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التقرير السنوي – صندوق األھلي الخليجي للنمو والدخل  

 

 معلومات صندوق االستثمار .أ

 

 االستثمارأھداف  .1

الطويل وتوزيع الدخل  صندوق األھلي الخليجي للنمو والدخل ھو صندوق استثماري مفتوح يھدف إلى تحقيق النمو في رأس المال على المدى

للمعايير حيث األرباح والتدفقات النقدية وفقا  من خالل االستثمار بشكل أساسي في أسواق األسھم الخليجية التي لديھا فرص جيدة للنمو من

 الشرعية الصادرة عن الھيئة الشرعية للصندوق.

   سياسات  االستثمار وممارساته                                                      .2

 المتداولة المؤشرات وصناديق الشرعية، الھيئة عن الصادرة المعايير مع المتوافقة المدرجة الشركات أسھم في أساسي بشكل االستثمار

(ETFs )الصكوك في االستثمار للصندوق يجوز ذلك، إلى وباإلضافة. الخليجي التعاون مجلس دول في الرسمية الھيئات من المرخصة 

 مالكي تحميل بدون مرابحة صناديق أو صفقات في النقدي الفائض استثمار ويمكن. األولوية حقوق أسھم في واالكتتاب األولية والطروحات

 .الوحدات مالكي مصلحة مع يتناسب بما والمخاطر العوائد االعتبار في األخذ مع إضافية، مصاريف الوحدات

   سياسة توزيع الدخل و األرباح                                                                       .3

 ھذه إيداع يتمو. أغسطس وشھر أبريل شھر نھاية من بالمملكة عمل أيام خمسة خالل السنة في نمرتييتم توزيع األرباح على مالكي الوحدات 

 المستثمرين على وينبغي. السعودي باللاير للمتاجرة األھلي لصندوق المخصصة الوحدات بمالكي الخاصة االستثمار حسابات في التوزيعات

 .السعودي باللاير للمتاجرة األھلي صندوق وأحكام شروط وتوقيع قراءة

 عين على مالكي الوحدات على النحو التالي:توزيأجرى الصندوق 

  المسجلينلاير سعودي لكل وحدة( لحاملي وحدات الصندوق  0..41403لاير سعودي ) تقريباً  0،044،444وزع الصندوق ما يقارب 

 .م74.2ابريل  72في تاريخ 

  في المسجلين حدة( لحاملي وحدات الصندوق لاير سعودي لكل و 414702لاير سعودي ) تقريباً  0،444،444وزع الصندوق ما يقارب

 .م74.2اغسطس  04تاريخ 

 

 تتاح تقارير الصندوق عند الطلب وبدون مقابل  .4

 

 

 

 



 

 

 

 أداء الصندوق  .ب

 األخيرة الثالث للسنوات التالية البيانات بين يقارنالجدول التالي  .1

 افي قيمة أصول الصندوق في نهاية كل سنة مالية ص 

  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 والمصروفات 

 2114 2112 2112 السنة

 7.0102،.732،04 24،270،131107. 27،220101.،70. صافي قيمة األصول*

 101. 170. 1.1. صافي قيمة األصول لكل وحدة*

 100. 120. 170. أعلى سعر*

 100. .17. 4110 أقل سعر*

 2.3.3،1.2174. 71،022،1431.0. 42،207،42.143. عدد الوحدات

 4142 4142 4142 األرباح الموزعة

 110.٪ 71.1٪ 7141٪ نسبة المصروفات

 باللاير السعودي*

 

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

                                                 

رةـــتــــفـال سنوات 3 السنة  سنوات 2   

 21.2٪ -4130٪ 01.1٪ العائد اإلجمالي

 

 لصندوق منذ إطالقهللعائد اإلجمالي السنوي ا .3

ةــنـلسا  2112 2112 2114 2113 2112 

٪ دــائـالع  01.1 .0107- 0104 72102 .7110 

٪ المؤشر  2101 .211- 117.- 701.7 2142 

 

 



 

 

 

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

        أصول الصندوق:

        

 النسبة المئوية  الرسوم والمصروفات

 103.٪ رسوم اإلدارة

 414.2٪ مراجعة الحسابات

والعمليات الشؤون اإلدارية  ٪41..0 

 41443٪ ھيئة السوق المالية

 41440٪ تداول

 414.1٪ المراجعة الشرعية

الصندوقمجلس إدارة   ٪414.7 

 41420٪ رسوم أمين الحفظ

 2012٪ مجموع الرسوم

 

 تغيرات جوھرية حدثت خالل الفترة وأثرت في أداء الصندوق .2

أسعار  شھدت موجات كبيرة من التقلب في األسعار. فكان التصحيح األول حادا بھبوط حيثبالتذبذب في أسعار النفط  م74.2اتسمت سنة 

دوالر في منتصف العام. وأخيرا، كان  .3إلى  أسعار النفطوصوال إلى أدنى مستوى؛ وكانت الموجة الثانية انتعاش  ٪74بأكثر من  النفط

ض االنتاج. وقد يخفتتأرجح سعر النفط في االتجاھين منھيا السنة عند مستوى منتصف الخمسينات بعد اتفاق أعضاء أوبك وغير األعضاء على 

 ات الضخمة دورا في األداء المتقلب للسوق.لعبت ھذه التقلب

  



 

 

 مارسات التصويت السنويةم .4

بين الجدول التالي ممارسات التصويت السنوية تحتوي على اسم المصدر وتاريخ الجمعية العمومية وموضوع التصويت، علما ي

 بأن مدير الصندوق اختار االمتناع عن التصويت في جميع موضوعات التصويت أدناه: 

 موضوع التصويت تاريخ الجمعية العمومية المصدر

 772432.002 027274.2 الدريس

تقرير مجلس اإلدارة، توحيد القوائم المالية، تقرير مراجع الحسابات 

الخارجي، توزيع أرباح نقدية، صرف مكافأة للمدراء التنفيذيين، التصويت 

بإدراتھم ألعمال على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة فيما يتعلق 

الشركة، اختيار مراقب الحسابات الخارجي من بين المرشحين من قبل لجنة 

 المراجعة ، العقود واألعمال التي تمت بين الشركة والشركات المملوكة.

