
  األسهم النقية )أصايل(صندوق 
 المدار من ِقبل شركة البالد لالستثمار

 
 القوائم المالية

 م2015 ديسمبر 31في للسنة المنتهية 
 مراجعي الحسابات لحاملي الوحداتوتقرير 
 
 



 

 

 ("أصايل") األسهم النقيةصندوق 
 املدار 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

 15 - 6 املالية اإليضاحات حول القوائم
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 ("أصايل") األسهم النقيةصندوق 
 المدار من ِقبل شركة البالد لإلستثمار

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

 
 ديسمبر 31كما في     
 م2014  م2015  إيضاح  

       الموجودات
 144,817  60.623    وما يعادله النقد

 580,056  522.116  6    غرض املتاجرةل مقتناةاستثمارات 
 724,873  582.739    الموجودات مجموع

       
       المطلوبات

 3,533  2.720  7   مستحقة مصاريف إدارة
 63  7    ةمستحق مصاريف
 3,596  2.727    المطلوبات مجموع

       
 721,277  580.012    صافي الموجودات العائدة لحاملي الوحدات

       
 1,224,635  1.150.993    الوحدات املصدرة )باآلالف(

       
 للوحدة  –صافي قيمة الموجودات 

 سعودي( ريـال)  
    

0.5039 
  

0.5890 
 

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

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

 
 ديسمبر 31للسنة المنتهية في     
 م2014  م2015  إيضاح  

       اإليرادات
 22.524   2719.3   10  ، صايفتوزيعات األرباحدخل 

       أرباح متاجرة، صايف)خسائر(/
 120.295   45.955     أرباح حمققة من استثمارات -
 (67.571(  (146.591)    غري حمققة من استثمارات خسائر -

    (81.309)   75.248 
       المصاريف

 (14.454)  (13.058)  7، 5  أتعاب اإلدارة
 (203)  (121)  5  أخرى مصاريف

    (13.179)  (14.657) 
 60.591   (94.488)    ربح السنة)خسارة(/ صافي

 
 ال يتجزأ من هذه القوائم املالية. اً ( جزء13( إىل )1تعترب اإليضاحات املرفقة من )
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 ("أصايل") النقيةاألسهم صندوق 
 لإلستثمارالمدار من ِقبل شركة البالد 

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

 
 ديسمبر 31للسنة المنتهية في     
 م2014  م2015    

       األنشطة التشغيلية
 60,591   (94.488)    ربح السنة)خسارة(/ صافي

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

   
   

 67,571   146.591     اتققة من االستثمار احملغري  سارةاحلركة يف اخل
     52.103   128,162 

 التغيرات في الموجودات والمطلوبات 
 التشغيلية  

      
 (37)  (88.651)    املتاجرة، صايف مقتناة لغرضاستثمارات 

 268   (813)    إدارة مستحقةأتعاب 
 (6)  (56)    مستحقة مصاريف

 الناتج من )المستخدم في( صافي النقد 
 األنشطة التشغيلية  

    
(37.417)   

 128,387 
 

 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
      

 6,232   4.822     متحصالت من إصدار وحدات
 (95,742)  (51.599)    املدفوع السرتداد وحدات

 صافي النقد المستخدم في األنشطة 
 التمويلية  

    
(46.777)   

(89,510) 
 38,877   (84.194)    هوما يعادل الزيادة يف النقد)النقص(/ صايف
 105,940   144.817     يف بداية السنةكما   وما يعادله النقد
 144,817   60.623     في نهاية السنة كما  وما يعادله النقد

 
 ال يتجزأ من هذه القوائم املالية. اً ( جزء13( إىل )1تعترب اإليضاحات املرفقة من )
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 ("أصايل")النقية األسهم صندوق 
 المدار من ِقبل شركة البالد لإلستثمار

