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 صندوق األھلي متعدد األصول للدخل اإلضافي
  (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 القوائم المالیة       
 ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱إلى  ۲۰۱٦یولیو  ۱۷للفترة من          

 مـع 
 لحملة الوحدات الحساباتتقریر مراجعي 

 
 







 

۲ 

 صندوق األھلي متعدد األصول للدخل اإلضافي
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

  قائمة المركز المالي 
 م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱كما في 

 (مالم یذكر غیر ذلك)لایر سعودي ألف 
 

 إیضاح 
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٦
   
   

   الموجـودات :
 ۲،٤۷۳ ٦ نقد وما في حكمھ

 ۳۲،٤۳۰ (أ) ۸ استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة
 ۹۲،۰٤۳ (ب) ۸ تاریخ اإلستحقاقاستثمارات محتفظ بھا ل

 ۱۲٦،۹٤٦  إجمالي الموجودات

 ۱۲٦،۹٤٦  صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات

 ۱۲٥،٤۳۲ ۱۰ )باآلالف( –عدد الوحدات القائمة 

 ۱٫۰۱۲۱  للوحدة (لایر سعودي) –صافي قیمة الموجودات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )۱۳) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (
 جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیـة.
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 صندوق األھلي متعدد األصول للدخل اإلضافي
 شركة األھلي المالیة)(مدار من قبل 

 قائمة الدخل
 ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱الى  ۲۰۱٦یولیو  ۱۷للفترة من 

 ألف لایر سعودي (مالم یذكر غیر ذلك)
 

 إیضاح 

  ۱۷ للفترة من
  م۲۰۱٦یولیو 

 دیسمبر ۳۱ إلى
 م۲۰۱٦

   
   إیرادات استثمار
 ۱،٤۰٦  دخل الصكوك 

 ۳۱۷  دخل عقود المرابحة
 ۱۱۹  استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة مباعةأرباح محققة من 

 ۱٥۰  أرباح غیر محققة من استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة
 ۲٦٦  إیرادات أخرى 

  اجمالي اإلیرادات 
۲،۲٥۸ 

  ۸ المصروفات
 ٦٦۹  أتعاب إدارة

 ۳۱  مصروفات إداریة
 ۲٥  أتعاب تدقیق شرعي 

 ۱٦  أتعاب مراجعة
 ۱٤   مكافأة أعضاء مجلس إدارة 

 ۷  ھیئة السوق المالیة رسوم

 ۷٦۲  إجمالي المصروفات

 ۱،٤۹٦  لفترةصافي دخل ل
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )۱۳) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (
 .من ھذه القوائم المالیـةجزءاً ال یتجزأ 
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 صندوق األھلي متعدد األصول للدخل اإلضافي
 األھلي المالیة) (مدار من قبل شركة

 قائمة التدفقات النقدیة
 ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱الى  ۲۰۱٦یولیو  ۱۷للفترة من 

 ألف لایر سعودي (مالم یذكر غیر ذلك)
 

 إیضاح 

  ۱۷ للفترة من
  م۲۰۱٦یولیو 

 دیسمبر ۳۱ إلى
 م۲۰۱٦

   
   التدفقات النقدیة من األنشـطة التشـغیلیة:

 ۱،٤۹٦  فترةلل صافي الدخل
   لـ:تسویة 

 ۱۰۸  وحدات معاد استثمارھا
 )۱٥۰(  أرباح غیر محققة من استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة

  ۱،٤٥٤ 
   التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة:

 )۳۲،۲۸۰(  ستثمارات محتفظ بھا للمتاجرة الزیادة في اال
 )۹۲،۰٤۳(  ستثمارات محتفظ بھا لتاریخ االستحقاقالالزیادة في ا

 )۱۲۲،۸٦۹(  النقد األنشطة التشـغیلیة        (المستخدم في) صافي 

   
   التدفقات النقدیة من األنشـطة التمویلیــة:

 ۱۳۰،٤٥۰  متحصالت من وحدات مباعة
 )٥،۱۰۸(  قیمـة الوحـدات المســتردة

 ۱۲٥،۳٤۲  األنشـطة التمویلیةالمتوفر من صافي النقد 

   

 فترةالنقـد في نھایة الالزیادة في النقد وما في حكمة وصافي 
٦ ۲،٤۷۳ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