 12432.002. 0270274.2 الراجحي

تقرير مجلس اإلدارة، توحيد القوائم المالية، تقرير مراجع الحسابات 

أرباح نقدية، صرف مكافأة للمدراء التنفيذيين، التصويت  الخارجي، توزيع

على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة فيما يتعلق بإدراتھم ألعمال 

الشركة، اختيار مراقب الحسابات الخارجي من بين المرشحين من قبل لجنة 

 المراجعة.

 732422.002 020274.2 اسمنت العربية

القوائم المالية، تقرير مراجع الحسابات تقرير مجلس اإلدارة، توحيد 

الخارجي، توزيع أرباح نقدية، صرف مكافأة للمدراء التنفيذيين، التصويت 

على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة فيما يتعلق بإدراتھم ألعمال 

الشركة، اختيار مراقب الحسابات الخارجي من بين المرشحين من قبل لجنة 

 المراجعة.

 702422.002 0/2274.2 البحري

تقرير مجلس اإلدارة، توحيد القوائم المالية، تقرير مراجع الحسابات 

الخارجي، توزيع أرباح نقدية، صرف مكافأة للمدراء التنفيذيين، التصويت 

على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة فيما يتعلق بإدراتھم ألعمال 

 الشركة.

السعودية 

 للتموين
323274.2 702422.002 

تقرير مجلس اإلدارة، توحيد القوائم المالية، مراجع الحسابات الخارجي، 

و  223274.2توصيات مجلس اإلدارة على توزيع األرباح في تاريخ 

، اعتماد مجلس اإلدارة على توزيع نصف سنوي 020274.3و  0220274.3

إبراء ذمة  أو ربع سنوي لألرباح، مكافأت المدراء التنفيذيين، التصويت على

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة فيما يتعلق بإدارتھم ألعمال الشركة، التصويت 

على توصية لتعيين مراقب حسابات خارجي من بين المرشحين من قبل لجة 

المراجعة، التصويت على العقود واألعمال التي تمت بين الشركة والشركات 

 المملوكة.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   السنوي الصندوق إدارة مجلس تقرير .2

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

 مجلس إدارة الصندوق رئيس   محمد عبدهللا العلي  ..

 عضو غير مستقل   محمد جعفر السقاف  .7

 عضو مستقل  الدكتور2 عبدالرؤوف سليمان باناجه  .0

 عضو مستقل   عالءالدين رياض سامي  .0

م، وفيما يلي ملخصا ألھم القرارات التي تم إقرارھا والمواضيع التي تمت مناقشتھا 74.2عقد مجلس إدارة الصندوق ثالثة اجتماعات خالل العام 

 من قبل مجلس إدارة الصندوق:

  ،712المعياري بنسبة منخفضا عن المؤشر  %01.1ارتفع الصندوق بنسبة مناقشة أداء الصندوق%. 

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

 .وافق مجلس اإلدارة على توزيع ارباح على مالكي الوحدات وفقاُ لشروط الصندوق وأحكامه 

  لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد إلى الساعة العاشرة وافق مجلس إدارة الصندوق على تحديث الشروط واألحكام لتغيير اخر موعد

 صباحاً من يوم التعامل.

 مع مسؤول إدارة المخاطر المخاطر المتعلقة بالصندوق بما في ذلك مخاطر السيولة، السوق، والتشغيل. 

  مع مسؤول المطابقة  ى الصندوقبما في ذلك أثر الئحة صناديق االستثمار المعدلة عل بلوائح ھيئة السوق المالية الصندوقالتزام

 وااللتزام.

                   

 

                                              

 702402.002 320.274.2 اسمنت المدينة

تقرير مجلس اإلدارة، توحيد القوائم المالية، تقرير مراجع الحسابات، توزيع 

أرباح نقدية، صرف مكافأت أعضاء مجلس اإلدارة، التصويت على إبراء 

ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة، التصويت على اختيار مراقب حسابات 

 داخلي، التصويت بشأن مكافأت مجلس اإلدارة.

المتقدمة 

 للبتروكيماويات
2270274.2 772.42.002 

التصويت بشأن توزيع أسھم مجانية، التصويت بشأن آلية اختيار اعضاء 

 مجلس اإلدارة.

 742472.000 274274.2.. اليمامة للحديد
التصويت بشأن آلية اختيار اعضاء مجلس اإلدارة، التصويت على تغيير 

 قوانين الشركة.



 

 

 مدير الصندوق .ج

 

  اسم و عنوان مدير الصندوق                                                                    .1

 السعوديةشركة األھلي المالية، المملكة العربية 

 013..، الرياض 777.2البرج ب، طريق الملك سعود، ص.ب. 

  www.ncbc.comالموقع:   +0424401..122 فاكس: + 0202.42..122 ھاتف:

 

   أو مستشاريين االستثمار     /مدير الصندوق من الباطن و .2

 ال يوجد

 

 نشطة االستثمار أ .3

أسعار النفط خالل العام، شھد الصندوق بعض التغييرات على صعيد اختيار األسھم وتزويع القطاعات بھدف الحد من أي آثار سلبية ع تذبذب م

 محتملة على أدائه.

 

 صندوقالأداء  .4

 م.74.2خالل العام  %712منخفضا عن المؤشر المعياري بنسبة  %01.1ارتفع صندوق األھلي الخيجي للنمو والدخل بنسبة 

 

 الصندوقأحكام تغيرات حدثت على شروط و  .2

  تعديل آخر موعد لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد لتكون قبل أو عند الساعة العاشرة صباحا من يوم التعامل بدال من الساعة الحادية

 عشرة صباحا من يوم التعامل.

