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ضافي – التقرير السنوي
صول للدخل اإلض
صندوق األألھلي متعدد األص

أ.

معلومات صندوق االستثممار

ستثمار
 .1أھداف االس
صندوق استثماري متععدد األصول مفتتوح يھدف إلى تحقيق العوائد ووالنمو في رأس المال
ق
ضافي ھو
صول للدخل اإلض
صندوق األھلي متعدد األص
خالل
صفقات أسواق االنقد وأدوات الدخل الثابت من خ
إلرشادي ومن ص
على المدى المتوسط والطوويل ،وتحقيق عاائد أعلى من مؤؤشر الصندوق اإل
و/أو عالميا.
الخرى محليا و
وأدوات الدخل الثابت وواالستثمارات اال
ت
وأدوات مالية متنوعة ممن صفقات أسوواق النقد
ت
في أوراق
االستثمار ي

ساته
 .2سياسات االالستثمار وممارس
أصول متعددة تشمل ااألوراق المالية االتالية:
ل
صندوق في
يستثمر الص


مرخصة من
صة
صر ،صفقات أسوواق النقد تبرم مع بنوك
الدخل الثابت :يشمل ذلك على سبيل المثال ال الحص
ل
صفقاات أسواق النقد و أدوات
ألولية
بنوك مركزية أخرى ،والصكوك االمتداولة وغير المتداولة وتشملل األصدارات األ
العربي السعودي أو ممرخصة من ك
ي
سة النقد
مؤسس
معايير الشرعية لللصندوق.
بمؤشر الصكوك ،األووراق المالية المددعومة بأصول ،المتوافقة مع المع
ر
للصككوك ،الشھادات المرتبطة



ألجارة
، Rوصناديق األ
والصناديق األستثمارية اللعقارية REITs
ق
صناديق االستثمار الععقارية المدرة للددخل،
ق
ى :تشمل
االستتثمارات األخرى
ساوي على األقل لتلك
طلبات تنظيم تس
تنظيمية أخرى لھا متط
ة
حداتھا طرحا عامما أو مرخصة ممن جھة
الھيئة ومطروحة وح
ة
خصة من
المرخ
بمؤشر السلع.
ر
ھب ،والشھادات االمرتبطة
صناديق مؤشرات الذھب
ق
صناديق االستثمار في المملكة،
ق
المطبقة على
ب

 .3سياسة توززيع الدخل و األررباح
ي
ألرباح في الصنددوق ،وال يتم تووزيع أي دخل وأرباح على
ستثمار الدخل واأل
يتم إعادة اس
مالكي الوحدات.

تقارير الصندوق عند الطلب وبدون ممقابل
ر
 .4تتاح

ب .أداء الصنندوق

إطالق الصندوق في يونيو 2016م
ق
لبيانات التالية بننھاية سنة  2016حيث تم
 .1الجدول التاللي يقارن بين الب
نھاية السنة المالية
ة
صندوق في
 صافي قيمة أصول الص
سنة المالية
صندوق لكل وحددة في نھاية الس
 صافي قيمة أصول الص
قيمة أصول الصندووق خالل الفترة
 أعلى ووأقل صافي ة
 عدد اللوحدات المصدررة في نھاية السننة المالية
 نسبة االرسوم والمصرروفات
نة
السنة
صافي قيمة األصول*
ي

16
201
126,946,,054.36

صافي قيمة األصول لكل وحدة*
ي

1.0
01

أعلى سعر*
ى

1.0
01

أقل س
سعر*

1.0
00

عدد الوحدات

125,432,,493.08

األربباح الموزعة

-

نسبةة المصروفات

٪0.6
63

بال﷼ السعودي
* ﷼

 .2العائد اإلجممالي للصندوق ممنذ إطالقه حتى ننھاية السنة
الــفــتــرة

201
16

العاائد اإلجمالي

٪1.2
21

منذ إطالقه حتى نھھاية السنة:
 .3العائد اإلجممالي السنوي ذ
سـنة
الس

201
16

العاائــد

٪1.2
21

المؤؤشر

٪1.6
67

صندوق منذ إطالققه كنسبة مئوية من متوسط صاافي قيمة أصول الصندوق:
 .4بيان لمقابل الخدمات والعمووالت واألتعاب التي تحملھا الص
والمصروفات
ت
سوم
الرس

النسبة المئوية
1٪

رسووم اإلدارة
جعة الحسابات
مراج

٪0.01

الشؤؤون اإلدارية والععمليات

٪0.02

ھيئة السوق المالية

٪0.01

ل
تداول

٪0.004

المرااجعة الشرعية

٪0.02

مجلس إدارة الصندووق
س

٪0.01

مجمموع الرسوم

٪0.63

أداء الصندوق.
الفترة وأثرت في ء
ة
حدثت خالل
يرات جوھرية ح
 .5ال يوجد تغير

 .6ممارسات اللتصويت السنويية
لم تتم أي مممارسات تصويتيية خالل العام.
مجلس إدارة الصندووق
 .7تقرير س
أسماءھم ،تم تعيينھم من ققبل مدير الصندووق بعد موافقة ھھيئة السوق الماللية:
،
الصندوق من األعضاء التالية
ق
س إدارة
يتكون مجلس
نايف ببن مسند المسند

صندوق
رئيسا لمجلس إدارة الص

لويد كوورا

عضو غير مستقل

بسمة ببنت مزيد التويج
جري

عضو مستقل

عبدالعز
عزيز بن صالح أببا الخيل

عضو مستقل

2016م ،وفيما يللي ملخصا ألھم القرارات التي تتم إقرارھا والموواضيع التي تمت
اجتماعات خالل العام 6
ت
الصندوق ثالثة
ق
مجلس إدارة
عقد س
مناقشتھا ممن قبل مجلس إددارة الصندوق:


2016م.
طالق الصندوق في  13يونيو 6
ووافق مجلس إداررة الصندوق شرووط وأحكام الصنندوق حيث تم إط



الصكوك الصادرة من بننك البالد.
ك
على شراء
ووافق مجلس إداررة الصندوق ى



س] .عائد الصنددوق )) ٪1.21+بعد
بمقدار  46نقطة أساس
ر
ممناقشة أداء الصنندوق خالل العامم ،كان أداء الصنندوق أقل من أدااء المؤشر
خ
خصم الرسوم( ممقابل  ٪1.67+لللمؤشر[.



المتعلقة بالصندوق بما ففي ذلك مخاطر السيولة ،السوق ،والتشغيل.
ة
اللمخاطر



اللتزام الصناديق ببلوائح ھيئة السووق المالية مع مس
سؤول المطابقة ووااللتزام.



صناديق االستثمار الممعدلة على الصنددوق.
ق
أثثر الئحة

صندوق
ج .مدير الصن

الصندوق
ق
وعنوان مدير
ن
 .1اسم
األھلي المالية ،المملككة العربية السعوودية
شركة لي
 ،2221الرياض 11495
طريق الملك سعوود ،ص.ب16 .
البرج ب ،ط
+ 96
ھاتف66118747106 :

+96611406
ففاكس60049 :

www.n
الموقععncbc.com :

مستشارين االستثمار
ن
 .2مدير الصندوق من الباطن وو/أو
ال يوجد.