٥ 

 صندوق األھلي متعدد األصول للدخل اإلضافي
 من قبل شركة األھلي المالیة) (مدار

 قائمة التغیرات في صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات 
 ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱الى  ۲۰۱٦یولیو  ۱۷للفترة من 

 ألف لایر سعودي (مالم یذكر غیر ذلك)
 

 إیضاح 

  ۱۷ للفترة من
  م۲۰۱٦یولیو 

 دیسمبر ۳۱ إلى
 م۲۰۱٦

   
 --  الوحدات في بدایة الفترةصافي الموجودات العائدة لحملة 

   
 ۱،٤۹٦  صافي الدخل للفترة

   
   الزیادة في صافي الموجودات عن المعامالت في الوحدات للفترة

   
 ۱۳۰،٤٥۰  إجمالي متحصالت من وحدات مباعـة

 ۱۰۸ ۷ قیمة الوحدات المعاد اسـتثمارھا
 )٥،۱۰۸(  قیمة الوحدات المســتردة

   
  ۱۲٥،٤٥۰ 

 سنةفي نھایة ال العائدة لحملة الوحداتصافي الموجودات 
 ۱۲٦،۹٤٦ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 صندوق األھلي متعدد األصول للدخل اإلضافي 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

 ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱الى  ۲۰۱٦یولیو  ۱۷ للفترة من
 لایر سعودي (مالم یذكر غیر ذلك)ألف 

  

٦ 
 

 الصـندوق وأنشطتھ -۱
(الصندوق) ھو صندوق استثماري مفتوح متوافق مع أحكام الشریعة  صندوق األھلي متعدد األصول للدخل اإلضافي

(مدیر الصندوق)، شركة تابعة للبنك األھلي التجاري (البنك)  المالیةاإلسالمیة، تتم إدارتھ بواسطة شركة األھلي 

ستثمار في الصنادیق الصادرة المن لوائح ا ۳۰تم تأسیس الصندوق بموجب نص المادة لصالح حملة وحدات الصندوق. 

 .یةسوق المالالعن ھیئة 
 

الصادر  ۲۰۰٥-۸۳-۲رقم  یةسوق المالالأمین حفظ الصندوق. وفقاً لقرار ھیئة كذلك كشركة األھلي المالیة تعمل 

 م) یعمل مدیر الصندوق على نشاطات األوراق المالیة التالیة:۲۰۰٥یونیو  ۲۸ھـ (۱٤۲٦جمادي األول  ۲۱بتاریخ 
 التعاملأ) 

 ب) الترتیب
 اإلدارة ج)

 د) تقدیم المشورة
 ھـ) الحفظ

 
یھدف الصندوق لتحقیق العوائد والنمو في رأس المال على المدى المتوسط والطویل، وتحقیق عائد أعلى من عوائد 

وات النقد وأدصفقات أسواق النقد وأدوات الدخل الثابت من خالل االستثمار في أوراق وأدوات مالیة متنوعة من أسواق 

 .الدخل الثابت واالستثمارات األخرى
 

ذو  ۳الموافق  ۲۰۰٦دیسمبر  ۲٤بتاریخ  یةالمالھیئة السوق تمت الموافقة على أحكام وشروط الصندوق من قبل 

 م. ۲۰۱٦یولیو  ۱۷م. بدأ الصندوق أنشطتھ في  ۱٤۲۷الحجة 
 

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

 ۱٦من مجلس ھیئة السوق المالیة بتاریخ  ۱/٦۱/۲۰۱٦م). تم تعدیل ھذه الالئحة بموجب القرار رقم ۲۰۰٦دیسمبر 
المعدلة والمفصلة لجمیع الصنادیق داخل  م)، التي تتضمن المتطلبات۲۰۱٦مایو  ۲۳ھـ (الموافق  ۱٤۳۷شعبان 

 المملكة العربیة السعودیة.
 

