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صندوق األھلي متعدد األصول المتوازن – التقرير السنوي
أ)

معلومات صندوق االستثمار
.1

أھداف االستثمار
صندوق األھلي متعدد األصول األصول المتوازن ھو صندوق استثماري قابض مفتوح يھدف إلى تحقيق التوازن بين نمو وحماية رأس
المال على المدى المتوسط والطويل ،من خالل االستثمار في محفظة متنوعة من فئات األصول.

 .2سياسات االستثمار وممارساته
يستثمر الصندوق في أصول متعددة كما موضح أدناه تشمل األوراق المالية التالية:
 وحدات صناديق أسواق النقد والدخل الثابت المتوافقة مع المعايير الشرعية :يشمل ذلك ،أسواق النقد بما في ذلك المرابحة المباشرة
وصفقات تمويل التجارة ،والصكوك وتشمل اإلصدارات األولية للصكوك ،األوراق المالية المرتبطة بمؤشر الصكوك ،األوراق المالية
المدعومة بأصول.
 وحدات صناديق األسهم المدرجة ،والطروحات العامة األولية لألسهم ،وحقوق األولوية ،وصناديق المؤشرات التي تستثمر في األسهم
المدرجة .ETF
 االستثمارات األخرى المتوافقة مع المعايير الشرعية منها على سبيل المثال ال الحصر وحدات صناديق مؤشرات الذهب ،Gold ETFs
وحدات الصناديق العقارية المدرة للدخل ،والصناديق االستثمارية العقارية (ريتس)  ،REITsوالصناديق المدرة للدخل مثل وحدات
صناديق اإلجارة (.)Leasing Funds
 .3سياسة توزيع الدخل و األرباح
يتم إعادة استثمار الدخل واألرباح في الصندوق ،وال يتم توزيع أي دخل وأرباح على مالكي الوحدات.
 .4تتاح تقارير الصندوق عند الطلب وبدون مقابل

ب) أداء الصندوق
 .1الجدول التالي يقارن بين بيانات صافي قيمة أصول الصندوق للسنوات الثالث األخيرة:


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



إجمالي نسبة الرسوم والمصروفات

2114

2112

2112

السنة

75،050،105,07

71،342،421,70

70،744،700,21

صافي قيمة األصول لكل وحدة*

0,22

0,25

0,24

أعلى سعر وحدة*

0,20

0,23

0,22

أقل سعر وحدة*

0,14

0,17

0,00

23،400،714,43

04،002،235,00

01،447،312,37

-

-

-

٪0,04

٪0,07

٪0,24

صافي قيمة األصول*

عدد الوحدات
األرباح الموزعة
إجمالي نسبة الرسوم والمصروفات
* بالدوالر األمريكي

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

سنة

 3سنوات

 2سنوات

 11سنوات

٪0,40

٪5,07 -

٪4,02

٪5,31

 .3العائد اإلجمالي السنوي لكل سنة من السنوات المالية العشر الماضية
2112

2112

2112

2112

2111

2111

2112

2113

2114

2112

2112

السنة
العائد %

05.4

11511

115.2-

155.4

.515

551.-

0554

7555

4550

1505-

151.

المؤشر %

14524

11500

14500-

17504

5571

1521-

55.1

11551

5557

4520

5551

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

الرسوم والمصروفات

النسبة المئوية

رسوم اإلدارة

٪1550

مراجعة حسابات الصندوق

٪45447

العمليات اإلدارية

٪45410

ھيئة السوق المالية

٪45445

تداول

٪45441

المراجعة الشرعية

٪45440

مجلس إدارة الصندوق

٪45440

مجموع الرسوم والمصاريف

٪24.1

 .2تغيرات جوھرية حدثت خالل الفترة
في عام 4500م ،تم تغيير استراتيجية الصندوق بزيادة تنوع فئات األصول وتغيير منھجية توزيع األصول ألجل تحسين األداء .وشملت
أھم التغيرات :إعادة ھيكلة الصندوق ،وتغيير المؤشر المعياري للصندوق ،وتخفيض رسوم اإلدارة (من  ٪0,0الى  ،)٪0,40وزيادة عدد
أيام التقويم لخمسة أيام في األسبوع بدال من مرتين في األسبوع ،وقد بدأ العمل باالستراتيجية اعتبارا من  45يونيو 4500م.

 .2ممارسات التصويت السنوية
لم تتم أي ممارسات تصويتية خالل العام.

 .2تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي
يتكون مجلس إدارة الصندوق من األعضاء التالية أسماءھم ،تم تعيينھم من قبل مدير الصندوق بعد موافقة ھيئة السوق المالية:
نايف بن مسند المسند

رئيسا لمجلس إدارة الصندوق

لويد كورا

عضو غير مستقل

بسمة بنت مزيد التويجري

عضو مستقل

عبدالعزيز بن صالح أبا الخيل

عضو مستقل

عقد مجلس إدارة الصندوق ثالثة اجتماعات خالل العام 4500م ،وفيما يلي ملخصا ألھم القرارات التي تم إقرارھا والمواضيع التي تمت
مناقشتھا من قبل مجلس إدارة الصندوق:
 مناقشة أداء الصندوق خالل العام :حقق صندوق عائدا بنسبة ( ٪0,40+بعد خصم الرسوم) مقابل  ٪1,14+للمؤشر ،أي بفارق قدره
 457نقاط أساس.
 وافق مجلس إدارة الصندوق على تعيين كي بي ام جي الفوزان وشركاه كمراجع لحسابات 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.