 .3أنشطة االس
ستثمار
لالستثمار في
ر
على مر الوقت ،حييث خصص نحوو ٪60
فئات األصول ى
ستثماراته في ت
لصندوق في يونييو  2016.و راكم الصندوق اس
تم إطالق الص
وفي نھاية ھذه المددة ،كان الصندووق قد
سوق النقد .ي
جار التشغيلية ووحوالي  ٪34لس
لالستثمارات المدرة للدخل مثل عقود اإليج
ت
الصكوك و٪6
استثمر ل
كامل أصوله.

ستثمار
 .4أنشطة االس
 ٪1.67للمؤشر[.
صندوق ) ٪1.21+بعد خصم الررسوم( مقابل 7+
ساس] .عائد الص
صندوق أقل من أداء المؤشر بمققدار  46نقطة أس
جاء أداء الص
ة
ضعة أشھر
ويعزى ضععف أداء الصندووق أساسا إلى عممليات السحب الننقدي .وقد استغررق الصندوق بض
لزيادة نسبة المبلغ الممستثمر ما جعل
خالل ھذه الفترة.
معدل استثماار أموال الصندووق ضعيفا ل

شروط وأحكام الصندووق
ط
 .5تغييرات حدثت على
في مجلس اإلدارةة.
كعضو غير مستقل ي
و
ستقل ،و تعيين للويد كورا
مجلس إدارة جديد مس
تعيين األستااذة بسمة التويجرري كعضو س

خرى.
صناديق استثمارية أخ
ق
لم يستثمر بشكل كبير في
 .6الصندوق م

على أي عموالت خاصة خالل الففترة.
 .7لم يحصل ممدير الصندوق ع

د.

أمين الحففظ

وعنوان أمين الحفظ
ن
 .1اسم
عربية السعودية
شركة األھلي الماالية ،المملكة العر
ش
114
 ،22216الرياض 495
2
اللبرج ب ،طريق الملك سعود ،ص
ص.ب.
+ 9661187
ھھاتف747106 :

+96611406
ففاكس60049 :

www.n
الموقععncbc.com :

سؤوليات أمين االحفظ
 .2واجبات ومس
الستثمار ،سواء أأدى مسؤولياته بشكل مباشر أمم كلف بھا طرفا ثالثا
الئحة صناديق اال
 يعد أأمين الحفظ مسؤؤوالً عن التزاماتته وفقا ألحكام ال
حدات
جاه مدير الصندووق ومالكي الوح
حفظ مسؤوالً تج
لھم .ويُع ّد أمين الح
ص المرخص ھم
أو الئحة األشخاص
جب أحكام صناديق االستثمار و
بموج
الصندوق الناجمة بسبب احتيال أو
تصرف أو تقصيره الممتعمد.
ف
إھمال أو سوء
ل
ق
خسائر
عن خ
ات ،وھو مسؤول ككذلك عن اتخاذ جميع
اإلجراءات
ت
صول الصندوق ووحمايتھا لصالح مالكي الوحد ت
 يعد أمين الحفظ مسؤوالً عن حفظ أص
صول الصندوق.
فيما يتعلق بحفظ أص
اإلداررية الالزمة ا

 .3رأي أمين اللحفظ
صندوق.
شروط وأحكام الص
 يؤكد أمين الحفظ أنه تم إصدار ونقل واسترداد الوحددات بموجب أحككام الئحة صنادييق االستثمار وش
الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق ااالستثمار وشرووط وأحكام الصنددوق.
ت
حساب سعر
 يؤكد أمين الحفظ أنه تم تقويم و ب
صالحيات االقترراض المأمور بھھا.
أي من قيود و حددود االستثمار وص
 يؤكد أمين الحفظ أنه لم تتم مخالفة ي

ه.
.1

المحاسب القانوني
وعنوان المحاسب القاننوني
ن
اسم
جي الفوزان وشرركاه
كي بي ام ج
 215المملكة الععربية السعودية،
طان ص.ب  ،55078جدة 534
شارع األمير سلط
مركز زھران لألعمال – ش
www.kkpmg.com/s
الموقعsa :
فاكس
+96
ھاتف66126989595 :
س+96612698949 :

.2

رأي المحاس
سب القانوني
القوائم الماليية أُعدّت وروجععت وفقا ً
لمعايير المحاسبة الصاددرة عن الھيئة اللسعودية للمحاسببين القانونيين وأأحكام الئحة صنناديق االستثمار
ر
حكام الصندوق.
وشروط وأح

و .القوائم الممالية

ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻣﺗﻌدد اﻷﺻول ﻟﻠدﺧل اﻹﺿﺎﻓﻲ
)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ(

اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ۱۷ﯾوﻟﯾو  ۲۰۱٦إﻟﻰ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٦
ﻣـﻊ
ﺗﻘرﯾر ﻣراﺟﻌﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻟﺣﻣﻠﺔ اﻟوﺣدات

ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻣﺗﻌدد اﻷﺻول ﻟﻠدﺧل اﻹﺿﺎﻓﻲ

)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ(

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٦م
أﻟف ﷼ ﺳﻌودي )ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﻏﯾر ذﻟك(

إﯾﺿﺎح

اﻟﻣوﺟـودات :
ﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺳﺗﺣﻘﺎق

٦
) ۸أ(
) ۸ب(

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۱٦م

۲،٤۷۳
۳۲،٤۳۰
۹۲،۰٤۳

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات

۱۲٦،۹٤٦

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻌﺎﺋدة ﻟﺣﻣﻠﺔ اﻟوﺣدات

۱۲٦،۹٤٦

ﻋدد اﻟوﺣدات اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ – )ﺑﺎﻵﻻف(

۱۰

۱۲٥،٤۳۲
۱٫۰۱۲۱

ﺻﺎﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات – ﻟﻠوﺣدة )﷼ ﺳﻌودي(

ﺗﻌﺗﺑر اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن ) (۱إﻟﻰ )(۱۳
ﺟزءاً ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ.

۲

ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻣﺗﻌدد اﻷﺻول ﻟﻠدﺧل اﻹﺿﺎﻓﻲ

)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ(

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

إﯾﺿﺎح

ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن ۱۷
ﯾوﻟﯾو ۲۰۱٦م
إﻟﻰ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۱٦م

إﯾرادات اﺳﺗﺛﻣﺎر
دﺧل اﻟﺻﻛوك
دﺧل ﻋﻘود اﻟﻣراﺑﺣﺔ
أرﺑﺎح ﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣن اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ﻣﺑﺎﻋﺔ

۱،٤۰٦
۳۱۷
۱۱۹

أرﺑﺎح ﻏﯾر ﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣن اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة
إﯾرادات أﺧرى

۱٥۰
۲٦٦
۲،۲٥۸

اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹﯾرادات
اﻟﻣﺻروﻓﺎت
أﺗﻌﺎب إدارة
ﻣﺻروﻓﺎت إدارﯾﺔ
أﺗﻌﺎب ﺗدﻗﯾق ﺷرﻋﻲ
أﺗﻌﺎب ﻣراﺟﻌﺔ
ﻣﻛﺎﻓﺄة أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس إدارة
رﺳوم ھﯾﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

٦٦۹
۳۱
۲٥
۱٦
۱٤
۷

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺻروﻓﺎت

۷٦۲

ﺻﺎﻓﻲ دﺧل ﻟﻠﻔﺗرة

۱،٤۹٦

۸

ﺗﻌﺗﺑر اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن ) (۱إﻟﻰ )(۱۳
ﺟزءاً ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ.
۳

ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻣﺗﻌدد اﻷﺻول ﻟﻠدﺧل اﻹﺿﺎﻓﻲ

)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ(

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ۱۷ﯾوﻟﯾو  ۲۰۱٦اﻟﻰ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٦
أﻟف ﷼ ﺳﻌودي )ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﻏﯾر ذﻟك(

إﯾﺿﺎح

ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن ۱۷
ﯾوﻟﯾو ۲۰۱٦م
إﻟﻰ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۱٦م

اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﻧﺷـطﺔ اﻟﺗﺷـﻐﯾﻠﯾﺔ:
ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧل ﻟﻠﻔﺗرة
ﺗﺳوﯾﺔ ﻟـ:
وﺣدات ﻣﻌﺎد اﺳﺗﺛﻣﺎرھﺎ

۱۰۸

أرﺑﺎح ﻏﯾر ﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣن اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة

)(۱٥۰

۱،٤۹٦

۱،٤٥٤
اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ:
اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة
اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق
ﺻﺎﻓﻲ )اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ( اﻟﻧﻘد اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷـﻐﯾﻠﯾﺔ

)(۳۲،۲۸۰
)(۹۲،۰٤۳
)(۱۲۲،۸٦۹

اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﻧﺷـطﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾــﺔ:
ﻣﺗﺣﺻﻼت ﻣن وﺣدات ﻣﺑﺎﻋﺔ

۱۳۰،٤٥۰
)(٥،۱۰۸

ﻗﯾﻣـﺔ اﻟوﺣـدات اﻟﻣﺳــﺗردة

۱۲٥،۳٤۲

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﻘد اﻟﻣﺗوﻓر ﻣن اﻷﻧﺷـطﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ

ﺻﺎﻓﻲ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﺔ واﻟﻧﻘـد ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة

ﺗﻌﺗﺑر اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن ) (۱إﻟﻰ )(۱۳
ﺟزءاً ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ.
٤

٦

۲،٤۷۳

ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻣﺗﻌدد اﻷﺻول ﻟﻠدﺧل اﻹﺿﺎﻓﻲ
)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ(
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻌﺎﺋدة ﻟﺣﻣﻠﺔ اﻟوﺣدات
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ۱۷ﯾوﻟﯾو  ۲۰۱٦اﻟﻰ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٦
أﻟف ﷼ ﺳﻌودي )ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﻏﯾر ذﻟك(

إﯾﺿﺎح

ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن ۱۷
ﯾوﻟﯾو ۲۰۱٦م
إﻟﻰ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۱٦م

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻌﺎﺋدة ﻟﺣﻣﻠﺔ اﻟوﺣدات ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة

--

ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧل ﻟﻠﻔﺗرة

۱،٤۹٦

اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ اﻟوﺣدات ﻟﻠﻔﺗرة
إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺗﺣﺻﻼت ﻣن وﺣدات ﻣﺑﺎﻋـﺔ
ﻗﯾﻣﺔ اﻟوﺣدات اﻟﻣﻌﺎد اﺳـﺗﺛﻣﺎرھﺎ
ﻗﯾﻣﺔ اﻟوﺣدات اﻟﻣﺳــﺗردة

۷

۱۳۰،٤٥۰
۱۰۸
)(٥،۱۰۸
۱۲٥،٤٥۰

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻌﺎﺋدة ﻟﺣﻣﻠﺔ اﻟوﺣدات ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

۱۲٦،۹٤٦

ﺗﻌﺗﺑر اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن ) (۱إﻟﻰ )(۱۳
ﺟزءاً ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ.
٥

ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻣﺗﻌدد اﻷﺻول ﻟﻠدﺧل اﻹﺿﺎﻓﻲ

)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ۱۷ﯾوﻟﯾو  ۲۰۱٦اﻟﻰ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٦
أﻟف ﷼ ﺳﻌودي )ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﻏﯾر ذﻟك(
 -۱اﻟﺻـﻧدوق وأﻧﺷطﺗﮫ
ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻣﺗﻌدد اﻷﺻول ﻟﻠدﺧل اﻹﺿﺎﻓﻲ )اﻟﺻﻧدوق( ھو ﺻﻧدوق اﺳﺗﺛﻣﺎري ﻣﻔﺗوح ﻣﺗواﻓق ﻣﻊ أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ
اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،ﺗﺗم إدارﺗﮫ ﺑواﺳطﺔ ﺷرﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق( ،ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺑﻧك اﻷھﻠﻲ اﻟﺗﺟﺎري )اﻟﺑﻧك(
ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺣﻣﻠﺔ وﺣدات اﻟﺻﻧدوق .ﺗم ﺗﺄﺳﯾس اﻟﺻﻧدوق ﺑﻣوﺟب ﻧص اﻟﻣﺎدة  ۳۰ﻣن ﻟواﺋﺢ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟﺻﺎدرة
ﻋن ھﯾﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﺗﻌﻣل ﺷرﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛذﻟك ﻛﺄﻣﯾن ﺣﻔظ اﻟﺻﻧدوق .وﻓﻘﺎ ً ﻟﻘرار ھﯾﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم  ۲۰۰٥-۸۳-۲اﻟﺻﺎدر
ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ۲۱ﺟﻣﺎدي اﻷول ۱٤۲٦ھـ ) ۲۸ﯾوﻧﯾو ۲۰۰٥م( ﯾﻌﻣل ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎطﺎت اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
أ( اﻟﺗﻌﺎﻣل
ب( اﻟﺗرﺗﯾب
ج( اﻹدارة
د( ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺷورة
ھـ( اﻟﺣﻔظ
ﯾﮭدف اﻟﺻﻧدوق ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌواﺋد واﻟﻧﻣو ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻣﺗوﺳط واﻟطوﯾل ،وﺗﺣﻘﯾق ﻋﺎﺋد أﻋﻠﻰ ﻣن ﻋواﺋد
ﺻﻔﻘﺎت أﺳواق اﻟﻧﻘد وأدوات اﻟدﺧل اﻟﺛﺎﺑت ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ أوراق وأدوات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن أﺳواق اﻟﻧﻘد وأدوات
اﻟدﺧل اﻟﺛﺎﺑت واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺧرى.
ﺗﻣت اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺣﻛﺎم وﺷروط اﻟﺻﻧدوق ﻣن ﻗﺑل ھﯾﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ۲٤دﯾﺳﻣﺑر  ۲۰۰٦اﻟﻣواﻓق  ۳ذو
اﻟﺣﺟﺔ  ۱٤۲۷م .ﺑدأ اﻟﺻﻧدوق أﻧﺷطﺗﮫ ﻓﻲ  ۱۷ﯾوﻟﯾو  ۲۰۱٦م.
 -۲اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ
ﯾﺧﺿﻊ اﻟﺻﻧدوق ﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻠﻘرار رﻗم  ۲۰۰٦-۲۱۹-۷ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ۳ذي اﻟﺣﺟﺔ  ۱٤۲۷ھـ )اﻟﻣواﻓق ۲٤
دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۰٦م( .ﺗم ﺗﻌدﯾل ھذه اﻟﻼﺋﺣﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘرار رﻗم  ۲۰۱٦/٦۱/۱ﻣن ﻣﺟﻠس ھﯾﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ ۱٦
ﺷﻌﺑﺎن  ۱٤۳۷ھـ )اﻟﻣواﻓق  ۲۳ﻣﺎﯾو ۲۰۱٦م( ،اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻌدﻟﺔ واﻟﻣﻔﺻﻠﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﺻﻧﺎدﯾق داﺧل
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ.
 -۳اﻻﺷـﺗراك  /اﻻﺳﺗرداد
اﻟﺻﻧدوق ﻣﻔﺗوح ﻟﻼﺷﺗراﻛﺎت  /اﻻﺳﺗردادات ﻣن اﻟوﺣدات ﻓﻲ ﻛل ﯾوم ﻋﻣل )ﻣن اﻻﺛﻧﯾن إﻟﻰ اﻟﺧﻣﯾس ﺷرﯾطﺔ أن ﺗﻛون
أﯾﺎم ﻋﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ( .ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﺻﺎﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ أﺻول اﻟﺻﻧدوق ﻓﻲ ﮐل ﯾوم ﺗﻘوﯾم )ﻣن اﻷﺣد إﻟﯽ
اﻟﺧﻣﯾس ﺷرﯾطﺔ أن ﺗﻛون اﯾﺎم ﻋﻣل اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ( .إن ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷراء  /ﺑﯾﻊ اﻟوﺣدات ﯾﺗم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
ﺻﺎﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ ﻣوﺟودات اﻟﺻﻧدوق ،وﺗﺣدد ﺑﻘﺳﻣﺔ ﻗﯾﻣﺔ ﺻﺎﻓﻲ أﺻول اﻟﺻﻧدوق ﻋﻠﻰ ﻋدد اﻟوﺣدات اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻗﺑل ھذه
اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ.

