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التقرير السنوي – المتوازن األصول متعدد األھلي صندوق  

 رمعلومات صندوق االستثما (أ

 االستثمارأھداف   .1

 رأس وحماية نمو بين التوازن تحقيق إلى يھدف مفتوح قابض استثماري صندوق ھو المتوازن األصول األصول متعدد األھليصندوق 

 .األصول فئات من متنوعة محفظة في االستثمار خالل من والطويل، المتوسط المدى على المال

 سياسات االستثمار وممارساته .2

 :التالية المالية األوراق تشمل أدناه موضح كما متعددة أصول في الصندوقيستثمر 

  أسواق النقد والدخل الثابت المتوافقة مع المعايير الشرعية: يشمل ذلك، أسواق النقد بما في ذلك المرابحة المباشرة وحدات صناديق

المرتبطة بمؤشر الصكوك، األوراق المالية الصكوك وتشمل اإلصدارات األولية للصكوك، األوراق المالية ووصفقات تمويل التجارة، 

 المدعومة بأصول.

  األسهم المدرجة ،والطروحات العامة األولية لألسهم، وحقوق األولوية، وصناديق المؤشرات التي تستثمر في األسهم وحدات صناديق

 .ETFالمدرجة 

 مؤشرات الذهب  صناديق الحصر وحدات االستثمارات األخرى المتوافقة مع المعايير الشرعية منها على سبيل المثال الGold ETFs ،

المدرة للدخل مثل وحدات  الصناديق، وREITs )ريتس( وحدات الصناديق العقارية المدرة للدخل، والصناديق االستثمارية العقارية

 (.Leasing Fundsصناديق اإلجارة )

   سياسة توزيع الدخل و األرباح                                                                       .3

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

 تتاح تقارير الصندوق عند الطلب وبدون مقابل .4

 

 أداء الصندوق (ب

 :للسنوات الثالث األخيرة بيانات صافي قيمة أصول الصندوقالجدول 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 

 ة في نهاية كل سنة مالية عدد الوحدات المصدر 

  نسبة الرسوم والمصروفاتإجمالي 

 

 



 

 

 

 2112 2112 2114 السنة

 70،744،700,21 71،342،421,70 75،050،105,07 صافي قيمة األصول*

 0,24 0,25 0,22 صافي قيمة األصول لكل وحدة*

 0,22 0,23 0,20 *وحدة أعلى سعر

 0,00 0,17 0,14 *وحدة أقل سعر

 01،447،312,37 04،002،235,00 23،400،714,43 الوحداتعدد 

 - - - األرباح الموزعة

 ٪0,24 ٪0,07 ٪0,04 نسبة الرسوم والمصروفاتإجمالي 

 * بالدوالر األمريكي

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

 سنوات 11 سنوات 2 سنوات 3 سنة الفترة

 ٪5,31 ٪4,02 ٪- 5,07 ٪0,40 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

 .151 -1505 4550 7555 0554 .551- 515. 155.4 115.2- 11511 05.4 % العائد

 5551 4520 5557 11551 55.1 -1521 5571 17504 -14500 11500 14524 % 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

 ٪1550 رسوم اإلدارة

 ٪45447 مراجعة حسابات الصندوق

 ٪45410 اإلدارية العمليات

 ٪45445 ھيئة السوق المالية

 ٪45441 تداول

 ٪45440 المراجعة الشرعية

 ٪45440 مجلس إدارة الصندوق

 ٪24.1 والمصاريف مجموع الرسوم
 

 تغيرات جوھرية حدثت خالل الفترة .2

 وشملت. األداء تحسين ألجل األصول توزيع منھجية وتغيير األصول فئات تنوع بزيادة الصندوق استراتيجية تغيير تم م،4500 عام في

 عدد وزيادة ،(٪0,40 الى ٪0,0 من) اإلدارة رسوم وتخفيض للصندوق، المعياري المؤشر وتغيير الصندوق، ھيكلة إعادة: التغيرات أھم

 .م4500 يونيو 45 من اعتبارا باالستراتيجية العمل بدأ وقد األسبوع، في مرتين من بدال األسبوع في أيام لخمسة التقويم أيام

 ممارسات التصويت السنوية  .2

 .العام خالل تصويتية ممارسات أي تتم لم

 تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي .2

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

 رئيسا لمجلس إدارة الصندوق   نايف بن مسند المسند 

 عضو غير مستقل    لويد كورا 

 عضو مستقل             بسمة بنت مزيد التويجري 

 عضو مستقل             عبدالعزيز بن صالح أبا الخيل 

 



 

 

 توالمواضيع التي تم التي تم إقرارھا فيما يلي ملخصا ألھم القراراتو م،4500عقد مجلس إدارة الصندوق ثالثة اجتماعات خالل العام 