ج) مدير الصندوق
 .1اسم وعنوان مدير الصندوق
شركة األھلي المالية ،المملكة العربية السعودية
البرج ب ،طريق الملك سعود ،ص.ب ،44400 .الرياض 00240
ھاتف+ 400003727050 :

فاكس+400002505524 :

الموقعwww.ncbc.com :

 .2مدير الصندوق من الباطن و/أو مستشاريين االستثمار
ال يوجد

 .3أنشطة االستثمار
خالل السنة ،أبقى الصندوق على موقفه من حيث خفض االستثمار في األسھم وزيادة نسبة االستثمار في األصول المدرة للدخل .وكان
التركيز ھذا العام على تعزيز عائد الصندوق وتنويع االستثمارات بإضافة فئات أصول جديدة .وفي فئة األسھم ،أضاف الصندوق األسھم
السعودية واليابانية وزاد االستثمار في الصكوك من نحو  ٪45إلى حوالي  ٪15مع التركيز على مدة االستحقاق القصيرة .وتم إضافة فئة
أصول جديدة (االستثمارات المدرة للدخل) للصندوق للمرة األولى .وفي نھاية الفترة ،أبقى الصندوق االستثمار في األسھم منخفضا نسبة
إلى المؤشر المعياري.
 .4أداء الصندوق
في عام  ،4500حقق صندوق عائدا بنسبة ( ٪0,40+بعد خصم الرسوم) مقابل  ٪1,14+للمؤشر ،أي بفارق قدره  457نقاط أساس.
ويعود ھذا الفارق إلى الفترة التي سبقت تنفيذ االستراتيجية الجديدة .
ويعزى ضعف أداء الصندوق بدرجة أساسية لضعف أداء سوق األسھم ،واالستراتيجية المتبعة بخفض االستثمار في األسھم األمريكية
وزيادته في األسھم األوروبية ،وفي المقابل أسھمت االستثمارات البديلة واستثمارات الدخل الثابت بشكل إيجابي في أداء الصندوق.

 .2تغيرات حدثت في شروط وأحكام الصندوق


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



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



اعتماد التقويم اليومي لوحدات الصندوق بدال من مرتين أسبوعيا.



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



استبدال مدققي الحسابات إيرنست ويونغ بـ كي بي ام جي ( )KPMGالفوزان وشركاه.



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

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

رسوم اإلدارة

صندوق األھلي المتنوع بالدوالر األمريكي

ال يــوجــــد

صندوق األھلي المتنوع باللاير السعودي

ال يــوجــــد

صندوق األھلي المرن لألسھم السعودية

ال يــوجــــد

صندوق األھلي للمتاجرة العالمية

ال يــوجــــد

صندوق األھلي للمتاجرة بأسھم األسواق الناشئة

ال يــوجــــد

صندوق األھلي للمتاجرة باألسھم السعودية

ال يــوجــــد

صندوق األھلي للمتاجرة باللاير السعودي

ال يــوجــــد

صندوق األھلي لمؤشر أسھم آسيا والباسيفيك

ال يــوجــــد

صندوق األھلي لمؤشر أسھم أمريكا الشمالية

ال يــوجــــد

صندوق األھلي لمؤشر أسھم أوروبا

ال يــوجــــد

صندوق األھلي متعدد األصول للدخل اإلضافي

ال يــوجــــد

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

د)

أمين الحفظ
 .1اسم وعنوان أمين الحفظ
شركة األھلي المالية ،المملكة العربية السعودية
البرج ب ،طريق الملك سعود ،ص.ب ،44400 .الرياض 00240
ھاتف + 400003727050 :فاكس+400002505524 :

الموقعwww.ncbc.com :

 .2واجبات ومسؤوليات أمين الحفظ
 يعد أمين الحفظ مسؤوالا عن التزاماته وفقا ألحكام ھذه الالئحة ،سواء أأدى مسؤولياته بشكل مباشر أم كلف بھا طرفا ثالثا بموجب
أحكام الئحة صناديق االستثمار أو الئحة األشخاص المرخص لھم .ويُعد أمين الحفظ مسؤوالا تجاه مدير الصندوق ومالكي الوحدات


عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتيال أو إھمال أو سوء تصرف أو تقصيره المتعمد.
يعد أمين الحفظ مسؤوالا عن حفظ أصول الصندوق وحمايتھا لصالح مالكي الوحدات ،وھو مسؤول كذلك عن اتخاذ جميع اإلجراءات
اإلدارية الالزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.

 .3رأي أمين الحفظ


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



يؤكد أمين الحفظ أنه تم تقويم وحساب سعر الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق.



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

ه) المحاسب القانوني
 .1اسم وعنوان المحاسب القانوني
كي بي ام جي الفوزان وشركاه
مركز زھران لألعمال – شارع األمير سلطان ص.ب  ،00573جدة  40012المملكة العربية السعودية،
ھاتف+400040434040 :

فاكس +40004043424 :الموقعwww.kpmg.com/sa :

 .2رأي المحاسب القانوني
أُعدت القوائم المالية وروجعت وفقا ا لمعايير المحاسبة الصادرة عن الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

و) القوائم المالية

ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻣﺗﻌدد اﻷﺻول اﻟﻣﺗوازن
)ﺻﻧدوق اﻟﻣﻧﺎرة ﻟﻠﻧﻣو اﻟﻣﺗوﺳط ﺳﺎﺑﻘﺎ(
)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ(

اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٦م
ﻣـﻊ
ﺗﻘرﯾر ﻣراﺟﻌﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻟﺣﻣﻠﺔ اﻟوﺣدات

ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻣﺗﻌدد اﻷﺻول اﻟﻣﺗوازن
)ﺻﻧدوق اﻟﻣﻧﺎرة ﻟﻠﻧﻣو اﻟﻣﺗوﺳط ﺳﺎﺑﻘﺎ(

)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ(
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٦م
أﻟف دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ )ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﺧﻼف ذﻟك(

إﯾﺿﺎح

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

۷
)۹أ(
)۹ب(

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۱٦م

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۱٥م

٤،۷٦٤
۷۱،۰۲۹
--

٦۹۸
٥۲،٥۷۱
۲۰،٥٦۹

۷٥،۷۹۳

۷۳،۸۳۸

اﻟﻣطﻠـوﺑﺎت :
ﻣﺳﺗﺣق ﻟﺣﻣﻠﺔ اﻟوﺣدات ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻻﺳﺗردادات

--

۷

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻌﺎﺋدة ﻟﺣﻣﻠﺔ اﻟوﺣدات

۷٥،۷۹۳

۷۳،۸۳۱

٥۳،۲۹۸

٥۲،٥٦۹

۱٫٤۲۲۱

۱٫٤۰٤٤

ﻋدد اﻟوﺣدات اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ – ﺑﺎﻵﻻف) رﻗم(

۱۰

ﺻﺎﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات – ﻟﻠوﺣدة )دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ(

ﺗﻌﺗﺑر اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن ) (۱إﻟﻰ )(۱٤
ﺟزءاً ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ.
۲

ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻣﺗﻌدد اﻷﺻول اﻟﻣﺗوازن
)ﺻﻧدوق اﻟﻣﻧﺎرة ﻟﻠﻧﻣو اﻟﻣﺗوﺳط ﺳﺎﺑﻘﺎ(

)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ(

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٦م
أﻟف دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ )ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﺧﻼف ذﻟك(

إﯾﺿﺎح
إﯾرادات إﺳﺗﺛﻣﺎر
دﺧل ﻣن ﺻﻛوك
أرﺑﺎح ﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣن ﺑﯾﻊ اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة
أرﺑﺎح ) /ﺧﺳﺎﺋر( ﻏﯾر ﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣن اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة
اﻟرﺑﺢ ﻣن ﻋﻘود اﻟﻣراﺑﺣﺔ

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۱٦م

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۱٥م

۱۹٦
)(٥۹۸
۲،۱۳٥
٤۸

۳۳٦
۱،٤٤۲
)(۲،٥۳٤
۱٥

إﯾرادات أﺧرى

۲۲۰

--

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹﯾرادات

۲،۰۰۱

)(۷٤۱

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

۸

۱،۰۲۳

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺻروﻓﺎت
ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧل) /ﺧﺳﺎﺋر( ﻟﻠﺳﻧﺔ

۲۰
۷
٤
۳
۲
۱،۰٥۹

۱،۱۱۳
۲٥
٦
٥
۳
۲
۱،۱٥٤

۹٤۲

)(۱،۸۹٥

ﺗﻌﺗﺑر اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن ) (۱إﻟﻰ )(۱٤
ﺟزءاً ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ.

۳

ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻣﺗﻌدد اﻷﺻول اﻟﻣﺗوازن
)ﺻﻧدوق اﻟﻣﻧﺎرة ﻟﻠﻧﻣو اﻟﻣﺗوﺳط ﺳﺎﺑﻘﺎ(

)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ(

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٦م
أﻟف دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ )ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﺧﻼف ذﻟك(

اﯾﺿﺎح
اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﻧﺷـطﺔ اﻟﺗﺷـﻐﯾﻠﯾﺔ:
ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧل) /ﺧﺳﺎﺋر( ﻟﻠﺳﻧﺔ
ﺗﺳوﯾﺔ ﻟـ:
ﻗﯾﻣﺔ اﻟوﺣدات اﻟﻣﻌﺎد إﺳﺗﺛﻣﺎرھﺎ
)أرﺑﺎح(  /ﺧﺳﺎﺋر إﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة
اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ:
)اﻟزﯾﺎدة(  /اﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة
اﻟﻧﻘص ) /اﻟزﯾﺎدة( ﻓﻲ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺳﺗﺣﻘﺎق
اﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺣق ﻟﺣﻣﻠﺔ اﻟوﺣدات ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻹﺳﺗردادات
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﻘد اﻟﻣﺗوﻓر ﻣن )اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ( اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷـﻐﯾﻠﯾﺔ
اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﻧﺷـطﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾــﺔ:
ﻣﺗﺣﺻﻼت ﻣن وﺣدات ﻣﺑﺎﻋﺔ

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۱٦م

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۱٥م

۹٤۲

)(۱،۸۹٥

٦۳۰
)(۲،۱۳٥

۱،۱٥٤
۲،٥۳٤

)(٥٦۳

۱،۷۹۳

)(۱٦،۳۲۳
۲۰،٥٦۹
)(۷

٦۷
)(٦،۸۰۱
)(۲۹

۳،٦۷٦

)(٤،۹۷۰

٥،۱۷۷
)(٤،۷۸۷

۱۰،۳۲۰
)(٦،۲٥٥

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﻘد )اﻟﻣﺗوﻓر ﻣن( اﻷﻧﺷـطﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ

۳۹۰

٤،۰٦٥

ﺻﺎﻓﻲ اﻟزﯾﺎدة ) /اﻟﻧﻘص( ﻓﻲ اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ

٤،۰٦٦

)(۹۰٥

اﻟﻧﻘـد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣـﮫ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

۷

٦۹۸

۱،٦۰۳

اﻟﻧﻘـد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣـﮫ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

۷

٤،۷٦٤

٦۹۸

ﻗﯾﻣـﺔ اﻟوﺣـدات اﻟﻣﺳــﺗردة

ﺗﻌﺗﺑر اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن ) (۱إﻟﻰ )(۱٤
ﺟزءاً ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ.
٤

ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻣﺗﻌدد اﻷﺻول اﻟﻣﺗوازن
)ﺻﻧدوق اﻟﻣﻧﺎرة ﻟﻠﻧﻣو اﻟﻣﺗوﺳط ﺳﺎﺑﻘﺎ(
)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ(

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻌﺎﺋدة ﻟﺣﻣﻠﺔ اﻟوﺣدات
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٦م
أﻟف دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ )ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﺧﻼف ذﻟك(
 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
إﯾﺿﺎح ۲۰۱٦م

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۱٥م

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻌﺎﺋدة ﻟﺣﻣﻠﺔ اﻟوﺣدات ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧل  /اﻟﺧﺳﺎرة ﻟﻠﺳﻧﺔ
اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ اﻟوﺣدات ﺧﻼل
اﻟﺳﻧﺔ

۷۳،۸۳۱
۹٤۲

۷۰،٥۰۷
)(۱،۸۹٥

ﻣﺗﺣﺻﻼت ﻣن وﺣدات ﻣﺑﺎﻋـﺔ
ﻗﯾﻣﺔ اﻟوﺣدات اﻟﻣﻌﺎد اﺳـﺗﺛﻣﺎرھﺎ
ﻗﯾﻣﺔ اﻟوﺣدات اﻟﻣﺳــﺗردة

٥،۱۷۷
٦۳۰
)(٤،۷۸۷

۱۰،۳۲۰
۱،۱٥٤
)(٦،۲٥٥

۱،۰۲۰

٥،۲۱۹

۷٥،۷۹۳

۷۳،۸۳۱

۸

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻌﺎﺋدة ﻟﺣﻣﻠﺔ اﻟوﺣدات ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

ﺗﻌﺗﺑر اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن ) (۱إﻟﻰ )(۱٤
ﺟزءاً ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ.

