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 مدار من قبل شركة أصول وبخيت االستثمارية   

 ركز المالي قائمة الم
 م 2019  ديسمبر  31كما في 

 )جميع المبالغ باللاير سعودي( 

-3-  
 

 

 م 2018ديسمبر  31  م2019ديسمبر  31  إيضاح 

      الموجودات
لربح أو  ا من خالل  مدرجة بالقيمة العادلةاستثمارات 

 7 الخسارة
  

15.892.672 

  
13.530.223 

 13.884  --   توزيعات أرباح مستحقة 
 383.767  594.868   ما في حكمهنقد و

 13.927.874  16.487.540   الموجوداتإجمالي 
      

      المطلوبات

 104.549  107.648  8 أتعاب اإلدارة والحفظ

 44.180  50.772  8 أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة 

 7.180  7.180   أتعاب أعضاء اللجنة الشرعية 

 33.853  112.358   وارصدة دائنة اخرى  مصروفات مستحقة

 189.762  277.958   إجمالي المطلوبات 

      

 13.738.112  16.209.582   الوحدات لمالكيصافي الموجودات العائدة 

      

 6.813.926  6.679.950   )بالعدد( مصدرةوحدات 

      

 2.02  2.43   للوحدة –صافي قيمة الموجودات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية   13( إلى )1تشكل االيضاحات المرفقة من )
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 سهم استثماري مفتوح( أ )صندوق  

 مدار من قبل شركة أصول وبخيت االستثمارية   

 الدخل الشامل قائمة 
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 م2018ديسمبر  31  م2019ديسمبر  31  إيضاح  

      إيرادات 

 خالل   منالعادلة مدرجة بالقيمة  استثمارات صافي أرباح

 9 الربح أو الخسارة 
 

2.911.437  737.776 

 536.649  486.260   دخل توزيعات أرباح 

 219  4.024   إيرادات اخرى 

 103  --   دخل رسوم استرداد مبكر 

 1.274.747  3.401.721     الربحاجمالي 

      

      مصروفات 

 (220.904)  ( 227.968)  8 أتعاب إدارة 

 (200.000)  ( 200.000)  8 أتعاب حفظ 

 (44.180)  ( 50.772)  8 أعضاء مجلس اإلدارة  تمكافأ

 (93.413)  ( 93.564)   مصروفات أخرى 

 (558.497)  ( 572.304)   روفات جمالي المصا

 716.250  2.829.417    سنة لل الدخل صافي

   

 --   --    الدخل الشامل اآلخر 

 716.250  2.829.417   إجمالي الدخل الشامل للسنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  ( جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية   13( إلى )1تشكل االيضاحات المرفقة من )



 للمتاجرة باألسهم السعودية صندوق أصول وبخيت  

 سهم استثماري مفتوح( أ )صندوق    

 االستثمارية مدار من قبل شركة أصول وبخيت    

 قائمة التغيرات في صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات
 م 2019 ديسمبر  31المنتهية في    للسنة

)جميع المبالغ بالريال السعودي(   

-5-  

 

 

 م2018ديسمبر  31  م2019ديسمبر  31  

     

 14.385.189  13.738.112  لسنةفي قيمة الموجودات في بداية اصا

 145.000  1.472.709  سنة  يضاف: اشتراكات خالل ال 

 (1.508.327)  ( 1.830.656)  سنة يخصم: استرداد وحدات خالل ال

 716.250  2.829.417  الشامل للسنة صافي الدخل 

 13.738.112  16.209.582  سنةصافي قيمة الموجودات في نهاية ال 

     

 عدد الوحدات   

     

 7.480.693  6.813.926  سنة الوحدات في بداية ال

 72.149  665.272  خالل السنة  يضاف: وحدات مشترك فيها

 (738.916)  ( 799.248)  خالل السنة   يخصم: وحدات مستردة

 (666.767)  ( 133.976)  خالل السنة صافي النقص في الوحدات

 6.813.926  6.679.950  سنةالوحدات في نهاية ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية( 31( إلى )1تشكل االيضاحات المرفقة من )



 للمتاجرة باألسهم السعودية صندوق أصول وبخيت  

 سهم استثماري مفتوح( أ )صندوق    

 شركة أصول وبخيت االستثمارية مدار من قبل    

    قائمة التدفقات النقدية
 م 2019 ديسمبر  31المنتهية في    للسنة

)جميع المبالغ بالريال السعودي(   
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 م2018ديسمبر  31  م2019ديسمبر  31  

    األنشطة التشغيلية 
 716.250  2.829.417 صافي الدخل للسنة

    تسويات لـ:
المدرجة قيمتها العادلة من   استثمارات الربح / )الخسارة( صافي
 ( 2.911.437) الربح أو الخسارة خالل  

 
(737.776) 

    
    التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية: 

لربح أو  المدرجة قيمتها العادلة من خالل اشراء استثمارات 
 ( 18.887.396) الخسارة 

 
(13.951.681) 

المدرجة قيمتها العادلة من خالل  المتحصالت من بيع استثمارات 
 19.436.384 الربح أو الخسارة 

 
15.576.873 

 (13.884)  13.884 توزيعات أرباح مستحقة 
 57  3.099 المستحقة  حفظال دارة واإلأتعاب 

 (1.070)  -- أتعاب أعضاء هيئة الرقابة الشرعية 

 (140)  6.592 أعضاء مجلس اإلدارة  مكافأت

 3.853  78.505 خرى أ دائنة  وأرصدة مستحقةمصروفات 

 1.592.482  569.048 األنشطة التشغيلية الناتج من  صافي النقد 

    

