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التقرير السنوي – للنمو األصول متعدد األهلي صندوق  

 رمعلومات صندوق االستثما (أ

  

 االستثمارأهداف  .1

 والطويل المتوسط المدى على المال رأس في نمو تحقيق إلى يھدف مفتوح قابض استثماري صندوق ھو للنمو األصول متعدد األھلي صندوق

 األصول. فئات من متنوعة محفظة في االستثمار خالل من

 

 سياسات االستثمار وممارساته .2

  :تستثمر في األوراق المالية التاليةيستثمر الصندوق في وحدات صناديق استثمارية 

  وحدات صناديق أسواق النقد وأدوات الدخل الثابت المتوافقة مع المعايير الشرعية: وتشمل الصناديق التي تستتثمر فتي صتفقات

تمويتتل الترتتارل مثتتل المرابحتتة والمشتتاربة والمصتتاربةش والصتتبوا وتشتتمل األصتتدارات األوليتتة للصتتبواش واألوراق الماليتتة 

 رتبطة بمؤشر الصبواش واألوراق المالية المدعومة بأصول.الم

  وحتتدات صتتناديق األستتھر المدررتتة المتوافقتتة متتع المعتتايير الشتترعية: األستتھر المدررتتةش والطروحتتات العامتتة األوليتتة ل ستتھرش

  ETFs  ووحدات صناديق المؤشرات المتداولة

 لتى ستبيل المثتال ال الحصتر: وحتدات صتندوق مؤشترات الت ھ ش االستثمارات األخرى المتوافقة متع المعتايير الشترعية منھتا ع

وحتتدات الصتتناديق األستتتثمارية التتتي تستتتثمر فتتي الستتلعش وحتتدات الصتتناديق العقاريتتة المتتدرل للتتدخلش والصتتناديق األستتتثمارية 

   .شواألدوات المدرل للدخل مثل وحدات صناديق األرارل REIT العقارية

 

                                                                       سياسة توزيع الدخل و األرباح   .3

  .يتر إعادل استثمار الدخل واألرباح في الصندوقش وال يتر توزيع أي دخل وأرباح على مالبي الوحدات

 

 تتاح تقارير الصندوق عند الطلب وبدون مقابل .4

 

 

 أداء الصندوق (ب

 :للسنوات الثالث األخيرة صافي قيمة أصول الصندوقبيانات الجدول 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 والمصروفات إجمالي 



 

 

 

 2112 2112 2114 السنة

 419,86ش636ش64 946,44ش168ش64 415,44ش636ش66 صافي قيمة األصول*

 3,66 3,61 3,68 صافي قيمة األصول لكل وحدة*

 3,68 3,46 3,44 *وحدة أعلى سعر

 3,35 3,64 3,65 *وحدة أقل سعر

 158,94ش536ش15 441,36ش463ش15 844,59ش566ش49 عدد الوحدات

 - - - األرباح الموزعة

 3,69% 3,45% %3,44 نسبة الرسوم والمصروفاتإجمالي 

 * بالدوالر األمريبي

 

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

 سنوات 11 سنوات 2 سنوات 3 سنة الفترة

 %5,83 %1,89 %5,65- %3,36 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

 1.2. -4183 114. .211. 7133 -.114 .413 11132 -48143 8141. 81.4 % العائد

 8114 147. 2141 314. 113.. -41.4 171.. 11113 -44113 71.3. 8124. %المؤشر
 

 

 

 



 

 

 

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

                         الصندوق:

 المئويةالنسبة  الرسوم والمصروفات

 %124. رسوم اإلدارة

 %414.2 مراجعة حسابات الصندوق

 %41448 اإلدارية العمليات

 %41448 هيئة السوق المالية

 %41444 تداول

 %41447 المراجعة الشرعية

 %41441 مجلس إدارة الصندوق

 %5.17 والمصاريف مجموع الرسوم
 

 تغيرات جوهرية حدثت خالل الفترة .2

 أھر وشملت. األداء تحسين ألرل األصول توزيع منھرية وتغيير األصول فئات تنوع بزيادل الصندوق استراتيرية تغيير تر رش4534 عار في

 في مرتين من بدال األسبوع في أيار لخمسة التقوير أيار عدد وزيادل للصندوقش المعياري المؤشر وتغيير الصندوقش ھيبلة إعادل: التغيرات

 .ر4534 يونيو 45 من اعتبارا الرديدل االستراتيرية تطبيق في الصندوق بدأ وقد األسبوعش

 ممارسات التصويت السنوية  .2

 .العار خالل تصويتية ممارسات أي تتر لر

 تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي .2

 يتبون مرلس إدارل الصندوق من األعصاء التالية أسماءھرش تر تعيينھر من قبل مدير الصندوق بعد موافقة ھيئة السوق المالية:

 الصندوق رئيسا لمرلس إدارل   نايف بن مسند المسند 

 عصو غير مستقل                                          لويد بورا

 عصو مستقل   بسمة بنت مزيد التويرري

 عصو مستقل                   عبدالعزيز بن صالح أبا الخيل 



 

 

 

 توالمواصيع التي تم التي تر إقرارھا فيما يلي ملخصا ألھر القراراترش و4534عقد مرلس إدارل الصندوق ثالثة ارتماعات خالل العار 

