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صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم السعودية – التقرير السنوي
أ)

معلومات صندوق االستثمار
.1

أهداف االستثمار
صندوق األھلي للمتاجرة باألسھم السعودية ھو صندوق استثماري مفتوح يھدف إلى تحقيق النمو في رأس المال على المدى الطويل ،من
خالل االستثمار في الشركات المدرجة سوق األسھم السعودي وفقا للمعايير الشرعية.

 .2سياسات االستثمار وممارساته
يستثمر الصندوق بشكل أساسي في أسھم الشركات المدرجة المتوافقة مع المعايير الصادرة عن الھيئة الشرعية ،وصناديق المؤشرات
المتداولة ( )ETFsفي السوق السعودي ،والصكوك .وباإلضافة إلى ذلك ،يجوز للصندوق االستثمار في الطروحات األولية واالكتتاب في
أسھم حقوق األولوية .ويمكن استثمار الفائض النقدي في صفقات أو صناديق مرابحة بدون تحميل مالكي الوحدات مصاريف إضافية،
وسيكون اختيار ھذه الصناديق مع األخذ في االعتبار العوائد والمخاطر بما يتناسب مع مصلحة مالكي الوحدات.
 .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

9،1,,،,6,،,913,1

,,,،7,,،99,379

,21،,,,،,1,36,

صافي قيمة األصول لكل وحدة*

23,,

,329

237,

أعلى سعر وحدة*

96399

993,1

23,9

أقل سعر وحدة*

2369

,3,6

,379

9,1،,,,،,7,311

96,،99,،7223,7

99,،612،,,,36,

-

-

-

٪9326

٪93,1

٪9329

صافي قيمة األصول*

عدد الوحدات
األرباح الموزعة
إجمالي نسبة الرسوم والمصروفات
* باللاير السعودي

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

سنة

العائد اإلجمالي

٪231,

 3سنوات

 2سنوات

 11سنوات

٪93,9-

٪,37,

٪13,7

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

2112

2112

2112

2112

2111

2111

2112

2113

2114

2112

2112

العائد%

83.94-

89.34

54.5-

99.39

43.51

4.31

5..3

94.98

0.40-

4..4.-

4.95

المؤشر%

55.39-

88.05

53.34-

94.53

49.95

..81

4..89

.4.38

8.18-

48.34-

40.51

 .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

٪4.15

مراجعة حسابات الصندوق

٪0.009

العمليات اإلدارية

٪0.031

ھيئة السوق المالية

٪0.004

تداول

٪0.004

المراجعة الشرعية

٪0.009

مجلس إدارة الصندوق

٪0.00.

مجموع الرسوم والمصاريف

٪18.1

 .2تغيرات جوهرية حدثت خالل الفترة
اتسمت سنة  699,بالتذبذب في أسعار النفط والتي شھدت موجات كبيرة من التقلب في األسعار .فكان التصحيح األول حادا بھبوط بأكثر
من  ٪69وصوال إلى أدنى مستوى؛ وكانت الموجة الثانية انتعاش األسعار إلى  ,9دوالر في منتصف العام .وأخيرا ،كان تأرجح سعر
النفط في االتجاھين منھيا السنة عند مستوى منتصف الخمسينات بعد اتفاق أعضاء أوبك وغير األعضاء على خفض االنتاج .وقد لعبت ھذه
التقلبات الضخمة دورا في األداء المتقلب للسوق.
من أجل تخفيف تأثير انخفاض أسعار النفط خالل العام ،تم اإلعالن عن عدد من المبادرات الحكومية في بداية من سنة  699,من أجل
زيادة اإليرادات الحكومية وخفض العجز في الموازنة في الفترة القادمة ،والتي شملت زيادة أسعار الغاز والطاقة والمياه  .وقد أثرت ھذه
المبادرات على ھوامش أرباح الشركات ومن المتوقع أن تؤثر على المستھلك ،وھو ما سيكون بالتالي تأثير سلبي على مبيعات عدد من
الشركات .ولمواجھة التأثير على الھوامش والمبيعات ،لجأت الشركات إلى عدة مبادرات لتعزيز كفاءتھا وزيادة قدرتھا التنافسية .وفي وقت
الحق من العام ،أعلنت الحكومة عن رؤية  6919بھدف تنويع مصادر دخل المملكة في السنوات المقبلة .وقد استغرق استيعاب آثار ھذا
اإلعالن بعض الوقت وكان واضحا أن بعض الشركات سوف تستفيد على األجلين المتوسط والطويل.

 .2ممارسات التصويت السنوية
يبين الجدول التالي ممارسات التصويت السنوية تحتوي على اسم المصدر وتاريخ الجمعية العمومية وموضوع التصويت ،علما بأن مدير
الصندوق اختار االمتناع عن التصويت في جميع موضوعات التصويت أدناه:
المصدر

تاريخ الجمعية العمومية

موضوع التصويت
التصويت على :تقرير مجلس اإلدارة ،تقرير مراجع الحسابات الخارجي ،توزيع أرباح

المتقدمة للبتروكيماويات

 19يناير 699,م ،الموافق 69

نقدية ،صرف مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة ،إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة

جمادى األول 971,ھـ

فيما يتعلق بإدارتھم ألعمال الشركة ،اختيار مراقب الحسابات الخارجي من بين
المرشحين من قبل لجنة المراجعة،
التصويت على :تقرير مجلس اإلدارة ،تقرير مراجع الحسابات الخارجي ،توزيع أرباح

