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صندوق األسهم الكويتية ("السيف")
المدار من قِبل شركة البالد لالستثمار
قائمة المركز المالي
(مجيع املبالغ بالدينار الكوييت ما مل يذكر غري ذلك)

إيضاح

كما في  31ديسمبر

2014م

2015م

الموجودات
نقد وما يعادله
استثمارات مقتناة لغرض املتاجرة
موجودات أخرى
مجموع الموجودات

6

1.948.914

المطلوبات
مصاريف إدارة مستحقة
مصاريف مستحقة

7

16.010
3.853

7.508
1.320

مجموع المطلوبات

19.863

8.828

صافي الموجودات العائدة لحاملي الوحدات

1.929.051

2.253.188

الوحدات املصدرة (عدد)

4.931.998

4.972.195

صايف قيمة املوجودات – لكل وحدة (دينار كوييت)

0.3911

0.4532

90.851
1.858.063
-

81.000
2.180.937
79
2.262.016

تعترب اإليضاحات املرفقة من ( )1إىل ( )13جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية.
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صندوق األسهم الكويتية ("السيف")
المدار من قِبل شركة البالد لالستثمار
قائمة الدخل
(مجيع املبالغ بالدينار الكوييت ما مل يذكر غري ذلك)

اإليرادات
أرباح عقود مراحبة
دخل توزيعات أرباح ،صايف
خسائر متاجرة ،صايف
أرباح (خسائر) حمققة من استثمارات
خسائر غري حمققة من استثمارات
المصاريف
أتعاب اإلدارة
مصاريف أخرى

إيضاح

للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2014م
2015م
-

10

7 ،5
5

صافي خسارة السنة

145

48.706

50.119

419
()311.684

()72.292
()89.513

()262.559

()111.541

()38.135
()5.171

()44.380
()5.067

()43.306

()49.447

()305.865

()160.988

تعترب اإليضاحات املرفقة من ( )1إىل ( )13جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية.
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صندوق األسهم الكويتية ("السيف")
المدار من قِبل شركة البالد لالستثمار
قائمة التدفقات النقدية
(مجيع املبالغ بالدينار الكوييت ما مل يذكر غري ذلك)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2014م
2015م

األنشطة التشغيلية
صافي خسارة السنة
تعديالت لتسوية صايف اخلسارة مع صايف النقد الناتج
من األنشطة التشغيلية:
خسائر غري حمققة من االستثمارات

()305.865

()160.988

311.684

89.513

5.819

()71.475

استثمارات مقتناة لغرض املتاجرة
موجودات أخرى
أتعاب إدارة مستحقة
مصاريف مستحقة
صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

11.190
79
8.502
2.533

109.724
42
2.292
()2.064

28.123

38.519

متحصالت من إصدار وحدات

1.171

7.660

صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
صايف الزيادة(/النقص) يف النقد وما يعادله
النقد وما يعادله يف بداية السنة

()19.443
()18.272
9.851
81.000

()129.248
()121.588
()83.069
164.070

النقد وما يعادله في نهاية السنة

90.851

81.000

التغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

األنشطة التمويلية
املدفوع السرتداد وحدات

تعترب اإليضاحات املرفقة من ( )1إىل ( )13جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية.

-4-

صندوق األسهم الكويتية ("السيف")
المدار من قِبل شركة البالد لالستثمار
قائمة التغيرات في صافي الموجودات
(مجيع املبالغ بالدينار الكوييت ما مل يذكر غري ذلك)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2014م
2015م

صافي قيمة الموجودات في بداية السنة
صافي خسارة السنة
التغييرات من معامالت الوحدات
متحصالت من بيع وحدات
قيمة الوحدات املسرتدة

2.253.188
()305.865

2.535.765
()160.988

صافي التغير من معامالت الوحدات

1.171
()19.443

7.660
()129.248

()18.272

()121.588

صافي قيمة الموجودات في نهاية السنة

1.929.051

2.253.188

للسنة المنتهية في  31ديسمبر

معامالت الوحدات

الوحدات في بداية السنة

الوحدات املصدرة
الوحدات املسرتدة

صايف التغري يف الوحدات
الوحدات في نهاية السنة

2015م
4.972.195
2.586
()42.783

2014م
5.208.565
14.602
()250.972

()40.197

()236.370

4.931.998

4.972.195

تعترب اإليضاحات املرفقة من ( )1إىل ( )13جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية.
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صندوق األسهم الكويتية ("السيف")
المدار من قِبل شركة البالد لالستثمار
إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015م
(مجيع املبالغ بالدينار الكوييت ما مل يذكر غري ذلك)
-1