  الحسابات الحالي ارنست اند يانغ.تعيين  كي بي إم جي الفوزان وشركاه كمراجع حسابات خلفا لمراجع 

  في االقتراض لغرض االستثمار حسب متطلبات الئحة صناديق االستثمار. الصندوقاإلفصاح عن صالحيات 

 ارة من شركة األھلي المالية في ھذاإلفصاح عن التنازل عن أو إعادة دفع رسوم اإلدارة في حال استثمار أحد الصناديق األخرى المدا 

 .دوقالصن

 

                أخرى. استثمارية صناديق في كبير بشكل يستثمر ندوق لمالص .2

 

                                                                                                                           لم يحصل مدير الصندوق على أي عموالت خاصة خالل الفترة. .7

 

  

http://www.ncbc.com/


 

 

 

 أمين الحفظ  .د

 

   عنوان أمين الحفظ                                                                      اسم و .1

 شركة األھلي المالية، المملكة العربية السعودية

 013..، الرياض 777.2البرج ب، طريق الملك سعود، ص.ب. 

  www.ncbc.com الموقع:  +0424401..122 فاكس: + 0202.42..122 ھاتف:

 

   مسؤوليات أمين الحفظ                                                           اجبات وو .2

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

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

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

 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  حساب سعر الوحدات بموجبيم 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 و عنوان المحاسب القانوني                                                                     .1

  كي بي ام جي الفوزان وشركاه

 المملكة العربية السعودية،   7.300، جدة 33420شارع األمير سلطان ص.ب  –مركز زھران لألعمال 

       www.kpmg.com/sa الموقع:  +122.7210101 فاكس:       +122.72101313 :ھاتف

                                                   

 رأي المحاسب القانوني .2

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

 

 

 القوائم المالية  .و

 

 

http://www.kpmg.com/sa


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخلیجي للنمو والدخلصندوق األھلي 
  (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 القوائم المالیة       
 م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  نةلسل         

 مـع 
 لحملة الوحدات تقریر مدققي الحسابات المستقلین

 
 







 

۲ 

 الخلیجي للنمو والدخلصندوق األھلي 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

  قائمة المركز المالي 
 م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱كما في 

 سعوديلایر ألف 
 

 إیضاح 
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱٦
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٥
    

    الموجـودات :
 ۱٤،٦۰۷ ۷،۳۸۲ ۷ نقد وما في حكمھ

 ۱٤٥،۰۳۰ ۱۲۰،٥٦۲ ۹ استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة
 ۲۳۰ ۲۲۹  اخرى ذمم مدینة

 ۹٦۰ --  ودیعة الطرح األولي لالكتتاب العام
    إجمالي الموجودات

  ۱۲۸،۱۷۳ ۱٦۰،۸۲۷ 
    المطلـوبات :

 ۸۷ --  مستحق لحملة الوحدات على حساب االستردادات

 ۱٦۰،۷٤۰ ۱۲۸،۱۷۳  صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات

 ۱۲۹،٤۸٥ ۱۰۷،۷۸۲ ۱۰  باآلالف –عدد الوحدات القائمة 

 ۱٫۲٤۱٤ ۱٫۱۸۹۲  )لایر سعوديللوحدة ( –صافي قیمة الموجودات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

۳ 

 الخلیجي للنمو والدخلصندوق األھلي 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 قائمة الدخل
 م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  لسنةل

 (مالم یذكر غیر ذلك) لایر سعوديألف 
 

 إیضاح 
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٦
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱٥
    

    استثمارإیرادات 
 ۹،۸۸۱ ۷،٥۸۹  دخل من توزیعات أرباح  

 ٤،۹۸۸ )۲٥،۸٤۳(  محققة من استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة مباعة ) / أرباحخسائر(
أرباح / (خسائر) غیر محققة من قیاس استثمارات محتفظ بھا 

 )۳٥،۲۲۳( ۱۸،۷۸۱   للمتاجرة
    

 )۲۰،۳٥٤( ٥۲۷  اإلیراداتإجمالي 
    

   ۸ المصروفات
 ٤،۱٥۷ ۲،٤۷۷  أتعاب إدارة

 ۱٦۲ ۱٦۰  مصروفات إداریة
 ۱۲۱ ۹۲  رسوم حفظ

 ۲٤ ۲٤  أتعاب مراجعة
 ۲۷ ۲٦  أتعاب تدقیق شرعي

 ۱۸ ۱۷  مكافأة أعضاء مجلس إدارة الصندوق 
 ۷ ۷  أتعاب ھیئة السوق المالیة

    

 ٤،٥۱٦ ۲،۸۰۳  إجمالي المصروفات

 )۲٤،۸۷۰( )۲،۲۷٦(  للسنةصافي الخسارة 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

٤ 

 الخلیجي للنمو والدخلصندوق األھلي 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 قائمة الدفقات النقدیة
 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱لسنة المنتھیة في ل

 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف لایر سعودي
 

 

 
 ایضاح

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱٦

دیسمبر  ۳۱
 م۲۰۱٥

    
    التدفقات النقدیة من األنشـطة التشـغیلیة:

 )۲٤،۸۷۰( )۲،۲۷٦(  لسنةصافي (الخسارة) ل
    تسویة لـ:

 ٤،٥۱٦ ۱،۷۰٥  قیمة الوحدات المعاد استثمارھا
 ۳٥،۲۲۳ )۱۸،۷۸۱(  غیر محققة من استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة أرباح / (خسائر)

  )۱۹،۳٥۲( ۱٤،۸٦۹ 
    التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة:

 ٦۱،۲۸۰ ٤۳،۲٤۹  للمتاجرةمحتفظ بھا  االستثماراتالنقص في 
 )۸۸( ۱   في الذمم المدینة األخرى )الزیادة( /النقص 
 ) ۹٦۰( ۹٦۰  في ودیعة الطرح األولي لالكتتاب العام (الزیادة) / النقص

 )۸۱( )۸۷(  النقص في مستحقات لحملة الوحدات على حساب االستردادات

 ۷٥،۰۲۰ ۲٤،۷۷۱  صافي النقد المتوفر من األنشطة التشـغیلیة        

    
    التدفقات النقدیة من األنشـطة التمویلیــة:

 ۳۱،۸٦٥ ۱۹،۰۸٦  متحصالت من وحدات مباعة
 )٤۱٦( )٥٤(  رسوم اشتراك مخصومة

 )۹٦،۷۸٥( )٤۳،۷۲۸(  قیمة وحدات مستردة
 )۱۰،۰۰۰( )۷،۳۰۰(  دخل موزع على حملة الوحدات

 )۷٥،۳۳٦( )۳۱،۹۹٦(  األنشـطة التمویلیة )صافي النقد (المستخدم في

    
 )۳۱٦( )۷،۲۲٥(  في النقد وما في حكمھ النقصصافي 

 ۱٤،۹۲۳ ۱٤،٦۰۷ ۷ النقـد وما في حكمـھ في بدایة السنة 

 ۱٤،٦۰۷ ۷،۳۸۲ ۷ النقـد وما في حكمـھ في نھایة السنة

 
 
