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 صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم لالتقرير السنوي 
    Osool & Bakheet IPO Fund Annual Report                                                                            األولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية اإلصدارات

 معلومات صندوق االستثمار:  - أ
 
 اسم صندوق االستثمار: ١

  .للمتاجرة بأسهم اإلصدارات األولية المتوافقة مع الضوابط الشرعيةبخيت  أصول و صندوق
  

 :و سياسات االستثمار وممارستهأهداف  ٢
مقارنة بالمؤشر االسترشادي مع تحمل أدنى مستوى ممكن من المخاطر قيمة مضافة ايجابية هداف "الصندوق" في تنمية رأس المال من خالل تحقيق تتمثل أ

الل أول ثالث ة خوذلك من خالل االستثمار في اإلصدارات األولية للشرآات السعودية المساهمة وآذلك أسهم الشرآات المدرجة حديثًا في سوق األسهم السعودي
 أصول الصندوق في أسهم الشرآات السعودية الصغيرة والمتوسطة صافي قيمة  % من٥٠سنوات من إدراجها، آما يجوز لمدير الصندوق أن يستثمر بما ال يزيد عن 

وسيتم إعادة احتساب المجال .بل الهيئة وله صالحية االستثمار بصناديق االسهم السعودية وصناديق أسواق النقد المطروحة وحداتها طرحا عاما ومرخصة من ق
  الشرعية للصندوق. اللجنةمتوافقة مع الضوابط الشرعية التي تقرها  ستثماراتاالستثماري عند بداية آل ربع سنة ميالدي، على أن تكون جميع اال

من النوع "المفتوح" أي أنه بإمكان  دوق أسهم استثماريأصول وبخيت للمتاجرة بأسهم االصدارات االولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية هو صن إن صندوق 
األرباح المحصلة في المشترك االشتراك واالسترداد خالل فترة عمر الصندوق. آما أن الصندوق لن يوزع أية أرباح على المشترآين فيه، بل سيعاد استثمار جميع 

مؤشر أصول و بخيت للمتاجرة بأسهم اإلصدارات األولية ويقوم بحساب " المدة. الصندوق مما سينعكس على سعر وحدة الصندوق. عمر الصندوق هو مفتوح
، جهة محايدة وهي شرآة آيدل رايتنغ المتخصصة في تطوير المؤشرات بهدف قياس OBIC IPO Trading Sharia Compliant Indexالمتوافقة مع الضوابط الشرعية

ويمكن الحصول على معلومات المؤشر االسترشادي من  ستثمارية والتي تشكل المجال االستثماري للصندوق.أداء أسهم اإلصدارات األولية المتاحة للصناديق اال
 www.OBIC.COM.SAخالل الموقع االلكتروني لمدير الصندوق 

  
 :سياسات توزيع الدخل و األرباح ٣

م توزيع أي أرباح على المشترآين. وبما أن الصندوق مملـوك مـن قبـل المشـترآين فـإنهم يتشـارآون فـي ربـح وخسـارة          ولن يتسيعاد استثمار األرباح في الصندوق 
  الصندوق آل بنسبة ما يملكه من وحدات في الصندوق.

  

  
 :بيان (بخط عريض) يفيد بأن تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل ٤

ت للمتاجرة بأسـهم االصـدارات األوليـة المتوافقـة مـع الضـوابط الشـرعية        يتم إعداد جميع تقارير صندوق أصول وبخي
وفقًا ألحكام الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق الماليـة وهـي متاحـة لجميـع مـالكي الوحـدات عنـد        

  طلبها وبدون أي مقابل.
  

 أداء الصندوق: - ب
  

 الصندوق) يوضح: جدول مقارنة يغطي السنوات الثالث األخيرة (أو منذ تأسيس ١
  

  2015 2016  
صـافي قيمــة أصــول الصــندوق    .أ 

  في نهاية آل سنة مالية.
18,285,621.7414,834,444.73 

قيمــة أصــول الصــندوق  صـافي   .ب 
لكل وحدة في نهاية آل سـنة  

  مالية.

0.991.04 

أعلـــى صـــافي قيمـــة أصـــول    .ج 
الصندوق لكـل وحـدة عـن آـل     

  سنة مالية.

  31/12/2015في تاريخ: 

18,285,621.74 
  03/01/2016في تاريخ: 

18,351,744.61 

أقــــل صــــافي قيمــــة أصــــول 
الصندوق لكـل وحـدة عـن آـل     

  سنة مالية.

  20/12/2015في تاريخ: 

18,032,371.74 
  16/02/2016في تاريخ: 

10,129,331.66 

عــدد الوحــدات المصــدرة فــي    .د 
  نهاية آل سنة مالية.

18,307,818.1514,260,589.35 

لكـــل قيمــة األربــاح الموزعــة      .ه 
  وحدة ( حيثما ينطبق).

  غ/م  غ/م

  %3.61%0.28  نسبة المصروفات.  .و 
 

 سجل أداء يغطي: ٢
 العائد اإلجمالي لسنة واحدة، وثالث سنوات، وخمس سنوات، (أو منذ التأسيس).  .أ 
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  *التأسيسمنذ  سنه واحدة
4.2%4.0% 

 2015/12/16تاريخ التأسيس: •
 

 :العشر الماضية (أو منذ التأسيس) ماليةالعائد اإلجمالي السنوي لكل سنة من السنوات ال  .ب 
 

2016 2015  
4.2%‐0.12% 

 
لي نسـبة  جدول يوضح مقابل الخدمات و العموالت و األتعاب التي تحملها صندوق االستثمار علـى مـدار العـام. ويجـب أيضـًا اإلفصـاح بشـكل واضـح عـن إجمـا            .ج 

 :ق اإلعفاء من أي رسوم أو تخفيضهاها مدير الصندوالمصروفات، ويجب اإلفصاح عن ما إذا آانت هناك أي ظروف يقرر في
 

  القيمة بالريال  المصروفات

283,568.81 رسوم اإلدارة
35,000.00 رسوم التدقيق
70,892.21 رسوم الحفظ

1,219.00 ضرائب
14,754.00  مصاريف التعامل (الوساطة)
40,791.00رسوم أعضاء مجلس اإلدارة
33,000.00ةرسوم أعضاء اللجنة الشرعي

24,375.00رسوم حساب المؤشر االسترشادي
7,500.00رسوم المراجعة واإلفصاح للهيئة

173 مصروفات أخرى
5,000.00 رسوم االدراج في تداول

501,519.02مجموع المصروفات
  

1,459.27ايرادات رسوم االسترداد المبكر
514,813.75  صافي المصروفات السنوية

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

  تم تطبيقها في الفقرات (أ)، (ب)، و (ج) أعاله.
 

 إذا حدثت تغيرات جوهرية خالل الفترة و أثرت في أداء الصندوق، يجب اإلفصاح عنها بشكل واضح. ٣
خالل العـام ("أعلـى نقطـة" مطروحـًا منهـا "أخفـض نقطـة"        حيث وصلت نسبة مدى التغير  ٢٠١٦شهد مؤشر السوق الرئيسي تذبذبات قوية خالل عام 

% على أساس سنوي، وأغلق المؤشر علـى  ٩٫٧% بينما االنحراف المعياري آان عند ٢٥٫٤مقسمًا على "أعلى نقطة" وصلها المؤشر خالل العام) آان 
ن خالل امتالآه نسـبة مـن السـيولة خـالل العـام حيـث آانـت        %. حاول مدير الصندوق خالل الفترة تخفيف مخاطر تغير المؤشر االرشادي م٤٫٣ارتفاع بـ 

% ما خفض مخاطرة الصـندوق المطلقـة بينمـا زاد    33.4%، بينما آانت نسبتها (السيولة) نهاية العام  60.9نسبة السيولة من حجم الصندوق أول العام  
 .٢٠١٦خالل عام  %١٤٫٤وق عند المخاطر المتعلقة بالمؤشر االرشادي وآان االنحراف المعياري لسعر وحدة الصند

 
اإلفصاح عن ممارسات التصويت السنوية على أن تحتوي اسم المصدر وتاريخ الجمعية العمومية وموضوع التصويت وقرار التصويت (موافـق   ٤

 / غير موافق/ االمتناع عن التصويت).
  

