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 معلومات صندوق االستثمار  أ( 

 . صندوق يقين للمرابحة باللاير السعودي :سم صندوق االستثمارا .1

 

الصندوق إلى تحقيق دخل جاري مع توفير السيولة والمحافظة على رأس المال عن طريق  يهدف   أهداف وسياسات االستثمار وممارساته:  .2

االستثمار في صفقات المرابحات. يقوم صندوق يقين للمرابحة باللاير السعودي باالستثمار في أدوات مالية منخفضة المخاطر متوافقة مع  

أسواق المال التقليدية عند مستويات دنيا من المخاطر وتحقيق درجة عالية من  الضوابط الشرعية اإلسالمية بهدف تحقيق أرباح منافسة ألدوات 

ي  المحافظة على رأس المال مع توفير السيولة وتفادي أي مخاطر محتملة تتعلق بسعر الصرف. كما يتم إعادة استثمار كافة األرباح المحققة ف

 نفس الصندوق مما يزيد من قيمة وحداته.

وممارساته  . يمكن تلخيص سياسة االستثمار في صفقات المرابحات المتوافقة مع الضوابط الشرعية اإلسالميةيستثمر الصندوق بشكل رئيسي 

 :  مع األخذ بعين االعتبار توفر السيولة الكافية للوفاء بأي طلب استرداد متوقع بالتالي، 

 الحد االعلى  الحد األدنى فئات األصول

 % 100 % 50 أسواق النقد و صناديق اسواق النقد كالودائع، وعقود المرابحات، واإلجارة في المملكة العربية السعودية أدوات 

 % 25 % 0 صكوك مصدرة في المملكة العربية السعودية

 % 30 % 0 أدوات أسواق النقد كالودائع، وعقود المرابحات، واإلجارة في دول الخليج  

تتركز استثمارات مدير الصندوق في أدوات أسواق النقد كالودائع، وعقود المرابحات، واإلجارة في المملكة العربية السعودية وذلك بنسبة   •

% من صافي أصول الصندوق وتكون العملة حسب الجهة المصدرة، ويعتمد مدير الصندوق على التصنيف الداخلي  100إلى    50%

و خطوره منخفضه في المملكة العربية السعودية مرخصة من   وذلك باالستثمار مع مؤسسات تتمتع بسمعة جيدة وذات مركز مالي سليم

  . % لدى جهة واحدة 25أال تتجاوز مانسبته  ، علىالبنك المركزيهيئة سوق المال و/أو 

من صافي قيمة أصول الصندوق في صناديق مماثلة وذات مخاطر منخفضة و أن    %50قد يستثمر مدير الصندوق ماقد يصل نسبته إلى  •

وتكون عملة  تكون مطروحة طرحا عاماً ومرخصة من قبل هيئة السوق المالية وتدار من قبل مدير الصندوق أو مدراء صناديق آخرين  

 الصناديق حسب الجهة المصدرة. 

% من صافي أصول الصندوق في الصكوك في أسواق المملكة العربية السعودية وذلك حسب  25يحق لمدير الصندوق أن يستثمر إلى   •

مالية و  الفرص المتاحة للصكوك والعملة تكون حسب الجهة المصدرة للصكوك. هذا و سيقوم مدير الصندوق بتصنيف جميع االوراق ال

 الصكوك داخليا بناء على المركز المالي والتدفقات النقدية من العمليات واالدارة.

الفرص االستثمارية المتاحة بإختيار أفضل العوائد التي تتناسب مع اهداف الصندوق واستراتيجيات االستثمار. هذا ويوظف مدير    تقيميتم   •

المتخصص والتحليلية  البحثية  قدراته  والصناديق  الصندوق  المرابحة،  عقود  الصكوك،  في  الواعدة  االستثمارية  الفرص  إلى  للوصول  ة 

 االستثمارية المماثلة التي تتمع بسمعه جيده من حيث األداء. 

% من صافي قيمة أصول الصندوق في أدوات أسواق النقد كالودائع وعقود المرابحات  30قد يستثمر مدير الصندوق ما قد يصل نسبته إلى   •

 ارة في دول الخليج. واإلج

% من صافي قيمة أصول الصندوق على اال تتجاوز مدة  10يجوز لمدير الصندوق اإلقتراض على أن ال يتجاوز حجم االقتراض، نسبة   •

  القرض سنة.

العربية السعودية ودول  يقوم مدير الصندوق باستثمار األوراق المالية و/ أو التعامل مع البنوك والمؤسسات المالية التي تعمل في المملكة   •

 الخليج. 

في حال االستثمار في صناديق أخرى مماثلة سواء كانت مدارة من قبل مدير الصندوق نفسه أو مدراء صناديق آخرين وتكون العملة حسب   •

ناًء على  %من صافي قيمة أصول الصندوق المستثمر به، ويتم إختيار تلك الصناديق ب   20عملة الصندوق المستثمر به، ولن تزيد عن  

 .األداء، وحجم الصندوق والمصاريف

 لن يتم االستثمار بمشتقات األوراق المالية.  •
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( من الئحة صناديق االستثمار، وقد يقوم مدير  43يجوز للصندوق التعامل مع مدير الصندوق أو أي من تابعيه كأصيل لحسابه الخاص وفقا للمادة  )

 المرابحة في عمليات متنوعة منها على سبيل المثال ال الحصر تمويل عمليات الهامش لعمالئه. الصندوق باستخدام متحصالت عمليات  

 في الصندوق.  األرباحال يقوم مدير الصندوق بتوزيع أية أرباح على المشتركين حيث يتم إعادة استثمار  :سياسة توزيع الدخل واألرباح .3

 

للشركة   .4 االلكتروني  الموقع  زيارة  عند  مباشرة  عليها  الحصول  يمكن  كما   . مقابل  وبدون  الطلب  عند  متاحة  الصندوق  تقارير  بأن  التنبيه  نود 

 www.Yaqeen.sa . 

   :المؤشر االسترشادي .5

السعودي   يتم اتخاذ العائد على الودائع باللاير السعودي لثالثة أشهر )هو سعر يحدد بواسطة متوسط العائد على عروض البنوك السعودية على اللاير 

 لمدة ثالثة أشهر( كمؤشر إرشادي لمقارنة أداء صندوق يقين للمرابحة باللاير السعودي. 

 أداء الصندوق  ب(  

 :جدول مقارنة  .1

 

 :نتائج مقارنة أداء المؤشر االسترشادي للصندوق بأداء الصندوق

قصير األجل على أساس سنويالعائد  2017 2018 2019 2020 2021 2022  

 الصندوق 2.02% 2.40% 2.92% 2.18% 1.77% 2.20%

 المؤشر  1.86% 2.52% 2.71% 1.22% 0.82% 3.19%

سنوات  10 منذ التأسيس  سنوات  5  سنوات  3   العوائد المتراكمة  سنة سنتان  

 الصندوق 2.20% 4.00% 6.27% 11.99% 22.56% 33.54%

 المؤشر  3.19% 4.04% 5.31% 10.88% 18.63% 29.28%

سنوات  10 منذ التأسيس  سنوات  5  سنوات  3   العوائد السنوية سنة سنتان  

 الصندوق 2.20% 1.98% 2.05% 2.29% 2.06% 1.95%

 المؤشر  3.19% 2.00% 1.74% 2.09% 1.72% 1.73%
 

 :سجل األداء .2

تراكمي العائد ال  

 %2.20 سنة واحدة

 %6.27 ثالث سنوات 

 %11.99 خمس سنوات 

 %33.54 منذ إنشاء الصندوق

 العائد السنوي 

 %1.47 م2007لعام 

 %2.85 م2008لعام 

 %1.61 م2009لعام 

  31كما في 
 ديسمبر

قيمة أصول  صافي 
 الصندوق

 ) باللاير السعودي( 

 صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة
عدد الوحدات المصدرة   ) باللاير السعودي ( 

 في نهاية الفترة 

قيمة األرباح الموزعة 
نسبة  لكل وحدة

 المصروفات 
 نهاية الفترة 

أعلى قيمة  
 خالل السنة

أقل قيمة خالل  
 السنة 

 الصافي اإلجمالي 

2015 706,037,765 1.1381 1.1381 1.1241 620,367,827.17 N/A N/A 0.76% 

2016 744,538,871 1.1688 1.1688 1.1383 637,025,874.27 N/A N/A 0.50% 

2017 881,588,252 1.1924 1.1924 1.1688 739,366,441.42 N/A N/A 0.81% 

2018 1,097,141,583 1.22094 1.22094 1.19241 898,604,250 N/A N/A %0.54 

2019 890,322,315 1.26 1.25662 1.221039 708,502,018 N/A N/A 0.69% 

2020 1,714,144,334 1.28406 1.28405 1.25671 1,334,946.087 N/A N/A 0.66% 

2021 2,924,458,358 1.30676 1.306756 1.284242 2,237,953,334 N/A N/A 0.25% 

2022 915,992,059 1.33553 1.33553 1.29973 685,866,146 N/A N/A %0.60 
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 %0.72 م2010لعام 

 %0.66 م2011لعام 

 %1.35 م2012لعام 

 %1.60 م2013لعام 

 %1.55 م2014لعام 

 %1.25 م2015لعام 

 %2.70 م2016لعام 

 %2.02 م2017لعام 

 %2.40 م2018لعام 

 %2.92 م2019لعام 

 %2.18 م2020لعام 

 %1.77 م2021لعام 

 %2.20 م2022لعام 
 

 :مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب التي تحملها الصندوق خالل العام

 ) باللاير السعودي (  المبلغ الفعلية التي تحملها الصندوق خالل العام  والمصاريفالرسوم 

 13,091,356  رسوم اإلدارة

 653,974 مصاريف اخرى  

 13,745,330 االجمالي 

 %0.60 نسبة المصاريف إلى متوسط قيمة أصول الصندوق 

 . لم يكن هنالك أي ظروف قرر فيها مدير الصندوق اإلعفاء من أي رسوم أو تخفيضها * 

 يتبع مدير الصندوق قواعد حساب بيانات أداء الصندوق بشكل متسق كما هو موضح في شروط وأحكام الصندوق. 

