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التقرير السنوي – الخليجية باألسھم للمتاجرة األھلي صندوق  

 معلومات صندوق االستثمار (أ

 

 االستثمار أھداف  .1

الطويل من خالل  صندوق األھلي للمتاجرة باألسھم الخليجية ھو صندوق استثماري مفتوح يھدف إلى تحقيق النمو في رأس المال على المدى

 االستثمار في أسواق األسھم الخليجية وفقا للمعايير الشرعية الصادرة عن الھيئة الشرعية للصندوق.

 

 سياسات االستثمار وممارساته .2

  المدرجة المتوافقة مع المعايير الصادرة عن الھيئة الشرعية الخليجيةاالستثمار بشكل أساسي في أسھم الشركات. 

 حقوق األولوية.في يستثمر الصندوق في الطروحات األولية و 

  ية.الفائض النقدي في صفقات أو صناديق مرابحة بدون تحميل مالكي الوحدات مصاريف إضافيمكن أن يستثمر الصندوق 

 

   سياسة توزيع الدخل و األرباح                                                                       .3

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

 

 تتاح تقارير الصندوق عند الطلب وبدون مقابل .4

 

 الصندوقأداء  (ب

 

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

  صافي قيمة أصول الصندوق في نھاية كل سنة مالية 

  صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة في نھاية كل سنة مالية 

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

  عدد الوحدات المصدرة في نھاية كل سنة مالية 

  نسبة الرسوم والمصروفاتإجمالي 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 2112 2112 2114 السنة

 026,,,،,1،65,, ,86806،,,1،,,, 16,062،,68،,6, صافي قيمة األصول*

 ,,0, 012, 8 صافي قيمة األصول لكل وحدة*

 ,,0, ,808 ,806 *وحدة أعلى سعر

 ,02, ,01, 0,8, *وحدة أقل سعر

 66,0,8،,,5،2,, 6،8,8،566061,, ,,0,,5،,5,،68, عدد الوحدات

 - - - األرباح الموزعة

 %0,5, %088, %,,0, 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

 %6025 %,,0, %011,- %6088 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

 3.11 -12.50 1.57 25.51 0.00 -4.00 14.51 27.42 00.44- 75.75 -35.73 %العائد

 11.41 -10.53 -2.71 25.52 14.25 -2.53 10.33 22.57 -75.05 05.12 -00.55 %المؤشر
 

 

 

 



 

 

 

 

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

                         الصندوق:

 ةــويـالمئة ــبـــنســال والمصروفاتالرسوم 

 ,801% رسوم اإلدارة

 0,88,% مراجعة حسابات الصندوق

 0888,% العمليات اإلدارية

 6,,0,% ھيئة السوق المالية

 ,,,0,% تداول

 ,0,8,% المراجعة الشرعية

 1,,0,% مجلس إدارة الصندوق

 ,0,5,% رسوم مدير الحفظ

 2014% مجموع الرسوم والمصاريف
 

 

 

 تغيرات جوھرية حدثت خالل الفترة .2

 حادا النفط ألسعار األول التصحيح فكان. األسعار في التقلب من كبيرة موجات شھدت والتي النفط أسعار في بالتذبذب 86,, سنة اتسمت

 تأرجح كان وأخيرا،. العام منتصف في دوالر 8, إلى األسعار انتعاش الثانية الموجة وكانت مستوى؛ أدنى إلى وصوال ٪,, من بأكثر بھبوط

 لعبت وقد. اإلنتاج خفض على األعضاء وغير أوبك أعضاء اتفاق بعد الخمسينات منتصف مستوى عند السنة منھيا االتجاھين في النفط سعر

 .الخليجية لألسواق المتقلب األداء في دورا الضخمة التقلبات ھذه

 

 

 

 



 

 

 ممارسات التصويت السنوية  .2

 مدير بأن علما التصويت، وموضوع العمومية الجمعية وتاريخ المصدر اسم على تحتوي السنوية التصويتيبين الجدول التالي ممارسات 

 :أدناه التصويت موضوعات جميع في التصويت عن االمتناع اختار الصندوق

 موضوع التصويت تاريخ الجمعية العمومية المصدر

 28562,,2,, 86,,62,2 الدريس

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

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 ، العقود 

 .األعمال التي تمت بين الشركة والشركات المملوكة.و

 28562,,8,2 86,,62,12 الراجحي

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

توزيع أرباح نقدية، صرف مكافأة للمدراء التنفيذيين، التصويت على إبراء ذمة 

لق بإدراتھم ألعمال الشركة، اختيار رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة فيما يتع

 .مراقب الحسابات الخارجي من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة.

 2,628562,, 86,,5262 اسمنت العربية

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

التصويت على إبراء ذمة توزيع أرباح نقدية، صرف مكافأة للمدراء التنفيذيين، 

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة فيما يتعلق بإدراتھم ألعمال الشركة، اختيار 

 مراقب الحسابات الخارجي من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة.

