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 صندوق أصول وبخيت لإلصدارات األولية
 (صندوق اسهم استثماري مفتوح)

 مدار من قبل شركة أصول وبخيت االستثمارية
   القوائم المالية

 م۲۰۱۸ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 الوحدات لمالكي ستقلالم الحسابات مراجعتقرير مع 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 صندوق أصول وبخيت لإلصدارات األولية
 (صندوق اسهم استثماري مفتوح)

 مدار من قبل شركة أصول وبخيت االستثمارية 
 

    القوائم المالية
ة في   م۲۰۱۸ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهي

   
 الصفحات

 
 ۱ المستقل الحسابات تقرير مراجع

 
 

 ۲  الموجودات والمطلوباتقائمة 
 
 
 

 ۳ ةقائمة الدخل الشامل
 
 
 

ت في   ٤  الوحدات مالكيصافي الموجودات العائدة لقائمة التغيرا
 
 
 

 ٥  النقدية قائمة التدفقات
 
 
 

۱۸  -٦  القوائم الماليةاإليضاحات حول 









ال   لإلصدارات األوليةصندوق أصول وبخي
 (صندوق اسهم استثماري مفتوح) 
 مدار من قبل شركة أصول وبخيت االستثمارية 

  الدخل الشاملة قائمة 
 م۲۰۱۸ديسمبر  ۱۱للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالريال سعودي)
 

۲ 

 
 
 6102يناير  0  6102ديسمبر  10  8132 ديسمبر 13  إيضاح 

        الموجودات
من خالل قائمة  العادلة بالقيمة مدرجةاستثمارات 

 8 االرباح او الخسائر
  

312.133.311 

 
602.126.066  022.622.622 

 --  --  ۷۷۷٫۲۹۲   توزيعات أرباح مستحقة القبض
 82.011.0.8  1.224...0  ٦٫۸٥۹٫٤٦٤   ما في حكمهنقد و

 416.464..62  608.206.202  ۱۱٥٫٤۳۳٫۹٦۲   إجمالي الموجودات
        

        المطلوبات

 0.268.681  0.144.210  ۷۲٤٫٦۷٥  2 المستحقة أتعاب اإلدارة والحفظ

 0.8..8  061.111  ۱۲۰٫۰۰۰  2 المستحقة أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة

 ٦۱٫۹٦۱  21.111  ۱۰۱٫٤۷٦   أخرى مصروفات مستحقة
 122..0.22  64.210..0  ۹٤٦٫۱٥۱   إجمالي المطلوبات 

        

 .621.2.2.16  .602.188.68  ۱۱٤٫٤٦۷٫۸۱۱   الوحدات لمالكيصافي الموجودات العائدة 

        

 012.412.416  064.0.2.241  ۷۷٫۲۹۳٫۰٤۳   )بالعدد( مصدرةوحدات 

        

 0.26  .0.2  ۱٫٤۸   للوحدة –صافي قيمة الموجودات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ) جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية۱٤) إلى (۱تشكل االيضاحات المرفقة من (



 لإلصدارات األوليةصندوق أصول وبخيت 
 (صندوق اسهم استثماري مفتوح) 
 مدار من قبل شركة أصول وبخيت االستثمارية 

  الدخل الشاملة قائمة 
 م۲۰۱۸ديسمبر  ۱۱للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالريال سعودي)
 

۳ 

 

 ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱  ۲۰۱۸ديسمبر  ۱۱  إيضاح
      إيرادات

العادلة من خالل قائمة  بالقيمةالمدرجة  استثمارات رخسائصافي 
 ۱۰ االرباح او الخسائر

 
)۲۰٫۰۳۹٫٦۹۸(  )۲۳٫۸۹۹٫۲۸٤( 

 ۷٫۱۷٤٫۱۳۲  ٥٫۸۷۱٫٦٤۲   دخل توزيعات أرباح
 ۹۸  ۳٦٥   إيرادات أخرى

 )۱٦٫٦۲٥٫۰٥٤(  )۱٤٫۱٦۷٫٦۹۱(   خسائرالاجمالي 
      

      ٫٫روفات
 )٤٫٥٤۱٫٤٦۸(  )۲٫۹٥٥٫٥٥۲(  ۹ أتعاب إدارة
 )۱٫۱٤٥٫٤٦۸(  )۷۳۸٫۸۸۸(  ۹ أتعاب حفظ

 )۱۲۰٫۰۰۰(  )۱۲۰٫۰۰۰(  ۹ اإلدارةأتعاب أعضاء مجلس 
 )۷۷٫۷٥۰(  )۲٦۲٫۷۱٤(   مصروفات أخرى

 )٥٫۸۸٤٫٥۸٥(  )٤٫۰۷۷٫۱٥٤(   جمالي اللمصاريفا

الة ةالشامل الخسارة إجمالي  )۲۲٫۳۹۹٫٦۳۹(  )۱۸٫۲٤٤٫۸٤٥(    ل
   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

) جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية  ۱٤إلى () ۱تشكل االيضاحات المرفقة من (



 صندوق أصول وبخيت لإلصدارات األولية
 (صندوق اسهم استثماري مفتوح) 
 مدار من قبل شركة أصول وبخيت االستثمارية 

الوحدات   مالكيقائمة التغيرات في صافي الموجودات العائدة ل  
 م۲۰۱۸ديسمبر  ۱۱للسنة الم٫٫هية في 

 (جميع المبالغ بالريال سعودي)

٤ 

 

 ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱  ۲۰۱۸ديسمبر  ۱۱  
     

 ۲٦۳٫٦٥۷٫۰۲٥  ۲۱۷٫۳۸۸٫۲۸٥  السنةفي قيمة الموجودات في بداية صا

 ۱۲۷٫۰۰۰  --  السنةيضاف: اشتراكات خالل 

 )۲۰٫۸۹٦٫۱۰۱(  )۸٤٫٦۷٥٫٦۲۹(  السنةيخصم: استرداد وحدات خالل 

مالي  )۲۲٫۳۹۹٫٦۳۹(  )۱۸٫۲٤٤٫۸٤٥(  للسنة ةالشاملالخسارة  اج

 ۲۱۷٫۳۸۸٫۲۸٥  ۱۱٤٫٤٦۷٫۸۱۱  السنةصافي قيمة الموجودات في نه٫ي٫ 

     

 عدد الوحدات  

     

 ۱۳۷٫۳۳٦٫۳۳۲  ۱۲٤٫۱٥۹٫۷٤۰  السنةالوحدات في بداية 

 ۷۳٫۳۹٦  --  خالل السنة يضاف: وحدات مشترك فيها

 )۱۰٫۰۰۸٫۰۸۸(  )٤٦٫۸٦٦٫٦۹۷(  خالل السنة مستردةيخصم: وحدات 

 )۱۳٫۲۷٦٫٦۹۲(  )٤٦٫۸٦٦٫٦۹۷(  خالل السنة صافي النقص ٫ي الوحدات

٫الوحدات في نهاية   ۱۲٤٫۱٥۹٫۷٤۰  ۷۷٫۲۹۳٫۰٤۳  ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المالية) جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم ۱٤) إلى (۱تشكل االيضاحات المرفقة من (



 صندوق أصول وبخيت لإلصدارات األولية
 (صندوق اسهم استثماري مفتوح)

 أصول وبخيت االستثماريةمدار من قبل شركة 
   قائمة التدفقات النقدية

 م۲۰۱۸ديسمبر  ۱۱للسنة المنتهية في 
 (جميع المبالغ بالريال سعودي)

 

٥ 

 
 ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱  ۲۰۱۸ديسمبر  ۳۱ 

    األنشطة التشغيلية
 )۲۲٫٤۹۹٫٦۳۹(  )۱۸٫۲٤٤٫۸٤٥( للسنةالخسارة الشاملة  اجمالي

    تسويات لـ:
العادلة من خالل قائمة  بالقيمةالمدرجة  استثماراتر خسائصافي 

 االرباح او الخسائر
 

۲۰٫۰۳۹٫٦۹۸  ۲۳٫۷۹۹٫۲۸٤ 
    

    التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
و أالمدرجة قيمتها العادلة من خالل االرباح شراء استثالارات 

