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   Osool & Bakheet IPO Fund Annual Report                                                                            صدااا  اوأولي بخيت لإلو  أصول صندوقلالتقرير السنوي 

 معلوما  صندوق االستثماا: - أ

 

 اسم صندوق االستثماا: 1

 .لإلصدارات األوليةبخيت  أصول و صندوق

 

 :و سياسا  االستثماا وممااستهأهداف  2

( مر  أصرول وبخيرت ألسراال االصردارات األوليرةوهو مؤشرر  ترشادياالستتمثل أهداف "الصندوق" في تنمية رأس المال من خالل تحقيق عائد نسبي ايجابي )مقارنة بالمؤشر 

حرديثا  فري  وكرللك أسراال الشرركات المدر رة لشركات السعودية المسراهمةاإلصدارات األولية لتحمل أدنى مستوى ممكن من المخاطر وذلك من خالل االستثمار في أساال 

يرال السريولة بالر المخراطر وعاليرةار السريولة النقديرة المتروفري فري الصرندوق فري اسرتثمارات منخ  رة خالل أول ثالث سنوات من إدرا ارا واسرتثمسوق األساال السعودية 

أي أنه بإمكران المشرترك االشرتراك واالسرترداد خرالل فترري عمرر الصرندوق. كمرا أن م توح"، ال"ق من النوع إن الصندوق أسواق النقد أو ايداعات البنوك(. صنادي السعودي )مثل

. عمر الصرندوق هرو م تروح أية أرباح على المشتركين فيه، بل سيعاد استثمار  مي  األرباح المحصلة في الصندوق مما سينعكس على سعر وحدي الصندوق يوزع الصندوق لن

 المدي.

 

 :سياسا  توزيع الدخل و اوأاباح 3

صندوق مملوك من قبل المشتركين فإناال يتشراركون فري ربرخ وخسراري الصرندوق كرل ولن يتال توزي  أي أرباح على المشتركين. وبما أن السيعاد استثمار األرباح في الصندوق 

  بنسبة ما يملكه من وحدات في الصندوق.
 

 

 :بيان )بخط عريض( يفيد بأن تقااير الصندوق متاح  عند الطلب وبدون مقابل 4

ديق االسوتثماا الصواداع عوي هي و  يتم إعداد جميع تقااير صندوق أصوول وبخيوت لإلصودااا  اوأوليو  و قواا وأحئوا  الا و  صونا

 الوحدا  عند طلبها وبدون أي مقابل.السوق المالي  وهي متاح  لجميع مالئي 

  

 أداء الصندوق: - ب
 

 جدول مقاان  يغطي السنوا  الثالث اوأخيرع )أو منذ تأسيس الصندوق( يوضح: 1

 

 2014 2015 2016 
صافي قيمرة أصرول الصرندوق  .أ 

 في نااية كل سنة مالية.
470,694,423.27 433,052,653.09 263,657,025.21 

قيمرة أصرول الصرندوق  صافي .ب 

لكل وحدي في نااية كل سنة 

 مالية.

2.33 2.01 1.92 

أعلرررى صرررافي قيمرررة أصرررول  .ج 

الصندوق لكل وحردي عرن كرل 

 سنة مالية.

 17/09/2014في تاريخ: 

504,848,637.70 

 23/07/2015في تاريخ: 

651,278,053.14 

 03/01/2016في تاريخ: 

435,853,357.28 

أقرررل صررررافي قيمررررة أصررررول 

الصندوق لكل وحردي عرن كرل 

 سنة مالية.

 04/02/2014في تاريخ: 

192,828,811.31 

 04/12/2015في تاريخ: 

422,416,068.42 

 24/10/2016في تاريخ: 

250,016,620.99 

عرردد الوحرردات المصرردري فرري  .د 

 نااية كل سنة مالية.
202,290,615.69 215,033,601.48 137,436,432.48 

قيمررة األربرراح الموزعررة لكررل  .ه 

 وحدي ) حيثما ينطبق(.

 غ/م غ/م غ/م

 %2.56 %2.60 %2.68 نسبة المصروفات. .و 
 

 سجل أداء يغطي: 2

 العائد اإل مالي لسنة واحدي, وثالث سنوات, وخمس سنوات, )أو منل التأسيس(. .أ 

 

 سنوا  5 سنوا  3 سنه واحدع

-4.74% 16.40% 126.26% 
 

 

 

 :العشر الماضية )أو منل التأسيس( إل مالي السنوي لكل سنة من السنوات الماليةالعائد ا .ب 
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2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

-4.74% -13.45% 41.18% 56.66% 24.08% 13.47% 3.83% 25.43% -42.62% 
 

مار على مدار العام. ويجب أي ا  اإلفصراح بشركل واضرخ عرن إ مرالي نسربة المصرروفات,  دول يوضخ مقابل الخدمات و العموالت و األتعاب التي تحملاا صندوق االستث .ج 

 :ق اإلع اء من أي رسوم أو تخ ي ااويجب اإلفصاح عن ما إذا كانت هناك أي ظروف يقرر فياا مدير الصندو

 

 القيم  بالريال المصرو ا 

 46,666.67 فوائد مدفوعة
 279,040.00 مصاريف التعامل )الوساطة(

 6,575,971.16 رسوم اإلداري

 35,000.00 رسوم التدقيق

 1,637,197.60 رسوم الح ظ

 85,158.00 رسوم أع اء مجلس اإلداري

 0 أتعاب المستشار القانوني

 30,000.00 رسوم حساب المؤشر االسترشادي

 7,500.00 رسوم المرا عة واإلفصاح للايئة

 230 مصروفات أخرى

 3,461.00 ولرسوم االدراج في تدا

 8,700,224.43 مجموع المصرو ا 
 

 264,035.09 ايرادات رسوم االسترداد المبكر

 8,436,189.34 صا ي المصرو ا  السنوي 
 

 يجب تطبيق قواعد حساب بيانات األداء وأي افتراض بشكل متسق: .د 

 تال تطبيقاا في ال قرات )أ(، )ب(، و )ج( أعاله.

 

 لفترع و أثر   ي أداء الصندوق, يجب اإل صاح عنها بشئل واضح.إذا حدثت تغيرا  جوهري  خالل ا 3

" نقطة أعلى" على مقسما  " نقطة أخ ض" مناا مطروحا  " نقطة أعلى)" العام خالل التغير مدى نسبة وصلت حيث 2016 عام خالل قوية تلبلبات الرئيسي السوق مؤشر شاد

 ال ترري خرالل الصرندوق مردير حراول. %4.3برر ارت راع على المؤشر وأغلق, سنوي أساس على %9.7 عند كان معياريال االنحراف بينما%25.4 كان( العام خالل المؤشر وصلاا

 نسربتاا كانرت بينمرا, %22.3  العرام أول الصرندوق حجال من السيولة نسبة كانت حيث العام خالل السيولة من نسبة امتالكه خالل من االرشادي المؤشر تغير مخاطر تخ يف

 %9.4عنرد  الصرندوق وحردي لسرعر المعيراري االنحرراف وكان االرشادي بالمؤشر المتعلقة المخاطر زاد بينما المطلقة الصندوق مخاطري خ ض ما%32.0  العام نااية )السيولة(

 .2016 عام خالل

 

وقوراا التصوويت )موا وق ي  يور اإل صاح عي ممااسا  التصويت السنوي  على أن ت توي اسم المصدا وتاايخ الجمعيو  العموميو  وموضووع التصوويت  4

 موا قي االمتناع عي التصويت(.