 01/03/2016المتقدمة
 أوافقم٢٠١٥/١٢/٣١مالي المنتهي في التصويت على ماورد في تقرير مجلس اإلدارة عن العام ال

  م  ٢٠١٥/١٢/٣١التصويت على مصادقة القوائم المالية للشرآة عن السنة المنتهية في 
 أوافق وتقرير مراجع الحسابات

 أوافق م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية  ٢٠١٥التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن أعمالهم خالل عام 
%) مــن رأس المال باإلضافة الى ماتم توزيعه ٧٫٥) مليون ريال وبنسبة (١٢٣وزيع أرباح على المساهمين عن الربع الرابع بواقع (التصويت على ت

%) من رأس المال ليصبح اجمالي ٢٢٫٥) مليون ريال وبنسبة (٣٦٩من األرباح بناء على اقتراح مجلس اإلدارة عن األرباع الثالثة السابقة بواقع (
%) من رأس المال وتكون أحقية األرباح للربع الرابع ٣٠) مليون ريال وبنسبة (٤٩٢م هو (٢٠١٥-١٢-٣١زيعه عن السنة المالية المنتهية في ماتم تو

 أوافقللمساهمين المقيدين بسجالت تداول يوم إنعقاد الجمعية.
) ريال لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة ٢٠٠٫٠٠٠التصويت على توصية مجلس اإلدارة بصرف مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بواقع (

 أوافقم.٢٠١٥ديسمبر  ٣١المالية المنتهية في 
 أوافق م.٢٠١٥ديسمبر  ٣١التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في 

اجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشرآة وتحديد أتعابه التصويت على توصية لجنة المراجعة بشأن إختيار مراجع الحسابات الخارجي لمر
 ممتنع م.٢٠١٦للعام المالي 

 06/04/2016 البحري

 أوافقم .٢٠١٥التصويت على ما ورد بتقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي 
 أوافق م .٣١/١٢/٢٠١٥والخسائر عن السنة المنتهية في م ، وعلى حساب األرباح ٣١/١٢/٢٠١٥التصويت على الميزانية العمومية للشرآة آما في 

 أوافقم .٢٠١٥التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي 
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 أوافقم .٣١/١٢/٢٠١٥التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 
%) من رأس المال ، وتكون ٢٥) ريال لكل سهم وبنسبة (٢٫٥) ريال ، بواقع (٩٨٤،٣٧٥،٠٠٠التصويت على توزيع أرباح على المساهمين بمبلغ (

 أوافقأحقية األرباح للمساهمين المقيدين بسجالت تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية .
مائتي ألف ريال  -) ريال ٢٠٠،٠٠٠ة بواقع (آمكافأة ألعضاء مجلس اإلدار - مليون وثمانمائة ألف ريال  - ) ريال ١،٨٠٠،٠٠٠التصويت على صرف مبلغ (

 أوافقم٣١/١٢/٢٠١٥لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 
 26/06/2016 شرآة الشرق األوسط للورق

 أوافقم.٣١/١٢/٢٠١٥تصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في ال
 أوافقم.٣١/١٢/٢٠١٥ية المنتهية في التصويت على تقرير مراقب الحسابات للسنة المال

 أوافقم.٣١/١٢/٢٠١٥التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 
 أوافقم.٢٠١٥التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي 

% من رأس ٥هللة للسهم الواحد وهو ما يمثل  ٥٠ال)، بواقع مليون ريـ٢٥قدرها ( ٢٠١٥التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح عن العام 
سيكون بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين المقيدين بسجالت تداول يوم  ٢٠١٥المال، علمًا بأن تاريخ أحقية أرباح العام 

 أوافقجمعية على ذلك.اجتماع الجمعية هذا وسيتم اإلعالن عن تاريخ التوزيع بعد أخذ موافقة ال
التصويت على توصية لجنة المراجعة بخصوص تعيين مراجع الحسابات الخارجي من بين مكاتب المحاسبة التي تقدمت بعروضها لتدقيق حسابات 

 ممتنعوتحديد أتعابه. ٢٠١٦الشرآة ربع السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية 
دم باألعمال والعقود التي سوف تتم بين الشرآة وأطراف ذات عالقة والتي ألعضاء مجلس اإلدارة مصلحة التصويت على تجديد الترخيص لعام قا

  مباشرة او غير مباشرة فيها وذلك على النحو التالي:
القادر المهيدب التعامالت بين الشرآة والشرآة المتحدة للصناعات التعدينية والتي يملك بعض حصصها بصورة غير مباشرة السادة/سليمان عبد - أ

  ريال. ٩٤٢٠١١١مبلغ وقدره  ٢٠١٥وعماد عبدالقادر المهيدب أعضاء مجلس إدارة الشرآة، علما بان حجم التعامالت خالل العام 
 التعامالت بين الشرآة وشرآة مصدر لمواد البناء والتي يملك بعض حصصها بصورة غير مباشرة السادة/سليمان عبد القادر المهيدب وعماد عبد-ب

  ريال. ١٠٩٢٦٨٢مبلغ وقدره  ٢٠١٥القادر المهيدب أعضاء مجلس إدارة الشرآة، علما بان حجم التعامالت خالل العام 
 التعامالت بين الشرآة وشرآة المهيدب لألمداد الفني والتي يملك بعض حصصها بصورة غير مباشرة السادة/سليمان عبد القادر المهيدب وعماد- ج

  ريال. ٤٠٥مبلغ وقدره  ٢٠١٥مجلس إدارة الشرآة، علما بان حجم التعامالت خالل العام  عبد القادر المهيدب أعضاء
ن ومحمد التعامالت بين الشرآة وشرآة أبونيان للتوريدات الكهربائية والتي يملك بعض حصصها بصورة غير مباشرة السادة/عبد اإلله عبداهللا أبونيا- د

  ريال. ١١٨٢٥٧مبلغ وقدره  ٢٠١٥الل العام عبداهللا أبونيان، علما بان حجم التعامالت خ
التعامالت بين الشرآة وشرآة تطوير وتشغيل المدن الصناعية والتي يملك بعض حصصها بصورة غير مباشرة السادة/ عماد عبدالقادر المهيدب -هـ

رة الشرآة، علما بان حجم التعامالت خالل العام وسليمان عبد القادر المهيدب ومحمد عبداهللا أبونيان وعبد اإلله عبداهللا أبونيان أعضاء مجلس إدا
  ريال. ٣٦٠٩٨٩٧م مبلغ وقدره ٢٠١٥

اهللا أبو التعامالت بين الشرآة وشرآة أبو نيان التجارية والتي يملك بعض حصصها بصورة غير مباشرة السادة/عبد اإلله عبداهللا أبونيان ومحمد عبد-و
  ريال. ١١٨٩٦٠مبلغ وقدره  ٢٠١٥نيان، علما بان حجم التعامالت خالل العام 

عضو التعامالت بين الشرآة وشرآة تقنية المياه والبيئة المحدودة والتي يملك بعض حصصها بصورة غير مباشرة األستاذ/محمد عبداهللا أبو نيان - ز
  ريال. ١٥٠٠٠٠مبلغ وقدره  ٢٠١٥مجلس إدارة الشرآة، علما بان حجم التعامالت خالل العام 

 شرآة تؤآد أن هذه التعامالت تقوم على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية بما يحقق مصلحة الشرآة والمساهمين.علمًا بأن إدارة ال

 ممتنع

 28/07/2016 المتقدمة
التصويت على توصية مجلس اإلدارة برفع رأس مال الشرآة من واحد مليار وستمائة وتسعة وثالثين مليون وتسعمائة وخمسين ألف 

) ريال سعودي بنسبة ١،٩٦٧،٩٤٠،٠٠٠) ريال سعودي إلى واحد مليار وتسعمائة وسبعة وستين مليون وتسعمائة وأربعين ألف (١،٦٣٩،٩٥٠،٠٠٠(
) أسهم لمساهمي الشرآة، على أن تسـدد قيمة الزيادة المقترحة في ٥) سهم مجاني لكل خمسة (١% وذلك عن طريق منح واحد (٢٠تبلغ 

) ١٦٣،٩٩٥،٠٠٠اة وبالتالي يزداد عدد األسهم من مائة وثالثة وستين مليون وتسعمائة وخمسة وتسعين ألف (رأس المال من بند األرباح المبق
) سهمًا بزيادة قدرها اثنان وثالثون مليون وسبعمائة وتسعة ١٩٦،٧٩٤،٠٠٠سهمًا الى مائة وستة وتسعين مليون وسبعمائة وأربعة وتسعين ألف (

أحقية األسهم المجانية لمالكي أسهم الشرآة المقيدين بسجالت تداول بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية ،  ) سهمًا. وتكون٣٢،٧٩٩،٠٠٠وتسعون (
) من النظام األساسي للشرآة بما يتفق مع الزيادة المقترحة في رأس المال ، تهدف هذه الزيادة المقترحة في رأسمال الشرآة ٧وتعديل المادة (

ولها ودعم خططها االستثمارية المستقبلية.إلى مالءمة رأسمال الشرآة ألص

 أوافق

م، وذلك ٣٠/٠٩/٢٠١٩م وتنتهي في ٠١/١٠/٢٠١٦التصويت على إنتخاب مجلس إدارة الشرآة للدورة الجديدة لفترة ثالث سنوات قادمة تبدأ من 
 أوافق باستخدام التصويت التراآمي.