 مناقشتھا من قبل مجلس إدارة الصندوق:

  ر، أي بفارق قدره للمؤش ٪1,14)بعد خصم الرسوم( مقابل + ٪0,40حقق صندوق عائدا بنسبة +أداء الصندوق خالل العام: مناقشة

 .نقاط أساس 457

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

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

 .التزام الصناديق بلوائح ھيئة السوق المالية مع مسؤول المطابقة وااللتزام 

 .أثر الئحة صناديق االستثمار  المعدلة على الصندوق 

  

 مدير الصندوق  (ج

 اسم وعنوان مدير الصندوق .1

 شركة األھلي المالية، المملكة العربية السعودية

 00240، الرياض 44400البرج ب، طريق الملك سعود، ص.ب. 

  www.ncbc.comالموقع:   +400002505524فاكس:  + 400003727050ھاتف: 

 

 أو مستشاريين االستثمار /الباطن ومدير الصندوق من  .2

 ال يوجد

 

 أنشطة االستثمار .3

 وكان. للدخل المدرة األصول في االستثمار نسبة وزيادة األسھم في االستثمار خفض حيث من موقفه على الصندوق أبقىخالل السنة، 

 األسھم الصندوق أضاف األسھم، فئة وفي. جديدة أصول فئات بإضافة االستثمارات وتنويع الصندوق عائد تعزيز على العام ھذا التركيز

 فئة إضافة وتم. القصيرة االستحقاق مدة على التركيز مع ٪15 حوالي إلى ٪45 نحو من الصكوك في االستثمار وزاد واليابانية السعودية

 نسبة منخفضا األسھم في االستثمار الصندوق أبقى الفترة، نھاية وفي. األولى للمرة للصندوق( للدخل المدرة االستثمارات) جديدة أصول

 .المعياري المؤشر إلى

 

 أداء الصندوق .4

. أساس نقاط 457 قدره بفارق أي للمؤشر، ٪1,14+ مقابل( الرسوم خصم بعد) ٪0,40+ بنسبة عائدا صندوق حقق ،4500 عام في

  .الجديدة االستراتيجية تنفيذ سبقت التي الفترة إلى الفارق ھذا ويعود

 األمريكية األسھم في االستثمار بخفض  المتبعة واالستراتيجية األسھم، سوق أداء لضعف أساسية بدرجة الصندوق أداء ضعف ويعزى

 .الصندوق أداء في إيجابي بشكل الثابت الدخل واستثمارات البديلة االستثمارات أسھمت المقابل وفي األوروبية، األسھم في وزيادته

 

 

http://www.ncbc.com/


 

 

 

 الصندوق أحكامشروط و فيتغيرات حدثت  .2

  المتوازن األصول متعدد األھلي صندوق إلى المتوازن للنمو المنارة صندوقتغيير اسم الصندوق من. 

  سنويا. ٪0,40إلى  ٪0,0تخفيض رسوم اإلدارة من 

 .اعتماد التقويم اليومي لوحدات الصندوق بدال من مرتين أسبوعيا 

  استثمار الصندوق في األصول المتعددة.تعديل استراتيجية الصندوق لتعكس بشكل أفضل 

 ( استبدال مدققي الحسابات  إيرنست ويونغ بـ كي بي ام جيKPMG.الفوزان وشركاه ) 

  تعيين لويد كورا كعضو غير مستقل في مجلس اإلدارة.، و عضو مجلس إدارة جديد مستقلكتعيين األستاذة بسمة التويجري 

                التالي النحو على فيها يستثمر التي للصناديق اإلدارة رسوم ونسبة سنويا ٪1222 ھي الصندوق على المحتسبة اإلدارة رسومنسبة  .2

الرسوم والمصروفات          رسوم اإلدارة 

دــــوجــال ي صندوق األھلي المتنوع بالدوالر األمريكي  

 ال يــوجــــد صندوق األھلي المتنوع باللاير السعودي

األھلي المرن لألسھم السعوديةصندوق  دــــوجــال ي   

دــــوجــال ي صندوق األھلي للمتاجرة العالمية  

ئةصندوق األھلي للمتاجرة بأسھم األسواق الناش دــــوجــال ي   

دــــوجــال ي صندوق األھلي للمتاجرة باألسھم السعودية  

دــــوجــال ي صندوق األھلي للمتاجرة باللاير السعودي  

دــــوجــال ي صندوق األھلي لمؤشر أسھم آسيا والباسيفيك  

لمؤشر أسھم أمريكا الشماليةصندوق األھلي  دــــوجــال ي   

لمؤشر أسھم أوروباصندوق األھلي  دــــوجــال ي   

دــــوجــال ي صندوق األھلي متعدد األصول للدخل اإلضافي  
 

 

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

                                                                   

  



 

 

 