 ھا من قبل مرلس إدارل الصندوق:مناقشت

  للمؤشرش أي  ٪6,41)بعد خصر الرسور( مقابل + ٪3,66حقق صندوق عائدا بنسبة +حيث :  أداء الصندوق خالل العارمناقشة

 نقاط أساسية. 159بفارق قدره 

 .وافق مرلس إدارل الصندوق على تعيين بي بي ار ري الفوزان وشرباه بمرارع لحسابات الصندوق 

 .المخاطر المتعلقة بالصندوق بما في  لا مخاطر السيولةش السوقش والتشغيل 

 .التزار الصناديق بلوائح ھيئة السوق المالية مع مسؤول المطابقة وااللتزار 

 .أثر الئحة صناديق االستثمار  المعدلة على الصندوق 

 

 مدير الصندوق  (ج

 اسم وعنوان مدير الصندوق .1

 المملبة العربية السعوديةشربة األھلي الماليةش 

 33686ش الرياض 44434البرج  ش طريق الملا سعودش ص. . 

  www.ncbc.comالموقع:   +844336545568فابس:  + 844339464354ھاتف: 

 

 أو مستشاريين االستثمار /مدير الصندوق من الباطن و .2

 ال يورد

 

 أنشطة االستثمار .3

 الصندوق استبدل االستراتيرية في التغيير وبعد. المدررة األسھر في االستثمار خفض حيث من موقفه على الصندوق أبقى خالل السنة

 مسموحا يعد لر حيث الصندوق وأحبار شروط في للتغيرات نظرا الثابت الدخل بصناديق( الصندوق من %4 حوالي) الصبوا في استثماره

 على الصندوق أبقى الفترلش نھاية وفي. واليابانية السعودية األسھر الصندوق أصاف األسھرش فئة وفي. مباشرل الصبوا بامتالا للصندوق

 .المعياري المؤشر إلى نسبة منخفصا األسھر سوق في استثماره

 

 أداء الصندوق .4

. أساس نقاط 159 قدره بفارق أي للمؤشرش ٪6,41+ مقابل( الرسور خصر بعد) ٪3,66+ بنسبة عائدا صندوق حقق شر4534 عار في

 األسھرش سوق أداء لصعف أساسية بدررة الصندوق أداء صعف ويعزى. الرديدل االستراتيرية تنفي  سبقت التي الفترل إلى الفارق ھ ا ويعود

 البديلة االستثمارات أسھمت بالمقابلش. األوروبية األسھر في وزيادته األمريبية األسھر في االستثمار بخفض  المتبعة واالستراتيرية

 .الصندوق أداء في إيرابي بشبل الثابت الدخل واستثمارات

 

http://www.ncbc.com/


 

 

 

 الصندوق أحكامشروط و فيتغيرات حدثت  .2

  للنمو األصول متعدد األھلي صندوق إلى المرتفع للنمو المنارل صندوقتغيير اسر الصندوق من. 

  بدال من مرتين أسبوعيا.اعتماد التقوير اليومي لوحدات الصندوق 

 .تعديل استراتيرية الصندوق لتعبس بشبل أفصل استثمار الصندوق في األصول المتعددل 

 ( استبدال مدققي الحسابات  إيرنست ويونغ بـ بي بي ار ريKPMG.الفوزان وشرباه ) 

  ير مستقل في مرلس اإلدارل.تعيين لويد بورا بعصو غش و عصو مرلس إدارل رديد مستقلبتعيين األستا ل بسمة التويرري 

                التالي النحو على فيها يستثمر التي للصناديق اإلدارة رسوم ونسبة سنويا ٪1.2 هي الصندوق على المحتسبة اإلدارة رسومنسبة  .2

 رسوم اإلدارة الرسوم والمصروفات

 ال يــورــــد صندوق األھلي المتنوع باللاير السعودي

المرن ل سھر السعوديةصندوق األھلي  دــــورــال ي   

دــــورــال ي صندوق األھلي للمتاررل العالمية  

دــــورــال ي صندوق األھلي للمتاررل بأسھر األسواق الناشئة  

طة صندوق األھلي ألسھر الشربات السعودية الصغيرل والمتوس دــــورــال ي   

دــــورــال ي صندوق األھلي للمتاررل باألسھر السعودية  

دــــورــال ي صندوق األھلي للمتاررل باللاير السعودي  

دــــورــال ي صندوق األھلي لمؤشر أسھر آسيا والباسيفيا  

لمؤشر أسھر أمريبا الشماليةصندوق األھلي  دــــورــال ي   

لمؤشر أسھر أوروباصندوق األھلي  دــــورــال ي   

اإلصافيصندوق األھلي متعدد األصول للدخل  دــــورــال ي   
 

 

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

                                                                   

  



 

 

 

 الحفظ أمين (د

 اسم وعنوان أمين الحفظ .1

 شربة األھلي الماليةش المملبة العربية السعودية

 33686ش الرياض 44434الملا سعودش ص. . البرج  ش طريق 

  www.ncbc.comالموقع:   +844336545568فابس:  + 844339464354ھاتف: 

 واجبات ومسؤوليات أمين الحفظ .2

 ثالثا طرفا بھا بلف أر مباشر مسؤولياته بشبل أأدى سواء شالئحة صناديق االستثمار ألحبار وفقا التزاماته عن مسؤوالا  الحفظ أمين يعد 