الدريس

 91فبراير 699,م ،الموافق 66

نقدية ،صرف مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة ،إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة

جمادى األول 971,ھـ

فيما يتعلق بإدارتھم ألعمال الشركة ،اختيار مراقب الحسابات الخارجي من بين
المرشحين من قبل لجنة المراجعة ،إقرار التعامالت المطلوبة األطراف ذات العالقة
لتصويت على :تقرير مجلس اإلدارة ،تقرير مراجع الحسابات الخارجي ،توزيع أرباح

الراجحي

 62مارس  ،699,الموافق 9,

نقدية ،صرف مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة ،إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة

جمادى األول 971,ھـ

فيما يتعلق بإدارتھم ألعمال الشركة ،اختيار مراقب الحسابات الخارجي من بين
المرشحين من قبل لجنة المراجعة،
لتصويت على :تقرير مجلس اإلدارة ،تقرير مراجع الحسابات الخارجي ،توزيع أرباح

اسمنت العربية

 7مارس  ،699,الموافق 6,

نقدية ،صرف مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة ،إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة

جمادى الثاني 971,ھـ

فيما يتعلق بإدارتھم ألعمال الشركة ،اختيار مراقب الحسابات الخارجي من بين
المرشحين من قبل لجنة المراجعة،

البحري

 7يونيو 699,م ،الموافق 62
جمادى الثاني 971,ھـ

التصويت على :تقرير مجلس اإلدارة ،تقرير مراجع الحسابات الخارجي ،توزيع أرباح
نقدية ،صرف مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة ،إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
فيما يتعلق بإدارتھم ألعمال الشركة،
التصويت على :تقرير مجلس اإلدارة ،تقرير مراجع الحسابات الخارجي ،تعيين

البالد

 99أبريل 699,م ،الموافق 97
رجب 971,ھـ

أعضاء الھيئة الشرعية ،توزيع أرباح نقدية ،صرف مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة،
إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة فيما يتعلق بإدارتھم ألعمال الشركة ،اختيار
مراقب الحسابات الخارجي من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ،إقرار
التعامالت المطلوبة األطراف ذات العالقة

التصويت على :تقرير مجلس اإلدارة ،تقرير مراجع الحسابات الخارجي ،توزيع أرباح
الخزف السعودي

 96أبريل 699,م ،الموافق 9,

نقدية ،صرف مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة ،إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة

رجب

فيما يتعلق بإدارتھم ألعمال الشركة ،اختيار مراقب الحسابات الخارجي من بين
المرشحين من قبل لجنة المراجعة ،إقرار التعامالت المطلوبة األطراف ذات العالقة
التصويت على :تقرير مجلس اإلدارة ،تقرير مراجع الحسابات الخارجي ،توزيع أرباح

الوطنية للرعاية الطبية

 6,أبريل 699,م ،الموافق 69

نقدية ،صرف مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة ،إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة

رجب 971,ھـ

فيما يتعلق بإدارتھم ألعمال الشركة ،اختيار مراقب الحسابات الخارجي من بين
المرشحين من قبل لجنة المراجعة ،إقرار التعامالت المطلوبة األطراف ذات العالقة.
التصويت على :تقرير مجلس اإلدارة ،تقرير مراجع الحسابات الخارجي ،قرارات
مجلس اإلدارة على ما تم توزيعه من أرباح نقدية ،صرف مكافأة ألعضاء مجلس

السعودية للتموين

 ,مايو 699,م ،الموافق 62

اإلدارة ،إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة فيما يتعلق بإدارتھم ألعمال الشركة

رجب 971,ھـ

اختيار مراقب الحسابات الخارجي من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ،تفويض
مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نصف سنوية او ربع سنوية ،إقرار التعامالت المطلوبة
األطراف ذات العالقة.
التصويت على :تقرير مجلس اإلدارة ،تقرير مراجع الحسابات الخارجي ،توزيع أرباح

أم القرى

 19مايو 699,م ،الموافق 61

نقدية ،صرف مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة ،إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة

شعبان 971,ھـ

فيما يتعلق بإدارتھم ألعمال الشركة ،اختيار مراقب الحسابات الخارجي من بين
المرشحين من قبل لجنة المراجعة ،إقرار التعامالت المطلوبة األطراف ذات العالقة

صحارى

المتقدمة للبتروكيماويات

دلة

اليمامة للحديد

بوبا

المواساة

 ,مايو 699,م ،الموافق 6,
شعبان 971,ھـ

 62يوليو 699,م ،الموافق 66
شوال 971,7ھـ
 92أكتوبر 699,م ،الموافق 9,
محرم 9712ھـ
 69نوفمبر 699,م ،الموافق 69
صفر 9712ھـ

التصويت على :تقرير مجلس اإلدارة ،تقرير مراجع الحسابات الخارجي ،توزيع أرباح
نقدية ،صرف مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة ،إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
فيما يتعلق بإدارتھم ألعمال الشركة

التصويت على :أسھم إضافية ،انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة

التصويت على :انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة ،تعديل الئحة حوكمة الشركات.

التصويت على :انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة ،تعديل الئحة حوكمة الشركات.

 69ديسمبر 699,م ،الموافق 69

التصويت على :انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة ولجان المجلس ،تعديل الئحة حوكمة

ربيع األول 9712ھـ

الشركات.