 الحفظ أمين (د

 اسم وعنوان أمين الحفظ .1

 شركة األھلي المالية، المملكة العربية السعودية

 00240، الرياض 44400البرج ب، طريق الملك سعود، ص.ب. 

  www.ncbc.comالموقع:   +400002505524فاكس:  + 400003727050ھاتف: 

 واجبات ومسؤوليات أمين الحفظ .2

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

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

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

 اإلجراءات جميع اتخاذ كذلك عن مسؤول ، وھواتالوحد مالكي لصالح وحمايتھا الصندوق أصول حفظ عن مسؤوالا  الحفظ أمين يعد 

 .أصول الصندوق بحفظ يتعلق فيما الالزمة اإلدارية

 رأي أمين الحفظ .3

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

 الصندوق وشروط وأحكامأحكام الئحة صناديق االستثمار  حساب سعر الوحدات بموجبيم وويؤكد أمين الحفظ أنه تم تق. 

  .يؤكد أمين الحفظ أنه لم تتم مخالفة أي من قيود و حدود االستثمار وصالحيات االقتراض المأمور بھا 

 

 المحاسب القانوني (ه

 اسم وعنوان المحاسب القانوني .1

 كي بي ام جي الفوزان وشركاه

 المملكة العربية السعودية،   40012، جدة 00573شارع األمير سلطان ص.ب  –مركز زھران لألعمال 

       www.kpmg.com/saالموقع:  +40004043424فاكس:        +400040434040ھاتف: 

 رأي المحاسب القانوني .2

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

 

 

 القوائم المالية  (و

 

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


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 متعدد األصول المتوازنصندوق األھلي     
 (صندوق المنارة للنمو المتوسط سابقا)  

  (مدار من قبل شركة األھلي المالیة) 

 القوائم المالیة 
 م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  نةلسل         

 مـع 
 لحملة الوحدات تقریر مراجعي الحسابات        

 
 







 

۲ 

 متعدد األصول المتوازنصندوق األھلي 
 (صندوق المنارة للنمو المتوسط سابقا) 

 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

  قائمة المركز المالي 
 م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱كما في 

 ذلك) خالفمالم یذكر ( أمریكيدوالر ألف 
 

 إیضاح 
دیسمبر  ۳۱

 م٦۲۰۱
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٥ 
    
    

    الموجـودات :
 ٦۹۸ ٤،۷٦٤ ۷ نقد وما في حكمھ

 ٥۲،٥۷۱ ۷۱،۰۲۹ (أ)۹ استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة
 ۲۰،٥٦۹ -- (ب)۹ استثمارات محتفظ لتاریخ اإلستحقاق

 ۷۳،۸۳۸ ۷٥،۷۹۳  إجمالي الموجودات
    

    المطلـوبات :
 ۷ --  مستحق لحملة الوحدات على حساب االستردادات

 ۷۳،۸۳۱ ۷٥،۷۹۳  صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات

 ٥۲،٥٦۹ ٥۳،۲۹۸ ۱۰ )رقم (باآلالف –عدد الوحدات القائمة 

 ۱٫٤۰٤٤ ۱٫٤۲۲۱  للوحدة (دوالر أمریكي) –صافي قیمة الموجودات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

۳ 

 متعدد األصول المتوازنصندوق األھلي 
 المنارة للنمو المتوسط سابقا)(صندوق 

 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 قائمة الدخل 
 م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  لسنةل

 ذلك) خالف(مالم یذكر  دوالر أمریكيألف 
 

 إیضاح 
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٦
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱٥
    

    إیرادات إستثمار
 ۳۳٦ ۱۹٦  دخل من صكوك

 ۱،٤٤۲ )٥۹۸(  استثمارات محتفظ بھا للمتاجرةمحققة من بیع  أرباح
 )۲،٥۳٤( ۲،۱۳٥  أرباح / (خسائر) غیر محققة من استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة

 ۱٥ ٤۸ ۸  الربح من عقود المرابحة 
 -- ۲۲۰  إیرادات أخرى

 (۷٤۱) ۲،۰۰۱  إجمالي اإلیرادات
    

    المصروفات
 ۱،۱۱۳ ۱،۰۲۳  أتعاب إدارة 

 ۲٥ ۲۰  مصروفات إداریة
 ٦ ۷  أتعاب مراجعة

 ٥ ٤  مكافأة أعضاء مجلس إدارة الصندوق
 ۳ ۳  أتعاب تدقیق شرعي 

 ۲ ۲  ھیئة السوق المالیة رسوم
 ۱،۱٥٤ ۱،۰٥۹  إجمالي المصروفات

 (۱،۸۹٥) ۹٤۲  صافي الدخل/ (خسائر) للسنة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

٤ 

 متعدد األصول المتوازنصندوق األھلي 
 (صندوق المنارة للنمو المتوسط سابقا)