 ومالبي الصندوق مدير تراه مسؤوالا  الحفظ أمين وُيعد   .لھر األشخاص المرخص الئحة أوالئحة صناديق االستثمار  أحبار بمور 

 .المتعمد تقصيره أو تصرف سوء أو إھمال أو احتيال بسب  النارمة خسائر الصندوق عن الوحدات

 اإلرراءات رميع اتخا  ب لا عن مسؤول ش وھواتالوحد مالبي لصالح وحمايتھا الصندوق أصول حفظ عن مسؤوالا  الحفظ أمين يعد 

 .أصول الصندوق بحفظ يتعلق فيما الالزمة اإلدارية

 رأي أمين الحفظ .3
  وشروط وأحبار الصندوقيؤبد أمين الحفظ أنه تر إصدار ونقل واسترداد الوحدات بمور  أحبار الئحة صناديق االستثمار. 

 الصندوق وشروط وأحبارأحبار الئحة صناديق االستثمار  حسا  سعر الوحدات بمور ير وويؤبد أمين الحفظ أنه تر تق. 

  .يؤبد أمين الحفظ أنه لر تتر مخالفة أي من قيود و حدود االستثمار وصالحيات االقتراض المأمور بھا 

 

 المحاسب القانوني (ه

 القانونياسم وعنوان المحاسب  .1

 بي بي ار ري الفوزان وشرباه

 المملبة العربية السعوديةش   43616ش ردل 66549شارع األمير سلطان ص.   –مربز زھران ل عمال 

       www.kpmg.com/saالموقع:  +84434489868فابس:        +844344898686ھاتف: 

 القانونيرأي المحاسب  .2

  .القانونيين السعودية للمحاسبين الھيئة عن الصادرل المحاسبة لمعايير وفقاا  ورورعت القوائر المالية أُعد ت

 

 

 القوائم المالية  (و

 

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


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 متعدد األصول للنموصندوق األھلي 
 (صندوق المنارة للنمو المرتفع سابقا)

  (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 القوائم المالیة       
 م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  نةلسل         

 مـع 
  لحملة الوحدات تقریر مراجعي الحسابات        

    
 







 
 

 

 الرأي
 األھلي متعدد األصول وفي رأینا، أن القوائم المالیة ككل تظھر بعدل من كافة النواحي الجوھریة، المركز المالي لصندوق

للسنة المنتھیة في م ونتائج أعمالھ وتدفقاتھ النقدیة ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱(صندوق المنارة للنمو المرتفع سابقا)  كما في  للنمو
 ، وفقاً لمعاییر المحاسبة المتعارف علیھا في المملكة العربیة السعودیة المالئمة لظروف الصندوق.ذلك التاریخ

 
 

 عن/ كي بي إم جي الفوزان وشركاه
 ون ومراجعون قانونیونمحاسب

 
 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إبراھیم عبود باعشن

 ۳۸۲ترخیص رقـم 
 
 
 
 
 

 ھـ۱٤۳۸ رجب ٥جدة في 
 م۲۰۱۷ أبریل ۲الموافق 

 



 

۲ 

 متعدد األصول للنموصندوق األھلي 
 (صندوق المنارة للنمو المرتفع سابقا)

 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

  قائمة المركز المالي 
 م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱كما في 

 ذلك) خالف(مالم یذكر  دوالر أمریكيألف 
 

 إیضاح 
دیسمبر  ۳۱

 م٦۲۰۱
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٥ 
    
    

    الموجـودات :
 ٤٥۲ ٤،۱۳۰ ۷ نقد وما في حكمھ

 ۳۹،۲۱۱ ٤۲،۳۸٥ (أ)۹ استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة
 ٦،٦۹٦ -- (ب)۹  ستحقاقلتاریخ االاستثمارات محتفظ 

 ٤٦،۳٥۹ ٤٦،٥۱٥   إجمالي الموجودات
    

     :المطلـوبات 
 ٥ --  مستحق لحملة الوحدات على حساب االستردادات

 ٤٦،۳٥٤ ٤٦،٥۱٥  صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات

 ۳۰،۲٥٤ ۳۰،۰۱٤ ۱۰ باآلالف –عدد الوحدات القائمة 

 ۱٫٥۳۲۱ ۱٫٥٤۹۸  للوحدة (دوالر أمریكي) –صافي قیمة الموجودات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

۳ 

 متعدد األصول للنموصندوق األھلي 
 (صندوق المنارة للنمو المرتفع سابقا)

 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 قائمة الدخل 
 م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  لسنةل

 ذلك) خالفأمریكي (مالم یذكر دوالر ألف 
 

 إیضاح 
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٦
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱٥
    

    إیرادات إستثمار
 ۸۰ ٤۷  صكوكالدخل من 

 ۱،۳٤۷ )۷٦٦(   استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة بیع أرباح محققة من
 (۲،۳۹۹) ۱،۷۹۹ ۸  أرباح / (خسائر) غیر محققة من استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة

 ۸ ۲٥  دخل من عقود المرابحة 
 -- ۱۱٦  أخرىإیرادات 

 (۹٦٤) ۱،۲۲۱  اإلیراداتإجمالي 
    

    المصروفات
 ۷۰۱ ٦۹۱  أتعاب إدارة

 ۲۲ ۱٦  مصروفات إداریة
 ٦ ۷  تدقیقأتعاب 

 ٥ ٤  مكافأة أعضاء مجلس إدارة الصندوق
 ۳ ۳  التدقیق الشرعيأتعاب 
 ۲ ۲  السوق المالیة  ھیئة رسوم