 
 
 

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



 

٥ 

 الخلیجي للنمو والدخلصندوق األھلي 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

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

 (مالم یذكر غیر ذلك)لایر سعودي ألف 
 

 إیضاح 
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٦
دیسمبر  ۳۱ 

 م۲۰۱٥

     
 ۲٥٦،٤۳۰  ۱٦۰،۷٤۰  سنةالعائدة لحملة الوحدات في بدایة الصافي الموجودات 

     
 )۲٤،۸۷۰(  )۲،۲۷٦(  للسنةصافي الخسارة 

     
في صافي الموجودات عن المعامالت في الوحدات  الزیادة

 سنةلل
 

 
 

 
     

 ۳۱،۸٦٥  ۱۹،۰۸٦  إجمالي المتحصالت من وحدات مباعـة
 )٤۱٦(  )٥٤(  رسوم اشتراك مخصومة

 ۳۱،٤٤۹  ۱۹،۰۳۲  صافي المتحصالت من وحدات مباعة
 ٤،٥۱٦  ۱،۷۰٥ ۸ قیمة الوحدات المعاد اسـتثمارھا

 )۹٦،۷۸٥(  )٤۳،۷۲۸(  قیمة الوحدات المســتردة
 )۱۰،۰۰۰(  )۷،۳۰۰(  دخل موزع على حملة الوحدات

  (۲۲،۹۹۱)  (۷۰،۸۲۰) 

 ۱٦۰،۷٤۰  ۱۲۸،۱۷۳  نھایة السنةصافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 الخلیجي للنمو والدخلصندوق األھلي 
 ھلي المالیة)(مدار من قبل شركة األ

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

  م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  سنةلل
 (مالم یذكر غیر ذلك)لایر سعودي ألف 

  

٦ 
 

 الصـندوق وأنشطتھ -۱
صندوق األھلي الخلیجي للنمو والدخل (الصندوق) ھو صندوق استثماري مفتوح متوافق مع أحكام الشریعة اإلسالمیة، 
تتم إدارتھ بواسطة شركة األھلي كابیتال (مدیر الصندوق)، شركة تابعة للبنك األھلي التجاري (البنك) لصالح حملة 

من لوائح اإلستثمار في الصنادیق الصادرة عن ھیئة  ۳۰وحدات الصندوق. تم تأسیس الصندوق بموجب نص المادة 
  سوق المال.

 
الصادر بتاریخ  ۲۰۰٥-۸۳-۲أمین حفظ الصندوق. وفقاً لقرار ھیئة سوق المال رقم ك كذلك شركة األھلي المالیةتعمل 

 :م) یعمل مدیر الصندوق على نشاطات األوراق المالیة التالیة۲۰۰٥یونیو  ۲۸ھـ (۱٤۲٦جمادي األول  ۲۱
 لتعاملاأ) 

 ب) الترتیب
 ج) اإلدارة

 د) تقدیم المشورة
 ھـ) الحفظ

 
یستثمر الصندوق في شركات دول مجلس التعاون الخلیجي بخالف تلك المدرجة في سوق األسھم السعودیة، ویحتفظ 

 بھا في سیتي بنك إن إي المعین كمدیر فرعي من قبل مدیر الصندوق.
 

مال على المدى الطویل وتوزیع الدخل من خالل في أسواق األسھم الخلیجیة والتي یھدف الصندوق إلى تنمیة رأس ال
تتوافق أعمالھا مع أحكام الشریعة اإلسالمیة الصادرة مجلس شریعة  تتمتع بسجل جید في الدخل والتدفقات النقدیة

 الصندوق.
 

جمادى االولى  ۲۱ابھا المؤرخ في تم الموافقة على أحكام وشروط الصندوق من قبل ھیئة السوق المالیة بموجب خط
 م.۲۰۱۱اكتوبر  ۳۱م). باشر الصندوق نشاطھ بتاریخ ۲۰۱۱أبریل  ۲٥ھـ (الموافق ۱٤۳۲

 
 السلطة التنظیمیة -۲

دیسمبر  ۲٤ھـ (الموافق ۱٤۲۷ذي الحجة  ۳تاریخ  ۲۰۰٦-۲۱۹-۷بموجب القرار رقم  ألنظمةیخضع الصندوق 
شعبان  ۱٦من مجلس ھیئة السوق المالیة بتاریخ  ۱/٦۱/۲۰۱٦تم تعدیل ھذه الالئحة بموجب القرار رقم م) ۲۰۰٦
التي تتضمن المتطلبات المعدلة والمفصلة لجمیع الصنادیق داخل المملكة العربیة ) ۲۰۱٦مایو  ۲۳ھـ (الموافق ۱٤۳۷

 السعودیة.
 

 
 
 
 



 الخلیجي للنمو والدخلصندوق األھلي 
 ھلي المالیة)(مدار من قبل شركة األ

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

  م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  سنةلل
 (مالم یذكر غیر ذلك)لایر سعودي ألف 

  

۷ 
 

 التغیرات في شروط وأحكام الصندوق -۳
، قام مدیر الصندوق بإجراء تعدیالت في شروط وأحكام الصندوق، ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱المالیة المنتھیة في خالل السنة 

أھمھا إضافة الحاالت التي یتم فیھا خصم أو إعادة دفع رسوم الصندوق، وتغییر مراجع حسابات الصندوق. ال تؤثر 
 .ھذه التعدیالت في شروط وأحكام الصندوق على القوائم المالیة

 
وتم إخطار من  ۲۰۱٦أبریل  ۲٤الموافقة على التغییرات من قبل ھیئة السوق المالیة من خالل رسالتھا المؤرخة  تمت

. وأصبحت األحكام والشروط ۲۰۱٦مایو  ۲قبل مدیر الصندوق إلى مالكي الوحدات من خالل الرسالة المؤرخة 
 .۲۰۱٦یولیو  ۲المعدلة مفعلة اعتبارا من 

 
 د االشـتراك / االستردا -٤

الصندوق مفتوح لالشتراك / استرداد الوحدات في كل یوم عمل سعودي. یتم تحدید صافي قیمة الموجودات الصندوق 
صافي قیمة الموجودات العائدة لكل ان جمیع معامالت شراء / بیع الوحدات یتم على اساس  في كل یوم عمل سعودي.