 االشـتراك / االسترداد  -۳
(من االثنین إلى الخمیس شریطة أن تكون  عملالصندوق مفتوح لالشتراكات / االستردادات من الوحدات في كل یوم 

أیام عمل في المملكة العربیة السعودیة). یتم تحدید صافي قیمة أصول الصندوق في کل یوم تقویم (من األحد إلی 

ساس أعلى یتم جمیع معامالت شراء / بیع الوحدات  إن). عمل المملكة العربیة السعودیة شریطة أن تكون ایام الخمیس

الصندوق، وتحدد بقسمة قیمة صافي أصول الصندوق على عدد الوحدات القائمة قبل ھذه  وجوداتمصافي قیمة 

 المعاملة.
 
 



 صندوق األھلي متعدد األصول للدخل اإلضافي 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

 ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱الى  ۲۰۱٦یولیو  ۱۷ للفترة من
 لایر سعودي (مالم یذكر غیر ذلك)ألف 

  

۷ 
 

 أسس اإلعداد -٤
 

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

م (إیضاح كما في وللسنة المنتھیة بتاریخ آخر تقییالصندوق بإعداد قوائمھ المالیة  للمحاسبین القانونیین. یقومالسعودیة 

۱۲.( 
 

 أسس القیاس
على أساس التكلفة التاریخیة باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي ومفھوم االستمراریة، تم إعداد ھذه القوائم المالیة 

 فظ بھا للمتاجرة، والتي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة. ستثناء االستثمارات المحتإب
  

 عملة العرض والنشاط
ة المعروضة مالیوھي عملة النشاط للصندوق. تم تقریب جمیع البیانات ال المالیة باللایر السعوديھذه القوائم  تم عرض

 .ألقرب ألف صحیح باللایر السعودي
 

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

استخدام األحكام والتقدیرات واالفتراضات التي قد تؤثر في تطبیق السیاسات المحاسبیة وعلى المبالغ المبینة للموجودات 

ف النتائج الفعلیة عن تلك التقدیرات. تتم مراجعة التقدیرات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات. قد تختل

واالفتراضات المتعلقة بھا على أساس مستمر. یتم إظھار مراجعة التقدیرات المحاسبیة في فترة المراجعة والفترات 

 المستقبلیة التي تتأثر بھا.
 

 تقییم الموجودات المالیة
مقابل بیع أصل ما أو دفعھا مقابل تحویل التزام ما ضمن معاملة منتظمة  القیمة العادلة ھي القیمة التي سیتم استالمھا

محتفظ ال ماراتاالستثبین المشاركین في السوق بتاریخ القیاس. تتم المحاسبة عن األدوات المالیة للصندوق، باستثناء 

ة. وترى إدارة ریة والقیمة العادل، على أساس التكلفة التاریخیة، قد تنشأ فروقات بین تقدیرات القیمة الدفتبھا 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:
المستوى األول: أسس قیاس القیمة العادلة بناء على السعر المدرج (غیر المعدل) في سوق نشط للموجودات  •

 والمطلوبات المتماثلة.
 
 



 صندوق األھلي متعدد األصول للدخل اإلضافي 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

 ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱الى  ۲۰۱٦یولیو  ۱۷ للفترة من
 لایر سعودي (مالم یذكر غیر ذلك)ألف 

  

۸ 
 

 أسس اإلعداد(تابع) -٤
 

 استخدام األحكام والتقدیرات(تابع)
 

 (تابع) تقییم الموجودات المالیة
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  -٥

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

التي لھا تاریخ استحقاق محدد، والتي لدى اإلدارة النیة ستثمارات ذات الدفعات الثابتة أو القابلة للتحدید والإن ا
یتم حقاق. وفظ بھا لتاریخ االستستثمارات محتاعلى االحتفاظ بھا حتى تاریخ االستحقاق، یتم تصنیفھا كالقدرة و

مبدئیاً  تدرجات محتفظ بھا لتاریخ االستحقاق وستثماراالصكوك كرات في عقود المرابحة وتصنیف االستثما
س تلك الحقاً للقیاس المبدئي، یتم قیاة. والمباشرة والتكلفة اإلضافی بالقیمة العادلة بما في ذلك تكلفة المعاملة

 نخفاض في القیمة، إن وجدتاالستثمارات بالتكلفة المطفأة بعد خصم خسائر اال
  

 ستثمارات محتفظ بھا للمتاجرة وتقاس بالتكلفة، مع األخذ في االعتباراالستثمارات في صنادیق مشتركة كا تصنف
مارات في صنادیق مشتركة یتم تقییمھا بسعر الوحدة السائد في آخر ستثالقیمة العادلة. وبعد اإلثبات األولي لال

 یوم تقییم في تلك الفترة. یتم االعتراف باألرباح والخسائر الغیر محققة في قائمة الدخل.
 