الصندوق واألنشطة
إن صندوق األسهم الكويتية (السيف) هو صندوق استثماري مفتوح مت تأسيسه ويدار من قبل شركة
البالد لالستثمار ("مدير الصندوق") وهي شركة تابعة لبنك البالد ("البنك") ملصلحة حاملي وحدات
الصندوق .يهدف الصندوق تنمية رأس املال عن طريق االستثمار طويل األجل يف أسهم الشركات
الكويتية املتوافقة مع مؤشر األسهم الكويتية اإلسالمية ذات األداء اجليد.
بدأ الصندوق عملياته يف  1يناير 2006م .وعمل مبوجب األنظمة الصادرة من مؤسسة النقد العريب
السعودي حىت أصدرت هيئة السوق املايل القرار رقم  1-219-2006بتاريخ  3ذو احلجة 1427هـ
(املوافق  24ديسمرب 2006م) بأنظمة الصناديق االستثمارية اليت تفصل املتطلبات اليت يتع ن على
مجيع الصناديق االستثمارية إتباعها يف اململكة العربية السعودية .مت إعتماد أنظمة ولوائح الصندوق
مبدئياً بواسطة مؤسسة النقد العريب السعودي وأقرته هيئة السوق املالية يف  20يناير 2009م.
يتعامل مدير الصندوق مع حاملي الوحدات على أساس أن وحدات الصندوق وحدة حماسبية مستقلة.
وبناءً على ذلك ،يقوم مدير الصندوق بإعداد قوائم مالية منفصلة للصندوق .باإلضافة إىل ذلك ،يعترب
حاملي الوحدات املالك ن املستفيدين من صايف موجودات الصندوق.

-2

اللوائح النظامية
خيضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار ("اللوائح") املنشورة من قبل هيئة السوق املالية بتاريخ 22
ذو احلجة 1427هـ (املوافق  12يناير 2007م) واليت تنص على األمور اليت يتع ن على مجيع الصناديق
االستثمارية يف اململكة العربية السعودية إتباعها.
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أسس اإلعداد
 1-3بيان اإللتزام
مت إعداد القوائم املالية وفقاً ملعايري احملاسبة املتعارف عليها يف اململكة العربية السعودية الصادرة عن
اهليئة السعودية للمحاسب ن القانوني ن.
 2-3أسس القياس
مت إعداد القوائم املالية وفقاً ملبدأ التكلفة التارخيية باستثناء االستثمارات احملتفظ هبا لغرض املتاجرة واليت
يتم قياسها بالقيمة العادلة ،باستخدام أساس االستحقاق احملاسيب ومبدأ اإلستمرارية.
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صندوق األسهم الكويتية ("السيف")

إيضاحات حول القوائم المالية األولية

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015م
(مجيع املبالغ بالدينار الكوييت ما مل يذكر غري ذلك)
 3-3عملة العرض والنشاط
يعترب الدينار الكوييت هو عملة العرض للقوائم املالية هو عملة النشاط للصندوق .مت تقريب مجيع
البيانات املالية املبينة بالدينار الكوييت ألقرب دينار.
 4-3إستخدام الحكم والتقديرات
يف سياق النشاط اإلعتيادي ،يتطلب إعداد القوائم املالية من اإلدارة استخدام األحكام والتقديرات
واإلفرتاضات اليت قد تؤثر يف تطبيق السياسات وعلى املبالغ املبينة للموجودات واملطلوبات واإليرادات
واملصاريف .وقد ختتلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات واإلفرتاضات املتعلقة هبا على أساس مستمر .يتم إظهار مراجعة التقديرات
احملاسبية يف الفرتة اليت يتم فيها مراجعة هذه التقديرات والفرتات الالحقة اليت تتأثر هبا .مت تطبيق
األحكام والتقديرات واإلفرتاضات املستخدمة واملصادر الرئيسية لتقدير عدم التأكد من قبِل اإلدارة
بشكل ثابت لكافة الفرتات املعروضة يف القوائم املالية للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2014م.
-4

