغ المعامالت   مبلغ المعامالت     
 الرصید 

  نھایة السنة 
 الرصید 

 نھایة السنة 
 ۲۰۲۱  ۲۰۲۲  ۲۰۲۱  ۲۰۲۲  طبیعة المعامالت   طرف ذات عالقة 

           

  یقین كابیتال 

  واإلدارة  اتعاب
  أخرى االتعاب 

 ۱٫۰۱۲٫۷۰۲  ۷۸٤٫۹٦٤  ) ۳٫٦٦۹٫۰۱۱(  ) ۳٫۳۹٥٫۹٤۷(  ) ۷(ایضاح 
 

األخرى المحسوبة في كل یوم تقییم بالنسب المئویة الموضحة أدناه من صافي قیمة موجودات    المصاریفیدفع الصندوق أتعاب اإلدارة و
 الصندوق. 

 
 النسبة المئویة  
  

 ٪ ۱٫۷٥ أتعاب إدارة 
  بما في ذلك:  األخرى.  والمصاریفالرسوم 

 ٪ ۰٫۰۲ الحفظ  أتعاب
 
 

 تقاریر القطاعات  ۱۱
 

الملكیة للشركات المدرجة في السوق المالیة السعودیة. یقوم مدیر الصندوق بتقییم األداء بشكل  یحمل الصندوق محفظة من أدوات حقوق  
المالیة.   التقاریر  إعداد  منفصلة ألغراض  تشغیل  قطاعات  تحدید  یتم  لم  وبالتالي،  واحدة،  كوحدة  لألعمال  الموارد  دوري ویخصص 

 "قطاعات التشغیل".  ۸وب في المعیار الدولي للتقریر المالي وبالتالي، لم یتم اإلفصاح عن تقاریر القطاعات كما ھو مطل 
 

 القیمة العادلة لألدوات المالیة  ۱۲
 

، تشتمل األدوات المالیة على الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة. تتكون الموجودات والمطلوبات المالیة للصندوق من األرصدة البنكیة
 خرى. األوالمطلوبات   و اتعاب اإلدارة المستحقة والموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة،  

 
العادلة لألدوات المالیة المتداولة في األسواق النشطة إلى أسعار السوق المدرجة في نھایة التداول في تاریخ التقریر. تُقیّم  تستند القیمة  

 األدوات التي لم یتم بیعھا بتاریخ التقییم وفقا ألحدث سعر للشراء. 
 

   یحتوي التسلسل الھرمي للقیمة العادلة على المستویات التالیة:
 
أسعار مدرجة (غیر معدلة) في أسواق نشطة للموجودات أو المطلوبات المشابھة التي تستطیع المنشأة الوصول    -المستوى األول   -

 القیاس.   إلیھا بتاریخ
 

والتي یمكن رصدھا لألصل أو االلتزام بشكل    األول ھي مدخالت أخرى غیر األسعار المدرجة في المستوى    -المستوى الثاني   -
   مباشر أو غیر مباشر. 

 
 مدخالت ال یمكن رصدھا للموجودات والمطلوبات.  -المستوى الثالث   -
 

إن االستثمارات التي تستند قیمتھا على أسعار السوق المدرجة في األسواق النشطة، یتم تصنیفھا ضمن المستوي األول، وتشمل على  
 .الملكیة المدرجة النشطة. وال یقوم الصندوق بتعدیل السعر المدرج لھذه األدوات أدوات حقوق 

 
دلة  یشتمل الجدول التالي على القیمة الدفتریة والقیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة بما في ذلك مستویاتھم في تسلسل القیمة العا

ل الجدول على معلومات تقدیر القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة التي ال  لألدوات المالیة التي تقاس بالقیمة العادلة. وال یشتم
لقیمة العادلة  تقاس بالقیمة العادلة حیث أن القیمة الدفتریة تمثل تقریباً معقوالً للقیمة العادلة ویرجع ذلك إلى قصر مدة األداة المالیة. تستند ا

خالل الربح أو الخسارة على األسعار المتداولة في األسواق النشطة، لذلك تُصنف ضمن المستوى    لالستثمارات المقاسة بالقیمة العادلة من
  األول. 