 6,ديسمبر 699,م ،الموافق 6,

التصويت على :انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة ولجان المجلس ،إقرار التعامالت

ربيع األول 9712ھـ

المطلوبة األطراف ذات العالقة

 .2تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي
يتكون مجلس إدارة الصندوق من األعضاء التالية أسماءھم ،تم تعيينھم من قبل مدير الصندوق بعد موافقة ھيئة السوق المالية:
محمد عبدهللا العلي

رئيسا لمجلس إدارة الصندوق

محمد جعفر السقاف

عضو غير مستقل

الدكتور /عبدالرؤوف سليمان باناجه

عضو مستقل

عالءالدين رياض سامي

عضو مستقل

عقد مجلس إدارة الصندوق ثالثة اجتماعات خالل العام 699,م ،وفيما يلي ملخصا ألھم القرارات التي تم إقرارھا والمواضيع التي تمت
مناقشتھا من قبل مجلس إدارة الصندوق:
 مناقشة أداء الصندوق خالل العام :حقق الصندوق عائد بنسبة  ،٪231,وھو ما يقل عن أداء المؤشر المعياري بمقدار ٪6366
 وافق مجلس إدارة الصندوق على تعيين كي بي ام جي الفوزان وشركاه كمراجع لحسابات الصندوق.
 وافق مجلس إدارة الصندوق على تحديث الشروط واألحكام لتغيير اخر موعد لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد إلى الساعة العاشرة
صباحا ً من يوم التعامل.
 المخاطر المتعلقة بالصندوق بما في ذلك مخاطر السيولة ،السوق ،والتشغيل.
 التزام الصناديق بلوائح ھيئة السوق المالية مع مسؤول المطابقة وااللتزام بما في ذلك 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 ،6669, .الرياض 997,,
ھاتف+ ,,,992,7,99, :

فاكس+,,,9979,997, :

الموقعwww.ncbc.com :

 .2مدير الصندوق من الباطن و/أو مستشاريين االستثمار
ال يوجد
 .3أنشطة االستثمار
في ظل المبادرات واإلعالنات الحكومية المختلفة خالل العام ( 699,زيادة أسعار الغاز والطاقة والمياه ،رؤية  ،)6919شھد الصندوق
بعض التغييرات على صعيد اختيار األسھم وتوزيع القطاعات وذلك من أجل الحد من أي اآلثار السلبية المحتملة على أدائه واالستفادة من
التغييرات اإليجابية في االقتصاد والتي يتوقع أن تؤثر بشكل مباشر على بعض الشركات.

 .4أداء الصندوق
بلغ عائد صندوق األھلي للمتاجرة باألسھم السعودية  ،٪231,وھو ما يقل عن أداء المؤشر المعياري بمقدار  ٪6366في عام 699,م.
 .2تغيرات حدثت في شروط وأحكام الصندوق
 تعديل آخر موعد لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد لتكون قبل أو عند الساعة العاشرة صباحا من يوم التعامل بدال من الساعة الحادية
عشرة صباحا من يوم التعامل.
 استبدال مكتب المراجعة من ايرنست ويونغ إلى كي بي ام جي الفوزان وشركاه.
 .2الصندوق لم يستثمر بشكل كبير في صناديق استثمارية أخرى.

 .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 ،6669, .الرياض 997,,
ھاتف+ ,,,992,7,99, :

فاكس+,,,9979,997, :

الموقعwww.ncbc.com :

 .2واجبات ومسؤوليات أمين الحفظ


يعد أمين الحفظ مسؤوالً عن التزاماته وفقا ألحكام الئحة صناديق االستثمار ،سواء أأدى مسؤولياته بشكل مباشر أم كلف بھا طرفا ثالثا
بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار أو الئحة األشخاص المرخص لھم .ويُعد أمين الحفظ مسؤوالً تجاه مدير الصندوق ومالكي
الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتيال أو إھمال أو سوء تصرف أو تقصيره المتعمد.



يعد أمين الحفظ مسؤوالً 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  ،,,9,2جدة  69,17المملكة العربية السعودية،
ھاتف+,,,96,,2,,,, :

فاكس+,,,96,,2,7, :

الموقعwww.kpmg.com/sa :

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

و) القوائم المالية

ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻷﺳﮭم اﻟﺳﻌودﯾﺔ
)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ(

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

ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻷﺳﮭم اﻟﺳﻌودﯾﺔ

)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
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣدﯾﻧﺔ
ودﯾﻌﺔ اﻟطرح اﻷوﻟﻲ اﻟﻌﺎم

۷
۹

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات
اﻟﻣطﻠـوﺑﺎت :
ذﻣم داﺋﻧﺔ ﻟﺣﻣﻠﺔ اﻟوﺣدات ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻻﺳﺗردادات

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۱٦م

٤٥،۹٥۱
۹۳۷،۹٥۸
---

۱۳۲،۲۹٤
۸٤۰،۹٥۳
۲،۳٤٤
۹٦۰

۹۸۳،۹۰۹

۹۷٦،٥٥۱

٥۹
٥۰

اﺗﻌﺎب إدارﯾﺔ ﻣﺳﺗﺣﻘﮫ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت

٤۷
-۱۰۹

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻌﺎﺋدة ﻟﺣﻣﻠﺔ اﻟوﺣدات
ﻋدد اﻟوﺣدات اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ – ﺑﺎﻵﻻف

