
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

         صندوق مشاركة للطروحات االول�ة
 )شركة مشاركة المال�ة ةبإدار (
 

  المراجعةغیر االول�ة  القوائم المال�ة
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 للطروحات األول�ة  صندوق مشاركة
 المال�ة)شركة مشاركة  (بإدارة

 )مراجعةال(غیر االول�ة  المالي المركزقائمة  
 ٢٠١٧ یونیو ٣٠في  كما 

   
      
۷۲۰۱  إیضاح    ٦۲۰۱  
 )الریاالت السعودیةب(   

موجوداتال       
لدى البنوك ارصدة    ۹٬۱۲٦٬٥۰٥  ۲٥٬۳۸٤٬٥٤۰ 

 ۳۷٬۳۷٦٬٥۳۳  ۳۹٬۳٦۰٬٦۰٤  ٥ استثمارات محتفظ بھا بغرض المتاجرة
 ٦۲٬٦۹۸  ٥۱٬٦۰۳   مدفوعات مقدمة 

رباح مدینةأتوزیعات     ۱۱۰٬۰۰۰  ۳۱۸٬۷٥۲ 
 ٦۳٬۱٤۲٬٥۲۳  ٤۸٬٦٤۸٬۷۱۲   مجموع الموجودات

      
      المطلوبات

طلوب الى جھة ذات عالقةم  ٦  ۸۰٬۱٤۹  ۰۷٬٦۷۲۱  
 -  ۳,۷٤۱   مصاریف مستحقة
۰۷٬٦۷۲۱  ۸۳٬۸۹۰   مجموع المطلوبات  

 ٦۳٬۰۳٤٬۸٥۱  ٤۸٬٥٦٤٬۸۲۲   صافي قیمة الموجودات العائدة لحملة الوحدات
      

 ٥٬۹۷۸٬۹٦۸  ٤٬۸٦٦٬۱٥۸   الوحدات الصادرة

 ۱۰.٥٤  ۹.۹۸   صافي قیمة الموجودات العائد لكل وحدة
                                                                                           

 جزءا ال یتجزأ من هذه القوائم المال�ة ٩لى ا ١من  تشكل اال�ضاحات المرفقة
- ٢ - 



 للطروحات األول�ة  ةصندوق مشارك
 المال�ة)شركة مشاركة  (بإدارة

 )مراجعةال(غیر  االول�ة الدخل ئمةقا 
 ٢٠١٧یونیو  ٣٠المنته�ة في  لفترة الستة أشهر

  
 

      
  

یضاحا      
  

۷۲۰۱   ٦۲۰۱  
)الریاالت السعودیةب(     

      اإلیرادات
صافيبالربح محقق من االستثمارات،     ۳٤۲٬۲۷۷  ۳,۲۷٥,۰۰۳ 

)٥٬۱۳٦٬۲۱۹(      صافيبالخسارة غیر محققة من االستثمارات،     (۲,۲۷۱,۱۹۸) 
 ۷٦۱,۸۸۷  ۱٬۰۰٤٬۰۰٦   ایرادات توزیعات ارباح

 ۳,۹٤٥  ۱۲٬۰۰۰   ایرادات اخرى 

)۳٬۷۷۷٬۹۳٦(    الدخل(الخسارة) اجمالي    ۱,۷٦۹,٦۳۷ 
      

      المصاریف
 ٥۹٤,۲۰٦  ٤٤۳,٥۸۰  ٤ اتعاب ادارة  

 ۲٥,۸۳۳  ٦۳,۳٦۹  ٤ مصاریف مجلس ادارة الصندوق
 ۱۲۹,۱٦۳  ٥۹,۰۲۹  ٤ یف إداریة أخرى مصار

 ۷٤۹,۲۰۲  ٥٦٥,۹۷۸   مجموع المصاریف

)٤   للفترة الدخل (الخسارة) صافي ,۳٤۳, )۹۱٤   ۱,۰۲۰,٤۳٥ 
                                                                                          

 زءا ال یتجزأ من هذه القوائم المال�ةج ٩إلى  ١من  تشكل اال�ضاحات المرفقة
- ٣ - 



 للطروحات األول�ة  ةصندوق مشارك
 المال�ة)شركة مشاركة  (بإدارة

 )مراجعةال(غیر  االول�ة قائمة التدفقات النقد�ة
 ٢٠١٧یونیو  ٣٠المنته�ة في  لفترة الستة أشهر

