
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 صندوق أشمور الخليجي المتنوع للمتاجرة
  مفتوح  صندوق استثماري

  ) أشمور لالستثمار السعوديةُمدار من شركة (
  األولية (غير مراجعة) المالية القوائم

 م٢٠١٦يونيو  ٣٠م (تاريخ بدء العمليات) إلى ٢٠١٦مارس  ٢٣للفترة من 
 مع

 الوحدات لحاملي الفحص تقرير

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  





١ 
 

   صندوق أشمور الخليجي المتنوع للمتاجرة
  مفتوح  صندوق استثماري

   ) أشمور لالستثمار السعودية(ُمدار من شركة 
األولية (غير مراجعة)المركز المالي  قائمة  

  م٢٠١٦ يويون ٣٠كما في 
   )السعودي(بالريال  

  

  
  

  

  .ةال يتجزأ من ھذه القوائم المالي جزءً  ١٥إلى  ١تعتبر اإليضاحات المرفقة من 

 
 
  

  

  
  
  
  
  
  

   

 ٢٠١٦م إيضاح 
     الموجودات

     
 ١٩٫٩٤٤٫٨٥٦  ٦ حكمهوما في  نقد

 ١٨٫٠١٣٫٩٩٠  ٧  ودائع مرابحة
 ١٨٢٫٣٧٩    إيرادات مرابحة مستحقة

 ٣٨٫١٤١٫٢٢٥    الموجودات  إجمالي
    

    المطلوبات
  

 ٥٥٫٣٩٢  ٨  مصروفات مستحقة
 ٥٥٫٣٩٢   المطلوبات إجمالي 

 
 ٣٨٫٠٨٥٫٨٣٣ الموجودات العائدة لحاملي الوحدات  صافي

   

 ٣٫٧٩٩٫٠٩٧   (بالعدد) مصدرة وحدات
   

 ١٠٫٠٣  (بالريال السعودي) لوحدةل –قيمة الموجودات  صافي
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 صندوق أشمور الخليجي المتنوع للمتاجرة
  مفتوح  صندوق استثماري

   )أشمور لالستثمار السعودية(ُمدار من شركة 
  األولية (غير مراجعة) الدخل قائمة

  م٢٠١٦يونيو  ٣٠م إلى ٢٠١٦مارس  ٢٣للفترة من 
  (بالريال السعودي)  

   
 

 مارس ٢٣ منللفترة 
 ٣٠م إلى ٦٢٠١

  م٦٢٠١يونيو 

     
 ٢٣٨٫٨١٤    عمولة مرابحة إيرادات

    ٢٣٨٫٨١٤ 

 
 المصروفات

  
 

 ٦٩٫٠٢٩  ١٠، ٩  إدارة أتعاب
 ٧٧٫١٨٦  ١١  مصروفات أخرى

 ١٫٨٧٦    خسائر صرف عمالت
   ١٤٨٫٠٩١ 

 ٩٠٫٧٢٣   ربح الفترة صافي
  

 .ال يتجزأ من ھذه القوائم المالية جزءً  ١٥إلى  ١تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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 صندوق أشمور الخليجي المتنوع للمتاجرة
  مفتوح  صندوق استثماري

)أشمور لالستثمار السعودية(ُمدار من شركة   
  األولية (غير مراجعة) التدفقات النقدية قائمة

م٢٠١٦يونيو  ٣٠م إلى ٢٠١٦مارس  ٢٣للفترة من   
  (بالريال السعودي) 

  

 

 
 

    إيضاح

 ٢٣للفترة من 
م إلى ٢٠١٦مارس 
  م٦٢٠١يونيو  ٣٠

 
التشغيليةالتدفقات النقدية من األنشطة 

 
  

 ٩٠٫٧٢٣   الفترة ربحصافي 
    

نشطة األ المستخدم فيمع صافي النقد  الربحتسويات لمطابقة صافي 
 ة:التشغيلي

 
  

    التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

)١٨٫٠١٣٫٩٩٠(    مرابحةودائع   

)١٨٢٫٣٧٩(    ةمرابحة مستحق إيرادات  

 ٥٥٫٣٩٢    مصروفات مستحقة

)١٨٫٠٥٠٫٢٥٤(   األنشطة التشغيلية المستخدم فيصافي النقد   

    

   التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 ٤٧٫٠٠٠٫٠٠٠    إصدار وحداتالمتحصل من 