السياسات المحاسبية الهامة
تتفق السياسات احملاسبية الواردة أدناه مع السياسات احملاسبية املستخدمة يف إعداد القوائم املالية
السنوية للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2014م.
 1-4االستثمارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة
يتم تصنيف االستثمارات كـ "استثمارات بغرض املتاجرة" عندما يتم شراؤها بغرض إعادة بيعها يف
املدى القصري .االستثمارات يف األوراق املالية املتاجرة يتم تسجيلها مبدئياً بالتكلفة واليت تتضمن سعر
الشراء إضافة إىل مجيع النفقات اليت يتكبدها الصندوق ألغراض إقتناء هذه األوراق املالية .وبعد القياس
األويل ،يتم قياس االستثمارات احملتفظ هبا بغرض املتاجرة بالقيمة العادلة ويتم اإلعرتاف باألرباح
واخلسائر الناجتة يف قائمة الدخل .يتم حتديد األرباح واخلسائر احملققة عند البيع ويتم حتديد األرباح
واخلسائر غري احملققة بطريقة متوسط التكلفة.
 2-4محاسبة تاريخ التداول
يتم إثبات والتوقف عن إثبات كافة العمليات اإلعتيادية املتعلقة بشراء وبيع املوجودات املالية بتاريخ
التداول ،أي التاريخ الذي يتعهد فيه الصندوق بشراء أو بيع املوجودات .العمليات اإلعتيادية املتعلقة
بشراء أو بيع املوجودات املالية هي العمليات اليت تتطلب أن يتم تسليم تلك املوجودات خالل فرتة
زمنية تنص عليها األنظمة أو تلك األحكام املتعارف عليها يف السوق.
يتم إثبات كافة املوجودات واملطلوبات املالية األخرى مبدئياً بتاريخ التداول ،أي التاريخ الذي يصبح
فيه الصندوق طرفاً يف األحكام التعاقدية لألداة.
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صندوق األسهم الكويتية ("السيف")

إيضاحات حول القوائم المالية األولية

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015م
(مجيع املبالغ بالدينار الكوييت ما مل يذكر غري ذلك)
 3-4أتعاب اإلدارة والمصاريف األخرى
تستحق أتعاب ومصروفات اإلدارة األخرى بنسبة ومبالغ متفق عليها مع مدير الصندوق .يتم إحتساب
هذه األتعاب واستحقاقها كل يوم تقييم.
 4-4المخصص
يتم إثبات خمصص ما إذا كان للصندوق نتيجة ألحداث سابقة إلتزام قانوين حايل أو ضمين ميكن
تقديره بشكل موثوق ،مع إحتمال وجود ضرورة إقتصادية لسداد ذلك اإللتزام .وميكن تقدير هذه
اإللتزامات بصورة يعتمد عليها.
 5-4الزكاة/الضرائب
إن الزكاة/الضريبة هي من التزام حاملي الوحدات وال يتم التخصيص هلا يف هذه القوائم املالية.
 6-4دخل توزيعات األرباح
يتم إثبات توزيعات األرباح عندما يتم تأسيس حق استحقاقات تلك التوزيعات .الدخل من عقود
املراحبة يتم إثباته على أساس مدة العقد بقيمة العقد األساسية وهامش الربح املتفق عليه.
 7-4النقد وما يعادله
يتكون النقد وما يعادله من األرصدة يف احلسابات االستثمارية مع بنك البالد يف حساب جتميعي يتم
إدارته من قِبل مدير الصندوق.
 8-4إشتراك وإسترداد الوحدات
يتم تسجيل الوحدات املكتتبة واملسرتدة بصايف قيمة املوجودات للوحدة يف يوم التقييم الذي يتم فيه
استالم طلبات االكتتاب واالسرتداد.
 9-4صافي قيمة الموجودات
يتم إحتساب صايف قيمة املوجودات املدرجة لكل وحدة يف قائمة املركز املايل بقسمة صايف موجودات
الصندوق على عدد الوحدات املصدرة بنهاية السنة.
 10-4األدوات المالية
يتم إثبات املوجودات واملطلوبات املالية يف الوقت الذي يصبح فيه الصندوق طرفاً يف األحكام التعاقدية
لألداة .أي أرباح أو خسائر عند إلغاء إثبات املوجودات واملطلوبات املالية يتم تسجيلها مباشرًة يف
قائمة الدخل.
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صندوق األسهم الكويتية ("السيف")