 صندوق یقین لألسھم السعودیة 
 قبل یقین كابیتال) (المدار من 

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر غیر ذلك) 
 

۱۹ 

 (تتمة) القیمة العادلة لألدوات المالیة  ۱۲
 

  المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة الموجودات 
 االجمالي   المستوى األول   القیمة العادلة  
      

۲۰۲۲ ۱۳۹٫٤۳۸٫٥۲۸  ۱۳۹٫٤۳۸٫٥۲۸  ۱۳۹٫٤۳۸٫٥۲۸ 
۲۰۲۱ ۱۷۰٫۳۸۷٫۹۸۱  ۱۷۰٫۳۸۷٫۹۸۱  ۱۷۰٫۳۸۷٫۹۸۱ 

 
التحویالت بین مستویات التسلسل الھرمي للقیمة العادلة في نھایة فترة التقریر التي حدث خاللھا التغییر. خالل السنوات   الصندوق ثبت ی 

لم تكن ھناك تحویالت إلى أو خارج قیاسات القیمة العادلة للمستوى األول والمستوى الثاني    ،  ۲۰۲۱و  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱المنتھیة في  
 والمستوى الثالث. 

 
 إدارة المخاطر  – األدوات المالیة  ۱۳

 
یتمثل ھدف الصندوق في ضمان قدرة الصندوق على االستمرار كمنشأة مستمرة حتى یتمكن من االستمرار في توفیر العوائد المثلى  

 الوحدات.  حامليالوحدات وضمان السالمة المعقولة ل  حامليل
 

 مالیة، مخاطر االئتمان، ومخاطر السیولة. مخاطر السوق. یتعرض نشاط الصندوق لمجموعة متنوعة من المخاطر 
 

یعتبر مدیر الصندوق مسؤوالً عن تحدید ومراقبة المخاطر، ویقوم مجلس إدارة الصندوق باإلشراف على مدیر الصندوق وھو المسؤول  
 النھائي لكل عملیات إدارة الصندوق. 

 
عة من قبل مجلس إدارة الصندوق. ولدى الصندوق وثیقة للشروط واألحكام  تتم متابعة المخاطر بشكل رئیسي على أساس الحدود الموضو

  الخاصة بھ التي تحدد استراتیجیات أعمالھ العامة، وتحملھ للمخاطر واستراتیجیة إدارة المخاطر العامة وھو ملزم باتخاذ إجراءات إلعادة 
 .توازن المحفظة بما یتماشى مع إرشادات االستثمار

 
 . ق مختلفة لقیاس وإدارة مختلف أنواع المخاطر التي یتعرض لھا. یتم شرح ھذه الطرق أدناه یستخدم الصندوق طر 

 
 مخاطر االئتمان 

 
 . مالیة تتمثل مخاطر االئتمان في احتمال فشل أحد أطراف األداة المالیة في الوفاء بالتزاماتھ ویتسبب في تكبد الطرف اآلخر لخسارة 

 
تتمثل سیاسة الصندوق بإبرام عقود األدوات المالیة مع أطراف ذات سمعة حسنة. یسعى الصندوق للحد من مخاطر األئتمان من خالل  

 اطر األئتمان، والحد من المعامالت مع أطراف محددة، والتقییم المستمر للجدارة االئتمانیة لألطراف األخرى. مراقبة التعرض لمخ
 

  یوضح الجدول أدناه الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان لمكونات قائمة المركز المالي. 
 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
    

 ۲۸٫۳۹٦٫۰۱٥  ۱۰٫۳٦۷٫۹٤۷ ) ٥(إیضاح   یماثلھنقد وما 
 

یقیس الصندوق مخاطر االئتمان وخسائر االئتمان المتوقعة باستخدام احتمالیة التخلف عن السداد والتعرض عند التعثر والخسارة في  
 ائتمانیة متوقعة. حالة التخلف عن السداد. تأخذ اإلدارة في االعتبار كالً من التحلیل التاریخي والمعلومات التطلعیة عند تحدید أي خسارة  

 
فإن تأثیر   ذلك،. ومع ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱و  ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱تم النظر في جمیع الموجودات المالیة لخسائر االئتمان المتوقعة كما في  