۱۰

ﺻﺎﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات – ﻟﻠوﺣدة )﷼ ﺳﻌودي(

٤۷

۹۸۳،۸۰۰

۹۷٦،٥۰٤

۱۱٦،۲۳۹

۱۲٥،۰۱٤

۸٫٤٦۳٦

۷٫۸۱۱۱

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

۲

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۱٥م

ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻷﺳﮭم اﻟﺳﻌودﯾﺔ

)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ(

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٦م
أﻟف ﷼ ﺳﻌودي )ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﻏﯾر ذﻟك(

إﯾﺿﺎح

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۱٦م

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۱٥م

إﯾرادات اﺳﺗﺛﻣﺎر
دﺧل ﻣن ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح
ﺧﺳﺎﺋر ﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣن اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ﻣﺑﺎﻋﺔ
أرﺑﺎح ) /ﺧﺳﺎﺋر( ﻏﯾر ﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣن ﻗﯾﺎس اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ
ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة

۲۷،۰۱٦
)(۲۰۹،۱۳۸

۳۱،۳۷۸
)(۸۸،۷۷۲

۲۷٤،۱۹۷

)(۳۷،۳۷۱

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹﯾرادات

۹۲،۰۷٥

)(۹٤،۷٦٥

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

۱٥،٦٥۳
٦۱۹
۲۷
۲٤
۱۷
۷

۲۱،٦۹۲
۷۳۳
۲۷
۳۰
۱۸
۷

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺻروﻓﺎت

۱٦،۳٤۷

۲۲،٥۰۷

ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧل ) /اﻟﺧﺳﺎرة( ﻟﻠﺳﻧﺔ

۷٥،۷۲۸

)(۱۱۷،۲۷۲

۸

ﺗﻌﺗﺑر اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن ) (۱إﻟﻰ )(۱٤
ﺟزءاً ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ.
۳

ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻷﺳﮭم اﻟﺳﻌودﯾﺔ

)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ(

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٦م
أﻟف ﷼ ﺳﻌودي )ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﻏﯾر ذﻟك(

اﯾﺿﺎح
اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﻧﺷـطﺔ اﻟﺗﺷـﻐﯾﻠﯾﺔ:
ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧل ) /اﻟﺧﺳﺎرة( ﻟﻠﺳﻧﺔ
ﺗﺳوﯾﺔ ﻟـ:
ﻗﯾﻣﺔ اﻟوﺣدات اﻟﻣﻌﺎد اﺳـﺗﺛﻣﺎرھﺎ
)أرﺑﺎح( /ﺧﺳﺎﺋر ﻏﯾر ﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣن اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۱٦م

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۱٥م

۷٥،۷۲۸

)(۱۱۷،۲۷۲

۹،٥۲٤
)(۲۷٤،۱۹۷

۲۲،٥۰۷
۳۷،۳۷۱

)(۱۸۸,۹٤٥

)(٥۷،۳۹٤

اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ:
اﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة
اﻟﻧﻘص ﻓﻲ ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣدﯾﻧﺔ
اﻟﻧﻘص ) /اﻟزﯾﺎدة( ﻓﻲ ودﯾﻌﺔ اﻟطرح اﻷوﻟﻲ اﻟﻌﺎم
اﻟزﯾﺎدة ) /اﻟﻧﻘص( ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺣق ﻟﺣﻣﻠﺔ اﻟوﺣدات ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب
اﻹﺳﺗردادات
اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﺗﻌﺎب إدارﯾﺔ ﻣﺳﺗﺣﻘﮫ

۱۷۷،۱۹۲
۲،۳٤٤
۹٦۰

٤۹۲،۳٥٤
-)(۹٦۰

۱۲
٥۰

)(۳،۳۸۲
--

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﻘد )اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ(  /اﻟﻣﺗوﻓر ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷـﻐﯾﻠﯾﺔ

)(۸،۳۸۷

٤۳۰،٦۱۸

اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﻧﺷـطﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾــﺔ:
ﻣﺗﺣﺻﻼت ﻣن وﺣدات ﻣﺑﺎﻋﺔ

۹۹،٤۸٤
)(۱۷۷،٤٤۰

۳٦۱،٥٦۱
)(٦۷۰،۱٥۷

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﻘد )اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ( اﻷﻧﺷـطﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ

)(۷۷،۹٥٦

)(۳۰۸،٥۹٦

ﺻﺎﻓﻲ )اﻟﻧﻘص(  /اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ

)(۸٦،۳٤۳

۱۲۲،۰۲۲

۷

۱۳۲،۲۹٤

۱۰،۲۷۲

۷

٤٥،۹٥۱

۱۳۲،۲۹٤

ﻗﯾﻣـﺔ اﻟوﺣـدات اﻟﻣﺳــﺗردة

اﻟﻧﻘـد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣـﮫ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﻧﻘـد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣـﮫ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

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

ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻷﺳﮭم اﻟﺳﻌودﯾﺔ
)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ(

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻌﺎﺋدة ﻟﺣﻣﻠﺔ اﻟوﺣدات
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٦م
أﻟف ﷼ ﺳﻌودي )ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﻏﯾر ذﻟك(
 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
إﯾﺿﺎح ۲۰۱٦م

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۱٥م

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻌﺎﺋدة ﻟﺣﻣﻠﺔ اﻟوﺣدات ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

