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 ("المرابح"صندوق المرابح بالريال السعودي )
  المدار من ِقبل شركة البالد لالستثمار

  القوائم المالية
 م2015 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 
 صفحة المحتويات

 1 احلساباتمراجعي تقرير 

 2 قائمة املركز املايل

 3 قائمة الدخل

 4 قائمة التدفقات النقدية

 5 حلاملي الوحدات قائمة التغريات يف صايف املوجودات

 14 - 6 املالية اإليضاحات حول القوائم
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 ("المرابح"صندوق المرابح بالريال السعودي )
 المدار من ِقبل شركة البالد لالستثمار

 قائمة المركز المالي
 (غري ذلك ما مل يذكر الرياالت السعوديةالف بآ مجيع امللالغ)

 
 ديسمبر 31كما في     
 م2014  م2015  إيضاح  

       الموجودات
 1.373  2.316    يعادلهنقد وما 

 285.271  229.450  6  استثمارات
 م  استثمارات مقتناة حىت  يرادات مستحقةإ
 تاريخ االستحقاق  

   
1.751  859 

 287.503  233.517    مجموع الموجودات

 المطلوبات
   

   

 أتعاب إدارة مستحقة
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172  179 

 11  11    مستحقة صاريفم
 190  183    مجموع المطلوبات

 287.313  233.334    صافي الموجودات العائدة لحاملي الوحدات
 245.575  197.730     (باآلالفالوحدات املصدرة )

 لكل وحدة  -صافي قيمة الموجودات 
 (ريـال سعودي)  

   
1.1800  1.1700 

 
 ال يتجزأ م  هذه القوائم املالية. اً ( جزء11( إىل )1تعترب اإليضاحات املرفقة م  )
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 ("المرابح"صندوق المرابح بالريال السعودي )
 المدار من ِقبل شركة البالد لالستثمار

 قائمة الدخل
 (ما مل يذكر غري ذلك الرياالت السعوديةالف بآ مجيع امللالغ) 

 
 ديسمبر 31للسنة المنتهية في    
 م2014  م2015  إيضاح 

      اإليرادات
 1.900   2.916    م  مراحبة سلع أرباح

 197   197    يف صكوك أرباح استثمار
      متاجرة، صايف أرباح
 112   220    حمققة م  استثمارات  أرباح   
 541   -      أرباح غري حمققة م  استثماراتاحلركة يف    
    3.333   2.750 

      لمصاريفا
 (607)  (748)  7، 5 أتعاب اإلدارة

 (43)  (39)  5 أخرى مصاريف
   (787)   650 

 2.100   2.546    الدخل للسنةصافي 
 

 .ال يتجزأ م  هذه القوائم املالية اً ( جزء11( إىل )1تعترب اإليضاحات املرفقة م  )
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 ("المرابح"بالريال السعودي )صندوق المرابح 
 المدار من ِقبل شركة البالد لالستثمار

 التدفقات النقدية قائمة
 (ما مل يذكر غري ذلك الرياالت السعوديةالف بآ مجيع امللالغ) 

 
 ديسمبر 31للسنة المنتهية في   
 م2014  م2015  

     األنشطة التشغيلية
 2.100   2.546   لسنةربح ا صافي

 الناتج م  الربح مع صايف النقد صايف ةتعديالت لتسوي
     األنشطة التشغيلية:)املستخدم يف(   

 (2.097)  (3.113)  كصكو  واستثمار يفسلع أرباح م  عقود مراحبة احلركة يف 
 (541)  -      مقتناة لغرض املتاجرة غري حمققة م  استثمارات أرباح
  (567)  (538) 

     الموجودات والمطلوبات التشغيلية:التغييرات في 
 (48.542)  55.821   ، صايفاستثمارات
 15   (7)  مستحقة أتعاب إدارة

 2.442   2.221   كوكواستثمار يف ص سلع أرباح مستلمة م  أرباح م  عقود مراحبة
 (46.623)  57.468   ةاألنشطة التشغيلي/)المستخدم في( صافي النقد الناتج من

     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
 337.515   435.719   مصدرة متحصالت وحدات