  الخسائر االئتمانیة المتوقعة على ھذه الموجودات لم یكن جوھري ألن الصندوق لیس معرض لمخاطر ائتمانیة كبیرة وال یوجد تاریخ من 
 األرصدة. ھذه  السترداد  سداد الالتخلف عن 

 
یقوم مدیر الصندوق بمراجعة تركیز االئتمان لمحفظة االستثمار، اعتماًدا على األطراف المقابلة. ال یتعرض الصندوق حالیًا لمخاطر  

ذي یتمتع بتصنیف ائتماني خارجي  االئتمان ضمن محفظتھ االستثماریة. یتم إیداع رصید النقد وما یماثلھ لدى البنك السعودي الفرنسي، ال
 . ۲من وكالة مودیز بجودة ائتمانیة أ

  



 صندوق یقین لألسھم السعودیة 
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۲۰ 

 (تتمة) إدارة المخاطر  – األدوات المالیة  ۱۳
 

 مخاطر السیولة 
 

مخاطر السیولة ھي المخاطر المتمثلة في أن الصندوق سیواجھ صعوبة في جمع األموال للوفاء بالتزاماتھ المرتبطة بالمطلوبات المالیة.  
 تنتج مخاطر السیولة عن عدم القدرة على بیع أصل مالي بسرعة بمبلغ قریب من قیمتھ العادلة. قد 

 
فإنھ معرض لمخاطر    وبالتالي، األسبوع،تنص شروط وأحكام الصندوق على االشتراك في الوحدات واستردادھا في أیام التعامل خالل  

ویمكن استرداد الوحدات بسھولة    بسھولة،. یمكن تحقیق استثمارات الصندوق  ات الوحد  حامليالسیولة المتمثلة في تلبیة عملیات استرداد  
  ، ظھورھا في أي وقت. یراقب مدیر الصندوق متطلبات السیولة بشكل منتظم ویسعى لضمان توفر أموال كافیة للوفاء بأي التزامات عند  

 إما من خالل االشتراكات الجدیدة أو تصفیة المحفظة االستثماریة أو الحصول على تمویل من األطراف ذات العالقة. 
 

 ۲۰۲۲ 
 أقل من 
  سنة

 سنة إلى 
  سنوات  ٥

 أكثر من 
 اإلجمالي   سنوات  ٥

        المطلوبات المالیة 
 ۷۸٤٫۹٦٤  -  -  ۷۸٤٫۹٦٤ أتعاب اإلدارة المستحقة 

 ۱٥٫۲۷۱  -  -  ۱٥٫۲۷۱ أخرى مطلوبات 
 ۸۰۰٫۲۳٥  -  -  ۸۰۰٫۲۳٥ 
        

۲۰۲۱ 
 أقل من 
  سنة

 سنة إلى 
  سنوات  ٥

 أكثر من 
 اإلجمالي   سنوات  ٥

        المطلوبات المالیة 
 ۱٫۰۱۲٫۷۰۲  -  -  ۱٫۰۱۲٫۷۰۲ أتعاب اإلدارة المستحقة 

 ۱٥٫۸۷۹  -  -  ۱٥٫۸۷۹ مطلوبات أخرى 
 ۱٫۰۲۸٫٥۸۱  -  -  ۱٫۰۲۸٫٥۸۱ 
 

 االستحقاق   جدول
 

للوقت المتوقع استردادھا أو تسویتھا على الترتیب. المبلغ المفصح عنھ ھو   یوضح الجدول أدناه تحلیل الموجودات والمطلوبات وفقاً 
 التدفقات النقدیة التعاقدیة غیر المخصومة والتي تعادل أرصدتھا الدفتریة حیث أن تأثیر الخصم لیس جوھریاً.