    التمويلية األنشطة 
 145.000  1.472.709 المتحصل من االشتراك في وحدات 

 (1.508.327)  ( 1.830.656) المدفوع مقابل استرداد وحدات 

 (1.363.327)  ( 357.947) المستخدم في األنشطة التمويلية  صافي النقد 

    
 229.155  211.101 وما في حكمهفي النقد  تغير الصافي 

 154.612  383.767 سنةفي بداية ال  ما في حكمهو  النقد

 383.767  594.868 سنةفي نهاية ال ما في حكمهالنقد و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 13( إلى )1تشكل االيضاحات المرفقة من )

 



 للمتاجرة باألسهم السعودية صندوق أصول وبخيت  

 سهم استثماري مفتوح( أ )صندوق  

 مدار من قبل شركة أصول وبخيت االستثمارية 

  إيضاحات حول القوائم المالية
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 وأنشطته الصندوق   .1

  اتفاقية صندوق أصول وبخيت للمتاجرة باألسهم السعودية )"الصندوق"( هو صندوق استثماري تم إنشاؤه من خالل 

بدأ  . )"مدير الصندوق"( والمستثمرين بالصندوق في )"مالكي الوحدات"( بين شركة أصول وبخيت االستثمارية

 م. 2007مايو  7الصندوق عملياته في 

  هـ 1440شعبان 3في قام الصندوق بتحديث شروطه وأحكامه التي تمت الموافقة عليها من قبل هيئة السوق المالية 

 (. م2019أبريل  8 )الموافق

مقارنة بالمؤشر  الهدف األساسي من الصندوق هو تحقيق نمو في رأس المال من خالل تحقيق عائد نسبي إيجابي

من المخاطر من خالل االستثمار في أسهم الشركات السعودية المساهمة التي   مع تحمل أدنى مستوى ممكن  اإلسترشادي

% من صافي   30كما يمكن ان يستثمر الصندوق ما ال يزيد عن  في السوق الرئيسية تتوافق مع الضوابط الشرعية

وق ( و ما ال يزيد اصوله في الوحدات العقارية المتداولة ) بما في ذلك وحدات الصناديق المدارة من قبل مدير الصند

نمو ، باإلضافة الى عمليات المرابحة   –% من صافي أصوله في اسهم الشركات المدرجة في السوق الموازية    30عن  

 . للصندوق من قبل اللجنة الشرعية ةو صناديق المرابحة بالريال السعودي المحدد
 

تقلة. وبالتالي، يقوم مدير الصندوق بإعداد  يتعامل مدير الصندوق مع مالكي وحدات الصندوق على أساس أنه وحدة مس

 قوائم مالية مستقلة للصندوق.

 عنوان مدير الصندوق كما يلي:

 شركة أصول وبخيت االستثمارية

 63762ص.ب. 

   11526الرياض 

 المملكة العربية السعودية

 
 اللوائح النظامية  .2

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

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

 م(. 2016مايو  23هـ )الموافق 1437شعبان  16وتاريخ 

 االسترداد )يوم التعامل ويوم التقييم(   / االشتراك .3
 

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

. يتم تحديد صافي قيمة الموجودات لغرض شراء أو بيع )"والذي يعد كل يوم تقييم"(محفظة الصندوق في كل يوم تعامل  

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

 على إجمالي عدد الوحدات القائمة في يوم التقييم.
 

 سس اإلعداد أ .4
 

   االلتزام بيان  1- 4
 

والمعايير واإلصدارات   المعتمدة بالمملكة العربية السعودية للمعايير الدولية للتقرير المالي عداد هذه القوائم المالية السنوية وفقا  إتم 
 .القانونييناألخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين 

 أساس القياس  2- 4

التقييم لألصول المالية المقاسة بالقيمة العادلة من  تعديلها بإعادةكما تم  ،على أساس مبدأ التكلفة التاريخيةتم اعدادها القوائم المالية 

 خالل الربح أو الخسارة. 
 

 لعملة الوظيفية وعملة العرض  ا 3- 4

  ، )"العملة الوظيفية"(عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي يعمل فيها الصندوق    ستخدام اب المالية    القوائميتم قياس البنود المدرجة في  

، كما تم تقريب كافة  وهي العملة الوظيفية وعملة العرض الخاصة بالصندوق يتم عرض هذه القوائم المالية باللاير السعودي 

 المعلومات المالية المعروضة إلى أقرب لاير سعودي. 

 



 للمتاجرة باألسهم السعودية صندوق أصول وبخيت  

 سهم استثماري مفتوح( أ )صندوق  
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 وتقديرات محاسبية مؤثرة أحكام  .5
 

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

السياسات المحاسبية ومبالغ الموجودات والمطلوبات والدخل والمصروفات. يتم تقييم مثل هذه التقديرات واألحكام بشكل مستمر  

روف  يعتقد أنها معقولة وفقا للظ التيبضمنها توقعات لألحداث المستقبلية  والتيبناء على الخبرة السابقة وبعض العوامل األخرى 

والمعطيات ونتيجة ذلك تشكل األساس لعمل األحكام حول المبالغ المرحلة للموجودات والمطلوبات الغير ظاهرة للعيان من مصادر 

 أخرى. وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.