 معامالت االستثمار -ب
ستثمارات یتم احتساب معامالت االستثمار في عقود المرابحة والصكوك في تاریخ التسویة وتتم المحاسبة عن اال

 في الصنادیق المشتركة في تاریخ المتاجرة.
 
 

 
 
 
 

 



 صندوق األھلي متعدد األصول للدخل اإلضافي 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

 ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱الى  ۲۰۱٦یولیو  ۱۷ للفترة من
 لایر سعودي (مالم یذكر غیر ذلك)ألف 

  

۹ 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة(تابع) -٥
 

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

الدلیل، تسجل أي خسائر ھبوط في قائمة الدخل. إذا كان ھناك ھبوط قد تنخفض قیمتھ. في حالة وجود مثل ھذا 

 قیمة الموجودات المالیة، یتم تحدید ھذا الھبوط على النحو التالي:
 

في حالة الموجودات المدرجة بالقیمة العادلة فإن الھبوط في القیمة ھو الفرق بین التكلفة والقیمة العادلة ,  )أ

 بھا مسبقا بقائمة الدخل. بعد خصم أي خسائر ھبوط المعترف
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.
فإن الھبوط في القیمة ھو الفرق بین القیمة الدفتریة ج) في حالة الموجودات المدرجة بالتكلفة المستنفذة 

 لمخصومة طبقاً لسعر الفائدة األصلي الفعال.لمستقبلیة اوالقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة ا
 

 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
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
) لم یقوم الصندوق بتحویل أو ۲تحویل الصندوق كافة المخاطر والمنافع لألصل، أو ( ) في حین۱إما ( -ج

 اإلحتفاظ بكافة المخاطر والمنافع لألصل ولكن حولت السیطرة على األصل.
 

عندما یقوم الصندوق بتحویل حقوق الحصول على التدفقات النقدیة من األصل.  ولم یقوم بتحویل أو اإلحتفاظ 

والمنافع من األصل ولم یقوم بتحویل السیطرة على األصل، فإنھ یتم اإلعتراف باألصل الى حد  بكافة المخاطر

 المشاركة المستمرة في األصل.
 

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

 دد.الرئیسي الغیر مس
 

یتم إثبات الزیادة أو النقص في الفرق بین التكلفة والقیمة السوقیة لمحفظة استثمارات في الصنادیق المشتركة 

في نھایة الفترة كأرباح أو خسائر غیر محققة من االستثمارات المحتفظ بھا للمتاجرة في قائمة الدخل. إن األرباح 

إثباتھا كفروقات بین متحصالت البیع والتكلفة المحددة على أساس والخسائر المحققة من االستثمارات المباعة یتم 

 متوسط التكلفة.
 



 صندوق األھلي متعدد األصول للدخل اإلضافي 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

 ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱الى  ۲۰۱٦یولیو  ۱۷ للفترة من
 لایر سعودي (مالم یذكر غیر ذلك)ألف 

  

۱۰ 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)  -٥
 

 تحویل العمالت األجنبیة -و
یجرى تسجیل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة في الدفاتر بأساس أسعار الصرف السائدة بتاریخ تلك 

الموجودات والمطلوبات ذات الطبیعة النقدیة التي تتم بالعمالت األجنبیة فیجري تحویلھا بأسعار المعامالت. أما 

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

 الدخل.
 

  الضریبة /الزكاة -ز
وحدات، وبالتالي ال یتم تكوین مخصص لمثل ھذه االلتزامات في ھذه تعد الزكاة / الضریبة التزاما على حاملي ال

 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  قسمةعن طریق للوحدة الواحدة الموجودات یتم احتساب صافي قیمة 

 .السنةبقائمة المركز 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 

 .قتعاقدي یمكن تقدیر مبلغھ بشكل موثو
 

 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 المطلوبات في آن واحدعلى أساس الصافي أو بیع الموجودات لتسدید 

أساس الصافي فقط عندما تسمح بذلك المعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا والمطبقة في المملكة العربیة السعودیة، 

 أو أرباح أو خسائر ناشئة من مجموعة تعامالت مثیلة.
 