 12,628562, 86,,5262 البحري

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

أرباح نقدية، صرف مكافأة للمدراء التنفيذيين، التصويت على إبراء ذمة  توزيع

 رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة فيما يتعلق بإدراتھم ألعمال الشركة.

 52,228562, 86,,52882 بالد

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

التغيرات في لجنة المراجعة، التغيرات في تعيين مجلس المراجعة الشرعية، 

لجنة المكافأت، مكافأت المدراء التنفيذين، التصويت على إبراء ذمة رئيس 

وأعضاء مجلس اإلدارة، التصويت على توصية مجلس اإلدارة على تعيين 

مراجع حسابات خارجي، العقود واإلعمال التي تمت بين الشركة والشركات 

 المملوكة



 

 

 12,228562, 86,,2,2, للتموينالسعودية 

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

و  86,,62,2توصيات مجلس اإلدارة على توزيع األرباح في تاريخ 

، اعتماد مجلس اإلدارة على توزيع نصف سنوي أو ,8,,6262و  ,8,,62212

ذيين، التصويت على إبراء ذمة رئيس ربع سنوي لألرباح، مكافأت المدراء التنفي

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.

 62,128562, 86,,26,2, م القرىأ

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

مكافأت المدراء التنفيذيين، إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة فيما يتعلق 

بإدارتھم ألعمال الشركة، التصويت على توصية مجلس اإلدارة الختيار مراقب 

ن قبل لجنة المراجعة، اعتماد العقود حسابات خارجي من بين المرشحين م

المبرمة حديثاً، التصويت على العقود واألعمال التي تمت بين الشركة والشركات 

 المملوكة.

 2,128562,, 86,,62,2 صحارى

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

ذمة رئيس وأعضاء مجلس صرف مكافأت ألعضاء مجلس اإلدارة، إبراء 

 .اإلدارة فيما يتعلق بإدارتھم ألعمال الشركة

المتقدمة 

 للبتروكيماويات
22,12,,86 ,,28,28562 

التصويت بشأن توزيع أسھم مجانية، التصويت بشأن آلية اختيار اعضاء مجلس 

 اإلدارة.

 82,628561, 86,,2,,8,2 بوبا
اإلدارة، التصويت على تغيير قوانين التصويت بشأن آلية اختيار اعضاء مجلس 

 الشركة، التصويت بشأن اللجنة.

 22,628561, 86,,8,2,62 مواساةال
التصويت بشأن آلية اختيار اعضاء مجلس اإلدارة، التصويت بشأن اللجنة، 

 .التصويت على العقود واألعمال التي تمت بين الشركة والشركات المملوكة
 

 السنويتقرير مجلس إدارة الصندوق  .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 

 عضو مستقل  الدكتور2 عبدالرؤوف سليمان باناجه 

 عضو مستقل   عالءالدين رياض سامي 

م، وفيما يلي ملخصا ألھم القرارات التي تم إقرارھا والمواضيع التي تمت مناقشتھا 86,,عقد مجلس إدارة الصندوق ثالثة اجتماعات خالل العام 

 من قبل مجلس إدارة الصندوق:



 

 

  20منخفضا عن المؤشر المعياري بنسبة  %6088ارتفع الصندوق بنسبة  :خالل العاممناقشة أداء الصندوق,,%. 

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

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

 صباحاً من يوم التعامل.

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

 أثر الئحة صناديق االستثمار المعدلة على الصندوق.بما في ذلك  لية مع مسؤول المطابقة وااللتزامالتزام الصناديق بلوائح ھيئة السوق الما 

 

 مدير الصندوق  (ج

 

 اسم وعنوان مدير الصندوق .1

 شركة األھلي المالية، المملكة العربية السعودية

 ,,885، الرياض 86,,,البرج ب، طريق الملك سعود، ص.ب. 

  www.ncbc.comالموقع:   +,5,,66885,6,فاكس:  + 668812528,6,ھاتف: 
 

 أو مستشاريين االستثمار /الباطن ومدير الصندوق من  .2

 ال يوجد
 

 أنشطة االستثمار .3

يع القطاعات بھدف الحد من أي آثار وزيرات على صعيد اختيار األسھم وتمع تذبذب أسعار النفط خالل العام، شھد الصندوق بعض التغي

 سلبية محتملة على أدائه.