  
                                                               

۷۲۰۱  
   

۲۰۱٦ 
)الریاالت السعودیةب(   

    التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
 ۱,۰۲۰,٤۳٥  (٤,۳٤۳,۹۱٤) للفترة  دخلال (الخسارة) صافي

    تعدیالت عن:

 ٥,۱۳٦,۲۱۹ صافيبالغیر محققة من االستثمارات، خسارة 
 

۲,۲۷۱,۱۹۸ 
 ۷۹۲,۳۰٥  ۳,۲۹۱,٦۳۳ 

    :العاملةلمطلوبات او التغیرات في الموجودات
)۱٤  ٤,٦٦۷,٤۹٤ محتفظ بھا بغرض المتاجرةاستثمارات  ,۲۲۱, )۰۲۳  

)۲٦  ٥٥,۳۱۰ مدفوعات مقدمة , )٥۹٤  
)٥۷ توزیعات أرباح مدینة , )٥۰۰   ۳۱۸( , )۷٥۲  

)۱٦ ةالى جھة ذات عالق مطلوب , )۷٤۰   ۸( , )۸۲۳  
 -  ۳,۷٤۱ مصاریف مستحقة 

)۱۱  ٥,٤٤٤,٦۱۰ ة التشغیلیةاألنشط )المستخدم فيمن (صافي النقد  ,۲۸۳, )٥٥۹  
    

    األنشطة التمویلیةالتدفقات النقدیة من 
 ۲۰۱,۹۷۰  - بیع وحدات  المتحصل من

)۱ قیمة الوحدات المستردة ,۷۳۳, )٦۲۱   ۱۹( ,۹۷۱, )۷۲۸  
)۱ األنشطة التمویلیة صافي النقد المستخدم في ,۷۳۳, )٦۲۱   ۱۹( ,۷٦۹, )۷٥۸  

)۳۱  ۳,۷۱۰,۹۸۹ ة لدى البنوكفي االرصد التغیرصافي  ,۰٥۳, )۳۱۷  
 ٥٦,٤۳۷,۸٥۷  ٥,٤۱٥,٥۱٦ بدایة الفترة األرصدة لدى البنوك كما في 
                                         ۲٥,۳۸٤,٥٤۰  ۹,۱۲٦,٥۰٥ نھایة الفترة األرصدة لدى البنوك كما في 

 
 
 

 
 ن هذه القوائم المال�ةجزءا ال یتجزأ م ٩إلى  ١من تشكل اال�ضاحات المرفقة

- ٤ - 



 

 

 للطروحات األول�ة  ةصندوق مشارك
 المال�ة)شركة مشاركة  (بإدارة

 )مراجعةال(غیر  االول�ة لموجودات العائدة لحملة الوحداتفي صافي ا اتقائمة التغیر 
 ٢٠١٧یونیو  ٣٠المنته�ة في  لفترة الستة أشهر

   
    
  

۲۰۱۷ 
  

 ۲۰۱٦  
)الریاالت السعودیةب(   
    

 ۸۱,۷۸٤,۱۷٤  ٥٤,٦٤۲,۳٥۷ الفترة  دة لحملة الوحدات في بدایةصافي الموجودات العائ
)٤ للفترة   الدخل (الخسارة)صافي ,۳٤۳, )۹۱٤   ۱,۰۲۰,٤۳٥ 

 ٥۰,۲۹۸,٤٤۳  ۸۲,۸۰٤,٦۰۹ 
    

    صافي الموجودات العائد لحملة الوحدات التغیر في
 ۲۰۱,۹۷۰  - بیع وحداتالمتحصل من 

)۱ الوحدات المستردةقیمة  ,۷۳۳, )٦۲۱   )۱۹٬۹۷۱٬۷۲۸(  
)۱ معامالت وحدات الناتج عنصافي التغیر  ,۷۳۳, )٦۲۱   ۱۹( ,۷٦۹, )۷٥۸  

