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التقرير السنوي – السعودي باللاير للمتاجرة المتنوع األھلي صندوق  

 معلومات صندوق االستثمار (أ

 أھداف االستثمار  .1

صندوق األھلي المتنوع للمتاجرة باللاير السعودي ھو صندوق استثماري مفتوح متوافق مع المعايير الشرعية يھدف إلى تنمية رأس 

 المال، وتوفير السيولة.

 

 سياسات االستثمار وممارساته .2

بشكل أساسي في األدوات المالية قصيرة ومتوسطة األجل المتوافقة مع المعايير الشرعية، وھي على سبيل المثال:  يستثمر الصندوق

المتاجرة عن طريق صفقات المرابحة والوكالة والمضاربة والمشاركة، وأدوات الدخل الثابت متوسطة األجل، والبدائل الشرعية التفاقيات 

 .ء وإعادة الشراء المعاكس، باإلضافة إلى المنتجات المھيكلة واألوراق المالية المدعومة بأصولالمبادلة واتفاقيات إعادة الشرا

 

   سياسة توزيع الدخل و األرباح                                                                       .3

  .وأرباح على مالكي الوحدات يتم إعادة استثمار الدخل واألرباح في الصندوق، وال يتم توزيع أي دخل

 

 تتاح تقارير الصندوق عند الطلب وبدون مقابل .4

 

 أداء الصندوق (ب

 

 :للسنوات الثالث األخيرة بيانات صافي قيمة أصول الصندوقالجدول التالي يقارن بين  .1

  صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية كل سنة مالية 

  صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة في نهاية كل سنة مالية 

  أعلى وأقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة عن كل سنة مالية 

  عدد الوحدات المصدرة في نهاية كل سنة مالية 

  نسبة الرسوم والمصروفاتإجمالي 

 

 

 



 

 

 

 2112 2112 2114 السنة

 99,8,6،,9,،00,،, 8,6,,,،09,،6،6,0 698,7,،,6,،,6،60 صافي قيمة األصول*

 78,6 ,,78 78,9 صافي قيمة األصول لكل وحدة*

 78,6 ,,78 78,9 *وحدة أعلى سعر

 ,,78 78,9 ,,78 *وحدة أقل سعر

 ,080,,،09,،,97،, ,,0,8,،696،,6،96 ,,8,,6،,,,،6,,،, عدد الوحدات

 - - - األرباح الموزعة

 ٪,986 ٪,986 ٪9866 نسبة الرسوم والمصروفاتإجمالي 

 * باللاير السعودي

 

 العائد اإلجمالي للصندوق لسنة واحدة، وثالث سنوات، وخمس سنوات، وعشر سنوات .2

 سنوات 11 سنوات 2 سنوات 3 سنة الفترة

 ٪78,0 ٪9807 ٪7896 ٪,87, العائد اإلجمالي
 

 

 العائد اإلجمالي السنوي لكل سنة من السنوات المالية العشر الماضية .3

 2112 2112 2114 2113 2112 2111 2111 2112 2112 2112 2112 السنة

 5.4. 45.0 45.9 .445 45.4 ..45 .454 45.9 4599 95.4 95.4 % العائد

 .54. 44.. 4544 544. .454 .454 5.4. 5.9. 45.9 .54. 594. %المؤشر
 

 

 



 

 

 

م كنسبة مئوية من متوسط صافي قيمة أصول 2112مدار العام   بيان لمقابل الخدمات والعموالت واألتعاب التي تحملها الصندوق على .4

                         الصندوق:

 النسبة  الرسوم والمصروفات

 ٪..45 رسوم اإلدارة

 ٪454440 مراجعة حسابات الصندوق

 ٪4544.0 اإلدارية العمليات

 ٪.45444 ھيئة السوق المالية

 ٪454440 تداول

 ٪454449 المراجعة الشرعية

 ٪.45444 مجلس إدارة الصندوق

 ٪67.0 والمصاريف مجموع الرسوم
 

 جوھرية حدثت خالل الفترة وأثرت في أداء الصندوق. ال يوجد تغيرات .2

 ممارسات التصويت السنوية  .2

وذلك بسبب طبيعة استثمارات الصندوق والتي تتمثل بشكل أساسي في أدوات أسواق النقد  لم تتم أي ممارسات تصويت خالل العام

 .المتوافقة مع الشريعة

 تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي .2

 يتكون مجلس إدارة الصندوق من األعضاء التالية أسماءھم، تم تعيينھم من قبل مدير الصندوق بعد موافقة ھيئة السوق المالية:

 رئيسا لمجلس إدارة الصندوق  نايف بن مسند المسند 

 عضو غير مستقل   لويد كورا 

 عضو مستقل  بسمة بنت مزيد التويجري 

 عضو مستقل  عبدالعزيز بن صالح أبا الخيل 

 

 



 

 

 توالمواضيع التي تم التي تم إقرارھا فيما يلي ملخصا ألھم القراراتم، و,97,عقد مجلس إدارة الصندوق ثالثة اجتماعات خالل العام 

 مناقشتھا من قبل مجلس إدارة الصندوق:

 9860 بنسبة المؤشر أداء من أفضل الصندوق أداء كان مناقشة أداء الصندوق خالل العام، حيث٪. 

 .وافق مجلس إدارة الصندوق على تعيين كي بي ام جي الفوزان وشركاه كمراجع لحسابات الصندوق 

 السوق، والتشغيل.وفي ذلك مخاطر السيولة،  المخاطر المتعلقة بالصندوق بما 

 .التزام الصناديق بلوائح ھيئة السوق المالية مع مسؤول المطابقة وااللتزام 

 .أثر الئحة صناديق االستثمار  المعدلة على الصندوق 

 

 مدير الصندوق  (ج

 اسم وعنوان مدير الصندوق .1

 شركة األھلي المالية، المملكة العربية السعودية

 ,7790، الرياض ,7,,,ب، طريق الملك سعود، ص.ب. البرج 

  www.ncbc.comالموقع:   +7799,9990,,0فاكس:  + ,77669679,,0ھاتف: 

 أو مستشاريين االستثمار /مدير الصندوق من الباطن و .2

 ال يوجد

 أنشطة االستثمار .3

المرابحة قصيرة األجل مع البنوك المحلية نظراً للعوامل  االستثمار في صفقاتعلى  استثماراته خالل السنة بشكل أساسي ركز الصندوق

 األساسية التالية: 

 م,97, العام في المحلية البنوك لدى العام السيولة مستوى. 

 مدير ساعد ما وجودھا، حال االسترداد طلبات لتلبية واستعدادا المحيطة الظروف ظل في بالتحفظ الصندوق استراتيجية اتسمت 

 .المؤشر أداء من أفضل أداء تحقيق في الصندوق

 أداء الصندوق .4

 عند العام مغلقاً  ٪,, بنسبة المدارة األصول إجمالي وانخفض. ٪9860 بنسبة المؤشر أداء من أفضل الصندوق أداء كان ،,97, عام في

 .لاير مليار 8,0,

 

 الصندوق أحكاموشروط  فيتغيرات حدثت  .2

   أجرى مدير الصندوق بعض التعديالت في شروط وأحكام الصندوق. وكان التغيير الرئيسي استبدال مدققي الحسابات إرنست ويونغ

 .( الفوزان وشركاهKMPGبـ كي بي إم جي )

http://www.ncbc.com/


 

 

 مستقل في مجلس اإلدارة.و تعيين لويد كورا كعضو غير ،  الصندوق مجلس إدارة مستقل عضوك األستاذة بسمة التويجري تعيين 

  تعديالت في الفقرة التاسعة من شروط وأحكام الصندوق حيث تم إدراج أدوات الدخل الثابت طويلة األجل إلى أدوات االستثمار

من قيمة صافي أصول الصندوق،  %9,المتاحة كما تم تعديل الحد األقصى الستثمار الصندوق في صناديق استثمارية أخرى ليكون 

عديل الفقرة الخامسة والعشرين من شروط وأحكام الصندوق باإلشارة إلى الحاالت التي تعليق مدير الصندوق لطلبات كما تم ت

 االشتراك واالسترداد.  

