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

 مدار من قبل شركة أصول وبخيت االستثمارية 

  القوائم المالية   

 م8132ديسمبر  13 للسنة المنتهية في

 الوحدات لمالكي ستقلالم الحسابات مراجعمع تقرير 
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 القوائم المالية

 م8132ديسمبر  13 للسنة المنتهية في
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 4 الوحدات لمالكيصافي الموجودات العائدة قائمة التغيرات في 
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 الموازيةللمتاجرة بأسهم السوق صندوق أصول وبخيت 

 )صندوق اسهم استثماري مفتوح(

 مدار من قبل شركة أصول وبخيت االستثمارية 

 دات والمطلوباتقائمة الموجو
 م8132ديسمبر  33كما في 

 )جميع المبالغ بالريال سعودي(

 ال يتجزأ من هذه القوائم المالية( جزءا 31( إلى )3تشكل االيضاحات المرفقة من )

8 

 

 6102ديسمبر  10  8132ديسمبر  13  إيضاح 

      الموجودات
من خالل قائمة  العادلة بالقيمةمدرجة استثمارات 

 8 و الخسائرأرباح األ
 

589.021  343114131 
 -  3.332   توزيعات أرباح مستحقة القبض

 114113  33.215   ما في حكمهنقد و

 343774111  3.110.213   إجمالي الموجودات
      

      المطلوبات

 84111  --  2 المستحقة أتعاب اإلدارة والحفظ

 122  --  2 المستحقة أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة

 14832  --   أخرى مصروفات مستحقة

 24111  --   إجمالي المطلوبات 

      

 343194181  3.110.213   الوحدات لمالكيصافي الموجودات العائدة 

      

 341174111  3.391.096   )بالعدد( مصدرةوحدات 

      

 1427  1.22   للوحدة –صافي قيمة الموجودات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 للمتاجرة بأسهم السوق الموازيةصندوق أصول وبخيت 

 )صندوق اسهم استثماري مفتوح(

 مدار من قبل شركة أصول وبخيت االستثمارية 

 الدخل الشاملةقائمة 
 م8132ديسمبر  33للسنة المنتهية في 

 المبالغ بالريال سعودي()جميع 

 

 ال يتجزأ من هذه القوائم المالية( جزءا 31( إلى )3تشكل االيضاحات المرفقة من )

1 

  

  إيضاح

 

 8132ديسمبر  33

 8133ابريل  0للفترة من 

 8133ديسمبر  33الى 

     إيرادات

من  العادلة بالقيمةالمدرجة  استثمارات خسائرصافي 

 خالل قائمة األرباح أو الخسائر
31  

(38.603) (3924791) 

 874111 69.323   دخل توزيعات أرباح

 31 99   إيرادات أخرى

 (3734187) 38.523   / )الخسائر(إجمالي األرباح 

     

     مصروفات

 (34911) --  9 أتعاب إدارة

 (121) --  9 أتعاب حفظ

 (122) --  9 أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة

 (24191) (303)   مصروفات أخرى

 (334133) (303)   جمالي المصاريفا

 (3284212) 38.081    / للفترة لسنةل الشامل / )الخسارة(  دخلال إجمالي
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 )صندوق اسهم استثماري مفتوح(

 مدار من قبل شركة أصول وبخيت االستثمارية 

 الوحدات  لمالكيصافي الموجودات العائدة قائمة التغيرات في 
 م8132ديسمبر  33للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريال السعودي(

 ال يتجزأ من هذه القوائم المالية( جزءا 31( إلى )3تشكل االيضاحات المرفقة من )
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 8132ديسمبر  33

 8133ابريل  0للفترة من 
 8133ديسمبر  33الى 

   

 -- 3.305.381  في قيمة الموجودات في بداية السنةصا

 341194191 61.111 السنةيضاف: اشتراكات خالل 

 (274818) (839.333) السنةيخصم: استرداد وحدات خالل 

 (3284212) 38.081  سنةللصافي الربح )الخسارة( 

 343194181 3.110.213  السنةصافي قيمة الموجودات في نهاية 

   

  

 عدد الوحدات عدد الوحدات 

 -- 3.363.133  السنةالوحدات في بداية 

 341114711 60.330 خالل السنة يضاف: وحدات مشترك فيها

 (3114717) (863.399) خالل السنة يخصم: وحدات مستردة

 341174111 (350.335) صافي النقص في الوحدات خالل السنة

 341174111 3.391.096  السنةالوحدات في نهاية 



 للمتاجرة بأسهم السوق الموازيةصندوق أصول وبخيت 

 )صندوق اسهم استثماري مفتوح(

 مدار من قبل شركة أصول وبخيت االستثمارية 

 التدفقات النقديةقائمة 
 م8132ديسمبر  33للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريال السعودي(