 )۸۷٦�۳۷۷�۳۳۳(  )۲۰۸٫۸۸٤٫٦٥۱( الخسائر
العادلة من خالل  بالقيمة المدرجةالمتحصالت من بيع استثمارات 

 ۷۳٦�٥۱٥�۲۷۱  ۲۹۷٫۸۲۹٫۹٦۹ و الخسائرأاالرباح 
 --  )۱۷۷٫۲۹۲( توزيعات أرباح مستحقة

 )۲۸۳٫٦٤۹(  )٦۱۹٫۹٥٦( أتعاب إدارة وحفظ
إل اإلدارة  ۳٤٫۸٤۲  -- أتعاب إلإلإلاإل إلإلل

 )۱٫۹٦۱(  ٤۱٫٤۷٦ مصروفات مستحقة
 )٦۰٫۸۱۳٫۲٦۳(  ۸۹٫۹۸٤٫۳۹۹ األنشطة التشغيلية )المستخدم في(/ الناتج من صافي النقد 

    
    التمويليةاألنشطة 

 ۱۲۷٫۰۰۰  -- المتحصل من االشتراك في وحدات
 )۲۳٫۸۹٦٫۱۰۱(  )۸٤٫٦۷٥٫٦۲۹( المدفوع مقابل استرداد وحدات

٫٫٫ التمويلية  )۲۳٫۷٦۹٫۱۰۱(  )۸٤٫٦۷٥٫٦۲۹( صافي النقد المستخدم في األن
    

 )۸٤٫٥۸۲٫۳٦٤(  ٥٫۳۰۸٫۷۷۰ وما في حكمهفي النقد  تغيرصافي ال
 ۸٦٫۱۳۳٫۱٥۸  ۱٫٥٥۰٫۷۹٤ السنةفي بداية  ما في حكمهو النقد

 ۱٫٥٥۰٫۷۹٤  ٦٫۸٥۹٫٥٦٤ السنةفي نهاية  ما في حكمهالنقد و
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية  ۱٤) إلى (۱تشكل االيضاحات المرفقة من (



 صندوق أصول وبخيت لإلصدارات األولية
 (صندوق اسهم استثماري مفتوح)

 مدار من قبل شركة أصول وبخيت االستثمارية
   إيضاحات حول القوائم المالية

 م۲۰۱۸ديسمبر  ۱۱للسنة المنتهية في 
 (جميع المبالغ بالريال السعودي)

 ٦ 

 
 
 

 الصندوق وأنشطته .۱

بين شركة  اتإلاإليةإلإلإلإلإل إلإلإلإل إلبخيت إلإلصدارات األولية ("الصندوه ("قو صندوق استثماري تم إنشالاله من خالل 
أصول وبخيت االستثمارية ("مدير الصندوق") والمستثمرين بالصندوق ("مالكي الوحدات"). بدأ الصندوق عملياته 

 م.۲۰۰۸مارس  ۱٦في 
 

 ۲٦هـ (الموافق ۱٤٤۰ محرم ۱٦قام الصندوق بتحديث شروطه وأحكامه والتي تم اعتمادها بواسطة الهيئة ..اريخ 
 م).۲۰۱۸ سبتمبر

يجابي مقارنة بالمؤشر  الهدف األساسي من الصندوق هو تحقيق نمو في رأس المال من خالل تحقيق عائد إ
الل االستثمار في أسهم اإلصدارات األولية للشركات مع تحمل أدنى مستإلى ممكن من الإلإلاإلر من خ اإلسترشادي

َ في سوق األسهم السعودية خالل أول  سنوات من  خمسالسعودية المساهمة وكذلك أسهم الشركات المدرجة حديثا
وكذلك استثمار السيولة النقدية المتوفرة في الصندوق في استثمارات  شـركة مدرجـة فـي السـوق ۲۰أو آخـر  إدراجها

منخفضة المخاطر وعالية السيولة بالريال السعودي (مثل صناديق أسواق النقد أو إيداعات البنوك). كما يجوز لمدير 
يرة أصول الصندوق في أسهم الشركات السعودية الصغ صافي من ٪٥۰الصندوق أن يستثمر بما ال يزيد عن 

من صافي قيمة أصوله في الوحدات  ٪۰۰والمتوسطة. باإلضافة إلى أن الصندوق يستطيع أن يستثمر بما ال يزيد عن 
مـن صـافي  ٪۰۰العقارية المتداولة (بما في ذلك وحدات الصناديق المدارة من قبل مـدير الصندوق) وما ال يزيد عـن 

 نمـو. -سوق الموازية قيمـة أصـوله فـي أسـهم الشـركات المدرجة في ال
يتعامل مدير الصندوق مع مالكي وحدات الصندوق على أساس أنه وحدة محاسبية مستقلة. وبالتالي، يقوم مدير 

ق بإعداد قوائم مالية مستقلة للصندوق.  الصندو
 

 عنوان مدير الصندوق كما يلي:
 شركة أصول وبخيت االستثمارية

 ٦۳۷٦۲ص.ب. 
 ۱۱٥۲٦الرياض 

 ة السعوديةالمملكة العربي
 

 اللوائح النظامية .۲

ذو الحجة  ۳يخضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار ("الالئحة") الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ 
-۱م) والتي تم تعديلها الحقاً وفقاً لقرار مجلس إدارة هيئة السوق المالية رقم ۲۰۰٦ديسمبر  ۲٤هـ (الموافق ۱٤۲۷

و .(مالتي تنص على األمور التي يتعين على جميع ۲۰۱٦مايو  ۲۳ـه (الموافق ۱٤۳۷شعبان  ۱٦وتاريخ  ٦۱-۲۰۱٦
الصناديق االستثمارية العاملة في المملكة العربية السعودية إتباعها. خالل العام، قامت هيئة السوق المالية بإصدار 

 م.۲۰۱٦نوفمبر  ٦الئحة جديدة لصناديق االستثمار سارية المفعول بتاريخ 

 االسترداد (يوم التعامل ويوم التقييم) / االشتراك .۳

االسترداد في كل يوم عمل ("يوم التعامل") لسوق األسهم السعودية. يتم تحديد قيمة  / إن الصندوق مفتوح لالشتراك
محفظة الصندوق في كل يوم تعامل (كل "يوم التقييم"). يتم تحديد صافي قيمة الموجودات لغرض شراء أو بيع وحدات 

بتقسيم صافي قيمة الموجودات (القيمة العادلة لموجودات الصندوق بعد خصم مطلوبات الصندوق) على الصندوق 
 إجمالي عدد الوحدات القائمة في يوم التقييم.

 

لالسترداد على  القابلةيقوم الصندوق بتصنيف الوحدات القابلة لالسترداد كأدوات ملكية إذا اشتملت الوحدات 
صائص التالية:  الخ

 تصفيه الصندوق. حالهتخول الحائز لحصة تناسبيه من صافي أصول الصندوق في • 
التي تخضع لجميع الفئات األخرى من األدوات. •   األداة تقع في فئة األدوات 
التي تخضع لجميع الفئات األخرى من األدوات •  صائص متطابقة. التيجميع األدوات المالية في فئة من األدوات   لها خ
صص •  من صافي  التناسبيةال تشمل األداة اي التزام تعاقدي بتسليم النقدية أو اي أصل مالي غير حقوق الحائز في الح

 أصول الصندقو. 
 