  التي  سنةال  فيالمحاسبية  األساسية على أساس مفهوم االستمرارية. يدرج الفحص للتقديرات واالفتراضاتيتم فحص التقديرات 

الفحص والفترات المستقبلية إذا كان الفحص يؤثر  سنة فيأو  سنةيتم فيها فحص التقديرات، إذا كان الفحص يؤثر فقط على تلك ال

 على كل من الفترات الحالية والمستقبلية.

 المالية: تمثل أهمية للقوائم  والتي لتالية عند تطبيق السياسات المحاسبية للصندوق، قامت االدارة بعمل األحكام والتقديرات ا

 االستمرارية 

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

العمل في المستقبل. وعالوة على ذلك، ال تدرك اإلدارة وجود أي شكوك جوهرية قد تلقي بظالل من    ستمرارالالالزمة  

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

 خسائر ائتمانية متوقعة  

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

 المستقبلية والسلوك االئتماني. وافتراضات هامة حول الظروف االقتصادية 

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

 تحديد معايير للزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان   •

 وقعة اختيار النماذج المناسبة واالفتراضات لقياس الخسائر االئتمانية المت   •

 ائتمانية  خسائرمن األسواق وما يرتبط بها  إنشاء عدد ووزن نسبي للسيناريوهات المستقبلية لكل نوع من أنواع المنتجات/  •

 متوقعة. 

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

 

   المهمةالسياسات المحاسبية   .6
 

 المطبقة من قبل الصندوق في اعداد هذه القوائم المالية:   المهمة ةفيما يلي بيانا بالسياسات المحاسبي 

 

 األدوات المالية  

 االثبات األولي  

وذلك فقط عندما يصبح طرفا في االحكام يقوم الصندوق بتسجيل الموجودات المالية والمطلوبات المالية في قائمة المركز المالي 

 التعاقدية لألداة المالية. 
 

عند االثبات االولي، تقاس الموجودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة لها. ويتم اثبات تكاليف المعامالت المتعلقة  

ربح أو الخسارة. وفي حالة الموجودات المالية  بالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة كمصاريف في ال

والمطلوبات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، فان القيمة العادلة لها ناقصا تكاليف المعامالت 

 رها تمثل مبلغ االثبات االولي. المتعلقة مباشرة باالستحواذ على الموجودات المالية والمطلوبات المالية والمطلوبات المالية أو إصدا 
 

 التصنيف 

 يقوم الصندوق بتصنيف الموجودات المالية الخاصة به ضمن الفئات التالية: 

 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.    •

 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.    •

 مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة. موجودات    •

 



 للمتاجرة باألسهم السعودية صندوق أصول وبخيت  

 سهم استثماري مفتوح( أ )صندوق  

 مدار من قبل شركة أصول وبخيت االستثمارية 

  إيضاحات حول القوائم المالية
 م 2019 ديسمبر  31المنتهية في    للسنة

 )جميع المبالغ باللاير السعودي( 
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 (تتمة مهمة )الالسياسات المحاسبية   .6
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   )تتمة( التصنيف
 

 تتم هذه التصنيفات بناء على نموذج العمل الخاص بالصندوق إلدارة الموجودات المالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية.

 

الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة وذلك عندما تقع ضمن نموذج العمل الخاص باقتناء الموجودات  يقوم الصندوق بقياس 

لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، وعندما ينتج هن الشروط التعاقدية للموجودات المالية في تواريخ محددة تدفقات نقدية تمثل  

 بلغ القائم.فقط عمليات سداد أصل المبلغ والعمولة على أصل الم

 

بح أو الخسارة أو الدخل الشامل  روبالنسبة للموجودات المقاسة بالقيمة العادلة، فإنه سيتم إثبات األرباح والخسائر إما في ال

اآلخر. وبالنسبة لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية، فإن ذلك يعتمد على ما إذا قد قام الصندوق بوضع خيار غير قابل 

 بات األولي للمحاسبة عن استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.  لإللغاء عند االث 

 

يقوم الصندوق بتصنيف كافة المطلوبات المالية المقاسة الحقاَ بالتكلفة المطفأ باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي، فيما عدا 

 خالل الربح أو الخسارة. المطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من 

 

يقوم الصندوق بتصنيف المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان القيام بذلك يزيل أو يقلل بشكل  

   كبير عدم اتساق القياس أو االثبات أو في حالة إدارة مجموعة من المطلوبات المالية وتقوم أدائها على أساس القيمة العادلة.

 

 التوقف عن اثبات األدوات المالية  

يتم التوقف عن إثبات أصل مالي )أو جزء منه من مجموعة من موجودات مالية متشابهة، حيثما ينطبق ذلك( )أي استبعاد من 

 قائمة المركز المالي للصندوق( عند: 

 

 انتهاء الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات النقدية من الموجودات، أو   •

وق بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو التعهد بسداد التدفقات النقدية المستلمة بالكامل إلى  قيام الصند •

طرف آخر دون أي تأخير جوهري وفق "ترتيبات فورية" وإذا ما )أ( قام الصندوق بتحويل كافة المخاطر والمنافع 

قاء على معظم المنافع والمخاطر المصاحبة لألصل، ولكنه  المصاحبة لألصل، أو )ب( لم يقم الصندوق بالتحويل أو اإلب 

 قام بتحويل السيطرة على األصل. 