 

 01/03/2016 المتقدم 

 أوافق م2015/12/31التصويت على ماورد في تقرير مجلس اإلداري عن العام المالي المنتاي في 
 م  2015/12/31التصويت على مصادقة القوائال المالية للشركة عن السنة المنتاية في 

 أوافق حساباتوتقرير مرا   ال

 أوافق م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية  2015التصويت على إبراء ذمة أع اء مجلس اإلداري عن أعمالاال خالل عام 
%( مررن رأس المال باإلضافة الى ماتال توزيعه من 7.5( مليون لاير وبنسبة )123التصويت على توزي  أرباح على المساهمين عن الرب  الراب  بواق  )

%( من رأس المال ليصبخ ا مالي ماتال 22.5( مليون لاير وبنسبة )369ح بناء على اقتراح مجلس اإلداري عن األرباع الثالثة السابقة بواق  )األربا

%( من رأس المال وتكون أحقية األرباح للرب  الراب  30( مليون لاير وبنسبة )492م هو )2015-12-31توزيعه عن السنة المالية المنتاية في 

 أوافق مساهمين المقيدين بسجالت تداول يوم إنعقاد الجمعية.لل
( لاير لكل ع و من أع اء مجلس اإلداري عن السنة المالية 200.000التصويت على توصية مجلس اإلداري بصرف مكافأي أع اء مجلس اإلداري بواق  )

 أوافق م.2015ديسمبر  31المنتاية في 

 أوافق م.2015ديسمبر  31اإلداري عن العام المالي المنتاي في التصويت على إبراء ذمة أع اء مجلس 
أتعابه  التصويت على توصية لجنة المرا عة بشأن إختيار مرا   الحسابات الخار ي لمرا عة القوائال المالية رب  السنوية والسنوية للشركة وتحديد

 ممتن  م.2016للعام المالي 
 29/03/2016 أسمنت نجران

 أوافق م.31/12/2015رير مجلس اإلداري عن السنة المالية المنتاية في لتصويت على تق

 أوافق م.31/12/2015التصويت على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتاية في 

 أوافق م.31/12/2015التصويت على القوائال المالية للسنة المالية المنتاية في 
 أوافق م.2015اري عن العام المالي التصويت على إبراء ذمة أع اء مجلس اإلد

م والبيانات المالية 2016التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المرا عة لمرا عة حسابات الشركة للعام المالي 

 ممتن  الرب  سنوية وتحديد أتعابه.
( مائتي الف لاير سعودي 200,000عودي كمكافأي ألع اء مجلس اإلداري بواق  )( مليون وثمانمائة ألف لاير س1,800,000التصويت على صرف مبلغ )

 أوافق م.31/12/2015لكل ع و عن السنة المالية المنتاية في 
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ن %( من رأس المال باإلضافة الى ماتال توزيعه م5( لاير وبنسبه )85,000,000التصويت على توزي  أرباح على المساهمين عن النصف الثاني بواق  )

%( من رأس المال ليصبخ إ مالي ماتال توزيعه عن 5( لاير وبنسبه )85,000,000األرباح بناءا  على اقتراح مجلس اإلداري عن النصف األول بواق  )

ين %( من رأس المال وتكون أحقية األرباح النصف الثاني للمساهم10( لاير وبنسبه )170,000,000م )31/12/2015السنة المالية المنتاية في 

 أوافق  المقيدين بسجالت تداول يوم انعقاد الجمعية.
 أوافق  ( من النظام األساسي للشركة بإضافة أغراض للشركة حسب المرفق.3التصويت على تعديل المادي )

 06/04/2016 الب ري

 أوافق م .2015التصويت على ما ورد بتقرير مجلس اإلداري عن العام المالي 
 أوافق م .31/12/2015م ، وعلى حساب األرباح والخسائر عن السنة المنتاية في 31/12/2015ة العمومية للشركة كما في التصويت على الميزاني

 أوافق م .2015التصويت على إبراء ذمة أع اء مجلس اإلداري عن العام المالي 

 أوافق م .31/12/2015التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتاية في 
%( من رأس المال ، وتكون أحقية 25( لاير لكل ساال وبنسبة )2.5( لاير ، بواق  )984,375,000التصويت على توزي  أرباح على المساهمين بمبلغ )

 أوافق األرباح للمساهمين المقيدين بسجالت تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية .
مائتي ألف لاير لكل  -( لاير 200,000كمكافأي ألع اء مجلس اإلداري بواق  ) -مليون وثمانمائة ألف لاير  - ( لاير1,800,000التصويت على صرف مبلغ )

 أوافق م31/12/2015ع و عن السنة المالية المنتاية في 
 26/06/2016 شرك  الشرق اوأوسط للواق

 أوافق م.31/12/2015لتصويت على تقرير مجلس اإلداري عن السنة المالية المنتاية في 

 أوافق م.31/12/2015التصويت على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتاية في 

 أوافق م.31/12/2015التصويت على القوائال المالية للسنة المالية المنتاية في 
 أوافق م.2015التصويت على إبراء ذمة أع اء مجلس اإلداري عن العام المالي 

% من رأس 5هللة للساال الواحد وهو ما يمثل  50مليون ريرال(، بواق  25قدرها ) 2015لس اإلداري بتوزي  أرباح عن العام التصويت على توصية مج

سيكون بنااية تداول يوم ا تماع الجمعية العامة العادية للمساهمين المقيدين بسجالت تداول يوم  2015المال، علما  بأن تاريخ أحقية أرباح العام 

 أوافق عية هلا وسيتال اإلعالن عن تاريخ التوزي  بعد أخل موافقة الجمعية على ذلك.ا تماع الجم
التصويت على توصية لجنة المرا عة بخصوص تعيين مرا   الحسابات الخار ي من بين مكاتب المحاسبة التي تقدمت بعروضاا لتدقيق حسابات 

 ممتن  وتحديد أتعابه. 2016الشركة رب  السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية 
 التصويت على تجديد الترخيص لعام قادم باألعمال والعقود التي سوف تتال بين الشركة وأطراف ذات عالقة والتي ألع اء مجلس اإلداري مصلحة

 مباشري او غير مباشري فياا وذلك على النحو التالي:
والتي يملك بعض حصصاا بصوري غير مباشري السادي/سليمان عبد القادر المايدب التعامالت بين الشركة والشركة المتحدي للصناعات التعدينية -أ

 لاير. 9420111مبلغ وقدره  2015وعماد عبدالقادر المايدب أع اء مجلس إداري الشركة، علما بان حجال التعامالت خالل العام 

ي غير مباشري السادي/سليمان عبد القادر المايدب وعماد عبد التعامالت بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء والتي يملك بعض حصصاا بصور-ب
 لاير. 1092682مبلغ وقدره  2015القادر المايدب أع اء مجلس إداري الشركة، علما بان حجال التعامالت خالل العام 

سليمان عبد القادر المايدب وعماد التعامالت بين الشركة وشركة المايدب لألمداد ال ني والتي يملك بعض حصصاا بصوري غير مباشري السادي/-ج
 لاير. 405مبلغ وقدره  2015عبد القادر المايدب أع اء مجلس إداري الشركة، علما بان حجال التعامالت خالل العام 

أبونيان ومحمد  التعامالت بين الشركة وشركة أبونيان للتوريدات الكاربائية والتي يملك بعض حصصاا بصوري غير مباشري السادي/عبد اإلله عبدهللا-د
 لاير. 118257مبلغ وقدره  2015عبدهللا أبونيان، علما بان حجال التعامالت خالل العام 

التعامالت بين الشركة وشركة تطوير وتشغيل المدن الصناعية والتي يملك بعض حصصاا بصوري غير مباشري السادي/ عماد عبدالقادر المايدب -هر
بدهللا أبونيان وعبد اإلله عبدهللا أبونيان أع اء مجلس إداري الشركة، علما بان حجال التعامالت خالل العام وسليمان عبد القادر المايدب ومحمد ع

 لاير. 3609897م مبلغ وقدره 2015

عبدهللا أبو التعامالت بين الشركة وشركة أبو نيان التجارية والتي يملك بعض حصصاا بصوري غير مباشري السادي/عبد اإلله عبدهللا أبونيان ومحمد -و
 لاير. 118960مبلغ وقدره  2015نيان، علما بان حجال التعامالت خالل العام 

ع و التعامالت بين الشركة وشركة تقنية المياه والبيئة المحدودي والتي يملك بعض حصصاا بصوري غير مباشري األستاذ/محمد عبدهللا أبو نيان -ز
 لاير. 150000مبلغ وقدره  2015ل العام مجلس إداري الشركة، علما بان حجال التعامالت خال

 علما  بأن إداري الشركة تؤكد أن هله التعامالت تقوم على أسس تجارية دون أي شروط ت  يلية بما يحقق مصلحة الشركة والمساهمين.

 ممتن 

 28/07/2016 المتقدم 

ة وتسعة وثالثين مليون وتسعمائة وخمسين ألف التصويت على توصية مجلس اإلداري برف  رأس مال الشركة من واحد مليار وستمائ
( لاير سعودي بنسبة تبلغ 1,967,940,000( لاير سعودي إلى واحد مليار وتسعمائة وسبعة وستين مليون وتسعمائة وأربعين ألف )1,639,950,000)

قيمة الزيادي المقترحة في رأس  ( أساال لمساهمي الشركة، على أن تسردد5( ساال مجاني لكل خمسة )1% وذلك عن طريق منخ واحد )20

( ساما  الى 163,995,000المال من بند األرباح المبقاي وبالتالي يزداد عدد األساال من مائة وثالثة وستين مليون وتسعمائة وخمسة وتسعين ألف )

ون مليون وسبعمائة وتسعة وتسعون ( ساما  بزيادي قدرها اثنان وثالث196,794,000مائة وستة وتسعين مليون وسبعمائة وأربعة وتسعين ألف )

( ساما . وتكون أحقية األساال المجانية لمالكي أساال الشركة المقيدين بسجالت تداول بنااية تداول يوم إنعقاد الجمعية ، وتعديل 32,799,000)

ي المقترحة في رأسمال الشركة إلى ( من النظام األساسي للشركة بما يت ق م  الزيادي المقترحة في رأس المال ، تادف هله الزياد7المادي )

 مالءمة رأسمال الشركة ألصولاا ودعال خططاا االستثمارية المستقبلية.