 29/05/2016 الحمادي

 أوافقم٣١/١٢/٢٠١٥ن السنة المالية المنتهية في التصويت على تقرير مجلس اإلدارة ع
 أوافق م.٣١/١٢/٢٠١٥التصويت على تقرير المراجع الخارجي الخاص بالشرآة عن السنة المالية المنتهية في 

 أوافقم.٣١/١٢/٢٠١٥التصويت على القوائم المالية المدققة عن السنة المنتهية في 
 أوافقم.٣١/١٢/٢٠١٥دارة عن السنة المالية المنتهية في التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإل

التصويت على اختيار مراجع الحسابات الخاص بالشرآة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية 
 أوافقم وتحديد اتعابه.٢٠١٧م والربع األول من ٢٠١٦واألولية الربع سنوية للعام المالي 

مليون ريال  ٩٠ريال/للسهم، وإجمالي المبلغ الموزع  ٠٫٧٥م ٢٠١٥التصويت على توصية مجلس اإلدارة بصرف أرباح للمساهمين عن العام المالي 
 % من القيمة األسمية للسهم الواحد وستكون أحقية األرباح لمالكي أسهم الشرآة المقيدين في سجالت (تداول) بنهاية٧٫٥ونسبة التوزيع 

 أوافقتداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية.
م بواقع ٢٠١٥ريال (مليون وثمانمائة ألف ريال) مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي  ١،٨٠٠،٠٠٠التصويت على صرف مبلغ وقدره 

 أوافق ريال (مائتي ألف ريال) لكل عضو. ٢٠٠،٠٠٠
م ولمدة ثالث ٢٢/٠٦/٢٠١٦ة من بين المرشحين في دورته الجديدة والتي ستبدأ بمشيئة اهللا في التصويت على انتخاب أعضاء مجلس اإلدار

 أوافق سنوات، علما بأنه سيتم إعتماد طريقة التصويت التراآمي عند انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة حسب ما ورد بالنظام األساسي للشرآة.
اف ذات العالقة (مدة العقود سنة مالية وتجدد من قبل الجمعية العامة للمساهمين. وال يوجد التصويت على العقود والتعامالت التي تمت مع األطر

  بالعقود أية شروط تفضيلية باستثناء التعميد المباشر) وهي آما يلي:
  .اسم العضو: محمد صالح الحمادي.١

  اسم الشرآة: مؤسسة محمد صالح الحمادي لتقنية المعلومات.
  أجهزة حاسب آلي.طبيعة التعاقد: توريد 

  ريال ٣٤،٩٣٥قيمة العقد مع الشرآة: 
  .اسم العضو: د. عبدالعزيز بن محمد الحمادي.٢

  اسم الشرآة: شرآة اآتل.
  طبيعة التعاقد: توريد مواد غذائية.

  ريال ٥٥٩،٦٣٠قيمة التعامالت مع الشرآة: 

 أوافق



  
  

 

 ‐ 4‐    

 

الحمادي. اسم الشرآة: اتحاد مؤسسة الحمادي للمقاوالت وشرآة .اسم العضو: محمد صالح محمد الحمادي، والعضو: د. عبدالعزيز محمد حمد ٣
 ريال. ١٨٧،٢٠١،٨١٦تطوير الرياض. طبيعة التعاقد: تنفيذ أعمال إنشائية لمستشفى الحمادي السويدي والنزهة. قيمة العقد مع الشرآة: 

 
الموضوعات التي تمت مناقشـتها و القـرارات الصـادرة      -رعلى سبيل المثال ال الحص–تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي على أن يحتوي  ٥

 عن ذلك بما في ذلك أداء الصندوق و تحقيق الصندوق ألهدافه.
  أهم الموضوعات:

 المجلـس  وقـد نـاقش  م ٢٠١٦خالل عام  اجتماعات ٣بعقد  الشرعية الضوابط مع المتوافقة األولية اإلصدارات بأسهمقام مجلس ادارة صندوق أصول وبخيت للمتاجرة 
  ومن أهمها ما يلي:ستثمارية هداف اإلداء الصندوق وتحقيق األأ ناولتمواضيع وجميعها تدة ع

م ٢٩/٠٣/٢٠١٦درجـت بتـاريخ   أوسـط للرعايـة الصـحية والتـي     الشرق األ وشرآةم ١٢/٠١/٢٠١٦اآتتاب الصندوق في شرآة االندلس التي أدرجت بتاريخ  •
  م.٢٢/٠٥/٢٠١٦رجت بتاريخ دأوشرآة اليمامة للصناعات الحديدية التي 

الفتـرة  مراجعة أعضاء مجلس إدارة الصندوق ألداء الصندوق ومطالبـة رئـيس إدارة األصـول باالسـتمرار والمتابعـة فـي رفـع وتحسـين أداء الصـندوق خـالل            •
  القادمة حتى يكون ضمن أفضل الصناديق االستثمارية في السوق المالية.

  التي حدثت مقارنة بالئحة صناديق اإلستثمار القديمة.يرات يوأبرز التغ هيئة السوق المالية عنالصادرة  جديدةر المناقشة الئحة صناديق االستثماتم  •
توضح الخطوات واالجراءات المتخذة من قبل الشرآة لتحسين اداء الصندوق خـالل الفتـرة القادمـة وخاصـة      لخطة عم أعضاء المجلس بأن يتم وضع اقترح •

  .خالل فترات نزول السوق
 ة.العمل على زيادة آفاءة إدارة األبحاث بطريقة تخدم الصندوق وتساهم في تحسن األداء بما يتناسب مع وضع األسواق والخطط التوسعية للشرآ •
 مناقشة أهم المالحظات الخاصة بالصناديق والتي وردت من ادارة التفتيش اثناء زيارة هيئة السوق المالية للشرآة. •

 
عات تحتوى على اربع محاور أساسية وهي : أداء الصندوق ، االشتراآات واالستردادات، صافي قيمة االصول ، وعـدد المشـترآين . باالضـافة    بأن جميع االجتما علمًا

  .السعودي الى استعراض اداء الصناديق المنافسة الموجودة في السوق
الـى ذلـك حضـور     باإلضـافة ذها ومناقشتها مع أعضـاء المجلـس   اات التي ينوي اتخصول لشرح أهم الخطط والقرارويحضر هذه االجتماعات بشكل دائم رئيس ادارة األ

وذلـك لمناقشـة جميـع القـوانين     ) من الئحة صناديق االسـتثمار الصـادرة عـن هيئـة السـوق الماليـة       ٤(فقرة  التاسعة والثالثونبالمادة  مدير المطابقة وااللتزام عمًال
التعـاميم ذات   المتطلبـات المنصـوص عليهـا فـي الئحـة صـناديق االسـتثمار واسـتعراض         -على سبيل المثـال ال الحصـر    - نظمة واللوائح ذات العالقة ويشمل ذلكواأل

  السعودي. العالقة في السوق
  القرارات الصادرة:

  حكام تصدر بموافقة مجلس ادارة الصندوق.جميع القرارات التي تخص الصندوق وخاصة فيما يتعلق بتغيير الشروط واأل •
  التقييم الذاتي ألعضاء مجلس ادارة الصندوق وذلك للتأآد من فعالية االشراف ، وعدد مرات الحضور ، وعدد االجتماعات.اعداد  •

  