 

 التوقف عن أثبات األدوات المالية )تتمة( 
 

وفي الحاالت التي يقوم فيها الصندوق بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو إبرام اتفاقية ترتيبات فورية، فإنه  

 تقويم فيما إذا وألي مدى قام باالحتفاظ بالمنافع والمخاطر المصاحبة للملكية. يجب عليه 

 

وفي الحاالت التي ال يتم فيها تحويل أو اإلبقاء على معظم المخاطر والمنافع المصاحبة لألصل أو لم يتم فيها تحويل السيطرة  

مر به. وفي تلك الحالة، يقوم الصندوق أيضاَ  على األصل، يستمر الصندوق في إثبات األصل بقدر ارتباط الصندوق المست 

بإثبات المطلوبات المصاحبة لها. يتم قياس الموجودات المحولة والمطلوبات المصاحبة لها وفق نفس األساس الذي يعكس  

 الحقوق وااللتزامات التي أبقى عليها الصندوق. 

 

المحولة بالقيمة الدفترية األصلية للموجودات أو   يتم قياس االرتباط المستمر الذي يكون على شكل ضمان على الموجودات

 الحد األقصى للمبلغ الذي يجب على الصندوق دفعه، أيهما أقل. 

 

يتم التوقف عن اثبات المطلوبات المالية عند سداد االلتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو انتهاء مدته. وفي حالة تبديل االلتزامات 

المقرضة بشروط مختلفة تماماَ، أو بتعديل شروط االلتزامات الحالية، عندئذ يتم اعتبار مثل هذا المالية بأخرى من نفس الجهة  

التبديل أو التعديل كتوقف عن اثبات االلتزامات األصلية واثبات التزامات جديدة. يتم اثبات الفرق بين القيم الدفترية المعنية في 

 قائمة الدخل الشامل. 
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 )تتمة( األدوات المالية 
 

 مقاصة األدوات المالية  
 

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج الصافي في قائمة المركز المالي وذلك فقط عند وجود حق نظامي ملزم  

إثباتها، وعند وجود نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو بيع الموجودات وتسديد  لتسوية المبالغ التي تم  

 المطلوبات في أن واحد. 

 

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية 
 
 

بالتكلفة المطفأة والمقاسة   يقوم الصندوق بأخذ النظرة المستقبلية في تقييم الخسارة االئتمانية المتوقعة المرتبطة بأدوات الدين المقاسة
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وكذلك عقود الضمان المالي. يعترف الصندوق بمخصص خسارة في تاريخ كل تقرير 

 مالي. 

 يمثل قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة: 

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

 .للنقودالقيمة الزمنية  •

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

 

 قياس القيمة العادلة

استالمه عند بيع الموجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية  القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم 

 تتم بين متعاملين في السوق بتاريخ القياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات ستتم إما: 

 في السوق الرئيس للموجودات أو المطلوبات، أو   •

 السوق الرئيس، في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات. في حالة عدم وجود  •

 تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات  

 والمطلوبات وأنهم يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية. 

 

غير المالية بعين االعتبار مقدرة المتعاملين في السوق على تحقيق منافع اقتصادية عن  يأخذ قياس القيمة العادلة للموجودات 

طريق االستخدام األفضل واألقصى لألصل أو بيعه لمتعاملين أخرين في السوق يستخدمون األصل على النحو األفضل  

 وبأقصى حد. 

  نات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة استخدام المدخالتيستخدم الصندوق طريق تقويم مالئمة وفقاَ للظروف، وتتوفر بشأنها بيا

 القابلة للمالحظة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة. 

الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو اإلفصاح عنها في القوائم المالية ضمن التسلسل الهرمي    تكلفةتصنف  

 لمستويات القيمة العادلة المذكورة أدناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل: 

 ة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة. المستوى األول: األسعار المتداولة )غير المعدل •

 قابلة للمالحظة بصورة   –الهامة لقياس القيمة العادلة  -المستوى الثاني: طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى •

 مباشرة أو غير مباشرة. 

 غير قابلة للمالحظة.  – الهامة لقياس القيمة العادلة -المستوى الثالث: طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى •

بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إثباتها في القوائم المالية بشكل متكرر، يقوم الصندوق بالتأكد فيما اذا تم التحويل بين 

دخالت المستوى األدنى الهامة لقياس  التسلسل الهرمي لمستويات القيمة العادلة وذلك بإعادة تقويم التصنيف )على أساس الم

القيمة العادلة ككل( في النهاية كل سنة مالية. بقوم الصندوق بتحديد السياسات واإلجراءات لكل من قياس القيمة العادلة المتكرر  

وقياس القيمة العادلة غير المتكرر. 
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وبتاريخ إعداد كل قوائم مالية، بقوم الصندوق بتحليل التغيرات في قيمة الموجودات والمطلوبات المراد إعادة تقويمها طبقاَ  

المستخدمة في اخر   للسياسات المحاسبية للصندوق. وألغراض هذا التحليل، يقوم الصندوق بالتحقق من المدخالت الرئيسية

بمطابقة المعلومات المستخدمة في احتساب التقويم مع العقود والمستندات ذات العالقة األخرى. كما يقوم الصندوق  تقويم وذلك  

بمقارنة التغيرات في القيمة العادلة لكل أصل أو مطلوبات مع المصادر الخارجية ذات العالقة للتأكد فيما إذا كان التغيير 

 معقوال.
 

المدرجة بالقيمة   تبتصنيف التسلسل الهرمي للقيمة العادلة لالستثمارالة، قام الصندوق ولغرض اإلفصاح عن القيمة العاد

 العادلة من خالل الربح والخسارة ضمن المستوى األول. 
 
