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 ("إثمار") إثمار لألسهم السعودية الشرعيةصندوق 
 المدار من ِقبل شركة البالد لإلستثمار

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

 
 ديسمبر 31كما في     
 م2014  م2015  إيضاح  

        الموجودات
 68  1.077    وما يعادله النقد

 -     37    مستحقةتوزيعات أرباح 
 88.360  43.063  6  غرض املتاجرةل مقتناةاستثمارات 

 88.428  44.177    الموجودات مجموع
       

       المطلوبات
 425  196  7  مستحقة إدارةأتعاب 

 23  13    مستحقة صاريفم
 448  209    المطلوبات مجموع

       
 87.980  43.968    صافي الموجودات العائدة لحاملي الوحدات

       
 60.936  36.685    )األعداد باآلالف(الوحدات املصدرة 

       
 1.4438  1.1985    (سعودي ريـالللوحدة ) –صافي قيمة الموجودات 

 
 ال يتجزأ من هذه القوائم املالية. اً ( جزء13( إىل )1تعترب اإليضاحات املرفقة من )
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 ("إثمار") إثمار لألسهم السعودية الشرعيةصندوق 
 المدار من ِقبل شركة البالد لإلستثمار

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

 
 ديسمبر 31 للسنة المنتهية في    
 م2014  م2015  إيضاح  

       اإليرادات
       

 3.689   2.318   10  ، صايفتوزيعات األرباحدخل 
       أرباح متاجرة، صايف)خسائر(/

 32.204   5.709     استثماراتأرباح حمققة من  -
 (368.17)  (10.893)    غري حمققة من استثمارات حركة خسارة -
    (2.866)   18.525 

       المصاريف
 (1.808)  (1.129)  7، 5  أتعاب اإلدارة
 (73)  (73)  5  أخرى مصاريف

    (1.202)  (1.881) 
 16.644   (4.068)    ربح السنة )خسارة( صافي

 
 ال يتجزأ من هذه القوائم املالية. اً ( جزء13( إىل )1تعترب اإليضاحات املرفقة من )
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 ("إثمار") إثمار لألسهم السعودية الشرعيةصندوق 
 المدار من ِقبل شركة البالد لإلستثمار

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

 
 ديسمبر 31للسنة المنتهية في     
 م2014  م2015    

       األنشطة التشغيلية
 16.644   (4.068)    الربح للسنة)الخسارة(/صافي 

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

      

 13.922   10.893     غري حمققة من االستثمارات، صايف خسارةاحلركة يف 
     6.825   30.566 

       التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
 (9.314)  34.404     املتاجرة غرضل مقتناةاستثمارات 

 -     (37)    توزيعات أرباح مستحقة
 47   (229)    إدارة مستحقةأتعاب 
 (2)  (10)    مستحقة مصاريف

 21.297   40.953     األنشطة التشغيلية الناتج منصافي النقد 
 

 األنشطة التمويلية
      

 (5.703)  (2.428)    توزيعات أرباح
 46،850   14.965     متحصالت من إصدار وحدات

 (75.069)  (52.481)    املدفوع السرتداد وحدات
 (33.922)  (39.944)    صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

 (12.625)  1.009     وما يعادله )النقص( يف النقد/الزيادةصايف 
 12.693   68     يف بداية السنة وما يعادله النقد
 68   1.077     في نهاية السنة وما يعادله النقد

 
 ال يتجزأ من هذه القوائم املالية. اً ( جزء13( إىل )1تعترب اإليضاحات املرفقة من )
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 ("إثمار") إثمار لألسهم السعودية الشرعيةصندوق 
 المدار من ِقبل شركة البالد لإلستثمار

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

 
 ديسمبر 31في  للسنة المنتهية    
 م2014  م2015  إيضاح  

 105.258   87.980     صافي قيمة الموجودات في بداية السنة
 16.644   (4.068)    لسنةاربح )خسارة(/ صافي