 
 
 
 
 



 صندوق األھلي متعدد األصول للدخل اإلضافي 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

 ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱الى  ۲۰۱٦یولیو  ۱۷ للفترة من
 لایر سعودي (مالم یذكر غیر ذلك)ألف 

  

۱۱ 
 

 النقد وما في حكمھ -٦
 البنوك. دى في حسابات جاریة للدى البنك األھلي التجاري ھ بشكل رئیسي في النقد المحتفظ بھ یتمثل النقد وما في حكم

 
 أتعاب إدارة ومصروفات أخرى -۷

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

في السنة من صافي موجودات الصندوق الیومي  %۱مدیر الصندوق، بحیث ال تتجاوز المعدل األقصى السنوي بواقع 

 كما ھو منصوص علیھ في أحكام وشروط الصندوق.
 

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

الحفظ وإستشارات ومصروفات معالجة البیانات واألتعاب األخرى المماثلة. یقتصر الحد األعلى لمبلغ ھذه المصروفات 

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.
 

، خصص مدیر الصندوق وحدات مقابل تسویة الرسوم اإلداریة وغیرھا من النفقات في كل یوم ۲۰۱٦یولیو  ۲۳ حتى

تم تسویة تلك المصروفات نقداً  التقییم، والتي تم إعادة استثمارھا في الصندوق. والحقاً 



 صندوق األھلي متعدد األصول للدخل اإلضافي
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

 ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱الى  ۲۰۱٦یولیو  ۱۷للفترة من 
 سعودي (مالم یذكر غیر ذلك)لایر ألف 

 

۱۲ 

 استثمارات  -۸
 

 استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة  )أ
 مما یلي:تتكون اإلستثمارات المحتفظ بھا للمتاجرة 

 
 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ 

 من إجمالي % 
 القیمة الدفتریة التكلفة اإلستثمارات

    الصنادیق التي یدیرھا مدیر الصندوق 
  ۱۲،۳۳۹  ۱۲،۲٥٤  ۹٫۹۱  صندوق األھلي المتنوع للمتاجرة بالدوالر األمریكي 

  ۱۲،۳۳۰  ۱۲،۲۲٦  ۹٫۹۰  صندوق األھلي للمتاجرة باللایر السعودي 
    صنادیق تدار من قبل اخرین

 (او إي جایدینس إیھ تي إي إل جي سي سي لیزینغ
 ۷،۷٦۱ ۷،۸۰۰ ٦٫۲٤ أي سي) المحدودة 

    
 ۳۲،٤۳۰ ۳۲،۲۸۰ ۲٦٫۰٥ ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱

 
 لتاریخ اإلستحقاقبھا استثمارات محتفظ  )ب

 تتكون اإلستثمارات المحتفظ بھا للتاریخ االستحقاق مما یلي:
 

 
  

دیسمبر  ۳۱
 م۲۰۱٦

    
 ۱۳،۲۰۳   استثمارات في عقود المرابحة 

     
 ۷۸،۸٤۰    استثمارات في صكوك

   ۹۲،۰٤۳ 
  

 تتكون اإلستثمارات في عقود المرابحة مما یلي: )۱
 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ 
من القیمة  % 

 القیمة الدفتریة التكلفة اإلجمالیة لإلستثمار
    استثمارات في عقود مرابحة

 ۱۳،۲۰۳ ۱۳،۰۰۰ ۱۰٫٦۱ بنك االمارات دبي الوطني
    
 ۱۰٫٦۱ ۱۳،۰۰۰ ۱۳،۲۰۳ 

 
 

  



 صندوق األھلي متعدد األصول للدخل اإلضافي
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

 ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱الى  ۲۰۱٦یولیو  ۱۷للفترة من 
 سعودي (مالم یذكر غیر ذلك)لایر ألف 

 

۱۳ 

 (تابع)استثمارات  -۸
 استثمارات محتفظ بھا لتاریخ اإلستحقاق (تابع)