)٩٫٠٠٤٫٨٩٠(   استرداد وحداتالمدفوع مقابل   

 ٣٧٫٩٩٥٫١١٠   األنشطة التمويلية الناتج منصافي النقد 

    
 ١٩٫٩٤٤٫٨٥٦  صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

 --   ٦ الفترةالنقد وما في حكمه في بداية 
 ١٩٫٩٤٤٫٨٥٦    الفترةالنقد وما في حكمه في نھاية 

  
  

 ال يتجزأ من ھذه القوائم المالية. جزءً  ١٥إلى  ١تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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 المتنوع للمتاجرةصندوق أشمور الخليجي 
  مفتوح  صندوق استثماري

)أشمور لالستثمار السعودية(ُمدار من شركة   
األولية (غير مراجعة) لحاملي العائدة الموجودات صافي في التغيرات قائمة  

  م ٢٠١٦ يونيو ٣٠كما في 
  (بالريال السعودي)

  
  
  

 ٢٣للفترة من    
م إلى ٦٢٠١ مارس
  م٦٢٠١يونيو  ٣٠

    
  --    الفترةفي بداية العائدة لحاملي الوحدات صافي قيمة الموجودات 

    
 ٩٠٫٧٢٣    الفترة ربحصافي 

 ٤٧٫٠٠٠٫٠٠٠    إصدار وحداتمتحصالت 
 )٩٫٠٠٤٫٨٩٠(    سترداد وحداتالمدفوع ال

 ٣٨٫٠٨٥٫٨٣٣     الفترةفي نھاية العائدة لحاملي الوحدات صافي قيمة الموجودات 
  

 الوحداتمعامالت 
  فيما يلي ملخصاً بمعامالت الوحدات للفترة:

 ٢٣للفترة من    
م إلى ٦٢٠١ مارس
  م٦٢٠١يونيو  ٣٠

    
  --    الوحدات المصدرة في بداية الفترة

  ٤٫٦٩٩٫٠٩٧   الوحدات المصدرة
 )٩٠٠٫٠٠٠(    الوحدات المستردة

 ٣٫٧٩٩٫٠٩٧    الوحدات المصدرة في نھاية الفترة
  

  

 ال يتجزأ من ھذه القوائم المالية. جزءً  ١٥إلى  ١تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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 صندوق أشمور الخليجي المتنوع للمتاجرة
  مفتوح  صندوق استثماري

  )أشمور لالستثمار السعودية(ُمدار من شركة 
   إيضاحات حول القوائم المالية األولية (غير مراجعة)

  م٢٠١٦ يونيو ٣٠ إلىم ٢٠١٦مارس  ٢٣للفترة من 
  الصندوق وأنشطته .١

وفقاً  تأسس اللایر السعوديمقوم بمفتوح استثماري صندوق ) ھو "صندوق"ال( صندوق أشمور الخليجي المتنوع للمتاجرة
 الصندوق دأب). "الوحدات حاملي"(في الصندوق  والمستثمرين) "مدير الصندوق"(شركة أشمور لالستثمار السعودية  بينمشترك تفاق ال

 م٢٠١٦ مارس ٦تم الحصول على موافقة ھيئة السوق المالية لتأسيس الصندوق بموجب خطابھا بتاريخ  م.٢٠١٦ مارس ٢٣في  عملياته
  ).ھـ١٤٣٧جمادى األولى  ٢٦(الموافق 

  
قصيرة نفة كالمصبناًء على طلب المستثمر وتطوير رأس المال من خالل االستثمار في األدوات المالية  توفير السيولةيھدف الصندوق إلى 

واالستثمارات الخليجية ذات الدخل الثابت غير المصنفة المتوافقة مع الضوابط الشرعية ومعتمدة من قبل ھيئة  األجل ومتوسطة األجل
بأية توزيعات لحاملي الوحدات حيث يتم استثمارھا في الصندوق لصالح حاملي الوحدات. الرقابة الشرعية للصندوق. ال يقوم الصندوق 

العائد على الودائع باللایر السعودي لمدة ثالث أشھر (سايبور)، معدل الفائدة بين البنوك السعودية كمؤشر لقياس أداء الصندوق. يھدف 
كن للمستثمرين متابعة أداء المؤشر على موقع بلومبرج أو رويترز أو أي مدير الصندوق تحقيق األداء الذي ينافس مؤشرات األداء. يم

  من البنوك السعودية.
  