            أخرى. استثمارية صناديق في كبير بشكل يستثمر الصندوق لم .2

     

              لم يحصل مدير الصندوق على أي عموالت خاصة خالل الفترة. .2

 

                                                                                                              

 الحفظ أمين (د

 اسم وعنوان أمين الحفظ .1

 شركة األھلي المالية، المملكة العربية السعودية

 ,7790، الرياض ,7,,,البرج ب، طريق الملك سعود، ص.ب. 

  www.ncbc.comالموقع:   +7799,9990,,0فاكس:  + ,77669679,,0ھاتف: 

 واجبات ومسؤوليات أمين الحفظ .2

 بموجب ثالثا طرفا بھا كلف أم مباشر مسؤولياته بشكل أأدى سواء الالئحة، ھذه ألحكام وفقا التزاماته عن مسؤوالً  الحفظ أمين يعد 

 الوحدات ومالكي الصندوق مدير تجاه مسؤوالً  الحفظ أمين وُيعد   .لھم األشخاص المرخص الئحة أوالئحة صناديق االستثمار  أحكام

 .المتعمد تقصيره أو تصرف سوء أو إھمال أو احتيال بسبب الناجمة خسائر الصندوق عن

 اإلجراءات جميع اتخاذ كذلك عن مسؤول ، وھواتالوحد مالكي لصالح وحمايتھا الصندوق أصول حفظ عن مسؤوالً  الحفظ أمين يعد 

 .أصول الصندوق بحفظ يتعلق فيما الالزمة اإلدارية

 رأي أمين الحفظ .3

 .يؤكد أمين الحفظ أنه تم إصدار ونقل واسترداد الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق •

 .الصندوق وشروط وأحكامأحكام الئحة صناديق االستثمار  سعر الوحدات بموجبحساب يم وويؤكد أمين الحفظ أنه تم تق •

 يؤكد أمين الحفظ أنه لم تتم مخالفة أي من قيود و حدود االستثمار وصالحيات االقتراض المأمور بھا.  •

 

 

http://www.ncbc.com/


 

 

 

 المحاسب القانوني (ه

 اسم وعنوان المحاسب القانوني .1

 كي بي ام جي الفوزان وشركاه

 المملكة العربية السعودية،   9,,7,، جدة 966,,شارع األمير سلطان ص.ب  –مركز زھران لألعمال 

       www.kpmg.com/saالموقع:  +06090,,7,,0فاكس:        +,060,0,,7,,0ھاتف: 

 رأي المحاسب القانوني .2

  .القانونيين السعودية للمحاسبين الھيئة عن الصادرة المحاسبة لمعايير وفقاً  وروجعت القوائم المالية أُعد ت

 

 

 معلومات أخرى (و

 الشروط في المحدد األعلى الحد الصكوك في الصندوق استثمارات تجاوزت الصندوق، مدير سيطرة عن خارج الظروف في تغير بسبب

 .م,97, العام في ديسمبر من والثالثين الحادي في الالزمة التصحيحية اإلجراءات باتخاذ الصندوق مدير قام وقد. واألحكام

 

 

 

 القوائم المالية  (ز

 

http://www.kpmg.com/sa


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صندوق األھلي المتنوع للمتاجرة باللایر السعودي
  (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 القوائم المالیة       
 م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  نةلسل         

 مـع 
 لحملة الوحداتالحسابات  مراجعيتقریر 
 

 







 

۲ 

 صندوق األھلي المتنوع للمتاجرة باللایر السعودي
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة) 

  قائمة المركز المالي 
 م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱كما في 

 (ما لم یذكر غیر ذلك) لایر سعوديألف 
 

 إیضاح 
دیسمبر  ۳۱

 م٦۲۰۱
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٥ 
    الموجـودات :

 ۳،۲۹۳ ٥،٦۰۷ ۷ نقد وما في حكمھ
 ۸،۸۳۷،۲٦۲ ٥،۷۹۳،٦۱۸ (أ)۹ استثمارات محتفظ بھا لتاریخ االستحقاق

 -- ٦۰٤،۷۱۱ (ب)۹ استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة

 ۸،۸٤۰،٥٥٥ ٦،٤۰۳،۹۳٦  الموجوداتإجمالي 

    
    المطلـوبات :

 ۱،۰۷٦ ٤،۲۹۸  مستحق لحملة الوحدات على حساب اإلستردادات
 -- ۱۳۳  أتعاب إدارة مستحقة

 ۱،۰۷٦ ٤،٤۳۱  إجمالي المطلوبات

 ۸،۸۳۹،٤۷۹ ٦،۳۹۹،٥۰٥  صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات

 ۷،۰۷٦،۸٥٥ ٥،۰۱٦،۳۹۱ ۱۰ باآلالف  –عدد الوحدات القائمة 

 ۱٫۲٤۹۱ ۱٫۲۷٥۷  )لایر سعوديللوحدة ( –صافي قیمة الموجودات 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )۱٤) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (
 جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیـة.



 

۳ 

 السعوديصندوق األھلي المتنوع للمتاجرة باللایر 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 قائمة الدخل
 ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة 

 (ما لم یذكر غیر ذلك) لایر سعوديألف 
 

 إیضاح 
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٦
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱٥
    

    استثمارإیرادات 
 ٦۸،۸۷٤ ۸٥،۸٥۹  دخل من عقود المرابحة 

 ٤۱،۷۲۳ ۷۷،۹٤۱  دخل من صكوك
 ٦،۸۰٦ ٦٫٦۲۳  مباعة استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة أرباح محققة من

 (۸۳٤) ۱،۳۲۰   غیر محققة من استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة/ (خسائر) أرباح 
 -- ۱٫۰٤۲  إیرادات أخرى

 ۱۱٦،٥٦۹ ۱۷۲،۷۸٥  إجمالي اإلیرادات

    
   ۸ المصروفات
 ٦٥،۱۷٥ ٤٦،۱۹۷  أتعاب إدارة
 ٤۸٥ ٤۸٦  إداریةمصروفات 

 ٦۸ ٥۲  أتعاب مراجعة
 ۲۷ ۲۷  أتعاب تدقیق شرعي

 ۱۸ ۱٦  مكافأة أعضاء مجلس إدارة الصندوق 
 ۸ ۷  ھیئة السوق المالیة رسوم

    

 ٦٥،۷۸۱ ٤٦،۷۸٥  إجمالي المصروفات
    

 ٥۰،۷۸۸ ۱۲٦،۰۰۰  لسنة صافي الدخل

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )۱٤( ) إلى۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (
 .من ھذه القوائم المالیـةجزءاً ال یتجزأ 



 

٤ 

 صندوق األھلي المتنوع للمتاجرة باللایر السعودي
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 تدفقات النقدیةقائمة ال
 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱لسنة المنتھیة في ل

 (ما لم یذكر غیر ذلك) لایر سعوديألف 
 

 

 
 ایضاح

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱٦

دیسمبر  ۳۱
 م۲۰۱٥

    
    التدفقات النقدیة من األنشـطة التشـغیلیة:

 ٥۰،۷۸۸ ۱۲٦،۰۰۰  صافي الدخل للسنة
    تسویة لـ:

 ٦٥،۷۸۱ ۲۹،۲۹۷  قیمة الوحدات المعاد اسـتثمارھا
 ۸۳٤ (۱،۳۲۰)  غیر محققة من استثمارات محتفظ بھا للمتاجرةخسائر /) أرباح(
  ۱٥۳،۹۷۷ ۱۱۷،٤۰۳ 

    الموجودات والمطلوبات التشغیلیة:التغیرات في 
 (۹٤۰،٥۱۸) ۳،۰٤۳،٦٤٤  في اإلستثمارات المتحفظ بھا لتاریخ اإلستحقاقالنقص /)الزیادة (
 (۸۳٤) (٦۰۳,۳۹۱)  (الزیادة) في اإلستثمارات المحتفظ بھا للمتاجرة 

 ٦٦۲ ۳،۲۲۲  في المستحق لحملة الوحدات على حساب االسترداداتالنقص 
 -- ۱۳۳  إدارة مستحقةأتعاب 

 (۸۲۳،۲۸۷) ۲،٥۹۷،٥۸٥  األنشطة التشـغیلیة         (المستخدم في)/ صافي النقد المتوفر 

    
    التدفقات النقدیة من األنشـطة التمویلیــة:

 ۹،۱٤۰،۳٥٤ ٤،٤٦۳،٥۰۷  متحصالت من وحدات مباعة
 (۸،۳۱٤،۱۹٦) (۷،۰٥۸،۷۷۸)  قیمـة الوحـدات المســتردة