       
       التغيرات من معامالت الوحدات

 46.850   14.965     متحصالت من بيع وحدات
 (75.069)  (52.481)    قيمة الوحدات املسرتدة

 (28.219)  (37.516)    الوحداتصافي التغير من معامالت 
 (5.703)  (2.428)    توزيعات أرباح

 87.980   43.968      ةالسن صافي قيمة الموجودات في نهاية
       
 

 معامالت الوحدات
 )الوحدات باآلالف(

 
 ديسمبر 31للسنة المنتهية في     
 م2014  م2015    

 79.497   60.936     الوحدات في بداية السنة
 29.261   9.413     الوحدات املصدرة
 (47.822)  (33.664)    الوحدات املسرتدة

 (18.561)  (24.251)    صايف التغري يف الوحدات
 60.936   36.685     الوحدات في نهاية السنة

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

 



 إثمار لألسهم السعودية الشرعية )"إثمار"(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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 الصندوق واألنشطة -1
 

تديره توح ميهو صندوق استثماري أو )الصندوق(  صندوق امثار لألسهم السعودية الشرعية )امثار(إن 
شركة تابعة لبنك البالد )"البنك"( لصاحل محلة وحدات شركة البالد لالستثمار )"مدير الصندوق"( 

إىل تنمية رأس املال على املدى الطويل والتوزيع الدوري للعائد. يقوم الصندوق يهدف الصندوق. 
ة متنوعة من صندوق حميظاليدير  مايو ونوفمرب من كل سنة. يهناية شهر يف  بتوزيعات نصف سنوية
 .إلسالميةاملتوافقة مع الشريعة السعودية املدرجة يف سوق األسهم اأسهم الشركات خالل االستثمار يف 

 .اهليئة الشرعيةنشطة الصندوق تتوافق مع القواعد والضواب  اليت وضعتها أن إ
 

مارس  21بتاريخ  1631/5 رقم خطاهبابناءاً على على إنشاء الصندوق  السوق املاليةهيئة  وافقت
 .م2012يونيو  3. بدأ الصندوق عملياته يف م2012

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

باإلضافة إىل  وبناءاً على ذلك، يقوم مدير الصندوق بإعداد قوائم مالية منيصلة للصندوق. .مستقلة
 صايف موجودات الصندوق. املستييدين من الكناملذلك، 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 يتعن 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 للمحاسبن القانونين.
 

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

 ستمرارية.اإل مبدأيتم قياسها بالقيمة العادلة، باستخدام أساس االستحقاق احملاسيب و 
 

 طعملة العرض والنشا 3-3
مجيع ن إالذي يعترب عملة النشاط الرئيسية للصندوق.  بالريال السعودي القوائم املاليةمت عرض هذه 
  .سعودي ريـالألف ألقرب  تقريبهامت  بالريال السعودي املعروضةالبيانات املالية 



 إثمار لألسهم السعودية الشرعية )"إثمار"(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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 ستخدام الحكم والتقديراتا 3-4
يرات والتقد األحكام، يتطلب إعداد القوائم املالية من اإلدارة استخدام النشاط املعتاديف سياق 

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

 
ات ديالت يف التقدير إثبات التعتتم مراجعة التقديرات واإلفرتاضات املتعلقة هبا على أساس مستمر. يتم 

 احملاسبية يف السنة اليت يتم فيها تعديل التقدير والسنوات الالحقة املتأثرة بالتغيري.
 