 

 المحاسبة بتاريخ التداول  
 

ول )أي التاريخ الذي  يتم إثبات / التوقف عن إثبات كافة العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء أو بيع الموجودات بتاريخ التدا

يلتزم فيه الصندوق بشراء أو بيع الموجودات(. إن العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء أو بيع الموجودات هي التي تتطلب  

 تسوية الموجودات خالل الفترة الزمنية التي تنص عليها األنظمة أو تلك المتعارف عليها بالسوق. 

 النقد ومافي حكمه 

 قائمة التدفقات النقدية، تتكون النقدية وشبه النقدية من األرصدة لدى البنك وتستحق خالل ثالثة أشهر أو اقل. لغرض إعداد 

 المخصصات  

 يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات حالية )قانونية أو متوقعة( على الصندوق ناتجة عن أحداث سابقة، وأن تكاليف

شكل موثوق به. وإذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهريا ، فإنه يتم خصم المخصصات  سداد االلتزام محتملة ويمكن قياسها ب 

باستخدام معدل ما قبل الضريبة الحالي والذي يعكس، عندما يكون ذلك مالئما ، المخاطر المصاحبة لذلك االلتزام. وعند استخدام  

 تمويل. الخصم، يتم إثبات الزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقت كتكلفة 

 

وفي الحاالت التي من المتوقع فيها استرداد بعض أو كافة المنافع االقتصادية الالزمة لتسوية مخصص ما من طرف آخر،  

 إثبات المبلغ المسترد كأصل وذلك فقط عندما تكون عملية االسترداد مؤكدة فعال  وأنه من الممكن قياس ذلك المبلغ. يتمفإنه 

 

 مستحقة الدفع   المصروفات

تم إثبات االلتزامات لقاء المبالغ الواجبة الدفع مستقبال لقاء البضاعة أو الخدمات المستلمة، سواء  قدمت بها فواتير من الموردين ي 

 أم ال. ويتم إثبات تلك االلتزامات في األصل بالقيمة العادلة وتقاس الحقا  بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي.  

 

 القابلة لالسترداد   الوحدات 

 تصنف الوحدات القابلة لالسترداد كأدوات حقوق ملكية عند: 

 استحقاق مالك الوحدات القابلة لالسترداد حصة تناسبية في صافي موجودات الصندوق في حالة تصفية الصندوق.  -

 فئات األدوات المالية األخرى. تصنيف الوحدات القابلة لالسترداد ضمن فئة األدوات المالية التي يتم ردها بعد كافة  -

وجود خصائص مماثلة لكافة الوحدات القابلة لالسترداد المصنفة ضمن فئة األدوات المالية التي يتم ردها بعد كافة فئات   -

 األدوات المالية األخرى. 

ق المالك في عدم تضمن الوحدات القابلة لالسترداد أي تعهدات تعاقدية لتسليم النقدية أو أصل مالي آخر بخالف حقو  -

 حصة تناسبية في صافي موجودات الصندوق. 

تحديد إجمالي التدفقات النقدية المتوقعة المتعلقة بالوحدات القابلة لالسترداد على مدى عمر األداة المالية بصورة جوهرية   -

في الموجودات  على أساس الربح أو الخسارة أو التغير في صافي الموجودات المثبت أو التغير في القيمة العادلة لصا

 المثبت وغير المثبت للصندوق على مدى عمر األداة المالية.  
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 )تتمة( الوحدات القابلة لالسترداد 
 

يجب أال يكون لدى الصندوق أدوات  باإلضافة إلى الوحدات القابلة لالسترداد، والتي تتضمن كافة الخصائص أعاله، فإنه 

 مالية أخرى أو عقد يشتمل على: 

إجمالي التدفقات النقدية المحدد بصورة جوهرية على أساس الربح أو الخسارة أو التغير في صافي الموجودات المثبت أو   -

 التغير في القيمة العادلة لصافي الموجودات المثبت وغير المثبت للصندوق. 

 التقييد أو التحديد الجوهري للعائد المتبقي للوحدات القابلة لالسترداد.األثر الناتج عن  -
 

يقوم الصندوق بصورة مستمرة بتقويم تصنيف الوحدات القابلة لالسترداد. وفي حالة توقف الوحدات القابلة لالسترداد عن  

ق ملكية، فإن الصندوق سيقوم بإعادة  امتالك كافة الخصائص أو الوفاء بكافة الشروط المنصوص عليها لكي يتم تصنيفها كحقو

تصنيفها كمطلوبات مالية وقياسها بالقيمة العادلة بتاريخ إعادة التصنيف، مع إثبات أي فروقات ناتجة عن القيمة الدفترية السابقة  

بالقيمة  في صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات. فإن الصندوق سيقوم بإعادة تصنيفها كأدوات حقوق ملكية وقياسها 

 الدفترية كمطلوبات بتاريخ إعادة التصنيف.
 

يتم المحاسبة عن عملية إصدار وشراء وإلغاء الوحدات القابلة لالسترداد كمعامالت حقوق ملكية. ال يتم إثبات أي ربح أو خسارة  

 في قائمة الدخل الشامل عند شراء وإصدار أو الغاء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالصندوق.  
 

 اإلدارة  اتعاب

 يتم إثبات أتعاب إدارة الصندوق على اساس مبدأ االستحقاق وتحمل على قائمة الدخل الشامل. 
 