 مدير الصندوق : - ت
 :اسم وعنوان مدير الصندوق ١

وق الماليـة لتقـديم خـدمات اإلدارة    ) رخـص بنـاًء علـى الئحـة األشـخاص المـرخص لهـم مـن هيئـة السـ          ١٠١٠٢١٩٨٠٥شرآة أصول وبخيت االستثمارية. سجل تجاري رقم (
-٤١٩-١٧٩٧المملكـة العربيـة السـعودية، هـاتف:      ١١٥٢٦الريـاض   ٦٣٧٦٢)، العنوان: طريق الملك فهد، برج البحرين، دور الميزانين ص.ب. ٠٨١٢٦-٠٧والتعامل و الحفظ رقم (

 www.obic.com.sa الموقع االلكتروني ٩٦٦-١١-٤١٩-١٨٩٩فاآس  ٩٦٦-١١
 :اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن و/أو مستشار االستثمار (إن وجد) ٢

  ال ينطبق
  

 مراجعة ألنشطة اإلستثمار خالل الفترة: ٣
 القطاعات األآثر ترآيزًا في بداية العام:  .أ 

 النسبة% القطاع

 %15.5 المواد األساسية

 %10.1 الرعاية الصحية 

 %5.0 تجزئة األغذية
 

 
 القطاعات األآثر ترآيزًا في نهاية العام:  .ب 

 النسبة% القطاع

 %16.6  الرعاية الصحية

 %14.0 األساسية المواد

 %13.6  النقل
 

 الشرآات األآثر ترآيزًا في بداية العام:  .ج 

 النسبة% القطاع

 %5.0 الشرآة السعودية للتسويق

 %4.4شرآة الحمادي للتنمية واالستثمار

 %4.2وعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنميةشرآة مجم
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 %4.0الشرآة الوطنية للرعاية الطبية

 %4.0شرآة أسمنت المنطقة الشمالية

 
 الشرآات األآثر ترآيزًا في نهاية العام:  .د 

 النسبة% القطاع

 %13.6 األرضية للخدمات السعودية الشرآة

 %5.9البحريللنقل السعودية الوطنية الشرآة

 %5.8الصحية للرعاية األوسط الشرقةشرآ

 %5.8واالستثمار للتنمية الحماديشرآة

 %4.9الطبية للخدمات المواساةشرآة
 

 :تقرير عن أداء صندوق االستثمار خالل الفترة ٤

 منذ التأسيس خمس سنوات ثالث سنوات منذ بداية السنة شهر عائد

 %4.02 ‐ ‐ %4.15 %5.89 الصندوق

 %14.30‐ ‐ ‐%16.50‐ %12.01 شاديالمؤشر اإلر

 %6.48 ‐ ‐ %4.32 %3.00 مؤشر تداول
  
تفاصيل أي تغييرات حدثت على شروط و أحكام ومذآرة المعلومات (بالنسـبة للصـندوق العـام) أو مسـتندات الصـندوق (بالنسـبة للصـندوق الخـاص)          ٥

 خالل الفترة:
الشـرعية بنـاًء علـى موافقـة هيئـة السـوق        الضـوابط  مع المتوافقة األولية اإلصدارات بأسهمأصول و بخيت للمتاجرة تم القيام بالتعديالت التالية على شروط وأحكام صندوق 

 المالية الصادرة بالتواريخ الموضحة ادناه:
  م على إجراء التغييرات التالية:٢٤/٠١/٢٠١٦* صدرت موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 

    طلحات:.ملخص دليل الصندوق وقائمة المص١ 
 :المستشار القانوني

 والزمخشـري  القاسـم   الـى . وافـري  آلـن  مـع  بالتعـاون  ومستشـارون  محـامون  القاسـم  عبدالعزيز من القانوني المستشار شرآة اسم تم التعديل في هذا البند نتيجة تغيير
 جديد. استراتيجي شريك دخول نتيجة. وافري آلن مع بالتعاون ومستشارون محامون

 :يةاللجنة الشرع
 تم اضافة أسماء اللجنة الشرعية الى ملخص دليل الصندوق وقائمة المصطلحات.

  :حكام الصندوقأصدار شروط وإتاريخ ) ٥(.المادة ٢
  تم تغيير التاريخ حتى يعكس تاريخ آخر شروط وأحكام تم الموافقة عليها من قبل هيئة السوق المالية.

  صالحيات الصندوق في االقتراض: )٩٫٦(قرة ف استراتيجية االستثمار الرئيسة )٩(.المادة ٣
  تم تعديل الصيغة بناًء على طلب اللجنة الشرعية.

  :مصاريف التمويل )٤(الرسوم والمصاريف فقرة  )١١(.المادة ٤
  شرعية على هذا  التمويل.بناًء على طلب اللجنة الشرعية تم تعديل مصاريف التمويل لتعكس بانه لن يتم اقتراض الصندوق وتمويله اال بموافقة اللجنة ال

  ) أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق:١(مجلس ادارة الصندوق فقرة  )١٤(.المادة ٥
  تم تعديل السير الذاتية ألعضاء مجلس إدارة الصندوق نتيجة استقالة أحد األعضاء.

  الصندوق:) الخدمات المطلوبة من أعضاء مجلس إدارة ١٤٫٢(مجلس ادارة الصندوق فقرة  )١٤(.المادة ٦
  تم تعديل الصيغة بناًء على طلب اللجنة الشرعية.

  :خصائص الوحدات وأرباحها )١٩(.المادة ٧
  بناًء على طلب اللجنة الشرعية تم اضافة عبارة الحقوق المتساوية ذاتها.

  ة ومؤهالتهم:) أسماء أعضاء اللجنة الشرعي٢١٫١) صناديق االستثمار المطابقة للشريعة االسالمية فقرة (٢١(.المادة ٨
  تم تغيير اللجنة الشرعية نظرًا لرغبة مدير الصندوق بتوحيد أعضاء اللجنة الشرعية لجميع صناديق الشرآة.

  :الضوابط الشرعية )٢رقم (.ملحق ٩
  تم تغيير مصطلح المستشار الشرعي الى اللجنة الشرعية لتتماشى مع قائمة المصطلحات.

  م على إجراء التغييرات التالية:١١/٠٨/٢٠١٦ريخ *صدرت موافقة هيئة السوق المالية بتا
  ) مجلس إدارة الصندوق:١٤المادة (

اء المستحقين للمكافـاه أصـبح   تم تعديل أسماء اعضاء مجلس ادارة الصندوق نتيجة استقالة أحد األعضاء آما تم تعديل مكافأت و بدالت أعضاء مجلس االدارة حيث أن األعض
  ).٣) أعضاء بدًال من (٤عددهم (

  م على إجراء التغييرات التالية:٢٩/٠٩/٢٠١٦*صدرت موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 
  ) استراتيجة االستثمار:٩المادة (

 %) من صافي أصول الصندوق.٢٥( من بدًال %) من صافي أصول الصندوق٥٠( الصغيرة الى و المتوسطة الشرآات أسهم في الصندوق استثمارات نسبة رفع تم
  
 مات أخرى من شأنها أن تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات آافية بشأن أنشطة الصندوق خالل الفترة:أي معلو ٦

مخـاطر  مستثمر لعوائد وعلى المستثمر أن يعلم أن أداء الصندوق مرتبط بأداء المؤشر االرشادي بشكل خاص وسوق األسهم بشكل عام. واالستثمار في الصندوق يعرض ال
% فـي  ٥٠سـتثمر بنسـبة   ،آما نود أن ننوه بأنه إضافة إلى استثمار الصندوق في اإلصدارات األولية و الشرآات المدرجة خالل ثالث سنوات يحق لمدير الصندوق أن يالسوق

    مليار ريال سعودي. ١٥أقل من  حجمها السوقيالشرآات الصغيرة والمتوسطة والتي يكون 
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ار يستثمر بشكل آبيـر فـي صـناديق اسـتثمار أخـرى، يجـب اإلفصـاح عـن نسـبة اإلدارة المحتسـبة علـى الصـندوق نفسـه و              إذا آان صندوق االستثم ٧
 الصناديق التي يستثمر فيها الصندوق:

  ال ينطبق
  
 ا:بيان حول العموالت الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة، مبينًا بشكل واضح ماهيتها وطريقة االستفادة منه ٨

ريال عبارة عن عموالت وساطة نظير عمليات البيع والشراء (التداوالت) التي اجراها مدير الصندوق خـالل   14,754.00تقاضى الوسيط (شرآة اصول وبخيت االستثمارية) مبلغ 
  .٢٠١٦العام 