 السياسات المحاسبية الهامة -4
 

تتيق السياسات احملاسبية اهلامة املستخدمة يف إعداد هذه القوائم املالية مع تلك املطبقة يف إعداد ت
 م.2014ديسمرب  31القوائم املالية للسنة املنتهية يف 

 
 المحتفظ بها بغرض المتاجرةستثمارات الا 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 بالتكلية واليت تتضمن 

. وبعد يةاألدوات املال هذه الصندوق ألغراض إقتناء اليت يتكبدهامجيع النيقات  إضافة إىلالشراء 
األرباح يتم اإلعرتاف بو القياس األويل، يتم قياس االستثمارات احملتيظ هبا بغرض املتاجرة بالقيمة العادلة 

يف قائمة  لباستثناء دخل توزيعات األرباح الذي يظهر بشكل منيص 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
يتم إثبات والتوقف عن إثبات كافة العمليات اإلعتيادية املتعلقة بشراء وبيع املوجودات املالية بتاريخ 

التاريخ الذي يتعهد فيه الصندوق بشراء أو بيع املوجودات. العمليات اإلعتيادية املتعلقة التداول، أي 
دات خالل فرتة و جبشراء أو بيع املوجودات املالية هي العمليات اليت تتطلب أن يتم تسليم تلك املو 

 املتعارف عليها يف السوق. األحكامزمنية تنص عليها األنظمة أو 
 

 ودات واملطلوبات املالية األخرى مبدئيًا بتاريخ التداول، أي التاريخ الذي يصبحيتم إثبات كافة املوج
 اً يف األحكام التعاقدية لألداة.طرف الصندوقفيه 

 
 أتعاب اإلدارة والمصاريف األخرى 4-3

. دوقمنصوص عليها يف أحكام وشروط الصناألخرى بنسبة ومبالغ  املصاريفو  اإلدارة تستحق أتعاب
 األتعاب واستحقاقها كل يوم تقييم.يتم إحتساب هذه 
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 المخصصات 4-4
يتم إثبات خمصص ما إذا كان للصندوق نتيجة ألحداث سابقة إلتزام قانوين حايل أو ضمين ميكن تقديره 

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
 نشوء احلق يف استالم الدفعات.يتم إثبات توزيعات األرباح عند 

 
 وما يعادله النقد 4-7

ي يتم االستثمارية مع بنك البالد يف حساب جتميعيف احلسابات من األرصدة  يتكون النقد وما يعادله
 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 
 تالم طلبات االكتتاب واالسرتداد.اس

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

 .السنةالصندوق على عدد الوحدات املصدرة بنهاية 
 

 األدوات المالية 4-10
ة املوجودات واملطلوبات املالية يف الوقت الذي يصبح فيه الصندوق طرفاً يف األحكام التعاقدي إثباتيتم 

 يفباشرة م تسجيلهايتم  ،لألداة. أي أرباح أو خسائر عند إلغاء إثبات املوجودات واملطلوبات املالية
 قائمة الدخل.

 
 األخرى لمصاريفأتعاب اإلدارة وا -5

 
( ٪1م: 2014) ٪1كتتاب بنسبة ال تزيد عن إ مصاريفيقوم مدير الصندوق بتحميل كل مستثمر 

 اإلدارية وختصم من املتحصل من الوحدات املصدرة.   املصاريفمن قيمة اإلكتتاب لتغطية 
 

( من ٪1.5م: 2014) ٪1.5يقوم مدير الصندوق بتحميل الصندوق أتعاب إدارة مبعدل سنوي 
. ل ربع سنويويتم خصمها بشك الصندوق موجوداتيف كل تاريخ تقييم لصايف  املوجوداتصايف قيمة 
  أحكام وشروط الصندوق. حسبأتعاب احليظ واهليئة الشرعية ضمن أتعاب اإلدارة  يتم إدراج
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ليت وردت يف دود ااحل يفاليت تكبدهتا نيابة عن الصندوق  املصاريفيسرتد مدير الصندوق بعض كما 
 الصندوقوشروط أحكام 

 
 :األخرى لمصاريفل ملخصفيما يلي 

 
 م2014  م2015  إيضاح  

 26  26    مصاريف قياس
 23  23    األتعاب املهنية

 12  12    وتداول رسوم هيئة السوق املالية
 12  12    أخرى

    73  73 
 

 23 املوجودات لليرتة منلصايف قيمة قل قام مدير الصندوق خالل السنة باحتساب مبدئي أ 5-1
 ريـال 30.000إىل أتعاب املراجعة املعّدلة والبالغة  اً استنادم 2015ديسمرب  9حىت م 2015يوليو 