يتم تحميل أتعاب إدارة الصندوق وفقا للمعدالت المتفق عليها مع مدير الصندوق وكما هو منصوص عليه في الشروط واألحكام  

 الخاصة بالصندوق. 

 إثبات اإليرادات  

( خمس طرق للمحاسبة عن اإلرادات الناتجة من العقود المبرمة مع العمالء. إن هذه  15المعيار الدولي للتقرير المالي )يحدد 

 الخطوات الخمس هي كما يلي: 
 

 أ( تحديد العقد  

 ب( تحديد التزام االداء  

 ج( تحديد سعر المعاملة  

 د( توزيع سعر المعاملة  

 ه( إثبات اإليرادات  
 

 دخل العمولة الخاصة  

 يتم اثبات دخل العمولة الخاصة على اساس العائد الفعلي. 
 

 صافي الربح أو الخسارة عن الموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  
 

وبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة  يمثل صافي االرباح او الخسائر الناتجة عن الموجودات والمطل 

ألغراض المتاجرة او المصنفة عند االثبات األولي لها بالقيمة    المقتناهالتغيرات في القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  

 . والمصروفات العادلة من خالل الربح او الخسارة وذلك باستثناء العمولة وتوزيعات االرباح
 

تمثل االرباح والخسائر غير المحققة التغيرات في القيمة لألدوات المالية للسنة والناتجة عن عكس قيد االرباح والخسائر غير  

والخسائر  المحققة الخاصة باألدوات المالية للسنة السابقة والتي تم تحقيقها خالل فترة اعداد القوائم المالية. يتم احتساب االرباح  

المحققة من عمليات استبعاد االدوات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة باستخدام طريقة التكلفة المتوسط  

المرجح. وتمثل تلك االرباح والخسائر الفرق بين القيمة الدفترية االصلية لألداة المالية ومبلغ االستبعاد او المدفوعات او  

النقدية التي تمت بشأن عقود المشتقات )باستثناء المدفوعات او المقبوضات بشأن حسابات الهامش على الضمانات    المقبوضات

 لقاء تلك االدوات المالية(. 
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 )تتمة( المهمةالسياسات المحاسبية   .6
 

 توزيع االرباح  
 

الدخل الشامل وذلك بتاريخ االقرار بأحقية استالمها. وبالنسبة لألوراق المالية المتداولة، يتم اثبات توزيعات االرباح في قائمة 

عتماد فأنه يتم اثباتها عادة  بتاريخ توزيعات االرباح السابقة. وبالنسبة لألوراق المالية غير المتداولة، فإنه يتم اثباتها عادة بتاريخ ا

توزيعات االرباح من االوراق المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح او   المساهمين دفع تلك التوزيعات. ويتم اثبات

 الخسارة في بند مستقل في قائمة الدخل الشامل. 
 

 المصروفات 

 على اساس مبدأ االستحقاق في السنة المحاسبية التي يتم تكبدها فيها. المصروفات يتم قياس واثبات 

 الزكاة  

 وق من مسؤولية مالكي الوحدات وال يجنب لها مخصص في القوائم المالية. إن الزكاة على مستوى الصند

 العمالت االجنبية  

تحول المعامالت بالعمالت االجنبية للريال السعودي بأسعار التحويل الساندة بتواريخ المعامالت. تدرج واألرباح والخسائر  

 الناتجة من تحويل العمالت األجنبية في الربح او الخسارة. 

يعاد تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي بأسعار التحويل الساندة في تاريخ 

 اعداد القوائم المالية. 

 تدرج فروقات إعادة الحويل في قائمة الدخل الشامل كصافي خسارة تحويل عمالت اجنبية. 
 

 صافي قيمة الموجودات لكل وحدة 

حتساب صافي قيمة الموجودات لكل وحدة والمفصح عنه في قائمة المركز المالي وذلك بقسمة صافي  يتم ا

 موجودات الصندوق على عدد الوحدات المصدرة في نهاية السنة. 
 

 لربح أو الخسارة العادلة من خالل ا مدرجة قيمتها  استثمارات  . 7

 حسب القطاع:  الربح أو الخسارةفي القيمة العادلة من خالل قائمة فيما يلي ملخصا  بمكونات االستثمارات 

 القطاع 
 القيمة السوقية   التكلفة

النسبة المئوية  

 للقيمة السوقية ٪ 

م 9201 ديسمبر   31    

5.28  4.531.968  4.031.348 المواد االساسية  

5.23  3.729.113  3.566.015 البنوك  

07.19  3.030.491  2.778.079 الطاقة   

 الرعاية الصحية 

 

1.148.034  1.180.430  43.7  

33.6  1.006.759  998.436 العقارات وتطويرادارة   

14.4  657.635  684.240 الخدمات االستهالكية  

 4.00  639.908  545.008 النقل

 3.00  476.685  487.949 انتاج االغذية

 292.546 االتصاالت

 

 320.250  02.2  

01.2  319.433  327.299 السلع الرأسمالية   

 14.858.954  15.892.672  100 
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 )تتمة( ربح أو الخسارة استثمارات مدرجة قيمتها العادلة من خالل ال . 7