  
  
  :رأي بيانات ومعلومات أخرى أوجبت هذه الالئحة (الئحة صناديق االستثمار) تضمينها بهذا التقري ٩

 االفصاح عن تعارض المصالح: - ١
" مـن الئحـة صـناديق    ١٣من الئحة االشخاص المرخص لهم . دون االخالل باالحكـام الـواردة فـي المـادة "     ٤١يتعامل مدير الصندوق مع حاالت تعارض المصالح وفقا للمادة 

  م االفصاح عنه لمجلس ادارة الصندوق.ولم يت ٢٠١٦االستثمار. ويقر مدير الصندوق بأنه اليوجد أي تعارض مصالح تم خالل عام 
 الفصاح عن تفاصيل استثمارت مدير الصندوق في وحدات الصندوق:ا  - ٢

  ال ينطبق
 ملخص بجميع أخطاء التقويم والتسعير: - ٣

  ال ينطبق
 

 أمين الحفظ:  - د
 اسم وعنوان أمين الحفظ: ١

حـة األشـخاص المـرخص لهـم مـن هيئـة السـوق الماليـة لتقـديم خـدمات اإلدارة           ) رخـص بنـاًء علـى الئ   ١٠١٠٢١٩٨٠٥شرآة أصول وبخيت االستثمارية. سجل تجاري رقم (
-٤١٩-١٧٩٧المملكـة العربيـة السـعودية، هـاتف:      ١١٥٢٦الريـاض   ٦٣٧٦٢)، العنوان: طريق الملك فهد، برج البحرين، دور الميزانين ص.ب. ٠٨١٢٦-٠٧والتعامل و الحفظ رقم (

 www.obic.com.sa رونيالموقع االلكت ٩٦٦-١١-٤١٩-١٨٩٩فاآس  ٩٦٦-١١
 وصف موجز لواجباته ومسؤولياته: ٢

ًا بموجب أحكام هذه يُّعد أمين الحفظ مسؤوًال عن التزاماته وفقًا ألحكام الئحة صناديق االستثمار، سواء أدى مسؤوليات بشكل مباشر أم آلف بها طرفًا ثالث •
ر أو الئحة األشخاص المرخص لهم . ُويعد أمين الحفظ مسؤوًال تجاه مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة الئحة صناديق االستثما

  بسبب احتيال أو إهمال أو سوء تصرف أو تقصيره المتعمد.
•   
ذلك عن اتخاذ جميع اإلجراءا ت اإلدارية الالزمة فيما يتعلق يُُّعد أمين الحفظ مسؤوًال عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكي الوحدات ، وهو مسؤول آ •

 بحفظ أصول الصندوق .
 
 بيان مبني على رأيه حول ما إذا آان مدير الصندوق قد قام باآلتي: ٣

 إصدار ونقل و استرداد الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط و أحكام الصندوق ومذآرة المعلومات:  .أ 
  صندوق بإصدار ونقل و استرداد الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط و أحكام الصندوق ومذآرة المعلومات.يقوم مدير ال

  تقويم و حساب سعر الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط و أحكام الصندوق ومذآرة المعلومات:  .ب 
  وجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط و أحكام الصندوق ومذآرة المعلومات.يقوم مدير الصندوق بتقويم وحساب سعر الوحدات بم

  مخالفة أي من قيود و حدود االستثمار وصالحيات االقتراض المعمول بها في الئحة صناديق االستثمار:  .ج 
  الستثمار.اليوجد مخالفات ألي من قيود و حدود االستثمار وصالحيات االقتراض المعمول بها في الئحة صناديق ا

 المحاسب القانوني:  - ه
 اسم وعنوان المحاسب القانوني: - ١

KPMG  ١١-٨٧٤-٨٦٠٠، فـاآس:  ٩٦٦-١١-٨٧٤-٨٥٠٠المملكـة العربيـة السـعودية، هـاتف:      ١١٦٦٣الريـاض   ٩٢٨٧٦، ص.ب. "مراجع الحسابات" وشرآاؤهالفوزان-
٩٦٦.  

 بيان حول ما إذا آان المحاسب القانوني يرى: - ٢
ت وروجعت وفقًا لمعايير المحاسبة الصادرة عـن الهيئـة السـعودية للمحاسـبين القـانونين و أحكـام الئحـة صـناديق االسـتثمار وشـروط و           أن القوائم المالية أعد  .أ 

 أحكام الصندوق ومذآرة المعلومات.
 ).١اإلطالع على ملحق رقم ( الرجاء

 في الخل وصافي األرباح و الخسائر ألصول صندوق اإلستثمار عن الفترة المالية لتلك القوائم.أن القوائم المالية تقدم صورة صحيحة وعادلة لصا .ب 
 ).١اإلطالع على ملحق رقم ( الرجاء

 أن القوائم المالية تقدم صورة صحيحة وعادلة للمرآز المالي لصندوق االستثمار في نهاية الفترة.  .ج 
 ).١اإلطالع على ملحق رقم ( الرجاء

 القوائم المالية:  - ه
اسبية يجب أن تعد القوائم المالية لفترة المحاسبة السنوية (أو الفترة األولية التي يغطيها التقرير) لصندوق االستثمار وفقًا للمعاير المح

 الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين.
ة لفترة المحاسـبة السـنوية (أو الفتـرة األوليـة التـي يغطيهـا التقريـر) لصـندوق االسـتثمار وفقـًا للمعـاير المحاسـبية الصـادرة عـن الهيئـة                تعد القوائم المالي

 السعودية للمحاسبين القانونين.
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 صندوق أصول وبخیت للمتاجرة بأسھم اإلصدارات األولیة
 المتوافقة مع الضوابط الشرعیة 

 )شركة أصول وبخیت االستثماریة مدار بواسطة(
 القوائم المالیة

 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱
 مع
 الحسابات يتقریر مراجع







١ 

 
  صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم اإلصدارات األولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية

  )شرآة أصول وبخيت االستثمارية مدار بواسطة(
  قائمة المرآز المالي

  م٢٠١٦ديسمبر  ٣١آما في 
  (بالريال السعودي)

 
 ٢٠١٥م  ٢٠١٦م إيضاح 

    الموجودات

 ١١,١٧٧,٥١٨  ٥٫١٥٥٫١٤٥ ٦ نقد وأرصدة لدى البنوك

 ٧,١٥٦,٣٩١  ٩٫٨٧٣٫١٥٧ ٧  متاجرةاستثمارات مقتناة بغرض ال

 ١٨,٣٣٣,٩٠٩  ١٥٫٠٢٨٫٣٠٢  إجمالي الموجودات

     
    المطلوبات

 ٢٠,٩١٨  ٨٤٫٣٩٣ ٩ أتعاب إدارة وحفظ

 ١,٦٧٢  ٤٠٫٧٩١ ٩ أتعاب مجلس اإلدارة

 ٢٥,٦٩٧  ٦٨٫٦٧٣  مصروفات مستحقة

 ٤٨,٢٨٧  ١٩٣٫٨٥٧  إجمالي المطلوبات

     
 ١٨,٢٨٥,٦٢٢  ١٤٫٨٣٤٫٤٤٥  الوحدات مالكيصافي قيمة الموجودات العائدة ل

       
 ١٨,٣٠٧,٨١٨  ١٤٫٢٦٠٫٥٨٩  )بالوحدة(قيد اإلصدار وحدات 

 

      
 ٠٫٩٩٨٨   ١٫٠٤٠٢  بالوحدة  –صافي قيمة الموجودات 

 
  تجزأ من هذه القوائم المالية.ال ي ) جزًء١٣) إلى (١تعتبر اإليضاحات المرفقة من (

  
 



۲ 

 األولیة المتوافقة مع الضوابط الشرعیةصندوق أصول وبخیت للمتاجرة بأسھم اإلصدارات 
 )شركة أصول وبخیت االستثماریة مدار بواسطة(

 الدخلقائمة 
 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ للسنة المنتھیة في