 (299.781)  (492.244)  وحدات مسرتدة مدفوع
 37.734   (56.525)  ةاألنشطة التمويلي/الناتج من (المستخدم في) صافي النقد

 (8.889)  943   يعادلهيف النقد وما  )النقص(/الزيادة صايف
 10.262   1.373   كما يف بداية السنة  يعادلهالنقد وما 
 1.373   2.316   السنةفي نهاية كما يعادله  النقد وما 

 
 ال يتجزأ م  هذه القوائم املالية. اً ( جزء11( إىل )1تعترب اإليضاحات املرفقة م  )
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 ("المرابح"صندوق المرابح بالريال السعودي )
 البالد لالستثمارالمدار من ِقبل شركة 

 قائمة التغيرات في صافي الموجودات
 (ما مل يذكر غري ذلك بآالف الرياالت السعودية مجيع امللالغ) 

 
 ديسمبر 31للسنة المنتهية في  
 م2014  م2015 

 247.479   287.313  لسنةصافي قيمة الموجودات في بداية ا
 2.100   2.546  السنةصافي ربح 

    معامالت الوحداتالتغييرات من 
 337.515   439.719  متحصالت م  بيع وحدات

 (299.781)  (492.244) قيمة الوحدات املسرتدة
 37.734   (56.525) صافي التغير من معامالت الوحدات

 287.313   233.334  السنةصافي قيمة الموجودات في نهاية 
    
  
 ديسمبر 31للسنة المنتهية في  

 م2014  م2015  معامالت الوحدات 
    )الوحدات باآلالف(

 213.394   245.575  السنةالوحدات في بداية ا
 289.705   371.335  وحدات مصدرة
 (257.524)  (419.180) وحدات مسرتدة

 32.181   (47.845) صايف التغري يف الوحدات
 245.575   197.730  السنةالوحدات في نهاية 

 
 ال يتجزأ م  هذه القوائم املالية. اً ( جزء11( إىل )1اإليضاحات املرفقة م  ) تعترب
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 ("المرابح"صندوق المرابح بالريال السعودي )
 من ِقبل شركة البالد لالستثمار المدار

 ول القوائم الماليةإيضاحات ح
 م2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 (ما مل يذكر غري ذلك الرياالت السعوديةبآالف  مجيع امللالغ)
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 األنشطةالصندوق و  -1
 

تثمار م  قلل رركة اللالد لالس ويدارهو صندوق استثماري مفتوح مت تأسيسه  املرابحإن صندوق 
)"مدير الصندوق"( وهي رركة تابعة للنك اللالد )"اللنك"( ملصلحة حاملي وحدات الصندوق. يهدف 

املراحبة  قإدارة السيولة م  خالل استثمارها بشكل فعال يف بيع ورراء السلع ع  طريالصندوق إىل 
 .واليت ال ختالف أحكام الشريعة واالستثمار يف الصكوك

م. وعمل مبوجب األنظمة الصادرة م  مؤسسة النقد العريب 2006يناير  1بدأ الصندوق عملياته يف 
هـ 1427ذو احلجة  3بتاريخ  1-219-2006السعودي حىت أصدرت هيئة السوق املايل القرار رقم 

لى ع م( بأنظمة الصناديق االستثمارية اليت تفصل املتطللات اليت يتعني2006ديسمرب  24)املوافق 
مجيع الصناديق االستثمارية إتلاعها يف اململكة العربية السعودية. مت إعتماد أنظمة ولوائح الصندوق 

 م.2009يناير  20ملدئياً بواسطة مؤسسة النقد العريب السعودي وأقرته هيئة السوق املالية يف 

 لة.لية مستقيتعامل مدير الصندوق مع حاملي الوحدات يف الصندوق على أساس أنه وحدة حماس
باإلضافة إىل ذلك، يعترب  وبناء على ذلك، يقوم مدير الصندوق بإعداد قوائم مالية منفصلة للصندوق.

 .املالكني املستفيدي  م  صايف موجوداتهحاملو الوحدات 
 

 اللوائح النظامية -2
 

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

 االستثمارية يف اململكة العربية السعودية إتلاعها.
 

  أسس اإلعداد -3
 
 بيان اإللتزام 3-1

ع   ةوفقًا ملعايري احملاسلة املتعارف عليها يف اململكة العربية السعودية الصادر  القوائم املاليةمت عرض 
 اهليئة السعودية للمحاسلني القانونيني.