 ۷۳۹ ۷۲۳  إجمالي المصروفات
    

 (۱،۷۰۳) ٤۹۸  للسنة/ (الخسارة) الدخل صافي 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

٤ 

 متعدد األصول للنموصندوق األھلي 
 (صندوق المنارة للنمو المرتفع سابقا)

 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 النقدیةقائمة التدفقات 
 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱لسنة المنتھیة في ل

 (مالم یذكر خالف ذلك) ألف دوالر أمریكي
 

 

 
 ایضاح

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱٦

دیسمبر  ۳۱
 م۲۰۱٥

    
    التدفقات النقدیة من األنشـطة التشـغیلیة:

 (۱،۷۰۳) ٤۹۸  للسنة / (الخسارة)الدخل صافي
    تسویة لـ:

 ۷۳۹ ٤۰٤  قیمة الوحدات المعاد استثمارھا 
 ۲،۳۹۹ (۱،۷۹۹)  (أرباح) / خسائر غیر محققة من استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة 

  ۸۹۷ ۱،٤۳٥ 
    التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة:

 (۱،۷۸٦) (۱،۳۷٥)  المحتفظ بھا للمتاجرة  اإلستثماراتالزیادة في 
المحتفظ بھا لتاریخ  اإلستثماراتفي / (الزیادة) النقص 

 اإلستحقاق
 

٦،٦۹٦ (۳،۳٥۳) 
 (۲۱) (٥)  في المستحق لحملة الوحدات على حساب اإلستردادات النقص

 (۳،۷۲٥) ٤،٤۱۹  األنشطة التشـغیلیة         (المستخدم في) صافي النقد المتوفر من

    
    التمویلیــة:التدفقات النقدیة من األنشـطة 
 ۸،٥۹۲ ۲،۱۷٥  متحصالت من وحدات مباعة

 (٥،۷۹٤) (۲،۹۱٦)  قیمـة الوحـدات المســتردة

 ۲،۷۹۸ (۷٤۱)  األنشـطة التمویلیة في/ المتوفر  صافي النقد (المستخدم في)

    
 (۹۲۷) ۳،٦۷۸  في النقد وما في حكمھ/ (النقص) صافي الزیادة 

    
 ۱،۳۷۹ ٤٥۲ ۷ في بدایة السنة النقـد وما في حكمـھ

    

 ٤٥۲ ٤،۱۳۰ ۷ النقـد وما في حكمـھ في نھایة السنة

 
 
 
 
 

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



 

٥ 

 للنمومتعدد األصول صندوق األھلي 
 (صندوق المنارة للنمو المرتفع سابقا)

 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

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

 ذلك) خالفمالم یذكر أمریكي (دوالر ألف 
 

 إیضاح 
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٦
دیسمبر  ۳۱ 

 م۲۰۱٥

     
 ٤٤،٥۲۰  ٤٦،۳٥٤   السنةصافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات في بدایة 

 (۱،۷۰۳)  ٤۹۸  للسنة/ الخسارة صافي الدخل 
    

     
الزیادة في صافي الموجودات عن المعامالت في الوحدات (النقص) / 

 سنةخالل ال
 

 
 

 
     

 ۸،٥۹۲  ۲،۱۷٥  متحصالت من وحدات مباعـة
 ۷۳۹  ٤۰٤ ۸ المعاد اسـتثمارھا قیمة الوحدات

 (٥،۷۹٤)  (۲،۹۱٦)  قیمة الوحدات المســتردة
  (۳۳۷)  ۳،٥۳۷ 

 السنةصافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات في نھایة 
 ٤٦،٥۱٤٦  ٥،۳٥٤ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 متعدد األصول للنموي صندوق األھل
 (صندوق المنارة للنمو المرتفع سابقا)

 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
  م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  سنةلل

 دوالر أمریكي (مالم یذكر خالف ذلك)ألف 
  

٦ 
 

 الصـندوق وأنشطتھ -۱
ي دوق) ھو صندوق استثمار(الصن (صندوق المنارة للنمو المرتفع سابقا)مو صندوق األھلي متعدد األصول للن

مفتوح متوافق مع أحكام الشریعة اإلسالمیة، تتم إدارتھ بواسطة شركة األھلي كابیتال (مدیر الصندوق)، شركة تابعة 
من لوائح  ۳۰للبنك األھلي التجاري (البنك) لصالح حملة وحدات الصندوق. تم تأسیس الصندوق بموجب نص المادة 

 اإلستثمار في الصنادیق الصادرة عن ھیئة سوق المال.
 