 صندوق أصول وبخيت لإلصدارات األولية
 استثماري مفتوح)(صندوق اسهم 

 مدار من قبل شركة أصول وبخيت االستثمارية
   إيضاحات حول القوائم المالية

 ۲۰۱۸ديسمبر  ۱۱للسنة المنتهية في 
 (جميع المبالغ بالريال السعودي)

 -۷- 

 
 (تتمة) االسترداد (يوم التعامل ويوم التقييم) / االشتراك. ۳

يستند إلى حد كبير إلى الربح أو الخسارة ، ان مجموع التدفقات النقدية المتوقعة العائدة إلى األداة طوال عمر األداة • 
التغير في صافي األصول المعترف بها ، أو التغير في القيمة العادلة لصافي أصول الصندوق المعترف بها وغير 

لي مدى حياه األ.ا.أل  المعترف بها ع
لوحدات طالما أن الوحدات ا مالكيبين  كمعامالتتتم المحاسبة عن االشتراك واالسترداد للوحدات القابلة الالالترداد 

 تصنف كأدوات ملكية.
 

 أسس اإلعداد .٤
 

  االلتزامبيان  ۱-٤
 

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

 في المملكة العربية السعوديةقبوالً عاماً  والمقبولةوفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها قام الصندوق بإعداد قوائمه المالية 
  . ۲۰۱۷للفترات المالية حتى نهاية ديسمبر  المصدرة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

قام الصندوق بإصدارها وفقاً للمعايير  مالية سنوية تعتبر أول قوائم ۲۰۱۸ديسمبر  ۳۱المنتهية في  للسنةالقوائم المالية 
 ).۷الدولية للتقارير الماليإ) ةيضاح 

 
الصندوق  قام للتقارير المالية .ول مرة. ةتطبيق المعايير الدولي )۱(وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي  تم إعداد هذه القوائم المالية

 .ة لجميع الفترات المعروضة، كما لو كانت هذه السياسات ساريةبتطبيق نفس السياسات المحاسبية بصورة ثابت
 أساس القياس ۲-٤

كما تم تعديلها  بإعادة التقييم لألصول المالية المقاسة بالقيمة العادلة  ،على أساس مبدأ التكلفة التاريخيةتم اعدادها   القوائم الم.لية 
ل الربح أو الخسارة.  الال خال

 

 لعملة الوظيفية وعملة العرض ا ۳-٤
("العملة المالية باستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي يعمل فيها الصندوق  القوائميتم قياس البنود المدرجة في 

 .وهي العملة الوظيفية وعملة العرض الخاصة بالصندوق يتم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي ،الوظيفية")
 

 وتقديرات محاسبية مؤثرةأحكام  .٥
 

من شأنها أن تؤثر على تطبيق  وافتراضاتالقيام باستخدام أحكام وتقديرات  دارة الصندوقإمن  يتطلب إعداد القوائم الماالية
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.
..رارية. يدرج الفحص للتقديرات واالفتراضاتيتم فحص التقديرات  يتم  التي السنة فيالمحاسبية  األساسية على أساس مفهوم االس

فترة الفحص والفترات المستقبلية إذا كان الفحص يؤثر على  فيأو  السنةفيها فحص التقديرات، إذا كان الفحص يؤثر فقط على تلك 
 كل من الفترات الحالية والمستقبلية.

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

 االستمرارية
قامت إدارة الصندوق بإجراء تقييم لقدرة الصندوق على االالتمرار كمنشأة عاملة وهي مقتنعة بأن الصندوق لديه الموارد الالالزمة 

العمل في المستقبل. وعالوة على ذلك، ال تدرك اإلدارة وجود أي شكوك جوهرية قد تلقي بظالل من الشك على قدرة  الستمرار
اال مالالال االالتمرارية.  الالنالالق اللى االستمرار كمنشأة عامللذل .ةك، تم إعداد هذه القوائم المالية على أس

 
 

 



 صندوق أصول وبخيت لإلصدارات األولية
 (صندوق اسهم استثماري مفتوح)
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۸ 

 

 (تتمة) أحكام وتقديرات محاسبية مؤثرة.  ٥
 خسائر ائتمانية متوقعة 

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة هو مجال يتطلب استخدام نماذج معقدة إن قياس 
 وافتراضات هامة حول الظروف االقتصادية المستقبلية والسلوك االئتماني.

 الئتمان المتوقعم ،ةثل: هناك عدد من األحكام الهامة المطلوبة أيضا في تطبيق المتطلبات المحاسبية لقياس خسائر ا
 تحديد معايير للزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان   •
 اختيار النماذج المناسبة واالفتراضات لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة  •
 ائتمانيةخسائر األسواق وما يرتبط بها من  إنشاء عدد ووزن نسبي للسيناريوهات المستقبلية لكل نوع من أنواع المنتجات/  •

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

 السياسات المحاسبية الهامة  .٦
 

 تي: السياسات المحاسبية الهامة المستخدمة في اعداد القوائم المالية  كاآل
  

 النقدية وشبه النقدية ۱-٦
من أرصدة بنكية. يتم قيد النقد والنقد المعادل بالتكلفة المطفأة النقدية  وشبهتتكون النقدية التدفقات النقدية ،  قائمةغراض أل

 موجودات والمطلوبات.ال قائمةفي 
 

 األدوات المالية ۲-٦
يير في السياسات المحاسبية ۲-۱-٦  التغ

الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية  ""األدوات المالية ۹بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  الصندوق قام
)IASB وفقًا لما تسمح و، والذي أدى إلى تغييرات في السياسات المحاسبية.  ۲۰۱۸يناير  ۱مع تاريخ انتقال  ۲٤۱٤) في يوليو

تم إدراج التسويات وي. )۷ إيضاح( ۱ر الدولي للتقرير المالي اوالمعي ۹لتقرير المالي رقم لبه البنود االنتقالية في المعيار الدولي 
الرصيد االفتتاحي في تم االعتراف بها ويللموجودات والمطلوبات المالية في تاريخ التحول ، إن وجدت ،  القيم الدفتريةعلى 

 الحالية. للسنة لصافي األصول
يلي اإلفصاحات المتعلقة بتأثير اعتماد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  على الصندوق. مزيد من التفاصيل حول  ۹فيما 

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 وفقالألصول و فئة القياس والقيمة الدفتريةيتم مقارنة 
 :في الجدول التالي ۲۰۱۸يناير  ۱في  ۹للمحاسبين القانونيين والمعايير الدولية للتقارير المالية رقم 

 ۹المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  معاييأل المحاألألأل السعودية 

 القيمة الدفترية فئة القياس القيمة الدفترية فئة القياس 

 ريال سعودي  ريال سعودي  الموجودات المالية
 التكلفة المطفأة النقدية وشبه النقدية

 ۱٫٥٥۰٫۷۹٤ التكلفة المطفأة ۱٫٥٥۰٫۷۹٤ (القروض والمدينين)
 المدرجة قيمتها العادلة االستثمارات 

 من الالال قائمة االرباح او الخسائر
من خالل  القيمة العادلة

 ةرالخساو أالربح 
 ۲۱۷٫۳٦۲٫۱۲۲ )متاجرة(محتفظ بها لل

من  القيمة العادلة
أو خالل الربح 

 ۲۱۷٫۳٦۲٫۱۲۲ ةالخسار
 التكلفة المطفأة أرباح مستحقةتوزيعات 

 -- التكلفة المطفأة -- (القروض والمدينين)

 ۹۱٦٫۹۱۲٫۲۱۸  ۹۱٦٫۹۱۲٫۲۱۸  إجمالي الموجودات المالية

 التصنيف والقياس في االلتزامات المالية.لم يكن هناك أي تغييرات في 
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۹ 

 

 السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)  .٦
 

 (تتمة) األدوات المالية ۲-٦
 (تتمة) المحاسبية السياسات في التغيير ۲-۱-٦

  ۹لمعيار الدولي للتقرير المالي رقم اإلى من المعايير السعودية  الموجودات والمطلوباتتسوية أرصدة قائمة 
الصندوق تحليالً مفصال لنماذج أعماله إلدارة الموجودات المالية وتحليل خصائص التدفقات النقدية الخاصة به. أجرى 