إيضاحات حول القوائم المالية األولية

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015م
(مجيع املبالغ بالدينار الكوييت ما مل يذكر غري ذلك)
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أتعاب اإلدارة والمصاريف األخرى
يقوم مدير الصندوق بتحميل كل مستثمر مصاريف إكتتاب بنسبة ال تزيد عن 2014( ٪3م)٪3 :
من قيمة االكتتاب لتغطية املصروفات اإلدارية وختصم من املتحصل من الوحدات املصدرة .تتضمن
أتعاب احلفظ واهليئة الشرعية من ضمن أتعاب اإلدارة متسقة مع أحكام وشروط الصندوق.
يقوم مدير الصندوق بتحميل الصندوق أتعاب إدارة مبعدل سنوي 2014( ٪1.75م )٪1.75 :من
وختصم
صايف قيمة املوجودات يف كل تاريخ تقييم لصايف موجودات الصندوق يف كل تاريخ تقييم خ
بشكل ربع سنوي .إضافة إىل ذلك مت دفع أتعاب إدارة 2014( ٪0.75م )٪0.75 :إىل شركة
الكويت والشرق األوسط لالستثمارات املالية للعمل كمدير فرعي للصندوق إلدارة استثمارات يف سوق
األسهم الكويتية.
كما يسرتد مدير الصندوق بعض املصاريف اليت تكبدهتا نيابةً عن الصندوق يف حدود اليت وردت يف
شروط وأحكام الصندوق.
فيما يلي ملخص باملصاريف األخرى:
إيضاح

مصاريف قياس
أتعاب مهنية
أتعاب هيئة السوق املالية وتداول
أخرى

1-5
2-5

2015م
2.091
1.793
1.005
293
5.182

2014م
2.028
1.689
975
375
5.067

 1-5قام مدير الصندوق خالل السنة باحتساب مبدئي أعلى لصايف قيمة املوجودات للفرتة من
 23يوليو 2015م حىت  9ديسمرب م إستناداً إىل أتعاب املراجعة املع ّدلة والبالغة  1.619دينار كوييت
( 20.000ريـال سعودي) واليت مل تعتمدها هيئة السوق املالية يف ذلك التاريخ .وقام مدير الصندوق
خالل شهر ديسمرب 2015م بإعادة احتساب وختفيض صايف قيمة املوجودات للفرتة املبينة إستناداً
إىل أتعاب املراجعة بقيمة 1.821دينار كوييت ( 22.500ريـال سعودي) كما تنص عليه أحكام
وشروط الصندوق املعتمدة سابقاً من قِبل هيئة السوق املالية .قام مدير الصندوق باحملاسبة بشكل
مناسب عن الفرق الناتج يف سجالت الصندوق وبناءً على ذلك قام مدير الصندوق بتعويض الصندوق
مببلغ  3.11دينار كوييت ( 38.44ريـال سعودي) فيما يتعلق بالوحدات املسرتدة على أساس صايف
قيمة املوجودات األعلى خالل الفرتة املذكورة.
 2-5تشتمل املصاريف األخرى على مصاريف الطباعة مببلغ  149.7دينار كوييت .يتم حتميل هذه
النفقات على الصندوق من قِبل مدير الصندوق بناءً على التكلفة الفعلية للطباعة.
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-6

االستثمارات المقتناة لغرض المتاجرة
فيما يلي بيان بتفاصيل االستثمارات يف األسهم املدرجة حسب القطاعات يف تاريخ التقرير:

الوص ــف
بحسب القطاع

النسبة المئوية
القيمة السوقية
2014م
2015م

بنوك وخدمات مالية
تطوير عقاري
تصنيع
خدمات صحية
مواد أساسية
نفط وغاز
سلع استهالكية
تأم ن