٥

ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻣﺗﻌدد اﻷﺻول اﻟﻣﺗوازن
)ﺻﻧدوق اﻟﻣﻧﺎرة ﻟﻠﻧﻣو اﻟﻣﺗوﺳط ﺳﺎﺑﻘﺎ(

)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٦م
أﻟف دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ )ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﺧﻼف ذﻟك(
 -۱اﻟﺻـﻧدوق وأﻧﺷطﺗﮫ
ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻣﺗﻌدد اﻷﺻول اﻟﻣﺗوازن )ﺻﻧدوق اﻟﻣﻧﺎرة ﻟﻠﻧﻣو اﻟﻣﺗوﺳط ﺳﺎﺑﻘﺎ( )اﻟﺻﻧدوق( ھو ﺻﻧدوق اﺳﺗﺛﻣﺎري
ﻣﻔﺗوح ﻣﺗواﻓق ﻣﻊ أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،ﺗﺗم إدارﺗﮫ ﺑواﺳطﺔ ﺷرﻛﺔ اﻷھﻠﻲ ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل )ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق( ،ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻠﺑﻧك اﻷھﻠﻲ اﻟﺗﺟﺎري )اﻟﺑﻧك( ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺣﻣﻠﺔ وﺣدات اﻟﺻﻧدوق .ﺗم ﺗﺄﺳﯾس اﻟﺻﻧدوق ﺑﻣوﺟب ﻧص اﻟﻣﺎدة  ۳۰ﻣن ﻟواﺋﺢ
اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟﺻﺎدرة ﻋن ھﯾﺋﺔ ﺳوق اﻟﻣﺎل.
ﺗﻌﻣل ﺷرﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛذﻟك ﻛﺄﻣﯾن ﺣﻔظ اﻟﺻﻧدوق .وﻓﻘﺎ ً ﻟﻘرار ھﯾﺋﺔ ﺳوق اﻟﻣﺎل 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 إﻟﻰ ﺗوﻓﯾر ﺗوازن ﺑﯾن اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل وﻧﻣو رأس اﻟﻣﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻰ اﻟﻣدى
اﻟطوﯾل ﻋن طرﯾق اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓظ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن اﻷﺻول
ﺗم اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺣﻛﺎم وﺷروط اﻟﺻﻧدوق ﻓﻲ اﻷﺻل ﻣن ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺳﻌودي وواﻓﻘت ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻻﺣﻘﺎ ً ھﯾﺋﺔ
اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣوﺟب ﺧطﺎﺑﮭﺎ اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  ۱۸ذي اﻟﺣﺟﺔ ۱٤۲۹ھـ )اﻟﻣواﻓق  ۱٦دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۰۸م( .ﺑﺎﺷر اﻟﺻﻧدوق
ﻧﺷﺎطﮫ ﻓﻲ  ۲اﻛﺗوﺑر ۲۰۰۳م.
 -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( واﻟذي ﯾﺣدد ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟﺻﻧﺎدﯾق داﺧل اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ.
 -۳اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺷروط وأﺣﻛﺎم اﻟﺻﻧدوق
ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٦م ،ﻗﺎم ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق ﺑﺈدﺧﺎل ﺑﻌض اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﺷروط وأﺣﻛﺎم
اﻟﺻﻧدوق .ﯾﺗﻌﻠق اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺷروط واﻷﺣﻛﺎم ﺑﺎﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ وأﺳم اﻟﺻﻧدوق وﻣراﺟﻌﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
ﻟﻠﺻﻧدوق وأﯾﺿﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺻﺎرﯾف رﺳوم اﻹدارة ﻣن  %۱٫٥اﻟﻰ .%۱٫۲٥
ﺗﻣت اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل ھﯾﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل رﺳﺎﻟﺗﮭﺎ اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ  ۲۳ﻓﺑراﯾر
 ۲۰۱٦ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﻣت اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﻣراﺟﻌﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن ﻟﻠﺻﻧدوق ﻣن ﺧﻼل رﺳﺎﻟﺗﮭﺎ اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ
 ۱۱أﺑرﯾل  .۲۰۱٦وﻗد ﺗم إﺑﻼغ ھذه اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻣن ﻗﺑل ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق إﻟﻰ ﻣﺎﻟك اﻟوﺣدات ﻣن ﺧﻼل ﺧطﺎﺑﮭﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ
 ۱۸أﺑرﯾل  .۲۰۱٦أﺻﺑﺣت اﻟﺷروط واﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌول اﻋﺗﺑﺎرا ﻣن  ۲۰ﯾوﻧﯾو .۲۰۱٦

٦

ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻣﺗﻌدد اﻷﺻول اﻟﻣﺗوازن
)ﺻﻧدوق اﻟﻣﻧﺎرة ﻟﻠﻧﻣو اﻟﻣﺗوﺳط ﺳﺎﺑﻘﺎ(

)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٦م
أﻟف دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ )ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﺧﻼف ذﻟك(
 -٤اﻻﺷـﺗراك  /اﻻﺳﺗرداد
اﻟﺻﻧدوق ﻣﻔﺗوح ﻟﻼﺷﺗراك واﺳﺗرداد اﻟوﺣدات ﻛل ﯾوم ﻣﻌﺎﻣﻼت )اﻻﺛﻧﯾن اﻟﻰ اﻟﺧﻣﯾس ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھم أﯾﺎم ﻋﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ واﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ( .ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﺻﺎﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات ﻟﻠﺻﻧدوق ﻓﻲ ﻛل ﯾوم ﺗﻘﯾﯾم )اﻷﺣد
اﻟﻰ اﻟﺧﻣﯾس ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھم أﯾﺎم ﻋﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ( .إن ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷراء  /ﺑﯾﻊ اﻟوﺣدات ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
ﺻﺎﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ أﺻول اﻟﺻﻧدوق ،وﺗﺣدد ﺑﻘﺳﻣﺔ ﻗﯾﻣﺔ ﺻﺎﻓﻲ أﺻول اﻟﺻﻧدوق ﻋﻠﻰ ﻋدد اﻟوﺣدات اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻗﺑل إﺗﻣﺎم ھذه
اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ.
 -٥أﺳس 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
.(۱۳

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

ﻋﻣﻠﺔ اﻟﻌرض واﻟﻧﺷﺎط
ﺗم ﻋرض ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ وھﻲ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﻧﺷﺎط ﻟﻠﺻﻧدوق .ﺗم ﺗﻘرﯾب ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ
ﺑﺎﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ 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.