 

 أداء الصندوق .4

 م.86,,خالل العام  %,,20منخفضا عن المؤشر المعياري بنسبة  %6088بنسبة  أداء الخيجيةألسھم با للمتاجرة صندوق األھلي حقق

 

 الصندوق شروط وأحكام فيتغيرات حدثت  .2

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

 يوم التعامل.عشرة صباحا من 

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

 

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

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

 

 

http://www.ncbc.com/


 

 

 

 الحفظ أمين (د

 

 اسم وعنوان أمين الحفظ .1

 شركة األھلي المالية، المملكة العربية السعودية

 ,,885، الرياض 86,,,البرج ب، طريق الملك سعود، ص.ب. 

  www.ncbc.comالموقع:   +,5,,66885,6,فاكس:             + 668812528,6,ھاتف: 

 

 واجبات ومسؤوليات أمين الحفظ .2

 ثالثا طرفا بھا كلف أم مباشر مسؤولياته بشكل أأدى سواء ،الئحة صناديق االستثمار ألحكام وفقا التزاماته عن مسؤوالً  الحفظ أمين يعد 

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

 .المتعمد تقصيره أو تصرف سوء أو إھمال أو احتيال بسبب الناجمة الصندوقخسائر  عن الوحدات

 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

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

 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 

 

 المحاسب القانوني (ه

 

 اسم وعنوان المحاسب القانوني .1

 كي بي ام جي الفوزان وشركاه

 المملكة العربية السعودية،   8,65,، جدة 21,,,شارع األمير سلطان ص.ب  –مركز زھران لألعمال 

       www.kpmg.com/saالموقع:         +,668,6,1,5,فاكس:       +,,,,668,6,1,ھاتف: 

 

 رأي المحاسب القانوني .2

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

 

 القوائم المالية  (و

 

http://www.ncbc.com/
http://www.kpmg.com/sa


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 للمتاجرة باألسھم الخلیجیةصندوق األھلي 
  (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

  القوائم المالیة      
 م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  نةلسل         

 مـع
 لحملة الوحدات الحسابات تقریر مراجعي

 







 

 

 للمتاجرة باألسھم الخلیجیةصندوق األھلي 
 األھلي المالیة) (مدار من قبل شركة

  قائمة المركز المالي 
 م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱كما في 

 (مالم یذكر غیر ذلك)لایر سعودي ألف 
 

 إیضاح 
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱٦
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٥
    

    الموجـودات :
 ۱۲،۸۹۲ ۹،۲٦۷ ۷ نقد وما في حكمھ

 ۲۰۸،٦۸۳ ۲۱۹،٤٤۳ ۹ استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة
 ۳۹۱ --  مدینة توزیعات أرباح 

 ۹٦۰ --  ودیعة الطرح األولي

 ۲۲۲،۹۲٦ ۲۲۸،۷۱۰  إجمالي الموجودات
    

    المطلـوبات :
 ۱۳ ٥٤  سترداداتمستحق لحملة الوحدات على حساب اال

 -- ۱۳  إداریة مستحقة رسوم

 ۱۳ ٦۷  إجمالي المطلوبات

 ۲۲۲،۹۱۳ ۲۲۸،٦٤۳  صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات

 ۲٥٦،۱۳۸ ۲٥٤،۷۹۹ ۱۰ باآلالف –عدد الوحدات القائمة 

 ۰٫۸۷۰۳ ۰٫۸۹۷۳  )لایر سعوديللوحدة ( –صافي قیمة الموجودات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

 

 للمتاجرة باألسھم الخلیجیةصندوق األھلي 
 شركة األھلي المالیة)(مدار من قبل 

 قائمة الدخل
 م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  لسنةل

  ألف لایر سعودي (مالم یذكر غیر ذلك)
 

 إیضاح 
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٦
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱٥
    

    استثمارإیرادات 
 ۸،٤۷۱ ٥،٦۹٥  دخل من توزیعات أرباح  

 (۱،۲۷٦) )٤٥٫۰٥۳(  استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة بیع محققة من خسائر
غیر محققة من قیاس استثمارات محتفظ بھا  / (خسائر) أرباح

 (۳۲،۱٦۸) ٥۰،٥۲۲   للمتاجرة
 -- ۲٦  إیرادات أخرى 

 (۲٤،۹۷۳) ۱۱،۱۹۰  إجمالي اإلیرادات
    

   ۸ المصروفات
 ٤،۸٦۷ ۳،۸۸۹  أتعاب إدارة

 ۱۹۲ ۲٤۳  مصروفات إداریة
 ۱۳٦ ۹٥  رسوم حفظ

 ۲۷ ۲٦  تدقیق شرعيأتعاب 
 ۲٤ ۲٤  أتعاب مراجعة

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

    

 ٥،۲۷۱ ٤،۳۰۱  إجمالي المصروفات
    

 (۳۰،۲٤٤) ٦،۸۸۹  للسنة (خسارة) / صافي الدخل

  
 
 
 
 
 
 
 

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



 

 

 للمتاجرة باألسھم الخلیجیةصندوق األھلي 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 دفقات النقدیة تقائمة ال
 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱لسنة المنتھیة في ل

  ألف لایر سعودي (مالم یذكر غیر ذلك)
 

 

 
 ایضاح

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱٦

دیسمبر  ۳۱
 م۲۰۱٥

    
    التدفقات النقدیة من األنشـطة التشـغیلیة:

 (۳۰،۲٤٤) ٦،۸۸۹  سنةالخسارة) لل/ ( صافي الدخل
    تسویة لـ:

 ٥،۲۷۱ ۲،٤٦٦  قیمة وحدات معاد استثمارھا
 ۳۲،۱٦۸ )٥۰،٥۲۲(  غیر محققة من استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة / خسائر  )أرباح(

  )٤۱،۱٦۷( ۷،۱۹٥ 
    الموجودات والمطلوبات التشغیلیة:التغیرات في 

 ۸،٦٤۰ ۳۹،۷٦۲  في اإلستثمارات المحتفظ بھا للمتاجرة النقص
 ٦۱۲ ۳۹۱  مدینةأرباح  توزیعاتالنقص في 

 )۹٦۰( ۹٦۰  العامفي ودیعة الطرح األولي  / (الزیادة) النقص
في المستحق لحملة الوحدات على حساب  (النقص) الزیادة /

 االستردادات
 

٤۱ (۱۸۸) 
 -- ۱۳  الزیادة في اتعاب إدارة مستحقة

 ۱٥،۲۹۹ --  صافي النقد المتوفر من األنشطة التشـغیلیة        

    
    التدفقات النقدیة من األنشـطة التمویلیــة:

 ۳۰،۰۷۱ ۲۸٫۸۰٦  متحصالت من وحدات مباعة
 (٥٥) --  رسوم اشتراك مخصومة

 (٤۲،۷۷۰) )۳۲،٤۳۱(  قیمـة الوحـدات المســتردة

 (۱۲،۷٥٤) )۳،٦۲٥(  األنشـطة التمویلیة )صافي النقد (المستخدم في

    
 ۲،٥٤٥ )۳،٦۲٥(  الزیادة في النقد وما في حكمھ /(النقص)  صافي

    
 ۱۰،۳٤۷ ۱۲،۸۹۲ ۷ النقـد وما في حكمـھ في بدایة السنة 

    

 ۱۲،۸۹۲ ۹،۲٦۷ ۷ النقـد وما في حكمـھ في نھایة السنة

 
 
 

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



 

 

 للمتاجرة باألسھم الخلیجیةصندوق األھلي 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

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

  ألف لایر سعودي (مالم یذكر غیر ذلك)
 

 إیضاح 
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٦
دیسمبر  ۳۱ 

 م۲۰۱٥

     
 ۲٦۰،٦٤۰  ۲۲۲،۹۱۳  صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات في بدایة السنة

     
 )۳۰،۲٤٤(  ٦،۸۸۹  صافي الدخل / (الخسارة) للسنة

     
الزیادة في صافي الموجودات عن المعامالت في (النقص) / 

 الوحدات للسنة
 

 
 

 
     

 ۳۰،۰۷۱  ۲۸٫۸۰٦  إجمالي المتحصالت من وحدات مباعـة
 )٥٥(  --  رسوم اشتراكات مخصومة

 ۳۰،۰۱٦  ۲۸،۸۰٦  صافي المتحصالت من وحدات مباعة
 ٥،۲۷۱  ۲،٤٦٦ ۸ قیمة الوحدات المعاد اسـتثمارھا

 )٤۲،۷۷۰(  )۳۲،٤۳۱(  المســتردةقیمة الوحدات 

  )۱،۱٥۹(  )۷،٤۸۳( 
     

 في نھایة السنة العائدة لحملة الوحداتصافي الموجودات 
 ۲۲۸،٦٤۳  ۲۲۲،۹۱۳ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 للمتاجرة باألسھم الخلیجیةي صندوق األھل
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

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

  

٤ 
 

 وأنشطتھالصـندوق  -۱
صندوق األھلي للمتاجرة باألسھم الخلیجیة (الصندوق) ھو صندوق استثماري مفتوح متوافق مع أحكام الشریعة 
اإلسالمیة، تتم إدارتھ بواسطة شركة األھلي المالیة (مدیر الصندوق)، شركة تابعة للبنك األھلي التجاري (البنك) 

من لوائح اإلستثمار في الصنادیق الصادرة  ۳۰مادة لصالح حملة وحدات الصندوق. تم تأسیس الصندوق بموجب نص ال
 یة.سوق المالالعن ھیئة 

 
الصادر بتاریخ  ۲۰۰٥-۸۳-۲شركة األھلي المالیة تعتبر ھي أمین حفظ الصندوق. وفقاً لقرار ھیئة سوق المال رقم 

 التالیة: م) یعمل مدیر الصندوق على نشاطات األوراق المالیة۲۰۰٥یونیو  ۲۸ھـ (۱٤۲٦جمادي األول  ۲۱
 التعاملأ) 

 ب) الترتیب
 ج) اإلدارة

 د) تقدیم المشورة
 ھـ) الحفظ

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

 مدیر الصندوق. أمین حفظ فرعي من قبلبھا في "سیتي بنك إن إي" 
 

ي رأس المال للمستثمرین خالل المدى البعید من خالل االستثمار في أسواق أسھم یھدف الصندوق إلى توفیر نمو ف
شركات تتوافق أعمالھا مع أحكام الشریعة الصادرة من مجلس شریعة الصنادیق. لن یقوم الصندوق بتوزیعات على 

 حملة الوحدات ولكن سیتم إعادة إستثمار أرباح رأس المال وأرباح المساھمین. 
 

