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 السوق الموازيةللمتاجرة بأسهم صندوق أصول وبخيت 
 )صندوق اسهم استثماري مفتوح( 

 مدار من قبل شركة أصول وبخيت االستثمارية 

 ( مراجعة) غير  الموجزةاالولية  القوائم المالية   

 2018يونيو  30المنتهية في  فترة الستة اشهرل

 الفحص المحدود لحاملي الوحداتمع تقرير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 للمتاجرة بأسهم السوق الموازيةصندوق أصول وبخيت 

 )صندوق اسهم استثماري مفتوح(

 مدار من قبل شركة أصول وبخيت االستثمارية 

  األولية الموجزة )غير مراجعة( القوائم المالية

 2018يونيو  30المنتهية في  الستة أشهر فترةل

 

 الصفحات

 

 

 

 1 الفحص المحدودتقرير 

 

 

 

 2 الموجزة األولية الموجودات والمطلوباتقائمة 

 

 

 

 3 الموجزة األولية قائمة الدخل الشامل

 

 

 

 4 الموجزة األولية صافي الموجودات العائدة لحاملي الوحداتقائمة التغيرات في 

 

 

 

 5 الموجزة األولية النقدية قائمة التدفقات
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 للمتاجرة بأسهم السوق الموازيةصندوق أصول وبخيت 

 )صندوق اسهم استثماري مفتوح(

 مدار من قبل شركة أصول وبخيت االستثمارية 

 قائمة الموجودات والمطلوبات األولية الموجزة )غير المراجعة(
 2018يونيو  30كما في 

 )جميع المبالغ باللاير سعودي(

 ( جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة 14إلى )( 1تشكل االيضاحات المرفقة من )
    -2- 

 

 إيضاح 
 2018يونيو  30 

 )غير مراجعة(
 2017ديسمبر  31 

 )مراجعة(

      الموجودات
من خالل قائمة  مدرجة قيمتها العادلةاستثمارات 

 الخسائرو أرباح األ
8  1.005.525  1.144.015 

 -  5.875   توزيعات أرباح مستحقة القبض
 33.341  187.987   ما في حكمهنقد و

 1.177.356  1.199.387   إجمالي الموجودات
      

      المطلوبات

 2.430  -  9 المستحقة أتعاب اإلدارة والحفظ

 388  -  9 المستحقة أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة

 5.218  -   أخرى مصروفات مستحقة

 8.036  -   إجمالي المطلوبات 

      

 1.169.320  1.199.387   صافي الموجودات العائدة لحاملي الوحدات

      

 1.347.033  1.321.278   )بالعدد( مصدرةوحدات 

      

 0.8681  0.9077   للوحدة –صافي قيمة الموجودات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 للمتاجرة بأسهم السوق الموازيةصندوق أصول وبخيت 

 )صندوق اسهم استثماري مفتوح(

 مدار من قبل شركة أصول وبخيت االستثمارية 

 الموجزة )غير المراجعة(الدخل الشاملة األولية قائمة 
 2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 )جميع المبالغ باللاير سعودي(

 ( جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة 14)( إلى 1تشكل االيضاحات المرفقة من )
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  إيضاح

 

 2018يونيو  30

 )غير مراجعة(

    إيرادات

 18.537  10 رو الخسائأرباح من خالل قائمة األ المدرجة قيمتها العادلة استثماراتصافي أرباح 

 31.793   أرباحدخل توزيعات 

 55   إيرادات أخرى

 50.385   جمالي األرباح إ

    

    مصروفات

 -  9 أتعاب إدارة

 -  9 أتعاب حفظ

 -  9 أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة

 (69)   مصروفات أخرى

 (69)   جمالي المصاريفا

 50.316    للفترة الشامل دخلال إجمالي

   

 

 

   



 للمتاجرة بأسهم السوق الموازيةصندوق أصول وبخيت 

 )صندوق اسهم استثماري مفتوح(

 مدار من قبل شركة أصول وبخيت االستثمارية 

 قائمة التغيرات في صافي الموجودات العائدة لحاملي الوحدات األولية الموجزة )غير مراجعة(

 2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 )جميع المبالغ باللاير سعودي(

 ( جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة 14( إلى )1تشكل االيضاحات المرفقة من )
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 2018يونيو  30

 )غير مراجعة(

   

 1.169.320  لفترةفي قيمة الموجودات في بداية اصا

 40.000  فترةيضاف: اشتراكات خالل ال

 (60.249)  فترةيخصم: استرداد وحدات خالل ال

 50.316  فترةلل الشامل الدخل اجمالي

 1.199.387  فترةصافي قيمة الموجودات في نهاية ال

   

  

 عدد الوحدات  

 1.347.033  فترةالوحدات في بداية ال

 46.776  يضاف: وحدات مشترك فيها

 (72.531)  يخصم: وحدات مستردة

 (25.755)  صافي النقص في الوحدات

 1.321.278  فترةالالوحدات في نهاية 

 

 

 

 

 



 للمتاجرة بأسهم السوق الموازيةصندوق أصول وبخيت 

 )صندوق اسهم استثماري مفتوح(

 من قبل شركة أصول وبخيت االستثماريةمدار  

 الموجزة )غير المراجعة(األولية  قائمة التدفقات النقدية
 2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريال السعودي(

 ( جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة 14( إلى )1تشكل االيضاحات المرفقة من )
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 2018يونيو  30 

 )غير مراجعة(

  األنشطة التشغيلية
 50.316 صافي الدخل للفترة

  تسويات لـ:

 4.540 مدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة األرباح أو الخسائراستثمارات في  خسائر غير محققة

  

  التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 133.950 التغير في استثمارات المدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة االرباح او الخسائر

 (5.875) توزيعات أرباح مستحقة
 (2.430) أتعاب إدارة وحفظ

 (388) أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة
 (5.218) مصروفات مستحقة

 174.895 األنشطة التشغيليةالناتج من صافي النقد 

  

  التمويليةاألنشطة 

 40.000 المتحصل من االشتراك في وحدات

 (60.249) المدفوع مقابل استرداد وحدات

 (20.249) األنشطة التمويليةصافي النقد المستخدم في 

  