 ال يتجزأ من هذه القوائم المالية( جزءا 31( إلى )3تشكل االيضاحات المرفقة من )
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 8132ديسمبر  13

 8132ابريل  6للفترة من  

 8132ديسمبر  13الى 

    األنشطة التشغيلية
 (3284212)  38.081 الفترة  /صافي الدخل للسنة 

    تسويات لـ:

العادلة من خالل قائمة  بالقيمةالمدرجة  استثمارات خسائرصافي 

 االرباح او الخسائر
 

38.603 

 

3924791 

    

    

    التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 العادلة من خالل قائمة االرباح  بالقيمةالمدرجة شراء استثمارات 
 او الخسائر

(631.328)  (808180188) 

العادلة من خالل  بالقيمةالمدرجة المتحصالت من بيع استثمارات 
 قائمة االرباح او الخسائر

090.090  

2190138 
 --  (3.332) توزيعات أرباح مستحقة

 84111  (8.631) أتعاب إدارة وحفظ
 122  (322) أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة

 14832  (9.832) مصروفات مستحقة

 (341324237)  835.013 األنشطة التشغيلية)المستخدم في (  / الناتج منصافي النقد 

    

    التمويليةاألنشطة 

 341194191  61.111 المتحصل من االشتراك في وحدات

 (274818)  (839.333) المدفوع مقابل استرداد وحدات

 341184312  (339.333) األنشطة التمويليةالناتج من  / (المستخدم في)صافي النقد 

    

 114113  66.602 وما في حكمهفي النقد  تغيرصافي ال

 --  33.363  في بداية السنة ما في حكمهو النقد

 114113  33.215  السنةفي نهاية  ما في حكمهالنقد و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 للمتاجرة بأسهم السوق الموازيةصندوق أصول وبخيت 

 )صندوق اسهم استثماري مفتوح(

 مدار من قبل شركة أصول وبخيت االستثمارية 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 م8132ديسمبر  33للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريال السعودي(
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 الصندوق وأنشطته .3

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

الوحدات"( بموجب موافقة هيئة السوق المالية  مالكيوالمستثمرين بالصندوق )"أصول وبخيت االستثمارية )"مدير الصندوق"( 

  .م8137إبريل  1م(. وبدأ الصندوق عملياته في 8137فبراير  2هـ )الموافق 3112جمادى األولى  33السعودية بتاريخ 

 81)الموافق  هـ3111محرم  31في  قام الصندوق بتحديث األحكام والشروط والتي وافقت عليها هيئة السوق المالية السعودية

 (.م8132 سبتمبر

 
مع التقليل  مقارنة بالمؤشر اإلسترشادي تنمية رأس المال من خالل تحقيق قيمة مضافة إيجابيةالهدف األساسي من الصندوق هو 

وفي أسهم الشركات الصغيرة  سهمها في السوق الموازية )نمو(أمن المخاطر المحتملة من خالل االستثمار في الشركات المدرجة 

وباإلضافة الى ذلك، يسمح من صافي أصول الصندوق.  %11والمتوسطة المدرجة في السوق الرئيسية وذلك بما ال يزيد عن 

لدى البنوك المرخصة في المملكة العربية السعودية والتي تتوافق مع الضوابط  ودائع آجلة للصندوق باستثمار السيولة المتاحة في

ة المعدة من قبل اللجنة الشرعية للصندوق. كما يمكن للصندوق االستثمار في صناديق األسهم السعودية وصناديق أسواق الشرعي

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

مستقلة. وبالتالي، يقوم مدير الصندوق بإعداد  محاسبية ق على أساس أنه وحدةوحدات الصندو مالكييتعامل مدير الصندوق مع 

 .قوائم مالية مستقلة للصندوق

 عنوان مدير الصندوق كما يلي:

  شركة أصول وبخيت االستثمارية

 11718ص.ب. 

  33181الرياض 

 المملكة العربية السعودية

 
 اللوائح النظامية .8

هـ 3187ذو الحجة  1االستثمار )"الالئحة"( الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ يخضع الصندوق لالئحة صناديق 

 8131-13-3م( والتي تم تعديلها الحقاً وفقاً لقرار مجلس إدارة هيئة السوق المالية رقم 8111ديسمبر  81)الموافق 

يتعين على جميع الصناديق  م(. والتي تنص على األمور التي8131مايو  81هـ )الموافق 3117شعبان  31وتاريخ 

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

 م.8131نوفمبر  1لصناديق االستثمار سارية المفعول بتاريخ 

 االسترداد )يوم التعامل ويوم التقييم( / االشتراك .1

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

في نهاية اخر يوم  يتم تحديد قيمة محفظة الصندوقاالشتراك بشكل اسبوعي اما االسترداد فيتم تنفيذه بشكل شهري كما 

بيع وحدات الصندوق بتقسيم صافي قيمة يتم تحديد صافي قيمة الموجودات لغرض شراء أو  عمل من كل اسبوع،

الموجودات )القيمة العادلة لموجودات الصندوق بعد خصم مطلوبات الصندوق( على إجمالي عدد الوحدات القائمة في 

 يوم التقييم.