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

 م.۲۰۰٥اكتوبر  ٦نشاطھ في 
 

 السلطة التنظیمیة -۲
دیسمبر  ۲٤ھـ (الموافق ۱٤۲۷ذي الحجة  ۳تاریخ  ۲۰۰٦-۲۱۹-۷بموجب القرار رقم  ألنظمةیخضع الصندوق 

  م) والذي یحدد بالتفصیل المتطلبات المتعلقة بكافة الصنادیق داخل المملكة العربیة السعودیة.۲۰۰٦
ھـ ۱٤۳۷شعبان  ۱٦من مجلس ھیئة السوق المالیة بتاریخ  ۱/٦۱/۲۰۱٦تم تعدیل ھذه الالئحة بموجب القرار رقم 

 لجمیع الصنادیق داخل المملكة العربیة السعودیة.) التي تتضمن المتطلبات المعدلة والمفصلة ۲۰۱٦مایو  ۲۳(الموافق 
 
 
 

 



 للمتاجرة باألسھم الخلیجیةي صندوق األھل
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

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

  

٥ 
 

 التغیرات في شروط وأحكام الصندوق -۳
بعض التعدیالت على شروط وأحكام إدخال م، قام مدیر الصندوق ب۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  خالل السنة
ابات. لیس للتغییر ومراجعي الحس ،یتعلق التغییر الرئیسي في الشروط واألحكام بتغییر االستراتیجیة، التقییمالصندوق. 

 المالیة.أي أثر على ھذه القوائم  في الشروط واألحكام
 

وقام مدیر  ۲۰۱٦أبریل  ۲٤ئة السوق المالیة من خالل خطابھا المؤرخ في من قبل ھی تمت الموافقة على التعدیالت
. وأصبحت األحكام والشروط المعدلة مفعلة ۲۰۱٦مایو  ۲ لصندوق بإخطار مالكي الوحدات من خطابھ المؤرخا

 .۲۰۱٦یولیو  ۲اعتبارا من 
 
 االشـتراك / االسترداد  -٤

استرداد الوحدات في كل یوم عمل سعودي. یتم تحدید صافي قیمة الموجودات الصندوق /  الصندوق مفتوح لالشتراك
 للصندوقصافي قیمة الموجودات  الوحدات یتم على اساسشراء / بیع  إن جمیع معامالتفي كل یوم عمل سعودي. 

في تاریخ  الي عدد وحدات الصندوق القائمةالصندوق على إجم لكل وحدة عن طریق قسمة صافي قیمة موجودات
 .التقییم

 
 أسس اإلعداد -٥
 

 المعاییر المحاسبیة المطبقة
تم إعداد ھذه القوائم المالیة وفقاً لمعاییر المحاسبة المتعارف علیھا بالمملكة العربیة السعودیة الصادرة عن الھیئة 
السعودیة للمحاسبین القانونیین. یقوم الصندوق بإعداد قوائمھ المالیة كما في وللسنة المنتھیة بتاریخ آخر تقییم (إیضاح 

۱۳.( 
 

 أسس القیاس
اریة، ومفھوم االستمرقوائم المالیة على أساس التكلفة التاریخیة باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي تم إعداد ھذه ال

 ستثمارات المحتفظ بھا للمتاجرة، والتي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة. باستثناء اإل
  

 عملة العرض والنشاط
وھي عملة النشاط للصندوق. تم تقریب جمیع البیانات المالیة المعروضة  لایر السعوديالمالیة بالھذه القوائم  تم عرض

 .ألقرب ألف صحیحلایر السعودي بال
 
 

  



 للمتاجرة باألسھم الخلیجیةي صندوق األھل
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

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

  

٦ 
 

 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 ماراتاالستثالسوق بتاریخ القیاس. تتم المحاسبة عن األدوات المالیة للصندوق، باستثناء بین المشاركین في 

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

 
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). 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 للمتاجرة باألسھم الخلیجیةي صندوق األھل
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

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

  

۷ 
 

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

 
 المحتفظ بھا للمتاجرةاالستثمارات  -أ

 اجرةللمتمالیة محتفظ بھا كأوراق ، المالیة األوراق ة أو المتداولة في سوقالمدرجیتم تصنیف األوراق المالیة 
ج اویتم االعتراف مبدئیا بالتكلفة، وھي القیمة العادلة للمبلغ المدفوع ویتم قیاسھا الحقا بالقیمة العادلة. یتم إدر

یر )، التي تضم األرباح والخسائر غستثمارات محتفظ بھا للمتاجرة ("استثمارات"التغیرات في القیمة العادلة إل
المحققة في قائمة الدخل. یتم تحدید األرباح والخسائر المحققة من االستثمارات المباعة على أساس المتوسط 

 مرجح ویتم االعتراف بھا في قائمة الدخل.ال
 

 ستثمارمعامالت اإل -ب
 صفي النصو طرفالذي یصبح فیھ الصندوق  التاریخ تاریخ المعاملة وھوستثمار في تحتسب معامالت اإل

 التعاقدیة لألداة.
 

