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     Osool & Bakheet IPO Fund Annual Report                                                                            متاجرة باألسهم السعوديةبخيت للو  أصول صندوقلالتقرير السنوي 

 معلومات صندوق االستثمار:  - أ
 
 اسم صندوق االستثمار: ١

  بخيت للمتاجرة باألسهم السعودية. أصول و صندوق
  
 :و سياسات االستثمار وممارستهأهداف  ٢

وهو مؤشـر سـتاندرد أنـد بـورز ألسـهم الشـرآات السـعودية         االسترشاديبالمؤشر  تتمثل أهداف "الصندوق" في تنمية رأس المال من خالل تحقيق عائد نسبي ايجابي (مقارنة
ي تتوافـق مـع الضـوابط    المتوافقة مع الضوابط الشرعية) مع تحمل أدنى مستوى ممكن من المخاطر وذلك من خالل االسـتثمار فـي أسـهم الشـرآات السـعودية المسـاهمة التـ       

استثمارات منخفضة المخاطر وعالية السيولة بالريال السعودي (مثل عمليات المرابحة وصـناديق المرابحـة بالريـال     في في الصندوقالشرعية واستثمار السيولة النقدية المتوفرة 
سـعر وحـدة   ممـا سـينعكس علـى    السعودي). إن الصندوق "مفتوح"، آما لن يتم توزيع أية أرباح على المشترآين فيه، بل سيعاد استثمار جميع األرباح المحصلة فـي الصـندوق   

  الصندوق.
  
 :سياسات توزيع الدخل و األرباح ٣

. وبما أن الصندوق مملوك من قبل المشـترآين فـإنهم يتشـارآون فـي ربـح وخسـارة الصـندوق آـل         تم توزيع أي أرباح على المشترآينولن يسيعاد استثمار األرباح في الصندوق 
  بنسبة ما يملكه من وحدات في الصندوق.

  

  
 :يد بأن تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابلبيان (بخط عريض) يف ٤

يتم إعداد جميع تقارير صندوق أصول وبخيت للمتاجرة باألسهم السعودية وفقًا ألحكام الئحة صناديق االستثمار الصـادرة عـن   
  هيئة السوق المالية وهي متاحة لجميع مالكي الوحدات عند طلبها وبدون أي مقابل.

   
 أداء الصندوق: - ب

  
 دول مقارنة يغطي السنوات الثالث األخيرة (أو منذ تأسيس الصندوق) يوضح:ج ١
  

  2014 2015  2016  
صـافي قيمــة أصــول الصــندوق    .أ 

  في نهاية آل سنة مالية.
29,210,565.6219,182,216.30 16,179,054.34 

قيمــة أصــول الصــندوق  صـافي   .ب 
لكل وحدة في نهاية آل سـنة  

  مالية.

2.331.98 
 

2.01 
 

ــاف  .ج  ي قيمـــة أصـــول أعلـــى صـ
الصندوق لكـل وحـدة عـن آـل     

  سنة مالية.

  31/08/2014في تاريخ: 

42,230,042.89 
  12/03/2015في تاريخ: 

33,957,710.43 
  03/01/2016في تاريخ: 

19,299,166.73 

أقــــل صــــافي قيمــــة أصــــول 
الصندوق لكـل وحـدة عـن آـل     

  سنة مالية.

 16/12/2014في تاريخ: 
25,622,887.62 

  14/12/2015في تاريخ: 

18,818,274.52 
  18/10/2016في تاريخ: 

14,564,543.98 

عــدد الوحــدات المصــدرة فــي    .د 
  نهاية آل سنة مالية.

12,559,113.749,671,081.69 8,049,441.04 

قيمــة األربــاح الموزعــة لكـــل      .ه 
  وحدة ( حيثما ينطبق).

  غ/م  غ/م  غ/م

  %3.50 %2.85%2.74  نسبة المصروفات.  .و 
 

 سجل أداء يغطي: ٢
 اإلجمالي لسنة واحدة، وثالث سنوات، وخمس سنوات، (أو منذ التأسيس).العائد   .أ 

 
  سنوات 5  سنوات 3  سنه واحدة

1.3% ‐2.7%46.7% 
 
 
 
 :العشر الماضية (أو منذ التأسيس) العائد اإلجمالي السنوي لكل سنة من السنوات المالية  .ب 
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2016 2015  2014  201320122011 2010 2009 2008 2007 
1.34%‐14.72% 12.65%35.09%11.55%‐2.36% 15.53% 33.38% ‐47.63% 73.87% 

 
لي نسـبة المصـروفات،   جدول يوضح مقابل الخدمات و العموالت و األتعاب التي تحملها صندوق االستثمار على مدار العام. ويجـب أيضـًا اإلفصـاح بشـكل واضـح عـن إجمـا        .ج 

 :ق اإلعفاء من أي رسوم أو تخفيضهاها مدير الصندوويجب اإلفصاح عن ما إذا آانت هناك أي ظروف يقرر في
 

  القيمة بالريال  المصروفات

251,637.00رسوم اإلدارة
35,000.00رسوم التدقيق
200,000.00رسوم الحفظ

174.3 التطهير الشرعي
11,362.00  رسوم التعامل (الوساطة)
36,114.00 رسوم أعضاء مجلس اإلدارة

44,338.00 لشرعيةرسوم أعضاء اللجنة ا
0 أتعاب المستشار القانوني

0 مصاريف طباعة نشرة التقارير الدورية
7,500.00 رسوم المراجعة واإلفصاح للهيئة

202مصروفات أخرى
3,461.00 رسوم االدراج في تداول

589,788.30 مجموع المصروفات
  

152.74 ايرادات رسوم االسترداد المبكر
589,635.56  لسنويةصافي المصروفات ا

  
 يجب تطبيق قواعد حساب بيانات األداء وأي افتراض بشكل متسق: .د 

  تم تطبيقها في الفقرات (أ)، (ب)، و (ج) أعاله.
 

 إذا حدثت تغيرات جوهرية خالل الفترة و أثرت في أداء الصندوق، يجب اإلفصاح عنها بشكل واضح. ٣
 أعلى" على مقسمًا" نقطة أخفض" منها مطروحًا" نقطة أعلى(" العام خالل التغير مدى نسبة وصلت حيث ٢٠١٦ عام خالل قوية تذبذبات الرئيسي السوق مؤشر شهد
 الصـندوق  مـدير  حاول%. ٤٫٣بـ  ارتفاع على المؤشر وأغلق، سنوي أساس على% ٩٫٧ عند آان المعياري االنحراف بينما% ٢٥٫٤ آان) العام خالل المؤشر وصلها" نقطة
%، ١٤٫١ العـام  أول الصـندوق  حجـم  مـن  السـيولة  نسـبة  آانـت  حيث العام خالل السيولة من نسبة امتالآه خالل من االرشادي المؤشر تغير مخاطر تخفيف الفترة خالل
 لسـعر  المعيـاري  رافاالنحـ  وآـان  االرشـادي  بالمؤشـر  المتعلقـة  المخـاطر  زاد بينما المطلقة الصندوق مخاطرة خفض ما %31.5  العام نهاية (السيولة) نسبتها آانت بينما
 .٢٠١٦ عام خالل %٨٫٨٥عند  الصندوق وحدة

اإلفصاح عن ممارسات التصويت السنوية على أن تحتوي اسـم المصـدر وتـاريخ الجمعيـة العموميـة وموضـوع التصـويت وقـرار التصـويت (موافـق / غيـر             ٤
 موافق/ االمتناع عن التصويت).

  
 01/03/2016 المتقدمة

 أوافقم٢٠١٥/١٢/٣١ير مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في التصويت على ماورد في تقر
  م ٢٠١٥/١٢/٣١التصويت على مصادقة القوائم المالية للشرآة عن السنة المنتهية في 

 أوافق وتقرير مراجع الحسابات
 أوافق جمعية م وحتى تاريخ انعقاد ال ٢٠١٥التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن أعمالهم خالل عام 

%) مــن رأس المال باإلضافة الى ماتم توزيعه ٧٫٥) مليون ريال وبنسبة (١٢٣التصويت على توزيع أرباح على المساهمين عن الربع الرابع بواقع (
المال ليصبح اجمالي  %) من رأس٢٢٫٥) مليون ريال وبنسبة (٣٦٩من األرباح بناء على اقتراح مجلس اإلدارة عن األرباع الثالثة السابقة بواقع (

%) من رأس المال وتكون أحقية األرباح للربع الرابع ٣٠) مليون ريال وبنسبة (٤٩٢م هو (٢٠١٥-١٢-٣١ماتم توزيعه عن السنة المالية المنتهية في 
 أوافقللمساهمين المقيدين بسجالت تداول يوم إنعقاد الجمعية.