ص يقوم الصندوق بتصنيف الوحدات القابلة لالسترداد كأدوات ملكية إذا اشتملت الوحدات القابلة لالسترداد على الخصائ

 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. • 

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

 

 



 للمتاجرة بأسهم السوق الموازيةصندوق أصول وبخيت 

 )صندوق اسهم استثماري مفتوح(

 مدار من قبل شركة أصول وبخيت االستثمارية 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 م8132ديسمبر  33للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريال السعودي(
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 )تتمة( االسترداد )يوم التعامل ويوم التقييم( / االشتراك. 1

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

 أصول الصندوق. 

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

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

 المعترف بها علي مدى حياه األداة.

الوحدات طالما أن الوحدات  مالكيداد كمعامالت بين تتم المحاسبة عن االشتراك واالسترداد للوحدات القابلة لالستر

 تصنف كأدوات ملكية.

 
 أسس اإلعداد .4

 
  االلتزامبيان  4-3

 

 تم اعداد هذه القوائم المالية السنوية وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية المعتمدة بالمملكة العربية السعودية

قبوالً عاماً في المملكة العربية السعودية المصدرة  والمقبولةقام الصندوق بإعداد قوائمه المالية وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها 
 .  8137من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين للفترات المالية حتى نهاية ديسمبر 

ً للمعايير  مالية سنوية تعتبر أول قوائم 8132يسمبر د 13المنتهية في  للسنةالقوائم المالية  قام الصندوق بإصدارها وفقا

 (.7الدولية للتقارير المالية )إيضاح 

 
الصندوق  قام للتقارير المالية ألول مرة. ةتطبيق المعايير الدولي (3)وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي  تم إعداد هذه القوائم المالية

 .ياسات المحاسبية بصورة ثابتة لجميع الفترات المعروضة، كما لو كانت هذه السياسات ساريةبتطبيق نفس الس

 أساس القياس 4-8

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

 خالل الربح أو الخسارة.
 

 لعملة الوظيفية وعملة العرض ا 4-1

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

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

 

 أحكام وتقديرات محاسبية مؤثرة .5
 

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

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

روف والمعطيات ونتيجة ذلك يعتقد أنها معقولة وفقا للظ التيبضمنها توقعات لألحداث المستقبلية  والتيالسابقة وبعض العوامل األخرى 

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

 الفعلية عن تلك التقديرات.

يتم فيها  التي السنة فيالمحاسبية  األساسية على أساس مفهوم االستمرارية. يدرج الفحص للتقديرات واالفتراضاتيتم فحص التقديرات 

فترة الفحص والفترات المستقبلية إذا كان الفحص يؤثر على كل من  فيأو  السنةفحص التقديرات، إذا كان الفحص يؤثر فقط على تلك 

 الفترات الحالية والمستقبلية.

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

 االستمرارية

قامت إدارة الصندوق بإجراء 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 الصندوق  الستمرار

 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 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 م8132ديسمبر  33للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريال السعودي(

2 

 

 )تتمه( ةأحكام وتقديرات محاسبية مؤثر .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  •

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

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

 السياسات المحاسبية الهامة  .6

 : كاآلتيالسياسات المحاسبية الهامة المستخدمة في اعداد القوائم المالية 

  
 النقدية وشبه النقدية 6-3

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

 

 
 األدوات المالية 6-8

 المحاسبية تيير في السياساغالت 6-8-3

( 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.  8132يناير  3مع تاريخ انتقال  8131في يوليو 

القيم تم إدراج التسويات على وي. (7 إيضاح) 3ر الدولي للتقرير المالي اوالمعي 9لتقرير المالي رقم لدولي االنتقالية في المعيار ال

 لصافي األصولالرصيد االفتتاحي في تم االعتراف بها ويللموجودات والمطلوبات المالية في تاريخ التحول ، إن وجدت ،  الدفترية

 الحالية. للسنة
 

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

الحالية )باإلضافة إلى السياسات  السنةالدولية المطبقة في للتقارير المالية الدولية حول المعايير  لمحددة االسياسات المحاسبية 

 أدناه. اإليضاحاتبمزيد من التفصيل في  موضحةالمطبقة في الفترات المقارنة(  المعايير السعوديةالمحاسبية السابقة المتوافقة مع 

 التصنيف والقياس لألدوات المالية 

للسياسات المحاسبية السابقة بموجب معايير الهيئة السعودية المطلوبات المالية وفقا لألصول و فئة القياس والقيمة الدفتريةيتم مقارنة 
 في الجدول التالي. 8132يناير  3في  9للمحاسبين القانونيين والمعايير الدولية للتقارير المالية رقم 