٦

ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻣﺗﻌدد اﻷﺻول ﻟﻠدﺧل اﻹﺿﺎﻓﻲ

)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ۱۷ﯾوﻟﯾو  ۲۰۱٦اﻟﻰ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٦
أﻟف ﷼ ﺳﻌودي )ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﻏﯾر ذﻟك(
 -٤أﺳس اﻹﻋداد

اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ
ﺗم إﻋداد ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓﻘﺎ ً 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
.(۱۲

أﺳس اﻟﻘﯾﺎس
ﺗم إﻋداد ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻣﻔﮭوم اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ،
ﺑﺈﺳﺗﺛﻧﺎء اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ،واﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.

ﻋﻣﻠﺔ اﻟﻌرض واﻟﻧﺷﺎط
ﺗم ﻋرض ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي وھﻲ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﻧﺷﺎط ﻟﻠﺻﻧدوق .ﺗم ﺗﻘرﯾب ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ
ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي ﻷﻗرب أﻟف ﺻﺣﯾﺢ.

اﺳﺗﺧدام اﻷﺣﻛﺎم واﻟﺗﻘدﯾرات
ﯾﺗطﻠب إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ واﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻣن اﻹدارة
اﺳﺗﺧدام اﻷﺣﻛﺎم واﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات
واﻟﻣطﻠوﺑﺎت واﻹﯾرادات واﻟﻣﺻروﻓﺎت .ﻗد ﺗﺧﺗﻠف اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻋن ﺗﻠك اﻟﺗﻘدﯾرات .ﺗﺗم ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻘدﯾرات
واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺳﺗﻣر .ﯾﺗم إظﮭﺎر ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟﻣراﺟﻌﺔ واﻟﻔﺗرات
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﺛر ﺑﮭﺎ.
ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ھﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم اﺳﺗﻼﻣﮭﺎ ﻣﻘﺎﺑل ﺑﯾﻊ أﺻل ﻣﺎ أو دﻓﻌﮭﺎ ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺣوﯾل اﻟﺗزام ﻣﺎ ﺿﻣن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻧﺗظﻣﺔ
ﺑﯾن اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس .ﺗﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧدوق ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺣﺗﻔظ
ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ،ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ،ﻗد ﺗﻧﺷﺄ ﻓروﻗﺎت ﺑﯾن ﺗﻘدﯾرات اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .وﺗرى إدارة
اﻟﺻﻧدوق أن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻣوﺟودات وﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺻﻧدوق ﻻ ﺗﺧﺗﻠف ﺑﺻورة ﺟوھرﯾﺔ ﻋن ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ.
ﯾﻘوم اﻟﺻﻧدوق ﺑﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺗﺳﻠﺳل اﻟﻘﯾﺎس اﻟﮭرﻣﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲ واﻟذي ﯾﻌﻛس أھﻣﯾﺔ اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ
ﻋﻧد إﺟراء ﺗﻠك اﻟﻘﯾﺎﺳﺎت:
• اﻟﻣﺳﺗوى اﻷول :أﺳس ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻌر اﻟﻣدرج )ﻏﯾر اﻟﻣﻌدل( ﻓﻲ ﺳوق ﻧﺷط ﻟﻠﻣوﺟودات
واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ.
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إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ۱۷ﯾوﻟﯾو  ۲۰۱٦اﻟﻰ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٦
أﻟف ﷼ ﺳﻌودي )ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﻏﯾر ذﻟك(
 -٤أﺳس اﻹﻋداد)ﺗﺎﺑﻊ(

اﺳﺗﺧدام اﻷﺣﻛﺎم واﻟﺗﻘدﯾرات)ﺗﺎﺑﻊ(
ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
• اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣدﺧﻼت ﺑﺧﻼف اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣدرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﺗﺣت اﻟﻣﺳﺗوى اﻷول،
واﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺗﮭﺎ ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ،إﻣﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة )ﻣﺛل اﻷﺳﻌﺎر( أو ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة
)ﻣﺛل اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣن اﻷﺳﻌﺎر(.
• اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻟث :ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣدﺧﻼت ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ أي ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺳوﻗﯾﺔ
ﻣﻠﺣوظﺔ )ﻣﺛل اﻟﻣدﺧﻼت ﻏﯾر اﻟﻣﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺗﮭﺎ(.
ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف ﺟﻣﯾﻊ ﻣوﺟودات اﻟﺻﻧدوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر ﺗﺣت اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ
اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﮭرﻣﻲ.
 -٥اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ
ﺗم ﺗطﺑﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟواردة أدﻧﺎه ﺑﺷﻛل ﺛﺎﺑت ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
أ-

اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات
إن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ذات اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ أو اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣدﯾد واﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎق ﻣﺣدد ،واﻟﺗﻲ ﻟدى اﻹدارة اﻟﻧﯾﺔ
واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﮭﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ،ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ ﻛﺎﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق .وﯾﺗم
ﺗﺻﻧﯾف اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﻋﻘود اﻟﻣراﺑﺣﺔ واﻟﺻﻛوك ﻛﺎﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق وﺗدرج ﻣﺑدﺋﯾﺎ ً
ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ .وﻻﺣﻘﺎ ً ﻟﻠﻘﯾﺎس اﻟﻣﺑدﺋﻲ ،ﯾﺗم ﻗﯾﺎس ﺗﻠك
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﺑﻌد ﺧﺻم ﺧﺳﺎﺋر اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ،إن وﺟدت
ﺗﺻﻧف اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﺻﻧﺎدﯾق ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻛﺎﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة وﺗﻘﺎس ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ،ﻣﻊ اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .وﺑﻌد اﻹﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﺻﻧﺎدﯾق ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾﻣﮭﺎ ﺑﺳﻌر اﻟوﺣدة اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ آﺧر
ﯾوم ﺗﻘﯾﯾم ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة .ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻐﯾر ﻣﺣﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل.