 التغيرات في صافي الموجودات العائدة لحاملي الوحداتقائمة 
 (ما مل يذكر غري ذلك السعوديةبآالف الرياالت  مجيع املبالغ) 

 
 ديسمبر 31للسنة المنتهية في     
 م2014  م2015    
       

 750.196   721.277     صافي قيمة الموجودات في بداية السنة
 60.591   (94.488)    ربح السنة)خسارة(/ صافي

       التغيرات من معامالت الوحدات
 6.232   4.822     متحصالت من بيع وحدات

 (95.742)  (51.599)    قيمة الوحدات املسرتدة
 (89.510)  (46.777)    صافي التغير من معامالت الوحدات

 721.277   580.012     صافي قيمة الموجودات في نهاية السنة
 

 معامالت الوحدات
 )الوحدات باآلالف(

 
 1.365.853   1.224.635     الوحدات في بداية السنة

 9,878   6.964     الوحدات املصدرة
 (151,096)  (80.606)    الوحدات املسرتدة

 (141,218)  (73.642)    صايف التغري يف الوحدات
 51.224.635   1.150.993     الوحدات في نهاية السنة

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

 
 
 
 



 األسهم النقية )"أصايل"(صندوق 
 ِقبل شركة البالد لإلستثمار المدار من

 ول القوائم الماليةإيضاحات ح
 م2015ديسمبر  31للفترة المنتهية في 

 (ما مل يذكر غري ذلك الرياالت السعوديةبآالف  مجيع املبالغ)
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 الصندوق واألنشطة -1
 

شركة  بلمن ق ويدارمت تأسيسه  مفتوح هو صندوق استثماري صندوق األسهم النقية )"أصايل"(إن 
وهي شركة تابعة لبنك البالد )"البنك"( ملصلحة حاملي وحدات البالد لالستثمار )"مدير الصندوق"( 

سنوات  3دة مل) بعوائد جمزية من استثمارات طويلة األجلتنمية رأس املال لالصندوق  هدفيالصندوق. 
 المية.الشريعة اإلسحملية متوافقة مع  أسهم تتضمنعلى األقل(. يدير الصندوق حمفظة متنوعة 

 
وعمل مبوجب األنظمة الصادرة من مؤسسة النقد العريب  م.2006يناير  1بدأ الصندوق عملياته يف 

هـ 1427ذو احلجة  3بتاريخ  1-219-2006السعودي حىت أصدرت هيئة السوق املايل القرار رقم 
ى ستثمارية اليت تفصل املتطلبات اليت يتعني علإلم( بأنظمة الصناديق ا2006ديسمرب  24)املوافق 

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

 
 صندوق على أساس أنه وحدة حماسبية مستقلة.اليتعامل مدير الصندوق مع حاملي الوحدات يف 

باإلضافة إىل ذلك، يعترب  على ذلك، يقوم مدير الصندوق بإعداد قوائم مالية منفصلة للصندوق.وبناء 
 صايف موجودات الصندوق. املستفيدين من الكنياملالوحدات  وحامل

 
 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 

 االستثمارية يف اململكة العربية السعودية إتباعها.
 

  أسس اإلعداد -3
 

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

 اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني.  
 

  أسس القياس 3-2
ملتاجرة واليت ا فظ هبا بغرضاحملتوفقاً ملبدأ التكلفة التارخيية باستثناء االستثمارات  القوائم املاليةمت إعداد 

 .اإلستمرارية مبدأبالقيمة العادلة، باستخدام أساس االستحقاق احملاسيب و يتم قياسها 
  



 األسهم النقية )"أصايل"(صندوق 
 املدار 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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 طعملة العرض والنشا 3-3
ع الذي يعترب عملة النشاط الرئيسية للصندوق. مجي بالريال السعودي القوائم املاليةمت عرض هذه 