في تعامله مع حاملي الوحدات يعتبر مدير الصندوق أن الصندوق وحدة محاسبية مستقلة. وعليه يقوم مدير الصندوق بإعداد قوائم مالية 
  أولية منفصلة للصندوق.

  
  ھو شركة إتش أس بي سي السعودية المحدودة. لصندوقداري وأمين السجل لإن أمين الحفظ والمدير اإل

  اللوائح النظامية .٢

ھـ ١٤٢٧ذو الحجة  ٣("الھيئة") بتاريخ يخضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار ("الالئحة") الصادرة عن ھيئة السوق المالية 
م) والتي توضح المتطلبات التي يتعين على جميع الصناديق في المملكة العربية السعودية اتباعھا. تم اعتماد ٢٠٠٦ديسمبر  ٢٤(الموافق 

  ).م٢٠١٦فبراير  ٢١(الموافق  ھـ١٤٣٧جمادى األولى  ١٢شروط وأحكام الصندوق من قبل ھيئة السوق المالية بتاريخ 
  

  اشتراك/ إسترداد الوحدات  .٣
استثناء ب ("يوم التقييم") عملالصندوق مفتوح لالشتراك أو االسترداد في كل يوم عمل ("يوم التعامل") ويقوم بإجراء التقييمات كل يوم 

ييم والتعامل التقفإن يوم يوم التعامل ويوم التقييم عطلة رسمية في المملكة العربية السعودية،  كانوفي حالة . العطالت الرسمية للبنوك
افي سعر الوحدة عند االشتراك أو سعر الوحدة عند االسترداد في صيتمثل في اليوم التالي مباشرة ليوم التعامل والتقييم. سيكون واالسترداد 

يتم احتساب ومن قبل اإلداري في يوم التقييم التالي الذي تم فيه االشتراك بالوحدات او استردادھا.  قيمة الموجودات لكل وحدة يتم احتسابھا
من خالل طرحھا من قيمة اجمالي موجودات الصندوق وقيمة اجمالي للوحدات صافي قيمة الموجودات بغرض الشراء أو االسترداد 

ھذا الرقم الناتج على اجمالي عدد الوحدات القائمة في يوم التقييم المعني. إن يتم تحديد سعر الوحدة من خالل قسمة مطلوبات الصندوق. 
  لایر سعودي. ١٠سعر الوحدة عند بداية االشتراكات سيكون بمبلغ 

 دأسس اإلعدا .٤

انونيين. تعتبر اسبين القتم عرض ھذه القوائم المالية األولية وفقاً لمتطلبات معيار التقارير المالية األولية الصادر عن الھيئة السعودية للمح
م، وعليه ال توجد ٢٠١٦يونيو  ٣٠م (تاريخ بدأ العمليات) إلى ٢٠١٦مارس  ٢٣ھذه القوائم المالية األولية ھي األولى للصندوق للفترة من 

  أرقام مقارنة.

  إن نتائج الفترة المالية األولية قد ال تكون مؤشراً دقيقاً لنتائج األعمال السنوية للصندوق.
  

 المعايير المحاسبية المطبقة ١-٤

ين عن الھيئة السعودية للمحاسبين القانوني ةالمحاسبة إلعداد التقارير المالية الصادر يرياالقوائم المالية وفقًا لمتطلبات معھذه  إعدادتم 
  أحكام وشروط الصندوق.تماشياً مع و
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 صندوق أشمور الخليجي المتنوع للمتاجرة
  مفتوح  صندوق استثماري

  )أشمور لالستثمار السعودية(ُمدار من شركة 
  إيضاحات حول القوائم المالية األولية (غير مراجعة)

  م٢٠١٦يونيو  ٣٠م إلى ٢٠١٦مارس  ٢٣للفترة من 
  (لایر سعودي)

 (يتبع) دأسس اإلعدا .٤
  

 أسس القياس ٢-٤

القوائم المالية وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي ومفھوم االستمرارية، باستثناء االستثمارات ھذه تم إعداد 
  بالقيمة العادلة. قياسھاالمقتناة بغرض المتاجرة حيث يتم 

 عملة العرض والنشاط ١-٤

لایر قرب كافة المبالغ المعروضة أل تقريب نشاط الرئيسية للصندوق. تم الذي يعتبر عملة ال بالريال السعودي تم عرض ھذه القوائم الماليةي
  .سعودي

 والتقديرات األحكاماستخدام  ٢-٤

والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر في تطبيق األحكام يتطلب إعداد القوائم المالية من اإلدارة خالل السياق االعتيادي لألعمال استخدام 
  النتائج الفعلية عن ھذه التقديرات. قد تختلف السياسات وعلى المبالغ المبينة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. 