 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 قائمة التدفقات النقدیة
 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱لسنة المنتھیة في ل

 ذلك) خالف(مالم یذكر  ألف دوالر أمریكي
 

 

 
 ایضاح

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱٦

دیسمبر  ۳۱
 م۲۰۱٥

    
    التدفقات النقدیة من األنشـطة التشـغیلیة:

 (۱،۸۹٥) ۹٤۲   للسنة / (خسائر)صافي الدخل
    تسویة لـ:

 ۱،۱٥٤ ٦۳۰  قیمة الوحدات المعاد إستثمارھا 
 ۲،٥۳٤ (۲،۱۳٥)  (أرباح) / خسائر إستثمارات محتفظ بھا للمتاجرة

  (٥٦۳) ۱،۷۹۳ 
    التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة:

 ٦۷ (۱٦،۳۲۳)  في اإلستثمارات المحتفظ بھا للمتاجرة ) / النقصالزیادة(
 )٦،۸۰۱( ۲۰،٥٦۹  النقص / (الزیادة) في اإلستثمارات المحتفظ بھا لتاریخ اإلستحقاق

 (۲۹) (۷)  لنقص في المستحق لحملة الوحدات على حساب اإلسترداداتا

 (٤،۹۷۰) ۳،٦۷٦  األنشطة التشـغیلیة         (المستخدم في) صافي النقد المتوفر من

    
    التدفقات النقدیة من األنشـطة التمویلیــة:

 ۱۰،۳۲۰ ٥،۱۷۷  متحصالت من وحدات مباعة
 (٦،۲٥٥) (٤،۷۸۷)  قیمـة الوحـدات المســتردة

 ٤،۰٦٥ ۳۹۰  ) األنشـطة التمویلیةالمتوفر منصافي النقد (

    
 (۹۰٥) ٤،۰٦٦  في النقد وما في حكمھ/ (النقص) صافي الزیادة 

    
 ۱،٦۰۳ ٦۹۸ ۷ النقـد وما في حكمـھ في بدایة السنة

    

 ٦۹۸ ٤،۷٦٤ ۷ النقـد وما في حكمـھ في نھایة السنة

 
 
 
 
 

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



 

٥ 

 متعدد األصول المتوازنصندوق األھلي 
 (صندوق المنارة للنمو المتوسط سابقا)

 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

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

 ذلك) خالف(مالم یذكر  دوالر أمریكيألف 
 

 إیضاح 
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٦
دیسمبر  ۳۱ 

 م۲۰۱٥

     
 ۷۰،٥۰۷  ۷۳،۸۳۱  السنةصافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات في بدایة 

 (۱،۸۹٥)  ۹٤۲  / الخسارة للسنةصافي الدخل 
لمعامالت في الوحدات خالل الزیادة في صافي الموجودات عن ا

 السنة
 

 
 

 
 ۱۰،۳۲۰  ٥،۱۷۷  متحصالت من وحدات مباعـة

 ۱،۱٥٤  ٦۳۰ ۸ قیمة الوحدات المعاد اسـتثمارھا
 (٦،۲٥٥)  (٤،۷۸۷)  قیمة الوحدات المســتردة

  ۱،۰۲۰  ٥،۲۱۹ 
 سنةالعائدة لحملة الوحدات في نھایة الصافي الموجودات 

 ۷٥،۷۹۳  ۷۳،۸۳۱ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 األصول المتوازنمتعدد ي صندوق األھل
  (صندوق المنارة للنمو المتوسط 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
(الصندوق) ھو صندوق استثماري  (صندوق المنارة للنمو المتوسط سابقا)صندوق األھلي متعدد األصول المتوازن 

مفتوح متوافق مع أحكام الشریعة اإلسالمیة، تتم إدارتھ بواسطة شركة األھلي كابیتال (مدیر الصندوق)، شركة تابعة 
من لوائح  ۳۰ للبنك 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 كذلك كشركة األھلي المالیة تعمل 
 التالیة:م) یعمل مدیر الصندوق على نشاطات األوراق المالیة ۲۰۰٥یونیو  ۲۸ھـ (۱٤۲٦جمادي األول  ۲۱
 التعاملأ) 

 ب) الترتیب
 ج)اإلدارة

 د) تقدیم المشورة
 ھـ) الحفظ

على المدى المتوسط الى المدى  یھدف الصندوق إلى توفیر توازن بین المحافظة على رأس المال ونمو رأس المال
 الطویل عن طریق اإلستثمار في محافظ متنوعة من األصول

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

 م.۲۰۰۳اكتوبر  ۲نشاطھ في 
 

 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 
والذي یحدد بالتفصیل المتطلبات المتعلقة بكافة الصنادیق داخل المملكة  م)۲۰۱٦مایو  ۲۳ھـ (الموافق  ۱٤۳۷شعبان 
 .السعودیةالعربیة 