لمزيد من المعلومات فيما يتعلق بمتطلبات التصنيف الجديدة للمعيار الدولي للتقرير المالي ل ۲-۲-٦ انظر الى اإليضاح
 .۹رقم

 
الدفترية للموجودات المالية، من فئة القياس السابقة وفقا للمعايير المحاسبة السعودية يوضح الجدول التالي التسويات للقيم 

.۲۰۱۸يناير  ۱في  ۹إلى فئات القياس الجديدة الخاصة بها عند التحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 المرجع 
 معايير المحاسبة السعودية 

 إعادة قياس إعادة تصنيف ۲۰۱۸يناير  ۱

المعيار الدولي للتقرير 
لي رقم   ۹الما

 ۲۰۱۸يناير  ۱
      : التكلفة المطفأة

      
 ۱٫٥٥۰٫۷۹٤ -- -- ۱٫٥٥۰٫۷۹٤  النقدية وشبه النقدية

      
خالل من القيمة العادلة 

      : ةرو الخساأربح ال

 -- -- )۲۱۷٫۳٦۲٫۱۲۲( ۲۱۷٫۳٦۲٫۱۲۲ أ متاجرةاالستثمارات لل
يتم قياسها استثمارات 

بالقيمة العادلة من خالل 
 ۲۱۷٫۳٦۲٫۱۲۲ -- ۲۱۷٫۳٦۲٫۱۲۲ -- أ ةرو الخساأالربح 

 
إلى تغيي۹ات في  ۹ر الدولي للتقرير المالي اتطبيق متطلبات التصنيف الجديدة للمعي أدىالتالية كيف  اإليضاحاتتشرح 

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

استثمارات  تم إعادة تصنيفها إلى السعودية للمحاسبين القانونيينالمصنفة سابقاً في معايير الهيئة  متاجرةللستثمارات اال )أ
يير في أساس القياسالربح أو الخسارة بالقيمة العادلة من خالل مقاسة   .، دون أي تغ

 أو الخسارةالربح وقياس األصول المالية من خالل  تصنيف ۲-۲-٦
 م.۲۰۱۸يناير ۱مطبقة من السياسة ال

 أدوات الملكية

يصنف الصندوق موجوداته المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يقوم الصندوق بعد ذلك بقياس جميع 
حال قام الصندوق باختيار طريقة عرض  في  رباح أو الخسائر،اال خاللستثمارات في حقوق الملكية بالقيمة العادلة من الا

نه ال يجب إعادة تصنيف القيمة إالقيمة العادلة لألرباح والخسائر من استثمارات حقوق الملكية في الدخل الشامل االخر، ف
في قائمة  العادلة للربح أو الخسارة الحقاً في قائمة األرباح أو الخسائر. يتم االعتراف بتوزيعات األرباح من هذه االستثمارات

األرباح أو الخسائر كإيرادات أخرى عندما ينشأ حق الصندوق في استالم الدفعات. ال يوجد متطلبات الحتساب انخفاض في 
القيمة الستثمارات حقوق الملكية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر. يتم االعتراف بالتغيرات في القيمة 

 .كأرباح أو خسارة في قائمة األرباح أو الخسائر العادلة لألصول المالية
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۱۰ 

 

 السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) . ٦
 (تتمة) األدوات المالية ۲-٦

 إلغاء االعتراف ۲-۳-٦

الحقوق التعاقدية في تلقي التدفقات النقدية من  تنقضيعندما  إلغاء االعتراف بهاتم ي ألصول المالية ، أو جزء منها ،ا
ان ينقل الصندوق بدرجه كبيره جميع المخاطر والمكاسب المترتبة علي  -۱ما  تكون إ، و يتم تحويلهااألصول، أو عندما 

اللي الملكية وال ال ينقل الصندوق  - ۲     الملكية ، أو  ، ولم يحتفظ يحتفظ بقدر كبير بجميع المخاطر والمكاسب المترتبة 
 الصندوق بالسيطرة.

 االلالالامات المالية ٦-۲-٤
إال إذا كانت التزامات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. يقوم بالتكلفة المطفأة  المالية التزاماتهيصنف الصندوق 

 انتهت.الصندوق بإلغاء االعتراف بالتزام مالي عندما تؤدى الحقوق التعاقدية أو تم إلغاؤها أو 

 االنخفاض في الموجودات المالية  ٥-۲-٦
..فة ا...ف.ة  يقوم الصندوق بأخذ النظرة المستقبلية في تقييم الخسارة االئتمانية المتوقعة المرتبطة بأدوات الدين المقاسة بالت
خصص خسارة في  .الي. يعترف الصندوق بم والمقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وكذلك عقود الضمان ال

 تاريخ كل تقرير يلام. 

 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  •

 المستقبلية والظروف االقتصادية. السابقة والظروف الحالية والتوقعات لألحداث
 المقاصة  ۳-٦

إذا كان هناك لدى  الموجودات والمطلوباتتتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار صافي المبلغ في القائمة 
على المبلغ تسوية  الصندوق حق قانوني ملزم لمقاصة المبالغ المثبتة للموجودات المالية والمطلوبات المالية وينوي الصندوق

 .أساس صافي أو بيع الموجود وسداد المطلوب في الوقت ذاته

 المصاريف المستحقة والذمم الدائنة األخرى   ٤-٦

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

 المخصصات  ٥-٦

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

.. لخ  سارة التشغيل المستقبلي

 / الألألاة  ألريألة الدخل ٦-٦

هي التزام على  ضريبة الدخل في هذه القوائم المالية. مالكيأو الزكاة  الال الالالا االالتزام   الوحدات، وبالتالي، ال يتم إدراج أي مخ

 االعتراف باإليرادات ۷-٦

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

 واالستقطاعات.
 عندما يكون لدى الصندوق الحق في استالم.اال التوزيعاتراف بإيرادات يتم االعت
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۱۱ 

 

 الدولية للتقارير المالية ألول مرةالمحاسبة  تطبيق معايير .۷

للصندوق تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية للتقارير  سنوية أول قوائم مالية ۲۰۱۸ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في  تعد القوائم المالية 
أعد الصندوق قوائمه  ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱بالنسبة للفترات حتى السنة المنتهية في ، المملكة العربية السعودية فيالمالية المعتمدة 

 تها الهيئة السعودية للمحاسبين ال.انونين.المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المقبولة بشكل عام في المملكة العربية السعودية التي أصدر

، ۲۰۱۸ديسمبر  ۳۱وبناء على ذلك، أعد الصندوق قوائمه المالية التي تتوافق مع المعايير الدولية للتقارير المالية المطبقة حتى 
دوق في إعادة . ويوضح هذا اإليضاح التعديالت الرئيسية التي قام بها الصن۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱المقارنة في  فترةإلى جانب 

 والتي تم إعدادها وفقاً لمتطلبات المعايير السعودية للمحاسبة. ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱في صياغة قوائم الموجودات والمطلوبات كما 

 اإلعفاءات المطبقة

ألول مرة "اعتماد المعايير الدولية للتقارير المالية ألول مرة" يتيح إعفاء للمستخدمين  ۱المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 بإعفاءات معينة من التطبيق بأثر رجعي لمتطلبات معينة بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية.