    
 ٦۳,۰۳٤,۸٥۱  ٤۸,٥٦٤,۸۲۲ الفترة  صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات في نھایة

                                                                                                           
 جزءا ال یتجزأ من هذه القوائم المال�ة ٩إلى  ١من  شكل اال�ضاحات المرفقةت

- ٥ – 



 

 

 للطروحات األول�ة  صندوق مشاركة
 المال�ة)شركة مشاركة  (بإدارة

 مراجعة)الاالول�ة (غیر إ�ضاحات حول القوائم المال�ة 
 ٢٠١٧یونیو  ٣٠في المنته�ة  لفترة الستة أشهر

 
 

 وأنشطتھ  الصندوق -۱
 

اركة المالیة ان صندوق مشاركة للطروحات األولیة ("الصندوق") ھو صندوق استثماري مفتوح تدیره شركة مش
 السعودیة الطروحات األولیة في سوق األسھم في االستثمار في یتمثل الغرض من الصندوق("مدیر الصندوق"). 

إدراجھا في سوق  التي لم یمض علىالموازیة و لمدرجة في السوق الرئیسة والسوقأسھم الشركات او ("تداول")،
لم یمض على إدراجھا  حقوق األولویة القابلة للتداول لتلك الشركات التيوخمس سنوات،  فترةة األسھم السعودی

 )REIT لریتا(العقاریة المتداولة  ستثماروحدات صنادیق اال، وفي سوق األسھم السعودیة فترة خمس سنوات
نوفمبر  ۲والتي تتوافق مع احكام الشریعة اإلسالمیة المنظمة للصنادیق. وقد بدا الصندوق عملیاتھ بتاریخ 

  م.۲۰۱٤

-۲۷بموجب الترخیص رقم  ("الھیئة") ھیئة السوق المالیة خاضع النظمةھو ومدیر الصندوق مرخص لھ و
) ٤) تقدیم المشورة و (۳و ( یةصنادیق االستثمارالة ) إدار۲) التعامل بصفة اصیل و (۱وذلك لمزاولة (۱۳۱٦۹

 .) والترتیب٥( الحفظ في اعمال األوراق المالیة

 ۱٥ھـ (الموافق ۱٤۳٥ذو القعدة  ۲۰تمت الموافقة على أحكام وشروط الصندوق من قبل ھیئة السوق المالیة في 
) وفقا لھذه الموافقة وبعد ۲۰۱٤فمبر نو ۲ھـ (الموافق ۱٤۳٦محرم  ۹). بدأ الصندوق نشاطاتھ في ۲۰۱٤سبتمبر 
 االكتتاب.  اجراءاتانتھاء 

عند التعامل مع حملة الوحدات، یعتبر مدیر الصندوق ھذا الصندوق كیانا مستقال، وعلیھ فان الصندوق یقوم 
اجراء  ویتمبإعداد قوائمھ المالیة. فضال عن ذلك، یعتبر حملة الوحدات ھم المالكین لموجودات الصندوق، 

 توزیعات حسب نسبة ملكیتھم في اجمالي عدد الوحدات القائمة.ال

لصندوق وعملة عرض قوائمھ لالذي یمثل العملة الوظیفیة  ،السعوديبدفاتر وسجالت بالریال الصندوق یحتفظ 
 المالیة.

 
  المنظمة الجھة -۲

 
 - ۲۱۹ -۱ر رقم بموجب القرا عن الھیئةیخضع الصندوق ألنظمة صنادیق االستثمار ("األنظمة") الصادرة 

 ۱٦بتاریخ  ۲۰۱٦ - ٦۱ -۱ التعدیل رقمم) و۲۰۰٦دیسمبر  ۲٤(الموافق  ۱٤۲۷ذي الحجة  ۳بتاریخ  ۲۰۰٦
الذي یحدد بالتفصیل متطلبات كافة الصنادیق التي تعمل في المملكة م) ۲۰۱٦ مایو ۲۳(الموافق  ۱٤۳۷شعبان 

 العربیة السعودیة.

