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 ("عقار") األسهم العقارية الخليجيةصندوق 
 المدار من ِقبل شركة البالد لإلستثمار

 القوائم المالية
 م2015 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 
 صفحة المحتويات

 1 مراجعي احلساباتتقرير 

 2 قائمة املركز املايل

 3 قائمة الدخل

 4 قائمة التدفقات النقدية

 5 العائدة حلاملي الوحدات قائمة التغريات يف صايف املوجودات

 14 - 6 املالية اإليضاحات حول القوائم
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 ("عقار") األسهم العقارية الخليجيةصندوق 
 المدار من ِقبل شركة البالد لإلستثمار

 قائمة المركز المالي
 (ما مل يذكر غري ذلك السعوديةبآالف الرياالت  مجيع املبالغ)

 
 ديسمبر 31كما في     
 م2014  م2015  إيضاح  

       الموجودات
       
 1.319  2.431    وما يعادله النقد

 5.624  2.928  6  غر  املتاجرةلاستثمارات حمتيظ هبا 
 6.943  5.359    الموجودات مجموع

       
       المطلوبات

 47  28  7  مستحقةإدارة عاب أت
 17  21    مستحقة مصاريف
 64  49    المطلوبات مجموع

       
     صافي الموجودات العائدة لحاملي الوحدات

5.310 
  

6،879 
       

 9,991  8.285    باآلالف(الوحدات املصدرة )
       

 للوحدة  –صايف قيمة املوجودات 
 سعودي( ريـال)  

    
0.6409 

  
0.6885 

 
 .ال يتجزأ من هذه القوائم املالية اً ( جزء13( إىل )1تعترب اإليضاحات املرفقة من )
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 ("عقار") األسهم العقارية الخليجيةصندوق 
 المدار من ِقبل شركة البالد لإلستثمار

 الدخلقائمة 
 (ما مل يذكر غري ذلك بآالف الرياالت السعودية مجيع املبالغ)

 
 ديسمبر 31في  للسنة المنتهية    
 م2014  م2015  إيضاح  

       اإليرادات
       

 522   101   10  ، صايفتوزيعات أرباحدخل 
       أرباح متاجرة)خسائر(/

 274   603     أرباح حمققة من استثمارات -
 أرباح غري حمققة )خسائر( احلركة يف  -

 من استثمارات  
   

(822)   709 
    (114)   1.505 

       المصاريف
 (191)  (134)  7، 5  اإلدارة أتعاب

 (67)  5  أخرى مصاريف
 (63) 

    (201)  (254) 
 1،251   (315)    لسنةلربح )الخسارة( الصافي 

 
 ال يتجزأ من هذه القوائم املالية. اً ( جزء13( إىل )1تعترب اإليضاحات املرفقة من )
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 ("عقار") الخليجيةاألسهم العقارية صندوق 
 المدار من ِقبل شركة البالد لإلستثمار

 التدفقات النقديةقائمة 
 (ما مل يذكر غري ذلك بآالف الرياالت السعودية مجيع املبالغ)

 
 ديسمبر 31في  للسنة المنتهية    
 م2014  م5201    

       األنشطة التشغيلية
 1.251   (315)    ربح السنة)خسارة(/ صافي

 الربح مع صايف )اخلسارة(/ صايف تعديالت لتسوية
 النقد الناتج من األنشطة التشغيلية:  
 

      

 قتناة م غري حمققة من استثمارات (أرباح) خسارةاحلركة يف 
 لغر  املتاجرة  

  
 

  
 822 

  
(709) 

     507   542 
       التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

 1.022   1.874     املتاجرة، صايف مقتناة لغر استثمارات 
 14   (19)    ةداره مستحقإاب أتع

 (4)  4     مستحقة مصاريف
 1.574   2.366     صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

 
 األنشطة التمويلية

      

 3.933   689     متحصالت من إصدار وحدات
 (5.865)  (2.043)    املدفوع السرتداد وحدات

 (1،932)  (1.254)    األنشطة التمويليةالمستخدم في صافي النقد 
 (358)  1.112     /)النقص( يف النقد وما يعادلهصايف الزيادة

 1.677   1.319     يف بداية السنةوما يعادله كما  النقد
 1.319   2.431     في نهاية السنةوما يعادله كما  النقد