سعودي واليت مل تعتمدها هيئة السوق املالية يف ذلك التاريخ. وقام مدير الصندوق خالل شهر ديسمرب 
املراجعة بقيمة  إىل أتعاب اً لليرتة املبينة استناداملوجودات بإعادة احتساب وزيادة صايف قيمة م 2015

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

 ريـال 78سعودي  ريـال 449املي الوحدات والصندوق مببلغ ذلك قام مدير الصندوق بتعويض ح
 لقعلى التوايل فيما يتعلق بالوحدات املكتتبة واملسرتدة على أساس صايف قيمة املوجودات األ ،سعودي

 خالل اليرتة املذكورة.

سعودي. يتم حتميل هذه  ريـال 984تشتمل املصاريف األخرى على مصاريف الطباعة مببلغ  5-2
 على التكلية اليعلية للطباعة. ت على الصندوق من قبل مدير الصندوق بناءً النيقا

 
  لمتاجرةا غرضل المقتناةستثمارات اإل -6

 
 م2014  م2015  إيضاح  

 84.321  43.063     متداولةأسهم ملكية استثمارات 
 4.039  -      (1-6)  صناديق إستثمار

  (6-2)   43.063  88.360 
 

 م2014  م2015    
 87.651   53.247     التكلية

 من استثمارات غري حمققة (/أرباحخسائر)
 مقتناة لغرض املتاجرة  

    
(10.184) 

  
 709 

     43.063   88.360 
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االستثمارات يف وحدات  م2014ديسمرب  31كما يف   ستثمارالاالستثمار يف صناديق ا ميثل 6-1
تم إدارهتما واللذان ي وصندوق إمثار اخلليجي وهو صندوق ميتوح وهو صندوق ميتوحصندوق املرابح 

ثمار يف عقود املراحبة االستيف شركة البالد لالستثمار. ويتمثل النشاط الرئيسي لصندوق املرابح  من ِقبل
مار يف بينما يتمثل اهلدف الرئيسي لصندوق إمثار اخلليجي يف االستث ،املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية

صناديق يف  االستثماراتة اإلسالمية للشركات اخلليجية املدرجة. ختضع عهم املتوافقة مع الشرياألس
االستثمارات لرسوم اإلدارة وفقاً ألحكام وشروط الصندوق املستثمر به، وقد مت اسرتداد االستثمارات 

 م.2015يف هذه الصناديق خالل عام 
 
 التالية: القطاعاتالصندوق يف  مديراستثمر  6-2   

 

 
 النسبة المئوية 

 للقيمة السوقية
 

 التكلفــة
 

 القيمة السوقية
2014  م2015  

 م
 م4201  م5201  م4201  م5201 

13.547  12  27  جتزئة
7 

 5.981  11.555  10.783 
 14.293  5.935  17.336  8.198  16  14  بنوك وخدمات مالية
 19.604  5.368  23.599  6.713  23  21  صناعات برتوكيماوية

 7.226  3.814  5.900  3.122  8  9  إتصاالت
 7.078  3.876  6.380  4.700  8  9  زراعة وأغذية

 -     2.415  -     2.667  -  6  نقل
 7.044  2.266  5.670  3.212  8  5  مسنتإ

 3.474  2.034  3.025  2.580  4  5  سياحة وفنادق
 -  1.981  -  3.654  -  4  سرياميك

 5.702  1.561  5.956  1.694  6  4  استثمار صناعي
 3.859  1.349  4.551  2.251  4  3  بناء وإنشاءات

 -  909  -  909  -  2  إصدارات أولية عامة
 5.258  -    5.186  -    5  -  تطوير عقاري