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

 ب) الترتیب
 ج)اإلدارة

 د) تقدیم المشورة
 ھـ) الحفظ

 
یھدف الصندوق الى زیادة رأس المال على المدى المتوسط الى المدى الطویل وبالتركیز على حمایة اإلستثمارات 

 .في محافظ متنوعة من األصول اإلستثماراتعن طریق 
تم الموافقة على أحكام وشروط الصندوق في األصل من مؤسسة النقد العربي السعودي ووافقت علیھا الحقاً ھیئة 

 م.۲۰۰۳اكتوبر  ۲م. باشر الصندوق نشاطھ في ۲۰۰۸دیسمبر  ۱٦السوق المالیة بموجب خطابھا المؤرخ 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 

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

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

الحسابات.  ومراجعي ،اسم الصندوقیتعلق التغییر الرئیسي في الشروط واألحكام بتغییر االستراتیجیة، الصندوق. 
 أي أثر على ھذه القوائم المالیة. لیس للتغییر في الشروط واألحكام

 
 ۲۰۱٦ إبریل ۹بموجب خطابھا المؤرخ في  السوق المالیةمن قبل ھیئة التغییرات في الخطط والتقییم  الموافقة علىتم 

وقد أبلغ مدیر الصندوق ھذه التغییرات إلى مالكي  .۲۰۱٦ إبریل ۱۱كما اعتمدت تغییر مراجع الحسابات بخطابھا في 
. أصبحت الشروط واألحكام المعدلة ساریة المفعول اعتبارا ۲۰۱٦أبریل  ۱۸الوحدات من خالل رسالة مؤرخة في 

 .۲۰۱٦یونیو  ۲۰من 



 متعدد األصول للنموي صندوق األھل
 (صندوق المنارة للنمو المرتفع سابقا)

 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
  م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  سنةلل

 دوالر أمریكي (مالم یذكر خالف ذلك)ألف 
  

۷ 
 

 االشـتراك / االسترداد  -٤
صندوق مفتوح لالشتراك واسترداد الوحدات كل یوم معامالت (اإلثنین واألربعاء التي تعتبر أیام عمل رسمیة في ال

المملكة العربیة السعودیة والوالیات المتحدة األمریكیة). یتم تحدید صافي قیمة الموجودات للصندوق في كل یوم 
ة في المملكة العربیة السعودیة). لغرض شراء / بیع وحدات اتفاق (األحد الى الخمیس التي تعتبر أیام العمل الرسمی

یتم تحدید صافي قیمة الموجودات العائدة لكل وحدة عن طریق قسمة صافي قیمة موجودات الصندوق على إجمالي 
 .قبل ھذه المعاملةعدد وحدات الصندوق القائمة 

 
 أسس اإلعداد -٥
 

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

م (إیضاح في وللسنة المنتھیة بتاریخ آخر تقیی المالیة كماالسعودیة للمحاسبین القانونیین. یقوم الصندوق بإعداد قوائمھ 
۱۳.( 

 
 أسس القیاس

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

  
 عملة العرض والنشاط

األمریكي وھي عملة النشاط للصندوق. تم تقریب جمیع البیانات المالیة المعروضة  المالیة بالدوالرھذه القوائم  تم عرض
 .ألقرب ألف صحیح بالدوالر األمریكي

 
 استخدام األحكام والتقدیرات

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

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

 المستقبلیة التي تتأثر بھا.
 
 
 
 
 



 متعدد األصول للنموي صندوق األھل
 (صندوق المنارة للنمو المرتفع سابقا)

 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
  م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  سنةلل

 دوالر أمریكي (مالم یذكر خالف ذلك)ألف 
  

۸ 
 

 أسس اإلعداد (تابع)  -٥
 

 استخدام األحكام والتقدیرات(تابع)
 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

 
لمستخدمة ا المدخالت الذي یعكس أھمیةوالعادلة 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.

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

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

  ملحوظة (مثل المدخالت غیر الممكن مالحظتھا). 
 

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

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة  -٦

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

ارة النیة والتي لدي اإلد .لھا تاریخ استحقاق محدد والتيإن اإلستثمارات ذات الدفعات الثابتة أو القابلة للتحدید 
و القدرة على اإلحتفاظ بھا لتاریخ اإلستحقاق. ویتم تصنیف اإلستثمارات في عقود المرابحة والصكوك 
كإستثمارات محتفظ بھا لتاریخ اإلستحقاق وتدرج مبدئیا بالقیمة العادلة بما في ذلك تكلفة المعاملة المباشرة 

یتم قیاس تلك االستثمارات بالتكلفة المطفأة بعد خصم خسائر  .دئيوالتكلفة اإلضافیة. والحقا للقیاس المب
 اإلنخفاض في القیمة, إن وجدت.

والتي  .یتم تصنیف اإلستثمارات في الصنادیق المشتركة كإستثمارات محتفظ بھا للمتاجرة وتدرج مبدئیا بالتكلفة
تركة لإلثبات المدبئي, یتم تقییم اإلستثمارات في الصنادیق المش حقاً للمبلغ المدفوع. والتتمثل في القیمة العادلة 

على أساس سعرالوحدة السائد في آخر یوم تقییم من السنة. ویتم إثبات األرباح والخسائر غیر المحققة ضمن 
 قائمة الدخل.