ب -ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻋﻘود اﻟﻣراﺑﺣﺔ واﻟﺻﻛوك ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺳوﯾﺔ وﺗﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات
ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺗﺎﺟرة.
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)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ۱۷ﯾوﻟﯾو  ۲۰۱٦اﻟﻰ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٦
أﻟف ﷼ ﺳﻌودي )ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﻏﯾر ذﻟك(
 -٥اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ)ﺗﺎﺑﻊ(
ج -ھﺑوط ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﯾﺗم إﺟراء ﺗﻘﯾﯾم ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك دﻟﯾل ﻣوﺿوﻋﻲ ﻋﻠﻰ أن أﺻل ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺣدد
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:
أ( ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﺈن اﻟﮭﺑوط ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ھو اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ,
ﺑﻌد ﺧﺻم أي ﺧﺳﺎﺋر ھﺑوط اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﮭﺎ ﻣﺳﺑﻘﺎ ﺑﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل.
ب( ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻓﺈن اﻟﮭﺑوط ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ھو اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
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
واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ طﺑﻘﺎ ً ﻟﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻷﺻﻠﻲ اﻟﻔﻌﺎل.
د -اﻟﻐﺎء اﻻﺛﺑﺎت
ﯾﺗم اﻟﻐﺎء اﺛﺑﺎت اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ )أو ،ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻣﻧطﺑﻘﺎ ،ﺟزء ﻣن اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ أو ﺟزء ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻣن
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ( ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ:
أ -إﻧﺗﮭﺎء ﺣﻘوق اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﺻل .أو
ب -ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﺣوﯾل ﺣﻘوق اﻟﺻﻧدوق ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﺻل أو ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺄﺧذ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﮫ اﻻﻟﺗزام
ﺑدﻓﻊ ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﺑدون ﺗﺄﺧﯾر ﺟوھري ﻟطرف ﺛﺎﻟث؛ و
ج -إﻣﺎ ) (۱ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﺣوﯾل اﻟﺻﻧدوق ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﻟﻸﺻل ،أو ) (۲ﻟم ﯾﻘوم اﻟﺻﻧدوق ﺑﺗﺣوﯾل أو
اﻹﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﻟﻸﺻل وﻟﻛن ﺣوﻟت اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻷﺻل.
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻘوم اﻟﺻﻧدوق ﺑﺗﺣوﯾل ﺣﻘوق اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﺻل .وﻟم ﯾﻘوم ﺑﺗﺣوﯾل أو اﻹﺣﺗﻔﺎظ
ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣن اﻷﺻل وﻟم ﯾﻘوم ﺑﺗﺣوﯾل اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻷﺻل ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺗم اﻹﻋﺗراف ﺑﺎﻷﺻل اﻟﻰ ﺣد
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻓﻲ اﻷﺻل.
ه-

اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻹﯾرادات
ً
ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻹﯾرادات ﻣن ﻋﻘود اﻟﻣراﺑﺣﺔ واﻟﺻﻛوك ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدار ﻣدة اﻟﻌﻘد وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺑﻠﻎ
اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻟﻐﯾر ﻣﺳدد.
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 اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل .إن اﻷرﺑﺎح
واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺑﺎﻋﺔ ﯾﺗم إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﻛﻔروﻗﺎت ﺑﯾن ﻣﺗﺣﺻﻼت اﻟﺑﯾﻊ واﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺣددة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
ﻣﺗوﺳط اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ.
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)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ۱۷ﯾوﻟﯾو  ۲۰۱٦اﻟﻰ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٦
أﻟف ﷼ ﺳﻌودي )ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﻏﯾر ذﻟك(
 -٥اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
و -ﺗﺣوﯾل اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
ﯾﺟرى ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدﻓﺎﺗر ﺑﺄﺳﺎس أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف اﻟﺳﺎﺋدة ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻠك
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت .أﻣﺎ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ذات اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﯾﺟري ﺗﺣوﯾﻠﮭﺎ ﺑﺄﺳﻌﺎر
اﻟﺻرف اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ .ﺗدرج اﻟﻔروﻗﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﺣوﯾل اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ
اﻟدﺧل.
ز -اﻟزﻛﺎة /اﻟﺿرﯾﺑﺔ
ﺗﻌد اﻟزﻛﺎة  /اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺗزاﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟوﺣدات ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﺗم ﺗﻛوﯾن ﻣﺧﺻص ﻟﻣﺛل ھذه اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻓﻲ ھذه
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﻓﻘﺔ.
ح -اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ
ﻟﻐرض ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ،ﯾﺗﻛون اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ ﻣن أرﺻدة ﺑﻧﻛﯾﺔ.
ط -ﺻﺎﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات ﻟﻠوﺣدة
ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب ﺻﺎﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات ﻟﻠوﺣدة اﻟواﺣدة ﻋن طرﯾق ﻗﺳﻣﺔ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻌﺎﺋدة ﻟﺣﻣﻠﺔ اﻟوﺣدات
ﺑﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻋدد اﻟوﺣدات اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ.
ي -اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت واﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺎت
ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣﺧﺻﺻﺎت واﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺎت إذا ظﮭر ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻷﺣداث ﺳﺎﺑﻘﺔ أن ﻟدى اﻟﺻﻧدوق اﻟﺗزام ﺣﺎﻟﻲ ﻗﺎﻧوﻧﻲ أو
ﺗﻌﺎﻗدي ﯾﻣﻛن ﺗﻘدﯾر ﻣﺑﻠﻐﮫ ﺑﺷﻛل ﻣوﺛوق.
ك -اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ
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
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺻﺎﻓﻲ أو ﺑﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات ﻟﺗﺳدﯾد اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻓﻲ آن واﺣد .ﯾﺗم إدراج اﻹﯾرادات واﻟﻣﺻروﻓﺎت ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس اﻟﺻﺎﻓﻲ ﻓﻘط ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺳﻣﺢ ﺑذﻟك اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ واﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ،
أو أرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر ﻧﺎﺷﺋﺔ ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﺛﯾﻠﺔ.
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)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ۱۷ﯾوﻟﯾو  ۲۰۱٦اﻟﻰ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٦
أﻟف ﷼ ﺳﻌودي )ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﻏﯾر ذﻟك(
 -٦اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ
ﯾﺗﻣﺛل اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﻘد اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮫ ﻟدى اﻟﺑﻧك اﻷھﻠﻲ اﻟﺗﺟﺎري ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺟﺎرﯾﺔ ﻟدى اﻟﺑﻧوك.
 -۷أﺗﻌﺎب إدارة وﻣﺻروﻓﺎت أﺧرى
ﯾدار اﻟﺻﻧدوق ﻣن ﻗﺑل ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق .ﯾﺣﺗﺳب اﻟﺻﻧدوق أﺗﻌﺎب إدارة ﺑﺷﻛل ﯾوﻣﻲ ﻣﻘﺎﺑل ھذه اﻟﺧدﻣﺎت ﺣﺳﺑﻣﺎ ﯾﺣدده
ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق ،ﺑﺣﯾث ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﻣﻌدل اﻷﻗﺻﻰ اﻟﺳﻧوي ﺑواﻗﻊ  %۱ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ ﻣن ﺻﺎﻓﻲ ﻣوﺟودات اﻟﺻﻧدوق اﻟﯾوﻣﻲ
ﻛﻣﺎ ھو ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ أﺣﻛﺎم وﺷروط اﻟﺻﻧدوق.
ﻛﻣﺎ ﯾﺣق ﻟﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق اﺳﺗرداد اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻣﻧﻔﻘﺔ ً
ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﺻﻧدوق واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺗﻌﺎب اﻟﻣراﺟﻌﺔ واﻟﺗدﻗﯾق وأﺗﻌﺎب
اﻟﺣﻔظ وإﺳﺗﺷﺎرات وﻣﺻروﻓﺎت ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻷﺗﻌﺎب اﻷﺧرى اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ .ﯾﻘﺗﺻر اﻟﺣد اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻣﺑﻠﻎ ھذه اﻟﻣﺻروﻓﺎت
اﻟذي ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق اﺳﺗرداده ﻣن اﻟﺻﻧدوق ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ  %۱ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ ﻣن ﺻﺎﻓﻲ ﻣوﺟودات اﻟﺻﻧدوق ﻓﻲ أﯾﺎم
اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ .ﺗم اﺳﺗرداد ھذه اﻟﻣﺻروﻓﺎت ﻣن ﻗﺑل ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ.
ﺣﺗﻰ  ۲۳ﯾوﻟﯾو  ،۲۰۱٦ﺧﺻص ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق وﺣدات ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺳوﯾﺔ اﻟرﺳوم اﻹدارﯾﺔ وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻧﻔﻘﺎت ﻓﻲ ﻛل ﯾوم
اﻟﺗﻘﯾﯾم ،واﻟﺗﻲ ﺗم إﻋﺎدة اﺳﺗﺛﻣﺎرھﺎ ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق .وﻻﺣﻘﺎ ً ﺗم ﺗﺳوﯾﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﺻروﻓﺎت ﻧﻘداً
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)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ۱۷ﯾوﻟﯾو  ۲۰۱٦اﻟﻰ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٦
أﻟف ﷼ ﺳﻌودي )ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﻏﯾر ذﻟك(
 -۸اﺳﺗﺛﻣﺎرات
أ( اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة
ﺗﺗﻛون اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