 ۸۲٦،۱٥۸ (۲،٥۹٥،۲۷۱)  األنشـطة التمویلیةمن  المتوفر/ ) المستخدم في(صافي النقد 

    
 ۲،۸۷۱ ۲،۳۱٤  صافي الزیادة في النقد وما في حكمھ

    
 ٤۲۲ ۳،۲۹۳ ۷ النقـد وما في حكمـھ في بدایة السنة

    
 ۳،۲۹۳ ٥،٦۰۷ ۷ النقـد وما في حكمـھ في نھایة السنة

 
 
 
 
 
 

 )۱٤) إلى (۱اإلیضاحات المرفقة من (تعتبر 
 المالیـة.جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم 



 

٥ 

 صندوق األھلي المتنوع للمتاجرة باللایر السعودي
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 قائمة التغیرات في صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات 
 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱لسنة المنتھیة في ل

 (ما لم یذكر غیر ذلك) لایر سعوديألف 
 

 إیضاح 
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٦
دیسمبر  ۳۱ 

 م۲۰۱٥

     
 ۷،۸۹٦،۷٥۲  ۸،۸۳۹،٤۷۹  صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات في بدایة السنة

     
 ٥۰،۷۸۸  ۱۲٦،۰۰۰  صافي الدخل للسنة

     
الزیادة في صافي الموجودات عن المعامالت في الوحدات 

 للسنة
 

 
 

 
     

 ۹،۱٤۰،۳٥٤  ٤،٤٦۳،٥۰۷  متحصالت من وحدات مباعـة
 ٦٥،۷۸۱  ۲۹،۲۹۷ ۸ قیمة الوحدات المعاد اسـتثمارھا

 (۸،۳۱٤،۱۹٦)  (۷،۰٥۸،۷۷۸)  قیمة الوحدات المســتردة
     
  (۲،٥٦٥،۹۷٤)  ۸۹۱،۹۳۹ 

 في نھایة السنة العائدة لحملة الوحداتصافي الموجودات 
 ٦،۳۹۹،٥۰٥  ۸،۸۳۹،٤۷۹ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )۱٤) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (
 المالیـة.جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم 



 صندوق األھلي المتنوع للمتاجرة باللایر السعودي
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة) 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
  م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  سنةلفترة ال

 (ما لم یذكر غیر ذلك) لایر سعوديألف 
 

٦ 

 الصـندوق وأنشطتھ -۱
صندوق األھلي المتنوع للمتاجرة باللایر السعودي (الصندوق) ھو صندوق استثماري مفتوح متوافق مع أحكام الشریعة 

(مدیر الصندوق)، شركة تابعة للبنك األھلي التجاري (البنك)  المالیةاإلسالمیة، تتم إدارتھ بواسطة شركة األھلي 
من لوائح اإلستثمار في الصنادیق  ۳۰ب نص المادة لصالح حملة وحدات الصندوق. تم تأسیس الصندوق بموج

 الصادرة عن ھیئة سوق المال.
 

الصادر بتاریخ  ۲۰۰٥-۸۳-۲أمین حفظ الصندوق. وفقاً لقرار ھیئة سوق المال رقم كذلك ك شركة األھلي المالیةتعمل 
 المالیة التالیة:م) یعمل مدیر الصندوق على نشاطات األوراق ۲۰۰٥یونیو  ۲۸ھـ (۱٤۲٦جمادي األول  ۲۱
 التعاملأ) 

 ب) الترتیب
 اإلدارة ج)

 د) تقدیم المشورة
 ھـ) الحفظ

 
یتیح الصندوق الفرصة أمام المستثمرین للمشاركة في معامالت تجاریة متوافقة مع مبادئ الشریعة، واالستثمار في 

 .الصكوك وصنادیق االستثمار األخرى أو أي أدوات تتوافق مع أحكام الشریعة
 

الموافقة على شروط وأحكام الصندوق في األصل من مؤسسة النقد العربي السعودي ووافقت علیھا الحقا ھیئة تم 
م). باشر ۲۰۰۸دیسمبر  ۱٦ھـ (الموافق ۱٤۲۹ذي الحجة  ۱۸السوق المالیة علیھا بموجب خطابھا المؤرخ في 

 م.۱۹۸۷مارس  ٦الصندوق نشاطھ في 
 

 السلطة التنظیمیة -۲
 ۲٤ھـ (الموافق  ۱٤۲۷ذي الحجة  ۳بتاریخ  ۲۰۰٦-۲۱۹-۷حة التنفیذیة تطبیقا للقرار رقم یخضع الصندوق لالئ

 ۱٦من مجلس ھیئة السوق المالیة بتاریخ  ۱/٦۱/۲۰۱٦م). تم تعدیل ھذه الالئحة بموجب القرار رقم ۲۰۰٦دیسمبر 
لجمیع الصنادیق داخل  م)، التي تتضمن المتطلبات المعدلة والمفصلة۲۰۱٦مایو  ۲۳ھـ (الموافق  ۱٤۳۷شعبان 

 المملكة العربیة السعودیة.
 

 التغیرات في شروط وأحكام الصندوق -۳
بعض التعدیالت على شروط وأحكام إدخال م، قام مدیر الصندوق ب۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱السنة المنتھیة في خالل 

غییر في الشروط لیس للت. للصندوق یتعلق التغییر الرئیسي في الشروط واألحكام بتغییر مراجعي الحساباتالصندوق. 
 .أي أثر على ھذه القوائم المالیة واألحكام

 
 .۲۰۱٦ابریل  ۱۱قبل ھیئة سوق المال بموجب خطابھا المؤرخ في  التغییر لمراجعي الحسابات منتم الموافقة على 

 . ۲۰۱٦ابریل  ۱٤بموجب خطابھ المؤرخ في قام مدیر الصندوق بإخطار حملة الوحدات و
 
 
 



 صندوق األھلي المتنوع للمتاجرة باللایر السعودي
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة) 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
  م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  سنةلفترة ال

 (ما لم یذكر غیر ذلك) لایر سعوديألف 
 

۷ 

 االشـتراك / االسترداد  -٤
الصندوق مفتوح لالشتراك واسترداد الوحدات في كل یوم عمل سعودي. یتم تحدید صافي قیمة الموجودات للصندوق 

 للصندوقصافي قیمة الموجودات على أساس شراء / بیع وحدات یتم  إن جمیع معامالت في كل یوم عمل سعودي.
 ملة.المعاتلك تاریخ  قبلعلى إجمالي عدد وحدات الصندوق القائمة عن طریق قسمة صافي قیمة موجودات الصندوق 

 
 أسس اإلعداد -٥
 

 المعاییر المحاسبیة المطبقة
وفقاً لمعاییر المحاسبة المتعارف علیھا بالمملكة العربیة السعودیة الصادرة عن الھیئة تم إعداد ھذه القوائم المالیة 

(إیضاح  كما في وللسنة المنتھیة بتاریخ آخر تقییمبإعداد قوائمھ المالیة السعودیة للمحاسبین القانونیین. یقوم الصندوق 
۱۳.( 

 
 أسس القیاس

على أساس التكلفة التاریخیة باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي ومفھوم االستمراریة، تم إعداد ھذه القوائم المالیة 
 باستثناء االستثمارات المحتفظ بھا للمتاجرة، والتي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة. 

  
 عملة العرض والنشاط

لمعروضة اوھي عملة النشاط للصندوق. تم تقریب جمیع البیانات المالیة اللایر السعودي المالیة بھذه القوائم  تم عرض
 .ألقرب ألف صحیح باللایر السعودي

 
 استخدام األحكام والتقدیرات

یتطلب إعداد القوائم المالیة وفقاً للمعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا والمطبقة في المملكة العربیة السعودیة من اإلدارة 
والتقدیرات واالفتراضات التي قد تؤثر في تطبیق السیاسات المحاسبیة وعلى المبالغ المبینة للموجودات  استخدام األحكام

والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلیة عن تلك التقدیرات. تتم مراجعة التقدیرات 
دیرات المحاسبیة في فترة المراجعة والفترات واالفتراضات المتعلقة بھا على أساس مستمر. یتم إظھار مراجعة التق

 المستقبلیة التي تتأثر بھا.
        
 تقییم الموجودات المالیة       

القیمة العادلة ھي القیمة التي سیتم استالمھا مقابل بیع أصل ما أو دفعھا مقابل تحویل التزام ما ضمن معاملة منتظمة 
تتم المحاسبة عن األدوات المالیة للصندوق على أساس التكلفة التاریخیة، بین المشاركین في السوق بتاریخ القیاس. 