 154.646 وما في حكمهفي النقد  تغيرصافي ال

 33.341 فترةفي بداية ال ما في حكمهو النقد

 187.987 فترةفي نهاية ال ما في حكمهالنقد و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 للمتاجرة بأسهم السوق الموازيةصندوق أصول وبخيت 

 )صندوق اسهم استثماري مفتوح(

 مدار من قبل شركة أصول وبخيت االستثمارية 

 الموجزة )غير المراجعة(األولية  إيضاحات حول القوائم المالية
 2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
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 الصندوق وأنشطته .1

صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم السوق الموازية )"الصندوق"( هو صندوق استثماري تم إنشاؤه من خالل إتفاقية بين شركة 

الوحدات"( بموجب موافقة هيئة السوق المالية  مالكيأصول وبخيت االستثمارية )"مدير الصندوق"( والمستثمرين بالصندوق )"

  .م2017إبريل  6م(. وبدأ الصندوق عملياته في 2017فبراير  8هـ )الموافق 1438جمادى األولى  11السعودية بتاريخ 

أبريل  8)الموافق  هـ1439رجب  22قام الصندوق بتحديث األحكام والشروط والتي وافقت عليها هيئة السوق المالية السعودية في 

 (.م2018

 
مع التقليل من المخاطر المحتملة من خالل تنمية رأس المال من خالل تحقيق قيمة مضافة إيجابية الهدف األساسي من الصندوق هو 

وفي أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في السوق  سهمها في السوق الموازية )نمو(أاالستثمار في الشركات المدرجة 

وباإلضافة الى ذلك، يسمح للصندوق باستثمار السيولة المتاحة من صافي أصول الصندوق.  %50ك بما ال يزيد عن الرئيسية وذل

ودائع قصيرة األجل لدى البنوك المرخصة في المملكة العربية السعودية والتي تتوافق مع الضوابط الشرعية المعدة من قبل  في

الستثمار في صناديق األسهم السعودية وصناديق أسواق النقد المطروحة وحداتها اللجنة الشرعية للصندوق. كما يمكن للصندوق ا

 طرحاً عاماً ومرخصة من قبل الهيئة )بما في ذلك الصناديق الُمدارة من قبل مدير الصندوق(.

داد صندوق بإعمستقلة. وبالتالي، يقوم مدير ال محاسبية وحدات الصندوق على أساس أنه وحدة مالكييتعامل مدير الصندوق مع 

 .قوائم مالية مستقلة للصندوق

 عنوان مدير الصندوق كما يلي:

  شركة أصول وبخيت االستثمارية

 63762ص.ب. 

  11526الرياض 

 المملكة العربية السعودية

 
 اللوائح النظامية .2

هـ 1427الحجة  ذو 3يخضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار )"الالئحة"( الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ 

 2016-61-1م( والتي تم تعديلها الحقاً وفقاً لقرار مجلس إدارة هيئة السوق المالية رقم 2006ديسمبر  24)الموافق 

م(. والتي تنص على األمور التي يتعين على جميع الصناديق 2016مايو  23هـ )الموافق 1437شعبان  16وتاريخ 

السعودية إتباعها. خالل العام، قامت هيئة السوق المالية بإصدار الئحة جديدة  االستثمارية العاملة في المملكة العربية

 م.2016نوفمبر  6لصناديق االستثمار سارية المفعول بتاريخ 

 االسترداد )يوم التعامل ويوم التقييم( / االشتراك .3

السعودية. يتم تحديد قيمة  االسترداد في كل يوم عمل )"يوم التعامل"( لسوق األسهم / إن الصندوق مفتوح لالشتراك

محفظة الصندوق في كل يوم تعامل )كل "يوم التقييم"(. يتم تحديد صافي قيمة الموجودات لغرض شراء أو بيع وحدات 

الصندوق بتقسيم صافي قيمة الموجودات )القيمة العادلة لموجودات الصندوق بعد خصم مطلوبات الصندوق( على إجمالي 

 يوم التقييم.عدد الوحدات القائمة في 

يقوم الصندوق بتصنيف الوحدات القابلة لالسترداد كأدوات ملكية إذا اشتملت الوحدات القابلة لالسترداد على الخصائص 

 التالية:

 تخول الحائز لحصة تناسبيه من صافي أصول الصندوق في حاله تصفيه الصندوق.• 

 األداة تقع في فئة األدوات التي تخضع لجميع الفئات األخرى من األدوات. • 

 جميع األدوات المالية في فئة من األدوات التي تخضع لجميع الفئات األخرى من األدوات التي لها خصائص متطابقة.• 

 

 

 

 

 



 للمتاجرة بأسهم السوق الموازيةصندوق أصول وبخيت 

 )صندوق اسهم استثماري مفتوح(

 مدار من قبل شركة أصول وبخيت االستثمارية 

 الموجزة )غير المراجعة(األولية  إيضاحات حول القوائم المالية
 2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
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 )تتمة( االسترداد )يوم التعامل ويوم التقييم( / االشتراك. 3

ال تشمل األداة اي التزام تعاقدي بتسليم النقدية أو اي أصل مالي غير حقوق الحائز في الحصص التناسبية من صافي • 

 أصول الصندوق. 

ان مجموع التدفقات النقدية المتوقعة العائدة إلى األداة طوال عمر األداة يستند إلى حد كبير إلى الربح أو الخسارة ، • 

المعترف بها ، أو التغير في القيمة العادلة لصافي أصول الصندوق المعترف بها وغير  التغير في صافي األصول

 المعترف بها علي مدى حياه األداة.

تتم المحاسبة عن االشتراك واالسترداد للوحدات القابلة لالسترداد كمعامالت بين حاملي الوحدات طالما أن الوحدات 

 تصنف كأدوات ملكية.