 
 ال يتجزأ من هذه القوائم املالية. اً ( جزء13( إىل )1اإليضاحات املرفقة من )تعترب 
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 ("عقار") األسهم العقارية الخليجيةصندوق 
 المدار من ِقبل شركة البالد لإلستثمار

 الموجودات العائدة لحاملي الوحداتالتغيرات في صافي قائمة 
 (ما مل يذكر غري ذلك بآالف الرياالت السعودية مجيع املبالغ)

 
 ديسمبر 31في  للسنة المنتهية    
        م2014  م2015    

 7.560   6.879     صافي قيمة الموجودات في بداية السنة
       

  1،251  (315)    ربح السنة /)خسارة(صافي
       

       التغيرات من معامالت الوحدات
  3,933  789     متحصالت من بيع وحدات

 (5.865)  (2.043)    الوحدات املدفوع السرتداد
 (1,932)  (1.254)    صافي التغير من معامالت الوحدات

 6,879   5.310     صافي قيمة الموجودات في نهاية السنة
       
 
 
 
 ديسمبر 31المنتهية في للسنة      

 م2014  م2015      معامالت الوحدات
        (باآلالف)الوحدة 

9.991      الوحدات في بداية السنة    13,181 
1.074      الوحدات املصدرة    5.649 
(2.780)     الوحدات املسرتدة   (8,839)  

(1.706)     صايف التغري يف الوحدات   (3,190) 
8.285      في نهاية السنةالوحدات     9.991  

 
 ال يتجزأ من هذه القوائم املالية. اً ( جزء13( إىل )1تعترب اإليضاحات املرفقة من )

 



 العقارية الخليجية )"عقار"(األسهم صندوق 
 المدار من ِقبل شركة البالد لإلستثمار

 ول القوائم الماليةإيضاحات ح
 م2015ديسمبر  31للفترة المنتهية في 

 (ما مل يذكر غري ذلك الرياالت السعوديةبآالف  مجيع املبالغ)
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 ةنشطاألالصندوق و  -1
 

ثمار هو صندوق استثماري ميتوح تديره شركة البالد لالست صندوق األسهم العقارية اخلليجية )عقار(إن 
شركة تابعة لبنك البالد )"البنك"( لصاحل محلة الوحدات الصندوق. يهدف )"مدير الصندوق"( 

عن طريق االستثمار طويل األجل إىل أعلى معدل ممكن من العائدات تنمية رأس املال الصندوق إىل 
عتمد الصندوق تحقيق هذه الغاية، اول  يف أسهم شركات العقار اخلليجية اجملازة من قبل ااهيئة الشرعية.

جملس  دولاق أسو  املخاطر يف االستثمار يفيجية استثمار خالية من املخاطر من خالل تنويع إسرتات
 التعاون اخلليجي. 

 
م. وعمل مبوجب األنظمة الصادرة من مؤسسة النقد العريب 2007يناير  1بدأ الصندوق عملياته يف 

هـ 1427ذو احلجة  3بتاريخ  1-219-2006السعودي حىت أصدرت هيئة السوق املايل القرار رقم 
م( بأنظمة الصناديق االستثمارية اليت تيصل املتطلبات اليت يتعني على 2006ديسمرب  24)املوافق 

مجيع الصناديق االستثمارية إتباعها يف اململكة العربية السعودية. مت إعتماد أنظمة ولوائح الصندوق 
 م.2009يناير  20وق املالية يف مبدئياً بواسطة مؤسسة النقد العريب السعودي وأقرته هيئة الس

 
يتعامل مدير الصندوق مع حاملي الوحدات، يعترب مدير الصندوق أن الصندوق وحدة حماسبية 

باإلضافة إىل  وبناءاً على ذلك، يقوم مدير الصندوق بإعداد قوائم مالية منيصلة للصندوق. مستقلة.
 موجودات الصندوق.صايف املستييدين من الكني املذلك، يعترب حاملي الوحدات 

 
 اللوائح النظامية -2
 

 22خيضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار )"اللوائح"( املنشورة من قبل هيئة السوق املالية بتاريخ 
م( واليت تنص على األمور اليت يتعني على مجيع الصناديق 2007يناير  12هـ )املوافق 1427ذو احلجة 

 السعودية إتباعها.االستثمارية يف اململكة العربية 
 

  أسس اإلعداد -3
 

 بيان اإللتزام 3-1
عن  ةوفقًا ملعايري احملاسبة املتعارف عليها يف اململكة العربية السعودية الصادر  القوائم املاليةمت عر  

 ااهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني.  
 