 : الفترةالتغيرات الجوهرية خالل  .3

 الصندوق.  أداء في وأثرت  الفترة  خالل حدثت جوهرية  تغييرات أي  يوجد ال

 : ممارسات التصويت السنوية .4

 ينطبق. ال 

 : تقرير السنوي لمجلس إدارة الصندوق .5

    وكان حضور السادة األعضاء كما يلي:م , 2022عقد مجلس إدارة الصندوق اجتماعين خالل عام 

 

و تعيين األستاذ/ أحمد الشبانه ) عضو  تمت إستقالة عضوين من اعضاء مجلس إدارة الصندوق األستاذ/ صالح العمير )عضو غير مستقل( و األستاذ/ معاذ الخصاونة )عضو غير مستقل(,  *  

 م. 12/12/2022غير مستقل ( رئيس مجلس إدارة الصندوق وذلك اعتباراً من تاريخ 

 

 ادارة الصندوق:مؤهالت أعضاء مجلس 

 

 غير مستقل(: –األستاذ/ أحمد بن ابراهيم الشبانه )رئيس مجلس إدارة الصندوق  •

التنفيذي لشركة يقين كابيتال, حاصل على درجة الماجستير في إدارة األعمال من كلية سويسرا لألعمال و درجة   نائب الرئيس 

في إدارة األعمال من جامعة الملك فيصل, يمتلك األستاذ/ أحمد خبرة تتجاوز إثنان وعشرون عاماً في القطاع المصرفي  البكالوريوس  

من خالل عمله في مجال الخزينة بأسواق المال والصرف االجنبي والعمليات البنكية واالستثمارية وعمليات األوراق المالية , من  

ك االول )ساب( وبنك الخليج الدولي كما كان يشغل منصب مدير إدارة الخزينة لدى شركة يقين  ابرز خبراته السابقه: عمل في البن

 .  2022حتى نوفمبر  2017 كابيتال ثم انضم الى ادارة االصول من عام 

 تصنيف العضو اسم عضو مجلس اإلدارة
مايو   31 االجتماع األول

 م 2022
يونيو    23االجتماع الثاني
 م 2022

ديسمبر   29 االجتماع الثالث
 م 2022

    رئيس المجلس  *األستاذ / معاذ قاسم الخصاونة

    المجلس رئيس  *األستاذ / أحمد الشبانه

 *األستاذ / صالح بن ناصر العمير
عضو غير  

 مستقل
   

الدكتور / عبدالكريم بن حمد 
 النجيدي 

    عضو مستقل 

    عضو مستقل  األستاذ / محمد بن مسفر المالكي 
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 :الدكتور/ عبد الكريم بن حمد النجيدي )عضو مستقل( •

وشهادة الدكتوراه    2011  -حاصل على شهادة الماجستير في إدارة األعمال التنفيذية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن  عام  

.  لديه خبر تزيد  2003  –في اللغويات من جامعة والية أوكالهوما ستيلووتر أوكالهوما ستيلووتر، الواليات المتحدة األمريكية عام  

حالياً عضو مجلس إدارة في شركة أسواق عبدهللا العثيم وعضو مجلس ادارة وعضو في لجنة الترشيحات    عاماً كما انه  32عن  

الترشيحات وعضو لجنة   القابضة وعضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة  للتعليم والتدريب  والمكافآت في شركة المجموعة العربية 

شركة مهارة للموارد البشرية والرئيس التنفيذي لشركة الغاز والتصنيع  المخاطر في شركة الجزيرة تكافل وقد كان  الرئيس التنفيذي ل

 األهلية.  

 

 :األستاذ/ محمد بن مسفر المالكي )عضو مستقل( •

في    الماليعاماً في القطاع    30. ولديه خبره تزيد عن  2013  -حاصل على شهادة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة الفيصل عام  

  س ادارة االسواق المالية والبنوك واإلشراف على األعمال والرقابة التنظيمية، كما أنه حاليا الرئيس التنفيذي لَمَدْر لالستثمار، وعضو في مجل

لصندوق   التابع  ريق"  "ذا  مشروع  في  المراجعة  لجنة  في  للتمويل، وعضو  كوارا  في  والمكافآت  والترشيحات  اإلدارة  لجنة  في  وعضو 

اإلستثمارات العامه، وعضو مجلس ادارة وعضو في لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة العقارية السعودية، وعضو مجلس ادارة وعضو  

واللجنة المراجعة  لجنة  ادارة    في  مجلس  )سابينكو(، وعضو  والزراعي  الصناعي  لالستثمار  البنجالديشية  السعودية  الشركة  في  التنفيذية 

وعضو لجنة التنفيذية في بيان للمعلومات االئتمانية، وعضو في لجنة المراجعة والمخاطر في تجمع الرياض الصحي األول التابع لوزارة  

دية، وعضو مجلس ادارة في الشركة السعودية لألستثمار الجريء، وعضو مجلس اإلدارة  في  الصحة، وعضو مجلس ادارة في فينتك السعو

 . شركة االنسون للتجارة

. 

 أدوار مجلس إدارة الصندوق ومسؤولياته: 

 الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفاَ فيها.   .1

 اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت المتعلقة بأصول الصندوق.  .2

 ديق االستثمار.اإلشراف، ومتى كان ذلك مناسبا، المصادقة على أي تضارب مصالح يفصح عنه مدير الصندوق وفقا لالئحة صنا  .3

االجتماع مرتين سنويا على األقل مع مسؤول المطابقة وااللتزام )لجنة المطابقة واإللتزام( لدى مدير الصندوق ومسؤول التبليغ عن   .4

 غسل األموال وتمويل اإلرهاب لديه، للتأكد من التزام مدير الصندوق بجميع اللوائح واألنظمة المتبعة. 

 ا المصفّي في حالة تعيينه. إقرار أي توصية يرفعه .5

 التأكد من إكتمال وإلتزام شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وأي مستند آخر  بالئحة صناديق االستثمار.   .6

التأكد من قيام مدير الصندوق بمسئولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً لشروط وأحكام الصندوق، وأحكام الئحة صناديق    .7

 تثمار.االس

الخـدمات الجوهريـة    .8 الخــدمات المقدمــة مــن األطراف المعنية بتقديم  االطالع علــى التقريــر المتضــمن لتقيــيم أداء وجــودة 

 للصـندوق وذلـك للتأكـد مـن قيـام مـدير الصـندوق بمسـؤولياته بما يحقق مصـلحة مالكي الوحدات وفقا لشروط وأحكام الصندوق. 

تقيــيم آلية تعامــل مــدير الصــندوق مــع المخــاطر المتعلقــة بأصــول الصــندوق وفقًــا لسياســات وإجراءات مدير الصندوق    .9

 حيال رصد المخاطر المتعلقة بالصندوق وكيفية التعامل معها. 

 العمل بأمانة ولمصلحة صندوق االستثمار ومالكي الوحدات فيه.   .10

 االجتماعات التي تبين جميع وقائع االجتماعات والقرارات التي اتخذها المجلس    تدوين محاضر .11
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االطالع على التقرير المتضمن جميع الشكاوى واإلجراءات المتخذة حيالها، وذلك للتأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما    .12

 يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا لشروط وأحكام الصندوق وما ورد في الئحة صناديق االستثمار. 

 

 تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس ادارة الصندوق: 

لاير سعودي في    5,000لاير سعودي عن كل اجتماع، بحٍد أقصى    3,000مجلس اإلدارة للمديرين المستقلين بواقع  تدفع مكافأة  

 . الشهر في حالة إنعقاد أكثر من اجتماع واحد في الشهر. ويتم تغطية مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة من رسوم االدارة.

 

أي   يوجد  ويتعين على أي عضو  ال  الصندوق،  الصندوق ومصالح  إدارة  بين مصالح عضو مجلس  أو محتمل  متحقق  تعارض 

االفصاح لمجلس إدارة الصندوق عن وجود أي تعارض مصالح في حال التصويت على أي قرار يتخذه مجلس إدارة الصندوق قد  

 يكون لعضو مجلس االدارة مصلحة خاصة مباشرة أو غير مباشرة فيه 

 

 

 

 

 أعضاء مجلس إدارة الصندوق هم أعضاء في مجالس إدارة صناديق أخرى مدارة من قبل مدير الصندوق كما هو موضح أدناه:
 

 

 

 تم خالل االجتماعات مناقشة واستعراض النقاط التالية ذات العالقة بالصندوق محل التقرير: 

 م وفي ما يلي أهم القرارات والمواضيع التي تمت مناقشتها: 2022عقد مجلس إدارة الصندوق ثالث اجتماعات خالل العام 

 التطور في أنشطة وأداء الصندوق االستثماري خالل الفترة.  •

 بيانات التدفقات النقدية الداخلة والخارجة للصندوق خالل الفترة.  •

ية  التزام الصندوق باألنظمة واإلجراءات المتبعة في الشركة والتأكد من االلتزام بالئحة صناديق االستثمار وبقية لوائح هيئة السوق المال •

 ( مع مسؤول االلتزام ومكافحة غسل األمول. CRSغ المشتركة )وبشروط وأحكام الصناديق االستثمارية ومتطلبات الفاتكا ومعايير التبلي 

، وتم الحصول على موافقة المجلس باإلجماع على اقتراح مدير  2021ناقش المجلس أداء المحاسب القانوني للصناديق المعنية لعام   •

كوبر   برايس وتر هاووس  اختيار  و  للصناديق  القانوني  المحاسب  بتغيير  مدير ، وذلك لص(PWC)الصندوق  التي واجهها  عوبات 

 الصندوق من عدم إلترام بالمواعيد المحددة و رفع رسوم الخدمة. 

مناقشة التقرير الصادر عن المدقق الداخلي إلدارة اإلصول حيث اشار التقرير الى نقطة واحدة متصلة بالصناديق وهي عدم وجود   •

اإلستثماري بالحدود  اإللتزام  مراقبة  و  العوائد  لحساب  آلي  و  نظام  الصناديق  احكام  و  في شروط  عليها  المنصوص  حدود ة     تجاوز 

 اإلستثمار، و عليه تم تعاقد شركة يقين كابيتال مع شركة مختصة إلنشاء نظام آلي كامل. 