 4.039  -    74.06  -    6  -  استثمارية قصنادي
43.063  87.651  53.247  100  100  ستثماراتاإل مجموع

3 
 88.360 

 
 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 وشروط أحكامبدورها إىل 
 .لصندوقاجملس إدارة 

 
البالد  والشركات ذات العالقة ببنك (الشركة األم ملدير الصندوق) يعترب مدير الصندوق وبنك البالد

 لصندوق.باعالقة  ذويأطرافاً 
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 الطرف

  
 

 مبلغ المعامالت 
 خالل السنة

  
 الرصيد الختامي

 م2014  م2015  م2014  م2015   طبيعة المعاملة  ذو العالقة
 425  196  1.808  1.129  أتعاب اإلدارة  شركة البالد لالستثمار 

 )رصيد  يعادلهوما  نقد  
 حساب االستثمار(  

 
-   

 
-   

 
1.077 

 
68 

           
 صندوق مرابح

 
 وحدات مشرتاة  

 وحدات مسرتدة
 هنائيرصيد 

 6.200 
9.717 

  - 

 10.00 
7.000 

  - 

   - 
  - 
  - 

   - 
  - 

3.512 
 إمثار لألسهم صندوق 

 اخلليجية  
  

 وحدات مشرتاة 
 وحدات مسرتدة

 هنائيرصيد 

  
  - 

495 
  - 

  
560 
  - 
  - 

  
  - 
  - 
  - 

 
  - 
  - 

527 
 إمثار لألسهمصندوق 

 اخلليجية  
 

  
 إستثمار يف وحدات حلاملي 

 وحدات  
 وحدات مسرتدة

 هنائيرصيد 

 

  - 
3.736 

  - 

 

6.120 
887 
  - 

 

  - 
  - 
  - 

 

  - 
  - 

4.456 
 

يتقاضى مدير الصندوق رسوم إكتتاب لتغطية تكاليف إدارية من املشرتكن ويتم تسويتها مقابل 
 (.5تحصالت من إصدار وحدات )إيضاح رقم امل
 

 كتتاب واسترداد الوحداتإ -8
 

، من لبالدافروع بنك  من خالل فق للشراء يف اململكة العربية السعودية متاحة وحدات الصندوق 
ربعاء )كل األحد و األيتم حتديد صايف قيمة املوجودات يومي و . عتباريةاإلطبيعية و الشخصيات القبل 

"يوم تقييم"(. حتدد صايف قيمة موجودات الصندوق لغرض شراء أو بيع الوحدات عرب قسمة صايف 
لوحدات ا( على عدد قيمة املوجودات )القيمة العادلة ملوجودات الصندوق ناقًصا مطلوبات الصندوق

 .القائمة يف تاريخ التقييم احملدد
 

 األدوات المالية وإدارة المخاطر -9
 

اجرة وتتكون واالستثمارات احملتيظ هبا بغرض املتيعادله تتكون املوجودات املالية للصندوق من النقد وما 
 بالنسبة للموجوداتالعادلة و املطلوبات املالية من املطلوبات املستحقة. يتم حتميل االستثمارات بالقيمة 

اإلدارة أن القيمة العادلة هلذه األدوات ال ختتلف جوهريًا عن قيمتها  عتقدتو  ،األخرى واملطلوبات
 الدفرتية.
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وي دارية ولديها ذالقيمة العادلة هي القيمة اليت يتم مبوجبها تبادل أصل أو سداد إلتزام بن أطراف إن 
جودات . تتكون األدوات املالية من املو التعامل مع أطراف مستقلة شروط الرغبة يف ذلك وتتم بنيس

 ية.واملطلوبات املال
 

يهدف الصندوق إىل ضمان مقدرة الصندوق يف االستمرار وفقاً ملبدأ االستمرارية ليتمكن من االستمرار 
 حلماية املعقولة حلاملي الوحدات.يف تقدمي عائدات جمزية حلاملي الوحدات والتأكد من ا

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

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

تيظ حييتم حتديد توزيع املوجودات بواسطة مدير الصندوق مع رؤية لتحقيق أهداف االستثمار. 
الصندوق مبراكز يف أدوات مالية خمتلية وفقًا لسياسته االستثمارية. ويتم تصنيف كافة االستثمارات  

سهم ملخاطر اإلئتمان وخماطر أسعار األ". يتعرض الصندوق لغرض املتاجرةكاستثمارات "مقتناة 
  وخماطر السيولة وخماطر العمالت.