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

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

القیمة و ط في القیمة ھو الفرق بین القیمة الدفتریةفي حالة الموجودات المدرجة بالقیمة العادلة فإن الھبو )أ
 .العادلة , 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
 للتدفقات النقدیة المستقبلیة المخصومة حسب سعر السوق الحالي لموجودات مالیة مماثلة.

ة الفرق بین القیمة الدفتریج) في حالة الموجودات المدرجة بالتكلفة المستنفذة فإن الھبوط في القیمة ھو 
 .الفعالوالقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المخصومة طبقاً لسعر الفائدة األصلي 

 
 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:

 الحصول على التدفقات النقدیة من األصل. أو إنتھاء حقوق )أ
في حین تحویل حقوق الصندوق للحصول على التدفقات النقدیة من األصل أو عندما یأخذ على عاتقھ االلتزام  )ب

 بدفع تدفقات النقدیة مستلمة بالكامل بدون تأخیر جوھري لطرف ثالث؛ و
ویل أو لم یقوم الصندوق بتح) ۲، أو (لألصل وق كافة المخاطر والمنافع) في حین تحویل الصند۱ج) إما (

 .لكن حولت السیطرة على األصلاإلحتفاظ 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.

 
 
 



 للمتاجرة باألسھم الخلیجیةي صندوق األھل
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

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

  

۸ 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)  -٦
 

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

 فیتم االعتراف بھا عندما یحق للصندوق استالمھا.األرباح 
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

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

 ةالصرف السائدة في تاریخ قائمة المركز المالي. تدرج الفروقات الناتجة عن تحویل العمالت األجنبیة في قائم
 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

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

 للوحدة الموجوداتصافي قیمة  -ط
للوحدة ات الموجودالصندوق مفتوح لالكتتاب والبیع للوحدات في كل یوم عمل سعودي. یتم احتساب صافي قیمة 

الواحدة بقسمة صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات بقائمة المركز المالي على عدد الوحدات القائمة في 
 .الفترةنھایة 

 
 المخصصات والمستحقات  -ي

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

 
 المقاصة -ك

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

. یتم إدراج اإلیرادات والمصروفات على على أساس الصافي أو بیع الموجودات لتسدید المطلوبات في آن واحد
ة السعودیة، لمملكة العربیأساس الصافي فقط عندما تسمح بذلك المعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا والمطبقة في ا

 أو أرباح أو خسائر ناشئة من مجموعة تعامالت مثیلة.
 
 



 للمتاجرة باألسھم الخلیجیةي صندوق األھل
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 لایر سعودي (مالم یذكر غیر ذلك)ألف 

  

۹ 
 

 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

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

 الیومي كما ھو منصوص علیھ في أحكام وشروط الصندوق.
  

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

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

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

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

وحدات مقابل تسویة الرسوم اإلداریة وغیرھا من النفقات في كل یوم مدیر الصندوق  ص، خص۲۰۱٦یولیو  ۲۳في 
نقداً تلك المصروفات ولذلك تم تسویة في الصندوق. استثمارھا إعادة التي تم وتقییم، 



 للمتاجرة باألسھم الخلیجیةي صندوق األھل
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)
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۱۰ 
 

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

                                                                                                 
 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ 

 الدولــــة العملـــــة
 من %

 القیمة اإلجمالیة
 

 التكلفـــــــة
القیمــــــــة 

 العادلة
     
 ۱۷۰،٥۹٦ ۱٤۷،۰۱۱ ۷۷٫۷٤ المملكة العربیة السعودیة لایر سعودي

 ۳۰،۳۷۸ ۳۰٫٤۹۳ ۱۳٫۸٤ اإلمارات العربیة المتحدة درھم إماراتي
 ۱۷،۹۰٤ ۱۷،٥۱۷ ۸٫۱٦ قطر لایر قطري
 ٥٦٥ -- ۰٫۲٦ الكویت دینار كویتي