  أسس القياس 3-2
ملتاجرة واليت ا يظ هبا بغر احملتوفقاً ملبدأ التكلية التارخيية باستثناء االستثمارات  القوائم املاليةمت إعداد 

  .مبدأ اإلستمراريةاالستحقاق احملاسيب و  أساسيتم قياسها بالقيمة العادلة، باستخدام 



 األسهم العقارية الخليجية )"عقار"(صندوق 
 المدار من ِقبل شركة البالد لإلستثمار  

 ول القوائم الماليةإيضاحات ح
 م2015ديسمبر  31للفترة المنتهية في 

 (ما مل يذكر غري ذلك الرياالت السعوديةبآالف  مجيع املبالغ)
 

- 7 - 
 

 عملة العرض والنشاط 3-3
مجيع ن إالذي يعترب عملة النشاط الرئيسية للصندوق.  بالريال السعودي القوائم املاليةمت عر  هذه 

 .سعوديال ريـألف ألقرب  تقريبهامت  بالريال السعوديالبيانات املالية املبينة 
 

 والتقديرات األحكامستخدام ا 3-4
قديرات والت األحكام، يتطلب إعداد القوائم املالية من اإلدارة استخدام اإلعتياديالنشاط يف سياق 

واإلفرتاضات اليت قد تؤثر يف تطبيق السياسات وعلى املبالغ املبينة للموجودات واملطلوبات واإليرادات 
 . وقد ختتلف النتائج اليعلية عن هذه التقديرات.صاريفوامل
 

تتم مراجعة التقديرات واإلفرتاضات املتعلقة هبا على أساس مستمر. يتم إظهار مراجعة التقديرات 
 ثر هبا.الالحقة اليت تتأ والسنواتاليت يتم فيها مراجعة هذه التقديرات  السنةاحملاسبية يف 

 
 السياسات المحاسبية الهامة -4

 
 لقوائم املاليةا القوائم املالية مع تلك املطبقة يفاملطبقة عند إعداد هذه السياسات احملاسبية  تتماشى

 .2014ديسمرب  31السنوية للسنة املنتهية يف 
 

 االستثمارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة 4-1
ها يف " عندما يتم شراؤها بغر  إعادة بيعبغر  املتاجرةيتم تصنيف االستثمارات كـ "استثمارات 

عر ستضمن راق املالية املتاجرة يتم تسجيلها مبدئياً بالتكلية واليت تاملدى القصري. االستثمارات يف األو 
. وبعد القياس يةاألوراق املال هذه الصندوق ألغرا  إقتناء اليت يتكبدهامجيع النيقات  إضافة إىلالشراء 

األرباح عرتاف بيتم اإلو األويل، يتم قياس االستثمارات احملتيظ هبا بغر  املتاجرة بالقيمة العادلة 
مة باستثناء دخل توزيعات األرباح الذي يظهر بشكل منيصل يف قائ واخلسائر الناجتة يف قائمة الدخل

 احملققة بطريقة رياألرباح واخلسائر غيتم حتديد . يتم حتديد األرباح واخلسائر احملققة عند البيع و الدخل
 متوس  التكلية.

 
 محاسبة تاريخ التداول 4-2

اريخ عن إثبات كافة العمليات اإلعتيادية املتعلقة بشراء وبيع املوجودات املالية بت يتم إثبات والتوقف
التداول، أي التاريخ الذي يتعهد فيه الصندوق بشراء أو بيع املوجودات. العمليات اإلعتيادية املتعلقة 

الل فرتة خ بشراء أو بيع املوجودات املالية هي العمليات اليت تتطلب أن يتم تسليم تلك املوجودات
 املتعارف عليها يف السوق. األحكام زمنية تنص عليها األنظمة أو تلك

 
يتم إثبات كافة املوجودات واملطلوبات املالية األخرى مبدئيًا بتاريخ التداول، أي التاريخ الذي يصبح 