 
 التغیرات في شروط وأحكام الصندوق -۳

م، قام مدیر الصندوق بإدخال بعض التعدیالت على شروط وأحكام ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱خالل الفترة المنتھیة في 
 مراجعي الحساباتووأسم الصندوق  االستراتیجیةالصندوق. یتعلق التغییر الرئیسي في الشروط واألحكام بالتغییر في 

  .%۱٫۲٥الى  %۱٫٥للصندوق وأیضا تغییر مصاریف رسوم اإلدارة من 
 

فبرایر  ۲۳من خالل رسالتھا المؤرخة في  السوق المالیةتمت الموافقة على التغییرات في االستراتیجیة من قبل ھیئة 
الحسابات القانونیین للصندوق من خالل رسالتھا المؤرخة في  مراجعيفي حین تمت الموافقة على التغییر في  ۲۰۱٦

. وقد تم إبالغ ھذه التغییرات من قبل مدیر الصندوق إلى مالك الوحدات من خالل خطابھا بتاریخ ۲۰۱٦أبریل  ۱۱
 .۲۰۱٦یونیو  ۲۰. أصبحت الشروط واألحكام المعدلة ساریة المفعول اعتبارا من ۲۰۱٦أبریل  ۱۸

 
 



 األصول المتوازنمتعدد ي صندوق األھل
  (صندوق المنارة للنمو المتوسط سابقا)

 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
  م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  سنةلل

 دوالر أمریكي (مالم یذكر خالف ذلك)ألف 
  

۷ 
 

 االسترداد  االشـتراك / -٤
مفتوح لالشتراك واسترداد الوحدات كل یوم معامالت (االثنین الى الخمیس باعتبارھم أیام عمل في المملكة الصندوق 

العربیة السعودیة والوالیات المتحدة األمریكیة). یتم تحدید صافي قیمة الموجودات للصندوق في كل یوم تقییم (األحد 
إن جمیع معامالت شراء / بیع الوحدات على أساس  ي المملكة العربیة السعودیة).الى الخمیس باعتبارھم أیام عمل ف

صافي قیمة أصول الصندوق، وتحدد بقسمة قیمة صافي أصول الصندوق على عدد الوحدات القائمة قبل إتمام ھذه 
 المعاملة.

 
 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 
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 

ھار مراجعة التقدیرات المحاسبیة في فترة المراجعة والفترات واالفتراضات المتعلقة بھا على أساس مستمر. یتم إظ
 المستقبلیة التي تتأثر بھا.

 
 
 
 
 
 



 األصول المتوازنمتعدد ي صندوق األھل
  (صندوق المنارة للنمو المتوسط 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 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.

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

 (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). 
 

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

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة  -٦

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

إن اإلستثمارات ذات الدفعات الثابتھ أو القابلة للتحدید التي لھا تاریخ استحقاق محدد، والتي لدى اإلدارة النیة 
ستحقاق. ویتم اإلوالقدرة على اإلحتفاظ بھا حتى تاریخ االستحقاق، یتم تصنیفھا كإستثمارات محتفظ بھا لتاریخ 

تصنیف اإلستثمارات محتفظ 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 والتكلفة 

تم قیاس تلك اإلستثمارات بالتكلفة المطفأة بعد خصم خسائر اإلنخفاض في اإلضافیة. وال حقا للقیاس المبدئي، ی
 القیمة، إن وجدت.

یتم تصنیف اإلستثمارات في الصنادیق المشتركة كإستثمارات محتفظ بھا للمتاجرة وتدرج مبدئیا بالتكلفة، والتي 
ق المشتركة تقییم اإلستثمارات في الصنادیتتمثل في القیمة العادلة للمبلغ المدفوع. والحقا لإلثبات المبدئي، یتم 

على أساس سعر الوحدة السائدة في آخر یوم تقییم من السنة. ویتم إثبات األرباح والخسائر غیر المحققة ضمن 
 قائمة الدخل.

 



 األصول المتوازنمتعدد ي صندوق األھل
  (صندوق المنارة للنمو المتوسط 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 اإلستثمارات في الصنادیق المشتركة
 

 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 

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

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

 .الفعالوالقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المخصومة طبقاً لسعر الفائدة األصلي 
 

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

 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
ویل أو لم یقوم الصندوق بتح) ii، أو (وق كافة المخاطر والمنافع لألصلحین تحویل الصند) في iإما ( -ج

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

 تحویل التحكم في األصل.
 