 أوافق

م، وذلك 30/09/2019م وتنتاي في 01/10/2016التصويت على إنتخاب مجلس إداري الشركة للدوري الجديدي ل تري ثالث سنوات قادمة تبدأ من 

 فقأوا باستخدام التصويت التراكمي.
 29/05/2016 ال مادي

 أوافق م31/12/2015التصويت على تقرير مجلس اإلداري عن السنة المالية المنتاية في 

 أوافق م.31/12/2015التصويت على تقرير المرا   الخار ي الخاص بالشركة عن السنة المالية المنتاية في 
 أوافق م.31/12/2015 التصويت على القوائال المالية المدققة عن السنة المنتاية في

 أوافق م.31/12/2015التصويت على إبراء ذمة أع اء مجلس اإلداري عن السنة المالية المنتاية في 
التصويت على اختيار مرا   الحسابات الخاص بالشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المرا عة لمرا عة وتدقيق القوائال المالية السنوية 

 أوافق م وتحديد اتعابه.2017م والرب  األول من 2016للعام المالي واألولية الرب  سنوية 
مليون لاير  90لاير/للساال، وإ مالي المبلغ الموزع  0.75م 2015التصويت على توصية مجلس اإلداري بصرف أرباح للمساهمين عن العام المالي 

رباح لمالكي أساال الشركة المقيدين في سجالت )تداول( بنااية تداول % من القيمة األسمية للساال الواحد وستكون أحقية األ7.5ونسبة التوزي  

 أوافق يوم انعقاد الجمعية العامة العادية.
 200,000م بواق  2015لاير )مليون وثمانمائة ألف لاير( مكافأي ألع اء مجلس اإلداري عن العام المالي  1,800,000التصويت على صرف مبلغ وقدره 

 أوافق  ( لكل ع و.لاير )مائتي ألف لاير
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م ولمدي ثالث 22/06/2016التصويت على انتخاب أع اء مجلس اإلداري من بين المرشحين في دورته الجديدي والتي ستبدأ بمشيئة هللا في 

 أوافق .سنوات، علما بأنه سيتال إعتماد طريقة التصويت التراكمي عند انتخاب أع اء مجلس اإلداري حسب ما ورد بالنظام األساسي للشركة
 يو د التصويت على العقود والتعامالت التي تمت م  األطراف ذات العالقة )مدي العقود سنة مالية وتجدد من قبل الجمعية العامة للمساهمين. وال

 بالعقود أية شروط ت  يلية باستثناء التعميد المباشر( وهي كما يلي:
 .اسال الع و: محمد صالخ الحمادي.1

 حمد صالخ الحمادي لتقنية المعلومات.اسال الشركة: مؤسسة م
 طبيعة التعاقد: توريد أ ازي حاسب آلي.

 لاير 34,935قيمة العقد م  الشركة: 

 .اسال الع و: د. عبدالعزيز بن محمد الحمادي.2

 اسال الشركة: شركة اكتل.
 طبيعة التعاقد: توريد مواد غلائية.

 لاير 559,630قيمة التعامالت م  الشركة: 

: محمد صالخ محمد الحمادي، والع و: د. عبدالعزيز محمد حمد الحمادي. اسال الشركة: اتحاد مؤسسة الحمادي للمقاوالت وشركة .اسال الع و3

 لاير. 187,201,816تطوير الرياض. طبيعة التعاقد: تن يل أعمال إنشائية لمستش ى الحمادي السويدي والنزهة. قيمة العقد م  الشركة: 

 أوافق

 

الموضوعا  التي تمت مناقشتها و القرااا  الصاداع عي ذلك بموا   -على سبيل المثال ال ال صر–ااع الصندوق السنوي على أن ي توي تقرير مجلس إد 5

  ي ذلك أداء الصندوق و ت قيق الصندوق وأهدا ه.

 أهال الموضوعات:

هرداف داء الصرندوق وتحقيرق األأ ناولتمواضي  و ميعاا تدي ع المجلس وقد ناقشم 2016خالل عام  ا تماعات 3بعقد  لإلصدارات األوليةقام مجلس اداري صندوق أصول وبخيت 

 ومن أهماا ما يلي:ستثمارية اإل

  وشرركة اليمامرة م 29/03/2016در رت بتراريخ أوسر  للرعايرة الصرحية والتري الشرق األ وشركةم 12/01/2016اكتتاب الصندوق في شركة االندلس التي أدر ت بتاريخ

 م.22/05/2016در ت بتاريخ أيدية التي للصناعات الحد

  ال ترري القادمرة حترى يكرون مرا عة أع اء مجلس إداري الصندوق ألداء الصندوق ومطالبة رئيس إداري األصول باالستمرار والمتابعة في رف  وتحسين أداء الصندوق خالل

 ضمن أف ل الصناديق االستثمارية في السوق المالية.

  التي حدثت مقارنة بالئحة صناديق اإلستثمار القديمة.يرات يوأبرز التغ هيئة السوق المالية عنالصادري  ر الجديدياالستثمامناقشة الئحة صناديق تال 

 نزول توضخ الخطوات واال راءات المتخلي من قبل الشركة لتحسين اداء الصندوق خالل ال تري القادمة وخاصة خالل فترات  لخطة عم أع اء المجلس بأن يتال وض  اقترح

 .السوق

 .العمل على زيادي ك اءي إداري األبحاث بما يتناسب م  وض  األسواق والخط  التوسعية للشركة 

 .مناقشة أهال المالحظات الخاصة بالصناديق والتي وردت من اداري الت تيش اثناء زياري هيئة السوق المالية للشركة 

 
ة وهي : أداء الصندوق ، االشتراكات واالستردادات، صافي قيمة االصول ، وعدد المشتركين . باالضافة الى استعراض بأن  مي  اال تماعات تحتوى على ارب  محاور أساسي علما  

 .السعودي اداء الصناديق المنافسة المو ودي في السوق
الرى ذلرك ح رور مردير  باإلضافةم  أع اء المجلس  ذها ومناقشتاااصول لشرح أهال الخط  والقرارات التي ينوي اتخويح ر هله اال تماعات بشكل دائال رئيس اداري األ

نظمرة وذلرك لمناقشرة  مير  القروانين واأل( من الئحة صناديق االستثمار الصادري عرن هيئرة السروق الماليرة 4)فقري  التاسعة والثالثونبالمادي  المطابقة وااللتزام عمال  

 التعاميال ذات العالقة في السوق المتطلبات المنصوص علياا في الئحة صناديق االستثمار واستعراض -على سبيل المثال ال الحصر  -واللوائخ ذات العالقة ويشمل ذلك 

 السعودي.

 

 القرارات الصادري:

 حكام تصدر بموافقة مجلس اداري الصندوق. مي  القرارات التي تخص الصندوق وخاصة فيما يتعلق بتغيير الشروط واأل 

 اري الصندوق وذلك للتأكد من فعالية االشراف ، وعدد مرات الح ور ، وعدد اال تماعات.اعداد التقييال اللاتي ألع اء مجلس اد 

 

 مدير الصندوق : -  
 :اسم وعنوان مدير الصندوق 1

ري والتعامرل و ( رخص بناء  على الئحة األشخاص المرخص لاال من هيئة السروق الماليرة لتقرديال خردمات اإلدا1010219805شركة أصول وبخيت االستثمارية. سجل تجاري رقال )

-1899فراكس  966-11-419-1797المملكة العربية السعودية، هاتف:  11526الرياض  63762(، العنوان: طريق الملك فاد، برج البحرين, دور الميزانين ص.ب. 08126-07الح ظ رقال )

 www.obic.com.sa الموق  االلكتروني 419-11-966
 :سم وعنوان مدير الصندوق مي الباطي ويأو مستشاا االستثماا )إن وجد(ا 2

 ال ينطبق

 

 مراجع  وأنشط  اإلستثماا خالل الفترع: 3

 القطاعات األكثر تركيزا  في بداية العام: .أ 

 النسب % القطاع

 %17.8 المواد األساسية

 %15.7 الرعاية الصحية

 %12.9 البنوك
 

 ااية العام:القطاعات األكثر تركيزا  في ن .ب 

 النسب % القطاع

 %15.9 الرعاية الصحية

http://www.obic.com.sa/
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 %13.1 النقل