  اً يف األحكام التعاقدية لألداة.طرف الصندوقفيه 



 األسهم العقارية الخليجية )"عقار"(صندوق 
 المدار من ِقبل شركة البالد لإلستثمار  

 ول القوائم الماليةإيضاحات ح
 م2015ديسمبر  31للفترة المنتهية في 

 (ما مل يذكر غري ذلك الرياالت السعوديةبآالف  مجيع املبالغ)
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 أتعاب اإلدارة والمصاريف األخرى 4-3
. منصوص عليها يف أحكام وشروط الصندوقومبالغ بنسبة األخرى اإلدارة  صاريفوم أتعابتستحق 

 واستحقاقها كل يوم تقييم.يتم إحتساب هذه األتعاب 
 

 المخصصات  4-4
يتم إثبات خمصص ما إذا كان للصندوق نتيجة ألحداث سابقة إلتزام قانوين حايل أو ضمين ميكن 

ر هذه وميكن تقدي إحتمال وجود ضرورة إقتصادية لسداد ذلك اإللتزام.تقديره بشكل موثوق، مع 
 اإللتزامات بصورة يعتمد عليها.

 
 الزكاة/الضرائب 4-5

 إن الزكاة/الضريبة هي من التزام حاملي الوحدات وال يتم التخصيص اها يف هذه القوائم املالية.
 

 توزيعات األرباح خلد 4-6
 نشوء احلق يف استالم الدفعات.يتم إثبات توزيعات األرباح عند 

 
 وما يعادله النقد 4-7
ميعي يتم مع بنك البالد يف حساب جت احلسابات االستثماريةيف من األرصدة  النقد وما يعادلهتكون ي

 إدارته من ِقبل مدير الصندوق.
 

 سترداد الوحدات اإشتراك و  4-8
قييم الذي يتم فيه يوم التدة بصايف قيمة املوجودات للوحدة يف املكتتبة واملسرت يتم تسجيل الوحدات 

 كتتاب واالسرتداد.إل استالم طلبات ا
 

 صافي قيمة الموجودات  4-9
يتم إحتساب صايف قيمة املوجودات املدرجة لكل وحدة يف قائمة املركز املايل بقسمة صايف موجودات 

 بنهاية السنة. د الوحدات املصدرةالصندوق على عد
 

 العمالت األجنبية تحويل 4-10
ار الصرف السائدة بأسع للصندوقيتم حتويل املعامالت اليت تتم بالعمالت األجنبية إىل عملة النشاط 

 يف تاريخ املعاملة. املوجودات واملطلوبات النقدية اليت تتم بالعمالت األجنبية يف تاريخ قائمة املركز املايل
يتم حتويلها إىل عملة النشاط بأسعار الصرف السائدة يف ذلك التاريخ. يتم إثبات فروقات أسعار 

األجنبية  ترمجة العمالت قائمة الدخل. أرباح وخسائر ترمجة العمالت األجنبية يف الصرف الناجتة من
 على البنود غري النقدية احململة بالقيمة العادلة يتم إدراجها كجزء من تسويات القيمة العادلة يف قائمة الدخل.
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 األدوات المالية 4-11
ة املوجودات واملطلوبات املالية يف الوقت الذي يصبح فيه الصندوق طرفاً يف األحكام التعاقدي إثباتيتم 

 يف باشرةً م تسجيلهايتم ، ات املوجودات واملطلوبات املاليةلألداة. أي أرباح أو خسائر عند إلغاء إثب
  قائمة الدخل.

 األخرىالمصاريف أتعاب اإلدارة و  -5
 

( ٪3: م2014) ٪3كتتاب بنسبة ال تزيد عن إ مصاريفيقوم مدير الصندوق بتحميل كل مستثمر 
 اإلدارية وختصم من املتحصل من الوحدات املصدرة. املصاريفكتتاب لتغطية إل من قيمة ا

 
( من صايف ٪2: م2014) ٪2يقوم مدير الصندوق بتحميل الصندوق أتعاب إدارة مبعدل سنوي 

صم بشكل ربع سنوي الصندوق موجوداتيف كل تاريخ تقييم لصايف  املوجوداتقيمة  يتم إدراج  .وختخ
 رسوم احليظ وأتعاب ااهيئة الشرعية ضمن أتعاب اإلدارة حسب أحكام وشروط الصندوق.