) ريال لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة ٢٠٠٫٠٠٠ضاء مجلس اإلدارة بواقع (التصويت على توصية مجلس اإلدارة بصرف مكافأة أع
 أوافقم.٢٠١٥ديسمبر  ٣١المالية المنتهية في 

 أوافق م.٢٠١٥ديسمبر  ٣١التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في 
مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشرآة وتحديد أتعابه  التصويت على توصية لجنة المراجعة بشأن إختيار

 ممتنع م.٢٠١٦للعام المالي 
 09/05/2016 جرير

 أوافقم .٢٠١٥/  ١٢/  ٣١تصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في ال
 أوافق م٢٠١٥/  ١٢/  ٣١لعام المالي المنتهي في التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن ا

 أوافقم .٢٠١٥/ ١٢/ ٣١التصويت على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 
( سبع  ريال ٧٫٧١م البالغ مجموعه٢٠١٥التصويت على ما تم توزيعه من أرباح الشرآة عن الربع األول والثاني والثالث والرابع من العام المالي 

 أوافق% من رأس مال الشرآة٧٧٫١رياالت وواحد وسبعين هلله ) للسهم الواحد وبمانسبته 
) ريال لكل عضو من أعضاء المجلس عن العام ٢٠٠،٠٠٠) ريال مكافأة سنوية ألعضاء مجلس اإلدارة بواقع (١،٦٠٠،٠٠٠التصويت على صرف مبلغ (

 أوافقم٣١/١٢/٢٠١٥ي المالي المنتهي في عن العام المالي المنتهي ف
 أوافق م.٣١/١٢/٢٠١٥التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من مسئولية إدارة الشرآة عن العام المالي المنتهي في 

م ٣١/١٢/٢٠١٦التصويت على إخـتيار مراقب الحسـابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للسنة المنتهية في 
 ممتنعوالبيانات المالية الربع السنوية وتحديد أتعابه.
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رآة تري التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشرآة وشرآات (جرير لإلستثمارات التجارية و جرير العقارية و آايت العربية المحدودة و ش
جلس إدارة شرآة جرير للتسويق، والترخيص لتلك األعمال والعقود حتى الين لحلول األعمال و شرآة إمتياز العربية ) والمملوآة لبعض أعضاء م

 ممتنعم. (مرفق تفاصيل العقود).٣١/١٢/٢٠١٦نهاية السنة المالية المنتهية في 
هـ ٢٩/٠٥/١٤٣٧التصويت على إنتخاب مجلس إلدارة الشرآة للثالث سنوات القادمة عن طريق نظام التصويت التراآمي ليتولى مهامه ابتداء من 

 ممتنع م٠٩/٠٣/٢٠١٦الموافق 
وزارة  التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح فصلية للمساهمين مع تحديد تاريخ األحقية والتوزيع مع األخذ باالعتبار ضوابط وإرشادات

 أوافق التجارة والصناعة.
 06/04/2016 البحري

 أوافقم .٢٠١٥المالي  التصويت على ما ورد بتقرير مجلس اإلدارة عن العام
 أوافق م .٣١/١٢/٢٠١٥م ، وعلى حساب األرباح والخسائر عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥التصويت على الميزانية العمومية للشرآة آما في 

 أوافقم .٢٠١٥التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي 
 أوافقم .٣١/١٢/٢٠١٥عن السنة المالية المنتهية في التصويت على تقرير مراقب الحسابات 

%) من رأس المال ، وتكون ٢٥) ريال لكل سهم وبنسبة (٢٫٥) ريال ، بواقع (٩٨٤،٣٧٥،٠٠٠التصويت على توزيع أرباح على المساهمين بمبلغ (
 أوافقأحقية األرباح للمساهمين المقيدين بسجالت تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية .

مائتي ألف ريال  -) ريال ٢٠٠،٠٠٠آمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة بواقع ( - مليون وثمانمائة ألف ريال  - ) ريال ١،٨٠٠،٠٠٠التصويت على صرف مبلغ (
 أوافقم٣١/١٢/٢٠١٥لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 

 26/06/2016 شرآة الشرق األوسط للورق

 أوافقم.٣١/١٢/٢٠١٥دارة عن السنة المالية المنتهية في لتصويت على تقرير مجلس اإل
 أوافقم.٣١/١٢/٢٠١٥التصويت على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 

 أوافقم.٣١/١٢/٢٠١٥التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 
 أوافقم.٢٠١٥م المالي التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العا

% من رأس ٥هللة للسهم الواحد وهو ما يمثل  ٥٠مليون ريـال)، بواقع ٢٥قدرها ( ٢٠١٥التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح عن العام 
اهمين المقيدين بسجالت تداول يوم سيكون بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة العادية للمس ٢٠١٥المال، علمًا بأن تاريخ أحقية أرباح العام 

 أوافقاجتماع الجمعية هذا وسيتم اإلعالن عن تاريخ التوزيع بعد أخذ موافقة الجمعية على ذلك.
 التصويت على تجديد الترخيص لعام قادم باألعمال والعقود التي سوف تتم بين الشرآة وأطراف ذات عالقة والتي ألعضاء مجلس اإلدارة مصلحة

  غير مباشرة فيها وذلك على النحو التالي: مباشرة او
ب التعامالت بين الشرآة والشرآة المتحدة للصناعات التعدينية والتي يملك بعض حصصها بصورة غير مباشرة السادة/سليمان عبد القادر المهيد- أ

  ريال. ٩٤٢٠١١١مبلغ وقدره  ٢٠١٥وعماد عبدالقادر المهيدب أعضاء مجلس إدارة الشرآة، علما بان حجم التعامالت خالل العام 
 التعامالت بين الشرآة وشرآة مصدر لمواد البناء والتي يملك بعض حصصها بصورة غير مباشرة السادة/سليمان عبد القادر المهيدب وعماد عبد-ب

  .ريال ١٠٩٢٦٨٢مبلغ وقدره  ٢٠١٥القادر المهيدب أعضاء مجلس إدارة الشرآة، علما بان حجم التعامالت خالل العام 
 التعامالت بين الشرآة وشرآة المهيدب لألمداد الفني والتي يملك بعض حصصها بصورة غير مباشرة السادة/سليمان عبد القادر المهيدب وعماد- ج

  ريال. ٤٠٥مبلغ وقدره  ٢٠١٥عبد القادر المهيدب أعضاء مجلس إدارة الشرآة، علما بان حجم التعامالت خالل العام 
وشرآة أبونيان للتوريدات الكهربائية والتي يملك بعض حصصها بصورة غير مباشرة السادة/عبد اإلله عبداهللا أبونيان ومحمد  التعامالت بين الشرآة- د

  ريال. ١١٨٢٥٧مبلغ وقدره  ٢٠١٥عبداهللا أبونيان، علما بان حجم التعامالت خالل العام 
يملك بعض حصصها بصورة غير مباشرة السادة/ عماد عبدالقادر المهيدب  التعامالت بين الشرآة وشرآة تطوير وتشغيل المدن الصناعية والتي-هـ

الل العام وسليمان عبد القادر المهيدب ومحمد عبداهللا أبونيان وعبد اإلله عبداهللا أبونيان أعضاء مجلس إدارة الشرآة، علما بان حجم التعامالت خ
  ريال. ٣٦٠٩٨٩٧م مبلغ وقدره ٢٠١٥

آة أبو نيان التجارية والتي يملك بعض حصصها بصورة غير مباشرة السادة/عبد اإلله عبداهللا أبونيان ومحمد عبداهللا أبو التعامالت بين الشرآة وشر-و
  ريال. ١١٨٩٦٠مبلغ وقدره  ٢٠١٥نيان، علما بان حجم التعامالت خالل العام 

ها بصورة غير مباشرة األستاذ/محمد عبداهللا أبو نيان عضو التعامالت بين الشرآة وشرآة تقنية المياه والبيئة المحدودة والتي يملك بعض حصص- ز
  ريال. ١٥٠٠٠٠مبلغ وقدره  ٢٠١٥مجلس إدارة الشرآة، علما بان حجم التعامالت خالل العام 

 علمًا بأن إدارة الشرآة تؤآد أن هذه التعامالت تقوم على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية بما يحقق مصلحة الشرآة والمساهمين.