 
 اإلستثمارات في الصكوك تتكون مما یلي: )۲
 

 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ 
 

 معدل الفائدة %

من  %
 إجمالي قیمة

 التكلفة اإلستثمار
 قیمة

 شروط السداد الدفتریة
استثمارات في صكوك بمعدالت 

 معومة
     

الشركة السعودیة العالمیة 
 للبتروكیماویات

 
  ۱۷،۰۲٤   ۱۷،۰۰۱   ۱۳٫٦۸  نقطة أساس ۲۳٥أشھر سایبر + ٦

 
 نصف سنوي

 نصف سنوي   ۱۳،۰٥۰   ۱۳،۰۱٤   ۱۰٫٤۸  نقطة أساس ۱۹۰أشھر سایبر + ٦ صكوك بنك الجزیرة 
 نصف سنوي  ۱۱،۱۳٤   ۱۱،۰۲۰   ۸٫۹٥  نقطة أ أساس ۱۰۰أشھر سایبر + ٦ المراعيشركة 

 نصف سنوي  ۸،۱٤۳   ۸،۰۲۷   ٦٫٥٤  نقطة أساس ۱۱۰أشھر سایبر + ٦ مجموعة صافوال
 نصف سنوي  ۸،۱۰۸   ۸،۰۲۷   ٦٫٥۱  نقطة أساس ۲۰۰أشھر سایبر + ٦ شركة المراعي 

طرف (البنك األھلي التجاري 
 )عالقةذو 

 
 نصف سنوي  ٦،۰۸٦   ٦،۰۱٦   ٤٫۸۹  نقطة أساس ۱۱۰أشھر سایبر + ٦

 ربع سنوي  ٦،۰۲۰   ٦،۰۰۰   ٤٫۸٤  نقطة أساس ۲۰۰أشھر سایبر + ۳ بنك البالد
      

      صكوك بمعدل فائدة ثابتة
 نصف سنوي ۹،۲۷٥ ۹،۱۸۷ ۷٫٤٥ %۳٫٤۷۳ الشركة السعودیة للكھرباء

  ٦۳٫۳٤ ۷۸،۲۹۲ ۷۸،۸٤۰  
 

المحتفظ بھا لتاریخ االستحقاق واالستثمارات المحتفظ بھا للمتاجرة  لالستثماراتفترة االستحقاق المتوقعة  )۳
 الموضحة باألعلى كما یلي:

 
 أشھر إلى ٦ 

 سنة
 ۳سنة إلى 
 سنوات

سنوات  ۳
 ٥إلى 

 سنوات
 ٥كثر من أ

 سنوات

تاریخ 
إستحقاق 
 المجموع غیر محدد

       
       المحتفظ بھا للمتاجرةاستثمارات 

 ۳۲،٤۳۰ ۳۲،٤۳۰ -- -- -- -- استثمارات في صنادیق استثمار 
       

استثمارات المحتفظ بھا لتاریخ 
       االستحقاق

 ۱۳،۲۰۳ -- -- -- -- ۱۳،۲۰۳ استثمار في عقود مرابحة 
 ۷۸،۸٤۰ -- ۲۸،۳٤٤ ۲٥،۱٦۷ ۲٥،۳۲۹ -- استثمار في صكوك

       
       

 ۱۲٤،٤۷۳ ۳۲،٤۳۰ ۲۸،۳٤٤ ۲٥،۱٦۷ ۲٥،۳۲۹ ۱۳،۲۰۳ م ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱
 



 صندوق األھلي متعدد األصول للدخل اإلضافي
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

 ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱الى  ۲۰۱٦یولیو  ۱۷للفترة من 
 سعودي (مالم یذكر غیر ذلك)لایر ألف 

 

۱٤ 

 معامالت وحدات -۹
 

 فیما یلي ملخص معامالت الوحدات: 
یولیو  ۱۷للفترة من  

 إلى م۲۰۱٦
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٦
  

 -- الوحدات في بدایة السنة 
 ۱۳۰،۳۹۲ وحدات مباعة 

 ۱۰۸ وحدات معاد استثمارھا
 (٥،۰٦۸) وحدات مستردة

 ۱۲٥،٤۳۲ صافي النقص في الوحدات
 ۱۲٥،٤۳۲ الوحدات في نھایة السنة 

 
 من وحدات الصندوق.%۹۹٫۹۱م، یشكل أكبر خمسة حملة وحدات ۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱كما في 

 
 معامالت مع أطراف ذات عالقة -۱۰

األطراف ذات العالقة في سیاق العمل المعتاد، یتعامل الصندوق مع بعض األطراف ذات العالقة. إن المعامالت مع 

تحكمھا الشروط واألحكام المعتمدة من قبل الصندوق. إن جمیع األطراف ذات العالقة معتمدة من قبل مجلس إدارة 

 الصندوق.
 