باستثناء اإلستثمارات المحتفظ بھا للمتاجرة، قد تنشأ فروقات بین تقدیرات القیمة الدفتریة والقیمة العادلة. وترى إدارة 
 عن قیمتھا الدفتریة.الصندوق أن القیمة العادلة لموجودات ومطلوبات الصندوق ال تختلف بصورة جوھریة 
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۸ 

 أسس اإلعداد(تابع) -٥
 

 تقییم الموجودات المالیة (تابع)
لمستخدمة ا المدخالتالذي یعكس أھمیة والعادلة باستخدام تسلسل القیاس الھرمي التالي  ةیقوم الصندوق بقیاس القیم
 عند إجراء تلك القیاسات:

السعر المدرج (غیر المعدل) في سوق نشط للموجودات المستوى األول: أسس قیاس القیمة العادلة بناء على  •
 والمطلوبات المتماثلة.

المستوى الثاني: قیاس القیمة العادلة بناء على مدخالت بخالف األسعار المدرجة التي تدخل تحت المستوى األول،  •
ریقة غیر مباشرة والتي من الممكن مالحظتھا للموجودات والمطلوبات، إما بطریقة مباشرة (مثل األسعار) أو بط

 (مثل المشتقة من األسعار). 
المستوى الثالث: قیاس القیمة العادلة بناء على مدخالت للموجودات والمطلوبات التي ال تستند إلى أي بیانات سوقیة  •

  ملحوظة (مثل المدخالت غیر الممكن مالحظتھا). 
 

ي ف تاریخ التقریر تحت المستوى الثاني لة كما فيیتم تصنیف جمیع موجودات الصندوق المالیة المدرجة بالقیمة العاد
 التسلسل الھرمي.

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة  -٦

 تم تطبیق السیاسات المحاسبیة الواردة أدناه بشكل ثابت لجمیع الفترات المعروضة في ھذه القوائم المالیة.
 
 االستثمارات  -أ

دارة النیة التي لدى اإلالتي لھا تاریخ استحقاق محدد، و إن اإلستثمارات ذات الدفعات الثابتة أو القابلة للتحدید
یتم اق. وت محتفظ بھا لتاریخ االستحقلقدرة على االحتفاظ بھا حتى تاریخ االستحقاق، یتم تصنیفھا كاستثماراوا

مبدئیاً  تدرجات محتفظ بھا لتاریخ االستحقاق والصكوك كاستثماراالستثمارات في عقود المرابحة و تصنیف
س تلك الحقاً للقیاس المبدئي، یتم قیالمباشرة والتكلفة اإلضافیة. ومة العادلة بما في ذلك تكلفة المعاملة ابالقی

 االستثمارات بالتكلفة المطفأة بعد خصم خسائر اإلنخفاض في القیمة، إن وجدت.
دئیاً بالتكلفة، مب كاستثمارات محتفظ بھا للمتاجرة وتدرج االستثمارینةیتم تصنیف االستثمارات في الصنادیق 

 حقاً لإلثبات المبدئي، یتم تقییم االستثمارات في الصنادیقمة العادلة للمبلغ المدفوع. والالتي تتمثل في القیو
غیر  الخسائرئد في آخر یوم تقییم من السنة. ویتم إثبات األرباح وعلى أساس سعر الوحدة السا ستثماریةاال

 المحققة ضمن قائمة الدخل.
 

 االستثمارمعامالت  -ب
ثمارات تتم المحاسبة عن اإلستفي عقود المرابحة والصكوك في تاریخ التسویة و یتم احتساب معامالت االستثمار

 تاریخ المتاجرة. في ستثماریةفي الصنادیق اال
  



 صندوق األھلي المتنوع للمتاجرة باللایر السعودي
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة) 
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۹ 

 (تابع)السیاسات المحاسبیة الھامة  -٦
 

 قیمة الموجودات المالیة  ھبوط -ج
المالي لتحدید ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على أن أصل مالي محدد یتم إجراء تقییم في تاریخ قائمة المركز 

قد تنخفض قیمتھ. في حالة وجود مثل ھذا الدلیل، تسجل أي خسائر ھبوط في قائمة الدخل. إذا كان ھناك ھبوط 
 قیمة الموجودات المالیة، یتم تحدید ھذا الھبوط على النحو التالي:

 ،فرق بین التكلفة والقیمة العادلةة العادلة فإن الھبوط في القیمة ھو الفي حالة الموجودات المدرجة بالقیم -أ
 بعد خصم أي خسائر ھبوط المعترف بھا مسبقا بقائمة الدخل.

في حالة الموجودات المدرجة بالتكلفة فإن الھبوط في القیمة ھو الفرق بین القیمة الدفتریة والقیمة الحالیة  -ب
 المخصومة حسب سعر السوق الحالي لموجودات مالیة مماثلة.للتدفقات النقدیة المستقبلیة 

في حالة الموجودات المدرجة بالتكلفة المستنفذة فإن الھبوط في القیمة ھو الفرق بین القیمة الدفتریة والقیمة  -ج
 .الفعالالمخصومة طبقاً لسعر الفائدة األصلي المستقبلیة الحالیة للتدفقات النقدیة 

 
 الغاء االثبات -د

الغاء اثبات األصل المالي (أو، عندما یكون منطبقا، جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة مماثلة من یتم 
 الموجودات المالیة) في حالة:

 إنتھاء حقوق الحصول على التدفقات النقدیة من األصل. أو -أ
ھ ى عاتقفي حین تحویل حقوق الصندوق للحصول على التدفقات النقدیة من األصل أو عندما یأخذ عل -ب

 االلتزام بدفع تدفقات النقدیة مستلمة بالكامل بدون تأخیر جوھري لطرف ثالث؛ و
ویل أو لم یقوم الصندوق بتح) ۲، أو (وق كافة المخاطر والمنافع لألصل) في حین تحویل الصند۱إما ( -ج

  لكن حولت السیطرة على األصل.اإلحتفاظ بكافة المخاطر والمنافع لألصل و
 

إلحتفاظ ویل أو ابتح یقومدفقات النقدیة من األصل.  ولم حقوق الحصول على الت بتحویل الصندوقعندما یقوم 
حد  یتم اإلعتراف باألصل الىفإنھ  صل،بتحویل السیطرة على األ یقومالمنافع من األصل ولم بكافة المخاطر و

 المشاركة المستمرة في األصل.
 

 االعتراف باإلیرادات -ه
الصكوك على أساس الفترة الزمنیة على مدار مدة العقد وفقاً للمبلغ باإلیرادات من عقود المرابحة و یتم االعتراف

 الرئیسي الغیر مسدد.
 ستثماریةیق االفي الصناد ستثماراتالتكلفة والقیمة السوقیة لمحفظة ایتم إثبات الزیادة أو النقص في الفرق بین 
ققة من االستثمارات المحتفظ بھا للمتاجرة في قائمة الدخل. إن األرباح في نھایة الفترة كأرباح أو خسائر غیر مح

على أساس حددة المالتكلفة بین متحصالت البیع و اتھا كفروقوالخسائر المحققة من االستثمارات المباعة یتم إثبات
 متوسط التكلفة. 

 
 تحویل العمالت األجنبیة -و

األجنبیة في الدفاتر بأساس أسعار الصرف السائدة بتاریخ تلك یجرى تسجیل المعامالت التي تتم بالعمالت 
المعامالت. أما الموجودات والمطلوبات ذات الطبیعة النقدیة التي تتم بالعمالت األجنبیة فیجري تحویلھا بأسعار 

ائمة قالصرف السائدة في تاریخ قائمة المركز المالي. تدرج الفروقات الناتجة عن تحویل العمالت األجنبیة في 
 الدخل.
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۱۰ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)  -٦
 

  الضریبة /الزكاة -ز
تعد الزكاة / الضریبة إلتزاماً على حاملي الوحدات، وبالتالي ال یتم تكوین مخصص لمثل ھذه اإللتزامات في 

 ھذه القوائم المالیة المرفقة.
 