النسبة المئوية   القيمة السوقية   التكلفة القطاع 

 للقيمة السوقية ٪ 

م 8201ديسمبر  31   

 29.19  3.949.606  3,910,347 األساسيةالمواد 

 32.10  4.343.766  3,454,421 البنوك

 2.56  346.959  338.455 الطاقة 

 3.89  525.874  729,058 الرعاية الصحية 

 1.74  235.259  395,347 إدارة وتطوير العقارات

 0.96  129.580  179,231 الخدمات االستهالكية

 1.02  138.788  145.723 النقل

 6.02  813.920  950,276 نتاج األغذيةإ

 8.01  1.083.405  863,861 تصاالتاال

 5.84  790.104  960.451 السلع الرأسمالية 

 1.09  146.934  146.600 والمهنيةالخدمات التجارية 

 3.19  430.948  427.026 تجزئة السلع الكمالية 

 2.83  382.420  344.304 التأمين

 0.55  74.943  72.922 الصناديق العقارية المتداولة 

 األدوية

 

69.034  69.649  0.51 

 0.50  68.068  68.771 المرافق العامة 

 13,055,827  13.530.223  100 

 

 المعامالت مع االطراف ذات عالقة  . 8

يتعامل الصندوق خالل السياق االعتيادي ألعماله مع األطراف ذات العالقة. واألطراف ذات العالقة هم مدير الصندوق  
 .أمين الحفظو

على أساس تحسب  ٪ سنويا  من صافي موجودات الصندوق التي  1.5يقوم مدير الصندوق بتحميل الصندوق أتعاب إدارة بواقع  

. كما يقوم مدير الصندوق باسترداد أي مصروفات أخرى متكبدة نيابة لاير سعودي سنويا    200.000وأتعاب حفظ تبلغ    يومي

٪ 5ة بواقع  مكافأة مجلس اإلدارتحسب  أخرى مماثلة.    روفاتعن الصندوق كأتعاب المراجعة ومكافأة مجلس اإلدارة وأي مص

 لاير سعودي للعضو. 30.000بحد أقصى ومن رسوم اإلدارة السنوية للصندوق 

 ٪ من قيمة وحدات الصندوق المستردة.0.5يقوم مدير الصندوق بتحميل كل مستثمر رسوم استرداد مبكر بمعدل 

م  2018ديسمبر  31و م2019ديسمبر  31 في تينالمنتهي للفترتينطراف ذات العالقة فيما يلي المعامالت مع األ

 : على التوالي

 الطرف ذو العالقة

 

 م 8201ديسمبر  31  م 9201ديسمبر  31 طبيعة المعامالت

 وبخيت االستثماريةشركة أصول  
 220.904  227.968 أتعاب إدارة

 200.000  200.000 أتعاب حفظ

 44.180  50.772 مكافآت سنوية اإلدارةأعضاء مجلس  
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 )تتمة( المعامالت مع االطراف ذات عالقة . 8

 يلي: طراف ذات عالقة مما رصدة األأتتكون 

 الرصيد الدائن  

 31 ديسمبر 2018م   م2019ديسمبر  31 طبيعة المعاملة 

     

 53.010  57.648 دارة إتعاب أ االستثماريةشركة أصول وبخيت  

 51.539  50.000 تعاب حفظ أ 

 

النقد لدى حساب وساطة  

 331.950  509.502 استثماري

 44.180  50.772 مكافآت سنوية  أعضاء مجلس اإلدارة

اإلدارية الخاصة بتشغيل عمليات الصندوق والمدفوعات المستحقة ألمين الحفظ  روفاتالمصأتعاب الحفظ  تشمل

 .(لالستثمار اإلنماء)

 سارة أو الخ  ربحبالقيمة العادلة من خالل ال مدرجة من االستثمارات ال)الخسارة(  / صافي الربح   .9

 

 م2018ديسمبر  31 م م 2019ديسمبر   31 

بالقيمة   المدرجةالمحققة من بيع االستثمارات  / )الخسائر( األرباح

 1.877.719 ربح أو الخسارة العادلة من خالل ال

  

263,380 

األرباح / )الخسائر( الغير محققة من إعادة تقييم االستثمارات 

 1.033.718 ربح أو الخسارة بالقيمة العادلة من خالل ال درجةالم

  

474,396 

 2.911.437  737.776 

 دوات المالية حسب الفئة األ  .10

 التكلفة المطفأة  م 2019ديسمبر   31
القيمة العادلة من خالل  

 ة أو الخسارالربح 

   ركز المالي المالموجودات كما في قائمة 
 -- 594.868 النقد ومافي حكمه 

 15.892.672 -- ة أو الخساراالستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح 
 -- -- أرباح مستحقة توزيعات 

 15.892.672 594.868 اإلجمالي 

 

 التكلفة المطفأة  م 2018ديسمبر   31
القيمة العادلة من خالل  

 ة أو الخسارالربح 

   ركز المالي المالموجودات كما في قائمة 
 -- 383.767 النقد ومافي حكمه 

 13.530.223 -- ة أو الخساراالستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح 
 -- 13.884 توزيعات أرباح مستحقة 

 13.530.223 397.651 اإلجمالي 

 

 التكلفة المطفأة. بفئة  كمطلوبات مالية يتم قياسها  م  2018ديسمبر    31و    م2019ديسمبر    31تم تصنيف كافة المطلوبات المالية كما في  
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 إدارة المخاطر المالية .11

 عوامل المخاطر المالية 

والمخاطر   السيولة،ومخاطر  االئتمان،ومخاطر  السوق،أنشطه الصندوق عرضه لمجموعه متنوعة من المخاطر المالية: مخاطر إن 
 التشغيلية. 