 متعدد األصول للنموي صندوق األھل
 (صندوق المنارة للنمو المرتفع سابقا)

 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
  م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  سنةلل

 دوالر أمریكي (مالم یذكر خالف ذلك)ألف 
  

۹ 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)  -٦
 

 معامالت االستثمار -ب
ن ع وتتم المحاسبةفي تاریخ التسویة  والصكوك كمافي عقود المرابحة  یتم احتساب معامالت االستثمار

 تاریخ المتاجرة. كما في في الصنادیق المشتركة اإلستمثارات
 

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

تنخفض قیمتھ. في حالة وجود مثل ھذا الدلیل، تسجل أي خسائر ھبوط في قائمة الدخل. إذا كان ھناك ھبوط قد 
 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.
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.
ج) في حالة الموجودات المدرجة بالتكلفة المستنفذة فإن الھبوط في القیمة ھو الفرق بین القیمة الدفتریة 

 .الفعالوالقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المخصومة طبقاً لسعر الفائدة األصلي 
 

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

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

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

في حین تحویل حقوق الصندوق  لكن حولت السیطرة على األصل.اإلحتفاظ بكافة المخاطر والمنافع لألصل و
 المنافع لألصل أویحول أو أستلم كل من المخاطر وم أو حتى ل ل على التدفقات النقدیة من األصل،للحصو

 تحویل التحكم في األصل.
تفاظ ویل أو اإلحبتح یقومدفقات النقدیة من األصل.  ولم حقوق الحصول على الت بتحویل الصندوقعندما یقوم 

لى حد صل ایتم اإلعتراف باألفإنھ  صل،بتحویل السیطرة على األ یقومالمنافع من األصل ولم بكافة المخاطر و
 المشاركة المستمرة في األصل.
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۱۰ 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)  -٦
 

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

 الرئیسي الغیر مسدد.
 

یق المشتركة في في الصناد ستثماراتالتكلفة والقیمة السوقیة لمحفظة ایتم إثبات الزیادة أو النقص في الفرق بین 
نھایة الفترة كأرباح أو خسائر غیر محققة من االستثمارات المحتفظ بھا للمتاجرة في قائمة الدخل. إن األرباح 

لى أساس ع والتكلفة المحددةھا كفروق بین متحصالت البیع والخسائر المحققة من االستثمارات المباعة یتم إثبات
 متوسط التكلفة. 

 
 تحویل العمالت األجنبیة -و

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

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

 
  الضریبة /الزكاة -ز

ي ھذه االلتزامات فتعد الزكاة / الضریبة التزاما على حاملي الوحدات، وبالتالي ال یتم تكوین مخصص لمثل 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
صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات بقائمة  قسمة عن طریقللوحدة الموجودات یتم احتساب صافي قیمة 

 .السنةالمركز المالي على عدد الوحدات القائمة في نھایة 
 

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

 .تعاقدي یمكن تقدیر مبلغھ بشكل موثوق
 

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

. یتم إدراج اإلیرادات والمصروفات على ت في آن واحدعلى أساس الصافي أو بیع الموجودات لتسدید المطلوبا
أساس الصافي فقط عندما تسمح بذلك المعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا والمطبقة في المملكة العربیة السعودیة، 

 أو أرباح أو خسائر ناشئة من مجموعة تعامالت مثیلة.
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۱۱ 
 

 النقد وما في حكمھ -۷
 . قة)البنك األھلي (طرف ذو عالیتمثل 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  %۱٫٥تتجاوز المعدل األقصى السنوي بواقع مدیر الصندوق، بحیث ال 

 الیومي كما ھو منصوص علیھ في أحكام وشروط الصندوق.
 

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

في السنة من صافي موجودات  %۰٫٥المصروفات الذي یستطیع مدیر الصندوق استرداده من الصندوق على نسبة 
 الصندوق في أیام التقییم المعنیة.

 
 في الصندوقلإلستثمار وقت في  %۲قدرھا  االشتراكوعالوة على ذلك، یحق لمدیر الصندوق الحصول على رسوم 

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

غیرھا من النفقات في كل یوم مقابل تسویة أتعاب اإلدارة وحدات الصندوق  خصص مدیر، ۲۰۱٦یولیو  ۲۳حتی 
.نقداً  دفع ھذه الرسوم ثم، التاریخ لھذا الحقاً  الصندوق.تقییم والتي تم إستثمارھا في 
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۱۲ 

 استثمارات  -۹
 استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة )۱(

 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ 

 

من  %
 إجمالي

 القیمة التكلفة ستثماراال
    مدیر الصندوقالتي یدیرھا صنادیق ال
 ۱۱،٥٦٦ ۹،٤۹۰ ۲۷٫۲۹ صندوق األھلي لمؤشر أسھم أمریكا الشمالیة 

 ٦،٥۰۰ ٦،۹۱٦ ۱٥٫۳٤ األھلي لمؤشر أسھم أوروبا صندوق
 ٥،۳۰٥ ٥،۳۸٤ ۱۲٫٥۲ صندوق األھلي لمؤشر أسھم آسیا والباسیفیك

 ٤،۹۸۰ ٤،۹٦٤ ۱۱٫۷٥ صندوق األھلي للمتاجرة باللایر السعودي
 ۳،۳۷٤ ۳،٦٥٥ ۷٫۹٦ صندوق األھلي للمتاجرة بأسھم األسواق الناشئة

 ۲،۹٦۹ ۲،۹۳۲ ۷٫۰۰ اإلضافيصندوق األھلي متعدد األصول للدخل 
 ۲،۷۰۸ ۲،٦۷۰ ٦٫۳۹ صندوق األھلي المتنوع للمتاجرة باللایر السعودي