 تم مناقشة مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة من قبل األعضاء و مدى تأثيرها على الصندوق.   •

 محمد  المالكي احمد الشبانة معاذ الخصاونة اسم الصندوق 

    صندوق يقين المتداول لقطاع البتروكيماويات

    صندوق يقين للطروحات األولية 

    يقين لألسهم السعودية صندوق 

    صندوق يقين للمرابحة باللاير السعودي 

    صندوق يقين للذهب 

    صندوق يقين للتمويل بالمرابحة

    صندوق يقين عرعر هيلز 
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 الصندوق   ج( مدير

 كابيتال  يقينشركة   الصندوق:مدير اسم  .1

 884ص.ب.  

 11421الرياض  

 المملكة العربية السعودية 

www.yaqeen.sa 

 

 . ال ينطبق معلومات مدير الصندوق بالباطن: .2

 : مراجعة ألنشطة االستثمار خالل الفترة .3

 . صولمن إجمالي األ  كنسبة م 2022كما في نهاية الجدول التالي يوضح توزيع استثمارات الصندوق 

 

  :تقرير عن أداء صندوق االستثمار خالل الفترة  .4

في  ٪.  3.19البالغ    االسترشاديالمؤشر    بعائد مقارنةً    2022لعام    ٪2.19عائد بنسبة    باللاير السعودي  للمرابحة   يقينصندوق    حقق •

في رفع  أسعار الفائدة لخفض معدالت  بدورها  بسبب سياسة االحتياطي الفيدرالي التي بدأت  باالرتفاع  أسعار الفائدة    بداية العام بدات

 يل حجم األصول المدارة للصندوق. ل مما أثر على جميع صناديق اسواق المال المحلية وصافي قيمة األصول من خالل تقالتضخم 

أدت الزيادة    ، الزيادة في معدالت الفائدة في التغيرات التي طرأت في لحاق اللمحاولة  وزيعنسب الت الصندوق من إعادة هيكلةأستطاع   •

و  في أسعار الفائدة إلى زيادة معدل الخالي من المخاطر ، وتكلفة رأس المال المتداول وتكاليف التداول بالهامش )يؤثر على السيولة(.  

اض  باالنخفالتضخم العالمي  ، باالضافة نتوقع ان تبدا اسعار  ٪  4.5  سبةاداء بنيحقق  ان    2023  للصندوق في عام    المستهدفنتوقع العائد  

      .2023٪ في عام  6.5إلى 

أسعار الفائدة حيث ارتفع االحتياطي الفيدرالي    معدالت  حيث كان هناك ضغط على زيادة  االسترشاديالمؤشر    عائد  كان العائد أقل من •

في المائة في عام    8.8إلى    2021في عام    %  4.7من المتوقع أن يرتفع التضخم العالمي من  كان  عاًما.    25إلى أعلى مستوى منذ  

  إلى  2024فاض في حلول عام  خاالنبيستمر  بتوقع ايضاً ان  ، و  %   6.5  إلى أن ينخفض  من المتوقع    2023في عام    ، لكن  2022

 في الصين مع تخفيف القيود حاالتالمن المتوقع أن تزداد  ( إال انه  Covid-19بالرغم من السيطرة على حاالت كورونا )و    . %    4.1

االقتصادات   بشكل عام . انكماش في  أي  لمواجهة  كافية  والسيولة  قوية  السعودية  العربية  المملكة  المصرفية في  أكد  ، حيث  التوقعات 

  2023ظلت توقعات المملكة لعام  و  ٪.  7.6عند    2022صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو االقتصادي للمملكة العربية السعودية لعام  

 اس سنوي. ٪ على أس3.7دون تغيير عند نمو 

 

   :تفاصيل أي تغييرات حدثت على شروط و أحكام ومذكرة المعلومات خالل الفترة .5

 قام مدير الصندوق بتحديث شروط وأحكام الصندوق خالل الفترة حيث تضمنت النسخة المحدثة التعديالت التالية:  

تم تغيير المحاسب القانوني من شركة الدكتور محمد العمري و شركاه إلى برايس وتر هاوس كوبر وذلك حسب خطابنا المرسل إلى هيئة   •

 م. 2022/ 08/07السوق المالية بتاريخ 

تمت إستقالة استقالة عضوين من اعضاء المجلس األستاذ/ صالح العمير )عضو غير مستقل( و األستاذ/ معاذ الخصاونة )عضو غير   •

 .م2022/ 12/ 12أحمد الشبانه ) عضو غير مستقل ( وذلك اعتباراً من تاريخ   اإلدارةمستقل(, و تعيين عضو مجلس 

 .كم المتداول لألسهم السعودية إلى صندوق يقين المتداول لألسهم السعوديةتغيير اسم الصندوق من صندوق فال •

 .( الوارد في الئحة صناديق االستثمار المعدلة1تم تغيير الشروط واألحكام لتتوافق مع الملحق ) •

 توزيع استثمارات الصندوق 2022 كما في نهاية

 صفقات مرابحة  76.49%

 صناديق استثمارية مماثلة  20.55%

 نقد 2.96%

 المجموع 100.00%

http://www.yaqeen.sa/
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 فيما عدا ذلك لم يقم مدير الصندوق بإحداث أي تغييرات على شروط وأحكام الصندوق. 

 : معلومات أخرى .6

 من المعلومات يرجى الرجوع إلى شروط وأحكام الصندوق. لمزيد 

 : استثمار الصندوق في صناديق استثمارية أخرى .7

 . صولمن إجمالي األ %20.55ما نسبته  م 2022كما في نهاية  ىبلغت استثمارت الصندوق في الصناديق االستثمارية األخر

 رسوم إدارة الصندوق 
وزن االستثمار )كنسبة من  

 الصندوق(
 الصندوق االستثماري 

 صندوق اإلنماء للسيولة باللاير السعودي %11.39 سنويا من صافي عوائد الصندوق 20%

 صندوق الخير كابيتال للمرابحة باللاير السعودي  7.35% 0.25%

   صندوق إتقان للمرابحات والصكوك 1.81% 0.25%

   :العموالت الخاصة خالل الفترة  .8

 . أي ترتيبات عمولة خاصة مدير الصندوق خالل الفترة   يبرملم 

 :   أخرى بيانات

 تعارض المصالح:  (أ)

  من% من 12.98ويقدر حجم االستثمار ب  2022 نهاية في  السعودي باللاير  للمرابحة صندوق   في االستثمار في  األوليةللطروحات  يقينصندوق   قام

 . صافي أصول صندوق يقين للطروحات األولية 

 توزيعات الصندوق خالل العام:  (ب)

 الينطبق 

 خطأ في التقويم او التسعير: ( ج)

 الينطبق 

 

   : االستثمار تجاوز حدود (د)

 الينطبق 

 

 أ

 :الشخص المسجل كمدير للصندوق إدارةمدة  .9

   .2021قام بإدارة الصندوق اشهر سليم منذ ابريل 

 :يسة المستثمر فيها )حيثما ينطبق(مصـروفات كـّل صـندوق بنهايـة العـام والمتوسـط المـرّجح لنسـبة مصروفات كل الصناديق الرئ نسـبة  .10

 رسوم إدارة الصندوق 
وزن االستثمار )كنسبة من  

 الصندوق(
 الصندوق االستثماري 

 للسيولة باللاير السعوديصندوق اإلنماء  %11.39 سنويا من صافي عوائد الصندوق 20%

 صندوق الخير كابيتال للمرابحة باللاير السعودي  7.35% 0.25%

   صندوق إتقان للمرابحات والصكوك 1.81% 0.25%

 

 الحفظ   د( أمين

 المالية شركة البالد  اسم أمين الحفظ:  .1

 140ص.ب. طريق الملك فهد  
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 11411الرياض  

 المملكة العربية السعودية 

 +  920003636 966هاتف 

 +  966( 11)  2906299فاكس 

capital.com-www.albilad 

 

 :واجبات ومسؤوليات أمين الحفظ  .2

 . لة عن حفظ أصول الصندوق والقيام بالخدمات االداريةؤوالجهة المس المالية(يكون أمين الحفظ )البالد 

 ( مشغل الصندوق  ـه

 يقين كابيتال باألعمال المناطة إلى مشغل الصندوق حسب الئحة صناديق االستثمار. تقوم شركة  :دوق و عنوانه اسم مشغل الصن  .1

 شركة يقين كابيتال 

 طريق العليا العام 

 11421الرياض   884  ص.ب

 8004298888هاتف 

 +  966( 11)  4617268فاكس 

 

 مسؤوليات وواجبات مشغل الصندوق:   .2

 .يكون مشغل الصندوق مسؤوالً عن تشغيل الصندوق •

  .يقوم مشغل الصندوق باالحتفاظ بالدفاتر والسجالت ذات الصلة بتشغيل الصندوق •

 . يقوم مشغل الصندوق بإعداد وتحديث سجل المشتركين بالوحدات وحفظه في المملكة وفقا لمتطلبات الئحة صناديق االستثمار •

 حساب سعر وحدات الصندوق. مسؤوالً عن تقييم أصول الصندوق تقييماً كامالً و عادالً و مشغل الصندوق يعد  •

 

   الحساباتمراجع ( و

 برايس وترهاوس كوبرز اسم مراجع الحسابات:

 العنوان المسجل وعنوان العمل لمراجع الحسابات: 

 24برج المملكة، الطابق  

 طريق الملك فهد 

 11414،الرياض   8282ص. ب. 

 المملكة العربية السعودية 

  هاتف  0400 211 11 966+ 

 فاكس  +0401966 211 11 

   

 المالية   ز( القوائم

ة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة  لكتم اعداد القوائم المالية المرفقة للفترة المحاسبة السنوية طبقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المم

 .السعودية للمحاسبين القانونين



 
 
 
 
 
 
 
 

 للمرابحة باللایر السعودي صندوق یقین
 یقین كابیتال)  المدار من قبل (

 القوائم المالیة 
 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 وتقریر المراجع المستقل 
 



 

 صندوق یقین للمرابحة باللایر السعودي 
 ) كابیتال (المدار من قبل یقین 

 القوائم المالیة 
 ۲۰۲۲  دیسمبر   ۳۱المنتھیة في  للسنة 

 

 الصفحة  

 ۲ - ۱ مراجع المستقل التقریر 

 ۳ قائمة المركز المالي 

 ٤ قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 

 ٥ قائمة التغیرات في حقوق الملكیة العائدة إلى حاملي الوحدات 

 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: 

 
 
 
 
 
 

 (مدار بواسطة یقین كابیتال)  للمرابحة باللایر السعودي  یقین  تقریر المراجع المستقل إلى السادة حاملي الوحدات في صندوق
 

 تقریر حول مراجعة القوائم المالیة 
 

 رأینا 
 

  للمرابحة باللایر السعودي في رأینا، أن القوائم المالیة تظھر بصورة عادلة، من جمیع النواحي الجوھریة، المركز المالي صندوق یقین  
للمعاییر الدولیة للتقریر  ۲۰۲۲دیسمبر    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.
 