 9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  معايير المحاسبة السعودية 

 القيمة الدفترية فئة القياس القيمة الدفترية فئة القياس 

 ريال سعودي  ريال سعودي  الموجودات المالية

 النقدية وشبه النقدية
 التكلفة المطفأة

 113143 التكلفة المطفأة 113143 والمدينين( التمويالت)

المحتفظ بها االستثمارات 
 للمتاجرة

من خالل  القيمة العادلة
 ةرو الخساأالربح 

 333443135 )محتفظ بها للمتاجرة(

من  القيمة العادلة
أو خالل الربح 

 333443135 ةالخسار

 333773156  333773156  إجمالي الموجودات المالية
 



 م السوق الموازيةللمتاجرة بأسهصندوق أصول وبخيت 

 )صندوق اسهم استثماري مفتوح(

 مدار من قبل شركة أصول وبخيت االستثمارية 

 إيضاحات حول القوائم المالية
 م8132ديسمبر  33للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريال السعودي(

9 
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 )تتمة( األدوات المالية 6-8

 )تتمة( المحاسبية السياسات في التغيير 6-8-3

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

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

التدفقات النقدية الخاصة به. انظر الى أجرى الصندوق تحليالً مفصال لنماذج أعماله إلدارة الموجودات المالية وتحليل خصائص 
 .9لمزيد من المعلومات فيما يتعلق بمتطلبات التصنيف الجديدة للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ل 8-8-6 اإليضاح

دية إلى فئات يوضح الجدول التالي التسويات للقيم الدفترية للموجودات المالية، من فئة القياس السابقة وفقا للمعايير المحاسبة السعو
 .8132يناير  3في  9القياس الجديدة الخاصة بها عند التحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 المرجع 
معايير المحاسبة السعودية 

 إعادة قياس إعادة تصنيف 8132يناير  3

المعيار الدولي للتقرير 
 9المالي رقم 

 8132يناير  3

      

      : التكلفة المطفأة
      

 113143 -- -- 113143  النقدية وشبه النقدية
      

خالل من القيمة العادلة 
      : ةرو الخساأربح ال

 -- -- (333443135) 333443135 أ االستثمارات للمتاجرة
يتم قياسها استثمارات 

بالقيمة العادلة من خالل 
 333443135 -- 333443135 -- أ ةرو الخساأالربح 

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

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

ً في معايير الهيئة ستثمارات اال( أ مقاسة استثمارات  تم إعادة تصنيفها إلى القانونيينالسعودية للمحاسبين للمتاجرة المصنفة سابقا

 .، دون أي تغيير في أساس القياسالربح أو الخسارة بالقيمة العادلة من خالل 

 

 ةتصنيف وقياس األصول المالية من خالل الربح أو الخسار 6-8-8

 م.8132يناير  3مطبقة من السياسة ال

 أدوات الملكية

ستثمارات في 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 لألرباح  في  رباح أو الخسائر ،اال خاللحقوق الملكية بالقيمة العادلة من 

رات حقوق الملكية في الدخل الشامل االخر، فانه ال يجب إعادة تصنيف القيمة العادلة للربح أو الخسارة الحقاً والخسائر من استثما

في قائمة األرباح أو الخسائر. يتم االعتراف بتوزيعات األرباح من هذه االستثمارات في قائمة األرباح أو الخسائر كإيرادات أخرى 

لدفعات. ال يوجد متطلبات الحتساب انخفاض في القيمة الستثمارات حقوق الملكية المقاسة عندما ينشأ حق الصندوق في استالم ا

من خالل الدخل الشامل األخر. يتم االعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة لألصول المالية كأرباح أو خسارة في قائمة  بالقيمة العادلة

 األرباح أو الخسائر.
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 إيضاحات حول القوائم المالية
 م8132ديسمبر  33للسنة المنتهية في 

 بالريال السعودي()جميع المبالغ 

31 

 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( .6
 

 )تتمة( الماليةاألدوات  6-8

 إلغاء االعتراف 6-8-1

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  -3ما  تكون إ، و يتم تحويلهاأو عندما 

 يحتفظ بقدر كبير بجميع المخاطر والمكاسب المترتبة علي الملكية ، ولم يحتفظ الصندوق بالسيطرة.وال ال ينقل الصندوق  - 8

 االلتزامات المالية 6-8-4

إال إذا كانت التزامات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. يقوم كلفة المطفأة بالت المالية التزاماتهيصنف الصندوق 
 الصندوق بإلغاء االعتراف بالتزام مالي عندما تؤدى الحقوق التعاقدية أو تم إلغاؤها أو انتهت.