 
  أسس القياس 3-2

 لدأموفقًا مللدأ التكلفة التارخيية باستخدام أساس االستحقاق احملاسيب و  القوائم املاليةمت إعداد 
 .ستمراريةإلا

  



 ("المرابح"المرابح بالريال السعودي )صندوق 
 المدار من ِقبل شركة البالد لالستثمار

 ول القوائم الماليةإيضاحات ح
 م2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 (ما مل يذكر غري ذلك الرياالت السعوديةبآالف  مجيع امللالغ)
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 عملة العرض والنشاط 3-3
ع الذي يعترب عملة النشاط الرئيسية للصندوق. مجي بالريال السعودي القوائم املاليةمت عرض هذه 

 .سعودي ريـالألف مت تدويرها ألقرب  بالريال السعوديالليانات املالية امللينة 
 
 ستخدام الحكم والتقديراتا 3-4

يرات والتقد األحكام، يتطلب إعداد القوائم املالية م  اإلدارة استخدام النشاط املعتاديف سياق 
واإلفرتاضات اليت قد تؤثر يف تطليق السياسات وعلى امللالغ امللينة للموجودات واملطلوبات واإليرادات 

 . وقد ختتلف النتائج الفعلية ع  هذه التقديرات.اريفواملص

تتم مراجعة التقديرات واإلفرتاضات املتعلقة هبا على أساس مستمر. يتم إظهار مراجعة التقديرات 
 .اليت تأثرت هبا الالحقةوالسنوات  املراجعة متت فيها السنة اليتاحملاسلية يف 

 
 السياسات المحاسبية الهامة -4

 
خدمة يف إعداد مع تلك املست هذه القوائم املالية اهلامة املستخدمة يف إعدادالسياسات احملاسلية  تتفق
 م.2014ديسمرب  31م املالية السنوية للسنة املنتهية يف القوائ

 المحتفظ بها بغرض المتاجرةستثمارات الا 4-1
يتم تصنيف االستثمارات كـ "استثمارات بغرض املتاجرة" عندما يتم رراؤها بغرض إعادة بيعها يف 

سعر  االستثمارات يف األوراق املالية املتاجرة يتم تسجيلها ملدئياً بالتكلفة واليت تتضم املدى القصري. 
الشراء إضافة إىل مجيع النفقات اليت يتكلدها الصندوق ألغراض إقتناء هذه االستثمارات. وبعد القياس 

عرتاف باألرباح واخلسائر األويل، يتم قياس االستثمارات احملتفظ هبا بغرض املتاجرة بالقيمة العادلة يتم اإل
 .باستثناء دخل توزيعات األرباح الذي يظهر بشكل منفصل يف قائمة الدخل الناجتة يف قائمة الدخل

يتم حتديد األرباح واخلسائر احملققة عند الليع ويتم حتديد األرباح واخلسائر غري احملققة بطريقة متوسط 
 التكلفة.

 قاستثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقا 4-2
نية اإلحتفاظ ب يتم تصنيف االستثمارات كاستثمارات "حمتفظ هبا حىت تاريخ االستحقاق" إذا كانت

وهناك فرصة لتحقيق ذلك. يتم قيد االستثمارات يف عقود املراحبة ملدئياً هبا لتاريخ االستحقاق 
بالتكلفة. وتتضم  التكلفة أسعار الشراء زائدًا مجيع النفقات بواسطة املنشأة بغرض إقتناء هذه 
االستثمارات. ويتم الحقاً قياسها بالتكلفة املطفاة بعد خصم أي ملالغ مشطوبة وخمصص اإلخنفاض، 

 إن وجد. 
  