 %11.9 المواد األساسية
 

 الشركات األكثر تركيزا  في بداية العام: .ج 

 النسب % الشرك 

 %11.2 هلي التجاريالبنك األ

 %8.0 شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية

 %7.1 الشركة السعودية للخدمات األرضية

 %6.3 شركة أسمنت المنطقة الشمالية

 %5.9 شركة الحمادي للتنمية واالستثمار
 

 الشركات األكثر تركيزا  في نااية العام: .د 

 النسب % الشرك 

 %13.1 الشركة السعودية للخدمات األرضية

 %8.7 هلي التجاريالبنك األ

 %6.7 شركة الشرق األوس  للرعاية الصحية

 %6.0 تروكيماوياتالشركة المتقدمة للب

 %5.4 شركة الحمادي للتنمية واالستثمار
 

 :تقرير عي أداء صندوق االستثماا خالل الفترع 4

 

 منذ التأسيس خمس سنوا  ثالث سنوا  منذ بداي  السن  شهر عااد

 %91.84 %126.26 %16.40 %4.74- %4.97 الصندوق

 %8.55- %35.50 %15.53- %13.68- %10.68 المؤشر اإلرشادي

 %24.48- %12.35 %15.53- %4.32 %3.00 مؤشر تداول
 

الل تفاصيل أي تغييرا  حدثت على شروط و أحئا  ومذكرع المعلوما  )بالنسب  للصندوق العا ( أو مستندا  الصندوق )بالنسب  للصندوق الخاص( خو 5

 الفترع:

 

 ارات األولية بناء  على موافقة هيئة السوق المالية بالتواريخ الموضحة ادناه:لإلصد بخيتتال القيام بالتعديالت التالية على شروط وأحكام صندوق أصول و
 م على إ راء التغييرات التالية:24/01/2016* صدرت موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 

  ملخص دليل الصندوق وقاام  المصطل ا : -1  
 المستشار القانوني: 

 محرامون والزمخشرري القاسرال  الى. وافري آلن م  بالتعاون ومستشارون محامون القاسال عبدالعزيز من القانوني المستشار شركة اسال تال التعديل في هلا البند نتيجة تغيير
  ديد. استراتيجي شريك دخول نتيجة. وافري آلن م  بالتعاون ومستشارون

 :حئا  الصندوقأصداا شروط وإتاايخ ( 5)المادع -2    

 يخ آخر شروط وأحكام تال الموافقة علياا من قبل هيئة السوق المالية.تال تغيير التاريخ حتى يعكس تار
 :اتعاب مراجع ال سابا  (3)الرسو  و المصاايف  قرع   (13)المادع -3  

وض المقدمرة مرن شرركات المرا عرة لاير، علما  بانه يعتبر أدنى سرعر مرن ضرمن العرر 35،000لاير الى  30,000تال تعديل المصاريف نظرا  لقيام المرا   الخار ي برف  السعر من 

 الخار ية.
 :الرسو  والمصاايف (13)المادع -4    

 ( والتي كان يتحملاا مدير الصندوق سابقا .13الى المادي ) رسوم نشر المعلومات على موق  تداول (8)اضافة ال قري  تال

 وق:( أسماء أعضاء مجلس إدااع الصند1)مجلس ادااع الصندوق  قرع  (16)المادع -5  

 تم تعديل السير الذاتي  وأعضاء مجلس إدااع الصندوق.
 م على إ راء التغييرات التالية:11/08/2016*صدرت موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 

 ( مجلس إداري الصندوق:16المادي )

الت أع راء مجلرس االداري حيرث أن األع راء المسرتحقين للمكافراه أصربخ تال تعديل أسماء اع اء مجلس اداري الصندوق نتيجة استقالة أحد األع اء كما تال تعديل مكافأت و برد
 (..3( أع اء بدال  من )4عددهال )

 م على إ راء التغييرات التالية:29/09/2016*صدرت موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 

 ( استراتيجة االستثمار:11المادي )

 %( من صافي أصول الصندوق.25) من بدال   %( من صافي أصول الصندوق50) الصغيري الى و وسطةالمت الشركات أساال في الصندوق استثمارات نسبة رف  تال

 
 أي معلوما  أخرى مي شأنها أن تمئي مالئي الوحدا  مي اتخاذ قراا مداوس ومبني على معلوما  كا ي  بشأن أنشط  الصندوق خالل الفترع: 6

المؤشر االرشادي بشكل خاص وسوق األساال بشكل عام. واالستثمار في الصندوق يعرض المستثمر لعوائد ومخاطر على المستثمر أن يعلال أن أداء الصندوق مرتب  بأداء 
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% في 50ستثمر بنسبة ,كما نود أن ننوه بأنه إضافة إلى استثمار الصندوق في اإلصدارات األولية و الشركات المدر ة خالل ثالث سنوات يحق لمدير الصندوق أن ي السوق

  مليار لاير سعودي. 15أقل من  حجماا السوقيلصغيري والمتوسطة والتي يكون الشركات ا

 
اديق إذا كان صندوق االستثماا يستثمر بشئل كبير  ي صناديق استثماا أخرى, يجب اإل صاح عي نسب  اإلدااع الم تسب  على الصندوق نفسه و الصن 7

 التي يستثمر  يها الصندوق:

 ال ينطبق

 

 لخاص  التي حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترع, مبيناا بشئل واضح ماهيتها وطريق  االستفادع منها:بيان حول العموال  ا 8

خالل العرام  لاير عباري عن عموالت وساطة نظير عمليات البي  والشراء )التداوالت( التي ا راها مدير الصندوق 279,040تقاضى الوسي  )شركة اصول وبخيت االستثمارية( مبلغ 

2016. 

 

 :أي بيانا  ومعلوما  أخرى أوجبت هذه الالا   )الا   صناديق االستثماا( تضمينها بهذا التقرير 9

 االفصاح عن تعارض المصالخ: -1

حرة صرناديق " مرن الئ13من الئحة االشخاص المررخص لارال . دون االخرالل باالحكرام الرواردي فري المرادي " 41يتعامل مدير الصندوق م  حاالت تعارض المصالخ وفقا للمادي 

 ولال يتال االفصاح عنه لمجلس اداري الصندوق. 2016يو د أي تعارض مصالخ تال خالل عام  االستثمار. ويقر مدير الصندوق بأنه ال

 الفصاح عن ت اصيل استثمارت مدير الصندوق في وحدات الصندوق:ا -2

لاير سرعودي  بتراريخ  1.8058وحردي ,عنرد سرعر وحردي يبلرغ  8,306,395.25ات يبلرغ قام مدير الصندوق باالشتراك في صندوق أصول وبخيت لإلصدارات األولية بعدد وحد

 لاير سعودي. 1.8164م عند سعر وحدي يبلغ 2016/03/31م وتال استردادها بتاريخ  24/03/2016

 

 ملخص بجمي  أخطاء التقويال والتسعير: -3

 ال ينطبق

 

 أميي ال فظ: - د
 اسم وعنوان أميي ال فظ: 1

( رخص بناء  على الئحة األشخاص المرخص لاال من هيئة السروق الماليرة لتقرديال خردمات اإلداري والتعامرل و 1010219805ثمارية. سجل تجاري رقال )شركة أصول وبخيت االست

-1899فراكس  966-11-419-1797: المملكة العربية السعودية، هاتف 11526الرياض  63762(، العنوان: طريق الملك فاد، برج البحرين, دور الميزانين ص.ب. 08126-07الح ظ رقال )
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 وصف موجز لواجباته ومسؤولياته: 2

 هله أحكام بمو ب ثالثا   طرفا   ابا كلف أم مباشر مسؤوليات بشكل أدى سواء الئحة صناديق االستثمار، ألحكام وفقا   التزاماته عن مسؤوال   الح ظ أمين يُّعد 
 بسبب النا مة خسائر الصندوق عن الوحدات ومالكي الصندوق مدير تجاه مسؤوال   الح ظ أمين ُويعد.  لاال األشخاص المرخص الئحة الئحة صناديق االستثمار أو

 المتعمد. تقصيره أو تصرف سوء أو إهمال أو احتيال

 عد ُُ  فيما الالزمة اإلدارية ت اإل راءا  مي  عن اتخاذ كللك مسؤول ، وهو الوحدات مالكي لصالخ وحمايتاا الصندوق أصول ح ظ عن مسؤوال   الح ظ أمين يُّ
 . أصول الصندوق بح ظ يتعلق

 
 

 بيان مبني على اأيه حول ما إذا كان مدير الصندوق قد قا  باآلتي: 3

 وشروط و أحكام الصندوق وملكري المعلومات:إصدار ونقل و استرداد الوحدات بمو ب أحكام الئحة صناديق االستثمار  .أ 

 يقوم مدير الصندوق بإصدار ونقل و استرداد الوحدات بمو ب أحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط و أحكام الصندوق وملكري المعلومات.

 لومات:تقويال و حساب سعر الوحدات بمو ب أحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط و أحكام الصندوق وملكري المع .ب 

 يقوم مدير الصندوق بتقويال و حساب سعر الوحدات بمو ب أحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط و أحكام الصندوق وملكري المعلومات.