 االنخفاض في الموجودات المالية  6-8-5
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

 .مبلغاً 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
 المستقبلية والظروف االقتصادية. والظروف الحالية والتوقعات لألحداث

 

 المقاصة 6-1

إذا كان هناك لدى  الموجودات والمطلوباتتتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار صافي المبلغ في القائمة 

على المبلغ الصندوق حق قانوني ملزم لمقاصة المبالغ المثبتة للموجودات المالية والمطلوبات المالية وينوي الصندوق تسوية 

 .أساس صافي أو بيع الموجود وسداد المطلوب في الوقت ذاته

 المصاريف المستحقة والذمم الدائنة األخرى    6-4

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

 المخصصات   6-5
يتم االعتراف بالمخصص عندما يكون لدى الصندوق التزام حالي قانوني او تعاقدي نتيجة ألحداث ماضية، من المحتمل أن 

ق الموارد التي تجسد منافع اقتصادية لتسوية االلتزام، ويمكن إجراء تقدير موثوق للمبلغ. ال يتم االعتراف تطلب تدفت
 بالمخصص لخسارة التشغيل المستقبلية. 

 / الزكاة  ضريبة الدخل 6 -6

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

 االعتراف باإليرادات 6-2

يتم االعتراف باإليرادات عندما يكون من المحتمل تدفق المنافع االقتصادية إلى الصندوق و يمكن قياس اإليرادات بشكل 
، باستثناء المتوقع استالمهموثوق منه، بغض النظر عن موعد السداد. يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل 

 الخصومات والضرائب واالستقطاعات.
 عندما يكون لدى الصندوق الحق في استالمها. التوزيعاتراف بإيرادات يتم االعت
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للصندوق تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية  سنوية أول قوائم مالية 8132ديسمبر  13 للسنة المنتهية في تعد القوائم المالية
، أعد الصندوق قوائمه المالية وفقاً 8137ديسمبر  13المملكة العربية السعودية. بالنسبة للفترات حتى السنة المنتهية في  فيالمعتمدة 

 رتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين.لمعايير المحاسبة المقبولة بشكل عام في المملكة العربية السعودية التي أصد

، إلى 8132ديسمبر  13وبناء على ذلك، أعد الصندوق قوائمه المالية التي تتوافق مع المعايير الدولية للتقارير المالية المطبقة حتى 
ندوق في إعادة صياغة قوائم . ويوضح هذا اإليضاح التعديالت الرئيسية التي قام بها الص8137ديسمبر  13المقارنة في  فترةجانب 

 والتي تم إعدادها وفقاً لمتطلبات المعايير السعودية للمحاسبة. 8137ديسمبر  13الموجودات والمطلوبات كما في  

 اإلعفاءات المطبقة

للمستخدمين ألول مرة بإعفاءات "اعتماد المعايير الدولية للتقارير المالية ألول مرة" يتيح إعفاء  3المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 معينة من التطبيق بأثر رجعي لمتطلبات معينة بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية.

 اإلعفاءات التالية:الصندوق طبق 

تاريخ مع  8134كما هو صادر من مجلس المعايير الدولية للمحاسبة في يوليو  9الصندوق اعتمد المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 ، والذي نتج عنه تعديالت على المبالغ المعترف بها سابقا في القوائم المالية.8132يناير  3التحول في 

تم إدراج  ، اختار الصندوق عدم إعادة ذكر أرقام المقارنة9وكما هو مسموح من قبل األحكام االنتقالية للمعيار الدولي لتقرير المالي رقم 
يناير  3) السنةرية للموجودات المالية والمطلوبات المالية في تاريخ التحول في بند األرباح المبقاة أول أي تعديالت على القيم الدفت

الحالية. وبناًء على ذلك، تعكس المعلومات المقدمة في الفترات المقارنة المتطلبات بموجب الهيئة  للسنة( واالحتياطيات االخرى 8132
للسنة  9الي ال يمكن مقارنتها بالمعلومات المقدمة وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم السعودية للمحاسبين القانونين وبالت

 .8132ديسمبر  13 المنتهية في

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

 : 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 

  بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.تعيين وإلغاء التسميات السابقة لبعض الموجودات المالية المقاسة 
 

 التقديرات
التقديرات المعمول بها لنفس الفترات في معايير المحاسبة متوافقة مع  8137 ديسمبر 13و 8137 يناير 3 التقديرات في

 السعودية.