 متنعم

 25/07/2016 صافوال
م ولمدة ثالث ٠١/٠٧/٢٠١٦التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ 

  أ. فهد عبد اهللا القاسم -١سنوات ميالدية علما بأن المرشحين هم السادة:
  أ. عبد العزيز خالد الغفيلي - ٢
  أ. عبد العزيز إبراهيم العيسى  - ٣
  د. عبد الرؤوف سليمان باناجة - ٤
 أ. خالد محمد الصليع - ٥

 ممتنع

 28/07/2016 المتقدمة
التصويت على توصية مجلس اإلدارة برفع رأس مال الشرآة من واحد مليار وستمائة وتسعة وثالثين مليون وتسعمائة وخمسين ألف 

) ريال سعودي بنسبة ١،٩٦٧،٩٤٠،٠٠٠واحد مليار وتسعمائة وسبعة وستين مليون وتسعمائة وأربعين ألف () ريال سعودي إلى ١،٦٣٩،٩٥٠،٠٠٠(
) أسهم لمساهمي الشرآة، على أن تسـدد قيمة الزيادة المقترحة في ٥) سهم مجاني لكل خمسة (١% وذلك عن طريق منح واحد (٢٠تبلغ 

) ١٦٣،٩٩٥،٠٠٠عدد األسهم من مائة وثالثة وستين مليون وتسعمائة وخمسة وتسعين ألف ( رأس المال من بند األرباح المبقاة وبالتالي يزداد
) سهمًا بزيادة قدرها اثنان وثالثون مليون وسبعمائة وتسعة ١٩٦،٧٩٤،٠٠٠سهمًا الى مائة وستة وتسعين مليون وسبعمائة وأربعة وتسعين ألف (

جانية لمالكي أسهم الشرآة المقيدين بسجالت تداول بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية ، ) سهمًا. وتكون أحقية األسهم الم٣٢،٧٩٩،٠٠٠وتسعون (
) من النظام األساسي للشرآة بما يتفق مع الزيادة المقترحة في رأس المال ، تهدف هذه الزيادة المقترحة في رأسمال الشرآة ٧وتعديل المادة (

الستثمارية المستقبلية.إلى مالءمة رأسمال الشرآة ألصولها ودعم خططها ا

 أوافق

م، وذلك ٣٠/٠٩/٢٠١٩م وتنتهي في ٠١/١٠/٢٠١٦التصويت على إنتخاب مجلس إدارة الشرآة للدورة الجديدة لفترة ثالث سنوات قادمة تبدأ من 
 أوافق باستخدام التصويت التراآمي.

 29/05/2016 الحمادي

 أوافقم٣١/١٢/٢٠١٥لمنتهية في التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية ا
 أوافق م.٣١/١٢/٢٠١٥التصويت على تقرير المراجع الخارجي الخاص بالشرآة عن السنة المالية المنتهية في 

 أوافقم.٣١/١٢/٢٠١٥التصويت على القوائم المالية المدققة عن السنة المنتهية في 
 أوافق م.٣١/١٢/٢٠١٥مالية المنتهية في التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة ال

التصويت على اختيار مراجع الحسابات الخاص بالشرآة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية 
 أوافقم وتحديد اتعابه.٢٠١٧م والربع األول من ٢٠١٦واألولية الربع سنوية للعام المالي 
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مليون ريال  ٩٠ريال/للسهم، وإجمالي المبلغ الموزع  ٠٫٧٥م ٢٠١٥ى توصية مجلس اإلدارة بصرف أرباح للمساهمين عن العام المالي التصويت عل
% من القيمة األسمية للسهم الواحد وستكون أحقية األرباح لمالكي أسهم الشرآة المقيدين في سجالت (تداول) بنهاية ٧٫٥ونسبة التوزيع 
 أوافقالجمعية العامة العادية. تداول يوم انعقاد

م بواقع ٢٠١٥ريال (مليون وثمانمائة ألف ريال) مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي  ١،٨٠٠،٠٠٠التصويت على صرف مبلغ وقدره 
 أوافق ريال (مائتي ألف ريال) لكل عضو. ٢٠٠،٠٠٠

م ولمدة ثالث ٢٢/٠٦/٢٠١٦في دورته الجديدة والتي ستبدأ بمشيئة اهللا في  التصويت على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من بين المرشحين
 أوافق سنوات، علما بأنه سيتم إعتماد طريقة التصويت التراآمي عند انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة حسب ما ورد بالنظام األساسي للشرآة.

دة العقود سنة مالية وتجدد من قبل الجمعية العامة للمساهمين. وال يوجد التصويت على العقود والتعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقة (م
  بالعقود أية شروط تفضيلية باستثناء التعميد المباشر) وهي آما يلي:

  .اسم العضو: محمد صالح الحمادي.١
  اسم الشرآة: مؤسسة محمد صالح الحمادي لتقنية المعلومات.

  طبيعة التعاقد: توريد أجهزة حاسب آلي.
  ريال ٣٤،٩٣٥يمة العقد مع الشرآة: ق
  .اسم العضو: د. عبدالعزيز بن محمد الحمادي.٢

  اسم الشرآة: شرآة اآتل.
  طبيعة التعاقد: توريد مواد غذائية.

  ريال ٥٥٩،٦٣٠قيمة التعامالت مع الشرآة: 
آة: اتحاد مؤسسة الحمادي للمقاوالت وشرآة .اسم العضو: محمد صالح محمد الحمادي، والعضو: د. عبدالعزيز محمد حمد الحمادي. اسم الشر٣

 ريال. ١٨٧،٢٠١،٨١٦تطوير الرياض. طبيعة التعاقد: تنفيذ أعمال إنشائية لمستشفى الحمادي السويدي والنزهة. قيمة العقد مع الشرآة: 

 أوافق

 18/10/2016 دله
م ولمدة ثالث ٢٠/١٠/٢٠١٦ًا من تاريخ انتهاء الدورة الحالية في التصويت على انتخاب أعضاء مجلس االدارة للدورة القادمة والتي ستبدأ إعتبار

 أوافق سنوات ميالدية.
التصويت على التعامل القائم بين مستشفى دله وشرآة الرياض فارما وذلك لوجود مصلحة للمرشح السيد/ عبد العزيز بن محمد بن عثمان  

 وافقأاليحيى آونه من آبار التنفيذين في شرآة الرياض فارما.
 

الموضوعات التي تمت مناقشتها و القرارات الصـادرة عـن ذلـك بمـا       -على سبيل المثال ال الحصر–تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي على أن يحتوي  ٥
 في ذلك أداء الصندوق و تحقيق الصندوق ألهدافه.

  أهم الموضوعات:
داء الصـندوق  أ ناولتمواضيع وجميعها تدة ع المجلس وقد ناقشم ٢٠١٦خالل عام  اجتماعات ٣بعقد سهم السعودية قام مجلس ادارة صندوق أصول وبخيت للمتاجرة باأل

  ومن أهمها ما يلي:ستثمارية هداف اإلوتحقيق األ
وشـرآة اليمامـة    م٢٩/٠٣/٢٠١٦درجـت بتـاريخ   أوسط للرعايـة الصـحية والتـي    الشرق األ وشرآةم ١٢/٠١/٢٠١٦اآتتاب الصندوق في شرآة االندلس التي أدرجت بتاريخ  •

  م.٢٢/٠٥/٢٠١٦درجت بتاريخ أللصناعات الحديدية التي 
الفتـرة القادمـة حتـى يكـون     مراجعة أعضاء مجلس إدارة الصندوق ألداء الصندوق ومطالبة رئيس إدارة األصول باالستمرار والمتابعة في رفع وتحسـين أداء الصـندوق خـالل     •

  لية.ضمن أفضل الصناديق االستثمارية في السوق الما
  التي حدثت مقارنة بالئحة صناديق اإلستثمار القديمة.يرات يوأبرز التغ هيئة السوق المالية عنالصادرة  ر الجديدةمناقشة الئحة صناديق االستثماتم  •
رة القادمة وخاصة خالل فتـرات نـزول   توضح الخطوات واالجراءات المتخذة من قبل الشرآة لتحسين اداء الصندوق خالل الفت لخطة عم أعضاء المجلس بأن يتم وضع اقترح •

  .السوق
 بما يتناسب مع وضع األسواق والخطط التوسعية للشرآة. بطريقة تخدم الصندوق وتساهم في تحسن األداء العمل على زيادة آفاءة إدارة األبحاث •
 المالية للشرآة. مناقشة أهم المالحظات الخاصة بالصناديق والتي وردت من ادارة التفتيش اثناء زيارة هيئة السوق •

  
ين . باالضـافة الـى   بأن جميع االجتماعات تحتوى على اربع محاور أساسية وهي : أداء الصندوق ، االشتراآات واالستردادات، صافي قيمة االصول ، وعـدد المشـترآ   علمًا

  .السعودي استعراض اداء الصناديق المنافسة الموجودة في السوق
الـى ذلـك حضـور مـدير      باإلضـافة ذها ومناقشتها مع أعضاء المجلـس  االتي ينوي اتخ صول لشرح أهم الخطط والقراراترئيس ادارة األويحضر هذه االجتماعات بشكل دائم 

نظمـة  واأل وذلـك لمناقشـة جميـع القـوانين    ) من الئحة صـناديق االسـتثمار الصـادرة عـن هيئـة السـوق الماليـة        ٤(فقرة  التاسعة والثالثونبالمادة  المطابقة وااللتزام عمًال
 التعاميم ذات العالقة فـي السـوق   المتطلبات المنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار واستعراض -على سبيل المثال ال الحصر  -واللوائح ذات العالقة ويشمل ذلك 

  السعودي.
  