 مخال ة أي من قيود و حدود االستثمار وصالحيات االقتراض المعمول باا في الئحة صناديق االستثمار: .ج 

 ستثمار وصالحيات االقتراض المعمول باا في الئحة صناديق االستثمار.ال يو د مخال ات ألي من قيود و حدود اال

 الم اسب القانوني: - ه
 اسال وعنوان المحاسب القانوني: -1

KPMG 966-11-874-8600، فاكس: 966-11-874-8500المملكة العربية السعودية، هاتف:  11663الرياض  92876، ص.ب. "مرا   الحسابات" شركاؤه ال وزان و. 

 ما إذا كان المحاسب القانوني يرى:بيان حول  -2

ستثمار وشروط و أحكرام أن القوائال المالية أعدت ورو عت وفقا  لمعايير المحاسبة الصادري عن الايئة السعودية للمحاسبين القانونين و أحكام الئحة صناديق اال .أ 

 الصندوق وملكري المعلومات.

 (.1الر اء اإلطالع على ملحق رقال )

 تقدم صوري صحيحة وعادلة لصافي الخل وصافي األرباح و الخسائر ألصول صندوق اإلستثمار عن ال تري المالية لتلك القوائال. أن القوائال المالية .ب 

 (.1اإلطالع على ملحق رقال ) الر اء

 أن القوائال المالية تقدم صوري صحيحة وعادلة للمركز المالي لصندوق االستثمار في نااية ال تري. .ج 

 (.1لحق رقال )اإلطالع على م الر اء

 القواام المالي : - و
اسبي  الصاداع يجب أن تعد القواام المالي  لفترع الم اسب  السنوي  )أو الفترع اوأولي  التي يغطيها التقرير( لصندوق االستثماا و قاا للمعاير الم 

 عي الهي   السعودي  للم اسبيي القانونيي.

ال تري األولية التي يغطياا التقرير( لصندوق االستثمار وفقا  للمعاير المحاسربية الصرادري عرن الايئرة السرعودية تعد القوائال المالية ل تري المحاسبة السنوية )أو 

 للمحاسبين القانونين.
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 صندوق أصول وبخیت لإلصدارات األولیة
 )شركة أصول وبخیت االستثماریة مدار بواسطة(

 القوائم المالیة
 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 مع
 الحسابات يتقریر مراجع







١ 

 
 
 

  صندوق أصول وبخيت لإلصدارات األولية
  )شرآة أصول وبخيت االستثمارية مدار بواسطة(

  قائمة المرآز المالي
  م٢٠١٦ديسمبر  ٣١آما في 

  (بالريال السعودي)
 

 ٢٠١٥م  ٢٠١٦م إيضاح 
    الموجودات

 ٩٩٫٦٩٣٫٩٧٤  ٨٦٫١٣٣٫١٥٨ ٦ لدى البنوكوأرصدة نقد 

 ١١٨٫٩٩٧  -   توزيعات أرباح مستحقة

 ٣٣٦٫٤١٥٫٠١٣  ١٧٩٫٢٩٩٫٢٦٦ ٧ متاجرةاستثمارات مقتناة بغرض ال

 ٤٣٦٫٢٢٧٫٩٨٤  ٢٦٥٫٤٣٢٫٤٢٤  إجمالي الموجودات

     
    المطلوبات

 ٣٫٠٥٦٫٢٦٦  ١٫٦٢٨٫٢٨٠ ٩ أتعاب إدارة وحفظ

 ٩٠٫٠٠٠  ٨٥٫١٥٨ ٩ أتعاب مجلس اإلدارة

 ٢٩٫٠٦٥  ٦١٫٩٦١  مصروفات مستحقة

 ٣٫١٧٥٫٣٣١  ١٫٧٧٥٫٣٩٩  إجمالي المطلوبات

     
 ٤٣٣٫٠٥٢٫٦٥٣  ٢٦٣٫٦٥٧٫٠٢٥  الوحدات مالكيصافي قيمة الموجودات العائدة ل

       
 ٢١٥٫٠٣٣٫٦٠١  ١٣٧٫٤٣٦٫٤٣٢  عدد)بال(قيد اإلصدار وحدات 

 

      
 ٢٫٠١٣٩   ١٫٩١٨٤  بالوحدة  –صافي قيمة الموجودات 

 
  ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. ) جزًء١٣) إلى (١ة من (تعتبر اإليضاحات المرفق

  
 

 

 

 



۲ 
 

 صندوق أصول وبخیت لإلصدارات األولیة
 )شركة أصول وبخیت االستثماریة مدار بواسطة(

 الدخلقائمة 
 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (الریال السعودي)

 
 
 

 
 م٦۲۰۱ إیضاح

 
 م۱٥۲۰

 
 یراداتاإل

 
 

   

)۲۹٫۷٥٤٫۲٥۸( ۸ متاجرة، صافي )خسائر(   )۸٦٫۷۱۷٫٥۷٦(  
 ۱۳٫۹۲٤٫٤۱۸  ۹٫۹۳۸٫۸۳٦  دخل توزیعات أرباح

 ۳۷٫۸۹۸  ۲٦٤٫٤۰۳  إیرادات أخرى
)۱۹٫٥٥۱٫۰۱۹(  الخسارة إجمالي   )۷۲٫۷٥٥٫۲٦۰(  

     
     مصروفاتال

)٦٫٥۷٥٫۹۷۱( ۹ أتعاب إدارة   )۱۰٫٥۲۳٫۹۹٥(  
)۱٫٦۳۷٫۱۹۸( ۹ أتعاب حفظ   )۲٫٦۳۰٫۹۹۹(  

)۸٥٫۱٥۸( ۹ ، صافيأتعاب مجلس اإلدارة   )۹۰٫۰۰۰(  
)٤٦٫٦٦۷(  مصروفات عموالت    - 

)۷٦٫۱۹۱( ۱۰ مصروفات تشغیلیة أخرى   )٦۳٫۹٤٦(  
)۸٫٤۲۱٫۱۸٥(  إجمالي المصروفات   )۱۳٫۳۰۸٫۹٤۰(

)۲۷٫۹۷۲٫۲۰٤(  )الخسارة(صافي     )۸٦٫۰٦٤٫۲۰۰(  
 

 ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة. ) جزءً ۱۳إلى () ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (

 
 



۳ 
 

 صندوق أصول وبخیت لإلصدارات األولیة
 )شركة أصول وبخیت االستثماریة مدار بواسطة(

 قائمة التدفقات النقدیة
 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (بالریال السعودي)
 

 
 ۲۰۱٦م

 
 ۲۰۱٥م

     التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة

)۲۷٫۹۷۲٫۲۰٤( )الخسارة(صافي    )۸٦٫۰٦٤٫۲۰۰(  
االستثمارات المقتناة بغرض من الخسائر غیر المحققة تسویات لمطابقة 

)۱۹٫۷٤۰٫۷٦۲( المتاجرة   
 

۸٤٫٥٥۳٫۳۰٥ 
    

    التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة: 
٫٥۰۹٫۸٥٦٦۷۱ ، صافيالمتاجرةاستثمارات مقتناة بغرض    )۸۳٤٫٤۳٥٫۳۸(  

 ۹٥٤٫٦۷۳  ۱۱۸٫۹۹۷ توزیعات مستحقة
 ۲۰۹٫٥٤۷  - ذمم مدینة أخرى

)۱٫٤۲۷٫۹۸٦( أتعاب إدارة وحفظ   ۱٦۰٫۳۱۸ 
)٤٫۸٤۲( أتعاب مجلس اإلدارة   ۱٥٫۱۹۸ 
)۲٫۹۷۰(  ۳۲٫۸۹٦ مصروفات مستحقة  

)۳۹٫۰۰۸٫٥٦٤(  ۱۲۷٫۸٦۲٫٦۰۸ األنشطة التشغیلیة )المستخدم فيالناتج من/(صافي النقد   
    

 التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة
 

   

٥۰۸٫۱٥٫۷۳۸ من إشتراك في وحدات متحصلال   ۱٦۷٫۰۷۱٫۲۱۲ 
)۱٥۷٫۱٦۱٫٥۰۹( المدفوع السترداد وحدات   )۱۱۸٫٦٤۸٫۷۸۲(  

)٤٤۲٫۱٤۱٫٤۲۳( الناتج من األنشطة التمویلیة(المستخدم في)/صافي النقد    ٤۸٫٤۲۲٫٤۳۰ 
    

)٦۸۱٫۱۳٫٥٦۰( ادة في النقد وما في حكمھالزی(النقص)/صافي    ۹٫٤۱۳٫۸٦٦ 
 ۹۰٫۲۸۰٫۱۰۸  ۹۹٫٦۹۳٫۹۷٤ النقد وما في حكمھ في بدایة السنة