 النقد وما في حكمھ -ح
 النقد وما في حكمھ من أرصدة بنكیة.یتكون لغرض قائمة التدفقات النقدیة، 

 
 للوحدة الموجوداتصافي قیمة  -ط

قسمة صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات عن طریق للوحدة الواحدة الموجودات یتم احتساب صافي قیمة 
 .السنةبقائمة المركز المالي على عدد الوحدات القائمة في نھایة 

 
 المخصصات والمستحقات  -ي

بالمخصصات والمستحقات إذا ظھر نتیجة ألحداث سابقة أن لدى الصندوق التزام حالي قانوني أو یتم االعتراف 
 .تعاقدي یمكن تقدیر مبلغھ بشكل موثوق

 
 المقاصة -ك

یتم إجراء مقاصة بین مبالغ الموجودات والمطلوبات المالیة ویدرج المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي فقط 
جراء مقاصة لتلك المبالغ المدرجة وكذلك عندما یكون لدى الصندوق نیة لتسویتھا عند وجود حق نظامي ملزم إ

. یتم إدراج اإلیرادات والمصروفات على على أساس الصافي أو بیع الموجودات لتسدید المطلوبات في آن واحد
یة السعودیة، العرب أساس الصافي فقط عندما تسمح بذلك المعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا والمطبقة في المملكة

 أو أرباح أو خسائر ناشئة من مجموعة تعامالت مثیلة.
 
 النقد وما في حكمھ -۷

یتمثل النقد وما في حكمھ بشكل رئیسي في النقد المحتفظ بھ في حسابات جاریة لدى البنك األھلي التجاري (طرف ذو 
  عالقة).



 صندوق األھلي المتنوع للمتاجرة باللایر السعودي
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة) 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
  م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  سنةلفترة ال

 (ما لم یذكر غیر ذلك) لایر سعوديألف 
 

۱۱ 

 أتعاب إدارة ومصروفات أخرى -۸
الصندوق. یحتسب الصندوق أتعاب إدارة بشكل یومي مقابل ھذه الخدمات حسبما یحدده یدار الصندوق من قبل مدیر 

في السنة من صافي موجودات الصندوق  %۰٫۷٥مدیر الصندوق، بحیث ال تتجاوز المعدل األقصى السنوي بواقع 
 الیومي كما ھو منصوص علیھ في أحكام وشروط الصندوق.

 
وفات المنفقة نیابًة عن الصندوق والمتعلقة بأتعاب المراجعة والتدقیق وأتعاب كما یحق لمدیر الصندوق استرداد المصر 

الحفظ وإستشارات ومصروفات معالجة البیانات واألتعاب األخرى المماثلة. یقتصر الحد األعلى لمبلغ ھذه المصروفات 
جودات الصندوق في في السنة من صافي مو %۰٫٥الذي یستطیع مدیر الصندوق استرداده من الصندوق على نسبة 

یتم تخصیص  أیام التقییم المعنیة. تم استرداد ھذه المصروفات من قبل مدیر الصندوق على أساس قیمتھا الفعلیة.
وحدات لمدیر الصندوق سداداً ألتعاب اإلدارة والمصروفات األخرى في كل یوم تقییم، ویعاد استثمار ھذه الوحدات 

 في الصندوق.
 

ص مدیر الصندوق وحدات مقابل تسویة الرسوم اإلداریة وغیرھا من النفقات في كل ، خص۲۰۱٦یولیو  ۲۳ حتى
 الحقاً تم تسویة تلك المصروفات نقداً.یوم التقییم، والتي تم إعادة استثمارھا في الصندوق. 

 
 ستثماراتا -۹

 االستحقاقاستثمارات محتفظ بھا لتاریخ  )۱
 االستحقاق تتكون مما یلي:ستثمارات المحتفظ بھا لتاریخ تتكون اال        

 

 
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٦
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٥ 
   
 ٦،۱٥۱،۲۷۷ ۳،۲۱۷،٥۱۹ )أ-۱-۹ستثمارات في عقود مرابحة (إیضاح ا
 ۲،٦۸٥،۹۸٥ ۲،٥۷٦،۰۹۹ )ب-۱-۹ستثمارات في صكوك (إیضاح ا
 ٥،۷۹۳،٦۱۸ ۸،۸۳۷،۲٦۲ 

 
 ستثمارات في عقود المرابحة تتكون مما یلي:الإن ا -أ

 
 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱

من القیمة  % 
 اإلجمالیة

 القیمة الدفتریة التكلفة 

    استثمار في عقود مرابحة:
  ۸۹۷،٤۰۲   ۸۹۷،۰۰۰  ۱٤٫۰۳ طرف ذو عالقة) التجاري (بنك األھلي 
(البنك السعودي الھولندي  البنك األول

 سابقاّ)
۱۰٫۳٦٥  ٤۷،۰۰۰   ٦٦۱،۸٥۲  

  ٥۷۷،۰٦۸   ٥۷٦،۰۰۰  ۹٫۰۲ مصرف قطر اإلسالمي
  ٤۲٦،۳۳٦   ٤۲٦،۰۰۰  ٦٫٦٦ البنك العربي الوطني

  ۲۸۹،۲۰۸   ۲۸۹،۰۰۰  ٤٫٥۲ بنك الراجحي 
  ۱٤٤،۱۰۱   ۱٤۳،۰۰۰  ۲٫۲٥ مجموعة سامبا المالیة

  ۱۰۳،۷٤۲   ۱۰۳،۰۰۰  ۱٫٦۲ البنك السعودي لالستثمار
  ٦٥،۷٤٦   ٦٥،۰۰۰  ۱٫۰۳  البنك السعودي الفرنسي 

  ٥۲،۰٦٤   ٥۲،۰۰۰  ۰٫۸۱ بنك قطر الوطني
 ٥۰٫۲۸ ۳،۲۰۸،۰۰۰ ۳،۲۱۷،٥۱۹ 



 صندوق األھلي المتنوع للمتاجرة باللایر السعودي
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة) 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
  م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  سنةلفترة ال

 (ما لم یذكر غیر ذلك) لایر سعوديألف 
 

۱۲ 

 استثمارات (تابع) -۹
 استثمارات محتفظ بھا لتاریخ االستحقاق (تابع) )۱
 

 ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱
من القیمة  % 

 القیمة الدفتریة التكلفة اإلجمالیة لإلستثمار
    استثمار في عقود مرابحة:

 ۱،۰۰٥،۸۳۲ ۹۹۸،۰۰۰  ۱۱٫۳۸  بنك أبو ظبي التجاري
 ۷۱٦،۳۰۱ ۷۱۳،۰۰۰  ۸٫۱۱   بنك الخلیج الدولي

 ٦٤۱،٥٤٤ ٦۳۹،۰۰۰  ۷٫۲٦   بنك دبي االمارات الوطني
 ٥۱۳،٥٦۷ ٥۱۲،۰۰۰  ٥٫۸۱  البنك السعودي الفرنسي 

 ٥۰۱،۷٥۰ ٥۰۰،۰۰۰  ٥٫٦۸  بنك الریاض
البنك األول (البنك السعودي الھولندي 

 ٤٦۱،۸۰٥ ٤٥۹،۹۰۰  ٥٫۲۳  سابقاّ)
 ۳۹٥،۲۳۳ ۳۹٤،۰۰۰  ٤٫٤۷  قطر لالستثمار بنك

 ۳٦۳،٥٤۲ ۳٦۲،۰۰۰  ٤٫۱۱  مجموعة سامبا المالیة
 بنك تركیا فایناس كاتیلیم بنكاسي

 ۲۸٦،۰٥۱ ۲۸٦،۰۰۰  ۳٫۲٤  (طرف ذو عالقة)
 ۲۸۰،۳۹۲ ۲۷۸،۰۰۰  ۳٫۱۷  ستاندرد تشارترد بانك

 ۲٦٤،۷۳٥ ۲٦۲،۰۰۰  ۳٫۰۰  بنك الخلیج األول
 ۲۳٦،٦۲۷ ۲۳٦،۰۰۰  ۲٫٦۸  البنك السعودي البریطاني 

 ۱٤۸،۲۸۷ ۱٤۷،۰۰۰  ۱٫٦۸  البنك األھلي المتحد
 ۱۱٤،۹۱٥ ۱۱٤،٤۰۰  ۱٫۳۰  بنك الجزیرة

 ۱۱۲،۰۸۲ ۱۱۲،۰۰۰  ۱٫۲۷  بنك قطر الوطني
 ۷۳،٤٤۸ ۷۳،۰۰۰  ۰٫۸۳  البنك العربي الوطني

 ۳٥،۱٦٦ ۳٥،۰۰۰  ۰٫٤۰  البنك السعودي لالستثمار
 ٦۹٫٦۲ ٦،۱۲۱،۳۰۰ ٦،۱٥۱،۲۷۷ 

 
:تتراوح من ۲۰۱٥( %٤٫۱إلى  %۰٫۷٥م محملة بأرباح تتراوح من۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱إن عقود المرابحة كما في 