 طبیعة العالقة الطرف ذو العالقة
 مدیر الصندوق شركة األھلي المالیة

 الصندوقشریك في ملكیة ومدیر الصندوق ومصرف  البنك األھلي التجاري
 حملة وحدات صندوق األھلي متعدد األصول المتحفظ

 حملة وحدات صندوق األھلي متعدد األصول المتوازن
 حملة وحدات صندوق األھلي متعدد األصول للنمو

 
 .۸و ٦ باإلضافة لإلیضاح المبین أدناه، األرصدة مع األطراف ذات العالقة مفصح عنھا في اإلیضاحات رقم

 
 
 
 
 
 



 صندوق األھلي متعدد األصول للدخل اإلضافي
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

 ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱الى  ۲۰۱٦یولیو  ۱۷للفترة من 
 سعودي (مالم یذكر غیر ذلك)لایر ألف 

 

۱٥ 

 (تابع) عامالت مع أطراف ذات عالقةم -۱۰
 

 مبلغ المعامالت ةطبیعة المعامل الطرف ذو العالقة
قیمة وحدات محتفظ بھا 

 كما في
 م۲۰۱٦ م۲۰۱٦  

  ٦٦۹ أتعاب إدارة    شركة األھلي المالیة
مصروفات مدفوعة بالنیابة عن 

 -- ۹۳ الصندوق

    
صندوق األھلي متعدد 

 األصول المتحفظ
  ٦۱،۰۰۰ اشتراك للوحدات 
 ٥٦،۷۱۷ ٥،۰۰۰ استرداد للوحدات 

    
صندوق األھلي متعدد 

 األصول المتوازن
  ٥۷،۹۸۹ اشتراك للوحدات 
 ٥۸،۷۲٤ -- استرداد للوحدات 

    
    

صندوق األھلي متعدد 

 األصول للنمو
  ۱۰،۹۹۸ اشتراك للوحدات 
 ۱۱،۱۳۸ -- استرداد للوحدات 

    
 

 إدارة المخاطر  -۱۱
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 

ة على األداء المالي للصندوق. إن مدیر الصندوق یستخدم عدة طرق مختلفة للصندوق. وللحد من اآلثار السلبیة المحتمل

 لقیاس وإدارة أنواع المخاطر المختلفة التي یتعرض لھا الصندوق
 
  خاطر االئتمانم

ھي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماتھ مما یتسبب في خسائر مالیة للطرف اآلخر. یھدف 

الصندوق إلدارة مخاطر االئتمان، الحد من التعامل مع بعض األطراف، والتقییم المستمر للكفاءة المالیة لبعض مدیر 

األطراف. في تاریخ قائمة المركز المالي، یتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان القیمة الدفتریة للنقد وما في حكمھ 

 ى جھات ذات تصنیف ائتماني جید.واإلستثمارات المحتفظ بھا لتاریخ االستحقاق المودعة لد
 
 
 
 



 صندوق األھلي متعدد األصول للدخل اإلضافي
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

 ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱الى  ۲۰۱٦یولیو  ۱۷للفترة من 
 سعودي (مالم یذكر غیر ذلك)لایر ألف 

 

۱٦ 

 إدارة المخاطر (تابع) -۱۱
 

 (تابع) مخاطر االئتمان
تتم إدارة الجودة االئتمانیة للموجودات المالیة بإستخدام تصنیفات ائتمانیة خارجیة من وكالة مودیز، ستاندرد آند بورز 

 ذات الجودة االئتمانیة التالیة:، الصندوق لدیھ استثمارات م ۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱وفیتش، أیھما أقل. كما في 
 

 
ویتضمن الجدول التالي تحلیالً لتركیز مخاطر االئتمان في المحفظة اإلستثماریة للصندوق من خالل التوزیع الجغرافي 

 (على أساس بلد الطرف المقابل):
 