 :8137ديسمبر  13كما في  التسويات على صافي األصول

 13المعايير الدولية 

 8132 ديسمبر

التحول تأثير 

 للمعايير الدولية

 13المعايير السعودية 

 8132 ديسمبر
 

 الموجودات   

 وشبه النقديةالنقدية  114113 -- 114113

343114131 -- 343114131 

استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل 

 األرباح أو الخسائرقائمة 

 جمالي الموجوداتإ 343774111 -- 343774111

 المطلوبات   

 المستحقة أتعاب اإلدارة والحفظ 84111 -- 84111

 المستحقة أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة 122 -- 122

 أخرى مصروفات مستحقة 14832 -- 14832

 جمالي المطلوباتإ 24111 -- 24111

 الوحدات لمالكيالعائدة  الموجوداتصافي  343194181 -- 343194181
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 8132ديسمبر  13اإليضاحات لتسوية صافي أصول الصندوق كما في  -

الوحدات كمطلوبات. تحت معايير  لمالكيتحت معايير المحاسبة السعودية كان الصندوق يصنف صافي األصول العائد 
  .حقوق ملكيةالوحدات ك لمالكيتم تصنيف صافي األصول العائد  ،18التقارير المالية الدولية ووفقاً لمتطلبات المعيار 

 :8132ديسمبر  13التسويات على صافي الدخل الشامل للصندوق للسنة المنتهية في  -
 

 13المعايير الدولية 

 8132 ديسمبر

تأثير التحول 

 للمعايير الدولية

 13المعايير السعودية 

 8132 ديسمبر
 

 إيرادات   

(53561) -- (53561) 

من خالل  في القيمة العادلة استثمارات بيع خسائر

 قائمة االرباح او الخسائر

(3913815) -- (3913815) 

إعادة تقييم االستثمارات محققة من غير  خسائر

المقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 

 الخسائر

 دخل توزيعات أرباح 873462 -- 873462

 اجمالي الخسائر (3733187) -- (3733187)

 مصروفات   

 أتعاب إدارة (33944) -- (33944)

 أتعاب حفظ (426) -- (426)

 أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة (122) -- (122)

 مصروفات أخرى (23691) -- (23691)

 صاريفجمالي المإ (333533) -- (333533)

 للفترة الشاملة صافي الخسارة (3283212) -- (3283212)

 

َ للمعايير السعودية لم تتغير بشكل التدفقات النقدية للصندوق التشغيلية واالستثمارية والتمويلية التي تم التقرير عنها  وفقا

 كبير وفقاً لمعايير التقرير المالية الدولية.
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 األرباح أو الخسائرالعادلة من خالل  بالقيمةمدرجة استثمارات  .2

 حسب القطاع: في القيمة العادلة من خالل قائمة االرباح او الخسائر فيما يلي ملخصاً بمكونات االستثمارات 

       

 القطاع
 القيمة السوقية  التكلفة

النسبة المئوية 

 للقيمة السوقية ٪

8132ديسمبر  13   

 83.29  818.612  826.212 الخدمات االستهالكية

 39.25  328.242  322.851 تجزئة السلع الكمالية

 36.61  351.954  884.281 السلع طويلة األجل

22.33  312.981  21.854 السلع الرأسمالية  

92.2  21.124  84.535 المواد األساسية  

34.2  25.116  338.223 الخدمات التجارية و المهنية  

 6.11  55.588  61.149 تطبيقات وخدمات التقنية

 1.91  16.121  52.181 الرعاية الصحية

 8.95  82.189  42.991 دارة و تطوير العقاراتإ

 3.126.531  985.621  311 

 

       

 القطاع
 القيمة السوقية  التكلفة

النسبة المئوية 

 للقيمة السوقية ٪

  8137ديسمبر  13 

 18،57  1783567  1973898 تجزئة السلع الكمالية

 81،67  8713741  1243788 الخدمات االستهالكية

 37،49  8113312  3993629 السلع طويلة األجل

 31،43  3393341  3463828 خدمات تجارية ومهنية

 5،15  633363  563633 البنوك

 1،73  483425  553786 التطبيقات وخدمات التقنية

 1،46  193568  173544 المواد االساسية

 1،14  123839  593124 السلع الرأسمالية

 331173851  333443135  311 
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 المعامالت مع االطراف ذات عالقة .5

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

ً وأتعاب حفظ  ٪8يقوم مدير الصندوق بتحميل الصندوق أتعاب إدارة بواقع  ً من صافي موجودات  ٪135سنويا سنويا

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

 ٪5إلدارة وأي مصروفات أخرى مماثلة. تحسب مكافأة مجلس اإلدارة بواقع الصندوق كأتعاب المراجعة ومكافأة مجلس ا

 ريال سعودي للعضو. 113111من رسوم اإلدارة السنوية للصندوق وبحد أقصى 

 من قيمة وحدات الصندوق المستردة. ٪1يقوم مدير الصندوق بتحميل كل مستثمر رسوم استرداد مبكر بمعدل 

 :8132ديسمبر  13 في المنتهية لسنةلفيما يلي المعامالت مع األطراف ذات العالقة 

 الطرف ذو العالقة

 