 .ى أثني عشرة شھرا من نھایة السنةوذات تاریخ استحقاق یتراوح من شھر إل )%٤الى  %۰٫۸٥
 
 
 
 
 
 



 صندوق األھلي المتنوع للمتاجرة باللایر السعودي
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة) 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
  م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  سنةلفترة ال

 (ما لم یذكر غیر ذلك) لایر سعوديألف 
 

۱۳ 

 استثمارات (تابع) -۹
 االستحقاق (تابع)استثمارات محتفظ بھا لتاریخ  )۱

 ستثمارات في الصكوك تتكون مما یلي:الإن ا -ب
 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱

 معدل القسیمة %  ات في صكوكاستثمار
من إجمالي  %

 شروط السداد قیمة الدفتریة التكلفة ستثمارقیمة اال
      صكوك بفائدة عائمة

البنك األھلي التجاري (طرف ذو 
 عالقة)

نقطة ۱۱۰سایبر +أشھر  ٦
 نصف سنوي  ۳۰۳،٦۹۳ ۳۰۰،۰۸۳ ٤٫۷٥ أساس

نقطة  ۹٥سایبر + أشھر ۳ شركة الكھرباء السعودیة
 

 ربع سنوي  ۳۰۱،۲۹٥  ۳۰۰،۰۰۰    ٤٫۷۱
 ۱۱٥سایبر + أشھر ٦ بنك الریاضصكوك 

  
 نصف سنوي ۳۰۰،۱۱۲  ۳۰۰،۰۰۰    ٤٫٦۹

 ۱۰۰سایبر + أشھر ٦ شركة المراعي
  

 نصف سنوي ۱٦۷،۸۲۰  ۱٦۷،۰۰۳    ۲٫٦۲
نقطة  ۷۰سایبر + أشھر ۳ شركة الكھرباء السعودیة

 
 ربع سنوي ۱٥۰،۷۷۰  ۱٥۰،۰۰۰    ۲٫۳٦

 ۱٤۰سایبر + أشھر ٦ مجموعة سامبا المالیة
  

 نصف سنوي ٦٥۸،۱٥۰ ۱٥۰،۰۰۰ ۲٫۳٥
 ۱۳۰سایبر + أشھر ٦ البنك السعودي البریطاني

  
 نصف سنوي ٤٦۳،۱٥۰  ۱٥۰،۰۰۰    ۲٫۳٥

 ۱۱۰سایبر + أشھر ٦ مجموعة صافوال
  

 نصف سنوي ۳٤۲،۱۲٦  ۲۸٤،۱۲٥    ۱٫۹۷
البنك السعودي الھولندي (البنك األول 

  
 ۱۱٥سایبر + أشھر ٦

  
 نصف سنوي ٥۷۹،۱۲۰  ٤۲۰،۱۲۰    ۱٫۸۸

 ۱۱۰سایبر + أشھر ۳ البنك السعودي الفرنسي
  

 ربع سنوي ۱۲۰،۳۲۹  ٤۲۰،۱۲۰    ۱٫۸۸
البنك السعودي الھولندي (البنك األول 

  
 ۱٥٥سایبر + أشھر ٦

  
 نصف سنوي ٤۲۳،۱۰۱  ۱۰۲،۲۰۳    ۱٫٥۹

 ۱٤۰سایبر + أشھر ٦ البنك العربي الوطنيصكوك 
  

 نصف سنوي ۱۰۰،۸٦۷  ۱۰۰،۰۰۰    ۱٫٥۸
نقطة ۷۰سایبر + أشھر ۳ شركة االتصاالت السعودیة

 
 ربع سنوي ۱۰۰،۱٥٦  ۱۰۰،۰۲٥    ۱٫٥۷

 ۱٤۰سایبر + أشھر ۳ البنك السعودي الفرنسي
  

 ربع سنوي ۱۰۰،۱۰٥  ۱۰۰،۰۰۰    ۱٫٥٦
 ۱٤۰سایبر + أشھر ۳ البنك السعودي البریطاني

  
 نصف سنوي ۱۰٦،۹٦  ۰۰۰،۹٦      ۱٫٥۰

 ۱۱٥سایبر + أشھر ٦ شركة المراعيصكوك 
  

 نصف سنوي ۸۰،۸۱۳  ۸۰،۰۰۰      ۱٫۲٦
 ۱۲۰سایبر + أشھر ۳ البنك السعودي البریطاني

  
 ربع سنوي ۳۸٤،٥٤  ۲۹۷،٥٤      ۰٫۸٦

نقطة  ٦۸سایبر + أشھر ۳ بنك الریاضصكوك 
 

 ربع سنوي ٥۰،۱۸٤  ٥۰،۰۰۰      ۰٫۷۹
      
  ٤۰٫۲۷ ۲،٥٦٥،۷۳٥ ۲،٥۷٦،۰۹۹  
      

 
  



 صندوق األھلي المتنوع للمتاجرة باللایر السعودي
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة) 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
  م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  سنةلفترة ال

 (ما لم یذكر غیر ذلك) لایر سعوديألف 
 

۱٤ 

 استثمارات (تابع) -۹
 استثمارات محتفظ بھا لتاریخ االستحقاق (تابع) )۱

 
 م۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱      

 معدل القسیمة % استثمارات في صكوك 
من إجمالي  %

 شروط السداد قیمة الدفتریة التكلفة قیمة االستثمار
      

نقطة ۱۱۰سایبر + أشھر ٦ األھلي التجاري (طرف ذو عالقة)
 

 نصف سنوي  ۳۰۲،۱۹٥ ۳۰۰،۰۸۳ ۳٫٤۲
نقطة  ۷۰سایبر + أشھر ۳ شركة الكھرباء السعودیة

 
 ربع سنوي  ۳۰۰،۸۲۹ ۳۰۰،۰۰۰ ۳٫٤۰

نقطة  ۱۱٥سایبر + أشھر ٦ بنك الریاض
 

 نصف سنوي ۳۰۰،۱٥۷ ۳۰۰،۰۰۰ ۳٫٤۰
الشركة السعودیة العالمیة 

 
نقطة  ۷٥سایبر + أشھر ۳

 
 ربع سنوي ٥٤۰،۱۷۹ ۱۷۹،۲۰۷ ۲٫۰۳

نقطة  ۱٦۰سایبر + أشھر ۳ شركة الكھرباء السعودیة
 

 ربع سنوي ٤۳۹،۱٥۰ ۱٥۰،۰۰۰ ۱٫۷۰
نقطة  ۱۳۰سایبر + أشھر ٦ البنك السعودي البریطاني

 
 نصف سنوي  ۱٥۰،۳۲۹   ۱٥۰،۰۰۰  ۱٫۷۰  

نقطة  ۱۱۰سایبر + أشھر ٦ مجموعة صافوال 
 

 نصف سنوي  ۰۳٤،۱۲٦ ۲۸٤،۱۲٥ ۱٫٤۳
البنك السعودي (البنك األول 

   
نقطة  ۱۱٦+ سایبر أشھر ۳

 
 ربع سنوي  ٥٥٥،۱۲۰   ٤۲۰،۱۲۰  ۱٫۳٦  

نقطة  ۱۱۰سایبر + أشھر ۳ البنك السعودي الفرنسي
 

 ربع سنوي  ۱۲۰،۳۷۳   ٤۲۰،۱۲۰  ۱٫۳٦  
نقطة  ۱۰۰سایبر + أشھر ٦ شركة المراعي

 
 نصف سنوي  ۱۰۲،۰۳۷   ۱۰۱،۷٤٥  ۱٫۱٥  

البنك السعودي (البنك األول 
   

نقطة  ۱٥٥سایبر + أشھر ٦
 

 نصف سنوي  ۱۰۲،۰۲۲   ۱۰۲،۲۰۳  ۱٫۱٥  
نقطة  ۱٤۰سایبر + أشھر ٦ البنك العربي الوطني

 
 نصف سنوي  ٥٥۷،۱۰۰   ۱۰۰،۰۰۰  ۱٫۱٤  

نقطة  ۷۰سایبر + أشھر ۳ شركة االتصاالت السعودیة
 

 ربع سنوي  ۱۰۰،۱۳٦   ۱۰۰،۰۲٥  ۱٫۱۳  
نقطة ۱٤۰+ سایبر أشھر ۳ البنك السعودي الفرنسي

 
 ربع سنوي  ۱۰۰،۰۸۱   ۱۰۰،۰۰۰  ۱٫۱۳  

نقطة  ۱٤۰سایبر + أشھر ۳ البنك السعودي البریطاني
 

 ربع سنوي  ۱۰۲،۹٦     ۰۰۰،۹٦  ۱٫۰۹  
نقطة  ۱۱٥سایبر + أشھر ٦ شركة المراعي

 
 نصف سنوي  ٤۹٥،۸۰     ۸۰،۰۰۰  ۰٫۹۱  

نقطة  ۱۰۰سایبر + أشھر ۳ شركة المراعي
 

 ربع سنوي  ٦٥،٥٤۲     ۲٥۸،٦٥  ۰٫۷٤  
نقطة  ۱۲۰سایبر + أشھر ۳ البنك السعودي البریطاني