 ("المرابح"المرابح بالريال السعودي )صندوق 
 المدار من ِقبل شركة البالد لالستثمار

 ول القوائم الماليةإيضاحات ح
 م2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 (ما مل يذكر غري ذلك الرياالت السعوديةبآالف  مجيع امللالغ)
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 محاسبة تاريخ التداول 4-3
يتم إثلات والتوقف ع  إثلات كافة العمليات اإلعتيادية املتعلقة بشراء وبيع املوجودات املالية بتاريخ 
التداول، أي التاريخ الذي يتعهد فيه الصندوق بشراء أو بيع املوجودات. العمليات اإلعتيادية املتعلقة 

رتة ت اليت تتطلب أن يتم تسليم تلك املوجودات خالل فبشراء أو بيع املوجودات املالية هي العمليا
 زمنية تنص عليها األنظمة أو تلك املتعارف عليها يف السوق.

يتم إثلات كافة املوجودات واملطلوبات املالية األخرى )مبا يف ذلك املوجودات واملطلوبات املدرجة 
 لصندوقا، أي التاريخ الذي يصلح فيه قيمتها العادلة م  خالل قائمة الدخل( ملدئياً بتاريخ التداول

 طرفاً يف األحكام التعاقدية لألداة. 

 أتعاب اإلدارة والمصاريف األخرى 4-4
اإلدارة األخرى بنسلة وملالغ وفقاً ألحكام ورروط الصندوق. يتم إحتساب  صاريفتستحق أتعاب وم

 هذه األتعاب واستحقاقها كل يوم تقييم. 

 المخصصات 4-5
إذا كان للصندوق نتيجة ألحداث سابقة إلتزام قانوين حايل أو ضمين ميك  يتم إثلات خمصص ما 

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

 الزكاة/الضرائب 4-6
 .التخصيص هلا يف هذه القوائم املاليةإن الزكاة/الضريلة هي م  التزام حاملي الوحدات وال يتم 

 اإليرادات 4-7
يتم إثلات أرباح عقود املراحبة على أساس نسيب زمين وذلك على مدى فرتة العقد على أساس امللالغ 

 .القائمة ومعدل الربح املتفق عليها األساسية
 وما يعادله النقد 4-8
حساب  مع بنك اللالد يف االستثماريةواحلسابات  م  األرصدة لدى اللنك وما يعادله تكون النقدي

 جتميعي يتم إدارته م  قبلل مدير الصندوق.

 إشتراك واسترداد الوحدات 4-9
قييم الذي يتم فيه يوم التيف يتم تسجيل الوحدات املكتتلة واملسرتدة بصايف قيمة املوجودات للوحدة 

 تالم طللات االكتتاب واالسرتداد.اس

 صافي قيمة الموجودات 4-10
صايف قيمة املوجودات املدرجة لكل وحدة يف قائمة املركز املايل بقسمة صايف موجودات يتم إحتساب 

  الصندوق على عدد الوحدات املصدرة بنهاية السنة.



 ("المرابح"المرابح بالريال السعودي )صندوق 
 المدار من ِقبل شركة البالد لالستثمار

 ول القوائم الماليةإيضاحات ح
 م2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 (ما مل يذكر غري ذلك الرياالت السعوديةبآالف  مجيع امللالغ)
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 األدوات المالية 4-11
ة املوجودات واملطلوبات املالية يف الوقت الذي يصلح فيه الصندوق طرفاً يف األحكام التعاقدي إثلاتيتم 

 يف لاررةً م تسجيلهايتم  .أو خسائر عند إلغاء إثلات املوجودات واملطلوبات املاليةلألداة. أي أرباح 
 قائمة الدخل.

 
 األخرى والمصاريفأتعاب اإلدارة  -5

 
( م  ٪0.25: م2014) ٪0.25مبعدل سنوي أتعاب إدارة  يقوم مدير الصندوق بتحميل الصندوق

 .الصندوق موجوداتيف كل تاريخ تقييم لصايف  موجودات الصندوقصايف 
 

يف  اليت تكلدهتا نيابة ع  الصندوق يف حدود اليت وردت ملصاريفاكما يسرتد مدير الصندوق بعض 
 رروط وأحكام الصندوق. 