 

 
 أقل من 

  سنة واحدة 
 أكثر من 

 اإلجمالي   سنة واحدة 
      الموجودات المالیة 

 ۱۰٫۳٦۷٫۹٤۷  -  ۱۰٫۳٦۷٫۹٤۷ یماثلھ نقد وما 
 موجودات مالیة بالقیمة العادلة من 

 ۱۳۹٫٤۳۸٫٥۲۸    ۱۳۹٫٤۳۸٫٥۲۸ خالل الربح أو الخسارة     
 ۱٤۹٫۸۰٦٫٤۷٥  -  ۱٤۹٫۸۰٦٫٤۷٥ 

      المطلوبات المالیة 
 ۷۸٤٫۹٦٤  -  ۷۸٤٫۹٦٤ أتعاب اإلدارة المستحقة 

 ۱٥٫۲۷۱    ۱٥٫۲۷۱ مطلوبات أخرى 
 ۸۰۰٫۲۳٥  -  ۸۰۰٫۲۳٥ 
 

 مخاطر السوق 
 

 مخاطر أسعار العموالت 
 

العادلة  تنشأ مخاطر سعر العموالت من احتمال أن تؤثر التغیرات في أسعار العموالت الخاصة بالسوق على األرباح المستقبلیة أو القیمة  
 لألدوات المالیة. 

 
تاریخ قائمة المركز المالي، ال یتعرض الصندوق لمخاطر أسعار عمولة كبیرة حیث ال یمتلك أي أدوات مالیة تحمل عمولة    كما في 

 خاصة كبیرة. 
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۲۱ 

 (تتمة) إدارة المخاطر  – األدوات المالیة  ۱۳
 

 (تتمة)   مخاطر السوق
 

 مخاطر العملة 
 

 العمالت في احتمال تذبذب قیمة أداة مالیة ما نظراً للتغیرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة.تتمثل مخاطر 
 

العملة الوظیفیة للصندوق ھي اللایر السعودي. كما أن الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة للصندوق مقومة بعملتھا الوظیفیة، فإن  
 الصندوق ال یتعرض لمخاطر العملة. 

 
 عار مخاطر األس

 
مخاطر األسعار ھي مخاطر تقلب قیمة األدوات المالیة للصندوق نتیجة للتغیرات في أسعار السوق بسبب عوامل أخرى غیر العمالت  

یحتفظ  تنشأ مخاطر األسعار بشكل أساسي من عدم التأكد بشأن األسعار المستقبلیة لألدوات المالیة التي  أسعار العملة. وحركات األجنبیة 
 الصندوق.  بھا

 
الصندوق    مدیر  المالیة المدرجة في السوق المالیة السعودیة "تداول". یدیر  أدوات الصندوقیراقب مدیر الصندوق عن كثب حركة أسعار  

 .قطاعات الصناعة المختلفةھ االستثماریة من خالل االستثمار في  المخاطر من خالل تنویع محفظت 
 

 :یوضح الجدول أدناه إجمالي األصول المالیة للصندوق حسب قطاعات االستثمار
 

 %  ۲۰۲۲  %  ۲۰۲۱ 
        القطاع 
 ٤۲٫۷۳٥٫۱۷۳  ٪ ۲٥٫۰۸  ۳٦٫۲۸٦٫۳۱۰  ٪ ۲٦٫۰۲ البنوك

 ۲۱٫٥٥۹٫۲۲۱  ٪ ۱۲٫٦٥  ۲٦٫۳۹۳٫۱۳۷  ٪ ۱۸٫۹۳ المواد األساسیة 
 ۱٤٫٤۲۲٫۸۲۳  ٪ ۸٫٤٦  ۱۷٫۸۹۳٫۸۰۰  ٪ ۱۲٫۸۳ خدمات االتصاالت 

 ۷٫۷۰٦٫۰۳۷  ٪ ٤٫٥۲  ۱۱٫٦۷٦٫۸۰۰  ٪ ۸٫۳۷ والخدمات البرامج 
 ٦٫۲۷۷٫۰۲٤  ٪ ۳٫٦۸  ۱۰٫۰۰٦٫۷۰۰  ٪ ۷٫۱۸ التأمین 

 ۷٫۷۱۷٫۹٤۳  ٪ ٤٫٥۳  ۸٫۰٤٥٫٥٤۳  ٪ ٥٫۷۷ طاقة ال
 ۱٥٫۱۷۷٫۹٦۳  ٪ ۸٫۹۱  ٦٫۲۷۰٫۳۸۲  ٪ ٤٫٥۰ العقارات  وتطویرإدارة 

 ٦٫۰۲۳٫۲۲۲  ٪ ۳٫٥٤  ٦٫۲٤٥٫٦۸٥  ٪ ٤٫٤۸ خدمات المستھلك
 ٥٫۹٥٦٫۰۷۳  ٪ ۳٫٥۰  ٥٫۸٤۰٫۹۱۸  ٪ ٤٫۱۹ النقل