 
 

- ٦ – 



 

 

 للطروحات األول�ة  صندوق مشاركة
 المال�ة)شركة مشاركة  (بإدارة

 ) (تتمة)المراجعةإ�ضاحات حول القوائم المال�ة االول�ة (غیر 
 ٢٠١٧یونیو  ٣٠المنته�ة في  لفترة الستة أشهر

 
 

 الھامة  المحاسبیةملخص السیاسات  -۳
 

لكة العربیة السعودیة، وھي تتوافق مع اعدت ھذه القوائم المالیة وفقا للمعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا في المم
 فیما یتعلق بإعداد وعرض القوائم المالیة. ونورد فیما یلي بیانا بأھم السیاسات المحاسبیة المتبعة: الھیئة تعلیمات 

 العرف المحاسبي 

فظ بھا المحتتعدیلھا لتشمل قیاس االستثمارات  معتم إعداد القوائم المالیة األولیة على أساس التكلفة التاریخیة 
 .للمتاجرة بالقیمة العادلة

 

   ة ستثمارات محتفظ بھا بغرض المتاجرا

وتدرج  ،المقدم للعوضیعترف باألوراق المالیة المدرجة في السوق المالیة مبدئیا بالتكلفة باعتبارھا القیمة العادلة 
 یتضمنبغرض المتاجرة، الذي  ظ بھالمحتف تدرج التغیرات في القیمة العادلة لالستثمارالحقا بالقیمة العادلة. 

المباع تحدد األرباح والخسائر المحققة من االستثمار ة وغیر المحققة في قائمة الدخل. األرباح والخسائر المحقق
 .ح للتكلفةعلى أساس المتوسط المرج

                                         

  معامالت االستثمار

 .لتثمار كما في تاریخ التداوت االستتم المحاسبة عن معامال

 

 قیاس القیمة العادلة

تمثل القیمة العادلة المبلغ الذي تتم على أساسھ مبادلة أصل ما او سداد التزام ما بین أطراف مدركھ وراغبھ على 
 .عاملة في السوق المباشرةأساس السعر الفوري للم

 

اق النشطة في یوم التقییم على أساس سعرھا المدرج في تحتسب القیمة العادلة لألدوات المالیة المتداولة في األسو
دث سعر السوق المالیة. وتقیم األدوات المالیة التي لم یبلغ بشأنھا عن أي عملیة بیع في یوم التقییم على أساس أح

 في السوق. وتقیم االستثمارات في الصنادیق االستثماریة على أساس سعر الوحدة السائد في اخر یوم تقییم مدرج
 .الفترةفي 

 

 

 
-٧- 



 

 

 للطروحات األول�ة  صندوق مشاركة
 المال�ة)شركة مشاركة  (بإدارة

 ) (تتمة)المراجعةإ�ضاحات حول القوائم المال�ة االول�ة (غیر 
 ٢٠١٧یونیو  ٣٠المنته�ة في  لفترة الستة أشهر

 
 

  في قیمة األصول المالیة الھبوط    

لتحدید فیما إذا كان ھنالك دلیل موضوعي،  االولیة ة المركز الماليبتاریخ قائماألصول المالیة یجري تقییم  
مة أصل مالي معین، قی ھبوطوفي حال  .االولیة الدخلفي القیمة في قائمة  الھبوطناشئة عن  عترف باي خسارةوی

   في القیمة على النحو التالي: الھبوطد یحد

لقیمة مقدار الفرق بین التكلفة والقیمة العادلة، ناقصا أي في ا الھبوطالمدرجة بالقیمة العادلة، یمثل  األصولأ) 
 .االولیة الدخلسابقا في قائمة  بھفي القیمة معترف  الھبوطخسارة ناشئة عن 

في القیمة مقدار الفرق بین القیمة الدفتریة والقیمة الحالیة للتدفقات  الھبوطالمدرجة بالتكلفة، یمثل  األصولب) 
 خصومة وفقا لمعدل العائد الراھن في السوق لألصول المالیة المشابھة. المالمستقبلیة النقدیة 

في القیمة مقدار الفرق بین القیمة الدفتریة والقیمة الحالیة  الھبوطالمدرجة بالتكلفة المطفأة، یمثل  األصولج) 
 للتدفقات النقدیة المستقبلیة المخصومة وفقا لمعدالت العمولة الفعلیة األصلیة.