 قمنا بمراجعتھ ما 
 

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

 أساس الرأي 
 

السعودیة. إن مسؤولیتنا بموجب ھذه المعاییر تم توضیحھا  لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً لمعاییر المراجعة الدولیة المعتمدة في المملكة العربیة 
 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
 

 مسؤولیات مدیر الصندوق والمكلفین بالحوكمة عن القوائم المالیة 
 

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    مراجعین والمحاسبینللالسعودیة 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   -عند إعداد القوائم المالیة، فإن مدیر الصندوق مسؤول عن تقییم قدرة الصندوق على االستمرار في أعمالھ واإلفصاح  

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

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

 



 

۲ 

 
 
 
 
 
 

 ) (تتمة  )(مدار بواسطة یقین كابیتال  للمرابحة باللایر السعودي  یقین تقریر المراجع المستقل إلى السادة حاملي الوحدات في صندوق 
 

 القوائم المالیة مسؤولیات المراجع حول مراجعة 
 

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

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

 على القرارات االقتصادیة التي یتخذھا المستخدمون بناًء على ھذه القوائم المالیة.  تؤثر
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 واألحداث ذات العالقة بطریقة تحقق العرض العادل. 
 

والتوقیت المخطط لعملیة المراجعة ونتائج المراجعة الجوھریة، بما في  بالنطاق   - 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 

 صندوق یقین للمرابحة باللایر السعودي 
 (المدار من قبل یقین كابیتال) 

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

 

 إیضاح  
  
 ۲۰۲۱  دیسمبر ۳۱  ۲۰۲۲  دیسمبر ۳۱ 

      الموجودات 
 ۲۰٫۹٤٥٫۸۳٤  ۱۸٫۸۹۸٫٦۲۳  ٥ یماثلھ نقد وما 

 ۲٫۳۱۳٫۹٥۱٫۳۷٤  ۷۰۲٫۲۱۸٫۹٦۳  ٦ موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة 
  و أالربح موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل  

 ٥۷۷٫۲۱۰٫٤۸٤  ۱۸۸٫٦۸٦٫٤۳۸  ۷ الخسارة 
 ۱۷٫۰٥۷٫٥۱٦  ۸٫٤۰٥٫٦٥۳   عقود مرابحة مستحقة  دخل 

 ۲٫۹۲۹٫۱٦٥٫۲۰۸  ۹۱۸٫۲۰۹٫٦۷۷   مجموع الموجودات 
      

      المطلوبات 
 ٤٫٥٥۷٫٤۰۰  ۲٫۰٤۱٫۰٤۹  ۸ أتعاب إدارة مستحقة 

 ۱٤۹٫٤٥۰  ۱۷٦٫٥٦۹  ۹ مطلوبات أخرى 
 ٤٫۷۰٦٫۸٥۰  ۲٫۲۱۷٫٦۱۸   مجموع المطلوبات 

 ۲٫۹۲٤٫٤٥۸٫۳٥۸  ۹۱٥٫۹۹۲٫۰٥۹   صافي الموجودات العائدة إلى حاملي الوحدات 
      

 ۲٫۲۳۷٫۹٥۳٫۳۳٤  ٦۸٥٫۸٦٦٫۱٤٦   الوحدات المصدرة (وحدة) عدد 
      

 ۱٫۳۱  ۱٫۳٤   صافي قیمة الموجودات للوحدة (باللایر السعودي) 
 -  -  ۱۰ اللتزامات المحتملة والتعھدات ا
 

 . جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة ۱۹إلى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 
 



 

٤ 

 صندوق یقین للمرابحة باللایر السعودي 
 (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 
 ٤۷٫۹۳۸٫۹۷٦  ٥۰٫۸۷٤٫۱۳٤  ۱۱   ودخل آخر  عقود مرابحة  من دخل 

بالقیمة العادلة من    أرباح القیمة العادلة من موجودات مالیة
 ۱۲٫۷۸٤٫۷۸۲  ۹٫٦۱٤٫۰٤۰  ۷ خالل الربح أو الخسارة، بالصافي 

   ٦۰٫٤۸۸٫۱۷٦  ٤۰٫۷۲۳٫۷٥۸ 
      

      المصاریف 
 )۱٥٫۰۲٤٫۹۰۷(  ) ۱۳٫۰۹۱٫۳٥٦(  ۸ إدارة أتعاب 

 ) ٦۷۸٫۲۷٦(  ) ٦٥۳٫۹۷٤(  ۹ مصاریف أخرى 
   )۱۳٫۷٤٥٫۳۳۰ (  )۱٥٫۷۰۳٫۱۸۳( 
      

 ٤٥٫۰۲۰٫٥۷٥  ٤٦٫۷٤۲٫۸٤٤   للسنة  الربح
 -  -   للسنة اآلخر  الدخل الشامل 

 ٤٥٫۰۲۰٫٥۷٥  ٤٦٫۷٤۲٫۸٤٤   للسنة مجموع الدخل الشامل  
 

 . جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة ۱۹إلى  ۱اإلیضاحات المرفقة من تعتبر 
 



 

٥ 

 صندوق یقین للمرابحة باللایر السعودي 
 (المدار من قبل یقین كابیتال) 

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

 
  
 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱  ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱ 
    

 ۱٫۷۱٤٫۱٤٤٫۳۳٤  ۲٫۹۲٤٫٤٥۸٫۳٥۸ ینایر  ۱صافي الموجودات العائدة إلى حاملي الوحدات كما في  
 ٤٥٫۰۲۰٫٥۷٥  ٤٦٫۷٤۲٫۸٤٤ للسنة الشامل  الدخل ومجموع   للسنة الربح

    واالستردادات من قبل حاملي الوحدات: االشتراكات 
 ۳٫۰۳۷٫۹٥۰٫٥٦۹  ۱٫٥۳٤٫٥۸٦٫۰۳۹ اصدار وحدات قابلة لالسترداد خالل السنة 
 ) ۱٫۸۷۲٫٦٥۷٫۱۲۰(  ) ۳٫٥۸۹٫۷۹٥٫۱۸۲( استرداد وحدات قابلة لالسترداد خالل السنة 

 ۲٫۹۲٤٫٤٥۸٫۳٥۸  ۹۱٥٫۹۹۲٫۰٥۹ دیسمبر  ۳۱صافي الموجودات العائدة إلى حاملي الوحدات كما في  
    

    الحركة في عدد الوحدات 
    دیسمبر بما یلي:  ۳۱تتلخص الحركة في عدد الوحدات للسنة المنتھیة في 

 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱  ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱ 
 الوحدات   الوحدات  
    

 ۱٫۳۳٤٫۹٤٦٫۰۸۷  ۲٫۲۳۷٫۹٥۳٫۳۳٤ ینایر ۱عدد الوحدات كما في 
 ۲٫۳٤٤٫۱۳۸٫۷۹۲  ۱٫۱٦٦٫۹۸۸٫٦۸٥ لالسترداد خالل السنة اصدار وحدات قابلة 

 ) ۱٫٤٤۱٫۱۳۱٫٥٤٥(  ) ۲٫۷۱۹٫۰۷٥٫۸۷۳( استرداد وحدات قابلة لالسترداد خالل السنة 
 ۲٫۲۳۷٫۹٥۳٫۳۳٤  ٦۸٥٫۸٦٦٫۱٤٦ دیسمبر   ۳۱عدد الوحدات كما في 

 
 . المالیةجزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم  ۱۹إلى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 

 
 



 

٦ 

 صندوق یقین للمرابحة باللایر السعودي 
 (المدار من قبل یقین كابیتال) 

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

 
    
 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱  ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱  إیضاح  

      التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة 
 ٤٥٫۰۲۰٫٥۷٥  ٤٦٫۷٤۲٫۸٤٤   للسنة  الربح

      
      تعدیالت لبنود غیر نقدیة 

 )٤۷٫۷۲٥٫۸۳۲(  ) ٥۰٫۸۷٤٫۱۳٤(  ۱۱ دخل عموالت عقود مرابحة 
 أرباح القیمة العادلة من موجودات مالیة

 )۱۲٬۷۸٤٬۷۸۲(  ) ۹٫٦۱٤٫۰٤۰(  ۷ بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، بالصافي     
      

      التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة: 
 ) ٤٫۳۷۱٫۱۰۹٫۹۳٤(  ) ۳٫٥۹۱٫۰۷۳٫۳٤۸(   اضافات الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة 

 ۳٫۲۰۳٫۸۷۹٫٤۸٥  ٥٫۲٥۳٫٦۷۹٫۸۹۳   بالتكلفة المطفأة متحصالت من بیع الموجودات المالیة 
 إضافات الى موجودات مالیة بالقیمة العادلة من

 ) ۱٫۰۲۹٫۹۹۹٫۹۹۸(  ) ۳۷۷٫۱۰۲٫۳٥۰(  ۷ قائمة الدخل   خالل    
 متحصالت من بیع موجودات مالیة بالقیمة العادلة من 

 ۱٫۰۳۹٫۷٥٥٫٥۸۷  ۷۷٥٫۲٤۰٫٤۳٦  ۷ الربح أو الخسارة  خالل     
 ) ۹٫۳۱۳٫۰٥۸(  ۸٫٦٥۱٫۸٦۳   دخل مرابحة مستحق 
 ۱٫۸۸٥٫۲۹۲  ) ۲٫٥۱٦٫۳٥۱(   أتعاب إدارة مستحقة 

 ۱۰۲٫٥۰۹  ۲۷٫۱۱۹   مطلوبات أخرى 
  ) المستخدمة في(  الناتجة من / صافي التدفقات النقدیة 