۹۷٦،٥۰٤

۱،۳۷۹،۸٦٥

ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧل ) /اﻟﺧﺳﺎرة( ﻟﻠﺳﻧﺔ

۷٥،۷۲۸

)(۱۱۷،۲۷۲

اﻟﻧﻘص ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ اﻟوﺣدات
ﻟﻠﺳﻧﺔ
ﻣﺗﺣﺻﻼت ﻣن وﺣدات ﻣﺑﺎﻋـﺔ
ﻗﯾﻣﺔ اﻟوﺣدات اﻟﻣﻌﺎد اﺳـﺗﺛﻣﺎرھﺎ
ﻗﯾﻣﺔ اﻟوﺣدات اﻟﻣﺳــﺗردة

۸

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻌﺎﺋدة ﻟﺣﻣﻠﺔ اﻟوﺣدات ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

۹۹،٤۸٤
۹،٥۲٤
)(۱۷۷،٤٤۰

۳٦۱،٥٦۱
۲۲،٥۰۷
)(٦۷۰،۱٥۷

)(٦۸،٤۳۲

)(۲۸٦،۰۸۹

۹۸۳،۸۰۰

۹۷٦،٥۰٤

ﺗﻌﺗﺑر اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن ) (۱إﻟﻰ )(۱٤
ﺟزءاً ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ.
٥

ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻷﺳﮭم اﻟﺳﻌودﯾﺔ

)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻔﺗرة اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٦م
أﻟف ﷼ ﺳﻌودي )ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﻏﯾر ذﻟك(
 -۱اﻟﺻـﻧدوق وأﻧﺷطﺗﮫ
ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻷﺳﮭم اﻟﺳﻌودﯾﺔ )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 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 ﺗﺣﻘﯾق ﻧﻣو ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل ﺧﻼل اﻟﻣدى اﻟﺑﻌﯾد ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ أﺳﮭم اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺳﻌودﯾﺔ
اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﺳوق اﻷﺳﮭم اﻟﺳﻌودﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗواﻓق أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ ﻣﻊ أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ.
ﺗم اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺣﻛﺎم وﺷروط اﻟﺻﻧدوق ﻓﻲ اﻷﺻل ﻣن ﻗﺑل ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺳﻌودي وواﻓﻘت ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻻﺣﻘﺎ ً ھﯾﺋﺔ
اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣوﺟب ﺧطﺎﺑﮭﺎ اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  ۱۸ذي اﻟﺣﺟﺔ ۱٤۲۹ھـ )اﻟﻣواﻓق  ۱٦دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۰۸م( .ﺑدأ اﻟﺻﻧدوق
ﻧﺷﺎطﮫ ﻓﻲ  ۱اﻛﺗوﺑر 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( ،اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻌدﻟﺔ واﻟﻣﻔﺻﻠﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﺻﻧﺎدﯾق داﺧل
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ.

٦
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)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻔﺗرة اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٦م
أﻟف ﷼ ﺳﻌودي )ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﻏﯾر ذﻟك(
 -۳اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺷروط وأﺣﻛﺎم اﻟﺻﻧدوق
ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر  ،۲۰۱٦ﻗﺎم ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق ﺑﺈﺟراء ﺗﻌدﯾﻼت ﻓﻲ ﺷروط وأﺣﻛﺎم اﻟﺻﻧدوق،
أھﻣﮭﺎ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﮭﺎ ﺧﺻم أو إﻋﺎدة دﻓﻊ رﺳوم اﻟﺻﻧدوق ،وﺗﻐﯾﯾر ﻣراﺟﻊ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺻﻧدوق .ﻻ ﺗؤﺛر
ھذه اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻓﻲ ﺷروط وأﺣﻛﺎم اﻟﺻﻧدوق ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﺗﻣت اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻣن ﻗﺑل ھﯾﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل رﺳﺎﻟﺗﮭﺎ اﻟﻣؤرﺧﺔ  ۲٤أﺑرﯾل  ۲۰۱٦وﺗم إﺧطﺎر ﻣن
ﻗﺑل ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق إﻟﻰ ﻣﺎﻟﻛﻲ اﻟوﺣدات ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﻣؤرﺧﺔ  ۲ﻣﺎﯾو  .۲۰۱٦وأﺻﺑﺣت اﻷﺣﻛﺎم واﻟﺷروط
اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﻣﻔﻌﻠﺔ اﻋﺗﺑﺎرا ﻣن  ۲ﯾوﻟﯾو .۲۰۱٦
 -٤اﻻﺷـﺗراك  /اﻻﺳﺗرداد
اﻟﺻﻧدوق ﻣﻔﺗوح ﻟﻼﺷﺗراك  /اﺳﺗرداد اﻟوﺣدات ﻓﻲ ﻛل ﯾوم ﻋﻣل ﺳﻌودي .ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﺻﺎﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات ﻟﻠﺻﻧدوق
ﻓﻲ ﻛل ﯾوم ﻋﻣل ﺳﻌودي .ان ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷراء  /ﺑﯾﻊ اﻟوﺣدات ﯾﺗم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺻﺎﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات ﻟﻠﺻﻧدوق
ﻋن طرﯾق ﻗﺳﻣﺔ ﺻﺎﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ ﻣوﺟودات اﻟﺻﻧدوق ﻋﻠﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد وﺣدات اﻟﺻﻧدوق اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘﯾﯾم.
 -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 ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي وھﻲ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﻧﺷﺎط ﻟﻠﺻﻧدوق .ﺗم ﺗﻘرﯾب ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ
ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي ﻷﻗرب أﻟف ﺻﺣﯾﺢ.