 

  باإلیرادات االعتراف

تحدد األرباح والخسائر المحققة من االستثمار المباع على أساس المتوسط المرجح للتكلفة. یعترف بتوزیعات 
 في استالمھا. الصندوقاألرباح عند نشوء حق 

ربح بغرض المتاجرة ك االستثماریةمحفظة لالزیادة او النقص في الفرق بین التكلفة والقیمة السوقیة لتصنف 
 .االولیة غیر محققة من استثمارات بغرض المتاجرة في قائمة الدخل )خسارة(

 
 تحویل العمالت األجنبیة

ل السائدة عند اجـراء بعمالت أجنبیة الى ریاالت سـعـودیـة بأسعار التحوی خالل السنة التي تتمتحول المعامـالت 
یة في تاریخ قائمة المركز المالي الى ریاالت وتحول الموجودات والمطلوبات المالیة القائمة بعمالت أجنبالمعاملة. 

سعودیة باألسعار السائدة في ذلك التاریخ.  ان االرباح والخسائر الناتجة عن تسدید وتحویل العمالت االجنبیة 
 .االولیة الدخلمشمولة في قائمة 

 
 
 
 
 
 

- ٨– 



 

 

 للطروحات األول�ة  صندوق مشاركة
 المال�ة)شركة مشاركة  (بإدارة

 ) (تتمة)المراجعةول القوائم المال�ة االول�ة (غیر إ�ضاحات ح
 ٢٠١٧یونیو  ٣٠المنته�ة في  لفترة الستة أشهر

 
 

 زكاة / ضریبة

 وعلیھ لم یجنب مخصص لھذا االلتزام في ھذه القوائم المالیة، التزاما على حملة الوحداتالضریبة /الزكاة  تعتبر
 .االولیة
 صافي الموجودات قیمة 

ویتم احتساب صافي قیمة الموجودات  ،وأستردادھا في كل یوم عمل سعودي كتتاب بالوحداتإلیتیح الصندوق ا
د على عد االولیة قائمة المركز الماليالعائدة لحملة الوحدات في  الموجوداتمن خالل تقسیم صافي للوحدة 

 .الفترةنھایة  القائمةالوحدات 

 
 اإلدارة والمصاریف األخرى اتعاب -٤

 

مستحقة اتعاب إدارة  الصندوقوبحسب شروط واحكام الصندوق یقید على  قبل مدیر الصندوق یدار الصندوق من
ً  مقابل ھذه الخدمات  تلكمن صافي موجودات الصندوق في  ٪ ۱٬۷٥نسبتھ  سنوي بمعدل ،مرة واحدة شھریا

 التواریخ. 
 

دارة وتشغیل إلكبدة الصندوق مسؤول عن كافة المصاریف واالتعاب والتكالیف وااللتزامات األخرى المت
الصندوق. وتتضمن ھذه المصاریف، على سبیل المثال ال الحصر، تقدیم المشورة بشأن التوافق مع الشریعة 

مجلس إدارة الصندوق وتكالیف التعامل والحفظ والرسوم الحكومیة  ومكافآتاإلسالمیة واتعاب المراجعة والتدقیق 
 واالتعاب المھنیة األخرى.