 
دود اليت وردت يف احلاليت تكبدهتا نيابة عن الصندوق يف  املصاريفكما يسرتد مدير الصندوق بعض 

 الصندوق.حكام شروط وأ
 

 فيما يلي ملخص للمصاريف األخرى:
 م2014  م2015  إيضاح  

 26  26    مصاريف قياس
 22  23  1-5  األتعاب املهنية

 12  12    لتداو هيئة السوق املالية و رسوم 
 3  6  2-5  أخرى

    67  63 
 
 23من  املوجودات لليرتةقام مدير الصندوق خالل السنة باحتساب مبدئي أعلى لصايف قيمة  5-1

 ريـال 10.000إىل أتعاب املراجعة املعّدلة بقيمة  اً ستنادإم 2015ديسمرب  9حىت م 2015يوليو 
سعودي واليت مل تعتمدها هيئة السوق املالية يف ذلك التاريخ. وقام مدير الصندوق خالل شهر ديسمرب 

تعاب املراجعة إىل أ اً ستنادإاملبينة بإعادة احتساب وختييض صايف قيمة املوجودات لليرتة م 2015
بل هيئة من قِ ًا سعودي كما تنص عليه اتياقية مدير الصندوق املعتمدة سابق ريـال 22.500والبالغة 

السوق املالية. قام مدير الصندوق باحملاسبة بشكل مناسب عن اليرق الناتج يف سجالت الصندوق. 
سعودي  ريـال 51.86لي الوحدات والصندوق مببلغ وبناءً على ذلك قام مدير الصندوق بتعويض حام

سعودي، على التوايل فيما يتعلق بالوحدات املكتتبة واملسرتدة على أساس صايف قيمة  ريـال 254.45و
  املوجودات األعلى خالل اليرتة املذكورة.
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 سعودي. يتم توزيع هذه ريـال 369تشتمل املصاريف األخرى على مصاريف الطباعة مببلغ  5-2
 على التكلية اليعلية للطباعة. بل مدير الصندوق بناءً النيقات على الصندوق من قِ 

 
  لمتاجرةا غرضل نشأةالمستثمارات ا -6

 
 م2014  م2015  إيضاح  

 4.609  2.928    أسهم
 1.015  -       صناديق استثمارية

  6-1  2.928  5.624  
       

 4.785  2.911    التكلية
 839  17    غري حمققة، صايف أرباح

    2.928  5.624 
 

 الصندوق يف األسواق التالية: مدير استثمر 6-1 
 

 الوصف بحسب 
 الجغرافيالقطاع 

  النسبة المئوية 
 للقيمة السوقية

 
 التكلفـــة

 
 القيمة السوقية

 م4201  م5201  م4201  م5201  م2014  م5201  
 3.264  1.387  2.056  673  58  47  السوق السعودي
 1.873  1.083  1.845  1.354  33  37  السوق اإلمارايت 
 372  355  564  564  7  12  السوق القطري
 115  103  320  320  2  4  السوق الكوييت

 5.624  2.928  4.785  2.911  100  100  اإلجمالي
 

 عالقة ذويمعامالت مع أطراف  -7
 

ضع العالقة اليت خت ذويلألعمال، يقوم الصندوق بالتعامل مع األطراف  اإلعتياديضمن السياق 
بل من ق القةالع ذويمع األطراف  يتم إعتماد كافة املعامالت. الصندوق شروط وأحكامبدورها إىل 
 الصندوق. جملس إدارة

 
بنك البالد العالقة ب ذويوالشركات  (الشركة األم ملدير الصندوق) يعترب مدير الصندوق وبنك البالد

 صندوق.بالعالقة  ذويأطرافاً 
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 مبلغ المعامالت

 خالل السنة
 

 الرصيد الختامي
 الطرف

 2015  طبيعة المعاملة  ذو العالقة
 

2014 
 

2015 
 

2014 
 47  28  191  134  أتعاب اإلدارة  شركة البالد لالستثمار 

 )رصيد يعادلهنقد وما   
 حساب االستثمار(  

 
- 

 
- 

 
691 

 
1.319 

           
 -  -  -  -  وحدات مشرتاة  صندوق املرابح

 -  -  204   241  وحدات مسرتدة  
 241  -  -  -  رصيد هنائي  
           

 -  -  304  -  وحدات مشرتاة  صندوق أصايل
 -  -  -  241  وحدات مسرتدة  
 774  -  -  -  رصيد هنائي  
           