 
 أسس اإلعداد .4

 
 بيان األلتزام  1-4

 

المعتمدة في المملكة العربية  األولية لتقارير الماليةا 34لمعيار المحاسبة الدولي رقم وفقا وفقا  األولية الموجزة تم إعداد هذه القوائم المالية

 .السعودية

ل للمعايير السممعوديةم قام الصممندوق بدعداد قوائمه المالية  2017للفترات المالية حتى نهاية ديسمممبر  قام الصممندوق بدعداد القوائم المالية وفقا

سبية المتعارف عليها  ل للمعايير المحا ل وفقا سعوديةوالمقبولة قبوالل عاما سعودية لل في المملكة العربية ال سبين المصدرة من قبل الهيئة ال محا

ل للمعايير الدولية للتقارير  2018يونيو  30القانونيين. القوائم المالية للفترة المنتهية في  تعتبر أول قوائم قام الصممممممندوق بدصممممممدارها وفقا

 (.3المالية )إيضاح 

 للتقارير المالية ألول مرة. ةتطبيق المعايير الدولي (1)وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي  االولية المختصممممممرة تم إعداد هذه القوائم المالية

 .بتطبيق نفس السياسات المحاسبية بصورة ثابتة لجميع الفترات المعروضة، كما لو كانت هذه السياسات ساريةالصندوق  قام

 أساس القياس 2-4

قيمة ا تم تعديلها  بدعادة التقييم لألصول المالية المقاسة بالم كمعلى أساس مبدأ التكلفة التاريخيةتم اعدادها  األولية الموجزة القوائم المالية 

 العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

 

 لعملة الوظيفية وعملة العرض ا 3-4

المالية باستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي يعمل فيها الصندوق )"العملة الوظيفية"(. يتم  القوائميتم قياس البنود المدرجة في 

  .وهي العملة الوظيفية وعملة العرض الخاصة بالصندوق عرض هذه القوائم المالية باللاير السعودي

 

 أحكام وتقديرات محاسبية مؤثرة .5
 

القيام باستخدام أحكام وتقديرات وإفتراضات من شأنها أن تؤثر على تطبيق السياسات  ادارة الصندوقمن  االولية  يتطلب إعداد القوائم المالية

المحاسبية ومبالغ الموجودات والمطلوبات والدخل والمصروفات. يتم تقييم مثل هذه التقديرات واألحكام بشكل مستمر بناء على الخبرة 

توقعات لألحداث المستقبلية التى يعتقد أنها معقولة وفقا للظروف والمعطيات ونتيجة ذلك  السابقة وبعض العوامل األخرى والتى بضمنها

 تشكل األساس لعمل األحكام حول المبالغ المرحلة للموجودات والمطلوبات الغير ظاهرة للعيان من مصادر أخرى. وقد تختلف النتائج الفعلية

 عن تلك التقديرات.

األساسية على أساس مفهوم االستمرارية. يدرج الفحص للتقديرات المحاسبية فى الفترة التى يتم فيها  يتم فحص التقديرات واإلفتراضات

فحص التقديرات، إذا كان الفحص يؤثر فقط على تلك الفترة أو فى فترة الفحص والفترات المستقبلية إذا كان الفحص يؤثر على كل من 

 الفترات الحالية والمستقبلية.

سات المحاسبية للصندوق، قامت االدارة بعمل األحكام والتقديرات التالية والتى تمثل أهمية للقوائم المالية األولية عند تطبيق السيا

 الموجزة:

 االستمرارية

قامت إدارة الصندوق بدجراء تقييم لقدرة الصندوق على االستمرار كمنشأة عاملة وهي مقتنعة بأن الصندوق لديه الموارد الالزمة 

العمل في المستقبل. وعالوة على ذلك، ال تدرك اإلدارة وجود أي شكوك جوهرية قد تلقي بظالل من الشك على قدرة ستمرار إل

 الصندوق على االستمرار كمنشأة عاملة. لذلك، تم إعداد هذه القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية.



 للمتاجرة بأسهم السوق الموازيةصندوق أصول وبخيت 

 )صندوق اسهم استثماري مفتوح(

 مدار من قبل شركة أصول وبخيت االستثمارية 

 )غير المراجعة( الموجزةاألولية  إيضاحات حول القوائم المالية
 2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 )جميع المبالغ باللاير السعودي(

    -8- 

 
 محاسبية مؤثرةأحكام وتقديرات  .5

 

 خسائر ائتمانية متوقعة 

إن قياس مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة هو مجال يتطلب استخدام نماذج معقدة 

 وافتراضات هامة حول الظروف االقتصادية المستقبلية والسلوك االئتماني.

 هناك عدد من األحكام الهامة المطلوبة أيضا في تطبيق المتطلبات المحاسبية لقياس خسائر االئتمان المتوقعة، مثل: 

 تحديد معايير للزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان   •

 اختيار النماذج المناسبة واالفتراضات لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة  •

 وقعة.خسائرائتمانية مت األسواق وما يرتبط بها من  سيناريوهات المستقبلية لكل نوع من أنواع المنتجات/إنشاء عدد ووزن نسبي لل  •

إنشاء مجموعة من الموجودات المالية المماثلة ألغراض قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة.  •

 السياسات المحاسبية الهامة  .6

 السياسات المحاسبية الهامة المستخدمة في اعداد القوائم المالية االولية الموجزة كاألتي: 

  
 النقدية وشبه النقدية 1-6

مطفأة من أرصدة بنكية. يتم قيد النقد والنقد المعادل بالتكلفة الالنقدية  وشبهتتكون النقدية التدفقات النقدية ،  قائمةغراض أل
 والمطلوبات.موجودات ال قائمةفي 

 

 
 األدوات المالية 2-6

 المحاسبية تيير في السياساغالت 1-2-6

( IASBالصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية ) ""األدوات المالية 9بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  الصندوق قام

وفقًا لما تسمح به البنود و، والذي أدى إلى تغييرات في السياسات المحاسبية.  2018يناير  1مع تاريخ انتقال  2014في يوليو 

القيم تم إدراج التسويات على وي. (7 إيضاح) 1ر الدولي للتقرير المالي اوالمعي 9لتقرير المالي رقم لاالنتقالية في المعيار الدولي 

 افي األصوللصالرصيد االفتتاحي في تم االعتراف بها ويللموجودات والمطلوبات المالية في تاريخ التحول ، إن وجدت ،  الدفترية

 لفترة الحالية.ل
 

على الصندوق. مزيد من التفاصيل حول  9فيما يلي اإلفصاحات المتعلقة بتأثير اعتماد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

الدولية المطبقة في الفترة الحالية )باإلضافة إلى السياسات للتقارير المالية الدولية حول المعايير  لمحددة االمحاسبية السياسات 

 أدناه. إليضاحاتاالمطبقة في الفترات المقارنة( موصوفة بمزيد من التفصيل في  المعايير السعوديةالمحاسبية السابقة المتوافقة مع 