۷

ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻣﺗﻌدد اﻷﺻول اﻟﻣﺗوازن
)ﺻﻧدوق اﻟﻣﻧﺎرة ﻟﻠﻧﻣو اﻟﻣﺗوﺳط ﺳﺎﺑﻘﺎ(

)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٦م
أﻟف دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ )ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﺧﻼف ذﻟك(
 -٥أﺳس اﻹﻋداد )ﺗﺎﺑﻊ(

اﺳﺗﺧدام اﻷﺣﻛﺎم واﻟﺗﻘدﯾرات)ﺗﺎﺑﻊ(

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.
• 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.
 -٦اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ
ﺗم ﺗطﺑﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟواردة أدﻧﺎه ﺑﺷﻛل ﺛﺎﺑت ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
أ -اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات
إن اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات ذات اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﺛﺎﺑﺗﮫ أو اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣدﯾد اﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎق ﻣﺣدد ،واﻟﺗﻲ ﻟدى اﻹدارة اﻟﻧﯾﺔ
واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻹﺣﺗﻔﺎظ ﺑﮭﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ،ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ ﻛﺈﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺳﺗﺣﻘﺎق .وﯾﺗم
ﺗﺻﻧﯾف اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺳﺗﺣﻘﺎق .وﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﻋﻘود اﻟﻣراﺑﺣﺔ واﻟﺻﻛوك
ﻛﺈﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺳﺗﺣﻘﺎق وﺗدرج ﻣﺑدﺋﯾﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ .وﻻ ﺣﻘﺎ ﻟﻠﻘﯾﺎس اﻟﻣﺑدﺋﻲ ،ﯾﺗم ﻗﯾﺎس ﺗﻠك اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﺑﻌد ﺧﺻم ﺧﺳﺎﺋر اﻹﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ
اﻟﻘﯾﻣﺔ ،إن وﺟدت.
ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻛﺈﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة وﺗدرج ﻣﺑدﺋﯾﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ،واﻟﺗﻲ
ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣدﻓوع .وﻻﺣﻘﺎ ﻟﻺﺛﺑﺎت اﻟﻣﺑدﺋﻲ ،ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻌر اﻟوﺣدة اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ آﺧر ﯾوم ﺗﻘﯾﯾم ﻣن اﻟﺳﻧﺔ .وﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر ﻏﯾر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﺿﻣن
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل.

۸

ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻣﺗﻌدد اﻷﺻول اﻟﻣﺗوازن
)ﺻﻧدوق اﻟﻣﻧﺎرة ﻟﻠﻧﻣو اﻟﻣﺗوﺳط ﺳﺎﺑﻘﺎ(

)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٦م
أﻟف دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ )ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﺧﻼف ذﻟك(
 -٦اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
ب -ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻋﻘود اﻟﻣراﺑﺣﺔ واﻟﺻﻛوك ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺳوﯾﺔ وﺗﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن
اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺗﺎﺟرة.
ج -إﻧﺧﻔﺎض 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 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 ) (iﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﺣوﯾل اﻟﺻﻧدوق ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﻟﻸﺻل ،أو ) (iiﻟم ﯾﻘوم اﻟﺻﻧدوق ﺑﺗﺣوﯾل أو
اﻹﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﻟﻸﺻل وﻟﻛن ﺣوﻟت اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻷﺻل .ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﺣوﯾل ﺣﻘوق اﻟﺻﻧدوق
ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﺻل ،أو ﺣﺗﻰ ﻟم ﯾﺣول أو أﺳﺗﻠم ﻛل ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﻟﻸﺻل أو
ﺗﺣوﯾل اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ 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.

۹

ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻣﺗﻌدد اﻷﺻول اﻟﻣﺗوازن
)ﺻﻧدوق اﻟﻣﻧﺎرة ﻟﻠﻧﻣو اﻟﻣﺗوﺳط ﺳﺎﺑﻘﺎ(

)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٦م
أﻟف دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ )ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﺧﻼف ذﻟك(
 -٦اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
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 ﻛﻔروق ﺑﯾن ﻣﺗﺣﺻﻼت اﻟﺑﯾﻊ واﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺣددة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
ﻣﺗوﺳط اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ.

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 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.
۱۰

ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻣﺗﻌدد اﻷﺻول اﻟﻣﺗوازن
)ﺻﻧدوق اﻟﻣﻧﺎرة ﻟﻠﻧﻣو اﻟﻣﺗوﺳط ﺳﺎﺑﻘﺎ(

)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٦م
أﻟف دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ )ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﺧﻼف ذﻟك(
 -۷اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ
ﯾﺗﻣﺛل اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﻘد اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮫ ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺟﺎرﯾﺔ ﻟدى اﻟﺑﻧك اﻷھﻠﻲ )طرف ذو ﻋﻼﻗﺔ(.
 -۸أﺗﻌﺎب 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  % ۱٫۲٥ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ ﻣن ﺻﺎﻓﻲ ﻣوﺟودات اﻟﺻﻧدوق
اﻟﯾوﻣﻲ ﻛﻣﺎ ھو ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ أﺣﻛﺎم وﺷروط اﻟﺻﻧدوق.
ً
ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﺻﻧدوق واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺗﻌﺎب اﻟﻣراﺟﻌﺔ واﻟﺗدﻗﯾق وأﺗﻌﺎب
ﻛﻣﺎ ﯾﺣق ﻟﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق اﺳﺗرداد اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻣﻧﻔﻘﺔ
اﻟﺣﻔظ واﻹﺳﺗﺷﺎرات وﻣﺻروﻓﺎت ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻷﺗﻌﺎب اﻷﺧرى اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ .ﯾﻘﺗﺻر اﻟﺣد اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻣﺑﻠﻎ ھذه
اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟذي ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق اﺳﺗرداده ﻣن اﻟﺻﻧدوق ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ  %۰٫٥ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ ﻣن ﺻﺎﻓﻲ ﻣوﺟودات
اﻟﺻﻧدوق ﻓﻲ أﯾﺎم اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ .ﺗم اﺳﺗرداد ھذه اﻟﻣﺻروﻓﺎت ﻣن ﻗﺑل ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ.
وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﯾﺣق ﻟﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ رﺳوم اﻻﺷﺗراك ﺑـ  ٪۲ﻓﻲ وﻗت اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق ﻣن
ﻗﺑل ﻣﺎﻟك اﻟوﺣدات ،ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻧﺎزل ﻋن ھذه اﻟرﺳوم وﻓﻘﺎ ﻟﺗﻘدﯾر ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق.
ﺣﺗﻰ  ۲۳ﯾوﻟﯾو  ،۲۰۱٦ﺧﺻص ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق وﺣدات ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺳوﯾﺔ اﻟرﺳوم اﻹدارﯾﺔ وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻧﻔﻘﺎت ﻓﻲ ﻛل ﯾوم
اﻟﺗﻘﯾﯾم ،واﻟﺗﻲ ﺗم إﻋﺎدة اﺳﺗﺛﻣﺎرھﺎ ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق .ﻻﺣﻘﺎ ً ﺗم ﺗﺳوﯾﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﺻروﻓﺎت ﻧﻘدا.