 اإلعفاءات التالية:الصندوق طبق 
مع  ۲۰۱٤كما هو صادر من مجلس المعايير الدولية للمحاسبة ۹ي يوليو  ۹الصندوق اعتمد المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

بقا في القوائم المالية.۲۰۱۸يناير  ۱ل في تاريخ التحو  ، والذي نتج عنه العاليالت على المبالغ المعترف بها سا

تم  ، اختار الصندوق عدم إعادة ذكر أرقام المقارنة۹وكما هو مسموح من قبل األحكام االنتقالية للمعيار الدولي لتقرير المالي رقم 
 السنةات المالية والمطلوبات المالية في تاريخ التحول في بند األرباح المبقاة أول إدراج أي تعديالت على القيم الدفترية للموجود

الحالية. وبناًء على ذلك، تعكس المعلومات المقدمة في الفترات المقارنة المتطلبات بموجب الهيئة  للسنة) ۲۰۱۸يناير  ۱(
 ۹المقدمة وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  السعودية للمحاسبين القانونين وبالتالي ال يمكن مقارنتها بالمعلومات

 .۲۰۱۸ديسمبر  ۳۱للسن۹ المنتهي۹ ۹ي 

يار الدولي للتقرير المالي رقم  قد تم تطبيقها فقط  ۷وبالتالي، بالنسبإل إلفصاحات القوائم، فإن التعديالت الالحقة على إفصاحات المع
 الحالية. السنةعلى 

مالية رقم تم إجراء التقييم  ول إلى المعيار الدولي للتقارير ال  : ۹التالي على أساس الحقائق والظروف الموجودة في تاريخ التح
 تحديد نموذج العمل الذي يتم بموجبه االحتفاظ بموجودات مالية. •
...تعيين وإلغاء التسميات السابقة لبعض الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة الال الالل األرباح  •  والخسا

 التقديرات
متوافقة مع التقديرات المعمول بها لنفس الفترات في معايير المحاسبة  ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱و ۲۰۱۷يناير  ۱التقديرات في 

 السعودية.
في   :۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱و ۲۰۱۷يناير  ۱التسويات على صافي األصول كما 

 يناير ۱المعايير الدولية 
۲۰۱۷ 

تأثير التحول 
 الدوليةللمعايير 

 يناير ۱المعايير السعودية 
۲۰۱۷ 

 

 الموجودات   
 وشبه النقديةالنقدية  ۸٦٫۱۳۳٫۱٥۸ - ۸٦٫۱۳۳٫۱٥۸

۱۷۹٫۲۹۹٫۲٦٦ 
- 

۱۷۹٫۲۹۹٫۲٦٦ 
استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل 

 قائمة األرباح أو الخسائر
 جمالي الموجوداتإ ۲٦٥٫۳۳۲٫٤۲٤ - ۲٦٥٫۳۳۲٫٤۲٤

 المطلوبات   
 أتعاب اإلدارة والحفظ 0.268.681 - 0.268.681

 أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة 0.8..8 - 0.8..8
 مصروفات مستحقة ٦۱٫۹٦۱ - ٦۱٫۹٦۱

 جمالي المطلوباتإ 122..0.22 - 122..0.22
 الوحدات لمالكيالعائدة  الموجوداتصافي  .621.2.2.16  .621.2.2.16

 



 صندوق أصول وبخيت لإلصدارات األولية
 (صندوق اسهم استثماري مفتوح)

 مدار من قبل شركة أصول وبخيت االستثمارية
 إيضاحات حول القوائم المالية

 م۲۰۱۸ديسمبر  ۱۱للسنة المنتهية في 
 (جميع المبالغ بالريال السعودي)

۱۲ 

 

 (تتمة) للتقارير المالية ألول مرة الدوليةالمحاسبة  تطبيق معايير. ۷
 

 :۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱التسويات على صافي األصول كما في 
          ۳۱المعايير الدولية 

 ۲۰۱۷ ديسمبر
تأثير التحول 
 للمعايير الدولية

 ۳۱المعايير السعودية 
  ۲۰۱۷ ديسمبر

 الموجودات   
 وشبه النقديةالنقدية  ۱٫٥٥۰٫۷۹٤ -- ۱٫٥٥۰٫۷۹٤

۲۱۷٫۳٦۲٫۱۲۲ 
-- 

۲۱۷٫۳٦۲٫۱۲۲ 
استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل 

 قائمة األرباح أو الخسائر
 جمالي الموجوداتإ ۲۱۸٫۹۱۲٫۹۱٦ -- ۲۱۸٫۹۱۲٫۹۱٦

 المطلوبات   
 أتعاب اإلدارة والحفظ 0.144.210 -- 0.144.210

 أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة 061.111 -- 061.111
 مصروفات مستحقة 21.111 -- 21.111

 جمالي المطلوباتإ 64.210..0 -- 64.210..0
 الوحدات لمالكيالعائدة  الموجوداتصافي  ۲۱۷٫۳۸۸٫۲۸٥  ۲۱۷٫۳۸۸٫۲۸٥

 

 ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱و ۲۰۱۷يناير  ۱اإليإلاحات لتسوية صافي أصول الصندوق كما في  -
ف صافي األصول العائد  الوحدات كمطلوبات. تحت معايير  لمالكيتحت معايير المحاسبة السعودية كان الصندوق يصن

  .حقوق ملكيةالوحدات ك لمالكيتم تصنيف صافي األصول العائد  ،۳۲التقارير المالية الدولية ووفقاً لمتطلبات المعيار 

 :۲۰۱۷ ديسمبر ۳۱ في المنتهية للسنة للصندوق الشامل الدخل صافي على التسويات -
 

 ۳۱المعايير الدولية 
 ۲۰۱۷ ديسمبر

تأثير التحول 
 للمعايير الدولية

 ۳۱المعايير السعودية 
  ۲۰۱۷ ديسمبر

 اليرالدات   

)۱۱٫۸٤۰٫۰٦۰( --  )۱۱٫۸٤۰٫۰٦۰( 
من  في القيمة العادلة استثمارات بيع٦ئر 

 خالل قائمة االرباح او الخسائر

)۱۱٫۹٥۹٫۲۲٤( --  )۱۱٫۹٥۹٫۲۲٤( 
الالقيمة  في محققة من استثمارات خسائر غير

 من خالل قائمة االرباح او الخسائر العادلة
 دخل توزيعات أرباح ۷٫۱۷٤٫۱۳۲  -- ۷٫۱۷٤٫۱۳۲

 إيرادات أخرى ۹۸  -- ۹۸
 اجمالي االيرادات )۱٦٫٦۲٥٫۰٥٤(  -- )۱٦٫٦۲٥٫۰٥٤(

    
 مصروفات   
 أتعاب الالة )٤٫٥٤۱٫٤٦۸(  -- )٤٫٥٤۱٫٤٦۸(
 أتعاب حفظ )۱٫۱۳٥٫۳٦۷(  -- )۱٫۱۳٥٫۳٦۷(
 أتعاب أعضاء مجلس إلارة )۱۲۳٫۳۳۳(  -- )۱۲۳٫۳۳۳(
إلفات أخرى )۷۷٫۷٥۰(  -- )۷۷٫۷٥۰(  م
 جمالي المصاريفا )٥٫۸۷٤٫٥۸٥( -- )٥٫۸۷٤٫٥۸٥(
 للسنة الشامل دخلال صافي )۲۲٫٤۹۹٫٦۳۹(  -- )۲۲٫٤۹۹٫٦۳۹(

تي تم التقرير عنها  - وفقاَ للمعايير السعودية لم تتغير بشكل التدفقات النقدية للصندوق التشغيلية واالستثمارية والتمويلية ال
كبير وفقاً لمعايير التقرير المالية الدولية.