 الریال السعودي)ب(

 إیضاح

للسنة المنتھیة في 
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱٦

 ۱٦للفترة من 
م ۲۰۱٥دیسمبر 

دیسمبر  ۳۱إلى 
 م۲۰۱٥

 یراداتاإل
)۲۱۰٫٥۱۱( ۸ متاجرة، صافيالأرباح ئر)/(خسا  ۲۷,۰۳۲ 

 - ۳۹٥٫۳۹۸ دخل توزیعات أرباح
 - ۱٫٤٥۹ دخل رسوم استرداد مبكر

 - ۸۸ إیرادات أخرى
 ۲۷,۰۳۲ ۱۸٦٫٤۳٤ إجمالي الربح

 مصروفاتال

)۲۸۳٫٥٦۹( ۹ أتعاب إدارة  (۱٦,۷۳٤) 
)٫۸۹۲۷۰( ۹ أتعاب حفظ  (٤,۱۸٤) 

)٤۰٫۷۹۱( ۹ ، صافيجلس اإلدارةأتعاب م  (۱,٦۷۲) 
)۱۰٦٫۲٦۷( ۱۰ مصروفات تشغیلیة أخرى  (۲٥,۷۱۱) 

)٥۰۱٫٥۱۹( إجمالي المصروفات  (٤۸,۳۰۱) 
)۳۱٥٫۰۸٥( )الخسارةالربح (صافي   (۲۱,۲٦۹) 

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



۳ 
 

 ول وبخیت للمتاجرة بأسھم اإلصدارات األولیة المتوافقة مع الضوابط الشرعیةصندوق أص
 )شركة أصول وبخیت االستثماریة مدار بواسطة(

 قائمة التدفقات النقدیة
 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ للسنة المنتھیة في

 (بالریال السعودي)
 

 
ي للسنة المنتھیة ف

۳۱ دیسمبر 
 ۲۰۱٦م

 ۱٦للفترة من  
م ۲۰۱٥دیسمبر 

دیسمبر  ۱۳إلى 
 م۲۰۱٥

     التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة

)۳۱٥٫۰۸٥( )الخسارة(صافي    (۲۱,۲٦۹) 

)۱٫٤۳٦٫۷٦۲( متاجرةغیر المحققة من االستثمارات المقتناة بغرض ال األرباحتسویات    (۲۷،۰۳۲) 
    

    التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة: 
)۱٫۲۸۰٫۰۰٤( المتاجرةرض استثمارات مقتناة بغ   (۷،۱۲۹،۳٥۹) 
 ۲۰,۹۱۸  ٦۳٫٤۷٥ أتعاب إدارة وحفظ

 ۱,٦۷۲  ۳۹٫۱۱۹ أتعاب مجلس اإلدارة
 ۲٥,٦۹۷  ٤۲٫۹۷٦ مصروفات مستحقة

)۲٫۸۸٦٫۲۸۱( صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغیلیة   (۷،۱۲۹،۳۷۳) 
    

 التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة
 

   

 ۱۸,۳۰٦,۸۹۱  ٤٫٦۳۲٫۷۱۱ من إشتراك في وحدات صلمتحال
)۷٫۷٦۸٫۸۰۳( المدفوع مقابل استرداد وحدات   - 

)۳٫۱۳٦٫۰۹۲( صافي النقد الناتج من األنشطة التمویلیة   ۱۸,۳۰٦,۸۹۱ 
    

)٦٫۰۲۲٫۳۷۳( الزیادة في النقد وما في حكمھ(النقص)/صافي    ۱۱,۱۷۷,٥۱۸ 
 --  ۱۱٫۱۷۷٫٥۱۸ الفترةة/السنالنقد وما في حكمھ في بدایة 

 ۱۱,۱۷۷,٥۱۸  ٥٫۱٥٥٫۱٤٥ الفترةالسنة/النقد وما في حكمھ في نھایة 
 

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

 



٤ 
 

 صندوق أصول وبخیت للمتاجرة بأسھم اإلصدارات األولیة المتوافقة مع الضوابط الشرعیة
 )شركة أصول وبخیت االستثماریة اسطةمدار بو(

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

 
  

للسنة المنتھیة في 
 ۳۱ دیسمبر ۲۰۱٦م

 ۱٦للفترة من  
م ۲۰۱٥دیسمبر 

دیسمبر  ۳۱إلى 
 م۲۰۱٥

 بالریال السعودي  
     

 -  ۱۸٫۲۸٥٫٦۲۲  الفترةالسنة/بدایة  صافي قیمة الموجودات في
 ۱۸,۳۰٦,۸۹۱  ٤٫٦۳۲٫۷۱۱  الفترةالسنة/یضاف: اشتراكات خالل 

)۷٫۷٦۸٫۸۰۳(  الفترةالسنة/یخصم: استرداد وحدات خالل    - 
)۳۱٥٫۰۸٥(  الخسارة صافي   (۲۱,۲٦۹) 

 ۱۸,۲۸٥,٦۲۲  ۱٤٫۸۳٤٫٤٤٥  صافي قیمة الموجودات في نھایة الفترة
     
 د الوحداتعد    
     

 -  ۱۸٫۳۰۷٫۸۱۸  الفترةالسنة/الوحدات في بدایة 
 ۱۸٫۳۰۷٫۸۱۸  ٤٫٥٥٤٫٤۸٤  یضاف: وحدات مشترك فیھا

 -  )۸٫٦۰۱٫۷۱۳(  یخصم: وحدات مستردة
 ۱۸٫۳۰۷٫۸۱۸  )٤٫۰٤۷٫۲۲۹(  صافي الزیادة في الوحدات

 ۱۸٫۳۰۷٫۸۱۸  ۱٤٫۲٦۰٫٥۸۹  الفترةالسنة/الوحدات في نھایة 
 

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

 



٥ 
 

 صندوق أصول وبخیت للمتاجرة بأسھم اإلصدارات األولیة المتوافقة مع الضوابط الشرعیة
 )شركة أصول وبخیت االستثماریة مدار بواسطة(

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ للسنة المنتھیة في

 (بالریال السعودي)

 بذة عن الصندوقن .۱
("الصندوق") ھو  صندوق أصول وبخیت للمتاجرة بأسھم اإلصدارات األولیة المتوافقة مع الضوابط الشرعیة

("مدیر الصندوق")  شركة أصول وبخیت االستثماریةبین یة تفاقإن خالل م إنشاؤهتم  يصندوق استثمار
ھـ ۱٤۳٦ذو الحجة  ۲۲موافقة ھیئة السوق المالیة بتاریخ  بموجبت") الوحدا مالكي"(صندوق الب نمستثمریالو

 م۲۰۱٥دیسمبر  ۱٦). وبدأ الصندوق عملیاتھ في م۲۰۱٥أكتوبر  ٥(الموافق 
 

ذو  ۲۸قام الصندوق بتعدیل األحكام والشروط الخاصة بھ والتي تم اعتمادھا بواسطة ھیئة السوق المالیة بتاریخ 
 م). ۲۰۱٦ سبتمبر ۲۹ھـ (الموافق ۱٤۳۷ الحجة

في أسھم اإلصدارات األولیة للشركات السعودیة المساھمة وكذلك أسھم الھدف األساسي من الصندوق ھو االستثمار 
الشركات المدرجة حدیثاً في سوق األسھم السعودیة خالل أول ثالث سنوات من إدراجھا، كما یجوز لمدیر الصندوق 

یمة أصول الصندوق في أسھم الشركات السعودیة الصغیرة من صافي ق %٥۰أن یستثمر بما ال یزید عن 
وحداتھا طرحا  االستثمار بصنادیق االسھم السعودیة وصنادیق أسواق النقد المطروحة ولھ صالحیة .والمتوسطة

أن تكون جمیع االستثمارات متوافقة مع الضوابط الشرعیة التي  علىھیئة السوق المالیة عاما ومرخصة من قبل 
 جنة الشرعیة للصندوق.تقرھا الل

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

 :كما یليعنوان مدیر الصندوق 
  شركة أصول وبخیت االستثماریة

 ٦۳۷٦۲ص.ب. 
  ۱۱٥۲٦الریاض 

 دیةالعربیة السعو المملكة
 

 اللوائح النظامیة .۲
ھـ (الموافق ۱٤۲۷ذو الحجة  ۳یخضع الصندوق لالئحة صنادیق االستثمار الصادرة عن ھیئة السوق المالیة بتاریخ 

وتاریخ  ۲۰۱٦-٦۱-۱والتي تم تعدیلھا الحقاً وفقاً لقرار مجلس إدارة ھیئة السوق المالیة رقم م) ۲۰۰٦دیسمبر  ۲٤
والتي تنص على األمور التي یتعین على جمیع الصنادیق م). ۲۰۱٦ایو م ۲۳ھـ (الموافق ۱٤۳۷شعبان  ۱٦