 ةالھامالمحاسبية السياسات  .٥

  السياسات المحاسبية المطبقة المستخدمة في إعداد القوائم المالية كما يلي:

  ودائع المرابحة    ١-٥

  بالتكلفة المطفأة كما في تاريخ قائمة المركز المالي. يتم قيد ودائع المرابحة

  المرابحة إيرادعمولة     ٢-٥

  يتم اإلعتراف بدخل عمولة المرابحة على أساس االستحقاق.

  تاريخ التداول    ٣-٥

  والتوقف عن اإلعتراف بھا في تاريخ التداول.يتم اإلعتراف بكافة مشتريات ومبيعات الموجودات المالية 

  أتعاب اإلدارة والمصروفات األخرى    ٤-٥

تستحق أتعاب اإلدارة بنسبة متفق عليھا مع مدير الصندوق. يتم إحتساب أتعاب اإلدارة في كل يوم تعامل بنسبة مئوية سنوية من صافي 
الدخل. يتم دفع أتعاب اإلدارة والحفظ وأتعاب التسجيل إلى شركة إتش إس  موجودات الصندوق العائدة لحاملي الوحدات وتحمل على قائمة

  بي سي العربية السعودية المحدودة بنسبة متفق عليھا. يتم اإلعتراف بالمصروفات األخرى على أساس االستحقاق.

  الزكاة وضريبة الدخل    ٥-٥

  كوين مخصص في القوائم المالية المرفقة.تعتبر الزكاة وضريبة الدخل إلتزام على حاملي الوحدات وال يتم ت
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 صندوق أشمور الخليجي المتنوع للمتاجرة
  مفتوح  صندوق استثماري

  )أشمور لالستثمار السعودية(ُمدار من شركة 
  إيضاحات حول القوائم المالية األولية (غير مراجعة)

  م٢٠١٦يونيو  ٣٠م إلى ٢٠١٦مارس  ٢٣للفترة من 
  (لایر سعودي)

 المحاسبية الھامةالسياسات  .٥

  النقد وما في حكمه    ٦-٥

 نألغراض قائمة التدفقات النقدية يتكون النقد وما في حكمه من أرصدة البنوك وودائع المرابحة بتاريخ استحقاق أصلي ثالثة أشھر أو أقل م
  تاريخ اإليداع.

  إشتراك/استرداد الوحدات    ٧-٥

افي قيمة الموجودات للوحدة في تاريخ التعامل الذي تم فيه استالم طلب اإلشتراك واسترداد يتم تسجيل الوحدات المشترك بھا والمستردة بص
  الوحدات.

  صافي قيمة الموجودات    ٨-٥

يتم إحتساب صافي قيمة الموجودات للوحدة كما ھو مفصح عنھا في قائمة المركز المالي بتقسيم صافي الموجودات العائدة لحاملي الوحدات 
  على عدد الوحدات قيد اإلصدار في نھاية السنة.في الصندوق 

 النقد وما في حكمه .٦
 يتكون النقد وما في حكمه مما يلي:

  ٢٠١٦م   

١٩٤٫٨٥٦  
   

 النقد لدى البنوك

١٩٫٧٥٠٫٠٠٠ 
  ودائع مرابحة بتاريخ استحقاق أقل من ثالثة أشھر  

١٩٫٩٤٤٫٨٥٦ 
  

 ودائع المرابحة .٧
 %٥٫٣٥إلى  %٥المال لدى البنوك الخليجية. تحمل ھذه الودائع معدالت ربح تتراوح بين تمثل ودائع المرابحة ودائع أسواق 
 م.٢٠١٧سنوياً بتاريخ استحقاق حتى يونيو 

 مصروفات مستحقة .٨
  ٢٠١٦م   إيضاح

٢٣٫٣٩٣  
 

 أتعاب إدارة مستحقة                                                                  ١٠

٦٫٢٥٠ 
 

  أتعاب حفظ مستحقة                                                                   ١٠

٦٫٢٥٠ 
 

  أتعاب إدارية مستحقة                                                                 ١٠