 
 ربع سنوي  ۳٤۷،٥٤     ۲۹۷،٥٤  ۰٫٦۱  

نقطة  ٦۸+سایبر  أشھر ۳ بنك الریاض
 

 ربع سنوي  ٥۰،۱۱۷     ٥۰،۰۰۰  ۰٫٥۸  
      

      صكوك غیر محملة بأسعار عموالت
 -- ۸٤،۰۹۸ ۸۳،۳٥٤ ۰٫۹٥ -- مجموعة بن الدن السعودیة 

  ۳۰٫۳۸ ۲،٦۷۸،۲۹٦ ۲،٦۸٥،۹۸٥  
 

  



 صندوق األھلي المتنوع للمتاجرة باللایر السعودي
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة) 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
  م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  سنةلفترة ال

 (ما لم یذكر غیر ذلك) لایر سعوديألف 
 

۱٥ 

 استثمارات (تابع)  -۹
 استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة  )۲

 
الف وحدة في صندوق  ۳۳۸،۰۸۹الصندوق استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة لك متی ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱كما في 

 : الشى).۲۰۱٥الف لایر سعودي ( ٦۰٤،۷۱۱بمبلغ  دفتریةاألھلي للمتاجرة باللایر السعودي بالقیمة ال
 

 إن اإلستحقاق المتوقع من االستثمارات المذكورة أعاله على النحو التالي: )۳
 

المحتفظ بھا لتاریخ االستحقاق واالستثمارات المحتفظ بھا للمتاجرة الموضحة  لالستثماراتفترة االستحقاق المتوقعة 
 باألعلى كما یلي:

 
  

 
  ٦ حتى 

 أشھر
أشھر إلى  ٦

 سنة
 ۳سنة إلى 
 سنوات

سنوات  ۳
 ٥إلى 

 سنوات
 ٥أكثر من 
 سنوات

تاریخ 
إستحقاق 
 المجموع غیر محدد

        
استثمار في 

 ۳،۲۱۷،٥۱۹ -- -- -- -- ۳۲۷،٥٦٥ ۲،۸۸۹،۹٥٤ عقود مرابحة 
إستثمار في 

 ۲،٥۷٦،۰۹۹ -- ۹۸۰،۰۱۹ ٤۲٥،٦۷۷ ۸۰۲،۸۰۳ -- ۳٦۷،٦۰۰ صكوك
صندوق األھلي 
للمتاجرة باللایر 

 السعودي
(طرف ذو 

 ٦۰٤،۷۱۱ ٦۰٤،۷۱۱ -- -- -- -- -- عالقة)
دیسمبر  ۳۱

 ٦،۳۹۸،۳۲۹ ٦۰٤،۷۱۱ ۹۸۰،۰۱۹ ٤۲٥،٦۷۷ ۸۰۲،۸۰۳ ۳۲۷،٥٦٥ ۳،۲٥۷،٥٥٤ م ۲۰۱٦
دیسمبر  ۳۱

 ۸،۸۳۷،۲٦۲ -- ۹۸۰،۰۲۱ ۲۷٦،٥۲٦ ۱،۱٥۷،۷٦٥ ۲،٥۱۲،۱۰۱ ۳،۹۱۰،۸٤۹ م ۲۰۱٥
        



 صندوق األھلي المتنوع للمتاجرة باللایر السعودي
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة) 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
  م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  سنةلفترة ال

 (ما لم یذكر غیر ذلك) لایر سعوديألف 
 

۱٦ 

 معامالت وحدات -۱۰
 

 فیما یلي ملخص معامالت الوحدات: 
 دیسمبر ۳۱في  

 م۲۰۱٦
 وحـــــــــدات
 (باآلالف)

 دیسمبر ۳۱في  
 م۲۰۱٥

 وحــــــدات 
 (باآلالف)

    
 ٦،۳٥۸،٤۸٦  ۷،۰۷٦،۸٥٥ بدایة السنةالوحدات في 

 ۷،۳۳۸،۱۰۹  ۳،٥۲۷،۱۱۲ وحدات مباعة 
    

 ٥۲،۸٤٥  ۲۳،۳٥٥ وحدات معاد استثمارھا
    

 (٦،٦۷۲،٥۸٥)  (٥،٦۱۰،۹۳۱) وحدات مستردة
    

 ۷۱۸،۳٦۹  (۲،۰٦۰،٤٦٤) صافي النقص في الوحدات
    

 ۷،۰۷٦،۸٥٥  ٥،۰۱٦،۳۹۱ الوحدات في نھایة السنة
 

) من وحدات %٤۲٫۷۳م: ۲۰۱٥( %۳۷٫۹٤م، یشكل أكبر خمسة حملة وحدات ۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱كما في 
  الصندوق.

  
 معامالت مع أطراف ذات عالقة -۱۱

في سیاق العمل المعتاد، یتعامل الصندوق مع بعض األطراف ذات العالقة. إن المعامالت مع األطراف ذات العالقة 
. إن جمیع األطراف ذات العالقة معتمدة من قبل مجلس إدارة من قبل الصندوقالشروط واألحكام المعتمدة تحكمھا 

  الصندوق.
 

 طبیعة العالقة الطرف ذو العالقة
 مدیر الصندوق شركة األھلي المالیة

 مدیر الصندوقألسھم  حامل البنك األھلي التجاري
 شركة زمیلة للشریك شركة األھلي للتكافل

 حملة وحدات المتحفظصندوق األھلي متعدد األصول 
 حملة وحدات صندوق األھلي متعدد األصول المتوازن

 حملة وحدات صندوق األھلي متعدد األصول للنمو
 حملة وحدات صندوق األھلي متعدد األصول للدخل اإلضافي

 حملة وحدات صندوق األھلي المتنوع للمتاجرة باللایر السعودي
 وحدات حملة صندوق األھلي لالستثمار الوطني 

 
 .۹و ۷باإلضافة لإلیضاح المبین أدناه، األرصدة مع األطراف ذات العالقة مفصح عنھا في اإلیضاحات رقم

  



 صندوق األھلي المتنوع للمتاجرة باللایر السعودي
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة) 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
  م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  سنةلفترة ال

 (ما لم یذكر غیر ذلك) لایر سعوديألف 
 

۱۷ 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة (تابع) -۱۱
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة الھامة التي أبرمھا الصندوق خالل العام وأرصدة تلك المعامالت ھي كما یلي:

 

 مبلغ المعامالت طبیعة المعامالت العالقةالطرف ذو 
 قیمة وحدات محتفظ بھا كما في

 دیسمبر ۳۱ 
 م۲۰۱٥ م۲۰۱٦ م۲۰۱٥ م۲۰۱٦  

   ٦٥،۱۷٥ ٤٦،۱۹۷ أتعاب إدارة    شركة األھلي المالیة
مصروفات 

مدفوعة بالنیابة 
   ٦۰٦ ٥۸۸ عن الصندوق

 اشتراك للوحدات  
۱۳۹،۸۳۲ 

٦٤،٤۱۳ 
   

 ۲۸۸،۳۰۱ ۳۲۲،۹٦۸ ۲٦۸،٥٤٤ ۱۳۹،٥٥۳ استرداد للوحدات  
      

   ۱٥،۱۰۰ ۱۹،۱۸۰ اشتراك للوحدات  شركة األھلي للتكافل
 ۲۱،۷٥۲ ۲،۷۷۷ ٦،۹۰۰ ۳۸،٥۰۰ استرداد للوحدات 

      
صندوق األھلي متعدد 

 األصول المتحفظ
   -- ۱،٥۰۰ اشتراك للوحدات 
 ۷۷،۱۲٦ -- ۷۰،۲۰۰ ۷۹،۳۱۸ استرداد للوحدات 