 .سعودي ريـالألف ألقرب  تقريبهامت  بالريال السعوديالبيانات املالية املبينة 
 

 ستخدام الحكم والتقديراتإ 3-4
قديرات والت األحكام، يتطلب إعداد القوائم املالية من اإلدارة استخدام النشاط اإلعتيادييف سياق 

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

 
تتم مراجعة التقديرات واإلفرتاضات املتعلقة هبا على أساس مستمر. يتم إظهار مراجعة التقديرات 

 اليت يتم فيها مراجعة هذه التقديرات والفرتات الالحقة اليت تتأثر هبا. فرتة الاحملاسبية يف 
 

ة لتقدير عدم املصادر الرئيسيتتفق األحكام اليت قامت هبا اإلدارة عند تطبيق السياسات احملاسبية و 
 م.2014ديسمرب  31التأكد مع تلك املطبقة يف القوائم املالية للسنة املنتهية يف 

 
 السياسات المحاسبية الهامة -4

 
 إعداد بقة يفتلك املط السياسات احملاسبية اهلامة املستخدمة يف إعداد هذه القوائم املالية معتتفق 

 م.2014ديسمرب  31القوائم املالية للسنة املنتهية يف 
 

 المحتفظ بها بغرض المتاجرةستثمارات إلا 4-1
ها يف " عندما يتم شراؤها بغرض إعادة بيعبغرض املتاجرةيتم تصنيف االستثمارات كـ "استثمارات 

عر ساملدى القصري. االستثمارات يف األوراق املالية املتاجرة يتم تسجيلها مبدئياً بالتكلفة واليت تتضمن 
ت. وبعد القياس االستثمارا هذه الصندوق ألغراض إقتناء اليت يتكبدهامجيع النفقات  إضافة إىلالشراء 

األرباح واخلسائر رتاف بيتم اإلعارات احملتفظ هبا بغرض املتاجرة بالقيمة العادلة األويل، يتم قياس االستثم
 باستثناء دخل توزيعات األرباح الذي يظهر بشكل منفصل يف قائمة الدخل. الناجتة يف قائمة الدخل

بطريقة متوسط احملققة  األرباح واخلسائر غرييتم حتديد يتم حتديد األرباح واخلسائر احملققة عند البيع و 
 التكلفة.

 
 محاسبة تاريخ التداول 4-2

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 

دات خالل فرتة و جاملوجودات املالية هي العمليات اليت تتطلب أن يتم تسليم تلك املو بشراء أو بيع 
  املتعارف عليها يف السوق. األحكام زمنية تنص عليها األنظمة أو تلك



 األسهم النقية )"أصايل"(صندوق 
 املدار 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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يتم إثبات كافة املوجودات واملطلوبات املالية األخرى مبدئيًا بتاريخ التداول، أي التاريخ الذي يصبح 
 يف األحكام التعاقدية لألداة. اً طرف الصندوقفيه 

 
 والمصاريف األخرى أتعاب اإلدارة 4-3

لصندوق. ا منصوص عليها يف أحكام وشروطاإلدارة األخرى بنسبة ومبالغ  اريفتستحق أتعاب ومص
 ألتعاب واستحقاقها كل يوم تقييم.يتم إحتساب هذه ا

 
 المخصصات 4-4

قديره إلتزام قانوين حايل أو ضمين ميكن ت يتم إثبات خمصص ما إذا كان للصندوق نتيجة ألحداث سابقة
ات وميكن تقدير هذه اإللتزام بشكل موثوق، مع إحتمال وجود ضرورة إقتصادية لسداد ذلك اإللتزام.

 بصورة يعتمد عليها.
 

 الزكاة/الضرائب 4-5
 .إن الزكاة/الضريبة هي من التزام حاملي الوحدات وال يتم التخصيص هلا يف هذه القوائم املالية

 
  دخل توزيعات األرباح 4-6

عقود املراحبة  يتم إثبات إيرادات نشوء احلق يف استالم الدفعات.توزيعات األرباح عند دخل يتم إثبات 
على أساس نسبة الوقت على مدى فرتة العقد استنادًا إىل املبالغ القائمة الرئيسية ومعدل العمولة 

 عليه. املتفق
 

 وما يعادله النقد 4-7
يعي يتم ية مع بنك البالد يف حساب جتمر االستثماسابات احل يفمن األرصدة وما يعادله  تتكون النقد

 إدارته من ِقبل مدير الصندوق.
 