حتفاظ ویل أو اإلبتح یقومدفقات النقدیة من األصل.  ولم حقوق الحصول على الت بتحویل الصندوقعندما یقوم 
د یتم اإلعتراف باألصل الى حفإنھ  صل،بتحویل السیطرة على األ یقومالمنافع من األصل ولم بكافة المخاطر و

 في األصل.المشاركة المستمرة 
 



 األصول المتوازنمتعدد ي صندوق األھل
  (صندوق المنارة للنمو المتوسط سابقا)

 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
  م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  سنةلل

 دوالر أمریكي (مالم یذكر خالف ذلك)ألف 
  

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 ستثماراتالسوقیة لمحفظة االتكلفة والقیمة یتم 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 المحددةوالخسائر المحققة من االستثمارات المباعة یتم إثباتھا كفروق بین متحصالت البیع 

 سط التكلفة. متو
 

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

ریخ قائمة المركز المالي. تدرج الفروقات الناتجة عن تحویل العمالت األجنبیة في قائمة الصرف السائدة في تا
 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 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
لي فقط المایتم إجراء مقاصة بین مبالغ الموجودات والمطلوبات المالیة ویدرج المبلغ الصافي في قائمة المركز 

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

ة، المتعارف علیھا والمطبقة في المملكة العربیة السعودی أساس الصافي فقط عندما تسمح بذلك المعاییر المحاسبیة
 أو أرباح أو خسائر ناشئة من مجموعة تعامالت مثیلة.



 األصول المتوازنمتعدد ي صندوق األھل
  (صندوق المنارة للنمو المتوسط سابقا)

 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
  م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  سنةلل

 دوالر أمریكي (مالم یذكر خالف ذلك)ألف 
  

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  % ۱٫۲٥مدیر الصندوق، بحیث ال تتجاوز المعدل األقصى السنوي بواقع 

 الیومي كما ھو منصوص علیھ في أحكام وشروط الصندوق.
 

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

في السنة من صافي موجودات  %۰٫٥نسبة المصروفات الذي یستطیع مدیر الصندوق استرداده من الصندوق على 
 .الصندوق في أیام التقییم المعنیة. تم استرداد ھذه المصروفات من قبل مدیر الصندوق على أساس قیمتھا الفعلیة

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

 ن التنازل عن ھذه الرسوم وفقا لتقدیر مدیر الصندوق.یمك، قبل مالك الوحدات
 

، خصص مدیر الصندوق وحدات مقابل تسویة الرسوم اإلداریة وغیرھا من النفقات في كل یوم ۲۰۱٦یولیو  ۲۳ حتى
 .تم تسویة تلك المصروفات نقدا الحقاً التقییم، والتي تم إعادة استثمارھا في الصندوق. 

 



 متعدد األصول المتوازنصندوق األھلي 
 سابقا) المتوسط(صندوق المنارة للنمو 

 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة) 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

  م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  سنةلفترة ال
 مالم یذكر خالف ذلك)(دوالر أمریكي ألف 

 

۱۲ 

 استثمارات  -۹
 
 محتفظ بھا للمتاجرة إستثمارات )۱(

 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ 
من  % 

القیمة 
اإلجمالیة 
 التكلفة لإلستثمار

 القیمة
 الدفتریة

    صنادیق تدار من قبل مدیر الصندوق
  ۱٥،٦٥٦   ۱٥،٤٦۰  ۲۲٫۰٤ صندوق األھلي متعدد األصول للدخل اإلضافي 

  ۱۲،۳٦۰   ۱۰،۱۹۷  ۱۷٫٤۰ صندوق األھلي لمؤشر أسھم أمریكا الشمالیة
  ۱۱،۰۸٤   ۱۰،۹۳۱  ۱٥٫٦۱ المتنوع للمتاجرة باللایر السعوديصندوق األھلي 

  ۷،۲۳۰   ۷،۱۹۱  ۱۰٫۱۸ صندوق األھلي للمتاجرة باللایر السعودي
  ۷،۰۹۷   ۷،٦۰۱  ۹٫۹۹ صندوق األھلي لمؤشر أسھم أوروبا

  ٥،۷٦۷   ٥،۹۳٤  ۸٫۱۲ صندوق األھلي لمؤشر أسھم آسیا والباسیفیك
  ۳،٦٦۷   ۳،۹۷۳  ٥٫۱٦ بأسھم األسواق الناشئةصندوق األھلي للمتاجرة 

  ۳،۱٤٤   ۳،۱۳۸  ٤٫٤۳ صندوق األھلي للمتاجرة العالمیة
  ۲،٥۸٤   ۲،۰۹۸  ۳٫٦٤ صندوق األھلي المرن لألسھم السعودیة

  ۲،٤۳۹  ۲،۳۳۸  ۳٫٤۳ صندوق األھلي للمتاجرة باألسھم السعودیة
 ۱ ۱ ۰٫۰۰ األمریكيصندوق األھلي المتنوع للمتاجرة بالدوالر 