۱۱

ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻣﺗﻌدد اﻷﺻول اﻟﻣﺗوازن
)ﺻﻧدوق اﻟﻣﻧﺎرة ﻟﻠﻧﻣو اﻟﻣﺗوﺳط ﺳﺎﺑﻘﺎ(
)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻔﺗرة اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٦م
أﻟف دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ )ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﺧﻼف ذﻟك(

 -۹اﺳﺗﺛﻣﺎرات
) (۱إﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٦م

ﺻﻧﺎدﯾق ﺗدار ﻣن ﻗﺑل ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق
ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻣﺗﻌدد اﻷﺻول ﻟﻠدﺧل اﻹﺿﺎﻓﻲ
ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻟﻣؤﺷر أﺳﮭم أﻣرﯾﻛﺎ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ اﻟﻣﺗﻧوع ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي
ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي
ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻟﻣؤﺷر أﺳﮭم أوروﺑﺎ
ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻟﻣؤﺷر أﺳﮭم آﺳﯾﺎ واﻟﺑﺎﺳﯾﻔﯾك
ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺄﺳﮭم اﻷﺳواق اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ
ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ اﻟﻣرن ﻟﻸﺳﮭم اﻟﺳﻌودﯾﺔ
ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻷﺳﮭم اﻟﺳﻌودﯾﺔ
ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ اﻟﻣﺗﻧوع ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ

 %ﻣن
اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎر

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ

اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟدﻓﺗرﯾﺔ

۲۲٫۰٤
۱۷٫٤۰
۱٥٫٦۱
۱۰٫۱۸
۹٫۹۹
۸٫۱۲
٥٫۱٦
٤٫٤۳
۳٫٦٤
۳٫٤۳

۱٥،٤٦۰
۱۰،۱۹۷
۱۰،۹۳۱
۷،۱۹۱
۷،٦۰۱
٥،۹۳٤
۳،۹۷۳
۳،۱۳۸
۲،۰۹۸
۲،۳۳۸

۱٥،٦٥٦
۱۲،۳٦۰
۱۱،۰۸٤
۷،۲۳۰
۷،۰۹۷
٥،۷٦۷
۳،٦٦۷
۳،۱٤٤
۲،٥۸٤
۲،٤۳۹

۰٫۰۰

۱

۱

۱۰۰

٦۸،۸٦۲

۷۱،۰۲۹

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٥م

ﺻﻧﺎدﯾق ﺗدار ﻣن ﻗﺑل ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق
ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻟﻣؤﺷر أﺳﮭم أﻣرﯾﻛﺎ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻟﻣؤﺷر أﺳﮭم أوروﺑﺎ
ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ اﻟﻣﺗﻧوع ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ
ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻟﻣؤﺷر أﺳﮭم آﺳﯾﺎ واﻟﺑﺎﺳﯾﻔﯾك
ﺻﻧﺎدﯾق ﺗدار ﻣن ﻗﺑل آﺧرﯾن
أﺷﻣور أي ﺑﻲ أو ﻓﻧد
ﺑﯾث أي ﺑﻲ أو ﻓﻧد

۱۲

 %ﻣن
اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎر

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ

اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟدﻓﺗرﯾﺔ

۱۹٫۳٥
۱٦٫۲٥
۱۳٫٦٥
۹٫۰۰
۸٫۳۷

۱۲،۳٤۷
۱۲،٥۰۸
۹،۹٤۱
٦،٤۳٥
٦،٦۲۹

۱٤،۱٥۰
۱۱،۸۸۷
۹،۹۸٥
٦،٥۸۳
٦،۱۱۹

۲٫۷٥
۲٫٥۱

۲،۳۳۹
۲،۳۳۹

۲،۰۱۱
۱،۸۳٦

۸۸

٥۲،٥۳۸

٥۲،٥۷۱

ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻣﺗﻌدد اﻷﺻول اﻟﻣﺗوازن
)ﺻﻧدوق اﻟﻣﻧﺎرة ﻟﻠﻧﻣو اﻟﻣﺗوﺳط ﺳﺎﺑﻘﺎ(
)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻔﺗرة اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٦م
أﻟف دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ )ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﺧﻼف ذﻟك(

 -۹اﺳﺗﺛﻣﺎرات )ﺗﺎﺑﻊ(
) (۲اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق:
 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۱٦م
إﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﻋﻘود ﻣراﺑﺣﺔ )إﯾﺿﺎح -۲-۹أ(
إﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﺻﻛوك )إﯾﺿﺎح -۲-۹ب(

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۱٥م

---

۷،۳٤۲
۱۳،۱۳۳

--

۲۰،٤۷٥

أ( اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﻋﻘود اﻟﻣراﺑﺣﺔ
 %ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺑﻧك أﺑو ظﺑﻲ اﻟﺗﺟﺎري

۱۰٫۰٤

اﻟﺗﻛﻠﻔـــــــﺔ
۷،۳۲۷

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ
۷،۳٤۲

ب( اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﺻﻛوك
 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٥م
 %ﻣن
إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻗﯾﻣﺔ
اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر

ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة %

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ

ﻗﯾﻣﺔ
اﻟدﻓﺗرﯾﺔ

ﺷروط اﻟﺳداد

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

۳،٤۹٦

رﺑﻊ ﺳﻧوي

۲،۱٤٦

رﺑﻊ ﺳﻧوي

۱،٦۱٥

ﻧﺻف ﺳﻧوي
ﻧﺻف ﺳﻧوي

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻋﻲ

 ٦أﺷﮭر ﺳﺎﯾﺑر  ۱۰۰+ﻧﻘطﺔ أﺳﺎس

٤٫۷۸
۲٫۹۳

۳،٤۹۸
۲،۱٤۲

اﻟﺑﻧك اﻷھﻠﻲ اﻟﺗﺟﺎري

 ۳أﺷﮭر ﺳﺎﯾﺑر  ۱۱۰+ﻧﻘطﺔ أﺳﺎس

۲٫۲۱

۱،٦۰۷

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻋﻲ

 ۳أﺷﮭر ﺳﺎﯾﺑر  ۲۰۰+ﻧﻘطﺔ أ أﺳﺎس ۱٫۸٤

۱،۳٤۱

۱،۳٤۸

۳٫٤۷٪

۳٫۳۷

۲،٤۳۲

۲،٤٦٥

۲٫۱٪

۲٫۹٥

۲،۱٤۳

۲،۱٥۷

۱۸٫۰۸

۱۳،۱٦۳

۱۳،۲۲۷

ﺻﻛوك ﺑﻣﻌدل ﻓﺎﺋدة ﺛﺎﺑﺗﺔ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺻﺎﻓوﻻ
اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻛﮭرﺑﺎء

۱۳

رﺑﻊ ﺳﻧوي
رﺑﻊ ﺳﻧوي

ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻣﺗﻌدد اﻷﺻول اﻟﻣﺗوازن
)ﺻﻧدوق اﻟﻣﻧﺎرة ﻟﻠﻧﻣو اﻟﻣﺗوﺳط ﺳﺎﺑﻘﺎ(
)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻔﺗرة اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٦م
أﻟف دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ )ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﺧﻼف ذﻟك(
 -۹اﺳﺗﺛﻣﺎرات )ﺗﺎﺑﻊ(

اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺣﺗﻔظ ﻟﻼﺳﺗﺣﻘﺎق

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٦م
 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٥م

 ٦أﺷﮭر
إﻟﻰ ﺳﻧﺔ

ﺳﻧﺔ إﻟﻰ ۳
ﺳﻧوات

٥،۰۷۷ ۱۰،۹۰٦

 ۳ﺳﻧوات
إﻟﻰ ٥
ﺳﻧوات

۲،۱٤۰

ﺗﺎرﯾﺦ
إﺳﺗﺣﻘﺎق
ﻏﯾر ﻣﺣدد

أﻛﺛر ﻣن ٥
ﺳﻧوات

۲،٤٤٦

۷۱،۰۲۹
۷۱،۰۲۹
٥۲،٥۷۱

 -۱۰ﻣﻌﺎﻣﻼت وﺣدات
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠﺧص ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟوﺣدات:

ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ
ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۱٦م
وﺣـــــــــدات
)ﺑﺎﻵﻻف(
٥۲،٥٦۹
۳،٦۸۳
٤٥۳
)(۳،٤۰۷
۷۲۹
٥۳،۲۹۸

اﻟوﺣدات ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
وﺣدات ﻣﺑﺎﻋﺔ
وﺣدات ﻣﻌﺎد اﺳﺗﺛﻣﺎرھﺎ
وﺣدات ﻣﺳﺗردة
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻟوﺣدات
اﻟوﺣدات ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ
ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۱٥م
وﺣــــــدات
)ﺑﺎﻵﻻف(
٤۸،۹٦۱
۷،۱۷۸
۸۰٥
)(٤،۳۷٥
۳،٦۰۸
٥۲،٥٦۹

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٦م ،ﯾﺷﻛل أﻛﺑر ﺧﻣﺳﺔ ﺣﻣﻠﺔ وﺣدات ۲۰۱٥) %۷۹٫۳۳م (%۷٦٫۷۰ :ﻣن وﺣدات
اﻟﺻﻧدوق.
 -۱۱ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ أطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻌﺗﺎد ،ﯾﺗﻌﺎﻣل اﻟﺻﻧدوق ﻣﻊ ﺑﻌض اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ .إن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺗﺣﻛﻣﮭﺎ ﺷروط وأﺣﻛﺎم وإدارة اﻟﺻﻧدوق اﻟﻣﻌﺗﻣدة .إن ﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻌﺗﻣدة ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس إدارة
اﻟﺻﻧدوق.
طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق
ﺷرﯾك ﻓﻲ ﻣﻠﻛﯾﺔ وﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق وﻣﺻرف اﻟﺻﻧدوق

اﻟطرف ذو اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺷرﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﺑﻧك اﻷھﻠﻲ اﻟﺗﺟﺎري

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻺﯾﺿﺎح اﻟﻣﺑﯾن أدﻧﺎه ،اﻷرﺻدة ﻣﻊ اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت رﻗم ۷و.۹

۱٤

اﻟﻣﺟﻣوع
۷۱،۰۲۹
۷۱،۰۲۹
۷۳،۱٤۰

ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻣﺗﻌدد اﻷﺻول اﻟﻣﺗوازن
)ﺻﻧدوق اﻟﻣﻧﺎرة ﻟﻠﻧﻣو اﻟﻣﺗوﺳط ﺳﺎﺑﻘﺎ(
)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻔﺗرة اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٦م
أﻟف دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ )ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﺧﻼف ذﻟك(

-۱۱ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ أطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت

اﻟطرف ذو اﻟﻌﻼﻗﺔ

طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت

ﺷرﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

أﺗﻌﺎب إدارة
ﻣﺻروﻓﺎت ﻣدﻓوﻋﺔ ﺑﺎﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن
اﻟﺻﻧدوق