 ۲،۳٦۹ ۱،۹۲۲ ٥٫٥۹ صندوق األھلي المرن لألسھم السعودیة
 ۲،۲۲٥ ۲،۱۳۳ ٥٫۲٥ صندوق األھلي للمتاجرة باألسھم السعودیة

 ۳۸۹  ۳۸۸ ۰٫۹۱  صندوق األھلي للمتاجرة العالمیة
 ۱۰۰ ٤۰،٤ ٤٥٤۲،۳۸٥ 

 
 م۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱ 

 

 من  %
إجمالي 

 القیمة التكلفة ستثماراال
    مدیر الصندوقالتي یدیرھا صنادیق ال
 ۱۳،۳۱۲ ۱۱،٥۰٤ ۲۹٫۰۰ صندوق األھلي التجاري لألسھم األمریكیة 

 ۱۱،۱٤۹ ۱۱،٦٦٥ ۲٤٫۲۹ صندوق األھلي لمؤشر أسھم أوروبا

 ٥،۷۹۳ ٦،۱۹۰ ۱۲٫٦۲ والباسیفیكصندوق األھلي لمؤشر أسھم آسیا 
 ٤،۲۱۳ ٤،۲۰۰ ۹٫۱۸ صندوق األھلي التجاري الدولي 

 ۱،۱۳۰ ۱،۱۲٦ ۲٫٤٦ صندوق األھلي للمتاجرة باألسھم السعودیة
    صنادیق أخرى

 ۱،۸۸۹ ۲،۱۹۸ ٤٫۱۱ أي بي أو فند أشمور
 ۱،۷۲٥ ۲،۱۹۸ ۳٫۷٦ أي بي أو فندبیث 

 ۸٥٫٤۱ ۳۹،۰۸۱ ۳۹،۲۱۱ 
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۱۳ 

 استثمارات (تابع)  -۹
 

 استثمارات محتفظ بھا لتاریخ االستحقاق: )۲(
 

 
 

 دیسمبر ۳۱
 م٦۲۰۱

 دیسمبر ۳۱
 م٥۲۰۱

   
 ۳،۷۳۹ -- )۱-ب -۹(إیضاح  استثمار في عقود المرابحة

 ۲،۹٥۷ -- )۲ب  -(إیضاح استثمار في صكوك
 -- ٦،٦۹٦ 

 
 :مار في عقود المرابحةاستث -أ

 
 م۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱ 

 

من القیمة  %
اإلجمالیة 
 القیمة التكلفة لإلستثمار

 ۳،۷۳۹ ۳،۷۳۰ ۸٫۱٤ بنك أبوظبي التجاري 
 

 :صكوكاستثمار في  -ب
 

 م۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱ 
 
 القسیمة %معدل  

إجمالي اإلستثمار 
% 

 
 التكلفة

 
 القیمة المحملة

معدل تكرار دفع 
 األرباح

الشركة السعودیة الدولیة 
 للبتروكیماویات

 
سایبر  أشھر ۳
نقطة أساس  ۷٥+  

 
۲٫۹۲ 

 
۱،۳٤٥ 

 
۱،۳٤۲  

 ربع سنوي
أشھر سایبر  ٦ شركة المراعي

نقطة  ۲۰۰+
 ۸۰۹ ۸۰٥ ۱٫۷٦ أساس

 نصف سنوي

أشھر سایبر  ۳ شركة المراعي
نقطة  ۱۰۰+

 ۸۰٦ ۸۰۳ ۱٫۷٦ أساس
 ربع سنوي 

  ٦٫٤٤ ۲،۹٥۳ ۲،۹٥۷   
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۱٤ 

 استثمارات (تابع)  -۹
 

 تاجرة:حتى تاریخ االستحقاق واالستثمارات المحتفظ بھا لغرض الم المقتناةفیما یلي بیان االستحقاق المتوقع لالستثمارات 
 

 اإلجمالي
ال یوجد تاریخ 

 إستحقاق
۱ سنة الى ۳ 

 سنوات
٦ شھور الى 

 سنة
 

     
للمتاجرة اإستثمارات  محتفظ بھ      

صنادیق اإلستثمار المتشركةإستثمارات في  -- -- ٤۲،۳۸٥ ٤۲،۳۸٥  
م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ -- -- ٤۲،۳۸٥ ٤۲،۳۸٥  

     
م۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱ ٥٫۰۹۳ ۱٫٦۰۳ ۳۹،۲۱۱ ٤٥٫۹۰۷  

     
 

 معامالت وحدات -۱۰
 

 فیما یلي ملخص معامالت الوحدات: 
 لسنةل 

 المنتھیة
 دیسمبر ۳۱في 

 م۲۰۱٦
 وحـــــــــدات
 (باآلالف)

 لسنةل 
 المنتھیة

 دیسمبر ۳۱في 
 م۲۰۱٥

 وحــــــدات 
 (باآلالف)

    
 ۲۸،۰٤۸  ۳۰،۲٥٤ السنة الوحدات في بدایة

 ٥،۳٦٦  ۱،٤۱٤ وحدات مباعة 
 ٤٦۷  ۲٦۸ وحدات معاد استثمارھا

 (۳،٦۲۷)  (۱،۹۲۱) وحدات مستردة
 ۲،۲۰٦  (۲۳۹) صافي النقص في الوحدات

 ۳۰،۲٥٤  ۳۰،۰۱٥ سنةالوحدات في نھایة ال
 

) من وحدات ۸۳٫٦۷م: %۲۰۱٥( %۸۳٫۹۸وحدات م، یشكل أكبر خمسة حملة ۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱كما في 
 الصندوق.
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۱٥ 

 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 تحكمھا شروط وأحكام وإدارة الصندوق المعتمدة. 
 الصندوق.