 ۱۰۰ ٦۸،۸٦۲ ۷۱،۰۲۹ 
 

 
 م۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱ 
من  % 

القیمة 
اإلجمالیة 
 التكلفة لإلستثمار

 القیمة
 الدفتریة

    صنادیق تدار من قبل مدیر الصندوق
 ۱٤،۱٥۰ ۱۲،۳٤۷ ۱۹٫۳٥ صندوق األھلي لمؤشر أسھم أمریكا الشمالیة 

 ۱۱،۸۸۷ ۱۲،٥۰۸ ۱٦٫۲٥ صندوق األھلي لمؤشر أسھم أوروبا
 ۹،۹۸٥ ۹،۹٤۱ ۱۳٫٦٥ صندوق األھلي للمتاجرة العالمیة

 ٦،٥۸۳ ٦،٤۳٥ ۹٫۰۰ صندوق األھلي المتنوع للمتاجرة بالدوالر األمریكي
 ٦،۱۱۹ ٦،٦۲۹ ۸٫۳۷ صندوق األھلي لمؤشر أسھم آسیا والباسیفیك

    صنادیق تدار من قبل آخرین
 ۲،۰۱۱ ۲،۳۳۹ ۲٫۷٥ أي بي أو فندأشمور 

 ۱،۸۳٦ ۲،۳۳۹ ۲٫٥۱ أي بي أو فندبیث 
 ۸۸ ٥۲،٥۳۸ ٥۲،٥۷۱ 



 متعدد األصول المتوازنصندوق األھلي 
 سابقا) المتوسط(صندوق المنارة للنمو 

 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة) 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

  م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  سنةلفترة ال
 مالم یذكر خالف ذلك)(دوالر أمریكي ألف 

 

۱۳ 

 استثمارات (تابع)  -۹
 استثمارات محتفظ بھا لتاریخ االستحقاق )۲(

 فیما یلي االستثمارات المحتفظ بھا لتاریخ االستحقاق:

 

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۱٦

دیسمبر  ۳۱
 م ۲۰۱٥

   
 ۷،۳٤۲ -- )أ-۲-۹(إیضاح  إستثمارات في عقود مرابحة

 ۱۳،۱۳۳ -- )ب-۲-۹ إیضاح(إستثمارات في الصكوك 
   
 -- ۲۰،٤۷٥ 

 
 عقود المرابحةاستثمارات في  )أ

  
 القیمة الدفتریة التكلفـــــــة من القیمة اإلجمالیة %

    
 ۷،۳٤۲ ۷،۳۲۷ ۱۰٫۰٤ بنك أبو ظبي التجاري 

 
 استثمارات في صكوك )ب

 م۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱ 
من  % معدل الفائدة % 

إجمالي قیمة 
 اإلستثمار

قیمة  التكلفة
 الدفتریة

 شروط السداد

      استثمارات في صكوك بمعدالت معومة
  نقطة أساس ۷٥أشھر سایبر + ٦ الشركة السعودیة العالمیة للبتروكیماویات

٤٫۷۸ 
 

۳،٤۹۸ 
 

 ربع سنوي  ٤۹٦،۳
 ربع سنوي ۲،۱٤٦ ۲،۱٤۲ ۲٫۹۳ نقطة أساس ۱۰۰أشھر سایبر + ٦ شركة المراعي

 نصف سنوي  ۱،٦۱٥ ۱،٦۰۷ ۲٫۲۱ نقطة أساس ۱۱۰أشھر سایبر + ۳ البنك األھلي التجاري
 نصف سنوي ۱،۳٤۸ ۱،۳٤۱ ۱٫۸٤ نقطة أ أساس ۲۰۰أشھر سایبر + ۳ شركة المراعي

      
      صكوك بمعدل فائدة ثابتة

 ربع سنوي ۲،٤٦٥ ۲،٤۳۲ ۳٫۳۷ ٪۳٫٤۷ مجموعة صافوال
 ربع سنوي  ۲،۱٥۷ ۲،۱٤۳ ۲٫۹٥ ٪۲٫۱ الشركة السعودیة للكھرباء

      
  ۱۸٫۰۸ ۱۳،۱٦۳ ۱۳،۲۲۷  

 
 



 متعدد األصول المتوازنصندوق األھلي 
 سابقا) المتوسط(صندوق المنارة للنمو 

 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة) 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

  م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  سنةلفترة ال
 مالم یذكر خالف ذلك)(دوالر أمریكي ألف 

 

۱٤ 

 استثمارات (تابع)  -۹
 

 
 أشھر ٦ 

 إلى سنة
 ۳سنة إلى 
 سنوات

سنوات  ۳
 ٥إلى 

 سنوات
 ٥أكثر من 
 سنوات

تاریخ 
إستحقاق 
 المجموع غیر محدد

       استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة
 ۷۱،۰۲۹ ۷۱،۰۲۹     استثمارات محتفظ لالستحقاق 