۸۱٥٫۸٦٫۱۳۳ النقد وما في حكمھ في نھایة السنة   ۹۹٫٦۹۳٫۹۷٤ 
 

 ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة. جزءً ) ۱۳) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (

 



٤ 
 

 وبخیت لإلصدارات األولیةصندوق أصول 
 )شركة أصول وبخیت االستثماریة مدار بواسطة(

 الوحدات مالكيل العائدةقائمة التغیرات في صافي الموجودات 
 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
 ۲۰۱٥م  ۲۰۱٦م  
     
 بالریال السعودي  
     

٫٤۲۳٫٦۹٤٤۷۰  ٤۳۳٫۰٥۲٫٦٥۳  صافي قیمة الموجودات في بدایة السنة  
٥۰۸٫۱٥٫۷۳۸  یضاف: اشتراكات خالل السنة   ۱٦۷٫۰۷۱٫۲۱۲ 

)۱٥۷٫۱٦۱٫٥۰۹(  یخصم: استرداد وحدات خالل السنة   )۱۱۸٫٦٤۸٫۷۸۲(  
)۲۷٫۹۷۲٫۲۰٤(  الخسارة صافي   )۸٦٫۰٦٤٫۲۰۰(  

٥۰۲٫۲٦۳٫٦٥۷  صافي قیمة الموجودات في نھایة السنة   ٤۳۳٫۰٥۲٫٦٥۳ 
     
 عدد الوحدات  
     
 ۲۰۲٫۲۹۰٫٦۱٥  ۲۱٥٫۰۳۳٫٦۰۱  لوحدات في بدایة السنةا

 ٦۲٫۸۲۱٫٤۸۱  ۸٫۷۰۹٫٥۸۲  یضاف: وحدات مشترك فیھا
)۸٦٫۳۰٦٫۷٥۱(  یخصم: وحدات مستردة   )٥۰٫۰۷۸٫٤۹٥(  

)۷۷٫٥۹۷٫۱٦۹(  صافي الزیادة في الوحدات   ۱۲٫۷٤۲٫۹۸٦ 
 ۲۱٥٫۰۳۳٫٦۰۱  ۱۳۷٫٤۳٦٫٤۳۲  الوحدات في نھایة السنة

 

 ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة. ) جزءً ۱۳) إلى (۱ضاحات المرفقة من (تعتبر اإلی

 



٥ 
 

 صندوق أصول وبخیت لإلصدارات األولیة
 )شركة أصول وبخیت االستثماریة مدار بواسطة(

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 نبذة عن الصندوق  .۱
بین یة تفاقإن خالل م إنشاؤهتم  ي("الصندوق") ھو صندوق استثمار ولیةصندوق أصول وبخیت لإلصدارات األ
الوحدات"). بدأ  مالكي"(صندوق الب نمستثمریالو("مدیر الصندوق")  شركة أصول وبخیت االستثماریة

 م.۲۰۰۸مارس  ۱٦الصندوق عملیاتھ في 

 ۲۹(الموافق ھـ ۱٤۳۷ ذو الحجة ۲۸ھیئة في البواسطة  اعتمادھاقام الصندوق بتحدیث شروطھ وأحكامھ والتي تم 
 ). م۲۰۱٦ سبتمبر

 

الھدف األساسي من الصندوق ھو تحقیق نمو في رأس المال من خالل تحقیق عائد إیجابي مع تحمل أدنى مستوى 
ممكن من المخاطر من خالل االستثمار في أسھم اإلصدارات األولیة للشركات السعودیة المساھمة وكذلك أسھم 

ستثمار السیولة كذلك إحدیثاَ في سوق األسھم السعودیة خالل أول ثالث سنوات من إدراجھا و الشركات المدرجة
النقدیة المتوفرة في الصندوق في استثمارات منخفضة المخاطر وعالیة السیولة بالریال السعودي (مثل صنادیق 

من أصول الصندوق  ٪٥۰زید عن یجوز لمدیر الصندوق أن یستثمر بما ال ی أسواق النقد أو إیداعات البنوك). كما
 السعودیة الصغیرة والمتوسطة. في أسھم الشركات

وحدات الصندوق على أساس أنھ وحدة مستقلة. وبالتالي، یقوم مدیر الصندوق  مالكيیتعامل مدیر الصندوق مع 
 بإعداد قوائم مالیة مستقلة للصندوق.

 :كما یليعنوان مدیر الصندوق 
 یةشركة أصول وبخیت االستثمار

 ٦۳۷٦۲ص.ب. 
 ۱۱٥۲٦الریاض 

 المملكة العربیة السعودیة
 

 اللوائح النظامیة .۲

دیسمبر  ۲٤ھـ (الموافق ۱٤۲۷ذو الحجة  ۳بتاریخ  الھیئةیخضع الصندوق لالئحة صنادیق االستثمار الصادرة عن 
شعبان  ۱٦وتاریخ  ۲۰۱٦-٦۱-۱والتي تم تعدیلھا الحقاً وفقاً لقرار مجلس إدارة ھیئة السوق المالیة رقم  م)۲۰۰٦
 العاملة والتي تنص على األمور التي یتعین على جمیع الصنادیق االستثماریة م)۲۰۱٦مایو  ۲۳ھـ (الموافق ۱٤۳۷

خالل العام، قامت ھیئة السوق المالیة بإصدار الئحة جدیدة لصنادیق اإلستثمار  في المملكة العربیة السعودیة إتباعھا.
 م.۲۰۱٦ نوفمبر ٦ساریة المفعول بتاریخ 

 

 )التقییماالشتراك/االسترداد (یوم التعامل ویوم  .۳

تعامل") لسوق األسھم السعودیة. یتم تحدید قیمة الإن الصندوق مفتوح لالشتراك/االسترداد في كل یوم عمل ("یوم 
"). یتم تحدید صافي قیمة الموجودات ألغراض شراء أو بیع تقییممحفظة الصندوق في كل یوم تعامل (كل "یوم 

حدات الصندوق بتقسیم صافي قیمة الموجودات (القیمة العادلة لموجودات الصندوق بعد خصم مطلوبات و
 .التقییمالصندوق) على إجمالي عدد الوحدات القائمة في یوم 

 اإلعدادأسس  .٤
 

 المعاییر المحاسبیة المطبقة ۱-٤
 السعودیة الھیئة عن الصادرة الیةالم معاییر المحاسبة للتقاریر لمتطلبات وفقاً  المالیة القوائم ھذه عرض یتم

 .للمحاسبین القانونیین
 

 أسس القیاس ۲-٤
التي یتم قیاسھا المتاجرة بغرض المقتناة تم إعداد القوائم المالیة وفقًا لمبدأ التكلفة التاریخیة باستثناء االستثمارات 

 .ومفھوم االستمراریة بالقیمة العادلة، باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي

 



٦ 
 

 صندوق أصول وبخیت لإلصدارات األولیة
 شركة أصول وبخیت االستثماریة) مدار بواسطة(

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 أسس اإلعداد (یتبع) .٤
 

 عملة العرض والنشاط ۳-٤
كافة تم تقریب ندوق. تم عرض ھذه القوائم المالیة بالریال السعودي الذي یعتبر عملة النشاط الرئیسیة للص

 المعلومات المالیة ألقرب لایر سعودي.
 

 م والتقدیراتاكألحاستخدام ا  ٤-٤
استخدام األحكام والتقدیرات واالفتراضات لألعمال االعتیادي خالل السیاق یتطلب إعداد القوائم المالیة من اإلدارة 

طلوبات واإلیرادات والمصروفات. قد تختلف التي تؤثر في تطبیق السیاسات وعلى المبالغ المبینة للموجودات والم
 النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات. 

مراجعة التقدیرات المحاسبیة أثر تم مراجعة التقدیرات واالفتراضات المتعلقة بھا على أساس مستمر. یتم إظھار ی
 في فترة المراجعة وفي الفترات الالحقة المستقبلیة التي تتأثر بھا.

 
 وسیاسات إدارة المخاطر سبیة الھامةالسیاسات المحا .٥

إعداد ھذه القوائم المالیة مع السیاسات المحاسبیة المستخدمة في عند تتماشى السیاسات المحاسبیة الھامة المستخدمة 
 السابقة وھي كالتالي:السنة 

 
 متاجرةلاستثمارات مقتناة بغرض ا ۱-٥

 

بقیمتھا السوقیة. یتم إثبات  الحقاً  التكلفة ومن ثم یعاد قیاسھابیتم إثبات االستثمارات المقتناة بغرض المتاجرة مبدئیاً 
 المحاسبة عناألرباح والخسائر غیر المحققة الناتجة عن إعادة تقییم االستثمارات المقتناة في قائمة الدخل. یتم 

 معامالت االستثمارات اعتباراً من تاریخ التداول.
 