 
 مخاطر اإلئتمان 9-1

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

 
عالقة ذو  يواحملتيظ هبا لدى طرف ذ بالنسبة للنقد وما يعادلهيتعرض الصندوق ملخاطر اإلئتمان 

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

 
 مخاطر أسعار األسهم 9-2

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

حيث تتكون  املتاجرة املقتناة لغرضناجتة عن استثماراته واليتعرض الصندوق ملخاطر أسعار األسهم 
دوق بإدارة . يقوم مدير الصنيف السوق املالية السعودية االستثمارات الرئيسية من أسهم شركات مدرجة
مالية  ثمارية. مت حتقيق هذا اهلدف باالستثمار يف أوراقخماطر اإلئتمان من خالل تنويع احمليظة االست

 سعار األسهم بواسطة مدير الصندوق.أل( واملراقبة املستمرة 6)إيضاح يف السوق متعددة 
 
 مخاطر السيولة 9-3

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

  مايل بسرعة مببلغ يقارب قيمتها العادلة.
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الصندوق على إمكانية اإلشرتاك واسرتداد الوحدات يف كل يوم تقييم وبالتايل وشروط تنص أحكام 
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 

 متطلبات السيولة بصورة منتظمة للتأكد من توفر السيولة الكافية ملقابلة اإللتزامات عند استحقاقها. ومراقبة
 
 مخاطر العمالت  9-4

أسعار الصرف  لتغريات يفخماطر العمالت هي خماطر التقلبات اليت تطرأ على قيمة أداة مالية بسبب ا
 وهرياً ج السعودي ومن مث فهي غري معرضةبالريال املالية للصندوق تتم  األدواتمجيع إن  األجنيب.

 ملخاطر العمالت.
 

 الدخل المستبعد من قائمة الدخل -10
 

طبقاً لإلتياقية بن الصندوق وحاملي الوحدات يف الصندوق، فإنه يتم استبعاد الدخل املشكوك يف توافقه 
بالغ بناءً على هذه املة من قائمة الدخل ويتم دفعه حلساب األعمال اخلريية. يتم حتديد عمع أحكام الشري

 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 بن 
 ملطلوبات املالية.من املوجودات وا يف تاريخ القياس. تتكون األدوات املاليةاملشاركن يف السوق الرئيسي 

 
بينما جرة االستثمارات املقتناة لغرض املتامن و  ،للصندوق من النقد وما يعادلهاملالية  املوجودات تتكون 

 ستحقة. امل املصاريف املالية من طلوباتتتكون امل
 

لألدوات املالية  العادلةال ختتلف القيمة  االستثمارات املقتناة لغرض املتاجرة بالقيمة العادلة.تقيد 
دثاألسهم قد  سواق. إن التقلبات يف أجوهرياً عن القيمة الدفرتية  حمليظة االستثمارية.ا تقلبات يف حتح

 
 آخر يوم تقييم -12

 
 31م: 2014) م2015 ديسمرب 31هو  للسنةآخر يوم تقييم وفقاً لشروط وأحكام الصندوق فإن 

 م(.2014ديسمرب 
 

 إعتماد القوائم المالية -13
 

هـ 1437 مجادى اآلخرة 14تاريخ مت إعتماد القوائم املالية لإلصدار بواسطة جملس إدارة الصندوق ب
 . (م2016مارس  23املوافق )
 