  القرارات الصادرة:
  م تصدر بموافقة مجلس ادارة الصندوق.حكاجميع القرارات التي تخص الصندوق وخاصة فيما يتعلق بتغيير الشروط واأل •
  اعداد التقييم الذاتي ألعضاء مجلس ادارة الصندوق وذلك للتأآد من فعالية االشراف ، وعدد مرات الحضور ، وعدد االجتماعات. •

  

 مدير الصندوق :  - ج
 :اسم وعنوان مدير الصندوق ١

على الئحة األشخاص المرخص لهم من هيئة السـوق الماليـة لتقـديم خـدمات اإلدارة والتعامـل و       ) رخص بناًء١٠١٠٢١٩٨٠٥شرآة أصول وبخيت االستثمارية. سجل تجاري رقم (
فـاآس   ٩٦٦-١١-٤١٩-١٧٩٧المملكـة العربيـة السـعودية، هـاتف:      ١١٥٢٦الريـاض   ٦٣٧٦٢)، العنوان: طريق الملك فهد، برج البحرين، دور الميـزانين ص.ب.  ٠٨١٢٦-٠٧الحفظ رقم (

 www.obic.com.sa ع االلكترونيالموق ٩٦٦-١١-٤١٩-١٨٩٩
 :اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن و/أو مستشار االستثمار (إن وجد) ٢

  ال ينطبق
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 مراجعة ألنشطة اإلستثمار خالل الفترة: ٣
 القطاعات األآثر ترآيزًا في بداية العام:  .أ 

 النسبة%  القطاع

 %23.3 اسيةالمواد األس

 %10.8 الرعاية الصحية

 %8.4البنوك
 

 القطاعات األآثر ترآيزًا في نهاية العام:  .ب 

 النسبة%  القطاع

 %20.3 المواد األساسية

 %9.8 الرعاية الصحية

 %7.1الطاقة
 

 الشرآات األآثر ترآيزًا في بداية العام: .ج 

 النسبة%  الشرآة

 %6.2الشرآة السعودية للصناعات األساسية

 %5.8 مجموعة صافوال

 %5.6 الشرآة الوطنية للرعاية الطبية

 %5.4 الشرآة السعودية للتسويق

 %5.3الشرآة الوطنية السعودية للنقل البحري
 

 الشرآات األآثر ترآيزًا في نهاية العام: .د 

 النسبة%  الشرآة

 %9.0 الشرآة المتقدمة للبتروآيماويات

 %8.4الشرآة السعودية للصناعات األساسية

 %7.1الشرآة الوطنية السعودية للنقل البحري

 %5.5 الشرآة السعودية للتسويق

%5.5شرآة دله للخدمات الصحية القابضة
 

 :تقرير عن أداء صندوق االستثمار خالل الفترة ٤

أداء الصندوق

 منذ التأسيس خمس سنوات ثالث سنوات منذ بداية السنة شهر عائد

%101.00 %46.71 %2.65‐ %1.34 %2.40الصندوق

 %4.55‐ %6.99 %19.54‐ %6.16 %2.58المؤشر اإلرشادي

 %2.42‐ %12.35 %15.53‐ %4.32 %3.00مؤشر تداول
  

الل تفاصيل أي تغييرات حدثت على شروط و أحكام ومذآرة المعلومات (بالنسبة للصندوق العام) أو مستندات الصندوق (بالنسـبة للصـندوق الخـاص) خـ     ٥
 الفترة:

  بناًء على موافقة هيئة السوق المالية بالتواريخ الموضحة ادناه: تم القيام بالتعديالت التالية على شروط وأحكام صندوق أصول و بخيت للمتاجرة باألسهم السعودية
  م على إجراء التغييرات التالية:٢٤/٠١/٢٠١٦* صدرت موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 

    مة المصطلحات:.ملخص دليل الصندوق وقائ١ 
 :المستشار القانوني •

 والزمخشـري  القاسـم   الـى . وافـري  آلـن  مـع  بالتعـاون  ومستشـارون  محـامون  القاسـم  عبدالعزيز من القانوني المستشار شرآة اسم تم التعديل في هذا البند نتيجة تغيير
جديد. استراتيجي شريك دخول نتيجة. وافري آلن مع بالتعاون ومستشارون محامون
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 :ة الشرعيةاللجن •
 تم اضافة أسماء اللجنة الشرعية الى ملخص دليل الصندوق. •
 :وحدات الصندوق •
  بناًء على طلب اللجنة الشرعية تم اضافة عبارة الحقوق المتساوية ذاتها لتعريف وحدات الصناديق. •

  :حكام الصندوقأصدار شروط وإتاريخ ) ٥(.المادة ٢
  وأحكام تم الموافقة عليها من قبل هيئة السوق المالية.تم تغيير التاريخ حتى يعكس تاريخ آخر شروط 

  :اتعاب مراجع الحسابات )٣(الرسوم و المصاريف فقرة   )١٣(.المادة ٣
شـرآات المراجعـة   ريال، علمًا بانه يعتبر أدنى سعر من ضمن العـروض المقدمـة مـن     ٣٥،٠٠٠ريال الى  ٣٠،٠٠٠تم تعديل المصاريف نظرًا لقيام المراجع الخارجي برفع السعر من 

  الخارجية.
  :مصاريف التمويل )٤(الرسوم والمصاريف فقرة  )١٣(.المادة ٤

  هذا  التمويل.بناًء على طلب اللجنة الشرعية تم تعديل مصاريف التمويل لتعكس بانه لن يتم اقتراض الصندوق وتمويله اال بموافقة اللجنة الشرعية على 
  :الرسوم والمصاريف )١٣(.المادة ٥
  ) والتي آان يتحملها مدير الصندوق سابقًا.١٣الى المادة ( رسوم نشر المعلومات على موقع تداول )٨(ضافة الفقرة ا تم
  ) أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق:١(مجلس ادارة الصندوق فقرة  )١٥(.المادة ٦

  تم تعديل السير الذاتية ألعضاء مجلس إدارة الصندوق.
  ) مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق:٣(صندوق فقرة مجلس ادارة ال )١٥(.المادة ٧

  تم تعديل الصيغة بناًء على طلب اللجنة الشرعية.
  :خصائص الوحدات وأرباحها )٢٠(.المادة ٨

  بناًء على طلب اللجنة الشرعية تم اضافة عبارة الحقوق المتساوية ذاتها.
  :اللجنة الشرعية للصندوق) ٢١(.المادة ٩

  الشرعية نتيجة وجود عرض أفضل وتعديل مبلغ المكافأه.تم تغيير اللجنة 
  ) استخدام اموال مدير الصندوق لتمويل عمليات االسترداد:٥(فقرة  ) اجراءات االشتراك واالسترداد للصندوق٢٤(.المادة ١٠

  تم تعديل الصيغة بناًء على طلب اللجنة الشرعية. 
  :الضوابط الشرعية )٣( رقم .ملحق١١

  ابط الشرعية الخاصه باللجنة الشرعية.تم اعتماد الضو
  م على إجراء التغييرات التالية:١١/٠٨/٢٠١٦*صدرت موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 

  ) مجلس إدارة الصندوق:١٥المادة (
دارة حيـث أن األعضـاء المسـتحقين للمكافـاه أصـبح      تم تعديل أسماء اعضاء مجلس ادارة الصندوق نتيجة استقالة أحد األعضاء آما تـم تعـديل مكافـأت و بـدالت أعضـاء مجلـس اال      

 ).٣) أعضاء بدًال من (٤عددهم (
  
 أي معلومات أخرى من شأنها أن تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات آافية بشأن أنشطة الصندوق خالل الفترة: ٦

رشادي بشكل خاص وسوق األسهم بشكل عام. واالستثمار في الصندوق يعرض المستثمر لعوائد ومخاطر على المستثمر أن يعلم أن أداء الصندوق مرتبط بأداء المؤشر اال
  . السوق

اديق إذا آان صندوق االستثمار يستثمر بشكل آبير في صناديق استثمار أخرى، يجب اإلفصاح عن نسبة اإلدارة المحتسبة على الصندوق نفسه و الصـن  ٧
 التي يستثمر فيها الصندوق:

  نطبقال ي
  
 بيان حول العموالت الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة، مبينًا بشكل واضح ماهيتها وطريقة االستفادة منها: ٨

  ال ينطبق
  
  :أي بيانات ومعلومات أخرى أوجبت هذه الالئحة (الئحة صناديق االستثمار) تضمينها بهذا التقرير ٩

 االفصاح عن تعارض المصالح: - ١
" من الئحـة صـناديق   ١٣من الئحة االشخاص المرخص لهم . دون االخالل باالحكام الواردة في المادة " ٤١الصندوق مع حاالت تعارض المصالح وفقا للمادة  يتعامل مدير

 . ولم يتم االفصاح عنه لمجلس ادارة الصندوق ٢٠١٦االستثمار. ويقر مدير الصندوق بأنه اليوجد أي تعارض مصالح تم خالل عام 
 صاح عن تفاصيل استثمارت مدير الصندوق في وحدات الصندوق:الفا - ٢

 ال ينطبق
 

 ملخص بجميع أخطاء التقويم والتسعير: - ٣
 التوضيح التاريخ اليوم
  ٢١/٠٤/٢٠١٦إلى  ٠٣/٠١/٢٠١٦عدم إحتساب رسوم اللجنة الشرعية للصندوق في سعر الوحدة للفترة من   ٢٤/٠٤/٢٠١٦  األحد

  وحدة لتلك الفترة وتعويض مالكي الوحدات المستحقين.وقد تم حساب الفرق في سعر ال
  
 