 اإلستثماراتمن  % 
 

 ۸۸% الملكة العربیة السعودیة

 ۱۲% اإلمارات العربیة المتحدة

 ۱۰۰% 
 
 خاطر السیولةم

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 الالزمة للوفاء بالتزاماتھ المالیة 

لطارئة بدون تكبد خسائر غیر مقبولة أو اإلضرار بسمعة الصندوق. عند وحال استحقاقھا، في الظروف العادیة وا

لمواجھة مخاطر السیولة، قام الصندوق بإستثمار في عقود مرابحة وصنادیق االستثمار ذات طبیعة قصیرة االجل 

 ).۸(إیضاح 
 

 دخل الصكوك وأرباح عقود المرابحة  تمخاطر معدال
دخل الصكوك وأرباح عقود المرابحة من احتمال تأثیر التغیرات في معدالت دخل الصكوك  تتنشأ مخاطر معدال

وأرباح عقود المرابحة السوقیة على الربحیة المستقبلیة أو القیمة العادلة لألدوات المالیة. إن الصندوق یخضع لمخاطر 

رابحة المحملة باألصول (إیضاح معدل دخل الصكوك وأرباح عقود المرابحة على دخل الصكوك وأرباح عقود الم

 ). إن مدیر الصندوق یدیر مخاطر الصكوك بمراقبة التغیرات في معدالت الدخل والربح الستثمارات الصندوق.۹
 

من استثمارات في عقود  % 

 وصكوك مرابحة
A+ ۹٪ 
A- ۱۳٪ 

 ٪۷۸ غیر مصنفھ

 ۱۰۰% 



 صندوق األھلي متعدد األصول للدخل اإلضافي
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

 ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱الى  ۲۰۱٦یولیو  ۱۷للفترة من 
 سعودي (مالم یذكر غیر ذلك)لایر ألف 

 

۱۷ 

 إدارة المخاطر (تابع) -۱۱
 

 تحلیل الحساسیة لألدوات المالیة ذات معدالت فائدة ثابتة
حالیا جمیع استثمارات الصندوق في ودائع المرابحة وبعض االستثمارات في الصكوك محملة بمعدل فائدة ثابتة. حیث 

أن ھذه اإلستثمارات مصنفة كاستثمارات محتفظ بھا لتاریخ االستحقاق وتدرج بالتكلفة المطفأة، فإن أي تغیرات في 

 ي قیمة موجودات الصندوق.صافیكون لھا تأثیر على صافي الدخل وأسعار السوق لن 
 

 فائدة متغیرة تتحلیل الحساسیة لألدوات المالیة ذات معدال
نقط أساسیة في  ۱۰إن التغیر بواقع  .حالیا بعض استثمارات الصندوق في الصكوك محملة بمعدالت فائدة متغیرة

معدالت الدخل في تاریخ التقریر قد یؤدي إلى زیادة / (نقص) صافي الدخل بالمبالغ الموضحة أدناه. یفترض ھذا 

 التحلیل أن جمیع المتغیرات األخرى ال تزال مستمرة.
 
 م۲۰۱٦ التغیر في أسعار السوق 
   

 ٦۹٫۱۰ ± نقطة اساس ۱۰ ± عائمةصكوك بمعدالت 

 
 مخاطرالعمالت

بیة. إن ت األجنوھي المخاطر المتمثلة في احتمالیة تذبذب قیمة أداة مالیة ما بسبب التغیرات في أسعار صرف العمال

 ھو العملة الوظیفیة للشركة. اللایر السعودي
 

یر أن یكون لھ أي تأث محتمل. فمن غیر الیة للصندوق مقومة بعملتھ الوظیفیةالموجودات والمطلوبات المالاألدوات إن 

 .جوھري
 

 آخـر یوم للتقییـم   -۱۲
ویعتقد مدیر الصندوق أنھ ال توجد تغیرات جوھریة في  م.۲۰۱٦دیسمبر  ۲۹ھو  آخر یوم لتقییم الصندوق للفترة 

 م.۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱صافي قیمة الموجودات للوحدة ما بین أخر یوم تقییم و
 

 اعتماد القوائم المالیة -۱۳
  م.۲۰۱۷ أبریل ۲ھـ الموافق ۱٤۳۸رجب  ٥من قبل مدیر الصندوق بتاریخ تم اعتماد ھذه القوائم المالیة 
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