     
  ۱۰۰ ۱۹٥،۰۲۱ ۲۱۹،٤٤۳ 
     

 
 م۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱ 

 الدولــــة العملـــــة
 من %

 القیمة اإلجمالیة
 

 التكلفـــــــة
القیمــــــــة 

 العادلة
     
 ۱٦٤،۲۰۲ ۱۸۷،۲۲۷ ۷۸٫٦۸ المملكة العربیة السعودیة لایر سعودي

 ۱۸،٦٥۸ ۱۹،۷۲٥ ۸٫۹٤ اإلمارات العربیة المتحدة درھم إماراتي
 ۱٥،٦٦٥ ۱٦،٦٤٥ ۷٫٥۱ الكویت دینار كویتي
 ۱۰،۱٥۸ ۱۱،۱۸٦  ٤٫۸۷ قطر لایر قطري

     
     
  ۱۰۰ ۲۳٤،۷۸۳ ۲۰۸،٦۸۳ 
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۱۱ 
 

 استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة (تابع)  -۹
 

 ملخصة فیما یلي: فظ بھا للمتاجرة حسب القطاعالمحت االستثماراتمكونات 
 

 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ 

 
 القطاع

من القیمة  %
 اإلجمالیة

 
 التكلفة

 
 القیمة العادلة

    
 ٦۹،۸۷۱ ٦۱،۳٥۸ ۳۱٫۸٤ صناعات بتروكیمیائیة

 ۳٤،٦٦۰ ۳۱،۹۱۲ ۱٥٫۷۹ تطویر عقاري
 ۳۲،۳۹۲ ۲۹،۰۹۷ ۱٤٫۷٦ بنوك وخدمات مالیة

 ۲٥،۰٦۹ ۲۱،٥۳٦ ۱۱٫٤۲ مواصالت
 ۲۱،۹٤۰ ۱۷،۷٤٥ ۱۰٫۰۰ تجزئة

 ۱۱،٦۰۸ ۱۰،۳٥۳ ٥٫۲۹ اتصاالت وتقنیة معلومات
 ۱۰،۲۸۲ ۱۰،٥۱۲ ٤٫٦۹ استثمار صناعي

 ۷،۲٤۹ ۷،۰۳۷ ۳٫۳۰ مرافق طاقة
 ٦،۳۷۲ ٥،٤۷۱ ۲٫۹۰ تأمین

    
 ۱۰۰ ۱۹٥،۰۲۱ ۲۱۹،٤٤۳ 

 
 

 م۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱ 

 
 القطاع

من القیمة  %
 اإلجمالیة

 
 التكلفة

 
 القیمة العادلة

    
 ۳۹،۹۷۲ ٤٤،۸۸۱ ۱۹٫۱٥ بنوك وخدمات مالیة

 ۳۹،٦٤۹ ٥۱،۸۷۳ ۱۹ تطویر عقاري
 ۳۰،۹۰۸ ۳۰،٤۱٦ ۱٤٫۸۱ وتقنیة معلوماتاتصاالت 

 ۲٤،۰۷۱ ۲٤،٦٦٦ ۱۱٫٥٤ زراعة وصناعات غذائیة
 ۲۳،۳۷۹ ۲٤،۲۲٥ ۱۱٫۲ مواصالت

 ۱۳،۱۸٥ ۱٥،۸٤٦ ٦٫۳۲ استثمار صناعي
 ۱۰،۱٥۹ ۱۱،۱۸٦ ٤٫۸۷ تجزئة

 ۸،٦۰۹ ۱۰،۱٥۰ ٤٫۱۳ صناعات بتروكیمیائیة
 ۷،۲۰۸ ۹،۱٦٤ ۳٫٤٥ فنادق وسیاحة

 ۷،۱۳۸ ۷،۰۸۸ ۳٫٤۲ تأمین
 ٤،٤۰٥ ٥،۲۸۸ ۲٫۱۱ اسمنت

    
 ۱۰۰ ۲۳٤،۷۸۳ ۲۰۸،٦۸۳ 



 للمتاجرة باألسھم الخلیجیةي صندوق األھل
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 إیضاحات حول القوائم المالیة  

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

 

۱۲ 

 معامالت وحدات -۱۰
 

 فیما یلي ملخص معامالت الوحدات: 
 المنتھیة سنةلل 

 دیسمبر ۳۱في 
 م۲۰۱٦

 وحـــــــــدات
 (باآلالف)

 المنتھیة سنةلا 
 دیسمبر ۳۱في 

 م۲۰۱٥
 وحــــــدات 

 (باآلالف)
    

 ۲٦۱،۲۷۹  ۲٥٦،۱۳۸ الوحدات في بدایة السنة
 ۳۰،۲۷٥  ۳٥،۱۰٦ وحدات مباعة 

 ٥،۱۷۲  ۲،۹۹۲ وحدات معاد استثمارھا
 )٤۰،٥۸۸(  (۳۹،٤۳۷) وحدات مستردة

 )٥،۱٤۱(  (۱،۳۳۹) صافي النقص في الوحدات
 ۲٥٦،۱۳۸  ۲٥٤،۷۹۹ الوحدات في نھایة السنة

 
) من وحدات ۲۸٫۸۰م: %۲۰۱٥( %۳۰٫۲۱م، 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 

األطراف ذات العالقة معتمدة من قبل مجلس إدارة  تحكمھا شروط وأحكام وإدارة الصندوق المعتمدة. إن جمیع
 الصندوق.