 أمين الحفظ:  - د
 اسم وعنوان أمين الحفظ: ١

) رخص بناًء على الئحة األشخاص المرخص لهم من هيئة السـوق الماليـة لتقـديم خـدمات اإلدارة والتعامـل و      ١٠١٠٢١٩٨٠٥شرآة أصول وبخيت االستثمارية. سجل تجاري رقم (
فـاآس   ٩٦٦-١١-٤١٩-١٧٩٧المملكـة العربيـة السـعودية، هـاتف:      ١١٥٢٦الريـاض   ٦٣٧٦٢، العنوان: طريق الملك فهد، برج البحرين، دور الميـزانين ص.ب.  )٠٨١٢٦-٠٧الحفظ رقم (

 www.obic.com.sa الموقع االلكتروني ٩٦٦-١١-٤١٩-١٨٩٩
 وصف موجز لواجباته ومسؤولياته: ٢

 هذه أحكام بموجب ثالثًا طرفًا بها آلف أم مباشر مسؤوليات بشكل أدى سواء الئحة صناديق االستثمار، ألحكام وفقًا التزاماته عن مسؤوًال الحفظ أمين يُّعد •
 بسبب الناجمة ئر الصندوقخسا عن الوحدات ومالكي الصندوق مدير تجاه مسؤوًال الحفظ أمين ُويعد.  لهم األشخاص المرخص الئحة الئحة صناديق االستثمار أو

 المتعمد. تقصيره أو تصرف سوء أو إهمال أو احتيال
 يتعلق فيما الالزمة اإلدارية ت اإلجراءا جميع عن اتخاذ آذلك مسؤول ، وهو الوحدات مالكي لصالح وحمايتها الصندوق أصول حفظ عن مسؤوًال الحفظ أمين يُُّعد •

 . أصول الصندوق بحفظ
 
 حول ما إذا آان مدير الصندوق قد قام باآلتي:بيان مبني على رأيه  ٣

 إصدار ونقل و استرداد الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط و أحكام الصندوق ومذآرة المعلومات:  .أ 
  رة المعلومات.يقوم مدير الصندوق بإصدار ونقل و استرداد الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط و أحكام الصندوق ومذآ
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  تقويم و حساب سعر الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط و أحكام الصندوق ومذآرة المعلومات:  .ب 
  يقوم مدير الصندوق بتقويم و حساب سعر الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط و أحكام الصندوق ومذآرة المعلومات.

  د االستثمار وصالحيات االقتراض المعمول بها في الئحة صناديق االستثمار:مخالفة أي من قيود و حدو .ج 
 ال يوجد مخالفات ألي من قيود و حدود االستثمار وصالحيات االقتراض المعمول بها في الئحة صناديق االستثمار.

 المحاسب القانوني:  - ه
 اسم وعنوان المحاسب القانوني: - ١

KPMG  ٩٦٦-١١-٨٧٤-٨٦٠٠، فاآس: ٩٦٦-١١-٨٧٤-٨٥٠٠المملكة العربية السعودية، هاتف:  ١١٦٦٣الرياض  ٩٢٨٧٦ص.ب.  ،"مراجع الحسابات"و شرآاؤهالفوزان.  
 بيان حول ما إذا آان المحاسب القانوني يرى: - ٢

اديق االسـتثمار وشـروط و أحكـام    أن القوائم المالية أعدت وروجعت وفقًا لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين و أحكام الئحة صن  .أ 
 الصندوق ومذآرة المعلومات.

 ).١الرجاء اإلطالع على ملحق رقم (
 وائم.أن القوائم المالية تقدم صورة صحيحة وعادلة لصافي الخل وصافي األرباح و الخسائر ألصول صندوق اإلستثمار عن الفترة المالية لتلك الق  .ب 

 ).١الرجاء اإلطالع على ملحق رقم (
 أن القوائم المالية تقدم صورة صحيحة وعادلة للمرآز المالي لصندوق االستثمار في نهاية الفترة.  .ج 

 ).١الرجاء اإلطالع على ملحق رقم (

 القوائم المالية:  - و
حاسبة السنوية (أو الفترة األولية التي يغطيها التقرير) لصندوق االستثمار وفقًا للمعاير المحاسبية الصادرة يجب أن تعد القوائم المالية لفترة الم

 عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين.
المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية  تعد القوائم المالية لفترة المحاسبة السنوية (أو الفترة األولية التي يغطيها التقرير) لصندوق االستثمار وفقًا للمعاير

 للمحاسبين القانونين.
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  )١الملحق رقم (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 صندوق أصول وبخیت للمتاجرة باألسھم السعودیة
 )شركة أصول وبخیت االستثماریة مدار بواسطة(

 القوائم المالیة
 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 مع
 الحسابات يتقریر مراجع







١ 

  
 
 

  صندوق أصول وبخيت للمتاجرة باألسهم السعودية
  )شرآة أصول وبخيت االستثمارية مدار بواسطة(

  قائمة المرآز المالي
  م٢٠١٦ديسمبر  ٣١آما في 

  (بالريال السعودي)
 
 
 م٦٢٠١ إيضاح 

 
 م٥٢٠١

  الموجودات

 ٢٫٨٥١٫٣٨٠  ٥٫٢٧٢٫٥١٨ ٦ لدى البنوكوأرصدة نقد 
 ٩٩٫٠٨٦  -  توزيعات أرباح مستحقة

 ١٦٫٤٦٩٫٥٥٧  ١١٫٠٩١٫٥٣٦ ٧ متاجرةاستثمارات مقتناة بغرض ال
 ١٩٫٤٢٠٫٠٢٣  ١٦٫٣٦٤٫٠٥٤ إجمالي الموجودات

    
     المطلوبات

 ١٣٤٫٠٤١  ١٠٨٫٦٧٥ ٩ أتعاب إدارة وحفظ
 ٦٣٫٣٩٩  ٣٦٫١١٤ ٩ أتعاب مجلس اإلدارة

 ١٧٫٥٠٠  ٨٫٢٥٠ أتعاب أعضاء هيئة الرقابة الشرعية
 ٢٢٫٨٦٧  ٣١٫٩٦١ مصروفات مستحقة
 ٢٣٧٫٨٠٧  ١٨٥٫٠٠٠ إجمالي المطلوبات

    
 ١٩٫١٨٢٫٢١٦  ١٦٫١٧٩٫٠٥٤ الوحدات مالكيصافي قيمة الموجودات العائدة ل

    
 ٩٫٦٧١٫٠٨٢  ٨٫٠٤٩٫٤٤١ )بالعدد(قيد اإلصدار وحدات 

 ١٫٩٨٣٥  ٢٫٠١٠٠ صافي قيمة الموجودات للوحدة 
 

  ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. ) جزًء١٣) إلى (١حات المرفقة من (تعتبر اإليضا
  

 

 

 



 

۲ 
 

 صندوق أصول وبخیت للمتاجرة باألسھم السعودیة
 )شركة أصول وبخیت االستثماریة مدار بواسطة(

 الدخلقائمة 
 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 ریال السعودي)(بال
 

 
 

 
 ۲۰۱٦م إیضاح

 
 ۲۰۱٥م

 
 یراداتاإل

 
 

   

)۳٫٥۷٤٫۷٥۰(  ۲۱٫۱۹٤ ۸ متاجرة، صافيال /(خسائر)أرباح  
 ۷۸۷٫٤۷۰  ٦۳۳٫۸۹۹  دخل توزیعات أرباح

٦۹۹٫۱۹  إیرادات أخرى   ۷۱ 
 ۱۱٫۱٥۷  ۱٥۳  أتعاب استرداد مبكر

)۲٫۷۷٦٫۰٥۲(  ٦۷٤٫۹٤٥  /(الخسارة)إجمالي الربح  
     
     مصروفاتلا

)۲٥۱٫٦۳۷( ۹ أتعاب إدارة   )٤۲۲٫٦۷۰(  
)۲۰۰٫۰۰۰( ۹ أتعاب حفظ   )۲۰۰٫۰۰۰(  

)۳٦٫۱۱٤( ۹ صافي، أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة   )٦۳٫۳۹۹(  
)۹۰٫٦۷٥( ۱۰ مصروفات تشغیلیة أخرى   )۱۱۰٫۸۳۸(  

)٥۷۸٫٤۲٦(  إجمالي المصروفات   )۷۹٦٫۹۰۷(  
)٫۹٦۰٫٥۷۲۳(  ۹٦٫٥۱۹  / (الخسارة) الربح صافي  

 

 ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة. ) جزءً ۱۳) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (

 
 
 



 

۳ 
 

 صندوق أصول وبخیت للمتاجرة باألسھم السعودیة
 )شركة أصول وبخیت االستثماریة مدار بواسطة(

 قائمة التدفقات النقدیة
 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (بالریال السعودي)
 