 الوحدات  إشتراك وإسترداد 4-8
قييم الذي يتم فيه يوم التيف دة بصايف قيمة املوجودات للوحدة يتم تسجيل الوحدات املكتتبة واملسرت 

 واالسرتداد.م طلبات االكتتاب استال
 

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

 د الوحدات املصدرة بنهاية السنة.الصندوق على عد
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 املدار من ِقبل شركة البالد لإلستثمار

 ول القوائم الماليةإيضاحات ح
 م2015ديسمبر  31للفترة المنتهية في 
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 األدوات المالية 4-10
ة املوجودات واملطلوبات املالية يف الوقت الذي يصبح فيه الصندوق طرفاً يف األحكام التعاقدي إثباتيتم 

 يف باشرةً م تسجيلهايتم و لألداة. أي أرباح أو خسائر عند إلغاء إثبات املوجودات واملطلوبات املالية 
 قائمة الدخل.

 
 األخرى المصاريفأتعاب اإلدارة و  -5
 

( ٪2: م2014) ٪2اكتتاب بنسبة ال تزيد عن  مصاريفيقوم مدير الصندوق بتحميل كل مستثمر 
 من املتحصل من الوحدات املصدرة.من قيمة االكتتاب لتغطية املصروفات اإلدارية وختصم 

 
( من ٪1.75: م2014) ٪1.75يقوم مدير الصندوق بتحميل الصندوق أتعاب إدارة مبعدل سنوي 

إلدارة أتعاب اتتضمن أتعاب و . الصندوق موجوداتيف كل تاريخ تقييم لصايف  املوجوداتصايف قيمة 
 أحكام وشروط الصندوق.بشكل متوافق مع احلفظ واهليئة الشرعية 

 
د اليت وردت يف حدو  يفاليت تكبدهتا نيابة عن الصندوق  املصاريفيسرتد مدير الصندوق بعض كما 

 شروط وأحكام الصندوق. 
 

 ملخص للمصاريف اآلخرى:فيما يلي 
 
 م2014  م2015  إيضاح  

 140  59  2-5  مصاريف طباعة
 26  26    مصاريف قياس
 23  23  1-5  األتعاب املهنية

 12  12    هيئة السوق املالية وتداولرسوم 
 2  1    أخرى

    121  203 
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 23لصايف قيمة املوجودات للفرتة من  قلقام مدير الصندوق خالل السنة باحتساب مبدئي أ 5-1
 ريـال 90.000إىل أتعاب املراجعة املعّدلة والبالغة  ستناداً م إ2015ديسمرب  9حىت م 2015يوليو 

سعودي واليت مل تعتمدها هيئة السوق املالية يف ذلك التاريخ. وقام مدير الصندوق خالل شهر ديسمرب 
املراجعة بقيمة  إىل أتعاب ستناداً إوجودات للفرتة املبينة حتساب وزيادة صايف قيمة املإبإعادة م 2015

ئة السوق بل هيمن قِ  الصندوق املعتمدة سابقاً  أحكام وشروطسعودي كما تنص عليه  ريـال 22.500
املالية. قام مدير الصندوق باحملاسبة بشكل مناسب عن الفرق الناتج يف سجالت الصندوق ويناءً على 

 ريـال 24سعودي و ريـال 701بتعويض حاملي الوحدات والصندوق مببلغ ذلك قام مدير الصندوق 
 لقعلى التوايل فيما يتعلق بالوحدات املكتتبة واملسرتدة على أساس صايف قيمة املوجودات األ ،سعودي

 خالل الفرتة املذكورة.
 