 
 طبیعة العالقة الطرف ذو العالقة

 مدیر الصندوق شركة األھلي المالیة
 ومصرف الصندوق مدیر الصندوقشریك في ملكیة و البنك األھلي التجاري

 
واألرصدة الناتجة عن ھذه المعامالت  المعامالت مع األطراف ذات العالقة الھامة التي أبرمھا الصندوق خالل فترة

 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،۸٦۷ ۳،۸۸۹ أتعاب إدارة  
مصروفات مدفوعة 

 -- -- ٤۰٤ ٤۱۲ الصندوقبالنیابة عن 
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  لایر سعودي (مالم یذكر غیر ذلك) ألف 

 

۱۳ 

 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 

 یلي توضیح للمخاطر الذي یتعرض لھا الصندوق وإدارة ھذه المخاطر من قبل مدیر الصندوق.للصندوق. فیما 
 
  خاطر االئتمانم

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

لنقد ئتمان متمثلة في القیمة الدفتریة لاإلالمالي، یتعرض الصندوق لمخاطر لبعض األطراف. في تاریخ قائمة المركز 
 بنوك محلیة ذات تصنیف ائتماني مرتفع. ل في النقد لدى البنوك المودعة فيوما في حكمھ والذي یتمث

 
 السیولةخاطر م

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

استحقاقھا، في الظروف العادیة والطارئة بدون تكبد خسائر غیر مقبولة أو اإلضرار  وفاء بالتزاماتھ المالیة عند قدوملل
 بسمعة الصندوق.

 
 أسعار األسھممخاطر 

تذبذب قیمة األدوات المالیة بسبب التغیرات في أسعار السوق.  الناتجة عنمخاطر الإن مخاطر أسعار األسھم ھي 
إن  .عن وجود شكوك متعلقة باألسعار المستقبلیة السوق الناتجةعرضة لمخاطر أسعار مإن استثمارات الصندوق 

التوزیع الجغرافي (انظر إیضاح  االستثماریة من حیث المحفظةیدیر ھذه المخاطر من خالل تنویع  الصندوق مدیر
 .وتركز الصناعة) ۹

 ۳۱ستثمارات في أدوات حقوق الملكیة كما في لتغیر في القیمة العادلة لإلالدخل (نتیجة ل إن التأثیر على قائمة
میع جبقاء ، مع األسھم استنادا إلى تركز الصناعاتاسواق ي مؤشرات فالمعقول  بسبب التغیر المحتمل دیسمبر)

 المتغیرات األخرى ثابتة ھو على النحو التالي:
 م۲۰۱٥ م۲۰۱٦ التغیر في أسعار السوق 
    

 ۲۰،۸٦۸± ۲۱،۹٤٤± %۱۰ ± التأثیر على صافي الموجودات

 
 
 
 
 
 



 للمتاجرة باألسھم الخلیجیةي صندوق األھل
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

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

 

۱٤ 

 إدارة المخاطر (تابع)   -۱۲
 

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

 .لایر السعودي ھو العملة الوظیفیة للصندوقال
 

بعمالت غیر العملة الوظیفیة للصندوق. بالتالي، فإن  المالیة للصندوق مقومة مطلوباتالو موجوداتبعض الإن 
 موجودات الصندوق قد تتأثر بشكل إیجابي أو سلبي بتذبذب أسعار العمالت.

 
مبر، نتیجة لموجوداتھا المالیة دیس ۳۱الصندوق لمخاطر العمالت األجنبیة كما في  یشیر الجدول التالي إلى تعرضات

ترجمتھا بسعر الصرف السائد كما في تاریخ قائمة المركز المالي). إن التحلیل یتضمن احتساب تأثیر التي یتم (و
خرى مع بقاء جمیع المتغیرات األ الت األساسیة للمحفظة االستثماریةمقابل العم ركة المحتملة في اللایر السعوديالح

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

 م۲۰۱٥ م۲۰۱٦ التغیر في أسعار السوق 
    

 ±۱۸۷ ±۳۰٤ % ۱ ± درھم إماراتي 
 ±۱٥۷ ±۱۸۰ % ۱ ± لایر قطري

 ±۱۰۱ ±٦ % ۱ ± دینار كویتي 
 

   آخـر یوم للتقییـم -۱۳
تغیرات جوھریة  لیس ھناك م).۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱: ۲۰۱٥م (۲۰۱٦ دیسمبر ۲۹ھو  آخر یوم لتقییم الصندوق للسنة 

 .۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱بین اخر تقییم للصندوق وتقییم  ماالصافیة لكل وحدة  في قیمة الموجودات
 

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