 تحقق اإلیرادات ۲-٥
 

فرق بین الحساب عن طریق  المتاجرةاالستثمارات المقتناة بغرض من ائر المحققة األرباح أو الخس إحتسابیتم 
 .ھاالحالیة وسعر بیعالمالیة فترة ال خالل ھا، أو سعر المعامالت عند شراءالفترة المالیةقیمتھا الدفتریة في بدایة 

 
لدفتریة لالستثمارات المقتناة الفرق بین القیمة ا حساب عن طریقغیر المحققة أو الخسائر األرباح  إحتسابیتم 

الحالیة وقیمتھا الدفتریة المالیة فترة ال خالل ھا، أو سعر المعاملة عند شراءالفترة المالیةفي بدایة  متاجرةبغرض ال
تلك اإلیرادات األخرى عند اإلقرار بأحقیة استالم ھذه  وأدخل توزیعات األرباح اثبات یتم  .الفترة المالیةفي نھایة 
 .تالمتحصال

 
 ضریبة الدخل الزكاة/ ۳-٥

 
على مالكي الوحدات وبالتالي ال یجنب لھا أي مخصص في القوائم المالیة  التزاماً تعد الزكاة وضریبة الدخل 

 المرفقة.

 النقد وما في حكمھ ٤-٥
 

عالیة قصیرة األجل لدى البنوك واالستثمارات األخرى في الصندوق و النقد تكون النقد وما في حكمھ من النقد ی
 ثالثة أشھر أو أقل وتتوفر للصندوق بدون أیة قیود.ذات االستحقاق األصلي سیولة، إن وجدت ال
 

 أتعاب إدارة الصندوق واألتعاب األخرى  ٥-٥
بنسبة  تقییمكل تاریخ في  أتعاب اإلدارة واألتعاب األخرى بمعدالت متفق علیھا مع مدیر الصندوق إحتسابیتم 

  . وتُحّمل ھذه المصروفات على قائمة الدخل.سنویة من صافي قیمة موجودات الصندوق
 



۷ 
 

 صندوق أصول وبخیت لإلصدارات األولیة
 )شركة أصول وبخیت االستثماریة مدار بواسطة(

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (بالریال السعودي)
 

 بع)(یت وسیاسات إدارة المخاطر السیاسات المحاسبیة الھامة .٥

 صافي قیمة الموجودات   ٦-٥
صافي قیمة الموجودات للوحدة كما تم اإلفصاح عنھا في قائمة المركز المالي بتقسیم صافي قیمة  إحتسابیتم 

  موجودات الصندوق على عدد الوحدات المستخدمة في نھایة السنة.

 اكتتاب/ استرداد الوحدات   ۷-٥
 التقییمصافي قیمة الموجودات للوحدة في یوم على أساس مستردة للوحدات المكتتب بھا وال یتم اإلكتتاب واالسترداد

 والتي تم استالم طلب االكتتاب واالسترداد عنھا.

 نقد وما في حكمھ .٦
 ۲۰۱٥م  ۲۰۱٦م   

 ۱۹٫۳٦٥٫۲۲۰  ٤٫۰۹٥٫۳۰۹  نقد لدى البنك
۹۸٤٫۸۲٫۰۳۷  حساب استثمار الوساطةنقد لدى    ۸۰٫۳۲۸٫۷٥٤ 

  ۸۱٥٫۸٦٫۱۳۳   ۹۹٫٦۹۳٫۹۷٤ 

 متاجرةلمقتناة بغرض استثمارات ا .۷
 حسب التوزیع القطاعي: بغرض المتاجرةفیما یلي ملخصاً بمكونات االستثمارات المحتفظ بھا 

       
  القیمة السوقیة  التكلفة القطاع

ة النسبة المئوی
للقیمة السوقیة 

٪  
م٦۲۰۱   

 ۲٦٫۸٤  ٤۸٫۱۲۰٫۲٦۳  ۳٥٫۱۷٤٫٦۲۲ نقل
۹۱۸٫۸٦٥٫۱٥  ٤۷٫۰۲۰٫۰۳۷ تجزئة   ۲٦٫٦٥ 

 ۱٥٫٥۸  ۲۷٫۹۲۹٫٦۳٦  ۱۸٫۸٦٥٫۱٥۹ صناعات بتروكیماویة
 ۱۲٫۷٦  ۲۲٫۸۸۰٫۹۷۳  ۲٥٫۷۳٥٫٦۱۹ وخدمات مالیة بنوك

 ٥٫۸۷  ۱۰٫٥۳۰٫۰۳٥  ۹٫۸٦۱٫۳٤۰ زراعة وصناعات غذائیة
 ٥٫٦۱  ۱۰٫۰٥۰٫۳۷٦  ۱۱٫٦۲۳٫۹۲۰ فنادق وسیاحة

 ٤٫۸۲  ۸٫٦۳۳٫٥۰٥  ۷٫٥٥۱٫۸٥۲ تأمین
٫۹٥٥۳٫۷۲٥ مباني وإنشاءات   ۳٫۳٦۹٫٦۳٥  ۱٫۸۸ 

 ۱٥۹٫٥٥۸٫٥۰٤  ۱۷۹٫۲۹۹٫۲٦٦  ۱۰۰ 
 

       
  القیمة السوقیة  التكلفة القطاع

ة النسبة المئوی
للقیمة السوقیة  

٪ 
م٥۲۰۱   

 ۳۰٫۲۲  ۱۰۱٫٦٦۱٫۲٦٤  ۱۲٤٫٥۱٦٫۰۸۸ تجزئة
 ۱٦٫٥۷  ٥٥٫۷۳۰٫۲٥٥  ٦۸٫۷۳۲٫۲۸۰ وخدمات مالیة بنوك
۲۸٫۱٤  ٤۸٫۰٤۷٫۲۸۳  ٥۲٫۹۹۰٫٦۳۷ نقل  

 ۱۲٫۹۷  ٤۳٫٦۳۹٫۱۱۸  ٦۷٫۰۸٦٫۳٦۲ اسمنت
 ۱۰٫۲۷  ۳٤٫٥۳۹٫۳۱۹  ٤۰٫٤٤۱٫٦٦٤ فنادق وسیاحة

 ۷٫۱۷  ۲٤٫۱۱٥٫۲٤۱  ٤۱٫۳۱۱٫۲۱٤ صناعات بتروكیماویة
 ۳٫۹۸  ۱۳٫٤۰۰٫٤۷٦  ۹٫۸٤۸٫۲٥۱ تأمین

 ۲٫۷۱  ۹٫۱۳۰٫٦۸۳  ۹٫۸۹۰٫٤٤۸ استثمار صناعي
 ۱٫۸۳  ٦٫۱٥۱٫۳۷٤  ٦٫۱٥۱٫۳۷٤ تطویر عقاري

 ۹٦۸٫۳۱۸٫٤۲۰   ۳۳٦٫٤۱٥٫۰۱۳  ۱۰۰٫۰۰ 



۸ 
 

 صندوق أصول وبخیت لإلصدارات األولیة
 شركة أصول وبخیت االستثماریة) مدار بواسطة(

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (بالریال السعودي)
 

 متاجرة، صافيالخسائر  .۸
 ۲۰۱٥م  ۲۰۱٦م   

)۰۰۲٫٤۹٫٤۹٥(  ات، صافي(خسائر)/أرباح محققة من استثمار   )۲٫۱٦٤٫۲۷۱(  
)۸٤٫٥٥۳٫۳۰٥(  ۱۹٫۷٤۰٫۷٦۲  غیر محققة من استثمارات، صافي )خسائر(  

  )۸۲٥٫۲۹٫۷٥٤(   )۸٦٫۷۱۷٫٥۷٦(  

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة  .۹
مدیر القة من وتتكون األطراف ذات الععالقة. الطراف ذات األمع االعتیادي ألعمالھ سیاق یتعامل الصندوق خالل ال

 .تھالصندوق وموظفیھ ومجلس إدار
 

تقع مسئولیة إدارة الصندوق على عاتق مدیر الصندوق الذي یعتبر المسئول عن إدارة جمیع أنشطة الصندوق. ویجوز 
مع مؤسسات أخرى لغرض االستثمار وتقدیم خدمات الحفظ أو الخدمات اإلداریة إبرام اتفاقیات لمدیر الصندوق 

وكذلك سنویاً  ٪۲عن الصندوق. یتقاضى مدیر الصندوق مقابل خدمات اإلدارة أتعاب إداریة بواقع  األخرى نیابة
على أساس یومي. كما یقوم مدیر سب تتحمن صافي موجودات الصندوق التي سنویاً  ٪۰٫٥أتعاب حفظ بنسبة 