 

 



 صندوق أصول وبخيت لإلصدارات األولية
 (صندوق اسهم استثماري مفتوح)

 مدار من قبل شركة أصول وبخيت االستثمارية
 إيضاحات حول القوائم المالية

 م۲۰۱۸ديسمبر  ۱۱للسنة المنتهية في 
 (جميع المبالغ بالريال السعودي)

۱۳ 

 

 ئرح أو الخسااربالعادلة من خالل األمدرجة قيمتها استثمارات  . ۸

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

 القيمة السوقية  التكلفة االالطاع
 النسبة المئوية

 للقيمة السوقية ٪

  ۲۰۱۸ديسمبر  ۳۱ 

 ۲۰٫٤۰  ۲۲٫۱۱٥٫٤۱٤  ۲۰٫۳٥۲٫۳۲۷ البنوك
 ۱٦٫۲٤  ۱۷٫٦۰۰٫۱۹۷  ۲۰٫۱۲۷٫٥۱٥ المواد االساسية
 ۱۳٫۹٤  ۱٥٫۱۰٦٫۰۰۳  ۲۱٫٦۰۱٫٦۸۲ الرعاية الصحية
 ۸٫۱۰  ۸٫۷۷٤٫۱۳۹  ۱۰٫۷۹۱٫٤۳٤ السلع الرأسمالية

 ٦٫۹٥  ۷٫٥۲۷٫۷۷٥  ۹٫٦٤۹٫۹٦۳ النقل

 ٥٫٥٦  ٦٫۰۲۰٫٥۱۰  ٥٫۷۳٥٫٤۷٥ االستهالكيةالخدمات 

 ٥٫۱٤  ٥٫٥٦۸٫۹۱۲  ٥٫٥٦۳٫۳۷٥ تجزئة السلع الكمالية
 ٤٫٤٤  ٤٫۸۱۳٫۲۰۳  ٦٫۳٤٥٫۲۰۸ إدارة وتطوير العقارات

 ۳٫۸٤  ٤٫۱٦۳٫۲۷۸  ٤٫۳٦٥٫۳۰۷ التأمين

 ۳٫٦۷  ۳٫۹۷۹٫۲٤۹  ۳٫۹۰۰٫۱٤۷ الطاقة
 ۳٫٥۳  ۳٫۸۲۱٫۰۰۳  ۳٫۹۹٦٫٥۸٦ نتاج األغذيةإ

 ۲٫۱۹  ۲٫۳۷۷٫۳۱۳  ۲٫۲۸۲٫٦٦۷ المرافق العامة

 ۲٫۰۸  ۲٫۲٥۷٫۲۲۷  ۲٫٦٤۷٫۸٦۰ الخدمات التجارية و المهنية

 ۱٫٤۲  ۱٫٥۳۹٫٦۰۹  ۱٫٥۲٦٫۰٤۱ الصناديق العقارية المتداولة

 ۱٫۰۲  ۱٫۱۰۸٫٥۲۲  ۱٫۱٤٦٫۲۱۸ تصاالتاال

 ۰٫۹۹  ۱٫۰۷۰٫۲۰۱  ۱٫۱٥۲٫٤٦٤ تجزئة األغذية
 األدوية

 

٥٤٥٫۸٥۰  ٥۳٤٫٥٥۱  ۰٫٤۹ 

 ۱۲۱٫۷۳۰٫۱۱۹  ۱۰۸٫۳۷۷٫۱۰٦  ۱۰۰ 
 

 القيمة السوقية  التكلفة القطاع     
النسبة المئوية 
 للقيمة السوقية ٪

  ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱ 

 ۲۰٫۹۲  ٤٥٫٤۷۱٫۷٦۳  ٤٦٫٤۹۹٫۱٦۸ المواد االساسية

 ۲۰٫۸۹  ٤٥٫٤۰۸٫۱۲٦  ٥۱٫۳۱۱٫٥۱۸ الرعاية الصحية

 ۱۸٫۰٥  ۳۹٫۲۳۱٫٦٥۷  ۳۹٫٦۱٤٫۳۸۰ إدارة وتطوير العقارات

 ۱۰٫٦۸  ۲۹٫۷۳۹٫۳۹۱  ۳۷٫۸۷۰٫۷٦٤ النقل

 ۱۳٫٥۹  ۲۹٫٥۳۹٫۰۷۷  ۲٦٫٥٦۱٫۲٤٦ السلع الكماليةتجزئة 

 ۹٫۳٤  ۱۹٫٦٤۰٫۸۹۰  ۱۷٫٦۱۳٫٥٥٦ البنوك

 ۲٫٥٤  ٥٫٥۱۸٫۷۲۹  ۷٫۰۳۹٫۷۹٥ السلع طويلة األجل

 ۱٫۲۹  ۲٫۸۱۲٫٤۸۹  ۲٫۸۱۰٫۹۱۹ السلع الرأسمالية

 ۲۲۹٫۳۲۱٫۳٤٦  ۲۱۷٫۳٦۲٫۱۲۲  ۱۰۰ 

  

 

 

 

 

 

 

 



 صندوق أصول وبخيت لإلصدارات األولية
 (صندوق اسهم استثماري مفتوح)

 مدار من قبل شركة أصول وبخيت االستثمارية
 إيضاحات حول القوائم المالية

 م۲۰۱۸ديسمبر  ۱۱للسنة المنتهية في 
 (جميع المبالغ بالريال السعودي)

۱٤ 

 

 (تتمة)ئرح أو الخسااربخالل األاستثمارات مدرجة قيمتها العادلة من  . ۸

 القيمة السوقية  التكلفة القطاع
النسبة المئوية 

 للقيمة السوقية ٪

 ۲۰۱۷يناير  ۱ 

 ۲۳٫۳۹  ٤۱٫۹۳۹٫۰۰۲  ٤۱٫۱۹۹٫۸٤۰ الرعاية الصحية

 ۱۹٫۳۲  ۳٤٫٦۳٦٫۸۷۷  ۲۲٫٤۷۷٫٦۳۰ نقل

۹ألية   ۱۷٫٤٦  ۳۱٫۲۹۹٫۲۷۱  ۲۲٫٥۹۱٫۱۱۳ المواد ا

 ۱۲٫۷٦  ۲۲٫۸۸۰٫۹۷۳  ۲٥٫۷۳٥٫٦۱۹ البنوك

 ۷٫٥۲  ۱۳٫٤۸۳٫۳۸٦  ۱۲٫٦۹٦٫۹۹۱ الطاقة

 ٥٫٦۰  ۱۰٫۰٥۰٫۳۷٦  ۱۱٫٦۲۳٫۹۲۰ تجزئة السلع الكمالية

 ٤٫۸۱  ۸٫٦۳۳٫٥۰٥  ۷٫٥٥۱٫۸٥۳ تأمين

 ٤٫۳۳  ۷٫۷٥۷٫۰۲٦  ۷٫٦٥۸٫٦٦۲ خدمات تجارية ومهنية

 ۳٫۲٦  ٥٫۸٤٥٫۸٤۰  ٥٫۸۲۰٫۱۹۷ السلع طويلة االجل

 ۱٫٥٥  ۲٫۷۷۳٫۰۱۰  ۲٫۲۰۲٫٦۷۹ إنتاج األغدية

 ۱٥۹٫٥٥۸٫٥۰٤  ۱۷۹٫۲۹۹٫۲٦٦  ۱۰۰ 

 

 المعامالت الع االطراف ذات عالقة  .۹
 

عماله مع األطراف ذات العالقة. واألطراف ذات الالالالة هم مدير الصندوق عتيادي أليتعامل االالالالالق الالل السياق اال
 .وأمين الحفظ

ل الصندوق أتعاب  سنوياً من صافي موجودات  ٪۰٫٥سنوياً وأتعاب حفظ  ٪۲إدارة بواقع يقوم مدير الصندوق بتحمي
الصندوق التي تحسب على أساس ييمو. كما يقوم مدير الصندوق باسترداد أي مصروفات أخرى متكبدة نيابة عن الصندوق 

من رسوم  ٪٥ع كأتعاب المراجعة ومكافأة مجلس اإلدارة وأي مصروفات أخرى مماثلة. تحسب مكافأة مجإلإل اإلدارة بواق
.... ۳۰٫۰۰۰اإلدارة السنوية للصندوق وبحد أقصى   ريال سعودي لل

 من قيمة وحدات الصندوق المستردة. ٪۱٫۷٥يقوم مدير الصندوق بتحميل كل مستثمر رسوم استرداد مبكر بمعدل 

على  ۲۰۱۷ برديسم ۳۱و ۲۰۱۸ديسمبر  ۳۱ في تينالمنتهي للسنتينفيما يلي المعامالت مع األطراف ذات العالقة 
 :التوالي