 ) ۱٫۱۸۰٫۲۹۰٫۱٥٦(  ۲٫۰٥۳٫۱٦۱٫۹۳۲   األنشطة التشغیلیة 
      

      األنشطة التمویلیة التدفقات النقدیة من 
 ۳٫۰۳۷٫۹٥۰٫٥٦۹  ۱٫٥۳٤٫٥۸٦٫۰۳۹   اصدار وحدات قابلة لالسترداد خالل السنة 
 ) ۱٫۸۷۲٫٦٥۷٫۱۲۰(  ) ۳٫٥۸۹٫۷۹٥٫۱۸۲(   استرداد وحدات قابلة لالسترداد خالل السنة 

الناتجة من   / (المستخدمة في)    صافي التدفقات النقدیة 
 ۱٫۱٦٥٫۲۹۳٫٤٤۹  ) ۲٫۰٥٥٫۲۰۹٫۱٤۳(   األنشطة التمویلیة 

      
 )۱٤٫۹۹٦٫۷۰۷(  ) ۲٬۰٤۷٬۲۱۱(   صافي الزیادة في النقد وما یماثلھ 

 ۳٥٫۹٤۲٫٥٤۱  ۲۰٫۹٤٥٫۸۳٤   النقد وما یماثلھ كما في بدایة السنة  
 ۲۰٫۹٤٥٫۸۳٤  ۱۸٫۸۹۸٫٦۲۳  ٥ النقد وما یماثلھ كما في نھایة السنة 

 
 . جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة ۱۹إلى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 

 



 للمرابحة باللایر السعودي صندوق یقین  
 (المدار من قبل یقین كابیتال) 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۷ 

 معلومات عامة  ۱
 

"الصندوق") ھو صندوق تم تأسیسھ بموجب اتفاقیة بین یقین كابیتال ("مدیر الصندوق")  السعودي ( للمرابحة باللایر  إن صندوق یقین  
تتمثل أھداف الصندوق في تحقیق عائد وتوفیر سیولة تتوافق مع معدالت أسواق المال  الوحدات").    حاملي بالصندوق (" والمستثمرین  

على المدى القصیر والمحافظة على استثمارات حاملي وحدات الصندوق. كما یقدم الصندوق للمستثمرین حلول استثماریة تتوافق مع  
ة من السوق من استثمارات المرابحة قصیرة األجل. إن الصندوق "مفتوح المدة"، وال یقوم  الشریعة اإلسالمیة لتحقیق عائدات منافس

 بتوزیع أي 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  

 الوحدات ھم المستفیدین من موجودات الصندوق.  حاملو مالیة منفصلة للصندوق. وعالوة على ذلك، یعتبر 
 

). بدأ الصندوق  ۲۰۰۸یونیو    ۱٦ھـ (الموافق  ۱٤۲۹  آلخرةاجمادى    ۱۲تم الحصول على ترخیص ھیئة السوق المالیة للصندوق بتاریخ  
 . )۲۰۰۸یولیو  ۱۲الموافق (  ـھ ۱٤۲۹رجب  ۹نشاطھ بتاریخ 

 
ھـ ۱٤۲۷ذو الحجة    ۳تخضع معامالت وأنشطة الصندوق ألحكام الئحة صنادیق االستثمار الصادرة عن ھیئة السوق المالیة بتاریخ  

كما    )۲۰۱٦مایو    ۲۳ھـ (الموافق  ۱٤۳۷شعبان    ۱٦) والمعّدل من قبل مجلس ھیئة السوق المالیة بتاریخ  ۲۰۰٦دیسمبر    ۲٤(الموافق  
 ). ۲۰۲۲فبرایر   ۲٤ھـ (الموافق ۱٤٤۲رجب  ۱۲لسوق المالیة بتاریخ تم تعدیلھ من قبل مجلس ھیئة ا

 
 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 

 القوائم المالیة وعرضھا.  ھذه وملخص (یشار إلیھا مجتمعة بـ “الشروط واألحكام")، فیما یتعلق بإعداد
 
 أسس القیاس  ۲- ۲
 

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

 
 تم إعداد ھذه القوائم المالیة باستخدام أساس االستحقاق المحاسبي واستخدام مبدأ االستمراریة.  ذلك،عالوة على 

 
المتداولة وغیر المتداولة بشكل منفصل  لیس للصندوق دورة تشغیلیة یمكن تعریفھا بوضوح، ولذلك ال یتم عرض الموجودات والمطلوبات  

 في قائمة المركز المالي. وعوضاً عن ذلك، تعرض الموجودات والمطلوبات حسب ترتیب السیولة. 
 
 العملة الوظیفیة و عملة العرض  ۳- ۲
 

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



 للمرابحة باللایر السعودي صندوق یقین  
 (المدار من قبل یقین كابیتال) 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۸ 

 (تتمة)   أسس االعداد ۲
 
 السنة المالیة  ٤- ۲
 

 دیسمبر من كل سنة تقویمیة.  ۳۱في  وتنتھيینایر  ۱تبدأ السنة المالیة للصندوق في 
 
 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 ال توجد وفي السنوات التالیة لھا. 

 
 على المعاییر الحالیة   وتعدیالت  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  
ار، أو تفسیر، أو تعدیل آخر صادر  ولیس لدیھا أي تأثیر جوھري على ھذه القوائم المالیة. لم یطبق الصندوق في وقت مبكر أي معی 

 وغیر ساري بعد. 
 

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

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

األداء المالي  كما یوضح أیًضا أن الكیان "یختبر ما إذا كان األصل یعمل بشكل صحیح" عندما یقوم بتقییم األداء الفني والمادي لألصل. 
 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    ۳تم إجراء تعدیالت طفیفة على المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  

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

 االستحواذ. 
 

 . ۳۷فیذ تعدیالت العقد على معیار المحاسبة الدولي تكلفة تن
 

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

 المستخدمة في تنفیذ العقد.  موجوداتبأي خسارة انخفاض حدثت على ال
 
  



 للمرابحة باللایر السعودي صندوق یقین  
 (المدار من قبل یقین كابیتال) 
 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
 

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

 
، نشر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تعدیالً على ۲۰۲۰نتیجة 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  
  ۳۰، نشر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تعدیالً إضافیًا لتمدید تاریخ الوسیلة العملیة من  ۲۰۲۱مارس    ۳۱ًال لعقد اإلیجار. في  تعدی 

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

. 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 

 
 ۲۰۲۰-۲۰۱۸التحسینات السنویة على المعاییر الدولیة للتقریر المالي  

 
المالي رقم    ۱ • للتقریر  الدولي  المالیة    -  ۹المعیار  اختبار    - األدوات  في  یجب تضمینھا  التي  الرسوم    اثبات ٪ إللغاء  ۱۰یوضح 

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

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

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

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

. ویھدف ھذا التعدیل إلى التوافق مع متطلبات المعیار لخصم التدفقات النقدیة على أساس ما بعد الضریبة.  ٤۱معیار المحاسبة الدولي  
دمج األعمال لتحدیث المراجع إلى اإلطار المفاھیمي للتقریر  ل   ۳تم إجراء تعدیالت طفیفة على المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  

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

 المحتملة في تاریخ االستحواذ. 
 

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

 
 معاییر صادرة وغیر ساریة بعد  ۲- ۳
 

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

  



 للمرابحة باللایر السعودي صندوق یقین  
 (المدار من قبل یقین كابیتال) 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۱۰ 

 والتعدیالت على المعاییر الحالیة (تتمة) المعاییر الجدیدة والتفسیرات  ۳
 
 معاییر صادرة وغیر ساریة بعد (تتمة) 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  ۱المحاسبة الدولي رقم معیار 
   

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

 للبیع وإعادة التأجیر
 ۲۰۲٤ینایر  ۱

   

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

   ۲القوائم المالیة، بیان الممارسة 
 ۲۰۲۳ینایر ۱

   

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

 ۹للتقریر المالي رقم  والمعیار الدولي 
 ۲۰۲۳ینایر  ۱

   

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

 ۱۷تحدیدھا بعد المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
 ۲۰۲۳ینایر  ۱

   

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

 والتغییرات في التقدیرات المحاسبیة واألخطاء 
 ۲۰۲۳ینایر  ۱

   

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

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

   

 المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
 ۲۸ومعیار المحاسبة الدولي رقم  ۱۰   

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

 ۲۸ومعیار المحاسبة الدولي رقم  ۱۰

 مؤجل 

 
 السیاسات المحاسبیة المھمة ٤
 
 نقد وما یماثلھ ال ۱- ٤
 

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

العادیة للموجودات المالیة في تاریخ التداول (أي التاریخ الذي یلتزم فیھ الصندوق  یتم إثبات/ إلغاء إثبات كافة عملیات الشراء والبیع  
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. 
 
بالقیمة العادلة من خالل الربح أو  إن    جمیع الموجودات والمطلوبات المالیة األخرى (بما في ذلك الموجودات والمطلوبات المصنفة 

 یتم إثباتھا أولیاً في تاریخ التداول والذي یصبح فیھ الصندوق طرفًا في األحكام التعاقدیة لألداة.  )الخسارة 
  



 للمرابحة باللایر السعودي صندوق یقین  
 (المدار من قبل یقین كابیتال) 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۱۱ 

 ة)(تتم 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 
من   العادلة  بالقیمة  المالیة  المطلوبات  أو  المالیة  لجمیع  الموجودات  بالنسبة  الخسارة.  أو  الربح  في  مباشرة  الخسارة  أو  الربح  خالل 

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

 
 ات المالیة إلغاء إثبات الموجود ۲- ۲- ٤
 

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

 
 التصنیف والقیاس األولي للموجودات المالیة  ۳- ۲- ٤
 

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

 أدوات الدین 
 

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

 ویعتمد التصنیف والقیاس الالحق ألدوات الدین على: 
 
 و  الموجودات؛نموذج أعمال الصندوق إلدارة  •
 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. 