 
 فيما يلي ملخص للمصاريف األخرى:

 
 م2014  م2015  إيضاح  

 23  23  1-5  األتعاب املهنية
 12  12  2-5  لوتداو  هيئة السوق املاليةرسوم 
 8  4    أخرى

    39  43 
 

قام مدير الصندوق خالل السنة باحتساب ملدئي أعلى لصايف قيمة املوجودات للفرتة م   5-1
 20.000إىل أتعاب املراجعة املعّدلة واللالغة  اً ستنادم إ2015ديسمرب  9حىت م  2015يوليو  23
سعودي واليت مل تعتمدها هيئة السوق املالية يف ذلك التاريخ. وقام مدير الصندوق خالل رهر  ريـال

إىل أتعاب  اً ستنادإحتساب وختفيض صايف قيمة املوجودات للفرتة امللينة إبإعادة م 2015ديسمرب 
  م الصندوق املعتمدة سابقاً  أحكام ورروطسعودي كما تنص عليه  ريـال 22.500املراجعة بقيمة 

لل هيئة السوق املالية. قام مدير الصندوق باحملاسلة بشكل مناسب ع  الفرق الناتج يف سجالت قب 
 10.52الصندوق ويناًء على ذلك قام مدير الصندوق بتعويض حاملي الوحدات والصندوق مبللغ 

لى أساس ععلى التوايل فيما يتعلق بالوحدات املكتتلة واملسرتدة  ،سعودي ريـال 74.89سعودي  ريـال
 صايف قيمة املوجودات األعلى خالل الفرتة املذكورة.

 
سعودي. يتم حتميل  ريـال 2.884تشتمل املصاريف األخرى على مصاريف الطلاعة مبللغ  5-2

 على التكلفة الفعلية للطلاعة. لل مدير الصندوق بناءً هذه النفقات على الصندوق م  قب 
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 (ما مل يذكر غري ذلك الرياالت السعوديةبآالف  مجيع امللالغ)
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 االستثمارات -6
 

 :مما يلي ديسمرب 31كما يف   تتكون االستثمارات
 

 م2013  م2014  إيضاح  
       لمتاجرةا مقتناة لغرضاستثمارات 

-       1-6  صناديق استثمارية   65،091  
    -       65.091  

 حتى تاريخ مقتناةاستثمارات 
 االستحقاق  

 
 

 
 

 
 

 210،180  219.450  2-6  مراحبة سلععقود 
 10،000  10.000  3-6  صكوك

 
 

   229.450  220.180 
 285.271  229.450    إجمالي االستثمارات

 
 صناديق استثمارية 6-1
 
 م2014  م2015  إيضاح  

  –صندوق الراجحي للمضاربة بالسلع 
 ريـال سعودي  

 
6-1-1 

 
     - 

 
243,26 

 829,11  -       2-1-6  صندوق آسيا املايل التجاري اإلسالمي
 27.019       -  3-1-6  االستثمار التجاريصندوق 

         -  091,65 
       

  64,309       -    التكلفة
 782       -    أرباح غري حمققة، صايف

         -  65,091 
 
 وحدات االستثمار يف الصناديق االستثمارية يفصندوق الراجحي للمضاربة يف السلع يف ميثل   6-1-1

ل للنك مملوك بالكام السلع بالريال السعودي )صندوق مفتوح( مدار بواسطة الراجحي املاليةصندوق 
ومعامالت  صناديق املراحبة. النشاط األساسي لصندوق السلع بالريال السعودي االستثمار يف الراجحي
  م.2015ام عمت اسرتداد االستثمار يف هذا الصندوق خالل  توافقة مع الشريعة اإلسالمية.امل املراحبة



 ("المرابح"المرابح بالريال السعودي )صندوق 
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صندوق آسيا املايل التجاري اإلسالمي هو صندوق مفتوح بواسطة رركة آسيا إلدارة األصول  6-1-2
)كامي ( احملدودة املسجلة يف جذر الكامي . نشاط الصندوق هو تقدمي تسهيالت بنكية متوافقة مع 

 هذا مت اسرتداد االستثمار يف الشريعة اإلسالمية مضمونة مبواد خام وسلع وبضاعة رله تامة الصنع.
 م.2015الصندوق خالل عام 

 
صندوق االستثمار التجاري هو صندوق مفتوح بواسطة رركة االستثمار كابيتال وهي رركة  6-1-3

معدل اإلقراض أرهر  3وحتقيق عائد تابعة للنك االستثمار السعودي. نشاط الصندوق هو توفري السيولة 
ملستهلك وتسهيالت ا مر الصندوق يف املراحبات والصكوك. يستث(سايلوربني اللنوك السعودية )