 -  -  394  -  وحدات مشرتاة  صندوق إمثار
 -  -  733  -  وحدات مسرتدة  
 -  -  -  -  رصيد هنائي  
 

يقوم مدير الصندوق بأخذ رسوم إشرتاك لتغطية املصاريف اإلدارية من املشرتكني ومث خصمها من 
 (.5الوحدات املصدرة )إيضاح 

 
 كتتاب واسترداد الوحداتإ -8

 
، من لبالدا بنكفروع ويف  فق اململكة العربية السعودية  داخلللشراء متاحة وحدات الصندوق إن 
ربعاء )"يوم ألاحد و األ. يتم حتديد صايف قيمة املوجودات كل يومي إعتباريهطبيعية و  شخصياتقبل 

تقييم"(. حتدد صايف قيمة موجودات الصندوق لغر  شراء أو بيع الوحدات عرب قسمة صايف قيمة 
لقيمة العادلة ملوجودات الصندوق ناقًصا مطلوبات الصندوق( على العدد اإلمجايل املوجودات )ا

 للوحدات املتبقية يف يوم التقييم احملدد.
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 األدوات المالية وإدارة المخاطر -9
 

تتكون االستثمارات احملتيظ هبا للمتاجرة و و  النقد وما يعادلهتتكون املوجودات املالية للصندوق من 
عادلة املستحقة. يتم قيد االستثمارات املقتناة ألغرا  املتاجرة بالقيمة ال املصاريفاملطلوبات املالية من 

ال ختتلف  ألدواتااهذه  القيمة العادلةاإلدارة أن وتعتقدوبالنسبة للموجودات واملطلوبات املالية األخرى 
 الدفرتية. جوهرياً عن قيمها

 
وي دراية لديهم ذالقيمة العادلة هي القيمة اليت يتم مبوجبها تبادل أصل أو سداد إلتزام بني أطراف إن 
وجودات تكون األدوات املالية من املت. وتتم بنيس شروط التعامل مع أطراف مستقلةيف ذلك  الرغبة

 واملطلوبات املالية. 
 

 يف االستمرار وفقاً ملبدأ االستمرارية ليتمكن من االستمراريهدف الصندوق إىل ضمان مقدرة الصندوق 
 يف تقدمي عائدات جمزية حلاملي الوحدات والتأكد من احلماية املعقولة حلاملي الوحدات.

 
 إجراءو راقبة العائد على صايف املوجودات مبخرى األوجودات امليدير الصندوق حميظة استثماراته و 

يعتمد هيكل رأس  .السوقضوء التغريات اليت تطرأ على ظروف  االستثمارية يفلسياسته تعديالت ال
 املال على إصدار الوحدات واسرتدادها. 

 
 يتم حتديد توزيع املوجودات بواسطة مدير الصندوق لتحقيق أهداف االستثمار.

 
ف كافة يحيتيظ الصندوق مبراكز يف أدوات مالية خمتلية وفقًا لسياسته االستثمارية. ويتم تصن

ت ملخاطر اإلئتمان وخماطر معدال". يتعر  الصندوق للمتاجرة حمتيظاالستثمارات كاستثمارات "
 العمولة والسيولة وخماطر العمالت:

 
 مخاطر اإلئتمان 9-1

ىل تكبد إلتزاماته مما يؤدي إداة مالية على الوفاء بأل ما يفهي عدم مقدرة طرف إن خماطر اإلئتمان 
 خلسارة مالية.الطرف اآلخر 

 
ة أساسية وما يف حكمها واحملتيظ هبا بصور  النقد وما يعادلهيتعر  الصندوق ملخاطر اإلئتمان بشأن 

 ( تتمتع بتصنيف إئتماين جيد.7اح عالقة )إيض ذويلدى أطراف 
 

العالقة  ويذاحلد األعلى للتعر  يف تاريخ التقرير متمثلة بواسطة القيمة الدفرتية للموجودات املالية 
 يف تاريخ قائمة املركز املايل.
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 مخاطر أسعار األسهم 9-2
 خماطر أسعار األسهم هي خماطر التقلبات يف قيمة األدوات املالية بسبب التغريات يف أسعار السوق.