 .تقییملي عدد وحدات الصندوق القائمة في تاریخ الالصندوق على إجما وحدة عن طریق قسمة صافي قیمة موجودات
 

 أسس اإلعداد -٥
 

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

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

ة المعروضة مالیوھي عملة النشاط للصندوق. تم تقریب جمیع البیانات ال المالیة باللایر السعوديھذه القوائم  تم عرض
 .ألقرب ألف صحیح لایر السعوديبال
 
 
 
 

 
 



 الخلیجي للنمو والدخلصندوق األھلي 
 ھلي المالیة)(مدار من قبل شركة األ

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

  م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  سنةلل
 (مالم یذكر غیر ذلك)لایر سعودي ألف 

  

۸ 
 

 أسس اإلعداد (تابع)   -٥
 

 استخدام األحكام والتقدیرات
ودیة من اإلدارة السعیتطلب إعداد القوائم المالیة وفقاً للمعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا والمطبقة في المملكة العربیة 

استخدام األحكام والتقدیرات واالفتراضات التي قد تؤثر في تطبیق السیاسات المحاسبیة وعلى المبالغ المبینة للموجودات 
والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلیة عن تلك التقدیرات. تتم مراجعة التقدیرات 

ى أساس مستمر. یتم إظھار مراجعة التقدیرات المحاسبیة في فترة المراجعة والفترات واالفتراضات المتعلقة بھا عل
 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 
محتفظ ال ماراتاالستثبین المشاركین في السوق بتاریخ القیاس. تتم المحاسبة عن األدوات المالیة للصندوق، باستثناء 

یة، قد تنشأ فروقات بین تقدیرات القیمة الدفتریة والقیمة العادلة. وترى إدارة ، على أساس التكلفة التاریخبھا للمتاجرة
 العادلة لموجودات ومطلوبات الصندوق ال تختلف بصورة جوھریة عن قیمتھا الدفتریة. ةالصندوق أن القیم

 
 استخدام األحكام والتقدیرات

لمستخدمة ا المدخالتالذي یعكس أھمیة والعادلة باستخدام تسلسل القیاس الھرمي التالي  ةیقوم الصندوق بقیاس القیم
 عند إجراء تلك القیاسات:

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

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

 (مثل المشتقة من األسعار). 
یة ت والمطلوبات التي ال تستند إلى أي بیانات سوقالمستوى الثالث: قیاس القیمة العادلة بناء على مدخالت للموجودا •

  ملحوظة (مثل المدخالت غیر الممكن مالحظتھا). 
 

یتم تصنیف جمیع موجودات الصندوق المالیة المدرجة بالقیمة العادلة كما في تاریخ التقریر تحت المستوى األول في 
 التسلسل الھرمي.

 
 
 
 
 
 
 
 



 الخلیجي للنمو والدخلصندوق األھلي 
 ھلي المالیة)(مدار من قبل شركة األ

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

  م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  سنةلل
 (مالم یذكر غیر ذلك)لایر سعودي ألف 

  

۹ 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة  -٦
 تطبیق السیاسات المحاسبیة الواردة أدناه بشكل ثابت لجمیع الفترات المعروضة في ھذه القوائم المالیة.تم 

 
 المحتفظ بھا لإلتجاراالستثمارات  -أ

 تاجرةللم یتم تصنیف األوراق المالیة المدرجة أو المتداولة في بورصة األوراق، باألوراق المالیة المحتفظ بھا
ویتم االعتراف مبدئیا بالتكلفة، وھي القیمة العادلة للمبلغ المدفوع ویتم قیاسھا الحقا بالقیمة العادلة. یتم إدراج 
التغیرات في القیمة العادلة الستثمارات محتفظ بھا للمتاجرة ("استثمارات")، التي تضم األرباح والخسائر غیر 

الخسائر المحققة من االستثمارات المباعة على أساس المتوسط المحققة في قائمة الدخل. یتم تحدید األرباح و
 الدخلالمرجح والمعترف بھا في قائمة 

 
 معامالت االستثمار -ب

تحتسب معامالت االستثمار في تاریخ المعاملة وھو التاریخ الذي یصبح فیھ الصندوق طرف في النصوص 
 التعاقدیة لألداة.

 
 قیمة الموجودات المالیة  ھبوط -ج

إجراء تقییم في تاریخ قائمة المركز المالي لتحدید ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على أن أصل مالي محدد یتم 
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
 لعادلة،افي حالة الموجودات المدرجة بالقیمة العادلة فإن الھبوط في القیمة ھو الفرق بین التكلفة والقیمة  -أ

 بعد خصم أي خسائر ھبوط المعترف بھا مسبقا بقائمة الدخل.
 ةفي حالة الموجودات المدرجة بالتكلفة فإن الھبوط في القیمة ھو الفرق بین القیمة الدفتریة والقیمة الحالی -ب

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

 .الفعالصلي المخصومة طبقاً لسعر الفائدة األالمستقبلیة الحالیة للتدفقات النقدیة 
 

 الغاء االثبات -د
یتم الغاء اثبات األصل المالي (أو، عندما یكون منطبقا، جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة مماثلة من 

 الموجودات المالیة) في حالة:
 إنتھاء حقوق الحصول على التدفقات النقدیة من األصل. أو -أ

النقدیة من األصل أو عندما یأخذ على عاتقھ في حین تحویل حقوق الصندوق للحصول على التدفقات  -ب
 االلتزام بدفع تدفقات النقدیة مستلمة بالكامل بدون تأخیر جوھري لطرف ثالث؛ و

ویل أو لم یقوم الصندوق بتح) ii، أو (وق كافة المخاطر والمنافع لألصل) في حین تحویل الصندiإما ( -ج
في حین تحویل حقوق  ت السیطرة على األصل.لكن حولاإلحتفاظ بكافة المخاطر والمنافع لألصل و

نافع المم یحول أو أستلم كل من المخاطر وأو حتى ل ل على التدفقات النقدیة من األصل،الصندوق للحصو
 لألصل أو تحویل التحكم في األصل.

 
إلحتفاظ اویل أو بتح 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.