وتسهيالت السيارات وتسهيالت اإلسكان وتسهيالت األسهم املتوافقة مجيعها مع الشريعة اإلسالمية 
وأي استثمار إسالمي سائل آخر ذو أدوات مالية أو صناديق. مت اسرتداد هذا االستثمار خالل عام 

 م.2015
 

 عقود املراحبة بالسلع مثل األلومنيوم واللالتينيوم واللالديون وزيت النخيل اخلام. متثل 6-2
 

كوك مصدرة يف ص ”(املرابح)“صندوق املرابح بالريال السعودي استثمر  السنة احلاليةخالل  6-3
زائداً  (سايلور) كل ستة أرهر  عمولةمعدل بواسطة رركة صدارة للخدمات األساسية. حتمل الصكوك 

ذه الصكوك هل قصىستحقاق األإلتاريخ اإن سنوي.  نصفتستحق على أساس و يف املائة سنوياً  0.95
 م.2028ديسمرب  15 هو

 
 عالقة ويمعامالت مع أطراف ذ -7

 
ضع العالقة اليت خت ويلألعمال، يقوم الصندوق بالتعامل مع األطراف ذ اإلعتياديضم  السياق 

الصادرة م  هيئة السوق املالية. يتم إعتماد كافة املعامالت مع  الصندوقورروط أحكام بدورها إىل 
 .جملس إدارة الصندوقلل العالقة م  قب  وياألطراف ذ

 
لنك اللالد العالقة ب وييعترب مدير الصندوق وبنك اللالد )الشركة األم ملدير الصندوق( والشركات ذ

 لصندوق.باعالقة  ذويأطرافاً 
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 الرصيد الختامي  المعامالت خالل السنةمبلغ     
 الطرف 
 ذو العالقة

  
 طبيعة العالقة

  
 م2015

  
 م2014

  
 م2015

  
 م2014

 179  172  607  748  أتعاب اإلدارة  رركة اللالد لالستثمار 
           

 يعادله )رصيد وما  نقد  بنك اللالد
 حساب االستثمار(  

 
   - 

 
   - 

 
2.316 

 
1،373 

 استثمار يف وحدات صناديق   
 وحداتحاملي ك   

     
 

 
 

 -     -     41.000  5.000  رراء -  
 -     -     21.002  25.218  اسرتداد -  
 20.063  -     -     -     رصيد هنائي -  

  استثمار يف وحدات الصندوق  صندوق أصايل
 كحاملي وحدات   

     
 

 
 

 -     -     509,74  89.800  رراء -  
 -     -     46.001  96.020  اسرتداد -  
 101,32  -     -     -     هنائيرصيد  -  

         استثمار يف وحدات الصندوق  ارإمثصندوق 
 -     -     10،000  6.200  رراء -  
 -     -     7.000  79.71  اسرتداد -  
 512,3  -     -     -     رصيد هنائي -  

  استثمار يف وحدات الصندوق  اخلليجيإمثار صندوق 
 كحاملي وحدات   

     
 

 
 

 -     -     5.000  8.500  رراء -  
 -     -     -     13.529  اسرتداد -  
 5.023  -     -     -     ¤ رصيد هنائي -  

  استثمار يف وحدات الصندوق  صندوق عقار
 كحاملي وحدات   

     
 

 
 

 -     -     -     -     رراء -  
 -     -     207  241  اسرتداد -  
 241  -     -     -     رصيد هنائي -  

 
 إكتتاب واسترداد الوحدات -8

 
، نك اللالدفروع بفقط م  خالل  للشراء يف اململكة العربية السعودية متاحة تتاح وحدات الصندوق

بشكل يومي ندوق الصلل الشخصيات الطليعية واإلعتلارية. ويتم حتديد صايف قيمة املوجودات م  قب 
مطلوبات  اقصاً نعرب قسمة صايف قيمة املوجودات )القيمة العادلة ملوجودات الصندوق  )"يوم التقييم"(

 تلقية يف يوم التقييم احملدد.الصندوق( على العدد اإلمجايل للوحدات امل
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 المالية وإدارة المخاطراألدوات  -9
 

الية م  وتتكون املطلوبات امل النقد ما يعادله واالستثماراتتتكون املوجودات املالية للصندوق م  
املصروفات املستحقة. يتم قيد االستثمارات املقتناة ألغراض املتاجرة بالقيمة العادلة وبالنسلة 

تلف هلذه االستثمارات ال خت لةاإلدارة أن القيم العاد تعتقدو ودات واملطلوبات املالية األخرى للموج
 إختالفاً جوهرياً ع  قيمها الدفرتية.