 ۲۰۱٥م  ۲۰۱٦م 

    التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة

)۳٫٥۷۲٫۹٦۰(  ۹٦٫٥۱۹ / (الخسارة)الربح  صافي  

 ٤٫۰۷٦٫۳٥۰  ۸۷۸٫۲۲٥ متاجرةبغرض ال المقتناةغیر المحققة من االستثمارات  الخسائرتسویات 
    

    التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة: 
 ۱٫۸۰۲٫٦٦۲  ٤,٤۹۹٫۷۹٦ ، صافيمتاجرةبغرض الاستثمارات مقتناة 

 ٥۰٫۹۸۹  ۹۹٫۰۸٦ توزیعات أرباح مستحقة
)۲٥٫۳٦٦( أتعاب إدارة وحفظ   )۳۳٫۷۰٦(  

 أتعاب مجلس اإلدارة
 

)۲۷٫۲۸٥(   )۸۲۳(  
)۹،۲٥۰( أتعاب اللجنة الشرعیة   -- 

)۳٫۱٤۹(  ۹٫۰۹٤ مصروفات مستحقة  
 ۲٫۳۱۹٫۳٦۳  ٥٫٥۲۰٫۸۱۹ صافي النقد الناتج من األنشطة التشغیلیة

    
 التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة

 
   

 ٥٫۱٦٦٫۸۰٥  ۱٫۰۰۰٫۳۷۹ في وحدات اشتراكمن  متحصلال
)٤٫۱۰۰٫۰٦۰( استرداد وحداتمقابل المدفوع    )۱۱٫٦۲۲٫۱۹٥(  

)۳٫۰۹۹٫٦۸۱( صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة   )٦٫٤٥٥٫۳۹۰(  
    

)٤٫۱۳٦٫۰۲۷(  ۲٫٤۲۱٫۱۳۸ في النقد وما في حكمھ/ (النقص) لزیادة اصافي   
 ٦٫۹۸۷٫٤۰۷  ۲،۸٥۱٫۳۸۰ النقد وما في حكمھ في بدایة السنة

 ۲٫۸٥۱٫۳۸۰  ٥٫۲۷۲٫٥۱۸ النقد وما في حكمھ في نھایة السنة
 

 ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة. ) جزءً ۱۳) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (



 

٤ 
 

 وق أصول وبخیت للمتاجرة باألسھم السعودیةصند
 )شركة أصول وبخیت االستثماریة مدار بواسطة(

 الوحدات مالكيقائمة التغیرات في صافي الموجودات العائدة ل
 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
 ۲۰۱٥م  ۲۰۱٦م  
     
 بالریال السعودي  
     

 ۲۹٫۲۱۰٫٥٦٦  ۱۹٫۱۸۲٫۲۱٦  صافي قیمة الموجودات، في بدایة السنة
 ٥٫۱٦٦٫۸۰٥  ۱٫۰۰۰٫۳۷۹  یضاف: اشتراكات خالل السنة

)٤٫۱۰۰٫۰٦۰(  خالل السنة اتیخصم: استرداد   )۱۱٫٦۲۲٫۱۹٥(  
)۳٫٥۷۲٫۹٦۰(  ۹٦٫٥۱۹  )(الخسارةالربح / صافي   

 ۱۹٫۱۸۲٫۲۱٦  ۱٦٫۱۷۹٫۰٥٤  صافي قیمة الموجودات في نھایة السنة
     
 عدد الوحدات  
     

 ۱۲٫٥٥۹٫۱۱٤  ۹٫٦۷۱٫۰۸۲  في بدایة السنة تالوحدا
 ۲٫۱۳۰٫۲٥۱  ٥۲۳٫۷۰۱  یضاف: الوحدات المشترك فیھا

)۲٫۱٤٥٫۳٤۲(  یخصم: الوحدات المستردة   )٥٫۰۱۸٫۲۸۳(  
)۱٫٦۲۱٫٦٤۱(  صافي النقص في الوحدات   )۲٫۸۸۸٫۰۳۲(  

 ۹٫٦۷۱٫۰۸۲  ۸٫۰٤۹٫٤٤۱  الوحدات في نھایة السنة
 

 ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة. ) جزءً ۱۳) إلى (۱ضاحات المرفقة من (تعتبر اإلی

 



 

٥ 
 

 صندوق أصول وبخیت للمتاجرة باألسھم السعودیة
 )شركة أصول وبخیت االستثماریة مدار بواسطة(

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (لایر سعودي)
 

 نبذة عن الصندوق  .۱
تفاقیة إ("الصندوق") ھو صندوق استثماري تم إنشاؤه من خالل  ول وبخیت للمتاجرة باألسھم السعودیةصندوق أص

. بدأ الوحدات") مالكي("مدیر الصندوق") والمستثمرین بالصندوق (" شركة أصول وبخیت االستثماریةبین 
 م.۲۰۰۷مایو  ۷الصندوق عملیاتھ في 

 ۱۱(الموافق ھـ ۱٤۳۷ ذو القعدة ۸ بتاریخھیئة البواسطة  اعتمادھاتم قام الصندوق بتحدیث شروطھ وأحكامھ والتي 
 ). م۲۰۱٦ أغسطس

الھدف األساسي من الصندوق ھو تحقیق نمو في رأس المال من خالل تحقیق عائد إیجابي مع تحمل أدنى إن 
ق مع الضوابط مستوى ممكن من المخاطر من خالل االستثمار في أسھم الشركات السعودیة المساھمة التي تتواف

استثمار السیولة النقدیة المتوفرة في الصندوق في استثمارات منخفضة المخاطر وعالیة السیولة كذلك الشرعیة و
 بالریال السعودي (مثل عملیات المرابحة وصنادیق المرابحة بالریال السعودي).

 

وبالتالي، یقوم مدیر الصندوق وحدات الصندوق على أساس أنھ وحدة مستقلة.  مالكيیتعامل مدیر الصندوق مع 
 بإعداد قوائم مالیة مستقلة للصندوق.

 عنوان مدیر الصندوق كما یلي:
 شركة أصول وبخیت االستثماریة

 ٦۳۷٦۲ص.ب. 
  ۱۱٥۲٦الریاض 

 المملكة العربیة السعودیة
 

 

 اللوائح النظامیة .۲
دیسمبر  ۲٤ھـ (الموافق ۱٤۲۷لحجة ذو ا ۳بتاریخ  الھیئةیخضع الصندوق لالئحة صنادیق االستثمار الصادرة عن 

شعبان  ۱٦وتاریخ  ۲۰۱٦-٦۱-۱والتي تم تعدیلھا الحقاً وفقاً لقرار مجلس إدارة ھیئة السوق المالیة رقم ) م۲۰۰٦
العاملة  االستثماریة التي یتعین على جمیع الصنادیق األموروالتي تنص على م) ۲۰۱٦مایو  ۲۳ھـ (الموافق ۱٤۳۷

خالل العام، قامت ھیئة السوق المالیة بإصدار الئحة جدیدة لصنادیق االستثمار سعودیة إتباعھا. في المملكة العربیة ال
 م. ۲۰۱٦نوفمبر  ٦ساریة المفعول بتاریخ 

 
 )التقییماالشتراك/االسترداد (یوم التعامل ویوم  .۳

ودیة. یتم تحدید قیمة تعامل") لسوق األسھم السعالإن الصندوق مفتوح لالشتراك/االسترداد في كل یوم عمل ("یوم 
"). یتم تحدید صافي قیمة الموجودات ألغراض شراء أو بیع تقییممحفظة الصندوق في كل یوم تعامل (كل "یوم 

 مطلوباتوحدات الصندوق بتقسیم صافي قیمة الموجودات (القیمة العادلة لموجودات الصندوق بعد خصم 
 .لتقییماالصندوق) على إجمالي عدد الوحدات القائمة في یوم 

 أسس اإلعداد .٤
 المعاییر المحاسبیة المطبقة ۱-٤

 
 السعودیة الھیئة عن الصادرة المالیة معاییر المحاسبة للتقاریر لمتطلبات وفقاً  المالیة القوائم ھذه عرض یتم

 .للمحاسبین القانونیین
 

 أسس القیاس ۲-٤
التي یتم قیاسھا المتاجرة بغرض المقتناة ارات تم إعداد القوائم المالیة وفقًا لمبدأ التكلفة التاریخیة باستثناء االستثم

 .ومفھوم االستمراریة بالقیمة العادلة، باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي
 



 

٦ 
 

 صندوق أصول وبخیت للمتاجرة باألسھم السعودیة
 )شركة أصول وبخیت االستثماریة مدار بواسطة(

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (لایر سعودي)

 (یتبع) أسس اإلعداد .٤
 عملة العرض والنشاط ۳-٤

كافة تم تقریب تم عرض ھذه القوائم المالیة بالریال السعودي الذي یعتبر عملة النشاط الرئیسیة للصندوق. 
 المعلومات المالیة ألقرب لایر سعودي.

 م والتقدیراتاكألحاستخدام ا ٤-٤
م والتقدیرات واالفتراضات احكألاستخدام الألعمال االعتیادي خالل السیاق یة من اإلدارة یتطلب إعداد القوائم المال

التي تؤثر في تطبیق السیاسات وعلى المبالغ المبینة للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات. قد تختلف 
 النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات. 