 
 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 
مسبقاً في الدخل الشامل اآلخر من حقوق الملكیة إلى الربح    المثبتةیة، یتم إعادة تصنیف المكاسب أو الخسائر المتراكمة  الموجودات المال

 . یتم إدراج الربح من ھذه الموجودات المالیة في "دخل التمویل الخاص" باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي.  ة أو الخسار
  



 للمرابحة باللایر السعودي صندوق یقین  
 (المدار من قبل یقین كابیتال) 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۱۲ 

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

 القیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 

كموجودات مالیة  یتم تصنیف الموجودات المالیة التي ال تستوفي معاییر التكلفة المطفأة أو القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  
الربح  بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. یتم عرض الربح أو الخسارة من استثمار الدین الذي یتم قیاسھ الحقًا بالقیمة العادلة في  

 .أو الخسارة في السنة التي نشأت فیھا
 

 أدوات حقوق الملكیة 
 

الملكیة من منظور المصدر. أي األدوات التي ال تحتوي على التزام تعاقدي بالدفع  أدوات حقوق الملكیة ھي أدوات تلبي تعریف حقوق  
 وتثبت وجود فائدة متبقیة في صافي موجودات المصدر. تتضمن أمثلة أدوات حقوق الملكیة األسھم العادیة األساسیة. 

 
ل الربح أو الخسارة، باستثناء الحاالت التي تكون  بعد ذلك، یقوم الصندوق بقیاس جمیع االستثمارات في األسھم بالقیمة العادلة من خال

مل  فیھا إدارة الصندوق قد اختارت، عند اإلثبات األولي، تعیین استثمار في األسھم بالقیمة العادلة بشكل ال رجعة فیھ من خالل الدخل الشا
العاد بالقیمة  أنھا  تتمثل سیاسة الصندوق في تعیین االستثمارات في األسھم على  یتم اآلخر.  الشامل اآلخر عندما  الدخل  لة من خالل 

االحتفاظ بتلك االستثمارات ألغراض أخرى غیر تولید عوائد االستثمار. عند استخدام ھذه الخیار، یتم إدراج مكاسب وخسائر القیمة  
عند االستبعاد. ال یتم اإلبالغ عن  ، بما في ذلك  الربح أو الخسارةالعادلة في خالل الدخل الشامل اآلخر وال یتم إعادة تصنیفھا الحقًا إلى  

منفصل عن التغیرات األخرى في القیمة العادلة. توزیعات األرباح، عندما   خسائر ھبوط القیمة (وعكس خسائر ھبوط القیمة) بشكل  
ت حق الصندوق في  تمثل عائًدا على ھذه االستثمارات، یستمر إثباتھا في قائمة الدخل على أنھا "دخل توزیعات األرباح" عندما یتم إثبا

 تلقي المدفوعات. 
 
 ھبوط قیمة الموجودات المالیة  ٤- ۲- ٤
 

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

 
 عند تطبیق نھج المعلومات المستقبلیة یتم التمییز بین:

 
األدوات المالیة التي لم تتدھور بشكل ملحوظ في جودتھا االئتمانیة منذ اإلثبات األولي أو التي تتمتع بخاطر ائتمانیة منخفضة   ۱

 األولى) و (المرحلة 
 
األدوات المالیة التي تدھورت بشكل ملحوظ في جودتھا االئتمانیة منذ اإلثبات األولي والتي لم تكن مخاطرھا االئتمانیة منخفضة   ۲

 (المرحلة الثانیة). 
 
التقریر. ومع ذلك ال یقع أي  تغطي "المرحلة الثالثة" الموجودات المالیة التي لدیھا دلیل موضوعي على الھبوط في القیمة بتاریخ   ۳

 من موجودات الصندوق في ھذه الفئة. 
 

الثانیة  شھراً    ۱۲ل    یتم إثبات " الخسائر االئتمانیة المتوقعة  للفئة  یتم إثبات "خسائر ائتمانیة متوقعة مدى الحیاة"  بینما  للفئة األولى   "
حتمال المرجح للخسائر االئتمانیة على مدى العمر المتوقع لألداة المالیة.  یتم قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة من خالل تقدیر اال والثالثة. 

تشتمل الموجودات المالیة المحتفظ بھا بالتكلفة المطفأة على األرصدة لدى البنوك. أرصدة البنوك محتفظ بھا لدى بنوك ذات تصنیف  
 ائتماني مرتفع 

  



 للمرابحة باللایر السعودي صندوق یقین  
 (المدار من قبل یقین كابیتال) 
 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
 

 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.  
 

 الفائدة الفعلي. بعد ذلك، یتم قیاس المطلوبات المالیة بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل 
 
 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 
التاریخ. القیمة العادلة للمطلوبات ھي التي  في رأس المال وفي حالة عدم وجوده یتم أخذ األكثر فائدة الذي یمتلكھ الصندوق في ذلك  

 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  
ل مستمر. ویقیس الصندوق األدوات المدرجة في السوق  معامالت للموجودات والمطلوبات بحجم كاف لتوفیر معلومات عن السعر بشك

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

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

 
 الوحدات  حاملي الحقوق العائدة إلى  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  ۱
 

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
 
ات  ال تتضمن األداة أي التزام تعاقدي بتسلیم نقد أو أي موجودات مالیة آخر غیر حقوق المالك في األسھم التناسبیة لصافي موجود 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
 ة. األدا

  



 للمرابحة باللایر السعودي صندوق یقین  
 (المدار من قبل یقین كابیتال) 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۱٤ 

 (تتمة) السیاسات المحاسبیة المھمة ٤
 
 (تتمة)  الوحدات  حاملي الحقوق العائدة إلى  ۳- ٤
 
 (تتمة)  الوحدات القابلة لالسترداد  ۱
 

 یجب أال یكون لدى الصندوق أداة مالیة أخرى أو عقد یحتوي على:  – من اجل تصنیف األدوات كحقوق ملكیة  –الى ذلك  باإلضافة 
 
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 توفي الوحدات المشاركة القابلة لالسترداد في الصندوق تعریف االدوات القابلة لالسترداد  تس
 كأدوات حقوق ملكیة.  اتصنیفھیتم  .علیھ وبناءً ب) - (أ  ۳۲ .۱٦المحاسبة الدولي 

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

یعید الصندوق تصنیفھا كمطلوبات مالیة وقیاسھا بالقیمة العادلة في    ،۳۲  للمحاسبة رقم ب من المعیار الدولي    ۱٦أ و    ۱٦في الفقرتین  
الوحدات. وفي    حامليیف، مع أي اختالفات من القیمة الدفتریة السابقة المثبتة في صافي الموجودات المنسوبة إلى  تاریخ إعادة التصن 

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

 
 بالوحدات التداول  ۲
 

، 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 على إجمالي الوحدات القائمة في یوم التقییم ذ المطلوبات)
 
 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  
 الوحدات الصادرة في تاریخ التقریر. 

 
 الزكاة وضریبة الدخل  ٥- ٤
 

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

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

 المحققة عن االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة التي تم بیعھا على أساس المتوسط 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: 
  



 للمرابحة باللایر السعودي صندوق یقین  
 (المدار من قبل یقین كابیتال) 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۱٥ 

 (تتمة) السیاسات المحاسبیة المھمة ٤
 
 (تتمة)   األخرى المصاریفأتعاب اإلدارة والحفظ و ۷- ٤
 
 أتعاب اإلدارة  ۱- ۷- ٤
 

صافي   ) من٪۰٫٥  :۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱(  ٪۰٫٥قدره  یقوم مدیر الصندوق بتحمیل الصندوق في كل یوم تقییم بأتعاب إدارة بمعدل سنوي  
 الصندوق.  موجوداتقیمة 

 
 أتعاب الحفظ  ۲- ۷- ٤
 

ً   ٪۰٫۰۲أتعاب الحفظ بمبلغ قدره    مصاریفیحمل الصندوق   ً   ٪۰٫۰۲:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱(  سنویا ) من صافي قیمة الموجودات.  سنویا
 یتم احتساب الرسوم المستحقة في كل یوم تداول. 

 
 األخرى  المصاریف  ۳- ۷- ٤
 

أخرى یتم تكبدھا نیابة عن الصندوق بالمعدالت المحددة في شروط وأحكام الصندوق.    مصاریفیسترد مدیر الصندوق من الصندوق أي  
عضو مجلس اإلدارة  ، ومكافأة  والوساطةالمراجعة، والرسوم المعیاریة، والرسوم التنظیمیة، والقانونیة،    اتعاب   المصاریف تشمل ھذه  

 ، والرسوم األخرى المماثلة. المستقل
 
 یماثلھ  وما النقد   ٥
 

 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
    

 ۲۰٫۹٤٥٫۸۳٤  ۱۸٫۸۹۸٫٦۲۳ النقد لدى البنوك 
 
 موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة  ٦
 

یتمثل الرصید في استثمار الصندوق في عقود مرابحة بالسلع ذات عائد ثابت منخفض المخاطر في بنوك محلیة ومنشآت مالیة، یتم قیاس  
 قیاسھا الحقاً بالتكلفة المطفأة، فیما یلي قائمة بالسلع المستثمر بھا: ھذه االستثمارات مبدئیاً بالتكلفة ویتم 

 
 ۲۰۲۱  ۲۰۲۲ وصف 

    
 ۱٫۱۸۱٫۲۸۰٫۲٥٦  ۳۳۰٫۹۸۲٫۹٦۳ بالدیوم

 ۱٫۱۳۲٫٦۷۱٫۱۱۸  ۲٦٥٫۷۹۱٫٦٦۷ بالتینیوم 
 -  ۷۰٫٤٤٤٫۳۳۳ ألمنیوم
 -  ۳٥٫۰۰۰٫۰۰۰ النیكل

 ۷۰۲٫۲۱۸٫۹٦۳  ۲٫۳۱۳٫۹٥۱٫۳۷٤ 
 
 الربح أو الخسارة  موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل  ۷
 

یتمثل ھذا الرصید في استثمار الصندوق في وحدات صنادیق استثماریة محلیة أخرى تستثمر في المرابحات وتدار من قبل شركات  
 استثمار مرخصة من قبل ھیئة السوق المالیة في المملكة العربیة السعودیة. 