 التصنيف والقياس لألدوات المالية 

ة المطلوبات المالية وفقا للسياسات المحاسبية السابقة بموجب معايير الهيئة السعوديلألصول و فئة القياس والقيمة الدفتريةيتم مقارنة 
 في الجدول التالي. 2018يناير  1في  9للمحاسبين القانونيين والمعايير الدولية للتقارير المالية رقم 

 9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  معايير المحاسبة السعودية 

 القيمة الدفترية فئة القياس القيمة الدفترية فئة القياس 

 لاير سعودي  لاير سعودي  الموجودات المالية

 النقدية وشبه النقدية
 التكلفة المطفأة

 )القروض والمدينين(
33.341 

 التكلفة المطفأة
33.341 

المحتفظ بها االستثمارات 
 للمتاجرة

من خالل  القيمة العادلة
 ةوالخسارأالربح 

 )محتفظ بها للمتاجرة(

من  القيمة العادلة 1.144.015
خالل الربح 

 أوالخسارة

1.144.015 

  إجمالي الموجودات المالية
1.177.356 

 
1.177.356 

 



 للمتاجرة بأسهم السوق الموازيةصندوق أصول وبخيت 

 )صندوق اسهم استثماري مفتوح(

 مدار من قبل شركة أصول وبخيت االستثمارية 

 )غير المراجعة( الموجزةاألولية  إيضاحات حول القوائم المالية
 2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 )جميع المبالغ باللاير السعودي(

    -9- 
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 )تتمة( األدوات المالية 2-6

 )تتمة( المحاسبية تيير في السياساغالت 1-2-6

 لم يكن هناك أي تغييرات في التصنيف والقياس في االلتزامات المالية.

  9لمعيار الدولي للتقرير المالي رقم اإلى من المعايير السعودية  الموجودات والمطلوباتتسوية أرصدة قائمة 

الصندوق تحليالل مفصال لنماذج أعماله إلدارة الموجودات المالية وتحليل خصائص التدفقات النقدية الخاصة به. انظر الى أجرى 
 .9لمزيد من المعلومات فيما يتعلق بمتطلبات التصنيف الجديدة للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ل 6-2-2 اإليضاح

ترية للموجودات المالية، من فئة القياس السابقة وفقا للمعايير المحاسبة السعودية إلى فئات يوضح الجدول التالي التسويات للقيم الدف
 .2018يناير  1في  9القياس الجديدة الخاصة بها عند التحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 المرجع 
معايير المحاسبة السعودية 

 إعادة قياس إعادة تصنيف 2018يناير  1

المعيار الدولي للتقرير 
 9المالي رقم 

 2018يناير  1

      

      : التكلفة المطفأة
      

 33.341 - - 33.341  النقدية وشبه النقدية
      

خالل من القيمة العادلة 
      ة :والخسارأربح ال

 - - (1.144.015) 1.144.015 ب االستثمارات للمتاجرة
يتم قياسها استثمارات 

بالقيمة العادلة من خالل 
 1.144.015 - 1.144.015 - ب ةوالخسارأالربح 

إلى تغييرات في تصنيف بعض  9ر الدولي للتقرير المالي اتطبيق متطلبات التصنيف الجديدة للمعي أدىالتالية كيف  اإليضاحاتتشرح 

 أعاله. األصول المالية التي يحتفظ بها الصندوق كما هو موضح في الجداول

 

حاسبين السعودية للممعايير الهيئة مصنفة كقروض وذمم مدينة وتم قياسها بالتكلفة المطفأة تحت  مأ( مقدم مقابل شراء استثمارات

إلى موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية تم إعادة تصنيفها القانونيين، 

 ي سيتم يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.ذالومالي  أصللشراء  مقدم، حيث أنه  9رقم 

 

ل في معايير الهيئة ستثمارات االب(  مقاسة ستثمارات ا تم إعادة تصنيفها إلى السعودية للمحاسبين القانونيينللمتاجرة المصنفة سابقا

 ، دون أي تغيير في أساس القياس ؛الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة من خالل 

 

 

 

 



 للمتاجرة بأسهم السوق الموازيةصندوق أصول وبخيت 

 )صندوق اسهم استثماري مفتوح(

 مدار من قبل شركة أصول وبخيت االستثمارية 

 الموجزة )غير المراجعة(األولية  إيضاحات حول القوائم المالية
 2018يونيو  30الستة أشهر المنتهية في لفترة 

    -10- 
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 )تتمة( الربح أو الخسارةتصنيف وقياس األصول المالية من خالل  2-2-6

 2018يناير  1مطبقة من السياسة ال

 أدوات الملكية

ستثمارات الايصنف الصندوق موجوداته المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يقوم الصندوق بعد ذلك بقياس جميع 

حال قام الصندوق باختيار طريقة عرض القيمة العادلة  في  رباح أو الخسائر ،اال خاللفي حقوق الملكية بالقيمة العادلة من 

لألرباح والخسائر من استثمارات حقوق الملكية في الدخل الشامل االخر، فانه ال يجب إعادة تصنيف القيمة العادلة للربح أو 

ل في قائمة األرباح أو الخسائر. يتم االعتراف بتوزيع ات األرباح من هذه االستثمارات في قائمة األرباح أو الخسائر الخسارة الحقا

كديرادات أخرى عندما ينشأ حق الصندوق في استالم الدفعات. ال يوجد متطلبات الحتساب انخفاض في القيمة الستثمارات حقوق 

أرباح القيمة العادلة لألصول المالية كالملكية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر. يتم االعتراف بالتغيرات في 

 أو خسارة في قائمة األرباح أو الخسائر.

 إلغاء االعتراف 3-2-6

الحقوق التعاقدية في تلقي التدفقات النقدية من األصول،  تنقضيعندما  إلغاء االعتراف بهاتم ي ألصول المالية ، أو جزء منها ،ا
     ان ينقل الصندوق بدرجه كبيره جميع المخاطر والمكاسب المترتبة علي الملكية ، أو  -1ما  تكون إ، و يتم تحويلهاأو عندما 

 يحتفظ بقدر كبير بجميع المخاطر والمكاسب المترتبة علي الملكية ، ولم يحتفظ الصندوق بالسيطرة.وال ال ينقل الصندوق  - 2

 االلتزامات المالية 4-2-6

إال إذا كانت التزامات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. يقوم يصنف الصندوق إلتزاماته الماليه بالتكلفة المطفأة 
 الصندوق بدلغاء االعتراف بالتزام مالي عندما تؤدى الحقوق التعاقدية أو تم إلغاؤها أو انتهت.