 الطرف ذو العالقة

 

مب.  ۳۱  ۲۰۱۸ديسمبر  ۳۱ طبيعة المعامالت  ۲۰۱۷ديس

 شركة أصول وبخيت  الستثمارية
 ٤٫٥٤۱٫٤٦۸  ۲٫۹٥٥٫٥٥۲ أتعاب إدارة

 ۱٫۱۳٥٫۳٦۷  ۷۳۸٫۸۸۸ أتعاب حفظ 

 

 ۱۲۰٫۰۰۰  ۱۲۰٫۰۰۰ مكافآت سنوية أعضاء مجلس اإلدارة
 

 

 

 

 

 

 



 صندوق أصول وبخيت لإلصدارات األولية
 (صندوق اسهم استثماري مفتوح)

 مدار من قبل شركة أصول وبخيت االستثمارية
 إيضاحات حول القوائم المالية

 م۲۰۱۸ديسمبر  ۱۱للسنة المنتهية في 
 (جميع المبالغ بالريال السعودي)

۱٥ 

 

 (تتمة) المعامالت مع االطراف ذات عالقة.  ۹

 رصدة االطراف ذات عالقة مما يلي :أتتكون 
 الرصيد الختامي الدائن  
 ۲۰۱۷يناير  ۱  ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱  ۲۰۱۸ديسمبر  ۳۱ طبيعة المإلاإلإلة 

       
شركة أصول 

 ۱٫۳۰۲٫٦۲٤  ۱٫۰۷٥٫۷۰٥  ٥۷۹٫۷٤۰ ادارةتعاب ا وبخيت االستثمارية

 ۳۲٥٫٦٥٦  ۲٦۸٫۹۲٦  ۱٤٤٫۹۳٥ اتعاب حفظ 

 
النقد لدى حساب 
 ۸۲٫۰۳۷٫۸٤۹  ۹۹۹٫۷۲۱  ٦٫۸٥۷٫۳۳۱ وساطة استثماري

أعضاء مجلس 
إل إلية اإلدارة  ۸٥٫۱٥۸  ۱۲۰٫۰۰۰  ۱۲۰٫۰۰۰ مكافآ

 
 اإلنماء( الحفظ ألمين المستحقة والمدفوعات الصندوق عمليات بتشغيل الخاصة اإلدارية روفاتالمص الحفظ أتعاب تشمل

 .)لالستثمار
 

 من االستثمارات المقاسة بالقيمال العادلال الال الالال األرباح أو الخسائر/ (الخسائر) صافي الربح  .۱۰

ب.  ۳۱  ۲۰۱۸ديسمبر  ۳۱   ۲۰۱۷ديسم
من بيع االستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خالل  خسائر المحققة

 )۱۱٫۸٤۰٫۰٦۰(  )۸٫۲۳٥٫۰۳۹( األألباح أو الخسائر
غير المحققة من إعادة تقييم االستثمارات المقاسة بالقيمة  خسائر

 )۱۱٫۹٥۹٫۲۲٤(  )۱۱٫۸۰٤٫٦٥۹( العادلة من خالل األألباح أو الخسائر
 )۲۰٫۰۳۹٫٦۹۸(  )۲۳٫۷۹۹٫۲۸٤( 

 
. .لفئة   .۱۱  االدوات المالية حس

 

 التكلفة المطفأة ۲۰۱۸ديسمبر  ۳۱
القيمة العادلة من 

أو خالل الربح 
 ةالخسار

   الموجودات والمطلوباتالموجودات كما في قائمة 
 -- ٦٫۸٥۹٫٤٦٤ النقدية وشبه ال۹قدية

 312.133.311 -- ةأو الخساراالستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة الال الالل الربح 
 -- ۷۷۷٫۲۹۲ أرباح مستحقةتوزيعات 
 312.133.311 ۷٫۰۳٦٫۸٥٦ اإلجمالي

 

 ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱
 التكلفة المطفأة 

القيمة العادلة من 
أو خالل الربح 

 ةالخسار
   الموجودات والمطلوباتالموجودات كما في قائمة 

 -- ۷۹٤�٥٥۰�۱ النقدية وشبه الالقدية
 ۱۲۲�۳٦۲�۲۱۷ -- ةأو الخساراالستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة الال الالل الربح 

 ۱۲۲�۳٦۲�۲۱۷ ۷۹٤�٥٥۰�۱ اإلجمالي

 



 صندوق أصول وبخيت لإلصدارات األولية
 (صندوق اسهم استثماري مفتوح) 
 مدار من قبل شركة أصول وبخيت االستثمارية 

 ايضاحات حول القوائم المالية 
 م۲۰۱۸ديسمبر  ۱۱للسنة المنتهية في 

السعودي)(جميع المبالغ بالريال   

۱٦ 

 

ل...  .۱۱  (تتمة) االدوات المالية حسب ا

 التكلفة المطفأة ۲۰۱۷يناير  ۱
القيمة العادلة من 

أو خالل الربح 
 ةالخسار

   والمطلوباتالموجودات الموجودات كما في قائمة 
 -- ۱٥۸�۱۳۳�۸٦ النقدية وشبه الالقدية

 ۲٦٦�۲۹۹�۱۷۹ -- ةأو الخساراالستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة الال الالل الربح 
 ۲٦٦�۲۹۹�۱۷۹ ۱٥۸�۱۳۳�۸٦ اإلجمالي

كما في  ة المطةأف. بفئة كمطلوبات مالية يتم قياسها  ۲۰۱۸ديسمبر  ۳۱تم تصنيف كافة المطلوبات المالية  تم تصنيف كما التكلف
على أنها فئة مطلوبات مالية أخرى وتم قياسها بالتكلفة  ۲۰۱۷يناير  ۱و  ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱جميع المطلوبات المالية كما في 

 المطفأة.

 إدارة المخاطر المالية .۱۲

 عوامل المخاطر المالية ۱-۱۲

مخاطر السوق ، ومخاالال االئتماومخا ، نطر السيولة ،  أنشطه الصندوق عرضه لمجموعه متنوعة من المخاطر المالية:إن 
ي مدير الصندوق  ،عليها والرقابةومدير الصندوق مسؤول عن تحديد المخاطر  ،والمخاطر التشغيلية ويشرف مجلس الصندوق عل

ة ...ندوق.  اإلدارةعن  االمروهو مسؤول في نهاية   العام

 .. حكام أشروط و ألول لتنفيذها علي الحدود التي يضعها مجلس الصندوق. وللصندوقفي المقام اعليها بة ارقوالتحديد المخاطر ي
 عادةتحدد استراتيجياته التجارية الشاملو ، ةتحمله للمخاطر ، وفلسفته العامداره المخأل ةاطر ، وهو ملزم باتخاذ إجراءات إلتوثق و
ً  تهحفظمتوازن  را.. إلرشادات اال وفقا  ستث

. ..ا.يب  ي...د. ا..ندو  .باألسفل مختلف أنواع المخاطر الألي يتألرأل ألألا ؛ ويرد ألرأل ألألألأل األألاأليب وإدارةلقياس  مخ...ةو

ا.. السوق   -أ  مخ

.س.ر  مخاطر ا

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

ألسعار في المقام األول من عدم  ي يحتفظ بها الصندوق. وتنويع مدير  التأكدوتنشا مخاطر ا مأل األسعار المستقبلية لألدوات المالية الت
 ى، كان لدلماليتاريخ المركز االمالية. وفي  واتدعن كثب حركه أسعار استثماراته في األ ومراقبة محفظته االستثماريةالألألدوق 

 .المستثمر صناديقفي  الملكيةالصندوق استثمارات في 

 

 

 

 

 

 



 صندوق أصول وبخيت لإلصدارات األولية
 (صندوق اسهم استثماري مفتوح) 
 مدار من قبل شركة أصول وبخيت االستثمارية 