خالل العام، قامت ھیئة السوق المالیة إصدار الئحة جدیدة في المملكة العربیة السعودیة إتباعھا.  العاملة االستثماریة
 م.۲۰۱٦نوفمبر  ٦لصنادیق االستثمار ساریة المفعول بتاریخ 

 
 )التقییمعامل ویوم االشتراك/االسترداد (یوم الت .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 التقییممحفظة الصندوق في كل یوم تعامل (كل "یوم 

جودات (القیمة العادلة لموجودات الصندوق بعد خصم مطلوبات وحدات الصندوق بتقسیم صافي قیمة المو
 .التقییمالصندوق) على إجمالي عدد الوحدات القائمة في یوم 

 االعدادأسس  .٤
 

 

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

 .للمحاسبین القانونیین
 



٦ 
 

 صندوق أصول وبخیت للمتاجرة بأسھم اإلصدارات األولیة المتوافقة مع الضوابط الشرعیة
 شركة أصول وبخیت االستثماریة) مدار بواسطة(

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ للسنة المنتھیة في

 (بالریال السعودي)
 

 أسس اإلعداد (یتبع) .٤
 أسس القیاس ۱-۲

التي یتم قیاسھا المتاجرة بغرض المقتناة تم إعداد القوائم المالیة وفقًا لمبدأ التكلفة التاریخیة باستثناء االستثمارات 
 .ومفھوم االستمراریة بالقیمة العادلة، باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي

 
 عملة العرض والنشاط ۳-٤

كافة تم تقریب بر عملة النشاط الرئیسیة للصندوق. تم عرض ھذه القوائم المالیة بالریال السعودي الذي یعت
 المعلومات المالیة ألقرب لایر سعودي.

 
 م والتقدیراتاحكاألاستخدام   ٤-٤

استخدام األحكام والتقدیرات واالفتراضات لألعمال االعتیادي خالل السیاق یتطلب إعداد القوائم المالیة من اإلدارة 
بالغ المبینة للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات. قد تختلف التي تؤثر في تطبیق السیاسات وعلى الم

 النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات. 

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

 وسیاسیات إدارة المخاطر السیاسات المحاسبیة الھامة .٥
 :مة في إعداد ھذه القوائم المالیةالمحاسبیة الھامة المستخد فیما یلي بیان بالسیاسات

 
 

 المتاجرةاستثمارات مقتناة بغرض  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 ال حساب عن طریق المتاجرةت المقتناة بغرض االستثمارامن األرباح أو الخسائر المحققة  إحتسابیتم 
 .ھاالحالیة وسعر بیعالمالیة فترة ال خالل ھا، أو سعر المعامالت عند شراءالفترة المالیةقیمتھا الدفتریة في بدایة 

 

ناة الفرق بین القیمة الدفتریة لالستثمارات المقت حساب عن طریقغیر المحققة أو الخسائر األرباح  یتم إحتساب
الحالیة وقیمتھا الدفتریة المالیة فترة ال خالل ھا، أو سعر المعاملة عند شراءالفترة المالیةفي بدایة  متاجرةبغرض ال
 .الفترة المالیةفي نھایة 

 

 .تلك المتحصالتاإلیرادات األخرى عند اإلقرار بأحقیة استالم  وأدخل توزیعات األرباح اثبات یتم 
    

 ضریبة الدخل الزكاة/ ۳-٥
 

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

 وما في حكمھ النقد ٤-٥
 

عالیة قصیرة األجل لدى البنوك واالستثمارات األخرى  في الصندوق والنقد تكون النقد وما في حكمھ من النقدی
 ثالثة أشھر أو أقل وتتوفر للصندوق بدون أیة قیود.اق األصلي ذات االستحقالسیولة، إن وجدت 

 
 أتعاب إدارة الصندوق واألتعاب األخرى  ٥-٥

بنسبة سنویة من  تقییمكل تاریخ في  أتعاب اإلدارة واألتعاب األخرى بمعدالت متفق علیھا مع مدیر الصندوقتحسب 
  ة الدخل. صافي قیمة موجودات الصندوق. وتُحّمل ھذه المصروفات على قائم



۷ 
 

 صندوق أصول وبخیت للمتاجرة بأسھم اإلصدارات األولیة المتوافقة مع الضوابط الشرعیة
 )شركة أصول وبخیت االستثماریة مدار بواسطة(

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ للسنة المنتھیة في

 (بالریال السعودي)
 

 ة المخاطر (یتبع)وسیاسیات إدار السیاسات المحاسبیة الھامة .٥

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

  موجودات الصندوق على عدد الوحدات المستخدمة في نھایة السنة. 

 اكتتاب/ استرداد الوحدات   ۷-٥
 التقییمصافي قیمة الموجودات للوحدة في یوم على أساس كتتب بھا والمستردة للوحدات الم یتم اإلكتتاب واالسترداد

 والتي تم استالم طلب االكتتاب واالسترداد عنھا.

 نقد وما في حكمھ .٦
 ۲۰۱٥م  ۲۰۱٦م   

 ۲,۱۱۸,۰۹۳  ۱٥٤٫٦۷۷  نقد لدى البنك
 ۹,۰٥۹,٤۲٥  ٥٫۰۰۰٫٤٦۸  حساب استثمار الوساطةنقد لدى 

  ٥٫۱٥٥٫۱٤٥  ۱۱,۱۷۷,٥۱۸ 

 متاجرةلاستثمارات مقتناة بغرض ا .۷
  حسب التوزیع القطاعي: المقتناة بغرض المتاجرةفیما یلي ملخصاً بمكونات االستثمارات 

       
 القیمة السوقیة  التكلفة القطاع

النسبة المئویة 
 للقیمة السوقیة ٪

م٦۲۰۱   
 ۳۱٫۱٦  ۳٫۰۷٦٫۲۰۰  ۲٫۹٥٥٫٤٥٤ تجزئة

٫۸٥۲۸۹۷٫۲  ۲٫۱۳۱٫۲٥۸ نقل   ۲۹٫۳٥ 
۸۲۲٫٥۱۷  ٥٥۸٫۰٦۳ فنادق وسیاحة   ٥٫۲٤ 

 ۱٤٫۳٤  ۱٫٤۱٥٫٤٤۹  ۹٦۰٫٥۹٥ صناعات بتروكیماویة
 ٤٫۱۰  ٤۰٤٫۳۸۸  ۳٤۰٫٦٤٦ تأمین

 ٦٫٦۰  ٦٥۲٫۰۷۳  ٦۸۱٫٦٥۲ مباني وانشاءات
۷۲۷٫۸۰۸ زراعة وصناعات غذائیة   ۹۰۹٫۳۷۳  ۹٫۲۱ 

 ٥۹۳٫٦۸٫٤۳   ۱٥۷٫۹٫۸۷۳   ۱۰۰ 
 

       
 القیمة السوقیة  التكلفة القطاع

لقیمة النسبة المئویة ل
 السوقیة ٪

م۱٥۲۰   
 ۳۸٫٤۲  ۲٫۷٤۹٫۲۸۷  ۲٫٥۸۱٫۸٥٥ تجزئة
 ۱٥٫۷۳  ۱٫۱۲٥٫۷۰۸  ۱٫۱٤۸٫۳۹٥ أسمنت

 ۱٤٫٤۸  ۱٫۰۳٦٫۳۰٦  ۱٫۰۷۰٫٦۸٥ نقل
۳٦۷٫۸۲۹ فنادق وسیاحة   ۷٦۷٫٦۲۷  ۱۰٫۷۳ 

 ٥٫٦٦  ٤۰٤٫۷۲٦  ٤٦۰٫۱٦٥ صناعات بتروكیماویة
٦۹٫۱۰۱۳ استثمار صناعي   ۳۹٤٫٤۸٥٫٥  ٥۰ 

 ۲٫٦٤  ۱۸۸٫۷۸٤  ۱۸۸٫۷۸٤ تطویر عقاري
٫۷٤۳۸۹۲ تأمین   ۳۰۸٫۹۰٤٫  ٥۳۲ 

 ۲٫٥۲  ۱۸۰٫٥٦۳  ۱۹۰٫۹٥۸ بنوك وخدمات مالیة
 ٫۳٥۹٫۱۲۹۷   ۷٫۱٥٦٫۳۹۱  ۱۰۰٫۰۰ 



۸ 
 

 صندوق أصول وبخیت للمتاجرة بأسھم اإلصدارات األولیة المتوافقة مع الضوابط الشرعیة
 )ركة أصول وبخیت االستثماریةش مدار بواسطة(

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ للسنة المنتھیة في

 (بالریال السعودي)

 أرباح متاجرة، صافي .۸
 ۲۰۱٥م  ۲۰۱٦م   

     
)۱٫٦٤۷٫۲۷۳(  محققة من استثمارات، صافي )خسائر(   - 

 ۲۷٫۰۳۲  ۱٫٤۳٦٫۷٦۲  محققة من استثمارات، صافيأرباح غیر 
  )۲۱۰٫٥۱۱(   ۲۷,۰۳۲ 

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

 .تھالصندوق وموظفیھ ومجلس إدار
 

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

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

أخرى  روفاتأي مصروفات أخرى متكبدة نیابة عن الصندوق كأتعاب المراجعة ومكافأة مجلس اإلدارة وأي مص
لایر  ۳۰٫۰۰۰بحد أقصى ومن رسوم اإلدارة السنویة للصندوق  ٪٥مكافأة مجلس اإلدارة بواقع تحسب مماثلة. 