 الخلیجي للنمو والدخلصندوق األھلي 
 ھلي المالیة)(مدار من قبل شركة األ

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

  م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  سنةلل
 (مالم یذكر غیر ذلك)لایر سعودي ألف 

  

۱۰ 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)  -٦
 

 االعتراف باإلیرادات -ه
على أساس متوسط التكلفة. أما توزیعات یتم االعتراف باألرباح والخسائر المحققة من االستثمارات المباعة 

 األرباح فیتم االعتراف بھا عندما یحق للصندوق استالمھا.
یرات في ستثمارات الصندوق كتغالتكلفة والقیمة السوقیة لمحفظة ایتم إثبات الزیادة أو النقص في الفرق بین 
 القیمة العادلة لإلستثمارات في قائمة الدخل.

 
 تحویل العمالت األجنبیة -و

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

ات الناتجة عن تحویل العمالت األجنبیة في قائمة الصرف السائدة في تاریخ قائمة المركز المالي. تدرج الفروق
 الدخل.

 
  الضریبة /الزكاة -ز

تعد الزكاة / الضریبة التزاما على حاملي الوحدات، وبالتالي ال یتم تكوین مخصص لمثل ھذه االلتزامات في ھذه 
 القوائم المالیة المرفقة.

 
 النقد وما في حكمھ -ح

 وما في حكمھ من أرصدة بنكیة. النقدیتكون لغرض قائمة التدفقات النقدیة 
 

 للوحدة الموجوداتصافي قیمة  -ط
صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات بقائمة عن طریق قسمة للوحدة الموجودات یتم احتساب صافي قیمة 

 .الفترةالمركز المالي على عدد الوحدات القائمة في نھایة 
 

 المخصصات والمستحقات  -ي
والمستحقات إذا ظھر نتیجة ألحداث سابقة أن لدى الصندوق التزام حالي قانوني أو یتم االعتراف بالمخصصات 

 .تعاقدي یمكن تقدیر مبلغھ بشكل موثوق
 

 المقاصة -ك
یتم إجراء مقاصة بین مبالغ الموجودات والمطلوبات المالیة ویدرج المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي فقط 

لتلك المبالغ المدرجة وكذلك عندما یكون لدى الصندوق نیة لتسویتھا  عند وجود حق نظامي ملزم إجراء مقاصة
. یتم إدراج اإلیرادات والمصروفات على على أساس الصافي أو بیع الموجودات لتسدید المطلوبات في آن واحد

سعودیة، لأساس الصافي فقط عندما تسمح بذلك المعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا والمطبقة في المملكة العربیة ا
 أو أرباح أو خسائر ناشئة من مجموعة تعامالت مثیلة.

 
 
 



 الخلیجي للنمو والدخلصندوق األھلي 
 ھلي المالیة)(مدار من قبل شركة األ

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

  م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  سنةلل
 (مالم یذكر غیر ذلك)لایر سعودي ألف 

  

۱۱ 
 

 النقد وما في حكمھ -۷
 البنوك. یتمثل النقد وما في حكمھ بشكل رئیسي في النقد المحتفظ بھ في حسابات جاریة لدى 

 
 أتعاب إدارة ومصروفات أخرى -۸

یومي مقابل ھذه الخدمات حسبما یحدده یدار الصندوق من قبل مدیر الصندوق. یحتسب الصندوق أتعاب إدارة بشكل 
كما ھو منصوص علیھ في أحكام  في السنة %۱٫۸٥مدیر الصندوق، بحیث ال تتجاوز المعدل األقصى السنوي بواقع 

 وشروط الصندوق.
  

یحق لمدیر الصندوق استرداد المصروفات المنفقة نیابًة عن الصندوق والمتعلقة بأتعاب المراجعة والتدقیق وأتعاب 
حفظ واستشارات ومصروفات معالجة البیانات واألتعاب األخرى المماثلة. یقتصر الحد األعلى لمبلغ ھذه المصروفات ال

في السنة من صافي موجودات الصندوق في أیام  %۱الذي یستطیع مدیر الصندوق استرداده من الصندوق على نسبة 
 لصندوق على أساس قیمتھا الفعلیة.التقییم المعنیة. تم استرداد ھذه المصروفات من قبل مدیر ا

 
في وقت لالستثمار في الصندوق من  ٪۲وعالوة على ذلك، یحق لمدیر الصندوق الحصول على رسوم االشتراك بـ 

 قبل مالك الوحدات. یمكن التنازل عن ھذه الرسوم وفقا لتقدیر مدیر الصندوق.
 

 النفقات في، تم تخصیص مدیر الصندوق الوحدات مقابل تسویة الرسوم اإلداریة وغیرھا من ۲۰۱٦یولیو  ۲۳حتى 
والحقا تم تسویة تلك المصروفات نقدا. كل یوم التقییم، التي تم استثمارھا في الصندوق.



 الخلیجي للنمو والدخلي صندوق األھل
 األھلي المالیة)(مدار من قبل شركة 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

  م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  سنةلل
 ألف لایر سعودي (مالم یذكر غیر ذلك)

  

۱۲ 
 

 استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة -۹
 مكونات االستثمارات المحتفظ بھا للمتاجرة حسب العملة ملخصة فیما یلي: 

                                                                                                 
 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱

 الدولــــة العملـــــة

 من %
 إجمالي

 اإلستثمارات

 

القیمــــــــة  التكلفـــــــة
 العادلة

     
 ۸٥،۲۲۰ ۷۸،٦۳٦ ۷۰٫٦۹ المملكة العربیة السعودیة لایر سعودي
 ۱۹،۲۰۲ ۱۹،۹۰۷ ۱٥٫۹۳ قطر لایر قطري

 ۱٥،۸٤۹ ۱٥،۹٦٥ ۱۳٫۱٥ اإلمارات العربیة المتحدة دینار إماراتي
 ۲۹۱ -- ۰٫۲٤ الكویت دینار كویتي

  ۱۰۰ ۱۱٤،٥۰۸ ۱۲۰،٥٦۲ 
     

 
 