۷
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)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻔﺗرة اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٦م
أﻟف ﷼ ﺳﻌودي )ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﻏﯾر ذﻟك(
 -٥أﺳس اﻹﻋداد )ﺗﺎﺑﻊ(

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.
• 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 اﻷول ﻓﻲ
اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﮭرﻣﻲ.

۸
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)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻔﺗرة اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٦م
أﻟف ﷼ ﺳﻌودي )ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﻏﯾر ذﻟك(
 -٦اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ
ﺗم ﺗطﺑﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟواردة أدﻧﺎه ﺑﺷﻛل ﺛﺎﺑت ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
أ-

اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة
ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ أو اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﻛﺄوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة وﯾﺗم
اﻻﻋﺗراف ﻣﺑدﺋﯾﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ،وھﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣدﻓوع وﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﻻﺣﻘﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﯾﺗم إدراج
اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة )"اﺳﺗﺛﻣﺎرات"( ،اﻟﺗﻲ ﺗﺿم اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر ﻏﯾر
اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل .ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺑﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺗوﺳط
اﻟﻣرﺟﺢ وﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل.

ب -ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
ﺗﺣﺗﺳب ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ وھو اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي ﯾﺻﺑﺢ ﻓﯾﮫ اﻟﺻﻧدوق طرف ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص
اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻸداة.
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.

۹
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)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻔﺗرة اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٦م
أﻟف ﷼ ﺳﻌودي )ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﻏﯾر ذﻟك(
 -٦اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
ه-

اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻹﯾرادات
ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺑﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺗوﺳط اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ .أﻣﺎ ﺗوزﯾﻌﺎت
اﻷرﺑﺎح ﻓﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﮭﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺣق ﻟﻠﺻﻧدوق اﺳﺗﻼﻣﮭﺎ.
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟزﯾﺎدة أو اﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻣﺣﻔظﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺻﻧدوق ﻛﺗﻐﯾرات ﻓﻲ
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل.

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 ﺑﻘﺳﻣﺔ 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
ﻟﻔﺗرة اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٦م
أﻟف ﷼ ﺳﻌودي )ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﻏﯾر ذﻟك(
 -۷اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ
ﯾﺗﻣﺛل اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﻘد اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮫ ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺟﺎرﯾﺔ ﻟدى اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ.
 -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  %۱٫۷٥ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ ﻛﻣﺎ ھو ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ أﺣﻛﺎم
وﺷروط اﻟﺻﻧدوق.
ً
ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﺻﻧدوق واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺗﻌﺎب اﻟﻣراﺟﻌﺔ واﻟﺗدﻗﯾق وأﺗﻌﺎب
ﯾﺣق ﻟﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق اﺳﺗرداد اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻣﻧﻔﻘﺔ
اﻟﺣﻔظ واﺳﺗﺷﺎرات وﻣﺻروﻓﺎت ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻷﺗﻌﺎب اﻷﺧرى اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ .ﯾﻘﺗﺻر اﻟﺣد اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻣﺑﻠﻎ ھذه اﻟﻣﺻروﻓﺎت
اﻟذي ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق اﺳﺗرداده ﻣن اﻟﺻﻧدوق ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ  %.٥ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ ﻣن ﺻﺎﻓﻲ ﻣوﺟودات اﻟﺻﻧدوق ﻓﻲ
أﯾﺎم اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ .ﺗم اﺳﺗرداد ھذه اﻟﻣﺻروﻓﺎت ﻣن ﻗﺑل ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ.
ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۳ﯾوﻟﯾو ۲۰۱٦م ،ﺗم ﺗﺧﺻﯾص وﺣدات ﻟﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺳوﯾﺔ اﻷﺗﻌﺎب اﻹدارﯾﺔ وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻧﻔﻘﺎت
ﻓﻲ ﻛل ﯾوم ﺗﻘﯾﯾم ،واﻟﺗﻲ ﺗم إﻋﺎدة اﺳﺗﺛﻣﺎرھﺎ ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق .ﻻﺣﻘﺎ ً ﺗم ﺗﺳوﯾﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﺻروﻓﺎت ﻧﻘداً.
 -۹اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة
ﻣﻛوﻧﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ﺣﺳب اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻣﻠﺧﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٦م
اﻟﻘطﺎع
ﺻﻧﺎﻋﺎت ﺑﺗروﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ
ﺧدﻣﺎت ﻣﺻرﻓﯾﺔ وﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﺗطوﯾر اﻟﻌﻘﺎري
ﻣواﺻﻼت
اﻟﺗﺟزﺋﺔ
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ
اﺗﺻﺎﻻت وﺗﻘﻧﯾﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﺗﺄﻣﯾن
زراﻋﺔ وﻣواد ﻏذاﺋﯾﺔ

 %ﻣن اﺟﻣﺎﻟﻲ
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات
۳۹٫۷۲
۱٥٫٥۳
۱۲٫۷۲
۱۰٫۲۰
۷٫۰٥
٥٫٤٦
٥٫۲۲
۳٫٦۱
۰٫٤۸
۱۰۰

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
۱٥،٦۹۰
۱٤٦،۷٤۲
۱۰۲،٤۱۷
۸۲،۷۱۰
٥٤،۳٦۸
٤۸،۳۷۷
٤٦،۱۱٥
۲۷،۲۰۳
٤،۱٦۷
۸۲۷،۷۸۹