افأة مجلس اإلدارة وأي الصندوق باسترداد أي مصروفات أخرى متكبدة نیابة عن الصندوق كأتعاب المراجعة ومك
بحد أقصى ومن رسوم اإلدارة السنویة للصندوق  ٪٥مكافأة مجلس اإلدارة بواقع تحسب أخرى مماثلة.  روفاتمص

 لایر سعودي للعضو. ۳۰٫۰۰۰
 

 كما یلي:مملوكة دیسمبر وحدات  ۳۱یتضمن حساب مالكي الوحدات في 
 

 ۲۰۱٥م  ۲۰۱٦م      
 

 الوحدات
 (بالعدد)

صافي قیمة 
موجودات ال  

 (لایر سعودي)

 
 الوحدات
 (بالعدد)

صافي قیمة 
 الموجودات 

 (لایر سعودي)
 - -  - - مدیر الصندوقیمتلكھا وحدات 
 ۲۳۰٫۹۱۸ ۱۱٤٫٦٦۳  ۱۲٤٫۰۷۸ ٦٤٫٦۷۸ أعضاء مجلس إدارة الصندوقیمتلكھا وحدات 
 ۱۲٫۷۲۸٫۳۷٤ ٦٫۳۲۰٫۳۱۳  ۲٤٥٫۹۸۰ ۱۲۸٫۲۲۲ موظفي مدیر الصندوقیمتلكھا وحدات 

 ۱۹۲٫۹۰۰ ۳۷۰٫۰٥۸  ٦٫٤۳٤٫۹۷٦ ۱۲٫۹٥۹٫۲۹۲ 

م: ۲۰۱٥لایر سعودي ( ملیون ۱٥٫٤باالشتراك واسترداد وحدات بمبلغ  م۲۰۱٦قام مالكي الوحدات أعاله خالل سنة 
 .ملیون لایر سعودي) على التوالي ٦٫۳م: ۲۰۱٥لایر سعودي ( ملیون ۱٥٫٦وملیون لایر سعودي)  ۱۸٫۷

 دیسمبر واألرصدة الناتجة عنھا: ۳۱اف ذات العالقة للسنة المنتھیة في المعامالت مع األطرفیما یلي 
 

 الطرف ذو العالقة
 

  مبلغ المعاملة خالل السنة طبیعة المعامالت
 

 الرصید الختامي الدائن
 ۲۰۱٥م  ۲۰۱٦م  ۲۰۱٥م  ۲۰۱٦م  

شركة أصول وبخیت 
 االستثماریة

 ۲٫٤٤٥٫۰۱۳  ۱٫۳۰۲٫٦۲٤  ۱۰٫٥۲۳٫۹۹٥  ٦٫٥۷٥٫۹۷۱ أتعاب إدارة 
 ٦۱۱٫۲٥۳  ۳۲٥٫٦٥٦  ۲٫٦۳۰٫۹۹۹  ۱٫٦۳۷٫۱۹۸ أتعاب حفظ

 
 النقد من حساب
 ۸۲٫۰۳۷٫۸٤۹  -  - استثمار وساطة

 
۸۰٫۳۲۸٫۷٥٤ 

 -  -  ۳۷٤٫۳۹٤  ۲۷۹٫۰٤۰ أتعاب وساطة 
 ۹۰٫۰۰۰  ۸٥٫۱٥۸  ۹۰٫۰۰۰  ۸٥٫۱٥۸ مكافآت سنویة أعضاء مجلس اإلدارة



۹ 
 

 ةصندوق أصول وبخیت لإلصدارات األولی
 )شركة أصول وبخیت االستثماریة مدار بواسطة(

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (بالریال السعودي)
 

 مصروفات تشغیلیة أخرى .۱۰
 ۲۰۱٥م  ۲۰۱٦م  

)۳٥٫۰۰۰(  أتعاب مراجع الحسابات   )۳۰٫۰۰۰(  
)۳۰٫۰۰۰(  ديأتعاب حساب المؤشر االسترشا   )۲٦٫۲٥۰(  

)۷٫٥۰۰(  إشراف ومراقبة ھیئة السوق المالیة ومرس   )۷٫٥۰۰(  
)۳٫٤٦۱(  رسوم إدراج في تداول   - 

)۲۳۰(  مصروفات أخرى   )۱۹٦(  
  )۷٦٫۱۹۱(   )٦۳٫۹٤٦(  

 سیاسات إدارة المخاطر .۱۱

 مخاطر أسعار العمولة الخاصة
في السوق على األرباح السائدة مولة تنشأ مخاطر أسعار العمولة الخاصة من إمكانیة تأثیر التغیرات في أسعار الع

 المستقبلیة أو القیمة العادلة لألدوات المالیة.

الصندوق لمخاطر أسعار العمولة الخاصة على األرصدة لدى البنك حیث ان األرصدة مودعة في حساب ال یتعرض 
 جاري.

 
  ئتمانإلمخاطر ا

یة ما على الوفاء بإلتزاماتھ مما یؤدي إلى تكبد مخاطر اإلئتمان ھي مخاطر عدم مقدرة الطرف المقابل ألداة مال
 الصندوق لخسارة مالیة.

نظراً  ال یتعرض الصندوق لمخاطر إئتمان جوھریةحیث أرصدتھ النقدیة فقط  علىیتعرض الصندوق لمخاطر اإلئتمان 
 مرتفع. ائتمانين األرصدة النقدیة محتفظ بھا لدى بنك محلي ذو تصنیف أل
 

 مخاطر السیولة

في مواجھة الصندوق لصعوبة في توفیر األموال الالزمة للوفاء بإلتزاماتھ المتعلقة بسداد إلتزاماتھ مخاطر السیولة  تتمثل
 المالیة واسترداد الوحدات.

تعتبر األوراق المالیة للصندوق قابلة للتحقق بسھولة حیث أن االستثمارات تتم في أسھم متداولة ویمكن أن تتحقق 
یقوم مدیر الصندوق بمراقبة متطلبات السیولة على أساس منتظم والتأكد من توفر التمویل الكافي بسھولة في أي وقت. 

 .أي التزامات عند استحقاقھاللوفاء ب

 الوحدات  مالكيإدارة مخاطر صافي الموجودات العائدة ل

صندوق على االستمرار یسعى مدیر الصندوق عند إدارة صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات إلى ضمان قدرة ال
 بھدف توفیر أعلى العائدات لمالكي الوحدات وضمان الحمایة المعقولة لصافي الموجودات العائدة لھم. 

خرى من خالل مراقبة العائدات الناتجة عن صافي األموجودات الیتولى مدیر الصندوق إدارة محفظة استثماراتھ و
 تغیرات التي تطرأ على السوق.الموجودات وإجراء التعدیالت الالزمة وفقاً لل

 
 مخاطر أسعار األسھم

السوق. السائدة في سعار األلتغیرات في ابسبب قیمة األدوات المالیة في  اتالتقلبمخاطر أسعار األسھم ھي مخاطر 
 لمتاجرة.المقتناة بغرض ااستثماراتھ بسبب یتعرض الصندوق لمخاطر أسعار األسھم 

من خالل المراقبة المستمرة ألوضاع بما في ذلك مخاطر التركیز ر أسعار األسھم یسعى مدیر الصندوق للحد من مخاط
 التوزیع القطاعي في سوق األسھم السعودیة. ناحیةالسوق وتنویع محفظتھ االستثماریة من 



۱۰ 
 

 صندوق أصول وبخیت لإلصدارات األولیة
 شركة أصول وبخیت االستثماریة) مدار بواسطة(

 یةإیضاحات حول القوائم المال
 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 القیمة العادلة لألدوات المالیة .۱۲

 القیمة العادلة ھي القیمة التي یتم بموجبھا تبادل أصل أو سداد إلتزام بین أطراف راغبة في ذلك بشروط تعامل عادل. 

المقتناة للصندوق من االستثمارات تتكون األدوات المالیة من الموجودات والمطلوبات المالیة. تتكون الموجودات المالیة 
الحفظ وأتعاب مجلس اإلدارة وأتعاب ھیئة الرقابة اإلدارة وبینما تتكون المطلوبات المالیة من أتعاب المتاجرة بغرض 

 الشرعیة وبعض المصروفات المستحقة. 

متداولة. ال تختلف القیمة العادلة سعار البیع السوقیة الطبقاً ألتحدد القیمة العادلة لالستثمارات المتداولة في سوق نشط 
في حدوث تقلبات في محفظة قد تتسبب التقلبات في سوق األسھم  لألدوات المالیة األخرى جوھریاً عن قیمتھا العادلة.

 اإلستثمار.

 تقییمآخر تاریخ  .۱۳

 م).۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱م: ۲۰۱٥م (۲۰۱٦دیسمبر  ۲۹ بتاریخللسنة  تقییم یوم تاریخ آخر تم تحدید
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 وباهلل التوفيق وصلى هللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلال.
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