عليها. ويشرف مجلس الصندوق علي مدير الصندوق وهو مسؤول في نهاية   والرقابةومدير الصندوق مسؤول عن تحديد المخاطر 
 العامة للصندوق.   اإلدارةعن  االمر

توثق  حكام  أشروط و  . وللصندوقالحدود التي يضعها مجلس الصندوق  علىفي المقام األول لتنفيذها  عليها  بة  ارقوالتحديد المخاطر  يتم  
توازن   عادةوهو ملزم باتخاذ إجراءات إل المخاطر،وفلسفته العامة ألداره  للمخاطر،وتحمله  الشاملة،تحدد استراتيجياته التجارية و
 ستثمار. إلرشادات اال وفقا    تهحفظم

. باألسفل ويرد شرح لهذه األساليب لها؛مختلف أنواع المخاطر التي يتعرض  وإدارةلقياس  مختلفةويستخدم الصندوق أساليب 

 السوق   مخاطر -أ

 مخاطر السعر 

المالية للصندوق نتيجة للتغيرات في أسعار السوق الناجمة عن عوامل غير العمالت   ةداقيمه األ تذبذبومخاطر األسعار هي خطر 

 . الفائدة معدلوحركات  األجنبية

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

 ى، كان لدتاريخ المركز الماليالمالية. وفي  واتدعن كثب حركه أسعار استثماراته في األ ومراقبة محفظته االستثماريةالصندوق 

 .المستثمر صناديقفي    الملكيةالصندوق استثمارات في 

محتمل ( والعائد إلى التغير الم2018ديسمبر    31األثر على صافي قيمة األصول )نتيجة للتغير في القيمة العادلة لالستثمارات كما في  

 مع ثبات جميع المتغيرات األخرى كما يلي: الصناعة، تتركيزاالوحدات على أساس  لمالكيفي مؤشرات حقوق 

م 2018ديسمبر  31 31 ديسمبر 2019م   

 

 القطاع 
التغير المعقول 

 المحتمل %

التأثير على صافي 

 قيمة األصول
التغير المعقول 

 المحتمل %
التأثير على صافي 

 قيمة األصول

     

٪1 45.320 ٪1 المواد االساسية   39.496 

٪1 11.804 ٪1 الرعاية الصحية   5.259 
إدارة وتطوير 

 العقارات 
1٪ 10.068 1٪  2.353 

٪1 6.576 ٪1 الخدمات االستهالكية  1.296 

٪1 --  ٪1 تجزئة السلع الكمالية   4.309 

٪1 3.194 ٪1 السلع الرأسمالية   7.901 
خدمات تجارية  

 ومهنية
1٪  -- 1٪  1.469 

٪1 37.291 ٪1 البنوك  43.438 

٪1 --  ٪1 التأمين  3.824 

٪1 4.767 ٪1 إنتاج األغذية  8.139 

٪1 3.203 ٪1 االتصاالت   10.834 

٪1 30.305 ٪1 الطاقة   3.470 

٪1 6.399 ٪1 نقل  1.388 

٪1 --  ٪1 المرافق العامة   681 

الصناديق العقارية  

 المتداولة 

 

1٪  -- 1٪  749 

٪1 --  ٪1 األدوية  696 
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 إدارة المخاطر المالية )تتمة( .11

 )تتمة(   عوامل المخاطر المالية

 االئتمان  مخاطر -ب

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

سياسة الصندوق    في أرصدة البنوك والمدينون  االستثمارية،يتعرض الصندوق لمخاطر ائتمان في محفظته  مالية للطرف اآلخر.  

ى الحد من مخاطر االئتمان عن طريق رصد  يسعى الصندوق إل .ذو تصنيف جيد أطرافللدخول في عقود أدوات مالية مع 

 باستمرار.  لنظرائهموتقييم الجدارة االئتمانية  محددين،والحد من المعامالت مع نظراء  االئتمان،لمخاطر التعرض 
 

 السيولة  مخاطر  -ج

توليد الموارد النقدية الكافية لتسويه التزاماته بالكامل عند استحقاقها أو   علىن الصندوق قد ال يكون قادرا أ مخاطر السيولة هي خطر

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

معرضه لمخاطر السيولة    فإنهاالتالي  وب   سعودي،للوحدات في كل يوم عمل    واالسترداداالكتتاب    على  وأحكامه وتنص شروط الصندوق  

لصندوق المالية في المقام األول من المبالغ المستحقة الدفع التي يتوقع ا التزامات وتتألففي هذه األيام.  للوحداتة في استرداد المتمثل

 .   ركز الماليالم قائمة تسويتها في غضون شهر واحد من تاريخ

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

 قصيرة األجل من مدير الصندوق.   تمويالت ىاالستثمارات أو عن طريق الحصول عل محفظةاالشتراكات الجديدة أو تصفيه 

 التشغيلية  المخاطر -د

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

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

 العملة ومخاطر السوق مثل تلك الناشئة عن المتطلبات القانونية والتنظيمية. االئتمان والسيولة و

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

 . الوحدات لمالكيهدفه االستثماري المتمثل في توليد عوائد 

 يم اخر يوم تقي .12
 

 .م(2018ديسمبر  31: 2018) م2019ديسمبر  31 سنةللتقييم كان آخر يوم 

 اعتماد القوائم المالية  .13

 

 .( م2020 مارس 26 )الموافق هـ1441 شعبان 2 في من قبل مجلس إدارة الصندوق القوائم المالية اعتمدت



 

 - 35-  

 