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ٩ –



 

 

 للطروحات األول�ة  ةصندوق مشارك
 المال�ة)شركة مشاركة  (بإدارة

 ) (تتمة)المراجعةإ�ضاحات حول القوائم المال�ة االول�ة (غیر 
 ٢٠١٧یونیو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنته�ة في 

 
    المحتفظ بھا بغرض المتاجرة االستثمارات -٥
     حتفظ بھا بغرض المتاجرة حسب القطاعات:فیما یلي ملخص بالعناصر المكونة لالستثمارات الم 

 القطاع المجموعة القطاعیة كما في ۳۰ یونیو ۲۰۱۷           كما في ۳۰ یونیو ۲۰۱٦
    التكلفة  القیمة العادلة  %  التكلفة  القیمة العادلة  %

۱۳%   ٥,۰۹۰,۰۰۰  ٥,۸۳٥,٥۱۰  ۱٥%  االستھالكیة الكمالیة السلع الخدمات االستھالكیة ٤٤۹,۱۸٤,۷  ٤۰۰,۷۱۱,٥  

۰%   -  -  ٦%   التجزئة ۳۹۹,۱,۷٤٥  ٤۳۸,۰۰۰,۲  

۰%   -  -  ۱%   السلع طویلة االجل ٥٦٥,٤۲۰  ٤۰۷,۸۳٤  

٤%   ۱,٥۱۸,۰۸۳  ۱,٥۳۹,۸۲۸  ۱۳%  السلع االستھالكیة االساسیة تجزئة السلع االساسیة والغذائیة ۸۸۸,٥,٥۳٤  ۹۲۰,۱۲۰,٤  

۱۳%   ٤,٦۸۹,۲٥۰  ٥,۱٦٥,٤٤٤  ۱٤%  الصحي الرعایة الصحیة ۱٥۳,۹٥۸,٥  ۷٦٤,٦۰۰,٥  

۲۰%   ۷,٥۸۷,٦۰۰  ۱۰,٦۳٤,۹۸۱  ۱۳%  الصناعي السلع الرأسمالیة ۹٥۸,٦۲٦,۷  ٥٥۰,۱۱۲,٥  

۱۳%   ٤,۸۳۲,۰۰۰  ٤,۹۳٥,٦٤٥  ۱۰%   النقل ٤۹۲,۱۱۷,٤  ۷۰۰,۳,۸۲٦  

۳٤%   ۱۲,٦٥۰,٦۰۰  ۱٥,۲۱٥,۲۷٦  ۲۰%  مواد ال المواد  ٤۲۷,۱۰,۷۱۹  ٤۰۰,۷,۹۸۷  

۳%   ۱,۰۰۹,۰۰۰  ۹۷۰,۹۷۲  ۸%  العقاري ادارة وتطویر العقارات ٤٥۳,۳٦٤,۲  ۳,۱۹۲,۰۰۰  

۱۰۰%   ۳۷,۳۷٦,٥۳۳  ٤٤,۲۹۷,٦٥٦  ۱۰۰%  المجموع  ۰۸۹,۳٦٦,٤٥  ٦۰٤,۳۹,۳٦۰  

 

مراقبة المخاطر التي عن طریق د من المخاطر الخاصة بھ ان االستثمارات المذكورة أعاله مدرجة في السوق المالیة السعودیة ("تداول"). ویسعى مدیر الصندوق الى الح
 .وكل ورقة مالیةیتعرض لھا كل قطاع 

 
- ١٠ – 



 

 

 
 صندوق مشاركه للطروحات األول�ة 

 المال�ة)شركة مشاركة  (بإدارة
 ) (تتمة)المراجعةإ�ضاحات حول القوائم المال�ة االول�ة (غیر 

 ٢٠١٧یونیو  ٣٠المنته�ة في  لفترة الستة أشهر
 

 
 مع الجھات ذات العالقة المعامالت -٦

 

 ق.الشرعیة للصندو واللجنةالصندوق تمثل الجھات ذات العالقة مدیر الصندوق، ومجلس إدارة  
  

یونیو  ۳۰وارصدتھا كما في  الفترةیمثل الجدول التالي اجمالي مبلغ المعامالت التي أجریت مع الجھات ذات العالقة خالل 
۲۰۱۷: 

 