 8132ديسمبر  13 طبيعة المعامالت
 

 8137ديسمبر  13

 شركة أصول وبخيت  االستثمارية
 33944  -- أتعاب إدارة

 426  -- أتعاب حفظ

 

 122  -- مكافآت سنوية أعضاء مجلس اإلدارة

 

 :طراف ذات عالقة مما يليرصدة األأتتكون 

 الرصيد الختامي الدائن  

 13 ديسمبر 8137  8132ديسمبر  13 طبيعة المعاملة 

     

 33944  -- ادارةتعاب ا االستثمارية شركة أصول وبخيت

 426  -- اتعاب حفظ 

 

النقد لدى حساب وساطة 

 863196  733637 استثماري

 122  -- مكافآت سنوية أعضاء مجلس اإلدارة

 

 

م سوف يتحملها مدير الصندوق لذلك 13/38/8132الى  3/3/8132من  الفترة خاللالصندوق  علىالمستحقة  روفاتالمص جميع ان
 التحويل (. مصروفاتاالخرى و التي تمثل  مصروفاتهي غير مذكورة في هذه القوائم المالية ماعدا ) ال

 اإلدارية الخاصة بتشغيل عمليات الصندوق والمدفوعات المستحقة ألمين الحفظ )اإلنماء لالستثمار(. المصروفاتتشمل أتعاب الحفظ 
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 صافي الربح من االستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر .31

 

 

 8132ديسمبر  13 

ابريل  6للفترة من 

 13إلى  8132

 م8132ديسمبر 

المحققة من بيع االستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة )الخسائر( األرباح 

 (53561) 312828 من خالل األرباح أو الخسائر

غير المحققة من إعادة تقييم االستثمارات المقاسة بالقيمة  الخسائر

 (3913815) (482241) العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 (18.463) (3923795) 
 
 
 

 دوات المالية حسب الفئةاأل .33

 

 التكلفة المطفأة 8132ديسمبر  13
القيمة العادلة من 

أو خالل الربح 
 ةالخسار

   الموجودات والمطلوباتالموجودات كما في قائمة 
 -- 33.215 النقدية وشبه النقدية

 589.021 -- ةأو الخساراالستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح 
 -- 3.332 أرباح مستحقةتوزيعات 

 589.021 23.382 اإلجمالي

 

 التكلفة المطفأة 8137ديسمبر  13
القيمة العادلة من 

أو خالل الربح 
 ةالخسار

   الموجودات والمطلوباتالموجودات كما في قائمة 
 -- 11.143 وشبه النقدية النقدية

 3.344.135 -- ةأو الخساراالستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح 

 3.344.135 11.143 اإلجمالي

 

التكلفة المطفأة. تم تصنيف بفئة كمطلوبات مالية يتم قياسها  8132ديسمبر  13تم تصنيف كافة المطلوبات المالية كما في 
على أنها فئة مطلوبات مالية أخرى وتم قياسها بالتكلفة  8137يناير  3و  8137ديسمبر  13المالية كما في جميع المطلوبات 

 المطفأة.

 إدارة المخاطر المالية .38

 عوامل المخاطر المالية 3-38 

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

 لصندوق. العامة ل اإلدارةعن  االمروهو مسؤول في نهاية 

حكام أشروط و في المقام األول لتنفيذها علي الحدود التي يضعها مجلس الصندوق. وللصندوقعليها بة ارقوالتحديد المخاطر يتم 
 عادةتحدد استراتيجياته التجارية الشاملة ، وتحمله للمخاطر ، وفلسفته العامة ألداره المخاطر ، وهو ملزم باتخاذ إجراءات إلتوثق و
ً  تهحفظمتوازن   ستثمار. إلرشادات اال وفقا

 .باألسفل مختلف أنواع المخاطر التي يتعرض لها ؛ ويرد شرح لهذه األساليب وإدارةلقياس  مختلفةويستخدم الصندوق أساليب 
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 )تتمة( إدارة المخاطر المالية . 83

 )تتمة( عوامل المخاطر المالية 3-38 

 مخاطر السوق   -أ

 مخاطر السعر

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

 .الفائدة معدلوحركات  األجنبيةغير العمالت 

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

تاريخ المالية. وفي  واتدعن كثب حركه أسعار استثماراته في األ ومراقبة محفظته االستثماريةوتنويع مدير الصندوق 

 .المستثمر صناديقفي  الملكيةالصندوق استثمارات في  ى، كان لدقائمة الموجودات و المطلوبات

( 8137ديسرررمبر  13ألثرررر علرررى صرررافي قيمرررة األصرررول )نتيجرررة للتغيرررر فررري القيمرررة العادلرررة لالسرررتثمارات كمرررا فررري ا

الوحرردات علررى أسرراس تركررزات الصررناعةج مررع ثبررات جميررع  مررالكيوالعائررد إلررى التغيررر المحتمررل فرري مؤشرررات حقرروق 