 ۳٫٥۷۸٫۸۰٤  ٪ ۲٫۱۰  ۳٫۷٥۹٫٥۰۰  ٪ ۲٫۷۰ والمھنیة الخدمات التجاریة 
 ۸٫۹٦۷٫٤۰۰  ٪ ٥٫۲٦  ۲٫۸۲۹٫۸٤۳  ٪ ۲٫۰۲ البیع بالتجزئة

 ٤٫۸٥۸٫٥۸٥  ٪ ۲٫۸٥  ۲٫۷٥٦٫۰۱۰  ٪ ۱٫۹۸ المالیة المتنوعة 
 ٥٫۸۷۷٫٦۲٦  ٪ ۳٫٤٥  ۱٫٤۳۳٫۹۰۰  ٪ ۱٫۰۳ الرعایة الصحیة  وخدمات معدات 

 ۸٫٥۳۱٫۱۰۱  ٪ ٥٫۰۱  -  - الخدمات 
 ۸٫٤٥۱٫۷۰۸  ٪ ٤٫۹٦  -  - والترفیھ وسائل اإلعالم 

 ۲٫٥٤۷٫۲۷۸  ٪ ۱٫٥۰  -  - مشروبات الوطعام  ال
 ۱۰۰٪  ۱۳۹٫٤۳۸٫٥۲۸  ۱۰۰ ٪  ۱۷۰٫۳۸۷٫۹۸۱ 
 

مع ثبات جمیع    یؤدي، ٪ في قیمة االستثمارات في حقوق الملكیة المحتفظ بھا في تاریخ القوائم من شأنھ أن  ٥إن تأثیر الزیادة بنسبة  
بمبلغ الموجودات  إلى زیادة صافي الربح على الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وصافي    األخرى،المتغیرات  

أن یؤدي    األساس،على نفس    ٪،٥سعودي). ومن شأن انخفاض قیمتھا بنسبة    لایر  ۸٫٥۱۹٫۳۹۹:  ۲۰۲۱لایر سعودي (  ٦٬۹۷۱٬۹۲٦
 ة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وصافي الموجودات بنفس المقدار. إلى انخفاض صافي الربح على الموجودات المالی 

  



 صندوق یقین لألسھم السعودیة 
 قبل یقین كابیتال) (المدار من 
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۲۲ 

 إدارة رأس المال  ۱٤
 

العائد    مبلغ صافي الموجودات  الوحدات القابلة لالسترداد. یمكن أن یتغیر  حامليل  العائدةیمثل رأس مال الصندوق صافي الموجودات  
  حامليوفقًا لتقدیر    واالستردادات   ، حیث یخضع الصندوق لالشتراكات یوم تقییمالوحدات القابلة لالسترداد بشكل كبیر في كل    حاملي إلى  

تقییم، وكذلك التغییرات الناتجة عن أداء الصندوق. یتمثل ھدف الصندوق عند إدارة رأس المال في حمایة قدرة    یوم الوحدات في كل  
وتقدیم المنافع ألصحاب المصالح وللحفاظ على قاعدة  الوحدات،    لحامليالصندوق على االستمرار كمنشأة مستمرة من أجل توفیر عوائد  

 . مار للصندوقرأس مال قویة لدعم تطویر أنشطة االستث 
 

 الوحدات  حاملي یقوم مجلس ادارة الصندوق والمدیر بمراقبة رأس المال على أساس قیمة صافي الموجودات العائدة ل 
 

 یوم التقییم األخیر  ۱٥
 

 الوحدات.  حاملي بمراقبة رأس المال على أساس قیمة صافي الموجودات العائدة ل مدیر الصندوق یقوم مجلس ادارة الصندوق و
 

  الموافقة على القوائم المالیة ۱٦
 

 ). ۲۰۲۳ مارس  ۳۰ھـ (الموافق ۱٤٤٤ رمضان ۸ بتاریخ الصندوق مجلس إدارة تمت الموافقة على القوائم المالیة من قبل 


	Saudi Equity Fund FS ARABIC (2022) SIGNED.pdf
	ما قمنا بمراجعته
	الاستقلال