یونیو ۳۰في كما الرصید        
اسم الجھة 
 ذات العالقة

 
 ۲۰۱٦  ۲۰۱۷  ۲۰۱٦  ۲۰۱۷  طبیعة المعاملة

           
 ۱۰۷,٦۷۲  ۸۰,۱٤۹  ٦۷۹,۰۹٤  ٥۰٦,۹٤۸   ووصایة اتعاب إدارة  مدیر الصندوق

            
مجلس إدارة 

 الصندوق
اتعاب أعضاء مجلس  

  الشرعیةلجنة الو اإلدارة
 

۲٥,۸۷٦  ۲٥,۸۳۳       -        -  
        ۸۰,۱٤۹  ۱۰۷,٦۷۲ 

            
ویمثل  سعودي لایر ۱٥٬۳٦۹٬۳۷۹ ما مقداره ،۲۰۱۷ یونیو ۳۰یبلغ استثمار مدیر الصندوق في الصندوق، كما في 

 )%٤۱٬۲۱ویمثل سعودي لایر  ۲٥٬۹٥۱٬۲٦٤: ۲۰۱٦(ة من وحدات الصندوق الصادر ٪۳۱٬٦٥
 

 :۲۰۱٦( تاریخ قائمة المركز المالي كما فيوحدة  ۱۳٬٥۳۳ عدد لمدیر الصندوق یحمل یس التنفیذيفان الرئ ، اضافة الى ذلك
  .)وحدة ۲۰٬۱۷۹ عدد

 
 یوم للتقییم  اخر -۷

 .۲۰۱۷ یونیو ۲۲ھو  للفترةتقییم خر یوم ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ١١ – 



 

 

 صندوق مشاركه للطروحات األول�ة 
 المال�ة)شركة مشاركة  (بإدارة

 مراجعة) (تتمة)الاالول�ة (غیر إ�ضاحات حول القوائم المال�ة 
 ٢٠١٧یونیو  ٣٠المنته�ة في  لفترة الستة أشهر

 
 المخاطر   إدارة -۸

       مخاطر اسعار العمولة
في  أسعار العمولةتتمثل مخاطر أسعار العمولة في التقلبات التي تطرأ على قیمة األدوات المالیة نتیجة للتغیرات في 

 أسعار عمولة.لمخاطر  غیر معرض السوق. الصندوق
 

   مخاطر االئتمان 
تسبب بخسارة مالیة للطرف تتمثل مخاطر االئتمان في اخفاق أحد طرفي األداة المالیة في الوفاء بالتزاماتھ وال

 .ذات جدارة عالیةالتعامل مع بنوك  من خاللیسعى الصندوق الى إدارة مخاطر االئتمان المتعلقة بالبنوك االخر. 
 

 مخاطر السیولة
ل مخاطر السیولة في مواجھة الصندوق للصعوبة في توفیر األموال للوفاء بالتزاماتھ المرتبطة باألدوات تتمث

یدیر  المالیة. وقد تنشأ مخاطر السیولة عن عدم القدرة على بیع أصل مالي بشكل سریع وبمبلغ یقارب قیمتھ العادلة. 
 ریة والتدفقات النقدیة بانتظام.مراقبة النشاطات االستثمامن خالل الصندوق مخاطر السیولة 

 

 مخاطر العمالت 
تتمثل مخاطر العمالت في التقلبات التي تطرأ على قیمة األدوات المالیة نتیجة للتغیرات في أسعار صرف العمالت 

لم یجر الصندوق ألجنبیة في سیاق اعمالھ العادي. األجنبیة. یتعرض الصندوق للتقلبات في أسعار صرف العمالت ا
 ت ھامة بعمالت غیر الریال السعودي.معامال

  

 مخاطر أسعار األسھم 
ان األوراق المالیة المدرجة السھم الصندوق عرضة لمخاطر سعر السوق الناشئة من عدم التأكد بشأن القیم 

یدیر الصندوق مخاطر أسعار األسھم من خالل التنوع ووضع حدود على اق المالیة. المستقبلیة الستثمار األور
 . مجتمعة او كل على حدةت األدوات لألسھم قطاعا

 
 العادلة في القوائم المالیة القیمة -۹

 ان القیمة العادلة لألدوات المالیة ال تختلف بشكل جوھري عن القیمة الدفتریة كما في تاریخ قائمة المركز المالي.

 
 
 
 
 

- ١٢ – 