 
املتاجرة حيث  لغر اجتة من حميظة استثماراته املقتناة النو يتعر  الصندوق ملخاطر أسعار األسهم 

تتكون االستثمارات الرئيسية من أسهم مدرجة. تدار خماطر أسعار األسهم من خالل تنويع احمليظة 
االستثمارية. يتم ذلك من خالل االستثمار يف أسهم يف قطاعات جغرافية خمتلية يف األسواق اخلليجية 

 .( واملراقبة املستمرة ألسعار األسهم بواسطة مدير الصندوق6)إيضاح 
 
 مخاطر السيولة 9-3

خماطر السيولة هي املخاطر اليت يواجه فيها الصندوق صعوبة يف توفري أموال ملقابلة إلتزاماته املرتبطة 
باملطلوبات املالية والدفعات السرتداد الوحدات. كما تنشأ خماطر السيولة من عدم إمكانية بيع أصل 

 مايل بسرعة مببلغ يقارب قيمتها العادلة.
 

الصندوق على إمكانية اإلشرتاك واسرتداد الوحدات يف كل يوم تقييم وبالتايل  وشروط أحكامتنص 
يتعر  الصندوق ملخاطر السيولة ملقابلة اسرتداد الوحدات يف أي وقت. تعترب استثمارات الصندوق 
قابلة للتحقق وميكن تسييلها يف أي وقت. إال أن مدير الصندوق يقوم بوضع إرشادات حمددة 

يولة ومراقبة متطلبات السيولة بصورة منتظمة للتأكد من توفر السيولة الكافية ملقابلة اإللتزامات للس
 عند استحقاقها. 

 
 مخاطر العمالت 9-4

 أسعار الصرف لتغريات يفخماطر العمالت هي خماطر التقلبات اليت تطرأ على قيمة أداة مالية بسبب ا
 األجنيب.

 
 للصندوق تتم بعمالت خليجية خمتلية مرتبطة بالدوالر األمريكي باستثناءمجيع املوجودات املالية 

الدينار الكوييت وهو غري مرتب  بالكامل بالدوالر األمريكي. يتم إدارة خماطر العمالت باملراقبة 
 املستمرة للتعر .
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 الدخل المستبعد من قائمة الدخل -10
 

وك يف الصندوق، فإنه يتم استبعاد الدخل املشكطبقًا لإلتياقية بني الصندوق وحاملي الوحدات يف 
توافقه مع أحكام الشريعة من قائمة الدخل ويتم دفعه حلساب األعمال اخلريية. يتم حتديد هذه املبالغ 

 بناًء على املعلومات املتوفرة لإلدارة عند إعداد القوائم املالية.
 

 ة العادلةالقيم -11
 

ة بني مها من بيع أصل أو دفعها لتحويل التزام يف معاملة نظاميالقيمة العادلة هي القيمة اليت يتم استال
املشاركني يف السوق الرئيسي يف تاريخ القياس األساس. تتكون األدوات املالية من املوجودات 

 واملطلوبات املالية.
 
للصندوق من أرصدة لدى البنوك وحساب االستثمار لدى مدير الصندوق املالية  املوجوداتتتضمن  

 قة. ستحامل املصاريف املالية من طلوباتواالستثمارات املقتناة لغر  املتاجرة تتكون امل
 

ت املالية ال ختتلف القيمة العادلة لألدوا االستثمارات املقتناة لغر  املتاجرة بالقيمة العادلة.تقيد 
دث تقلبات يف األسهم قد  سواق. إن التقلبات يف أجوهرياً عن القيمة الدفرتية  حمليظة االستثمارية.احتخ

 
 آخر يوم تقييم -12

 
 .م(2014 ديسمرب 31 م:2014)م 2015 ديسمرب 30هو  للسنةآخر يوم تقييم 

 
 إعتماد القوائم المالية -13

 
هـ 1437 مجادى اآلخرة 14 تاريخمت إعتماد القوائم املالية لإلصدار بواسطة جملس إدارة الصندوق ب

 م(.2016مارس  23 املوافق)
 