 سعودي للعضو.

 كما یلي:مملوكة دیسمبر وحدات  ۳۱یتضمن حساب مالكي الوحدات في 
 ۲۰۱٥م  ۲۰۱٦م      
 

 الوحدات
 (بالعدد)

صافي قیمة 
 الموجودات 

 (لایر سعودي)

 
 الوحدات
 (بالعدد)

صافي قیمة 
 الموجودات 

 (لایر سعودي)
٫۰۰۰٫۰۰۰۱۰  ۱۰٫٤۰۲٫٤۰٦ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ مدیر الصندوقیمتلكھا وحدات   ۹٫۹۸۷٫۸۷٦ 
 ۱۱۹٫۸٥٥ ۱۲۰٫۰۰۰  ۱۷۷٫۹٤۳ ۱۷۱٫۰٥۹ أعضاء مجلس إدارة الصندوقیمتلكھا وحدات 
 ۹٫۹۸۸ ۱۰٫۰۰۰  ۲۲۱٫٦۷٤ ۲۱۳٫۰۹۹ موظفي مدیر الصندوقیمتلكھا وحدات 

 ۱۰٫۳۸٤٫۱٥۸ ۱۰٫۸۰۲٫۰۲۳  ۱۰٫۱۳۰٫۰۰۰ ۱۰٫۱۱۷٫۷۱۹ 

م: ۲۰۱٥ملیون لایر سعودي ( ۰٫۳ترداد وحدات بمبلغ باالشتراك واس م۲۰۱٦قام مالكي الوحدات أعاله خالل سنة 
 ، على التوالي.ال شيء)م: ۲۰۱٥(ملیون لایر سعودي  ۰٫۰۸ملیون لایر سعودي) ومبلغ  ۱۰٫۱

 دیسمبر واألرصدة الناتجة عنھا: ۳۱المنتھیة في / للفترة المعامالت مع األطراف ذات العالقة للسنة فیما یلي 

 الطرف ذو العالقة
 

  مبلغ المعاملة خالل السنة طبیعة المعامالت
 

 الرصید الختامي الدائن
للفترة من ۱٦   ۲۰۱٦م  

دیسمبر ۲۰۱٥م 
إلى ۳۱ دیسمبر 

 ۲۰۱٥م

 ۲۰۱٥م  ۲۰۱٦م 

شركة أصول وبخیت 
 االستثماریة

 ۱٦٫۷۳٤  ٦۷٫٥۱٤  ۱٦٫۷۳٤  ۲۸۳٫٥٦۹ أتعاب إدارة 

 ٤٫۱۸٤  ۱٦٫۸۷۹  ٤٫۱۸٤  ۷۰٫۸۹۲ أتعاب حفظ

 -  -  ۲٫٦۷۳  ۱٤٫۷٥٤ أتعاب وساطة 
أعضاء مجلس 

 ۱٫٦۷۲  ٤۰٫۷۹۱  ۱٫٦۷۲  ٤۰٫۷۹۱ مكافآت سنویة اإلدارة

 

 



۹ 
 

 
 صندوق أصول وبخیت للمتاجرة بأسھم اإلصدارات األولیة المتوافقة مع الضوابط الشرعیة

 شركة أصول وبخیت االستثماریة) مدار بواسطة(
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ للسنة المنتھیة في
 (بالریال السعودي)

 مصروفات تشغیلیة أخرى .۱۰
 ۲۰۱٥م  ۲۰۱٦م  

)۳٥٫۰۰۰(  أتعاب مراجع الحسابات   )۲۲٫۰۰۰(  
)۳۳٫۰۰۰(  أتعاب ھیئة الرقابة الشرعیة   )۱٫٥۲۳(  

)۲٤٫۳۷٥(  أتعاب حساب المؤشر االسترشادي     )۱٫۱۲٥(  
 )۳٤۹(  )۷٫٥۰۰(  أتعاب إشراف ومراقبة ھیئة السوق المالیة

 أتعاب نشر المعلومات في موقع تداول
 مصروفات أخرى

 )۰۰۰٫٥(  
)۱٫۳۹۲(  

 )٦٤٤(  
)۷۰(  

  )۱۰٦٫۲٦۷(   )۲٥٫۷۱۱(  

 سیاسات إدارة المخاطر .۱۱
 مخاطر أسعار العمولة الخاصة

باح في السوق على األرالسائدة تنشأ مخاطر أسعار العمولة الخاصة من إمكانیة تأثیر التغیرات في أسعار العمولة 
 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

ا یؤدي إلى تكبد مخاطر اإلئتمان ھي مخاطر عدم مقدرة الطرف المقابل ألداة مالیة ما على الوفاء بإلتزاماتھ مم
 الصندوق لخسارة مالیة.

ن نظراً أل ال یتعرض الصندوق لمخاطر ائتمان جوھریةأرصدتھ النقدیة فقط  علىیتعرض الصندوق لمخاطر اإلئتمان 
 مرتفع ائتمانياألرصدة النقدیة محتفظ بھا لدى بنك محلي ذو تصنیف 

 
 مخاطر أسعار األسھم

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

من خالل المراقبة المستمرة بما في ذلك مخاطر التركیز یسعى مدیر الصندوق للحد من مخاطر أسعار األسھم 
 التوزیع القطاعي في سوق األسھم السعودیة. احیةحفظتھ االستثماریة من نم ألوضاع السوق وتنویع

 مخاطر السیولة

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

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

 أي التزامات عند استحقاقھا.للوفاء ب
 
 
 
 
 



۱۰ 
 

 وافقة مع الضوابط الشرعیةصندوق أصول وبخیت للمتاجرة بأسھم اإلصدارات األولیة المت
 شركة أصول وبخیت االستثماریة) مدار بواسطة(

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ للسنة المنتھیة في

 (بالریال السعودي)

 (یتبع) سیاسات إدارة المخاطر .۱۱

 إدارة مخاطر صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات 

ة صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات إلى ضمان قدرة الصندوق على عند إداریسعى مدیر الصندوق 
 االستمرار بھدف توفیر أعلى العائدات لمالكي الوحدات وضمان الحمایة المعقولة لصافي الموجودات العائدة لھم. 

اتجة عن صافي خرى من خالل مراقبة العائدات الناألموجودات الیتولى مدیر الصندوق إدارة محفظة استثماراتھ و
 الموجودات وإجراء التعدیالت الالزمة وفقاً للتغیرات التي تطرأ على السوق.

 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. 

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

 الرقابة الشرعیة وبعض المصروفات المستحقة. 

سعار البیع السوقیة المتداولة. ال تختلف القیمة العادلة طبقاً ألتداولة في سوق نشط تحدد القیمة العادلة لالستثمارات الم
 في حدوث تقلبات لمحفظةقد تتسبب التقلبات في سوق األسھم  لألدوات المالیة األخرى جوھریاً عن قیمتھا العادلة.

 االستثمار.

 تقییمآخر تاریخ  .۱۳
 م).٥۲۰۱دیسمبر  ۳۱م: ٥۲۰۱م (٦۲۰۱دیسمبر  ۲۹ بتاریخللسنة  تقییمیوم تاریخ آخر  تم تحدید
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  وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
Allah is the purveyor of success. Peace be upon Prophet Mohammad and his companions.  
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