  يلي: المتغيرات األخرى كما

 
8132ديسمبر  13 8132ديسمبر  13  

 

 القطاع

التغير المعقول 

 المحتمل %

التأثير على 

صافي قيمة 

 األصول

ل التغير المعقو

 المحتمل %
التأثير على صافي 

 قيمة األصول

%3 213 %3 المواد االساسية  195 

%3 163 %3 الرعاية الصحية  --  

%3 821 %3 إدارة وتطوير العقارات  --  

%3 555 %3 تطبيقات وخدمات التقنية  485 

-- 8.186 %3 الخدمات االستهالكية  80717 

-- 3.282 %3 تجزئة السلع الكمالية  10786 

%3 3.541 %3 السلع طويلة األجل  80113 

%3 3.129 %3 السلع الرأسمالية  128 

%3 251 -- خدمات تجارية ومهنية  30393 

%3 -- -- البنوك  638 

 مخاطر االئتمان  -ب

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

 يتعرض الصندوق لمخاطر ائتمان في محفظته االستثماريةج في أرصدة البنوك والمدينون.خسائر مالية للطرف اآلخر. 

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

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

 باستمرار. 

 

 

 

 

 



 للمتاجرة بأسهم السوق الموازيةصندوق أصول وبخيت 

 )صندوق اسهم استثماري مفتوح(

 مدار من قبل شركة أصول وبخيت االستثمارية 

 إيضاحات حول القوائم المالية
 م8132ديسمبر  33للسنة المنتهية في 

 بالريال السعودي()جميع المبالغ 

37 

 

 إدارة المخاطر المالية )تتمة( .83

 عوامل المخاطر المالية )تتمة( 3-38

 مخاطر السيولة  -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.

معرضه لمخاطر  فأنهاالتالي وبل سعودي ، للوحدات في كل يوم عم واالستردادعلي االكتتاب  وأحكامهوتنص شروط الصندوق 

لصندوق المالية في المقام األول من المبالغ المستحقة الدفع ا التزامات وتتألففي هذه األيام.  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 برصد  ويقوم مدير الصندوق

قصيرة األجل من مدير  تمويالتاالستثمارات أو عن طريق الحصول علي  محفظةطريق االشتراكات الجديدة أو تصفيه 

 الصندوق.

 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

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

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

 .الوحدات لمالكيالستثماري المتمثل في توليد عوائد تحقيق هدفه ا

 تقدير القيمة العادلة 38-8    
يقوم الصندوق بتصنيف قياسات القيمة العادلة باستخدام التسلسل الهرمي للقيمة العادلة التي تعكس أهمية المدخالت المستخدمة 

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

الوصول إليها في تاريخ  للصندوقالمستوى األول: األسعار المتداولة في سوق نشط لنفس األداة أو ما يطابقها التي يمكن 

  ;القياس

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

  .مدخالتها الهامة وفقاً لمعلومات السوق القابلة للمالحظة

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

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

استثماراته بصافي قيمه  يسترديعتقد مدير الصندوق انه كان بإمكان الصندوق ان في تاريخ قائمة الموجودات والمطلوبات 

ً منها مخصص الهبوطالقيمة الدفترية  األصول للوحدة. لقيمتها  قريبةوالمبالغ المستحقة الدفع  اآلخرون دينونلمل مطروحا

 العادلة.

 . أحداث هامة31

من الئحة صناديق  17للفقرة )د( من المادة  أصول الصندوق يقل عن عشرة ماليين ريال سعودي ووفقاحيث أن صافي 

إال أنه وفقا ،أشهر من تاريخ إشعار الهيئة 1فإنه يجب على مدير الصندوق تنفيذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة خالل  االستثمار

م والذي 8132نوفمبر  89الموافق  3111ربيع األول  83بتاريخ  الصادر 3/1/7711/32لتعميم هيئة السوق المالية رقم ص/

 م.8181ديسمبر  13حتى تاريخ  17يفيد بتمديد إعفاء مديري الصناديق العامة من اإللتزام بمتطلبات الفقرة د من المادة 

 



 للمتاجرة بأسهم السوق الموازيةصندوق أصول وبخيت 

 )صندوق اسهم استثماري مفتوح( 

 مدار من قبل شركة أصول وبخيت االستثمارية 

 ايضاحات حول القوائم المالية
 م8132ديسمبر  33المنتهية في للسنة 

 

32 

 

 اخر يوم تقييم  .34

 .م8132ديسمبر  13 هو للسنةتقييم كان آخر يوم 

 اعتماد القوائم المالية  .35

 .(م8139 مارس 88 هـ )الموافق3441رجب  35 من قبل مجلس إدارة الصندوق في الموافقة على هذه القوائم الماليةتمت 
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