١٩٫٤٩٩ 
 مصروفات مستحقة أخرى   

٥٥٫٣٩٢ 
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 للمتاجرةصندوق أشمور الخليجي المتنوع 
  مفتوح  صندوق استثماري

  )أشمور لالستثمار السعودية(ُمدار من شركة 
  إيضاحات حول القوائم المالية األولية (غير مراجعة)

  م٢٠١٦يونيو  ٣٠م إلى ٢٠١٦مارس  ٢٣للفترة من 
  (لایر سعودي)

  أتعاب اإلدارة  .٩

. وتستحق العائدة لحاملي الوحدات صافي قيمة الموجوداتمن سنوياً  % ٠،٧٥تُحتسب بمعدل سنوي يبلغ ةيدفع الصندوق أتعاب إدار
ً ھذه األتعاب  وفقاً ألحكام وشروط الصندوق يدفع الصندوق أتعاب حفظ وإدارة وتسجيل إلى شركة وتُدفع على أساس شھري.  يوميا

 األتعاب على أساس نسبةھذه  احتسابإتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة وھي أمين الحفظ وإداري ومسجل الصندوق. يتم 
  مئوية مرتبطة بصافي قيمة موجودات الصندوق وفقاً ألدنى معدل أتعاب.

  معامالت مع أطراف ذات عالقة .١٠
  

   وأعضاء مجلس إدارة الصندوق.ة الشركات الشقيقو الصندوقتتضمن األطراف ذات العالقة بالصندوق مدير 
  

المعامالت مع األطراف ذات العالقة جميع . تخضع السياق االعتيادي ألعمالهيتعامل الصندوق مع األطراف ذات العالقة خالل 
  . وفقاً لشروط وأحكام الصندوق الصادرة عن ھيئة السوق الماليةالمحددة من خالل اللوائح للضوابط 

  فيما يلي المعامالت مع األطراف ذات العالقة للفترة المنتھية واألرصدة الناتجة عنھا ھذه المعامالت:
    

  وحدة في الصندوق. ٢٫٢٠٠٫٠٠٠م تمتلك شركة أشمور لإلدارة المحدودة (شركة شقيقة لمدير الصندوق) ٢٠١٦يونيو  ٣٠كما في 

 
 مصروفات أخرى .١١

 ٢٣للفترة من 
م ٦٢٠١مارس 

إلى ٣٠ يونيو 
 ٢٠١٦م

 

 إيضاح
       

  أتعاب حفظ  ١٠، ٩  ٢٥٫٠٠٠
  أتعاب إدارية  ١٠، ٩  ٢٥٫٠٠٠
 أخرى    ٢٧٫١٨٦
٧٧٫١٨٦    

 
 

 الرصيد مبلغ المعامالت خالل الفترة  طبيعة المعاملة  العالقة واسم الطرف ذ

   

 مارس ٢٣للفترة من 
 يونيو ٣٠م إلى ٦٢٠١
 م٢٠١٦ م٦٢٠١

شركة أشمور لالستثمار السعودية 
 ٢٣٫٣٩٣ ٦٩٫٠٢٩   أتعاب إدارة (مدير الصندوق)

  أعضاء مجلس اإلدارة
مكافأة أعضاء مجلس 

  ٣٫٥٤٤  ٣٫٥٤٤    اإلدارة 
إتش إس بي سي العربية السعودية 

(أمين حفظ وإداري ومسجل المحدودة 
  ٦٫٢٥٠  ٢٥٫٠٠٠    أتعاب حفظ  الصندوق)

  ٦٫٢٥٠  ٢٥٫٠٠٠    ةيأتعاب إدار  

  ١٫٠٠٠  ٤٫٦٠٠    رسوم تسجيل  



٩ 
 

 صندوق أشمور الخليجي المتنوع للمتاجرة
  مفتوح  صندوق استثماري

  )لالستثمار السعوديةأشمور (ُمدار من شركة 
  إيضاحات حول القوائم المالية األولية (غير مراجعة)

   م٢٠١٦يونيو  ٣٠م إلى ٢٠١٦مارس  ٢٣للفترة من 
 سياسات إدارة المخاطر  .١٢

 يقوم الصندوق باإلحتفاظ بأدوات مالية مختلفة وفقاً لسياسته االستثمارية. يتم تصنيف كافة االستثمارات كـ "استثمارات مقتناة
  بغرض المتاجرة". يتعرض الصندوق لمخاطر اإلئتمان ومخاطر أسعار األسھم ومخاطر السيولة.