۱۱

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
۳۷۲،٥۹۲
۱٤٥،۷۰٤
۱۱۹،۲۸۲
۹٥،٦٥۲
٦٦،۱۱۹
٥۱،۲٤۲
٤۸،۹۷۱
۳۳،۸۷۹
٤،٥۱۷
۹۳۷،۹٥۸
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)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻔﺗرة اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٦م
أﻟف ﷼ ﺳﻌودي )ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﻏﯾر ذﻟك(
 -۹اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة )ﺗﺎﺑﻊ(
 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٥
اﻟﻘطﺎع
ﺧدﻣﺎت ﻣﺻرﻓﯾﺔ وﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﺗطوﯾر اﻟﻌﻘﺎري
ﻣواﺻﻼت
اﺗﺻﺎﻻت وﺗﻘﻧﯾﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت
زراﻋﺔ وﻣواد ﻏذاﺋﯾﺔ
اﺳﻣﻧت
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ
ﺻﻧﺎﻋﺎت ﺑﺗروﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ
ﺳﯾﺎﺣﺔ وﻓﻧﺎدق
ﺗﺄﻣﯾن
اﻟﺗﺟزﺋﺔ

 %ﻣن اﺟﻣﺎﻟﻲ
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
۱۷٦،۰۳۱
۱٤۸،٥٤۷
۱۰۰،۷۹۷
۹۹،۲٥۸
۸۲،۸۲۹
٦۹،۲۰٦
٥۸،۷٥۷
۳۸،۳۹٤
۳٤،۸۸۱
۲۱،٦۳٥
۱۰،٦۱۸

۲۰٫۹۳
۱۷٫٦٦
۱۱٫۹۹
۱۱٫۸۰
۹٫۸٥
۸٫۲۳
٦٫۹۹
٤٫٥۷
٤٫۱٥
۲٫٥۷
۱٫۲٦

۲۳٥،۲۰٤
۱۷۰،۱۱۳
۹٦،۰۸۱
۹۹،۰۹٦
۹۳،٦۰۸
۱۱۱،۰٤۲
٦۹،۲۹٥
٥۲،۳۱۹
٤٦،۲٦۷
۲۱،۱۱٦
۱۰،۸٤۲

۱۰۰

۸٤۰،۹٥۳ ۱،۰۰٤،۹۸۳

 -۱۰ﻣﻌﺎﻣﻼت وﺣدات
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠﺧص ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟوﺣدات:

ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۱٦م
وﺣـــــــــدات
)ﺑﺎﻵﻻف(
۱۲٥،۰۱٤
۱۳٫٤۱۰
۱٫۲۸۲
)(۲۳،٤٦۷
)(۸،۷۷٥
۱۱٦،۲۳۹

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

ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۱٥م
وﺣــــــدات
)ﺑﺎﻵﻻف(
۱٥٤،۰۱۲
۳۹،٤۷٥
۲،٤۲۷
)(۷۰،۹۰۰
)(۲۸،۹۹۸
۱۲٥،۰۱٤

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٦م ،ﯾﺷﻛل أﻛﺑر ﺧﻣﺳﺔ ﺣﻣﻠﺔ وﺣدات ۲۰۱٥) %۱٤٫۹۳م (۱٦٫۷۹% :ﻣن وﺣدات
اﻟﺻﻧدوق.
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)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻔﺗرة اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٦م
أﻟف ﷼ ﺳﻌودي )ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﻏﯾر ذﻟك(
 -۱۱ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ أطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ
ً
ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻌﺗﺎد ،ﯾﺗﻌﺎﻣل اﻟﺻﻧدوق ﻣﻊ ﺑﻌض اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﺷروط و أﺣﻛﺎم اﻟﺻﻧدوق اﻟﻣﻌﺗﻣدة.
إن ﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻌﺗﻣدة ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺻﻧدوق.
طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق
ﺣﺎﻣل ﻷﺳﮭم ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق
ﺷرﻛﺔ زﻣﯾﻠﺔ ﻟﻠﺑﻧك اﻷھﻠﻲ اﻟﺗﺟﺎري
ﺣﻣﻠﺔ وﺣدات
ﺣﻣﻠﺔ وﺣدات
ﺣﻣﻠﺔ وﺣدات
ﺣﻣﻠﺔ وﺣدات

اﻟطرف ذو اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺷرﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﺑﻧك اﻷھﻠﻲ اﻟﺗﺟﺎري
ﺷرﻛﺔ اﻷھﻠﻲ ﻟﻠﺗﻛﺎﻓل
ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻣﺗﻌدد اﻷﺻول اﻟﻣﺗﺣﻔظ
ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻣﺗﻌدد اﻷﺻول اﻟﻣﺗوازن
ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻣﺗﻌدد اﻷﺻول ﻟﻠﻧﻣو
ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻷﺳﮭم اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ

اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ أﺑرﻣﮭﺎ اﻟﺻﻧدوق ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ واﻷرﺻدة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ھذه اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت
ھﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﻗﯾﻣﺔ وﺣدات ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ
 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت
طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت
اﻟطرف ذو اﻟﻌﻼﻗﺔ
۲۰۱٥م
۲۰۱٦م
۲۰۱٥م
۲۰۱٦م
أﺗﻌﺎب إدارة
ﻣﺻروﻓﺎت
ﻣدﻓوﻋﺔ ﺑﺎﻟﻧﯾﺎﺑﺔ
ﻋن اﻟﺻﻧدوق