 االنخفاض في الموجودات المالية  6 -5-2
يقوم الصندوق بأخذ النظرة المستقبلية في تقييم الخسارة االئتمانية المتوقعة المرتبطة بأدوات الدين المقاسة بالتكلفة المطفأة 
والمقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وكذلك عقود الضمان المالي. يعترف الصندوق بمخصص خسارة في 

 تاريخ كل تقرير مالي. 

 اس الخسارة االئتمانية المتوقعة:يمثل قي

 .ل غير متحيز تم تحديده من خالل تقييم مجموعة من النتائج المحتمة  مبلغا

  للنقودالقيمة الزمنية. 

  معلومات معقولة ومثبتة متاحة دون تكبد أي تكلفة أو جهد غير ضروري في تاريخ التقرير حول األحداث السابقة
 المستقبلية والظروف االقتصادية. والظروف الحالية والتوقعات لألحداث

 

 المقاصة  3-6

ان إذا، وفقط إذا ك الموجودات والمطلوباتتتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار صافي المبلغ في القائمة 

هناك لدى الصندوق حق قانوني ملزم لمقاصة المبالغ المثبتة للموجودات المالية والمطلوبات المالية وينوي الصندوق تسوية 

 .على أساس صافي أو بيع الموجود وسداد المطلوب في الوقت ذاتهالمبلغ 

 المصاريف المستحقة والذمم الدائنة األخرى    4-6

األولي بالمصاريف المستحقة والذمم الدائنة االخرى بالقيمة العادلة ويتم قياسها الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام يتم االعتراف 
 طريقة معدل الفائدة الفعلي.

 

 

 



 للمتاجرة بأسهم السوق الموازيةصندوق أصول وبخيت 

 )صندوق اسهم استثماري مفتوح(

 مدار من قبل شركة أصول وبخيت االستثمارية 

 الموجزة )غير المراجعة(األولية  إيضاحات حول القوائم المالية
 2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

    -11- 
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 المخصصات   5-6

يتم االعتراف بالمخصص عندما يكون لدى الصندوق التزام حالي قانوني او تعاقدي نتيجة ألحداث ماضية، من المحتمل أن 
تطلب تدفق الموارد التي تجسد منافع اقتصادية لتسوية االلتزام، ويمكن إجراء تقدير موثوق للمبلغ. ال يتم االعتراف بالمخصص ت

 لخسارة التشغيل المستقبلية. 

 / الزكاة  ضريبة الدخل 6 -6

 أو الزكاة هي التزام على حاملي الوحدات، وبالتالي، ال يتم إدراج أي مخصص لهذا االلتزام في هذه القوائم المالية. ضريبة الدخل

 االعتراف باإليرادات 7-6

يتم االعتراف باإليرادات عندما يكون من المحتمل تدفق المنافع االقتصادية إلى الصندوق و يمكن قياس اإليرادات بشكل موثوق 
ضرائب ، باستثناء الخصومات والالمتوقع استالمهمنه، بغض النظر عن موعد السداد. يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل 

 واالستقطاعات.
عندما يكون لدى الصندوق الحق في استالمها. التوزيعاتيتم االعتراف بديرادات 
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ل للمعايير  2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في األولية الموجزة تعد القوائم المالية  أول قوائم مالية للصندوق تم إعدادها وفقا
، أعد الصندوق 2017ديسمبر  31المملكة العربية السعودية. بالنسبة للفترات حتى السنة المنتهية في  فيالدولية للتقارير المالية المعتمدة 
ل لمعايير المحا  سبة المقبولة بشكل عام في المملكة العربية السعودية التي أصدرتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين.قوائمه المالية وفقا

، إلى جانب 2018يونيو  30وبناء على ذلك، أعد الصندوق قوائمه المالية التي تتوافق مع المعايير الدولية للتقارير المالية المطبقة حتى 
. ويوضح هذا اإليضاح التعديالت الرئيسية التي قام بها الصندوق في إعادة صياغة قوائم الموجودات 2017ديسمبر  31المقارنة في  فترة

ل لمتطلبات المعايير السعودية للمحاسبة. 2017ديسمبر  31والمطلوبات كما في    والتي تم إعدادها وفقا

 اإلعفاءات المطبقة

ر الدولية للتقارير المالية ألول مرة" يتيح إعفاء للمستخدمين ألول مرة بدعفاءات "اعتماد المعايي 1المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 معينة من التطبيق بأثر رجعي لمتطلبات معينة بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية.

 اإلعفاءات التالية:الصندوق طبق 

مع تاريخ  2014مجلس المعايير الدولية للمحاسبة في يوليو كما هو صادر من  9الصندوق اعتمد المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 ، والذي نتج عنه تعديالت على المبالغ المعترف بها سابقا في القوائم المالية.2018يناير  1التحول في 

تم إدراج  قام المقارنة، اختار الصندوق عدم إعادة ذكر أر9وكما هو مسموح من قبل األحكام االنتقالية للمعيار الدولي لتقرير المالي رقم 
يناير  1أي تعديالت على القيم الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية في تاريخ التحول في بند األرباح المبقاة أول الفترة )

موجب الهيئة ات ب( واالحتياطيات االخرى للفترة الحالية. وبناءل على ذلك، تعكس المعلومات المقدمة في الفترات المقارنة المتطلب2018
ل لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  لفترة  9السعودية للمحاسبين القانونين وبالتالي ال يمكن مقارنتها بالمعلومات المقدمة وفقا

 .2018يونيو  30الستة أشهر المنتهية في 

قد تم تطبيقها فقط على  7المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  وبالتالي، بالنسبة إلفصاحات القوائم، فدن التعديالت الالحقة على إفصاحات
 الفترة الحالية.