89
7
1
1
1
1
-

86
8
3
1
1
1
-

إجمالي االستثمار

100
¤

100

2015م

2014م

2.036.656
166.907
12.752
26.098
19.621
14.240
506

1.952.084
198.383
86.734
26.721
21.921
19.621
506

1.664.014
136.106
8.328
20.976
20.156
8.175
308

1.875722
180.067
62.497
23.327
20.206
18.705
413

2.276.780

2.287.970

1.858.063

2.180.937

2015م
2.276.780
()418.717
1.858.063

2014م
2.287.970
()107.033
2.180.937

التكلفة
خسائر غري حمققة ،صايف

-7

التكلفة

القيمة السوقية
2014م
2015م

معامالت مع أطراف ذوي عالقة
ضمن السياق االعتيادي لألعمال ،يقوم الصندوق بالتعامل مع األطراف ذوي العالقة اليت ختضع
بدورها إىل أحكام وشروط الصندوق .يتم إعتماد كافة املعامالت مع األطراف ذوي العالقة من قِبل
جملس إدارة الصندوق.
يعترب مدير الصندوق وبنك البالد (الشركة األم ملدير الصندوق) والشركات ذوي العالقة ببنك البالد
أطرافاً ذوي عالقة للصندوق.
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الطرف
ذو العالقة
شركة البالد لالستثمار

شركة الكويت والشرق
األوسط لالستثمارات
املالية

مبلغ المعامالت
خالل السنة
طبيعة العالقة
أتعاب اإلدارة
نقد وما يعادله
(رصيد حساب
االستثمار)
أتعاب اإلدارة
نقد وما يعادله
(رصيد حساب
االستثمار)

الرصيد الختامي

2015م

2014م

2015م

21.777

24.653

16.050

6.076

-

3.932

16.889

19.727

1.224

1.432

-

88.127

64.111

16.358
-

2014م

يتقاضى الصندوق رسوم إكتتاب لتغطية تكاليف إدارية من املشرتك ن ويتم تسويتها مقابل املتحصالت
من إصدار وحدات (إيضاح .)5
-8

إكتتاب واسترداد الوحدات
وحدات الصندوق متاحة للشراء يف اململكة العربية السعودية فقط من خالل فروع بنك البالد ،من
قبل شخصيات طبيعية وإعتبارية .يتم حتديد صايف قيمة املوجودات يومي األحد واألربعاء (كل "يوم
تقييم") .حتدد صايف قيمة موجودات الصندوق لغرض شراء أو بيع الوحدات عرب قسمة صايف قيمة
ناقصا مطلوبات الصندوق) على إمجايل عدد الوحدات
املوجودات (القيمة العادلة ملوجودات الصندوق ً
القائمة يف يوم التقييم احملدد.