  



 للمرابحة باللایر السعودي صندوق یقین  
 (المدار من قبل یقین كابیتال) 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۱٦ 

 (تتمة)  مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل موجودات  ۷
 

 فیما یلي تفاصیل االستثمارات المحتفظ بھا في وحدات الصندوق: 
 

 ۲۰۲۱  ۲۰۲۲ وصف 
    

 ۳۷۷٫۱۰۹٫۷۹٤  ۱۰٤٫٥۳۷٫۱۲٥ صندوق اإلنماء للسیولة باللایر السعودي 
 ۱۱۸٫۹۳۳٫٦۳۷  ٦۷٫٥۲۰٫٤٤۷ صندوق الخیر المالیة للمرابحة باللایر السعودي 

 ۲٦٫٤٦۸٫۸۹٦  ۱٦٫٦۲۸٫۸٦٦ والصكوك  صندوق إتقان للمرابحة 
 ۳۷٫٤۱۲٫٤۹٦  - صندوق سیكو المالیة ألسواق النقد 

 ۱۷٫۲۸٥٫٦٦۱  - صندوق مرابحات األول  
 ۱۸۸٫٦۸٦٫٤۳۸  ٥۷۷٫۲۱۰٫٤۸٤ 
 

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

 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
    

 ٥۷٤٫۱۸۱٫۲۹۱  ٥۷۷٫۲۱۰٫٤۸٤ الرصید االفتتاحي 
 ۱٫۰۲۹٫۹۹۹٫۹۹۸  ۳۷۷٫۱۰۲٫۳٥۰ خالل العالم  مشتراة
 ) ۱٫۰۳۹٫۷٥٥٫٥۸۷(  ) ۷۷٥٫۲٤۰٫٤۳٦( خالل العام  مباعة

 ۱۷۹٫۰۷۲٫۳۹۸  ٥٦٤٫٤۲٥٫۷۰۲ 
    والخسارة   خالل الربحصافي التغیرات في االستثمارات بالقیمة العادلة من 

 ٤٫۹۰۰٫۹٥۱  ٦٫۰٥۸٫٤۸۰ ربح القیمة العادلة المحقق ، بالصافي للسنة 
 ۷٫۸۸۳٫۸۳۱  ۳٫٥٥٥٫٥٦۰ خسارة القیمة العادلة غیر المحققة ، بالصافي للسنة 

 االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل صافي مكاسب القیمة العادلة من 
 ۱۲٫۷۸٤٫۷۸۲  ۹٫٦۱٤٫۰٤۰ الربح أو الخسارة     

 ٥۷۷٫۲۱۰٫٤۸٤  ۱۸۸٫٦۸٦٫٤۳۸ الختامي الرصید  
 
 أتعاب اإلدارة المستحقة  ۸
 

 ۲۰۲۱  ۲۰۲۲  إیضاح  
      

 ۲٫٦۷۲٫۱۰۸  ٤٫٥٥۷٫٤۰۰   الرصید االفتتاحي 
 ۱٥٫۰۲٤٫۹۰۷  ۱۳٫۰۹۱٫۳٥٦  ۱-۸ المصاریف خالل السنة 
 )۱۳٫۱۳۹٫٦۱٥(  ) ۱٥٫٦۰۷٫۷۰۷(   المدفوعات خالل السنة 

 ٤٫٥٥۷٫٤۰۰  ۲٫۰٤۱٫۰٤۹   الختامي الرصید  
 
) ٪۰٫٥:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱(  ٪۰٫٥أتعاب إدارة بمعدل سنوي قدرة    ،تقییمیفرض مدیر الصندوق على الصندوق في كل یوم   ۸-۱

 .الصندوق  موجوداتمن صافي قیمة 
 
 األخرى  مطلوبات  ۹
 

 ۲۰۲۱  ۲۰۲۲  إیضاح  
      

 ٤٦٫۹٤۱  ۱٤۹٫٤٥۰   الرصید االفتتاحي 
 ٦۷۸٫۲۷٦  ٦٥۳٫۹۷٤  ۲-۹ و۱-۹ المصاریف خالل السنة 
 ) ٥۷٥٫۷٦۷(  ) ٦۲٦٫۸٥٥(   المدفوعات خالل السنة 

 ۱٤۹٫٤٥۰  ۱۷٦٫٥٦۹   الختامي الرصید  
  



 للمرابحة باللایر السعودي صندوق یقین  
 (المدار من قبل یقین كابیتال) 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۱۷ 

 (تتمة)  األخرى   المطلوبات ۹
 

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

 
 أتعاب الحفظ  ۱- ۹
 

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

 
 مصاریف أخرى  ۲- ۹
 

 أي مصاریف أخرى تم دفعھا نیابة عن الصندوق وفقًا لشروط وأحكام الصندوق.  باستردادیقوم مدیر الصندوق 
 

 االلتزامات المحتملة والتعھدات  ۱۰
 

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

 دخل عموالت عقود مرابحة ودخل آخر  ۱۱
 

 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
    

 ٤۷٫۷۲٥٫۸۳۲  ٥۰٫۸۷٤٫۱۳٤ دخل مرابحة 
 ۲۱۳٫۱٤٤  - خصم من األول كابیتال

 ٥۰٫۸۷٤٫۱۳٤  ٤۷٫۹۳۸٫۹۷٦ 
 

 مع األطراف ذات العالقة  واألرصدة المعامالت   ۱۲
 

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

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

 . یتم اعتماد جمیع المعامالت مع األطراف ذات العالقة من قبل مجلس إدارة الصندوق. السوق المالیة 
 
 الصندوق والشركات المرتبطة بمدیر الصندوق أطرافًا ذات عالقة بالصندوق.  رعتبر مدی ی 
 

 الرصید نھایة السنة   المعامالت   
 ۲۰۲۱  ۲۰۲۲  ۲۰۲۱  ۲۰۲۲ طبیعة المعامالت طرف ذات عالقة 

         

 یقین كابیتال 

 أتعاب اإلدارة 
 األخرى  األتعابو

 ٤٫٥٥۷٫٤۰۰  ۲٫۰٤۱٫۰٤۹  ) ۱٥٫۰۲٤٫۹۰۷(  ) ۱۳٫۰۹۱٫۳٥٦( ) ۸(ایضاح  
 ۱۲۹٫۳۸۹٫۱۲۹  -  ) ۸۱٫۹۲۱٫۰۰۰(  ) ۱۲۹٫۳۸۹٫۱۲۹( صفقات المرابحة  یقین كابیتال 

 یقین كابیتال 
 الدخل المكتسب 
 ۲٤٤٫۳۰٥  -  ۸٫۳۳٦٫۰۰۰  ) ٦٫۰٤۸٫۰۰۰( من الصفقات 

 صندوق یقین 
 للطروحات األولیة    

 االستثمار في 
 -  ٥٫۰۰٦٫۰٤۷  ) ۹٫۷٦٥٫٦۱٦(  ٥٫۰۰٦٫۰٤۷ وحدات الصندوق 

 صندوق یقین للمرابحة
 االستثمار في 

 -  ٤۱٬۷۹٥٬۹۸٥  -  ٦۸٫۰۰۰٫۰۰۰ وحدات الصندوق 

 صندوق یقین للمرابحة
 االستثمار في 

 -  -  -  ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ وحدات الصندوق 
  



 للمرابحة باللایر السعودي صندوق یقین  
 (المدار من قبل یقین كابیتال) 
 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   ۱۲
 

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

 النسبة المئویة  
  

 ٪ ۰٫٥ أتعاب إدارة 
  بما في ذلك:  األخرى.  والمصاریفالرسوم 

 ٪ ۰٫۰۲ رسوم الحفظ 
 

 تقاریر القطاعات  ۱۳
 

الملكیةیحمل   حقوق  أدوات  من  محفظة  المحلیة  الصندوق  البنوك  عبر  مرابحة  في عقود  واالستثمار  محلیة  مدیر  في صنادیق  یقوم   .
الصندوق بتقییم األداء بشكل دوري ویخصص الموارد لألعمال كوحدة واحدة، وبالتالي، لم یتم تحدید قطاعات تشغیل منفصلة ألغراض  

"قطاعات    ۸ي، لم یتم اإلفصاح عن تقاریر القطاعات كما ھو مطلوب في المعیار الدولي للتقریر المالي  إعداد التقاریر المالیة. وبالتال
 التشغیل". 

 
 تسویة قیمة الوحدة  ۱٤

 
)، قرر مجلس إدارة ھیئة السوق  ۲۰۱۷دیسمبر    ۳۱ھـ (الموافق  ۱٤۳۹  اآلخر ربیع    ۱۳بتاریخ    ۱/٦/۷۲۱۸/۱۷بموجب التعمیم رقم  

) تقیید تسجیل خسائر االئتمان المتوقعة المحتسبة وفقًا للمعیار الدولي  ۲۰۱۷دیسمبر    ۲۸ھـ (الموافق  ۱٤۳۹  اآلخرربیع   ۱۰المالیة في  
 فقط لغرض القوائم المالیة.   ۹رقم  للتقریر المالي

 
م. ومع ذلك، كان  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱المالیة المحتفظ بھا بالتكلفة المطفأة لخسائر االئتمان المتوقعة كما في  تم اعتبار جمیع الموجودات  

. وفقًا لذلك، ال تحتوي ھذه القوائم المالیة على أي تعدیل في خسائر  جوھري تأثیر الخسائر االئتمانیة المتوقعة على ھذه الموجودات غیر 
یلزم تسویة سعر الوحدة المحسوب وفقًا إلطار إعداد التقاریر المالیة المعمول بھ مع سعر الوحدة المحسوب    االئتمان المتوقعة، وبالتالي، ال 

 . غیر المطلوبةلغرض معامالت الوحدة 
 

 القیمة العادلة لألدوات المالیة  ۱٥
 

الموجودات والمطلوبات المالیة للصندوق من األرصدة البنكیة، تشتمل األدوات المالیة على الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة. تتكون  
عوائد عقود مرابحة مستحقة،  بالتكلفة المطفأة، والموجودات المالیة  والموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، و

 أخرى. وأتعاب إدارة مستحقة، ومطلوبات 
 

المالیة المتداولة في األسواق النشطة إلى أسعار السوق المدرجة في نھایة التداول في تاریخ التقریر. تُقیّم  تستند القیمة العادلة لألدوات  
 األدوات التي لم یتم بیعھا بتاریخ التقییم وفقا ألحدث سعر للشراء. 