  ايضاحات حول القوائم المالية 
 م۲۰۱۸ديسمبر  ۱۱في للسنة المنتهية 

 (جميع المبالغ بالريال السعودي)

۱۷ 

 

 (تتمة) إدارة المخاطر المالية .۱۲

 (تتمة) عوامل المخاطر المالية ۱-۱۲

 (تتمة)مخاطر السوق   -أ
) والعائد إلى التغير ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱األثر على صافي قيمة األصول (نتيجة للتغير في القيمة العادلة لالستثمارات كما في 

يلي: ،الوحدات على أساس تركزات الصناعة مالكيالمحتمل في مؤشرات حقوق   مع ثبات جميع المتغيرات األخرى كما 

 
 ۲۰۱۷يناير  ۱ ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱ ۲۰۱۸ديسمبر  ۳۱

 
 القطاع

التغير 
لمعقول  ا

 المحتمل %

التأثير على 
صافي قيمة 

 األصول

التغير 
لمعقول  ا

 المحتمل %

التأثير على 
صافي قيمة 

 األصول

التغير 
لمعقول  ا

 المحتمل %

التأثير على 
صافي قيمة 

 األصول

       

 ۹۹۳�۳۱۲ %۱ ٤۷۲�٤٥٤ %۱ ۱۷٦٫۰۰۲ %۱ المواد االساسية

 ۳۹۰�٤۱۹ %۱ ۰۸۱�٤٥٤ %۱ ۱٥۱٫۰٦۰ %۱ الرعاية الصحية

 -- -- ۳۱۷�۳۹۲ %۱ ٤۸٫۱۳۲ %۱ إدارة وتطوير العقارات

 ۳٦۹�۳٤٦ %۱ ۳۹٤�۲۹۷ %۱ ۷٥٫۲۷۸ %۱ النقل

 ۳٥۱�۸٦۳ %۱ -- -- ٤۱٫٦۳۳ %۱ تأمين
 -- -- -- -- ٦۰٫۲۰٥ %۱ الخدمات االستهالكية
 ٥۰٤�۱۰۰ %۱ ۳۹۱�۲۹٥ %۱ ٥٥٫٦۸۹ %۱ تجزئة السلع الكمالية

 ۸۱۰�۲۲۸ %۱ ٤۰۹�۱۹٦ %۱ ۲۲۱٫۱٥٤ %۱ البنوك

 ٥۸٤�٥۸٤ %۱ ۸۷۳�٥٥۱ %۱ -- %۱ السلع طويلة األجل

 -- -- ۲٤۹�۲۸۱ %۱ ۸۷٫۷٤۱ %۱ السلع الرأسمالية

 ۸۳٤�۱۳٤ %۱ -- -- ۳۹٫۷۹۲ %۱ الطاقة

 ۷۰۳�۷۷٥ %۱ -- -- ۲۲٫٥۷۲ %۱ خدمات تجارية ومهنية
 ۳۰۱�۲۷۷ %۱ -- -- ۳۸٫۲۱۰ %۱ إنتاج األغذية

 -- -- -- -- ۱۰٫۷۰۲ %۱ االغذية تجزئة
 -- -- -- -- ۳۳٫۷۷۳ %۱ المرافق العامة

 -- -- -- -- ۱٥٫۳۹٦ %۱ الصناديق العقارية المتداولة
 -- -- -- -- ۱۱٫۰۸٥ %۱ االتصاالت

 -- -- -- -- ٥٫۳٤٦ %۱ األدوية
 

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

.خ.  في أرصدة البنوك والمدينون.مالية للطرف اآل  يتعرض الصندوق لمخاطر ائتمان في محفظته االستثمارية 

ى الحد من مخاطر االئتمان عن يسعى الصندوق إل .اطراف ذو تصنيف جيدسياسة الصندوق للدخول في عقود أدوات مالية مع 
مالال مع نظراء محدديو ، نتقييم الجدارة االئتمانية  لمخاطر االئتمانطريق رصد التعرض   .باستمرار لنظرائهم، والحد من المعا

 
 مخاطر السيولة  -ج

زاماته بالكامل عند استحقاقها مخاطر السيولة هي خطر ان الصندوق قد ال يكون قادرا علي توليد الموارد النقدية الكافية لتسويه ا.ت
 وأ ال يمكن ان يفعل ذلا كال بشروط غير مواتيه من الناحية المادية.

نص شروط الصندوق  معرضه لمخاطر  فإنهاالتالي وبللوحدات في كل يوم عمل سعودي ،  واالستردادعلي االكتتاب  وأحكامهوت
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



 صندوق أصول وبخيت لإلصدارات األولية
 (صندوق اسهم استثماري مفتوح) 
 مدار من قبل شركة أصول وبخيت االستثمارية 

  ايضاحات حول القوائم المالية 
 م۲۰۱۸ديسمبر  ۱۱في للسنة المنتهية 

 (جميع المبالغ بالريال السعودي)

۱۸ 

 

 إدارة المخاطر المالية (تتمة).  ۱۲

 (تتمة) عوامل المخاطر المالية ۱-۱۲

 (تتمة) مخاطر السيولة  -ج

. .ر..  ير ا..... .. . السيولة عن طريق ضمان توافر أموال كافيه للوفاء بأي التزامات عند نشوئها ، اما عن متطلبات ويقو
االستثمارات أو عن طريق الحصول علي قروض قصيرة األجل من مدير  محفظةطريق االشتراكات الجديدة أو تصفيه 

 الصندوق.

 المخاطر الالالاليلية -د

هي خطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناجمة عن مجموعه متنوعة من األسباب المرتبطة بالعمليات  المخاطر التشغيلية
خدمات الصندوق ومن الخارج  مقدم عن طريقالتي تدعم أنشطه الصندوق سواء داخليا أو خارجيا لبنية التحتية والتكنولوجيا وا

 السوق مثل تلك الناشئة عن المتطلبات القانونية والتنظيمية. عوامل الخرى غيال االئتمان والسيولة والعملة ومخاطر

ق في أداره المخاطر التشغيلية من أجل الموازنة بين الخسائر المالية واالضرار التي تلحق بسمعته وبين  ف الصندو ويتمثل هد
 .الوحدات لمالكيتحقيق هدفه االستثماري المتمثل في توليد عوائد 

 تقدير القيمة العادلة ۲-۱۲

.....مة في  . ال يقوم الصندوق بتصنيف قياسات القيمة العادلة باستخدام التسلسل الهرمي للقيمة العادلة التي تعكس أهمية المدخال

ت. التسلسل الهرمي للقيمة العادلة لديه المستويات التالية:  القيام بهذه القياسا

يها في تاريخ القيا المألتوى األول: األألعار المتداولة في سوق تي يمكن للشركة الوصول إل   س.نشط لنفس األداة أو ما يطابقها ال

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

 .مدخالتها الهامة وفقاً لمعلومات السوق القابلة للمالحظة

  .لثالث: أساليب التقويم التي لم تحدد أي من مدخالتها الهامة وفقاً لمعلومات السوق القابلة للمالحظةالمستوى ا

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

استثماراته بصافي قيمه األصول  يستردق ان يعتقد مدير الصندوق انه كان بإمكان الصندوفي تاريخ قائمة الموجودات والمطلوبات 

 لقيمتها العادلة. قريبةوالمبالغ المستحقة الدفع  اآلخرون دينونلمل مطروحاً منها مخصص الهبوطالقيمة الدفترية  للوحدة.

 

 اخر يوم تقييم  .۱۳
 

 .م۲۰۱۸ديسمبر  ۳۱ هو للسنةتقييم كان آخر يوم 

 اعتماد القوائم المالية  .۱٤

ل مجلس إدارة الصندوق ف من الماليةتمت الموافقة على هذه القوائم   .)م۲۰۱۹ مارس ۲۲ الموا) ـهفق۱٤٤۰رجب  ۱٥ يقب
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