 
 طبیعة العالقة الطرف ذو العالقة

 مدیر الصندوق شركة األھلي المالیة
 شریك في ملكیة ومدیر الصندوق ومصرف الصندوق البنك األھلي التجاري

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

 

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

 دیسمبر ۳۱ 
 م۲۰۱٥ م۲۰۱٦ م۲۰۱٥ م۲۰۱٦  
      

شركة األھلي 
المالیة

  

   ۷۰۱ ٦۹۱ أتعاب إدارة  
مصروفات 

مدفوعة بالنیابة 
 -- -- ۳۸ ۳۲ عن الصندوق

 
  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 

 .صر المختلفة التي یتعرض لھا الصندوقیستخدم مدیر الصندوق عدة طرق لقیاس وإدارة المخاللصندوق. 
 
  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 
 حكمھ والذي یتمثل في النقد لدى البنوك المودع لدى بنوك محلیة ذات تصنیف ائتماني مرتفع.

دام تصنیفات ائتمانیة خارجیة من وكالة مودیز، ستاندرد آند بورز تتم إدارة الجودة االئتمانیة للموجودات المالیة بإستخ
 دیسمبر، فإن الصندوق لدیھ إستثمارات ذات الجودة االئتمانیة التالیة: ۳۱وفیتش، أیھما أقل. كما في 

 م۲۰۱٥ م۲۰۱٦ 
 اإلستثمارات في الصكوك والمرابحةمن  % 

A -- ۱۰۰٪ 
 -- ۱۰۰٪ 
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۱٦ 

 (تابع)إدارة المخاطر  -۱۲
 
 خاطر السیولةم

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

اقھا، في الظروف العادیة والطارئة بدون تكبد خسائر غیر مقبولة أو اإلضرار للوفاء بالتزاماتھ المالیة عند وحال استحق
 بسمعة الصندوق.

 
 والمرابحة مخاطر معدل إیرادات الصكوك

من احتمال تأثیر التغیرات في معدالت إیرادات الصكوك السوقیة على  والمرابحة تنشأ مخاطر معدل إیرادات الصكوك
یرادات الصكوك على إ صندوق یخضع لمخاطر معدل إیراداتالیة. إن الربحیة المستقبلیة أو القیمة العادلة لألدوات المال

في معدالت  إن مدیر الصندوق یدیر مخاطر الصكوك بمراقبة التغیرات). ۹(إیضاح  الصكوك المحملة باألصول
  الصندوق. إلستثماراتالصكوك  إیرادات

 
 تحلیل الحساسیة لألدوات المالیة ذات معدالت فائدة ثابتة

إن جمیع إستثمارات الصندوق في ودائع المرابحة وبعض االستثمارات في الصكوك محملة بمعدل فائدة ثابتة. وحیث 
االستحقاق وتدرج بالتكلفة المطفأة، فإن أي تغیرات في أن ھذه اإلستثمارات مصنفة كاستثمارات محتفظ بھا لتاریخ 

 أسعار السوق لن یكون لھا تأثیر على صافي الدخل وصافي قیمة موجودات الصندوق.
 

 تحلیل الحساسیة لألدوات المالیة ذات معدال فائدة متغیرة
نقط أساسیة باللایر  ۱۰إن التغیر بواقع  .إن بعض إستثمارات الصندوق في الصكوك محملة بمعدالت فائدة متغیرة

السعودي في معدل إیرادات الصكوك كن في تاریخ التقریر قد یؤدي إلى زیادة / (نقص) صافي الدخل بالمبالغ 
 الموضحة أدناه. یفترض ھذا التحلیل أن جمیع المتغیرات األخرى ال تزال مستمرة.

 
 م۲۰۱٥ م۲۰۱٦ التغیر في أسعار السوق 
    

 ٥۳ ± --± %۱۰± بمعدات معومة صكوك
 

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

 .إن الدوالر األمریكي ھو العملة الوظیفیة للشركة
 

(بالدوالر األمریكي واللایر السعودي). وبما أن إن الموجودات والمطلوبات المالیة للصندوق مقومة بعملتھ الرئیسیة 
اللایر السعودي مرتبط بالدوالر االمریكي، فمن غیر المحتمل أن یكون لھ أي تأثیر جوھري على بیان الدخل فیما 

 یتعلق بأدوات المالیة باللایر السعودي.
 
 



 متعدد األصول للنموي صندوق األھل
 (صندوق المنارة للنمو المرتفع سابقا)

 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
  م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  سنةلفترة ال

 دوالر أمریكي (مالم یذكر خالف ذلك)ألف 
 

۱۷ 

   آخـر یوم للتقییـم -۱۳
ال یوجد تغیر جوھري في  م).۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱م: ۲۰۱٥م (۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱آخر یوم لتقییم الصندوق للفترة ھو  

 .۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱صافي قیمة األصول لكل وحدة من وحدات الصندوق بین التقییم األخیر و
 

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