 م۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱

 الدولــــة العملـــــة

 من %
إجمالي 

 اإلستثمارات
 

 التكلفـــــــة
القیمــــــــة 

 العادلة
     

 ۱۱۱،۸۰۹ ۱۲٥،۲۳۳ ۷۷٫۰۹ السعودیةالمملكة العربیة  لایر سعودي
 ۱٥،٦۲۸ ۱٤،۱٦٦ ۱۰٫۷۸ اإلمارات العربیة المتحدة دینار إماراتي
 ۱۳،۱۰٥ ۱۲،۹۰٤ ۹٫۰٤ قطر لایر قطري
 ٤،٤۸۸ ٥،٥۱۱ ۳٫۰۹ الكویت دینار كویتي

     
     
  ۱۰۰ ۱٥۷،۸۱٤ ۱٤٥،۰۳۰ 
     

 
 

  



 الخلیجي للنمو والدخلي صندوق األھل
 األھلي المالیة)(مدار من قبل شركة 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

  م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  سنةلل
 ألف لایر سعودي (مالم یذكر غیر ذلك)

  

۱۳ 
 

 استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة (تابع) -۹
 

 ملخصة فیما یلي: فظ بھا للمتاجرة حسب القطاعالمحت االستثماراتمكونات 
 

 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱
 

 القطاع
من القیمة  %

 اإلجمالیة
 

 التكلفة
 

 القیمة العادلة
    

  ٤۲،۳۹٤   ۳۷،۳۸٤   ۳٥٫۱٦  صناعات بتروكیمیائیة
  ۲٥،۱۱۹   ۲۳،۸۹٦   ۲۰٫۸۳  بنوك وخدمات مالیة

  ۱٥،۳٦٥   ۱٥،۰۲٥   ۱۲٫۷٤  مواصالت
  ۱۳،۲۲۱   ۱٥،۷۰٦   ۱۰٫۹۷  تجزئة

  ۱۱،۳۱۸   ۸،۳۹۱   ۹٫۳۹  اتصاالت وتقنیة معلومات
  ٦،۲۹۱   ۷،۳٤۷   ٥٫۲۲  زراعة وصناعات غذائیة

  ٤،۰۹٥   ۳،۹۸٦   ۳٫٤۰  تطویر عقاري
  ۲،۷٥۹   ۲،۷۷۳   ۲٫۲۹  مرافق طاقة

    
 ۱۰۰ ۱۱٤،٥۰۸ ۱۲۰،٥٦۲ 

 
 م۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱

 
 القطاع

من القیمة  %
 اإلجمالیة

 
 التكلفة

 
 القیمة العادلة

    
 ۳۰،۹٤۸ ۳۰،۷۰٦ ۲۱٫۳٤ تجزئة
 ۲۷،۹۱۳ ۳۹،۸۳۰ ۱۹٫۲٥ اسمنت

 ۱٥،٥۹٥ ۱۲،۲٥۹ ۱۰٫۷٥ اتصاالت وتقنیة معلومات
 ۱٤،۳۷٥ ۱٦،۷۷٦ ۹٫۹۱ مواصالت

 ۱۰،٥۱۸ ۹،۲۳۸ ۷٫۲٥ بناء وانشاءات
 ۱۰،۲۸۷ ۱۰،۰٦۸ ۷٫۰۹ زراعة وصناعات غذائیة

 ۱۰،۲۰۷ ۱۰،٦۱۷ ۷٫۰٤ بنوك وخدمات مالیة
 ۹،۰٦٤ ۹،۷۲۳ ٦٫۲٥ استثمارات صناعیة

 ٦،٥۰۲ ۷،۹۷٤ ٤٫٤۸ صناعات بتروكیمیائیة
 ٥،۱۳۲ ٥،۱۱۲ ۳٫٥٤ تأمین

 ٤،٤۸۹ ٥،٥۱۱ ۳٫۱۰ تطویر عقاري
    
 ۱۰۰ ۱٥۷،۸۱٤ ۱٤٥،۰۳۰ 

 



 الخلیجي للنمو والدخلي صندوق األھل
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

 م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  سنةلفترة ال
 ألف لایر سعودي (مالم یذكر غیر ذلك)

 

۱٤ 

 معامالت وحدات -۱۰
 

 فیما یلي ملخص معامالت الوحدات: 
 لفترة السنة 

 المنتھیة
 دیسمبر ۳۱في 

 م۲۰۱٦
 وحـــــــــدات
 (باآلالف)

 لفترة السنة 
 المنتھیة

 دیسمبر ۳۱في 
 م۲۰۱٥

 وحــــــدات 
 (باآلالف)

    
 ۱۷۱،٥۳٥  ۱۲۹،٤۸٥ سنةالوحدات في بدایة ال

 ۲۰،۷۸۲  ۱٦،٦٤۳ وحدات مباعة 
 ۳،۰٥۸  ۱،٤۷۸ وحدات معاد استثمارھا

 (٦٥،۸۹۰)  (۳۹،۸۲٤) وحدات مستردة
 (٤۲،۰٥۰)  (۲۱،۷۰۳) الوحداتصافي النقص في 

 ۱۲۹،٤۸٥(  ۱۰۷،۷۸۲ الوحدات في نھایة السنة
 

) من وحدات ۱۹٫۱٦م: %۲۰۱٥( %۲۱٫۷٦م، 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 الشروط واالحكام المعتمدة من قبل الصندوق. تحكمھا 

 الصندوق.
 

 طبیعة العالقة الطرف ذو العالقة
 مدیر الصندوق المالیة شركة األھلي

 شریك لمدیر الصندوق البنك األھلي التجاري
 شركة زمیلة للشریك شركة األھلي للتكافل

 حملة وحدات صندوق األھلي متعدد األصول المتحفظ
 حملة وحدات صندوق األھلي متعدد األصول المتوازن

 حملة وحدات صندوق األھلي متعدد األصول للنمو
 

  



 الخلیجي للنمو والدخلي صندوق األھل
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

 م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  سنةلفترة ال
 ألف لایر سعودي (مالم یذكر غیر ذلك)

 

۱٥ 

 أطراف ذات عالقة (تابع)معامالت مع  -۱۱
واألرصدة الناتجة عن ھذه المعامالت  السنةالمعامالت مع األطراف ذات العالقة الھامة التي أبرمھا الصندوق خالل 

 ھي كما یلي:
 