ﺷرﻛﺔ اﻷھﻠﻲ
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

٦۹٤

۸۱٥

--

--

ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻣﺗﻌدد
اﻷﺻول اﻟﻣﺗﺣﻔظ

اﺷﺗراك ﻟﻠوﺣدات
اﺳﺗرداد ﻟﻠوﺣدات

۱٥،۷۳۲
۷،۷۰٦

٦،۱۳۸
۸،۰۹۱

۹،۳۱٦

--

ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻣﺗﻌدد
اﻷﺻول اﻟﻣﺗوازن

اﺷﺗراك ﻟﻠوﺣدات
اﺳﺗرداد ﻟﻠوﺣدات

۱٥،۲٦۷
۷،۳٦٦

٥،۳۰۳
۷،٤٦۷

۹،۱٤٤

--

ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻣﺗﻌدد
اﻷﺻول ﻟﻠﻧﻣو

اﺷﺗراك ﻟﻠوﺣدات
اﺳﺗرداد ﻟﻠوﺣدات

۱۱،۸۰۰
٤،۳۰٦

٤،۸۲۹
٦،۷۹٦

۸،۳٤٥

--

۸۰۰
--

---

۸۳٤

--

---

۳،۰۰۰
۲،۹۷۱

--

--

ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة اﺷﺗراك ﻟﻠوﺣدات
اﺳﺗرداد ﻟﻠوﺣدات
ﺑﺎﻷﺳﮭم اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
ﺷرﻛﺔ اﻷھﻠﻲ ﻟﻠﺗﻛﺎﻓل

اﺷﺗراك ﻟﻠوﺣدات
اﺳﺗرداد ﻟﻠوﺣدات

۱٥،٦٥۳

۲۱،٦۹۲

۱۳

ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻷﺳﮭم اﻟﺳﻌودﯾﺔ

)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻔﺗرة اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٦م
أﻟف ﷼ ﺳﻌودي )ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﻏﯾر ذﻟك(
 -۱۲إدارة اﻟﻣﺧﺎطر
ﯾﺗﻌرض اﻟﺻﻧدوق ﻟﻌدة ﻣﺧﺎطر ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق ،ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ،ﻣﺧﺎطر اﻷﺳﮭم ،ﻣﺧﺎطر ﺳﻌر
اﻟﻌﻣوﻻت وﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ .ﯾﮭدف ﺑرﻧﺎﻣﺞ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻟﻠﺻﻧدوق ﻟﻠوﺻول ﻟﻠﺣد اﻷﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﻌواﺋد وﻟﻠﺣد ﻣن اﻵﺛﺎر
اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺻﻧدوق .ﯾﺳﺗﺧدم ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق طرق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻘﯾﺎس وإدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ
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 ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ
ﺣﻛﻣﮫ واﻟذي ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻧﻘد ﻟدى اﻟﺑﻧوك اﻟﻣودع ﻟدى ﺑﻧوك ﻣﺣﻠﯾﺔ ذات ﺗﺻﻧﯾف اﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﺟﯾد.
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 أﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭم
إن ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭم ھﻲ ﻣﺧﺎطر ﺗذﺑذب ﻗﯾﻣﺔ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺳوق .إن اﺳﺗﺛﻣﺎرات
اﻟﺻﻧدوق ﻋرﺿﺔ ﻟﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﺳوق اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن وﺟود ﺷﻛوك ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ .إن ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق
ﯾدﯾر ھذه اﻟﻣﺧﺎطر ﻣن ﺧﻼل ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ )اﻧظر إﯾﺿﺎح  (۹وﺗرﻛز
اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت.
إن اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل )ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر(
وذﻟك ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻣﺣﺗﻣل ﻓﻲ ﻣؤﺷرات اﻷﺳﮭم اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﺗرﻛز اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ،ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻷﺧرى ﺛﺎﺑﺗﺔ
ھو ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
۲۰۱٥م
۲۰۱٦م
اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺳوق
اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات

± ۹۳،۷۹٦

± ۱۰٪

± ۸٤،۰۹٥

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 ﻣوﺟودات وﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺻﻧدوق ﯾﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻓﯾﮭﺎ ﺑﻧﻔس اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧدوق .ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﻓﺈن ﻣوﺟودات اﻟﺻﻧدوق
ﻟن ﺗﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر ﺟوھرﯾﺔ.

۱٤

ﺻﻧدوق اﻷھﻠﻲ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻷﺳﮭم اﻟﺳﻌودﯾﺔ

)ﻣدار ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ اﻷھﻠﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻔﺗرة اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٦م
أﻟف ﷼ ﺳﻌودي )ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﻏﯾر ذﻟك(
 -۱۳آﺧـر ﯾوم ﻟﻠﺗﻘﯾﯾـم
إن آﺧر ﯾوم ﻟﺗﻘﯾﯾم ﻟﻠﺳﻧﺔ ھو  ۲۹دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٦م )۲۰۱٥م ۳۱ :دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٥م( .وﯾﻌﺗﻘد ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق أﻧﮫ ﻻ ﺗوﺟد
ﺗﻐﯾرات ﺟوھرﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات ﻟﻠوﺣدة ﻣﺎ ﺑﯾن أﺧر ﯾوم ﻟﻠﺗﻘﯾﯾم و  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٦م.
 -۱٤اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗم اﻋﺗﻣﺎد ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٥رﺟب ۱٤۳۸ھـ اﻟﻣواﻓق  ۲أﺑرﯾل ۲۰۱۷م.

۱٥