-9

األدوات المالية وإدارة المخاطر
تتكون املوجودات املالية للصندوق من النقد وما يعادله ،االستثمارات احملتفظ هبا للمتاجرة وتتكون
املطلوبات املالية من املصاريف املستحقة .يتم قيد االستثمارات املقتناة ألغراض املتاجرة بالقيمة العادلة
وبالنسبة للموجودات واملطلوبات املالية األخرى تعتقد اإلدارة أن القيم العادلة هلذه األدوات ال ختتلف
إختالفاً جوهرياً عن قيمها الدفرتية.
القيمة العادلة هي القيمة اليت يتم مبوجبها تبادل أصل أو سداد إلتزام ب ن أطراف ذوي دراية ولديهم
الرغبة يف ذلك وتتم بنفس شروط التعامل مع أطراف مستقلة .تتكون األدوات املالية من املوجودات
واملطلوبات املالية.
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يهدف الصندوق إىل ضمان مقدرة الصندوق يف االستمرار وفقاً ملبدأ االستمرارية ليتمكن من االستمرار
يف تقدمي عائدات جمزية حلاملي الوحدات والتأكد من احلماية املعقولة حلاملي الوحدات .يدير الصندوق
حمفظة استثماراته واملوجودات األخرى مبراقبة العائد على صايف املوجودات وإجراء التعديالت لسياسته
االستثمارية يف ضوء التغريا ت اليت تطرأ على ظروف السوق .يعتمد هيكل رأس املال على إصدار
الوحدات واسرتدادها.
حيتفظ الصندوق مبراكز يف أدوات مالية خمتلفة وفقاً لسياسته االستثمارية .ويتم تصنيف كافة
االستثمارات كاستثمارات "مقتناة حىت تاريخ االستحقاق" .يتعرض الصندوق ملخاطر اإلئتمان وخماطر
معدالت العمولة والسيولة وخماطر العمالت:
 1 - 9أسس مخاطر اإلئتمان
هي عدم مقدرة طرف ما يف ألداة مالية على الوفاء بإلتزاماته مما يؤدي إىل تكبد الطرف اآلخر خلسارة
مالية .يتعرض الصندوق ملخاطر اإلئتمان بشأن النقدية وما يف حكمها واحملتفظ هبا لدى طرف ذو
عالقة ذو تصنيف إئتماين جيد.
إن احلد األقصى للتعرض ملخاطر اإلئتمان يف تاريخ التقرير يتمثل يف القيمة الدفرتية للمبالغ ذات
العالقة باملوجودات املالية يف قائمة املركز املايل.
 2 - 9مخاطر أسعار األسهم
خماطر أسعار األسهم هي خماطر التقلبات يف قيمة األدوات املالية بسبب التغريات يف أسعار السوق.
يتعرض الصندوق ملخاطر أسعار األسهم والناجتة عن استثماراته املقتناة لغرض املتاجرة ،حيث تتكون
االستثمارات الرئيسية من أسهم شركات مدرجة يف السوق الكويتية .يقوم مدير الصندوق بإدارة خماطر
االئتمان من خالل تنويع احملفظة االستثمارية .مت حتقيق هذا اهلدف باالستثمار يف قطاعات متعددة
يف السوق (إيضاح  )1-7واملراقبة املستمرة ألسعار األسهم بواسطة مدير الصندوق.
 3 - 9مخاطر السيولة
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.
تنص أحكام الصندوق على إمكانية اإلشرتاك واسرتداد الوحدات يف كل يوم تقييم وبالتايل يتعرض
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 للسيولة
ومراقبة متطلبات السيولة بصورة منتظمة للتأكد من توفر السيولة الكافية ملقابلة اإللتزامات عند استحقاقها.
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 4 - 9مخاطر العمالت
خماطر العمالت هي خماطر التقلبات اليت تطرأ على قيمة أداة مالية بسبب التغريات يف أسعار
الصرف األجنيب.
إن مجيع األدوات املالية للصندوق هي بالدينار الكوييت وعليه فإن تعرضات الصندوق ملخاطر العمالت
األجنبية من العمالت غري التشغيلية غري جوهرية.
 -10الدخل المستبعد من قائمة الدخل
طبقاً لإلتفاقية ب ن الصندوق وحاملي الوحدات يف الصندوق ،فإنه يتم استبعاد الدخل املشكوك يف
توافقه مع أحكام الشريعة من قائمة الدخل ويتم دفعه حلساب األعمال اخلريية .يتم حتديد هذه املبالغ
بناءً على املعلومات املتوفرة لإلدارة عند إعداد القوائم املالية.
 -11القيمة العادلة
القيمة العادلة هي القيمة اليت يتم استالمها من بيع أصل أو دفعها لتحويل التزام يف معاملة نظامية ب ن
املشارك ن يف السوق الرئيسي يف تاريخ القياس .تتكون األدوات املالية من املوجودات واملطلوبات املالية.
تتضمن املوجودات املالية للصندوق من النقد وما يعادله واالستثمارات املقتناة لغرض املتاجرة ،بينما
تتكون املطلوبات املالية من املصاريف املستحقة.
تقيد االستثمارات املقتناة لغرض املتاجرة بالقيمة العادلة .ال ختتلف القيمة العادلة لألدوات املالية جوهرياً
عن القيمة الدفرتية .إن التقلبات يف أسعار السوق قد خحتدث تقلبات يف احملفظة االستثمارية.
 -12آخر يوم تقييم
وفقاً لشروط وأحكام الصندوق فإن آخر يوم تقييم للسنة هو  31ديسمرب 2015م ( 2014م31 :
ديسمرب 2014م).
 -13إعتماد القوائم المالية
مت إعتماد القوائم املالية لإلصدار بواسطة جملس إدارة الصندوق بتاريخ  14مجادى اآلخرة 1437هـ
املوافق  23مارس 2016م.
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