 مبلغ المعامالت طبیعة المعامالت الطرف ذو العالقة
 قیمة وحدات محتفظ بھا كما في

 دیسمبر ۳۱ 
 م۲۰۱٥ م۲۰۱٦ م۲۰۱٥ م۲۰۱٦  

شركة األھلي 
المالیة

  

   ٤،۱٥۷ ۲،٤۷۷ أتعاب إدارة  
مصروفات 

مدفوعة بالنیابة 
  -- ۳٥۹ ۳۲٦ عن الصندوق

      
صندوق الطرح األولي 

 لالكتتاب العام
    ٤،۸۹۰ اشتراك للوحدات 
    ٤،۸۲۰ استرداد للوحدات 

      
صندوق األھلي ألسھم 

الشركات الصغیرة 
 والمتوسطة

    ٤،٥۰۰ اشتراك للوحدات 
 

    ٤،٤۳٦ استرداد للوحدات 
      

   -- -- اشتراك للوحدات  شركة األھلي للتكافل
   ۱،۲٥۲ -- استرداد للوحدات 

      
صندوق األھلي متعدد 

 األصول المتحفظ
   ۷۸ -- اشتراك للوحدات 
   ٤،۸٥۱ -- استرداد للوحدات 

      
متعدد صندوق األھلي 

 األصول المتوازن
   ٤۹۸ -- اشتراك للوحدات 
   ۲،۷۱٤ -- استرداد للوحدات 

      
صندوق األھلي متعدد 

 األصول للنمو
   ۷۰۰ -- اشتراك للوحدات 
   ۲،۸۲۸ -- استرداد للوحدات 

      
 
 
 
 



 الخلیجي للنمو والدخلي صندوق األھل
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

 م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  سنةلفترة ال
 ألف لایر سعودي (مالم یذكر غیر ذلك)

 

۱٦ 

 إدارة المخاطر  -۱۲
مخاطر االئتمان، ومخاطر السیولة. یھدف برنامج یتعرض الصندوق لعدة مخاطر مالیة متمثلة في مخاطر السوق، 

إدارة المخاطر للصندوق للوصول للحد األعلى من العوائد وفقاً للمخاطر التي یتعرض لھا الصندوق وللحد من اآلثار 
السلبیة المحتملة على األداء المالي للصندوق. یستخدم مدیر الصندوق طرق مختلفة لقیاس وإدارة المخاطر المتنوعة 

 تي یتعرض لھا الصندوق.ال
 
  خاطر االئتمانم

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

ف. في تاریخ قائمة المركز المالي، یتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان متمثلة في القیمة الدفتریة للنقد وما في األطرا
 .یدجحكمھ والذي یتمثل في النقد لدى البنوك المودع لدى بنوك محلیة ذات تصنیف ائتماني 

 
 خاطر السیولةم

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

ضرار إلللوفاء بالتزاماتھ المالیة عند وحال استحقاقھا، في الظروف العادیة والطارئة بدون تكبد خسائر غیر مقبولة أو ا
 بسمعة الصندوق.

 
 أسعار األسھممخاطر 

إن مخاطر أسعار األسھم ھي مخاطر تذبذب قیمة األدوات المالیة بسبب التغیرات في أسعار السوق. إن استثمارات 
 ندوقالص مدیرإن الصندوق عرضة لمخاطر أسعار السوق الناتجة عن وجود شكوك فیما یتعلق األسعار المستقبلیة. 

تركز ) و۹التوزیع الجغرافي (انظر إیضاح  االستثماریة من حیث المحفظةاطر من خالل تنویع یدیر ھذه المخ
 .الصناعات

دیسمبر)  ۳۱لتغیر في القیمة العادلة لالستثمارات في أدوات حقوق الملكیة كما في الدخل (نتیجة ل إن التأثیر على قائمة
ابتة جمیع المتغیرات األخرى ثبقاء ، مع إلى تركز الصناعاتي مؤشرات األسھم استنادا ف وذلك بسبب التغیر المحتمل

 ھو على النحو التالي:
 م۲۰۱٥ م۲۰۱٦ التغیر في أسعار السوق 
    

 ۱٤،٥۰۳± ۱۲،۰٥٦± %۱۰± التأثیر على صافي الموجودات
 
 
 
 
 



 الخلیجي للنمو والدخلي صندوق األھل
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

 م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  سنةلفترة ال
 ألف لایر سعودي (مالم یذكر غیر ذلك)

 

۱۷ 

 إدارة المخاطر (تابع) -۱۲
 

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

 الدوالر األمریكي ھو العملة الوظیفیة للشركة.
 

یتم التعامل فیھا بعمالت غیر العملة الوظیفیة للصندوق. بالتالي، فإن موجودات  ومطلوبات الصندوقإن موجودات 
 سعار العمالت.أ التقلباتالصندوق قد تتأثر بشكل إیجابي أو سلبي 

 
دیسمبر، نتیجة لموجوداتھا المالیة  ۳۱إن الجدول التالي یشیر على تعرض الصندوق لمخاطر العمالت األجنبیة كما في 

(والتي یتم ترجمتھا بسعر الصرف السائد كما في تاریخ قائمة المركز المالي). إن التحلیل یتضمن احتساب تأثیر 
خرى مع بقاء جمیع المتغیرات األ االستثماراتكي مقابل العمالت األساسیة للمحفظة الحركة المحتملة في الدوالر األمری

 ثابتة، على قائمة العملیات بسبب للقیمة العادلة للموجودات ذات الحساسیة للعملة.
 

 م۲۰۱٥ م۲۰۱٦ التغیر في أسعار السوق 
    

 ۱۳۱± ۱۹۲± %۱± لایر قطري
 ۱٥٦± ۱٥۸± %۱± درھم اماراتي

 ٤٥± ۳± %۱± كویتيدینار 
 

   آخـر یوم للتقییـم -۱۳
لیس ھناك تغیر كبیر في قیمة األصول الصافیة لكل وحدة من م (۲۰۱٦دیسمبر  ۲۹آخر یوم لتقییم الصندوق للفترة ھو 

 )..۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱صندوق بین تقییم السابق و
 

 اعتماد القوائم المالیة -۱٤
  م.۲۰۱۷ أبریل ۲ھـ الموافق ۱٤۳۸ رجب ٥بتاریخ  الصندوقمدیر قبل  المالیة منتم اعتماد ھذه القوائم 
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