 %ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ
اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات

اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟﺗﻲ ﯾدﯾرھﺎ ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق
ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ اﻟﻣﺗﻧوع ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ ۹٫۹۱
۹٫۹۰
ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي
ﺻﻧﺎدﯾق ﺗدار ﻣن ﻗﺑل اﺧرﯾن
ﺟﺎﯾدﯾﻧس إﯾﮫ ﺗﻲ إي إل ﺟﻲ ﺳﻲ ﺳﻲ ﻟﯾزﯾﻧﻎ )او إي
٦٫۲٤
أي ﺳﻲ( اﻟﻣﺣدودة
 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٦

۲٦٫۰٥

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٦م
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ

۱۲،۲٥٤
۱۲،۲۲٦

۱۲،۳۳۹
۱۲،۳۳۰

۷،۸۰۰

۷،۷٦۱

۳۲،۲۸۰

۳۲،٤۳۰

ب( اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺳﺗﺣﻘﺎق
ﺗﺗﻛون اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۱٦م
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﻋﻘود اﻟﻣراﺑﺣﺔ

۱۳،۲۰۳

اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﺻﻛوك

۷۸،۸٤۰
۹۲،۰٤۳

 (۱ﺗﺗﻛون اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﻋﻘود اﻟﻣراﺑﺣﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﻋﻘود ﻣراﺑﺣﺔ
ﺑﻧك اﻻﻣﺎرات دﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ

 %ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎر

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٦م
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ

۱۰٫٦۱

۱۳،۰۰۰

۱۳،۲۰۳

۱۰٫٦۱

۱۳،۰۰۰

۱۳،۲۰۳

۱۲

ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻣﺗﻌدد اﻷﺻول ﻟﻠدﺧل اﻹﺿﺎﻓﻲ

)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ۱۷ﯾوﻟﯾو  ۲۰۱٦اﻟﻰ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٦
أﻟف ﷼ ﺳﻌودي )ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﻏﯾر ذﻟك(
 -۸اﺳﺗﺛﻣﺎرات )ﺗﺎﺑﻊ(
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺳﺗﺣﻘﺎق )ﺗﺎﺑﻊ(
 (۲اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﺻﻛوك ﺗﺗﻛون ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٦م
 %ﻣن
إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻗﯾﻣﺔ
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر

ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة %

ﻗﯾﻣﺔ
اﻟدﻓﺗرﯾﺔ

ﺷروط اﻟﺳداد

اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﺻﻛوك ﺑﻣﻌدﻻت
ﻣﻌوﻣﺔ
اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
ﻟﻠﺑﺗروﻛﯾﻣﺎوﯾﺎت
ﺻﻛوك ﺑﻧك اﻟﺟزﯾرة
ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻋﻲ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺻﺎﻓوﻻ
ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻋﻲ
اﻟﺑﻧك اﻷھﻠﻲ اﻟﺗﺟﺎري )طرف
ذو ﻋﻼﻗﺔ(
ﺑﻧك اﻟﺑﻼد

 ٦أﺷﮭر ﺳﺎﯾﺑر  ۲۳٥+ﻧﻘطﺔ أﺳﺎس ۱۳٫٦۸
 ٦أﺷﮭر ﺳﺎﯾﺑر  ۱۹۰+ﻧﻘطﺔ أﺳﺎس ۱۰٫٤۸
 ٦أﺷﮭر ﺳﺎﯾﺑر  ۱۰۰+ﻧﻘطﺔ أ أﺳﺎس ۸٫۹٥
 ٦أﺷﮭر ﺳﺎﯾﺑر  ۱۱۰+ﻧﻘطﺔ أﺳﺎس ٦٫٥٤
 ٦أﺷﮭر ﺳﺎﯾﺑر  ۲۰۰+ﻧﻘطﺔ أﺳﺎس ٦٫٥۱
 ٦أﺷﮭر ﺳﺎﯾﺑر  ۱۱۰+ﻧﻘطﺔ أﺳﺎس
 ۳أﺷﮭر ﺳﺎﯾﺑر  ۲۰۰+ﻧﻘطﺔ أﺳﺎس

٤٫۸۹
٤٫۸٤

۱۷،۰۰۱
۱۳،۰۱٤
۱۱،۰۲۰
۸،۰۲۷
۸،۰۲۷

۱۷،۰۲٤
۱۳،۰٥۰
۱۱،۱۳٤
۸،۱٤۳
۸،۱۰۸

ﻧﺻف ﺳﻧوي
ﻧﺻف ﺳﻧوي
ﻧﺻف ﺳﻧوي
ﻧﺻف ﺳﻧوي
ﻧﺻف ﺳﻧوي

٦،۰۱٦
٦،۰۰۰

٦،۰۸٦
٦،۰۲۰

ﻧﺻف ﺳﻧوي
رﺑﻊ ﺳﻧوي

ﺻﻛوك ﺑﻣﻌدل ﻓﺎﺋدة ﺛﺎﺑﺗﺔ
اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻛﮭرﺑﺎء

۷٫٤٥
٦۳٫۳٤

%۳٫٤۷۳

۹،۱۸۷
۷۸،۲۹۲

۹،۲۷٥
۷۸،۸٤۰

ﻧﺻف ﺳﻧوي

 (۳ﻓﺗرة اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة
اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﺑﺎﻷﻋﻠﻰ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺗﺎرﯾﺦ
 ۳ﺳﻧوات
إﺳﺗﺣﻘﺎق
أﻛﺛر ﻣن ٥
إﻟﻰ ٥
 ٦أﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﻧﺔ إﻟﻰ ۳
ﻏﯾر ﻣﺣدد
ﺳﻧوات
ﺳﻧوات
ﺳﻧوات
ﺳﻧﺔ

اﻟﻣﺟﻣوع

اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﺻﻧﺎدﯾق اﺳﺗﺛﻣﺎر

--

--

--

--

۳۲،٤۳۰

۳۲،٤۳۰

اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﺗﺎرﯾﺦ
اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق
اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻋﻘود ﻣراﺑﺣﺔ
اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺻﻛوك

۱۳،۲۰۳
--

-۲٥،۳۲۹

-۲٥،۱٦۷

-۲۸،۳٤٤

---

۱۳،۲۰۳
۷۸،۸٤۰

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٦م

۱۳،۲۰۳

۲٥،۳۲۹

۲٥،۱٦۷

۲۸،۳٤٤

۳۲،٤۳۰

۱۲٤،٤۷۳

۱۳

ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻣﺗﻌدد اﻷﺻول ﻟﻠدﺧل اﻹﺿﺎﻓﻲ

)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ۱۷ﯾوﻟﯾو  ۲۰۱٦اﻟﻰ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٦
أﻟف ﷼ ﺳﻌودي )ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﻏﯾر ذﻟك(
 -۹ﻣﻌﺎﻣﻼت وﺣدات
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠﺧص ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟوﺣدات:
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ۱۷ﯾوﻟﯾو
۲۰۱٦م إﻟﻰ
 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۱٦م
اﻟوﺣدات ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

--

وﺣدات ﻣﺑﺎﻋﺔ
وﺣدات ﻣﻌﺎد اﺳﺗﺛﻣﺎرھﺎ
وﺣدات ﻣﺳﺗردة

۱۳۰،۳۹۲
۱۰۸
)(٥،۰٦۸

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻟوﺣدات

۱۲٥،٤۳۲

اﻟوﺣدات ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

۱۲٥،٤۳۲

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٦م ،ﯾﺷﻛل أﻛﺑر ﺧﻣﺳﺔ ﺣﻣﻠﺔ وﺣدات %۹۹٫۹۱ﻣن وﺣدات اﻟﺻﻧدوق.
 -۱۰ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ أطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻌﺗﺎد ،ﯾﺗﻌﺎﻣل اﻟﺻﻧدوق ﻣﻊ ﺑﻌض اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ .إن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺗﺣﻛﻣﮭﺎ اﻟﺷروط واﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن ﻗﺑل اﻟﺻﻧدوق .إن ﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻌﺗﻣدة ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس إدارة
اﻟﺻﻧدوق.
اﻟطرف ذو اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺷرﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق

اﻟﺑﻧك اﻷھﻠﻲ اﻟﺗﺟﺎري
ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻣﺗﻌدد اﻷﺻول اﻟﻣﺗﺣﻔظ
ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻣﺗﻌدد اﻷﺻول اﻟﻣﺗوازن
ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻣﺗﻌدد اﻷﺻول ﻟﻠﻧﻣو

ﺷرﯾك ﻓﻲ ﻣﻠﻛﯾﺔ وﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق وﻣﺻرف اﻟﺻﻧدوق
ﺣﻣﻠﺔ وﺣدات
ﺣﻣﻠﺔ وﺣدات
ﺣﻣﻠﺔ وﺣدات

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻺﯾﺿﺎح اﻟﻣﺑﯾن أدﻧﺎه ،اﻷرﺻدة ﻣﻊ اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت رﻗم  ٦و.۸

۱٤

ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻣﺗﻌدد اﻷﺻول ﻟﻠدﺧل اﻹﺿﺎﻓﻲ

)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ۱۷ﯾوﻟﯾو  ۲۰۱٦اﻟﻰ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٦
أﻟف ﷼ ﺳﻌودي )ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﻏﯾر ذﻟك(
 -۱۰ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ أطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت
۲۰۱٦م
٦٦۹

ﻗﯾﻣﺔ وﺣدات ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ
۲۰۱٦م

اﻟطرف ذو اﻟﻌﻼﻗﺔ

طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ

ﺷرﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

أﺗﻌﺎب إدارة
ﻣﺻروﻓﺎت ﻣدﻓوﻋﺔ ﺑﺎﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن
اﻟﺻﻧدوق

۹۳

ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻣﺗﻌدد
اﻷﺻول اﻟﻣﺗﺣﻔظ

اﺷﺗراك ﻟﻠوﺣدات

٦۱،۰۰۰

اﺳﺗرداد ﻟﻠوﺣدات

٥،۰۰۰

٥٦،۷۱۷

ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻣﺗﻌدد
اﻷﺻول اﻟﻣﺗوازن

اﺷﺗراك ﻟﻠوﺣدات
اﺳﺗرداد ﻟﻠوﺣدات

٥۷،۹۸۹
--

٥۸،۷۲٤

ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻣﺗﻌدد
اﻷﺻول ﻟﻠﻧﻣو

اﺷﺗراك ﻟﻠوﺣدات
اﺳﺗرداد ﻟﻠوﺣدات

۱۰،۹۹۸
--

۱۱،۱۳۸

--

 -۱۱إدارة اﻟﻣﺧﺎطر
ﯾﺗﻌرض اﻟﺻﻧدوق ﻟﻌدة ﻣﺧﺎطر ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق ،ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ،وﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ .ﯾﮭدف ﺑرﻧﺎﻣﺞ
إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻟﻠﺻﻧدوق ﻟﻠوﺻول ﻟﻠﺣد اﻷﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﻌواﺋد وﻟﻠﺣد ﻣن اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ
ﻟﻠﺻﻧدوق .وﻟﻠﺣد ﻣن اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺻﻧدوق .إن ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق ﯾﺳﺗﺧدم ﻋدة طرق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﻟﻘﯾﺎس وإدارة أﻧواع اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﮭﺎ اﻟﺻﻧدوق
ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن
ھﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻋدم ﻣﻘدرة طرف ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﮫ ﻣﻣﺎ ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﺧﺳﺎﺋر ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠطرف اﻵﺧر .ﯾﮭدف
ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق ﻹدارة ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ،اﻟﺣد ﻣن اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﺑﻌض اﻷطراف ،واﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﻛﻔﺎءة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺑﻌض
اﻷطراف .ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ،ﯾﺗﻌرض اﻟﺻﻧدوق ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ
واﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣودﻋﺔ ﻟدى ﺟﮭﺎت ذات ﺗﺻﻧﯾف اﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﺟﯾد.