ة الفعلية لفعلى التك بل مدير الصندوق بناءً يتم حتميل مصاريف الطباعة على الصندوق من قِ  5-2

 للطباعة.
 
 لمتاجرةا غرضل المقتناةاالستثمارات  -6

 
 م2014  م2015  إيضاح   

 547,955  495.926  (1-6)  استثمارات متداولة
 32,101  26.190  (2-6)  صناديق استثمار 

    522.116  580,056 
       

 570.313  658.964     التكلفة
 9.743  (136.848)    أرباح غري حمققة، صايف

     522.116  580.056 
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 الصندوق يف األسواق التالية: مديراستثمر   (6-1) 
 

 
 النسبة المئوية 

 للقيمة السوقية
 

 التكلفــة
 

 القيمة السوقية
م2014  م2015  

3 
 م4201  م5201  م4201  م5201 

             مدرجة
 207،395  153.620  701,232  210.160  35  29  بنوك وخدمات مالية

 59،065  153.704  35،777  186.524  10  29  جتزئة
 69،486  59.262  67،998  74.073  11  12  ات برتوكيماويةعصنا

 61،082  32.167  51،282  34.946  11  6  زراعة وأغذية
 38،912  24.442  27،611  30.159  7  5  مسنتإ

 -     23.947  -     8426.4  -  5  نقل
 27،797  22.392  29،155  40.865  5  4  بناء وإنشاءات

 43،214  16.322  54،611  20.593  7  3  استثمار صناعي
 -     1535.  -     5.153  -  1  إصدارات أولية عامة

 4،728  4.917  3،979  3.965  1  1  فنادق وسياحه
 36.276  -     35.136  -     6  -  تطوير عقاري

 إجمالي االستثمارت 
 في أسهم مدرجة  

  
95 

  
94 

  
632.886 

  
538.250 

  
495.926 

  
547.955 

 
 ديسمرب كما يلي: 31يتكون االستثمار يف صناديق االستثمار كما يف   (6-2) 

 

   الســـوق
 النسبة المئوية 

 للقيمة السوقية
 

 التكلفــة
 

 القيمة السوقية
 م4201  م5201  م4201  م5201  م2014  م2015  

 32.101  26.190  32.063  26.078  6  5  املرابحصندوق 
  5  6  26.078  32.063  26.190  32.101 
             
 580.56  522.116  570.313  964.865  100  100   مجموعال

 
وق مفتوح( املرابح وهو )صندميثل االستثمار يف صناديق االستثمار االستثمارات يف وحدات صندوق 

الذي تديره شركة البالد لالستثمار. ويتمثل النشاط الرئيسي لصندوق املرابح يف االستثمار يف عقود 
املراحبة يف دول اخلليج املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية بينما تتمثل أهداف صندوق إمثار اخلليجي 

المية. ختضع كام الشريعة اإلسحدول اخلليج املتوافقة مع أيف االستثمار يف أسهم الشركات املدرجة يف 
 ر به.كام الصندوق املستثم  حاالستثمارات يف الصناديق ألتعاب اإلدارة وفقاً لشروط وأ
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 عالقة ويمعامالت مع أطراف ذ -7
 

ضع العالقة اليت خت ويلألعمال، يقوم الصندوق بالتعامل مع األطراف ذ االعتياديضمن السياق 
بل من قِ  القةالع ويمع األطراف ذ يتم إعتماد كافة املعامالت. الصندوق شروط وأحكامبدورها إىل 
 ويالشركات ذو  (الشركة األم ملدير الصندوق) يعترب مدير الصندوق وبنك البالد الصندوق. جملس إدارة

 صندوق.بالعالقة  ويالعالقة ببنك البالد أطرافاً ذ
 

 
 الطرف 

  
 