      
صندوق األھلي متعدد 

 األصول المتوازن
   -- ٦۹،۱۸۰ اشتراك للوحدات 
 -- ٤۱،٥۷٤ -- ۲۸،۳٦۸ استرداد للوحدات 

      
صندوق األھلي متعدد 

 األصول للنمو
   -- ۲۸،۰۹۰ اشتراك للوحدات 
 -- ۱۰،۱٥٦ -- ۱۸،۱۸۲ استرداد للوحدات 

      
صندوق األھلي متعدد 

 األصول للدخل اإلضافي
   -- ۲۹،۸۰۰ اشتراك للوحدات 
 -- ۱۲،۳۳۹ -- ۱۷،٥۸۸ استرداد للوحدات 

      
للمتاجرة صندوق األھلي 
 باللایر السعودي

   ۷۱۲،۰۰۰ ۱۳٦،۰۰۰ اشتراك للوحدات 
 ۷۱۲،۳۸۰ -- -- ۸٤۹،٤٤٥ استرداد للوحدات 

      
صندوق األھلي لالستثمار 

 الوطني
   ۳۰۰ -- اشتراك للوحدات 
 -- -- ۱۱،٤۷٦ -- استرداد للوحدات 

      
 

  



 صندوق األھلي المتنوع للمتاجرة باللایر السعودي
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة) 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
  م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  سنةلفترة ال

 (ما لم یذكر غیر ذلك) لایر سعوديألف 
 

۱۸ 

 إدارة المخاطر  -۱۲
یتعرض الصندوق لعدة مخاطر مالیة متمثلة في مخاطر السوق، مخاطر االئتمان، ومخاطر السیولة. یھدف برنامج 
إدارة المخاطر للصندوق للوصول للحد األعلى من العوائد وللحد من اآلثار السلبیة المحتملة على األداء المالي 

 للصندوق. 
 .لمخاطر المتنوعة التي یتعرض لھا الصندوقیستخدم مدیر الصندوق طرق مختلفة لقیاس وإدارة ا

 
  خاطر االئتمانم
 

ھي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماتھ مما یتسبب في خسائر مالیة للطرف اآلخر. یھدف 
بعض المالیة لمدیر الصندوق إلدارة مخاطر االئتمان، الحد من التعامل مع بعض األطراف، والتقییم المستمر للكفاءة 

األطراف. في تاریخ قائمة المركز المالي، یتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان متمثلة في القیمة الدفتریة للنقد وما في 
 .جیدلدى بنوك محلیة ذات تصنیف ائتماني  ةالمودعاستثمارات محتفظ بھا لتاریخ االستحقاق حكمھ و

 
بإستخدام تصنیفات ائتمانیة خارجیة من وكالة مودیز، ستاندرد آند بورز  تتم إدارة الجودة االئتمانیة للموجودات المالیة

 دیسمبر، فإن الصندوق لدیھ إستثمارات ذات الجودة االئتمانیة التالیة: ۳۱وفیتش، أیھما أقل. كما في 
 

 م۲۰۱٥  م۲۰۱٦ 
من استثمارات في عقود مرابحة  % 

 وصكوك
A+ ۸٪  ۷٪ 

A ۹٪  ٤٦٪ 
A- ۱۰٪  ٤٪ 

AA- --  ٥٪ 
BBB+ ۲۸٪  ۱۳٪ 

BBB ۲٪  --  
 ٪۲٥  ٪٤۳ غیر مصنف

 ۱۰۰٪  ۱۰۰٪ 
 

ویتضمن الجدول التالي تحلیال تركیز مخاطر االئتمان في المحفظة اإلستثماریة للصندوق من خالل التوزیع الجغرافي 
 (على أساس بلد الطرف المقابل):

 م۲۰۱٥  م۲۰۱٦ 

 من اإلستثمارات % 
 %٦٤  %۹۹ السعودیةالملكة العربیة 
 %۱۷  -- مملكة البحرین 

 %۱٤  -- اإلمارات العربیة المتحدة 
  %٥  %۱ دول أخرى 

 ۱۰۰%  ۱۰۰% 
 



 صندوق األھلي المتنوع للمتاجرة باللایر السعودي
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة) 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
  م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  سنةلفترة ال

 (ما لم یذكر غیر ذلك) لایر سعوديألف 
 

۱۹ 

 إدارة المخاطر(تابع) -۱۲
 
 خاطر السیولةم

مخاطر السیولة ھي المخاطر الناتجة عن مواجھة الصندوق لصعوبات في الوفاء بإلتزاماتھ التي تحتاج تسویتھا إلى 
أو موجودات مالیة أخرى. یھدف مدیر الصندوق إلى إدارة مخاطر السیولة من خالل توفیر السیولة الالزمة نقدیة 

للوفاء بالتزاماتھ المالیة عند وحال استحقاقھا، في الظروف العادیة والطارئة بدون تكبد خسائر غیر مقبولة أو اإلضرار 
وق في عقود المرابحة وصنادیق االستثمار التي ھي من لمواجھة مخاطر السیولة، یستثمر الصند بسمعة الصندوق.

 ).۹طبیعة قصیرة االجل (إیضاح 
 

 المرابحةیرادات الصكوك ومخاطر معدل إ
المرابحة من احتمال تأثیر التغیرات في معدالت إیرادات الصكوك السوقیة على نشأ مخاطر معدل إیرادات الصكوك وت

لألدوات المالیة. إن الصندوق یخضع لمخاطر معدل إیرادات الصكوك على إیرادات الربحیة المستقبلیة أو القیمة العادلة 
یرات في معدالت غیر ). إن مدیر الصندوق یدیر مخاطر الصكوك بمراقبة التغ۹الصكوك المحملة باألصول (إیضاح 

 ستثمارات الصندوق.اداة الصكوك ال
 

 ةتحلیل الحساسیة لألدوات المالیة ذات معدالت فائدة ثابت
ثابتة.  ةبعض االستثمارات في الصكوك محملة بمعدل فائدرات الصندوق في ودائع المرابحة وستثماجمیع ا حالیا

إن أي تدرج بالتكلفة المطفأة، فات محتفظ بھا لتاریخ االستحقاق ومصنفة كاستثمار االستثماراتحیث أن ھذه و
 صافي قیمة موجودات الصندوق.یكون لھا تأثیر على صافي الدخل وتغیرات في أسعار السوق لن 

 
 تحلیل الحساسیة لألدوات المالیة ذات معدال فائدة متغیرة

نقط أساسیة في معدل  ۱۰ستثمارات الصندوق في الصكوك محملة بمعدالت فائدة متغیرة إن التغیر بواقع اإن بعض 
 بالمبالغ الموضحة أدناه. یفترضإیرادات الصكوك كن في تاریخ التقریر قد یؤدي إلى زیادة / (نقص) صافي الدخل 

 ھذا التحلیل أن جمیع المتغیرات األخرى ال تزال مستمرة.
 

 م۲۰۱٥ م۲۰۱٦ التغیر في أسعار السوق 
    

 ۲،٤٦۸ ± ۲،٥٦٦ ±  ۱۰ ± نقطة أساس صكوك بمعدات معومة
 

 مخاطرالعمالت
التغیرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة. وھي المخاطر المتمثلة في احتمالیة تذبذب قیمة أداة مالیة ما بسبب 

 إن اللایر السعودي ھو العملة الوظیفیة للصندوق.
 

 إن األدوات المالیة للصندوق مقومة بنفس العملة الوظیفیة للصندوق. بالتالي، فإنھ ال یوجد تأثیر لمخاطر العمالت.
 
 



 صندوق األھلي المتنوع للمتاجرة باللایر السعودي
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة) 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
  م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  سنةلفترة ال

 (ما لم یذكر غیر ذلك) لایر سعوديألف 
 

۲۰ 

   آخـر یوم للتقییـم -۱۳
م) ویعتقد مدیر الصندوق أنھ ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱.م: ۲۰۱٥م (۲۰۱٦دیسمبر  ۲۹آخر یوم لتقییم الصندوق للفترة ھو  

 م.۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ال توجد تغیرات جوھریة في صافي قیمة الموجودات للوحدة ما بین أخر یوم للتقییم و
 

 اعتماد القوائم المالیة -۱٤
  م.۲۰۱۷ أبریل ۲ھـ الموافق ۱٤۳۸رجب  ٥بتاریخ  مدیر الصندوقمن قبل  تم اعتماد ھذه القوائم المالیة
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