۲۰۱٦م

۲۰۱٥م

۱،۰۲۳

۱،۱۱۳

۳٦

٤۱

 -۱۲إدارة 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.
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 ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ
ﺣﻛﻣﮫ إﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻺﺳﺗﺣﻘﺎق واﻟذي ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻧﻘد ﻟدى اﻟﺑﻧوك اﻟﻣودع ﻟدى ﺑﻧوك ﻣﺣﻠﯾﺔ ذات ﺗﺻﻧﯾف اﺋﺗﻣﺎﻧﻲ
ﺟﯾد.
ﺗﺗم إدارة اﻟﺟودة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺈﺳﺗﺧدام ﺗﺻﻧﯾﻔﺎت اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣن وﻛﺎﻟﺔ ﻣودﯾز ،ﺳﺗﺎﻧدرد آﻧد ﺑورز
وﻓﯾﺗش ،أﯾﮭﻣﺎ أﻗل .ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ،ﻓﺈن اﻟﺻﻧدوق ﻟدﯾﮫ إﺳﺗﺛﻣﺎرات ذات اﻟﺟودة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
۲۰۱٥م
۲۰۱٦م
 %ﻣن اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﻋﻘود ﻣراﺑﺣﺔ
A+
A

--

۲۳٪

--

۷۷٪

%۱۰۰

۱٥

%۱۰۰

ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻣﺗﻌدد اﻷﺻول اﻟﻣﺗوازن
)ﺻﻧدوق اﻟﻣﻧﺎرة ﻟﻠﻧﻣو اﻟﻣﺗوﺳط ﺳﺎﺑﻘﺎ(
)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻔﺗرة اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٦م
أﻟف دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ )ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﺧﻼف ذﻟك(
 -۱۲إدارة اﻟﻣﺧﺎطر )ﺗﺎﺑﻊ(
ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ
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 ﻟﻼزﻣﺔ
ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﮫ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧد وﺣﺎل اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﮭﺎ ،ﻓﻲ اﻟظروف اﻟﻌﺎدﯾﺔ واﻟطﺎرﺋﺔ ﺑدون ﺗﻛﺑد ﺧﺳﺎﺋر ﻏﯾر ﻣﻘﺑوﻟﺔ أو اﻹﺿرار
ﺑﺳﻣﻌﺔ اﻟﺻﻧدوق.
ﻣﺧﺎطر ﻣﻌدﻻت أرﺑﺎح ﻋﻘود اﻟﻣراﺑﺣﺔ ودﺧل اﻟﺻﻛوك
ﺗﻧﺷﺄ ﻣﺧﺎطر ﻣﻌدﻻت أرﺑﺎح ﻋﻘود اﻟﻣراﺑﺣﺔ ودﺧل اﻟﺻﻛوك ﻣن اﺣﺗﻣﺎل ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻣﻌدﻻت أرﺑﺎح ﻋﻘود
اﻟﻣراﺑﺣﺔ ودﺧل اﻟﺻﻛوك اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﺑﺣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ أو اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .إن اﻟﺻﻧدوق ﯾﺧﺿﻊ
ﻟﻣﺧﺎطر ﻣﻌدﻻت أرﺑﺎح ﻋﻘود اﻟﻣراﺑﺣﺔ ودﺧل اﻟﺻﻛوك اﻟﻣﺣﻣﻠﺔ ﺑﺎﻷﺻول )إﯾﺿﺎح  .(۹إن ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق ﯾدﯾر ﺗﻠك
ﺑﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻣﻌدﻻت اﻟرﺑﺣﯾﺔ واﻟدﺧل ﻟﺗﻠك اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺻﻛوك ﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺻﻧدوق.
ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ذات ﻣﻌدﻻت ﻓﺎﺋدة ﺛﺎﺑﺗﺔ
إن ﺟﻣﯾﻊ إﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺻﻧدوق ﻓﻲ وداﺋﻊ اﻟﻣراﺑﺣﺔ وﺑﻌض اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﺻﻛوك ﻣﺣﻣﻠﺔ ﺑﻣﻌدل ﻓﺎﺋدة ﺛﺎﺑﺗﺔ .وﺣﯾث
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 ﻣﻌدﻻ ﻓﺎﺋدة ﻣﺗﻐﯾرة
إن ﺑﻌض إﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺻﻧدوق ﻓﻲ اﻟﺻﻛوك ﻣﺣﻣﻠﺔ ﺑﻣﻌدﻻت ﻓﺎﺋدة ﻣﺗﻐﯾرة .إن اﻟﺗﻐﯾر ﺑواﻗﻊ  ۱۰ﻧﻘط أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟ﷼
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 اﻷﺧرى ﻻ ﺗزال ﻣﺳﺗﻣرة.
اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺳوق
ﺻﻛوك ﺑﻣﻌدات ﻣﻌوﻣﺔ
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ﻣﺧﺎطراﻟﻌﻣﻼت
وھﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗذﺑذب ﻗﯾﻣﺔ أداة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺎ ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﺻرف اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ .إن
اﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ ھو اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ.
إن اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧدوق ﻣﻘوﻣﺔ ﺑﻌﻣﻠﺗﮫ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ )ﺑﺎﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ واﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي( .وﺑﻣﺎ أن
اﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟدوﻻر اﻻﻣرﯾﻛﻲ ،ﻓﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﯾﻛون ﻟﮫ أي ﺗﺄﺛﯾر ﺟوھري ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎن اﻟدﺧل ﻓﯾﻣﺎ
ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺄدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي.

۱٦

ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻣﺗﻌدد اﻷﺻول اﻟﻣﺗوازن
)ﺻﻧدوق اﻟﻣﻧﺎرة ﻟﻠﻧﻣو اﻟﻣﺗوﺳط ﺳﺎﺑﻘﺎ(
)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻔﺗرة اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٦م
أﻟف دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ )ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﺧﻼف ذﻟك(

 -۱۳آﺧـر ﯾوم ﻟﻠﺗﻘﯾﯾـم
آﺧر ﯾوم ﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺻﻧدوق ﻟﻠﻔﺗرة ھو  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٦م )۲۰۱٥م ۳۱ :دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٥م( .ﻻ ﯾوﺟد ﺗﻐﯾر ﺟوھري ﻓﻲ
ﺻﺎﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻول ﻟﻛل وﺣدة ﻣن وﺣدات اﻟﺻﻧدوق ﺑﯾن اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻷﺧﯾر و ۳۱دﯾﺳﻣﺑر .۲۰۱٦
 -۱٤اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗم اﻋﺗﻣﺎد ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٥رﺟب ۱٤۳۸ھـ اﻟﻣواﻓق  ۲أﺑرﯾل ۲۰۱۷م.
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