 مبلغ المعامالت 
 خالل السنة

  
 الرصيد الختامي

 م2014  م2015  م2014  م2015  طبيعة المعاملة   ذو العالقة
 3.533  2.720  14.454  13.058  أتعاب اإلدارة  شركة البالد لالستثمار 

 )رصيد  يعادلهنقدية وما   
 حساب االستثمار(  

 
  -  

 
  -  

 
60.623 

 
144.817 

 -    -    74.509  89.800   املسرتدةالوحدات   رابحاملصندوق 
 -    -    47.001  96.020  لالستثمار املشرتاةالوحدات   

 استثمار يف وحدات الصندوق  صندوق عقار
 كعامل وحدات   

  
  - 

  
  - 

 
26.190 

 
32.101 

 -    -    315  -    ¤ وحدات مشرتاة -  - 
 -    -    -    632  وحدات مسرتدة -  - 
 731  -    -    ¤ -    استثمارات -  - 

 
 كتتاب واسترداد الوحداتإ -8

 
من قبل  ،فروع بنك البالد من خاللللشراء يف اململكة العربية السعودية متاحة وحدات الصندوق 
يتم قييم"(. تال)"يوم  األحد واألربعاء. يتم حتديد صايف قيمة املوجودات يومي شخصيات إعتبارية

 قيمة صايف بتقسيمها علىصايف قيمة موجودات الصندوق لغرض شراء أو بيع الوحدات  حتديد
دات لوحااملوجودات )القيمة العادلة ملوجودات الصندوق ناقًصا مطلوبات الصندوق( على إمجايل 

 تبقية يف يوم التقييم احملدد.امل
 

 األدوات المالية وإدارة المخاطر -9
 

تاجرة وتتكون ملا املقتناة لغرضاالستثمارات و  النقد وما يعادلهتتكون املوجودات املالية للصندوق من 
عادلة املستحقة. يتم قيد االستثمارات املقتناة ألغراض املتاجرة بالقيمة ال املصاريفاملطلوبات املالية من 

ت ال ختتلف ألدوااهلذه  لةأن القيم العاد اإلدارة وتعتقد .وبالنسبة للموجودات واملطلوبات املالية األخرى
  إختالفاً جوهرياً عن قيمها الدفرتية.
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وي دارية ولديهم ذالقيمة العادلة هي القيمة اليت يتم مبوجبها تبادل أصل أو سداد إلتزام بني أطراف إن 
جودات . تتكون األدوات املالية من املو الرغبة يف ذلك وتتم بنفس شروط التعامل مع أطراف مستقلة

 واملطلوبات املالية. 
 

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. 

 
 إجراءو راقبة العائد على صايف املوجودات مبخرى األوجودات املتثماراته و يدير الصندوق حمفظة اس

يعتمد هيكل رأس  .السوقضوء التغريات اليت تطرأ على ظروف  لسياسته االستثمارية يفتعديالت ال
 ل على إصدار الوحدات واسرتدادها.املا

 
 ثمار.يتم حتديد توزيع املوجودات بواسطة مدير الصندوق لتحقيق أهداف االست

 
حيتفظ الصندوق مبراكز يف أدوات مالية خمتلفة وفقًا لسياسته االستثمارية. ويتم تصنيف كافة 

ئتمان وخماطر ملخاطر اإل". يتعرض الصندوق حىت تاريخ االستحقاقاالستثمارات كاستثمارات "مقتناة 
 .معدالت العمولة والسيولة وخماطر العمالت

 
 مخاطر اإلئتمان 9-1

خلسارة  ىل تكبد الطرف اآلخرإلتزاماته مما يؤدي إداة مالية على الوفاء بأل ما يفهي عدم مقدرة طرف 
  .القةواحملتفظ هبا لدى طرف ذو ع يعادلهوما  النقديتعرض الصندوق ملخاطر اإلئتمان بشأن  مالية.
 ( يتمتع بتصنيف إئتماين جيد.7اح )إيض

 
القة يف التقرير متمثلة بواسطة القيمة الدفرتية للموجودات املالية ذات العاحلد األعلى للتعرض يف تاريخ 

 تاريخ قائمة املركز املايل.
 