  مخاطر معدالت عمولة المرابحة

تأثير التغيرات في معدالت العموالت السوقية على الربحية المستقبلية أو  تنشأ مخاطر معدالت عمولة المرابحة من إحتمال
ل الدخالقيمة العادلة لألدوات المالية. يخضع الصندوق لمعدالت عمولة المرابحة على موجوداته التي تحمل عمولة. حساسية 

ة ابتة، على ربحية الصندوق لسنة واحدھي تأثير التغيرات المفترضة في معدالت العمولة مع بقاء كافة المتغيرات األخرى ث
  م.٢٠١٦يونيو  ٣٠بناًء على الموجودات المالية المحتفظ بھا في 

  مخاطر االئتمان

  ھي مخاطر عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بإلتزاماته التعاقدية مما يتسبب في خسارة مالية للطرف اآلخر. 

  .رتفعمرصدته البنكية. األرصدة البنكية محتفظ بھا لدى بنك ذو تصنيف إئتماني بالنسبة أليتعرض الصندوق لمخاطر اإلئتمان 

   مخاطر السيولة

  مخاطر السيولة ھي مخاطر مواجھة الصندوق لصعوبات في تدبير األموال الالزمة لسداد التزاماته المرتبطة بالمطلوبات المالية. 
  

لب ط لتلبية، يتعرضن لمخاطر السيولة وبالتالي. تعامل يوم في كل استرداد الوحدات على الصندوق تنص شروط وأحكام
 صفيتھاتيمكن المدرجة و في األسھم ھذه االستثمارات كما يتم إجراء قابلة للتحقق للصندوق األوراق المالية تعتبر االسترداد.
  من الزمن. فترة قصيرة خالل بسھولة

  مخاطر العمالت

 للصندوق ودائعة األدوات المالية بسبب التغيرات في معدالت صرف العمالت. مخاطر العمالت ھي مخاطر التقلبات في قيم
  بالدوالر األمريكي، وحيث أنه اللایر السعودي مرتبط بالدوالر األمريكي ال يتعرض الصندوق لمخاطر عمالت ھامة.

  
 

 القيم العادلة لألدوات المالية .١٣

نوك أرصدة لدى البالموجودات والمطلوبات المالية. تتكون الموجودات المالية للصندوق من المالية للصندوق من  األدواتتتكون 
  واالستثمارات المقتناة بغرض المتاجرة وتتكون المطلوبات المالية من المصروفات المستحقة.وتوزيعات األرباح المستحقة 

. ئةوفي ظروف متكافيل التزام ما ضمن معاملة منتظمة القيمة التي سيتم استالمھا مقابل بيع أصل ما أو دفعھا مقابل تحوھي 
  بالنسبة لالستثمارات المتداولة في سوق نشط، يتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى أسعار إقفال السوق.

ظراً ألن معظم ن ، تم تحميل الودائع بالتكلفة المطفأة، إال أنهوحيث يتم إعداد القوائم المالية المرفقة على أساس التكلفة التاريخية
   ودائع المرابحة قصيرة األجل، عليه فإن القيمة العادلة ال تختلف جوھرياً عن قيمتھا الدفترية.

   



١٠ 
 

 صندوق أشمور الخليجي المتنوع للمتاجرة
  مفتوح  صندوق استثماري

  )أشمور لالستثمار السعودية(ُمدار من شركة 
  إيضاحات حول القوائم المالية األولية (غير مراجعة)

   م٢٠١٦يونيو  ٣٠م إلى ٢٠١٦مارس  ٢٣للفترة من 
 

  تقييم يوم آخر  .١٤
 

. آخر يوم تقييم ألغراض قياس المحفظة االستثمارية م٢٠١٦يونيو  ٢٩تاريخ تعامل للفترة كان في وفقاً لشروط وأحكام الصندوق فإن آخر 
  .م٢٠١٦يونيو  ٣٠ كان فيھذه القوائم المالية  إعدادألغراض و

 
  القوائم الماليةتاريخ الموافقة على  .١٥

 
  م.٢٠١٦أغسطس  ١١ھـ الموافق ١٤٣٧ذو القعدة  ٨بتاريخ القوائم المالية لإلصدار بواسطة مدير الصندوق  اعتمادتم 
  