 : 9تم إجراء التقييم التالي على أساس الحقائق والظروف الموجودة في تاريخ التحول إلى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 .تحديد نموذج العمل الذي يتم بموجبه االحتفاظ بموجودات مالية 
 ن وإلغاء التسميات السابقة لبعض الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.تعيي 

 

 

 



 للمتاجرة بأسهم السوق الموازيةصندوق أصول وبخيت 

 )صندوق اسهم استثماري مفتوح(

 مدار من قبل شركة أصول وبخيت االستثمارية 

 الموجزة )غير المراجعة(األولية  إيضاحات حول القوائم المالية
 2018يونيو  30الستة أشهر المنتهية في لفترة 

 )جميع المبالغ باللاير السعودي(
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 التقديرات
في معايير المحاسبة  التقديرات المعمول بها لنفس الفتراتمتوافقة مع  2017 ديسمبر 31و 2017 يناير 1 التقديرات في

 السعودية.

 :2017ديسمبر  31كما في  التسويات على صافي األصول

 31المعايير الدولية 

 2017 ديسمبر

تأثير التحول 

 للمعايير الدولية

 31المعايير السعودية 

 2017 ديسمبر
 

 الموجودات   

 وشبه النقديةالنقدية  33.341 - 33.341

1.144.015 
- 

استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل  1.144.015

 قائمة الدخل

 جمالي الموجوداتإ 1.177.356 - 1.177.356

 المطلوبات   

 المستحقة أتعاب اإلدارة والحفظ 2.430 - 2.430

 المستحقة أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة 388 - 388

 أخرى مصروفات مستحقة 5.218 - 5.218

 المطلوباتجمالي إ 8.036 - 8.036

 العائدة لحاملي الوحدات الموجوداتصافي  1.169.320 - 1.169.320
  

 

 

 2017ديسمبر  31اإليضاحات لتسوية صافي أصول الصندوق كما في  -

السعودية كان الصندوق يصنف صافي األصول العائد لحاملي الوحدات كمطلوبات. تحت معايير تحت معايير المحاسبة 
ل لمتطلبات المعيار    .حقوق ملكيةم تم تصنيف صافي األصول العائد لحاملي الوحدات ك32التقارير المالية الدولية ووفقا

 :2017ديسمبر  31التسويات على صافي الدخل الشامل للصندوق للسنة المنتهية في  -

 31المعايير السعودية  

 2017ديسمبر 

تأثير التحول للمعايير  

 الدولية

ديسمبر  31المعايير الدولية  

2017 

      إيرادات

ن م في القيمة العادلة استثمارات بيع خسائر
 (5.560)  -  (5.560) خالل قائمة االرباح او الخسائر

 االستثماراتإعادة تقييم محققة من غير  خسائر

المقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 

 (193.235)  -  (193.235) الخسائر

 27.468  -  27.468 دخل توزيعات أرباح

 (171.327)  -  (171.327) اجمالي االيرادات

      
      مصروفات

 (1.944)  -  (1.944) أتعاب إدارة
 (486)  -  (486) أتعاب حفظ

 (388)  -  (388) أعضاء مجلس اإلدارةأتعاب 

 (8.693)  -  (8.693) مصروفات أخرى

 (11.511)  -  (11.511) جمالي المصاريفا

 (182.838)  -  (182.838) للفترة الشامل دخلال صافي

لسعودية لم تتغير بشكل اوفقاَ للمعايير التدفقات النقدية للصندوق التشغيلية واالستثمارية والتمويلية التي تم التقرير عنها  -
ل لمعايير التقرير المالية الدولية.  كبير وفقا

 



 للمتاجرة بأسهم السوق الموازيةصندوق أصول وبخيت 

 )صندوق اسهم استثماري مفتوح(

 مدار من قبل شركة أصول وبخيت االستثمارية 

 الموجزة )غير المراجعة(ايضاحات حول القوائم المالية األولية 
 2018يونيو  30أشهر المنتهية في لفترة الستة 

 )جميع المبالغ بالريال السعودي(

    -13- 

 

 األرباح أو الخسائرالعادلة من خالل مدرجة قيمتها استثمارات  . 8

ل بمكونات االستثمارات  سب حفي القيمة العادلة من خالل قائمة االرباح او الخسائر االولية المختصرة فيما يلي ملخصا

 القطاع: 

       

 القطاع
 القيمة السوقية  التكلفة

النسبة المئوية 

 للقيمة السوقية ٪

)غير مراجعة( 2018يونيو  30   

 5.06  50.909  49.459 المواد االساسية

 4.19  42.136  46.812 الرعاية الصحية

 4.12  41.460  47.990 إدارة وتطوير العقارات

 3.25  32.642  44.190 تطبيقات وخدمات التقنية

 23.94  240.722  318.572 الخدمات االستهالكية

 17.28  173.760  194.200 تجزئة السلع الكمالية

 19.61  197.186  201.351 السلع طويلة األجل

 22.55  226.710  220.540 السلع الرأسمالية

 1.123.114  1.005.525  100 

 

       

 القطاع
 القيمة السوقية  التكلفة

النسبة المئوية 

 للقيمة السوقية ٪

)مراجعة( 2017ديسمبر  31   

 32،57  372.567  397.292 تجزئة السلع الكمالية

 23،67  270.740  384.722 الخدمات االستهالكية

 17،49  200.138  199.689 السلع طويلة األجل

 10،41  119.143  146.282 خدمات تجارية ومهنية

 5،35  61.161  56.611 البنوك

 3،71  42.485  55.726 التطبيقات وخدمات التقنية

 3،46  39.562  37.544 المواد االساسية

 3،34  38.219  59.384 السلع الرأسمالية

 1.337.250  1.144.015  100 
 

لاير سعودي  1.503) ، و2018يونيو  30 منتهية فيلاير سعودي خالل الفترة ال 659تكبد الصندوق أتعاب وساطة تبلغ  8-1

قيمة العادلة من ( والتي تمت رسملتها كجزء من تكلفة االستثمارات في ال2017ديسمبر  31 الفترة منذ التأسيس ولغايةخالل 

 عند االستحواذ. خالل قائمة االرباح او الخسائر

 

 

 



 للمتاجرة بأسهم السوق الموازيةصندوق أصول وبخيت 

 )صندوق اسهم استثماري مفتوح(

 مدار من قبل شركة أصول وبخيت االستثمارية 

 الموجزة )غير المراجعة(ايضاحات حول القوائم المالية األولية 
 2018يونيو  30أشهر المنتهية في لفترة الستة 

 )جميع المبالغ بالريال السعودي(

    -14- 

 

 المعامالت مع االطراف ذات عالقة  .9
 

يتعامل الصندوق خالل السياق االعتيادي ألعماله مع األطراف ذات العالقة. واألطراف ذات العالقة هم مدير الصندوق 
 وموظفيه ومجلس إدارته.