۱٥

ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻣﺗﻌدد اﻷﺻول ﻟﻠدﺧل اﻹﺿﺎﻓﻲ

)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ۱۷ﯾوﻟﯾو  ۲۰۱٦اﻟﻰ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٦
أﻟف ﷼ ﺳﻌودي )ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﻏﯾر ذﻟك(
 -۱۱إدارة اﻟﻣﺧﺎطر )ﺗﺎﺑﻊ(
ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن )ﺗﺎﺑﻊ(
ﺗﺗم إدارة اﻟﺟودة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺈﺳﺗﺧدام ﺗﺻﻧﯾﻔﺎت اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣن وﻛﺎﻟﺔ ﻣودﯾز ،ﺳﺗﺎﻧدرد آﻧد ﺑورز
وﻓﯾﺗش ،أﯾﮭﻣﺎ أﻗل .ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر  ۲۰۱٦م ،اﻟﺻﻧدوق ﻟدﯾﮫ اﺳﺗﺛﻣﺎرات ذات اﻟﺟودة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
 %ﻣن اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﻋﻘود
ﻣراﺑﺣﺔ وﺻﻛوك
۹٪
۱۳٪
۷۸٪

A+
Aﻏﯾر ﻣﺻﻧﻔﮫ

%۱۰۰
وﯾﺗﺿﻣن اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣﻠﯾﻼً ﻟﺗرﻛﯾز ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧدوق ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ
)ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺑﻠد اﻟطرف اﻟﻣﻘﺎﺑل(:
 %ﻣن اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات
%۸۸

اﻟﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة

%۱۲
%۱۰۰

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 ﺧﻼل ﺗوﻓﯾر اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﮫ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻋﻧد وﺣﺎل اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﮭﺎ ،ﻓﻲ اﻟظروف اﻟﻌﺎدﯾﺔ واﻟطﺎرﺋﺔ ﺑدون ﺗﻛﺑد ﺧﺳﺎﺋر ﻏﯾر ﻣﻘﺑوﻟﺔ أو اﻹﺿرار ﺑﺳﻣﻌﺔ اﻟﺻﻧدوق.
ﻟﻣواﺟﮭﺔ ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ،ﻗﺎم اﻟﺻﻧدوق ﺑﺈﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻋﻘود ﻣراﺑﺣﺔ وﺻﻧﺎدﯾق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ذات طﺑﯾﻌﺔ ﻗﺻﯾرة اﻻﺟل
)إﯾﺿﺎح .(۸
ﻣﺧﺎطر ﻣﻌدﻻت دﺧل اﻟﺻﻛوك وأرﺑﺎح ﻋﻘود اﻟﻣراﺑﺣﺔ
ﺗﻧﺷﺄ ﻣﺧﺎطر ﻣﻌدﻻت دﺧل اﻟﺻﻛوك وأرﺑﺎح ﻋﻘود اﻟﻣراﺑﺣﺔ ﻣن اﺣﺗﻣﺎل ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻣﻌدﻻت دﺧل اﻟﺻﻛوك
وأرﺑﺎح ﻋﻘود اﻟﻣراﺑﺣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﺑﺣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ أو اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .إن اﻟﺻﻧدوق ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻣﺧﺎطر
ﻣﻌدل دﺧل اﻟﺻﻛوك وأرﺑﺎح ﻋﻘود اﻟﻣراﺑﺣﺔ ﻋﻠﻰ دﺧل اﻟﺻﻛوك وأرﺑﺎح ﻋﻘود اﻟﻣراﺑﺣﺔ اﻟﻣﺣﻣﻠﺔ ﺑﺎﻷﺻول )إﯾﺿﺎح
 .(۹إن ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق ﯾدﯾر ﻣﺧﺎطر اﻟﺻﻛوك ﺑﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻣﻌدﻻت اﻟدﺧل واﻟرﺑﺢ ﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺻﻧدوق.
۱٦

ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻣﺗﻌدد اﻷﺻول ﻟﻠدﺧل اﻹﺿﺎﻓﻲ

)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ۱۷ﯾوﻟﯾو  ۲۰۱٦اﻟﻰ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٦
أﻟف ﷼ ﺳﻌودي )ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﻏﯾر ذﻟك(
 -۱۱إدارة اﻟﻣﺧﺎطر )ﺗﺎﺑﻊ(
ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ذات ﻣﻌدﻻت ﻓﺎﺋدة ﺛﺎﺑﺗﺔ
ﺣﺎﻟﯾﺎ ﺟﻣﯾﻊ اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺻﻧدوق ﻓﻲ وداﺋﻊ اﻟﻣراﺑﺣﺔ وﺑﻌض اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﺻﻛوك ﻣﺣﻣﻠﺔ ﺑﻣﻌدل ﻓﺎﺋدة ﺛﺎﺑﺗﺔ .ﺣﯾث
أن ھذه اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺻﻧﻔﺔ ﻛﺎﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق وﺗدرج ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ،ﻓﺈن أي ﺗﻐﯾرات ﻓﻲ
أﺳﻌﺎر اﻟﺳوق ﻟن ﯾﻛون ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧل وﺻﺎﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ ﻣوﺟودات اﻟﺻﻧدوق.
ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ذات ﻣﻌدﻻت ﻓﺎﺋدة ﻣﺗﻐﯾرة
ﺣﺎﻟﯾﺎ ﺑﻌض اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺻﻧدوق ﻓﻲ اﻟﺻﻛوك ﻣﺣﻣﻠﺔ ﺑﻣﻌدﻻت ﻓﺎﺋدة ﻣﺗﻐﯾرة .إن اﻟﺗﻐﯾر ﺑواﻗﻊ  ۱۰ﻧﻘط أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ
ﻣﻌدﻻت اﻟدﺧل ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة ) /ﻧﻘص( ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧل ﺑﺎﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣوﺿﺣﺔ أدﻧﺎه .ﯾﻔﺗرض ھذا
اﻟﺗﺣﻠﯾل أن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻷﺧرى ﻻ ﺗزال ﻣﺳﺗﻣرة.

ﺻﻛوك ﺑﻣﻌدﻻت ﻋﺎﺋﻣﺔ

اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺳوق

۲۰۱٦م

ﻧﻘطﺔ اﺳﺎس ± ۱۰

± ٦۹٫۱۰

ﻣﺧﺎطراﻟﻌﻣﻼت
وھﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗذﺑذب ﻗﯾﻣﺔ أداة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺎ ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﺻرف اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ .إن
اﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي ھو اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ.
إن اﻷدوات اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧدوق ﻣﻘوﻣﺔ ﺑﻌﻣﻠﺗﮫ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ .ﻓﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﯾﻛون ﻟﮫ أي ﺗﺄﺛﯾر
ﺟوھري.
 -۱۲آﺧـر ﯾوم ﻟﻠﺗﻘﯾﯾـم
آﺧر ﯾوم ﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺻﻧدوق ﻟﻠﻔﺗرة ھو  ۲۹دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٦م .وﯾﻌﺗﻘد ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق أﻧﮫ ﻻ ﺗوﺟد ﺗﻐﯾرات ﺟوھرﯾﺔ ﻓﻲ
ﺻﺎﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات ﻟﻠوﺣدة ﻣﺎ ﺑﯾن أﺧر ﯾوم ﺗﻘﯾﯾم و ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٦م.
 -۱۳اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗم اﻋﺗﻣﺎد ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٥رﺟب ۱٤۳۸ھـ اﻟﻣواﻓق  ۲أﺑرﯾل ۲۰۱۷م.

۱۷