 
وي دارية ولديهم ذالقيمة العادلة هي القيمة اليت يتم مبوجلها تلادل أصل أو سداد إلتزام بني أطراف إن 

  املوجودات الية م. تتكون األدوات املالرغلة يف ذلك وتتم بنفس رروط التعامل مع أطراف مستقلة
 واملطلوبات املالية.

 
يهدف الصندوق إىل ضمان مقدرة الصندوق يف االستمرار وفقاً مللدأ االستمرارية ليتمك  م  االستمرار 

 يف تقدمي عائدات جمزية حلاملي الوحدات والتأكد م  احلماية املعقولة حلاملي الوحدات.
 

األخرى مبراقلة العائد على صايف املوجودات وإجراء يدير الصندوق حمفظة استثماراته واملوجودات 
التعديالت لسياسته االستثمارية يف ضوء التغريات اليت تطرأ على ظروف السوق. يعتمد هيكل رأس 

 ل على إصدار الوحدات واسرتدادها.املا
 

 يتم حتديد توزيع املوجودات بواسطة مدير الصندوق مع رؤية لتحقيق أهداف االستثمار.
 

حيتفظ الصندوق مبراكز يف أدوات مالية خمتلفة وفقًا لسياسته االستثمارية. يتعرض الصندوق ملخاطر 
 لعمولة والسيولة وخماطر العمالت:ا أسعاراإلئتمان وخماطر 

 
 مخاطر اإلئتمان 9-1

خر تكلد الطرف اآل هي عدم مقدرة طرف ما يف ألداة مالية على الوفاء بإلتزاماته مما يؤدي إىل
 مالية. خلسارة

 
دوق للحد يسعى مدير الصن واالستثمارات.يعادله يتعرض الصندوق ملخاطر اإلئتمان بشأن النقد وما 

م  خماطر اإلئتمان م  خالل مراقلة تعرضات اإلئتمان ووضع احلدود والتعامل مع أطراف أخرى فردية 
 تتمتع بتصنيف إئتماين جيد.

 
 للتعرض يف تاريخ التقرير متمثلة بواسطة القيمة الدفرتية للموجودات املالية ذات العالقة يفاحلد األعلى 

 تاريخ قائمة املركز املايل.
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 األرباحمخاطر معدالت  9-2
لعائدات بالسوق على ا األرباحم  إمكانية تأثري التغريات يف معدالت  األرباحتنشأ خماطر معدل 

 املستقللية أو القيمة العادلة لعقود املراحبة.
 

ظ هبا حيث أن استثمارات املراحبة حمتف األرباحال تتعرض األدوات املالية للصندوق ملخاطر معدالت 
 ثابتة. أرباحة قصرية ومبعدالت حىت تاريخ االستحقاق وهي لفرت 

 
 مخاطر العمالت 9-3

خماطر العمالت هي خماطر التقللات اليت تطرأ على قيمة أداة مالية بسلب التغريات يف أسعار الصرف 
تلاط الريال والدوالر األمريكي ونظراً إلر بالريال السعودي املالية للصندوق تتم  األدواتاألجنيب. مجيع 

 .ال يتعرض ملخاطر العمالت فإن الصندوق السعودي بالدوالر األمريكي
 

 يوم تقييم آخر -10
 

 31 م:2014)م 2015ديسمرب  31هو  للسنةآخر يوم تقييم وفقاً لشروط وأحكام الصندوق فإن 
 . م(2014 ديسمرب

 
 إعتماد القوائم المالية -11

 
هـ 1437 مجادى اآلخرة 14مت إعتماد القوائم املالية لإلصدار بواسطة جملس إدارة الصندوق بتاريخ 

 (.2016مارس  23املوافق )
 