 ۷۱،۰۲۹ ۷۱،۰۲۹     م ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱
 ۷۳،۱٤۰ ٥۲،٥۷۱ ۲،٤٤٦ ۲،۱٤۰ ٥،۰۷۷ ۱۰،۹۰٦ م ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱

 
 معامالت وحدات -۱۰

 
 فیما یلي ملخص معامالت الوحدات: 

 المنتھیة لسنةل 
 دیسمبر ۳۱في 

 م۲۰۱٦
 وحـــــــــدات
 (باآلالف)

 المنتھیةنة لسل 
 دیسمبر ۳۱في 

 م۲۰۱٥
 وحــــــدات 

 (باآلالف)
    

 ٤۸،۹٦۱  ٥۲،٥٦۹ السنة الوحدات في بدایة
 ۷،۱۷۸  ۳،٦۸۳ وحدات مباعة 

 ۸۰٥  ٤٥۳ وحدات معاد استثمارھا
 (٤،۳۷٥)  (۳،٤۰۷) وحدات مستردة

 ۳،٦۰۸  ۷۲۹ صافي النقص في الوحدات
 ٥۲،٥٦۹  ٥۳،۲۹۸ سنةالوحدات في نھایة ال

 
) من وحدات %۷٦٫۷۰م: ۲۰۱٥( %۷۹٫۳۳م، 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 

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

 
 طبیعة العالقة الطرف ذو العالقة

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

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

 
 



 متعدد األصول المتوازنصندوق األھلي 
 سابقا) المتوسط(صندوق المنارة للنمو 

 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة) 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

  م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  سنةلفترة ال
 مالم یذكر خالف ذلك)(دوالر أمریكي ألف 

 

۱٥ 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة (تابع)-۱۱
 

 مبلغ المعامالت طبیعة المعامالت الطرف ذو العالقة
 م۲۰۱٥ م۲۰۱٦  
    

 ۱،۱۱۳ ۱،۰۲۳ أتعاب إدارة    شركة األھلي المالیة
مصروفات مدفوعة بالنیابة عن 

 ٤۱ ۳٦ 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 

 للصندوق. 
 
  خاطر االئتمانم

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

الصندوق لمخاطر االئتمان متمثلة في القیمة الدفتریة للنقد وما في األطراف. في تاریخ قائمة المركز المالي، یتعرض 
والذي یتمثل في النقد لدى البنوك المودع لدى بنوك محلیة ذات تصنیف ائتماني إستثمارات محتفظ بھا لإلستحقاق حكمھ 

 .جید
 

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

 
 م۲۰۱٥ م۲۰۱٦ 
 من استثمارات في عقود مرابحة % 

     
 

  
A+ -- ۲۳٪ 
A  -- ۷۷٪ 

 ۱۰۰% ۱۰۰% 
 

 
 
 
 



 متعدد األصول المتوازنصندوق األھلي 
 سابقا) المتوسط(صندوق المنارة للنمو 

 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة) 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

  م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  سنةلفترة ال
 مالم یذكر خالف ذلك)(دوالر أمریكي ألف 

 

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 

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

 
 معدالت أرباح عقود المرابحة ودخل الصكوكمخاطر 

أرباح عقود من احتمال تأثیر التغیرات في معدالت  معدالت أرباح عقود المرابحة ودخل الصكوكتنشأ مخاطر 
لسوقیة على الربحیة المستقبلیة أو القیمة العادلة لألدوات المالیة. إن الصندوق یخضع المرابحة ودخل الصكوك ا

 تلك). إن مدیر الصندوق یدیر ۹المحملة باألصول (إیضاح  معدالت أرباح عقود المرابحة ودخل الصكوكلمخاطر 
 الصكوك إلستثمارات الصندوق. راتالربحیة والدخل لتلك اإلستثمابمراقبة التغیرات في معدالت 

 
 تحلیل الحساسیة لألدوات المالیة ذات معدالت فائدة ثابتة

حیث وفي الصكوك محملة بمعدل فائدة ثابتة.  وبعض االستثماراتإن جمیع إستثمارات الصندوق في ودائع المرابحة 
رات في المطفأة، فإن أي تغی بالتكلفةوتدرج ھذه اإلستثمارات مصنفة كاستثمارات محتفظ بھا لتاریخ االستحقاق  أن

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

 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 
    

 ۹± --± %۱۰ ± بمعدات معومة صكوك
 

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

 .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 المتوازنصندوق األھلي 
 سابقا) المتوسط(صندوق المنارة للنمو 

 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة) 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

  م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  سنةلفترة ال
 مالم یذكر خالف ذلك)(دوالر أمریكي ألف 

 

۱۷ 

   آخـر یوم للتقییـم -۱۳
م). ال یوجد تغیر جوھري في ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱م: ۲۰۱٥م (۲۰۱٦دیسمبر  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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