مراجعة التقدیرات المحاسبیة في أثر تعلقة بھا على أساس مستمر. یتم إظھار تم مراجعة التقدیرات واالفتراضات المی
 فترة المراجعة وفي الفترات الالحقة المستقبلیة التي تتأثر بھا.

 
 وسیاسات إدارة المخاطر السیاسات المحاسبیة الھامة .٥

السیاسات المحاسبیة المستخدمة في إعداد ھذه القوائم المالیة مع عند تتماشى السیاسات المحاسبیة الھامة المستخدمة 
 السابقة وھي كالتالي:السنة 

 
 متاجرةلاستثمارات مقتناة بغرض ا ۱-٥

بقیمتھا السوقیة. یتم إثبات  الحقاً  التكلفة ومن ثم یعاد قیاسھابیتم إثبات االستثمارات المقتناة بغرض المتاجرة مبدئیاً 
 المحاسبة عنم االستثمارات المقتناة في قائمة الدخل. یتم األرباح والخسائر غیر المحققة الناتجة عن إعادة تقیی

 معامالت االستثمارات اعتباراً من تاریخ التداول.
 

 تحقق اإلیرادات ۲-٥
 

فرق بین ال حساب عن طریق المتاجرةاالستثمارات المقتناة بغرض من ساب األرباح أو الخسائر المحققة تحإیتم 
 .ھاالحالیة وسعر بیعالمالیة فترة ال خالل ھا، أو سعر المعامالت عند شراءةالفترة المالیقیمتھا الدفتریة في بدایة 

 
الفرق بین القیمة الدفتریة لالستثمارات المقتناة  حساب عن طریقغیر المحققة أو الخسائر األرباح ساب تحإیتم 

الحالیة وقیمتھا الدفتریة لیة المافترة ال خالل ھا، أو سعر المعاملة عند شراءالفترة المالیةفي بدایة  متاجرةبغرض ال
 .الفترة المالیةفي نھایة 

 
 . تلك المتحصالتعند اإلقرار بأحقیة استالم اإلیرادات األخرى  وأدخل توزیعات األرباح اثبات یتم 

 
 ضریبة الدخل الزكاة/ ۳-٥

 
ائم المالیة الوحدات وبالتالي ال یجنب لھا أي مخصص في القو مالكيعلى  التزاماً تعد الزكاة وضریبة الدخل 

 المرفقة.

 النقد وما في حكمھ ٤-٥
 

ذات عالیة السیولة، إن وجدت قصیرة األجل تكون النقد وما في حكمھ من النقد لدى البنوك واالستثمارات األخرى ی
 ثالثة أشھر أو أقل وتتوفر للصندوق بدون أیة قیود.االستحقاق األصلي 

 أتعاب إدارة الصندوق واألتعاب األخرى  ٥-٥
بنسبة سنویة من  تقییمكل تاریخ في  اإلدارة واألتعاب األخرى بمعدالت متفق علیھا مع مدیر الصندوقأتعاب تحسب 

 صافي قیمة موجودات الصندوق. وتُحّمل ھذه المصروفات على قائمة الدخل. 
 



 

۷ 
 

 صندوق أصول وبخیت للمتاجرة باألسھم السعودیة
 شركة أصول وبخیت االستثماریة) مدار بواسطة(

 ل القوائم المالیةإیضاحات حو
 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (لایر سعودي)
 

 (یتبع)وسیاسات إدارة المخاطر السیاسات المحاسبیة الھامة  .٥

 صافي قیمة الموجودات   ٦-٥
صافي قیمة الموجودات للوحدة كما تم اإلفصاح عنھا في قائمة المركز المالي بتقسیم صافي قیمة یتم حساب 

 لى عدد الوحدات المستخدمة في نھایة السنة. موجودات الصندوق ع

 اكتتاب/ استرداد الوحدات   ۷-٥
 التقییمصافي قیمة الموجودات للوحدة في یوم على أساس تب بھا والمستردة واالسترداد للوحدات المكت االكتتابیتم 

 تم استالم طلب االكتتاب واالسترداد عنھا.والتي 

 نقد وما في حكمھ .٦
 ۲۰۱٥م  ۲۰۱٦م   

 ۹٦٦٫۰٦۹  ۳۰۸٫٤۸۲  لدى البنكنقد 
 ۱٫۸۸٥٫۳۱۱  ٤٫۹٦٤٫۰۳٦  حساب استثمار الوساطة نقد لدى 

  ٥٫۲۷۲٫٥۱۸  ۲٫۸٥۱٫۳۸۰ 

 متاجرةاستثمارات مقتناة بغرض ال .۷
  حسب التوزیع القطاعي: بغرض المتاجرةفیما یلي ملخصاً بمكونات االستثمارات المحتفظ بھا 

       
  القیمة السوقیة  التكلفة القطاع

ة النسبة المئوی
للقیمة السوقیة 

٪  
م٦۲۰۱   

 ۱٤٫۹٤  ۱٫٦٥۷٫۱٤۳  ۱٫۹٤۷٫٥۳۲ زراعة وصناعات غذائیة
 ۲۲٫٤۱  ۲٫٤۸٥٫۹۱٥  ۲٫۳۳۳٫۹۷۲ تجزئة

 ۲۹٫٦۰  ۳٫۲۸۳٫۲۰٤  ۲٫٥۷۸٫۱۲۹ صناعات بتروكیماویة
 ۱٥٫۱٤  ۱٫٦۷۹٫۲۳۹  ۱٫٥۰۱٫۹٦٦ نقل

 ٦٫٥٥  ۷۲٦،۹۸٦  ٥۷۹٫٦۱۱ وخدمات مالیة بنوك
 ۷٫٤۳  ۸۲۳٫۷۸۷  ۸۱۷٫۷٤۹ ادق وسیاحةفن

۲٤٥٤٫۳٥ تأمین   ٤۳٥٫۲٦۲  ۳٫۹۲ 
 ۱۰٫۲۱۳٫۳۱۱  ۱۱٫۰۹۱٫٥۳٦  ۱۰۰ 

 

       
  القیمة السوقیة  التكلفة القطاع

ة النسبة المئوی
للقیمة السوقیة  

٪ 
م٥۲۰۱   

 ۲٥٫۰۹  ٤٫۱۳۲٫۸۱٦  ٥٫۱۹۹٫۰۲۸ زراعة وصناعات غذائیة
۰٫۷۱۲  ۳٫٤۱۱٫۱٦۸  ٤٫۲۷۷٫۸۰۷ تجزئة  

۰٫۳۹۱۳۳٫۰  ٤٫۲۰۰٫٤۲۲ صناعات بتروكیماویة   ۱۸٫٤۰ 
 ۱۲٫۳٥  ۲٫۰۳۳٫٥۳٦  ۲٫۱٥۸٫٤۳٥ نقل

 ۹٫۷۳  ۱٫٦۰۱٫۷۸۳  ۲٫۰٤۱٫٦۰۲ وخدمات مالیة بنوك
 ٥٫٤٦  ۸۹۹٫۲۷۲  ۸٦۱٫۳۹۲ استثمار صناعي

 ۳٫٤۱  ٥٦۲٫۱۹٦  ٥۷۱٫۱۹۳ فنادق وسیاحة
 ۳٫۲٤  ٥۳٤٫۰۸۳  ۹۷۱٫۷۱٦ اسمنت

۱۲۲٦٤٫۳ تطویر عقاري    ۲٦٤٫۳۱۲  ۱٫٦۰ 
 ۲۰٫٥٤٥٫۹۰۷  ۱٦٫٤٦۹٫٥٥۷  ۱۰۰٫۰۰ 



 

٨ 
 

  صندوق أصول وبخيت للمتاجرة باألسهم السعودية
  )شرآة أصول وبخيت االستثمارية مدار بواسطة(

  إيضاحات حول القوائم المالية
  م٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  (ريال سعودي)
 

 متاجرة، صافيال(خسائر)أرباح /  .٨
 ٢٠١٥م  ٢٠١٦م  

)٨٥٧٫٠٣١(   أرباح محققة من استثمارات، صافي(خسائر) /    ٥٠١٫٦٠١ 
)٤٫٠٧٦٫٣٥١(  ٨٧٨٫٢٢٥  (خسائر) غير محققة من استثمارات، صافيأرباح /   

  ٣٫٥٧٤٫٧٥٠(  ٢١٫١٩٤(  
 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة  .٩
مدير وتتكون األطراف ذات العالقة من قة. عالالطراف ذات األمع االعتيادي ألعماله سياق يتعامل الصندوق خالل ال

  .تهالصندوق وموظفيه ومجلس إدار

تقع مسئولية إدارة الصندوق على عاتق مدير الصندوق الذي يعتبر المسئول عن إدارة جميع أنشطة الصندوق. ويجوز 
دمات اإلدارية مع مؤسسات أخرى لغرض االستثمار وتقديم خدمات الحفظ أو الخإبرام اتفاقيات لمدير الصندوق 