 مخاطر أسعار األسهم 9-2

 خماطر أسعار األسهم هي خماطر التقلبات يف قيمة األدوات املالية بسبب التغريات يف أسعار السوق.
 

تتكون  استثماراته احملتفظ هبا ألغراض املتاجرة حيث يتعرض الصندوق ملخاطر أسعار األسهم ناجتة عن
سعار يقوم الصندوق بإدارة خماطر أ .يف سوق األسهم السعودية االستثمارات الرئيسية من أسهم مدرجة

يتم ذلك من خالل االستثمار يف أسهم يف قطاعات  األسهم من خالل تنويع احملفظة االستثمارية.
 املراقبة املستمرة ألسعار األسهم بواسطة مدير الصندوق.( و 2-6)إيضاح  السوقخمتلفة يف 
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 مخاطر السيولة 9-3
خماطر السيولة هي املخاطر اليت يواجه فيها الصندوق صعوبة يف توفري أموال ملقابلة إلتزاماته املرتبطة 

يع أصل بباملطلوبات املالية والدفعات السرتداد الوحدات. كما تنشأ خماطر السيولة من عدم إمكانية 
 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 

ة لللتحقق وميكن تسييلها يف أي وقت. إال أن مدير الصندوق يقوم بوضع إرشادات حمددة للسيو 
إللتزامات عند قابلة اومراقبة متطلبات السيولة بصورة منتظمة للتأكد من توفر السيولة الكافية مل

 استحقاقها.
 
 مخاطر العمالت 9-4

خماطر العمالت هي خماطر التقلبات اليت تطرأ على قيمة أداة مالية بسبب التغريات يف أسعار الصرف 
ملخاطر  تتم بالريال السعودي وعليه فإن الصندوق ال يتعرضاألجنيب. مجيع املوجودات املالية للصندوق 

 العمالت.
 
 الربحمخاطر معدالت  9-5

ائد يف السوق ستؤثر على العو  الربحتنشأ خماطر معدالت الفائدة من إمكانية أن تغريات معدالت 
بشكل جوهري.  حالرباملستقبلية أو القيمة العادلة لعقود املراحبة. إن الصندوق غري معرض ملخاطر أسعار 

تناة نظرًا ألن استثمارات املراحبة مق الربحإن املوجودات املالية للصندوق غري معرضة ملخاطر أسعار 
 ة.ثابت أرباحلتاريخ استحقاق ويتم الدخول فيها كاستثمارات قصرية األجل ومبعدالت 

 
 الدخل المستبعد من قائمة الدخل -10

 
 الوحدات يف الصندوق، فإنه يتم استبعاد الدخل املشكوك يفطبقًا لإلتفاقية بني الصندوق وحاملي 

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

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

  واملطلوبات املالية.
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ينما بواالستثمارات املقتناة لغرض املتاجرة  هالنقد وما يعادلللصندوق من املالية  املوجوداتتتضمن  
 ستحقة. امل املصاريف املالية من طلوباتتتكون امل

 
جوهرياً ت املالية ال ختتلف القيمة العادلة لألدوا االستثمارات املقتناة لغرض املتاجرة بالقيمة العادلة.تقيد 

دث عن القيمة الدفرتية. إن التقلبات يف أسعار   تثمارية.احملفظة االس تقلبات يفالسوق قد حتح
 

 آخر يوم تقييم -12
 

 31 م:2014) م 2015 ديسمرب 30آخر يوم تقييم للسنة هو وفقاً لشروط وأحكام الصندوق فإن 
 . م(2014 ديسمرب

 
 إعتماد القوائم المالية -13

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

 . 2016 مارس 23املوافق 
 