ل وأتعاب حفظ  ٪2أتعاب إدارة بواقع يقوم مدير الصندوق بتحميل الصندوق  ل من صافي موجودات الصندوق  ٪0.5سنويا سنويا

التي تحسب على أساس يومي. كما يقوم مدير الصندوق باسترداد أي مصروفات أخرى متكبدة نيابة عن الصندوق كأتعاب 

من رسوم اإلدارة  ٪5ة بواقع المراجعة ومكافأة مجلس اإلدارة وأي مصروفات أخرى مماثلة. تحسب مكافأة مجلس اإلدار

 لاير سعودي للعضو. 30.000السنوية للصندوق وبحد أقصى 

 من قيمة وحدات الصندوق المستردة. ٪3يقوم مدير الصندوق بتحميل كل مستثمر رسوم استرداد مبكر بمعدل 

 :2018يونيو  30 في المنتهية للفترةفيما يلي المعامالت مع األطراف ذات العالقة 

 الطرف ذو العالقة

 

 30 يونيو 2018 طبيعة المعامالت

 شركة أصول وبخيت  االستثمارية
 - أتعاب إدارة 

 - أتعاب حفظ 

 - النقد لدى حساب وساطة استثماري 

 - أتعاب وساطة  

 - مكافآت سنوية أعضاء مجلس اإلدارة

 

 عالقة مما يلي :طراف ذات رصدة األأتتكون 

 الرصيد الختامي الدائن  

 31 ديسمبر 2017  30 يونيو 2018 طبيعة المعاملة 

     

 1.944  - ادارةتعاب ا االستثمارية شركة أصول وبخيت

 486  - اتعاب حفظ 

 

النقد لدى حساب وساطة 

 استثماري
26,910 

 
26.096 

 1,503  659 أتعاب وساطة 

 388  - مكافآت سنوية أعضاء مجلس اإلدارة

 صافي الربح من االستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر .01

 

 

 2018يونيو  30 

 23.077 األرباح المحققة من بيع االستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

غير المحققة من إعادة تقييم االستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو  الخسائر

 (4.540) الخسائر

 18.537 
 
 



 للمتاجرة بأسهم السوق الموازيةصندوق أصول وبخيت 

 )صندوق اسهم استثماري مفتوح(

 مدار من قبل شركة أصول وبخيت االستثمارية 

 الموجزة )غير المراجعة(ايضاحات حول القوائم المالية األولية 
 2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

بالريال السعودي()جميع المبالغ   

    -15- 

 

 دوات المالية حسب الفئةاأل  .11

 

 2018يونيو  30
 التكلفة المطفأة

القيمة العادلة من 
خالل الربح 

 والخسارةأ

   الموجودات والمطلوباتالموجودات كما في قائمة 
 - 187.987 النقدية وشبه النقدية

 1.005.525 - والخسارةأاالستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح 
 - 5.875 التوزيعات المدينة

 1.005.525 193,862 اإلجمالي

 

 2017ديسمبر  31
 التكلفة المطفأة

القيمة العادلة من 
خالل الربح 

 والخسارةأ

   الموجودات والمطلوباتالموجودات كما في قائمة 
 - 33.341 النقدية وشبه النقدية

 1.144.015 - والخسارةأاالستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح 
 - - التوزيعات المدينة

 1.144.015 33.341 اإلجمالي

 

التكلفة المطفأة. تم تصنيف جميع بفئة كمطلوبات مالية يتم قياسها  2018يونيو  30تم تصنيف كافة المطلوبات المالية كما في 
 على أنها فئة مطلوبات مالية أخرى وتم قياسها بالتكلفة المطفأة. 2017يناير  1و  2017ديسمبر  31المطلوبات المالية كما في 

 إدارة المخاطر المالية .12

 عوامل المخاطر المالية 1-12 

أنشطه الصندوق عرضه لمجموعه متنوعة من المخاطر المالية: مخاطر السوق ، ومخاطر االئتمان ، ومخاطر السيولة ، والمخاطر إن 
عليها. ويشرف مجلس الصندوق علي مدير الصندوق وهو مسؤول  والرقابةالتشغيلية. ومدير الصندوق مسؤول عن تحديد المخاطر 

 داره العامة للصندوق. عن اإل االمرفي نهاية 

توثق حكام أشروط و في المقام األول لتنفيذها علي الحدود التي يضعها مجلس الصندوق. وللصندوقعليها بة ارقوالتحديد المخاطر يتم 
توازن  عادةتحمله للمخاطر ، وفلسفته العامة ألداره المخاطر ، وهو ملزم باتخاذ إجراءات إلتحدد استراتيجياته التجارية الشاملة ، وو
ل  تهحفظم  ستثمار. إلرشادات اال وفقا

 .فلباألس داره مختلف أنواع المخاطر التي يتعرض لها ؛ ويرد شرح لهذه األساليبإويستخدم الصندوق أساليب مختلفه لقياس و

 مخاطر السوق   -أ

 السعرمخاطر 

المالية للصندوق نتيجة للتغيرات في أسعار السوق الناجمة عن عوامل غير  ةداب قيمه األبذبومخاطر األسعار هي خطر ت

 .الفائدة معدلالعمالت االجنبيه وحركات 

من األسعار المستقبلية لألدوات المالية التي يحتفظ بها الصندوق.  التأكدوتنشا مخاطر األسعار في المقام األول من عدم 

اريخ تالمالية. وفي  واتدعن كثب حركه أسعار استثماراته في األ ومراقبة محفظته االستثماريةوتنويع مدير الصندوق 

 .المستثمر صناديقفي  الملكيةالصندوق استثمارات في  ى، كان لدالمركز المالي

( والعائد إلى التغير 2017ديسمبر  31قيمة األصول )نتيجة للتغير في القيمة العادلة لالستثمارات كما في األثر على صافي 

 المحتمل في مؤشرات حقوق حاملي الوحدات على أساس تركزات الصناعةم مع ثبات جميع المتغيرات األخرى كما يلي:

 



 للمتاجرة بأسهم السوق الموازيةصندوق أصول وبخيت 

 )صندوق اسهم استثماري مفتوح(

 مدار من قبل شركة أصول وبخيت االستثمارية 

 الموجزة )غير المراجعة(ايضاحات حول القوائم المالية األولية 
 2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

بالريال السعودي()جميع المبالغ   
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 )تتمة( الماليةإدارة المخاطر  . 12

 )تتمة( عوامل المخاطر المالية 1-12 

 )تتمة(مخاطر السوق   -أ

 
2017ديسمبر  31 30 يونيو 2018  

 

 القطاع

التغير المعقول 

 المحتمل %

التأثير على 

صافي قيمة 

 األصول

التغير المعقول 

 المحتمل %
التأثير على صافي 

 قيمة األصول

%1 509 %1 المواد االساسية  395 

%1 421 %1 الرعاية الصحية  - 

%1 415 %1 إدارة وتطوير العقارات  - 

%1 326 %1 تطبيقات وخدمات التقنية  425 

 2,707 - 2,407 %1 الخدمات االستهالكية

 3,726 - 1,738 %1 تجزئة السلع الكمالية

%1 1,972 %1 السلع طويلة األجل  2,001 

%1 2,267 %1 السلع الرأسمالية  382 

%1 - - تجارية ومهنيةخدمات   1,191 

%1 - - البنوك  612 

 مخاطر االئتمان  -ب

هي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يتسبب في ومخاطر االئتمان يتعرض الصندوق ل

 .البنوك والمدينون يتعرض الصندوق لمخاطر ائتمان في محفظته االستثماريةم في أرصدةخسائر مالية للطرف اآلخر. 

يسعى الصندوق إلى الحد من مخاطر االئتمان  .اطراف ذو تصنيف جيدسياسة الصندوق للدخول في عقود أدوات مالية مع 

، والحد من المعامالت مع نظراء محددين ، وتقييم الجدارة االئتمانية لنظراءهم  لمخاطر االئتمانعن طريق رصد التعرض 

 باستمرار. 

 يولةمخاطر الس  -ج

مخاطر السيولة هي خطر ان الصندوق قد ال يكون قادرا علي توليد الموارد النقدية الكافية لتسويه التزاماته بالكامل عند استحقاقها 

 أو ال يمكن ان يفعل ذلك اال بشروط غير مواتيه من الناحية المادية.

التالي فانها معرضه لمخاطر وبوم عمل سعودي ، للوحدات في كل ي واالستردادعلي االكتتاب  وأحكامهوتنص شروط الصندوق 

 لصندوق المالية في المقام األول من المبالغ المستحقة الدفعا في هذه األيام. وتتالف التزامات للوحداتالسيولة المتمثلة في استرداد 

 .  الموجودات والمطلوبات قائمة التي يتوقع تسويتها في غضون شهر واحد من تاريخ

السيولة عن طريق ضمان توافر أموال كافيه للوفاء بأي التزامات عند نشوئها ، اما عن متطلبات ويقوم مدير الصندوق برصد 

 االستثمارات أو عن طريق الحصول علي قروض قصيرة األجل من مدير الصندوق. محفظةطريق االشتراكات الجديدة أو تصفيه 

 المخاطر التشغيلية  -د

المخاطر التشغيلية هي خطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناجمة عن مجموعه متنوعة من األسباب المرتبطة بالعمليات 

 خدمات الصندوق ومن الخارج مقدم عن طريقالتي تدعم أنشطه الصندوق سواء داخليا أو خارجيا لبنية التحتية والتكنولوجيا وا

 غير االئتمان والسيولة والعملة ومخاطر السوق مثل تلك الناشئة عن المتطلبات القانونية والتنظيمية.عوامل أخرى 

ويتمثل هدف الصندوق في أداره المخاطر التشغيلية من أجل الموازنة بين الخسائر المالية واالضرار التي تلحق بسمعته وبين تحقيق 

.لحاملي الوحداتهدفه االستثماري المتمثل في توليد عوائد 



 للمتاجرة بأسهم السوق الموازيةصندوق أصول وبخيت 

 )صندوق اسهم استثماري مفتوح( 

 مدار من قبل شركة أصول وبخيت االستثمارية 

 )غير المراجعة(الموجزة ايضاحات حول القوائم المالية األولية 
 2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
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 )تتمة( إدارة المخاطر المالية . 12

 تقدير القيمة العادلة 12-2    

يقوم الصندوق بتصنيف قياسات القيمة العادلة باستخدام التسلسل الهرمي للقيمة العادلة التي تعكس أهمية المدخالت المستخدمة 

 المستويات التالية:في القيام بهذه القياسات. التسلسل الهرمي للقيمة العادلة لديه 

  ; المستوى األول: األسعار المتداولة في سوق نشط لنفس األداة أو ما يطابقها التي يمكن للشركة الوصول إليها في تاريخ القياس

المستوى الثاني: األسعار المتداولة في األسواق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو طرق تقييم أخرى تحدد كافة 

ل لمعلومات السوق القابلة للمالحظة، و مدخال  تها الهامة وفقا

ل لمعلومات السوق القابلة للمالحظة   .المستوى الثالث: أساليب التقويم التي لم تحدد أي من مدخالتها الهامة وفقا

 قام الصندوق بتصنيف التسلسل الهرمي للقيمة العادلة لكل االستثمارات في المستوى األول.

مه استثماراته بصافي قي يسترديعتقد مدير الصندوق انه كان بدمكان الصندوق ان الموجودات والمطلوبات  في تاريخ قائمة

ل منها مخصص الهبوطالقيمة الدفترية  األصول للوحدة.  متها العادلة.لقي قريبةوالمبالغ المستحقة الدفع  اآلخرون دينونلمل مطروحا

 اخر يوم تقييم  .13

 م.2018يونيو  28هو  للفترةتقييم كان آخر يوم 

 اعتماد القوائم المالية  .14

 

 15هـ الموافق 1439ذو الحجة  4األولية الموجزة من قبل مجلس إدارة الصندوق في  تمت الموافقة على هذه القوائم المالية
 .2018أغسطس 



 

 - 4-  

 


	Parallel Semi annual - 2018
	346_2018-08-15_19-45-52_Arabic