 
ت  معلومات  لتقدیم  كافیین  وحجم  بمعدل حركة  االلتزام  أو  األصل  معاملة  تمت  إذا  نشطة  السوق  من  تعتبر  مستمر.  أساس  سعیر على 

 القیمة الدفتریة ناقصاً مخصص االنخفاض في قیمة الذمم المدینة والقیمة الدفتریة للذمم الدائنة األخرى تقارب قیمھا العادلة.  المفترض أن
 

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

مصنفة  على مدخالت أخرى غیر األسعار المدرجة في المستوى األول والتي یمكن رصدھا لألصل أو األلتزام    تستند  التي االستثمارات  
 سوق السعودیة).  ال لألموال المتاحة في تداول (  موجودات وقد تم تقییم ھذه االستثمارات باستخدام صافي قیمة ال  ،الثانيعلى أنھا المستوى  

  



 للمرابحة باللایر السعودي صندوق یقین  
 (المدار من قبل یقین كابیتال) 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۱۹ 

 (تتمة) القیمة العادلة لألدوات المالیة  ۱٥
 
 

دلة  یشتمل الجدول التالي على القیمة الدفتریة والقیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة بما في ذلك مستویاتھم في تسلسل القیمة العا
بالقیمة العادلة. وال یشتمل الجدول على معلومات تقدیر القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة التي ال  لألدوات المالیة التي تقاس  

لقیمة العادلة  تقاس بالقیمة العادلة حیث أن القیمة الدفتریة تمثل تقریباً معقوالً للقیمة العادلة ویرجع ذلك إلى قصر مدة األداة المالیة. تستند ا
األسعار المتداولة في األسواق النشطة، لذلك تُصنف   مدخالت غیر  لمقاسة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة علىلالستثمارات ا

 . الثانيضمن المستوى 
 

 المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة الموجودات 
 

 االجمالي   المستوى الثالث   المستوى الثاني   المستوى األول  
        

۲۰۲۲ -  ۱۸۸٫٦۸٦٫٤۳۸  -  ۱۸۸٫٦۸٦٫٤۳۸ 
۲۰۲۱ -  ٥۷۷٫۲۱۰٫٤۸٥  -  ٤۷۷٫۲۱۰٫٤۸٤ 

 
 إدارة المخاطر  – األدوات المالیة  ۱٦

 
العوائد المثلى إلى    تحقیقحتى یتمكن من االستمرار في    مستمرةیتمثل ھدف الصندوق في ضمان قدرة الصندوق على االستمرار كمنشأة  

 حاملي الوحدات وضمان السالمة المعقولة لحاملي الوحدات. 
 

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

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

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

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

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

 
 مخاطر االئتمان  أ) 
 

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

تمان من خالل  ئ األ  مخاطرتتمثل سیاسة الصندوق بإبرام عقود األدوات المالیة مع أطراف ذات سمعة حسنة. یسعى الصندوق للحد من  
 . لألطراف األخرى االئتمانیةلمعامالت مع أطراف محددة، والتقییم المستمر للجدارة تمان، والحد من ائ مراقبة التعرض لمخاطر األ

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

 
 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
    

 ۲٫۳۱۳٫۹٥۱٫۳۷٤  ۷۰۲٫۲۱۸٫۹٦۳ موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة 
 ۲۰٫۹٤٥٫۸۳٤  ۱۸٫۸۹۸٫٦۲۳ ) ٥(إیضاح   یماثلھنقد وما 

 ۷۲۱٬۱۱۷٬٥۸٦  ۲٬۳۳٤٬۸۹۷٬۲۰۸ 
 

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

 
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 جوھریًا ألن الصندوق لیس معرًضا لمخاطر ائتمانیة كبیرة وال یوجد تاریخ من  
 األرصدة. ھذه السترداد  السداد التخلف عن 

  



 للمرابحة باللایر السعودي صندوق یقین  
 (المدار من قبل یقین كابیتال) 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۲۰ 

 (تتمة) إدارة المخاطر  – األدوات المالیة  ۱٦
 
 (تتمة)  مخاطر االئتمان  أ) 
 

 ۳۱و    ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱كما في    مدیر الصندوق بمراجعة تركیز االئتمان لمحفظة االستثمار، اعتماًدا على األطراف المقابلة.یقوم  
 +.  ب بإلى  أیمتلك الصندوق استثمارات ذات تصنیفات ائتمانیة تتراوح من  ،۲۰۲۱دیسمبر 

 
ال یتعرض الصندوق لمخاطر ائتمانیة كبیرة على األدوات المالیة حیث یستثمر الصندوق في عقود مرابحة بسلع قصیرة األجل وعالیة  

یتم إیداع رصید النقد وما یماثلھ لدى البنك السعودي الفرنسي، الذي یتمتع بتصنیف ائتماني خارجي من وكالة مودیز بجودة  االستقرار.  
 . ۲ائتمانیة أ

 
 مخاطر السیولة  ب) 

 
مخاطر السیولة ھي المخاطر المتمثلة في أن الصندوق سیواجھ صعوبة في جمع األموال للوفاء بالتزاماتھ المرتبطة بالمطلوبات المالیة.  

 قد تنتج مخاطر السیولة عن عدم القدرة على بیع أصل مالي بسرعة بمبلغ قریب من قیمتھ العادلة. 
 

فإنھ معرض لمخاطر    وبالتالي، األسبوع،االشتراك في الوحدات واستردادھا في أیام التعامل خالل  تنص شروط وأحكام الصندوق على  
ویمكن استرداد الوحدات بسھولة    بسھولة،. یمكن تحقیق استثمارات الصندوق  الوحدات   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 
 ۲٫۰٤۱٫۰٤۹  -  -  ۲٫۰٤۱٫۰٤۹ مستحقة  إتعاب إدارة 

 ۱۷٦٫٥٦۹  -  -  ۱۷٦٫٥٦۹ مطلوبات أخرى 
 ۲٫۲۱۷٫٦۱۸  -  -  ۲٫۲۱۷٫٦۱۸ 
        

  أقل من سنة  ۲۰۲۱
 سنة إلى 

  سنوات  ٥
 أكثر من 

 اإلجمالي   سنوات  ٥
        المطلوبات المالیة 

 ٤٫٥٥۷٫٤۰۰  -  -  ٤٫٥٥۷٫٤۰۰ مستحقة  إتعاب إدارة 
 ۱٤۹٫٤٥۰  -  -  ۱٤۹٫٤٥۰ مطلوبات أخرى 

 ٤٫۷۰٦٫۸٥۰  -  -  ٤٫۷۰٦٫۸٥۰ 
  



 للمرابحة باللایر السعودي صندوق یقین  
 (المدار من قبل یقین كابیتال) 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۲۱ 

 (تتمة) إدارة المخاطر  – األدوات المالیة  ۱٦
 

 (تتمة)  مخاطر السیولة  ب) 
 

 االستحقاق   جدول
 

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

 

۲۰۲۲ 
 أقل من 

  سنة واحدة 
 أكثر من 

 اإلجمالي   سنة واحدة 
      الموجودات المالیة 

 ۱۸٫۸۹۸٫٦۲۳  -  ۱۸٫۸۹۸٫٦۲۳ نقد وما یماثلھ 
 ۷۰۲٫۲۱۸٫۹٦۳  -  ۷۰۲٫۲۱۸٫۹٦۳ موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة 

 موجودات مالیة بالقیمة العادلة من 
 ۱۸۸٫٦۸٦٫٤۳۸  -  ۱۸۸٫٦۸٦٫٤۳۸ خالل الربح أو الخسارة     

 ۸٫٤۰٥٫٦٥۳  -  ۸٫٤۰٥٫٦٥۳ عقود مرابحة مستحقة  دخل 
 ۹۱۸٫۲۰۹٫٦۷۷  -  ۹۱۸٫۲۰۹٫٦۷۷ 

      المطلوبات المالیة 
 ۲٫۰٤۱٫۰٤۹  -  ۲٫۰٤۱٫۰٤۹ مستحقة  إتعاب إدارة 

 ۱۷٦٫٥٦۹  -  ۱۷٦٫٥٦۹ مطلوبات أخرى 
 ۲٫۲۱۷٫٦۱۸  -  ۲٫۲۱۷٫٦۱۸ 
 

 مخاطر السوق  ج) 
 

 مخاطر أسعار العموالت 
 

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

 
یتعرض الصندوق لمخاطر معدالت عمولة كبیرة حیث أن   المالي، ال  المركز  قائمة  تاریخ  من  ثابت في عقود  اعتباراً  معدل العمولة 

 . المرابحة
 

 مخاطر العملة 
 

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

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

  



 للمرابحة باللایر السعودي صندوق یقین  
 (المدار من قبل یقین كابیتال) 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۲۲ 

 (تتمة) إدارة المخاطر  – األدوات المالیة  ۱٦
 

 (تتمة)  مخاطر السوق  ج) 
 

 مخاطر األسعار 
 

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
 
 یتعرض الصندوق لمخاطر أسعار أدوات حقوق الملكیة المدرجة حیث ال یحتفظ الصندوق بمثل ھذه االستثمارات.  ال
 

 إدارة رأس المال  ۱۷
 

صافي قیمة الموجودات  الوحدات القابلة لالسترداد. یمكن أن یتغیر مبلغ    حاملي ل  العائدةیمثل رأس مال الصندوق صافي الموجودات  
وفقًا لتقدیر    واالستردادات   تقییم، حیث یخضع الصندوق لالشتراكات  یوم القابلة لالسترداد بشكل كبیر في كل    لوحدات ا  العائدة لحاملي 

یتمثل ھدف الصندوق عند إدارة رأس المال في حمایة  دوق.  تقییم، وكذلك التغییرات الناتجة عن أداء الصن یوم  الوحدات في كل    حاملي
وتقدیم مزایا ألصحاب المصلحة اآلخرین والحفاظ    الوحدات،  حامليقدرة الصندوق على االستمرار كمنشأة مستمرة من أجل توفیر عوائد ل
 . على قاعدة رأسمالیة قویة لدعم تطویر األنشطة االستثماریة للصندوق 

 
التي من    موجودات تتمثل سیاسة الصندوق في مراقبة مستوى االشتراكات وعملیات االسترداد المتعلقة بال  المال،   للحفاظ على ھیكل رأس 

 الوحدات القابلة لالسترداد.  حاملي المتوقع أن یتمكن الصندوق من تصفیتھا وتعدیل مبلغ التوزیعات التي قد یدفعھا الصندوق ل
 

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

 األخیر یوم التقییم  ۱۸
 

 ). ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱م (۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱یوم التقییم األخیر لغرض إعداد ھذه القوائم المالیة ھو 
 

  الموافقة على القوائم المالیة ۱۹
 

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