٪ سنويًا من ١٫٥األخرى نيابة عن الصندوق. يتقاضى مدير الصندوق مقابل خدمات اإلدارة أتعاب إدارية بواقع 
. آما ريال سعودي سنويًا ٢٠٠٫٠٠٠وأتعاب حفظ وقدرها  على أساس يوميتحسب صافي موجودات الصندوق التي 

ومكافأة مجلس  نيابة عن الصندوق آأتعاب المراجعة يقوم مدير الصندوق باسترداد أي مصروفات أخرى متكبدة
رسوم اإلدارة السنوية للصندوق ٪ من ٥مكافأة مجلس اإلدارة بواقع تحسب أخرى مماثلة.  روفاتاإلدارة وأي مص

  ريال سعودي للعضو. ٣٠٫٠٠٠بحد أقصى و
  

  آما يلي:مملوآة وحدات ديسمبر  ٣١الوحدات في  مالكييتضمن حساب 
 ٢٠١٥م  ٢٠١٦م      
 

الوحدات
(بالعدد)

صافي قيمة 
 الموجودات 

 (ريال سعودي)

 
 الوحدات
 (بالعدد)

صافي قيمة 
 الموجودات 

 (ريال سعودي)
 - -  -- مدير الصندوقيمتلكها وحدات 
 ٢٢٣٫٧٨٤ ١١٢٫٨٢٥  ٧٢٫٣٥٠١٤٥٫٤٢٢أعضاء مجلس إدارة الصندوقيمتلكها وحدات 
 ١٩١٫١٣٨ ٩٦٫٣٦٦  ٤٣٫٣٠٣٨٧٫٠٣٦ موظفي مدير الصندوقيمتلكها وحدات 

  ٤١٤٫٩٢٢ ٢٠٩٫١٩١  ١١٥٫٦٥٣٢٣٢٫٤٥٨ 

وقد  ريال سعودي) ١٧٥٫٩٥٧م: ٢٠١٥( الصندوق.في وحدات  باالشتراك م٢٠١٦خالل سنة الوحدات أعاله  مالكيقم لم ي
  . على التوالي ريال سعودي) ٣٥٧٫٨٨٠م: ٢٠١٥ريال سعودي ( ١٦٤،٨٤٦ مبلغ باستردادقاموا 

  

  واألرصدة الناتجة عنها:م  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١المعامالت مع األطراف ذات العالقة للسنة المنتهية في فيما يلي 

 مبلغ المعاملة خالل السنةطبيعة المعامالتالطرف ذو العالقة
 

 الرصيد الختامي الدائن
 ٢٠١٥م  ٢٠١٦م  ٢٠١٥م ٢٠١٦م  

شرآة أصول وبخيت 
 االستثمارية

 ٨٤٫٠٤١  ٥٨٫٦٧٥  ٤٢٢٫٦٧٠ ٢٥١٫٦٣٧ أتعاب إدارة 

 ٥٠٫٠٠٠  ٥٠٫٠٠٠  ٢٠٠٫٠٠٠ ٢٠٠٫٠٠٠أتعاب حفظ

 
نقد حساب 

استثمار وساطة
--

 
-- 

 
٤٫٩٦٤٫٠٣٦ 

 
١٫٨٨٥٫٣١١ 

 -  -  ١٨٫٦٣٩ ١١٫٣٦٢أتعاب وساطة  

 ٦٣٫٣٩٩  ٣٦٫١١٤  ٦٣٫٣٩٩ ٣٦٫١١٤مكافآت سنويةأعضاء مجلس اإلدارة
 



 

٩ 
 

  م السعوديةصندوق أصول وبخيت للمتاجرة باألسه
  )شرآة أصول وبخيت االستثمارية مدار بواسطة(

  إيضاحات حول القوائم المالية
  م٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  (ريال سعودي)
 

 مصروفات تشغيلية أخرى .١٠
 ٢٠١٥م  ٢٠١٦م  

)٤٤٫٣٣٨(   أتعاب هيئة الرقابة الشرعية   )٧٠٫٠٠٠(  
)٣٥٫٠٠٠(   أتعاب مراجع الحسابات   )٣٠٫٠٠٠(  

)٧٫٥٠٠(   أتعاب إشراف ومراقبة هيئة السوق المالية   )٧٫٥٠٠(  
)٣٫٤٦١(   رسوم النشر على موقع تداول    - 

)١٧٤(   التطهير الشرعي    )٣،٠٩٤(  
)٢٠٢(  مصروفات أخرى   )٢٤٤(  

  )٩٠٫٦٧٥(   )١١٠٫٨٣٨(  

 سياسات إدارة المخاطر .١١
 مخاطر أسعار العمولة الخاصة

في السوق على األرباح السائدة لخاصة من إمكانية تأثير التغيرات في أسعار العمولة تنشأ مخاطر أسعار العمولة ا
  المستقبلية أو القيمة العادلة لألدوات المالية.

الصندوق لمخاطر أسعار العمولة الخاصة على األرصدة لدى البنك حيث ان األرصدة مودعة في حساب ال يتعرض 
  جاري.

  
   مخاطر اإلئتمان
لتزاماته مما يؤدي إلى تكبد إعلى الوفاء بما داة مالية أل الطرف المقابلن هي مخاطر عدم مقدرة مخاطر اإلئتما

  خسارة مالية.ل الصندوق

ن نظرًا أل ال يتعرض الصندوق لمخاطر إئتمان جوهريةأرصدته النقدية فقط  علىيتعرض الصندوق لمخاطر اإلئتمان 
  .مرتفع ائتمانيصنيف األرصدة النقدية محتفظ بها لدى بنك محلي ذو ت

  
  مخاطر أسعار األسهم

 السوق.السائدة في سعار األلتغيرات في لبسبب قيمة األدوات المالية التقلب في مخاطر أسعار األسهم هي مخاطر 
  لمتاجرة.المقتناة بغرض ااستثماراته بسبب يتعرض الصندوق لمخاطر أسعار األسهم 

من خالل المراقبة المستمرة بما في ذلك مخاطر الترآيز سهم يسعى مدير الصندوق للحد من مخاطر أسعار األ
   .في سوق األسهم السعودية من نواحي التوزيع القطاعيوتنويع محفظته االستثمارية ألوضاع السوق 

 
  مخاطر السيولة

المالية  تهإلتزامابسداد لتزاماته المتعلقة إتوفير األموال الالزمة للوفاء ب لصعوبة فيالصندوق  مواجهةتتمثل في 
  واسترداد الوحدات.

ويمكن أن تتحقق  أسهم متداولةفي تتم االستثمارات  حيث أنتعتبر األوراق المالية للصندوق قابلة للتحقق بسهولة 
 التمويل الكافيتوفر  والتأآد منبسهولة في أي وقت. يقوم مدير الصندوق بمراقبة متطلبات السيولة على أساس منتظم 

  .استحقاقهاات عند أي التزامللوفاء ب
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  صندوق أصول وبخيت للمتاجرة باألسهم السعودية

  شرآة أصول وبخيت االستثمارية) مدار بواسطة(
  إيضاحات حول القوائم المالية

  م٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  (ريال سعودي)

 (يتبع) سياسات إدارة المخاطر  .١١

  الوحدات  مالكيإدارة مخاطر صافي الموجودات العائدة ل
الوحدات إلى ضمان قدرة الصندوق على االستمرار  مالكيعند إدارة صافي الموجودات العائدة ليسعى مدير الصندوق 

  وضمان الحماية المعقولة لصافي الموجودات العائدة لهم. الوحدات  مالكيلأعلى العائدات بهدف توفير 

خرى من خالل مراقبة العائدات الناتجة عن صافي األ موجوداتاليتولى مدير الصندوق إدارة محفظة استثماراته و
  الموجودات وإجراء التعديالت الالزمة وفقًا للتغيرات التي تطرأ على السوق. 

 المالية للموجودات والمطلوباتالقيمة العادلة  .١٢

  روط تعامل عادل. القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها تبادل أصل أو سداد إلتزام بين أطراف راغبة في ذلك بش

تتكون األدوات المالية من الموجودات والمطلوبات المالية. تتكون الموجودات المالية للصندوق من االستثمارات 
الحفظ وأتعاب مجلس اإلدارة وأتعاب هيئة اإلدارة وأتعاب  بينما تتكون المطلوبات المالية منالمتاجرة بغرض المقتناة 

  ات المستحقة. المصروف الرقابة الشرعية وبعض

سعار البيع السوقية المتداولة. ال تختلف القيمة العادلة طبقًا ألتحدد القيمة العادلة لالستثمارات المتداولة في سوق نشط 
األسهم تقلبًا في  حدوث تقلبات لمحفظةقد تتسبب التقلبات في  لألدوات المالية األخرى جوهريًا عن قيمتها العادلة.

  محفظة االستثمار.

 تقييمآخر يخ تار .١٣

  ).م٢٠١٥ديسمبر  ٣١: م٢٠١٥( م٢٠١٦ديسمبر  ٢٩ بتاريخ لسنةل تقييميوم تاريخ آخر  تم تحديد
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  وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
Allah is the purveyor of success. Peace be upon Prophet Mohammad and his companions.  
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