صندوق األهلي العقاري العالمي للدخل
(مدار من قبل شركة األهلي المالية)
القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
مـع
تقرير فحص مراجع الحسابات المستقل

صندوق األهلي العقاري العالمي للدخل
(مدار من قبل شركة األهلي المالية)
قائمة المركز المالي المختصرة
كما في  30يونيو 2021م
ألف دوالر أمريكي (مالم يذكر غير ذلك)

إيضاحات

 30يونيو

 31ديسمبر

2021م
(غير مراجعة)

2020م
(مراجعة)

الموجـودات
8
9

نقد وما في حكمه
استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
أرصدة مدينة أخرى
إجمالي الموجودات

423
31,469
410

405
28,993
2,501

32,302

31,899

المطلوبات
أرصدة دائنة أخرى

660

2,545

حقوق الملكية العائدة لمالكي الوحدات

31,642

29,354

24,102

25,418

1,3128

1.1549

10

الوحدات القائمة باآلالف (بالعدد)
حقوق الملكية لكل وحدة (دوالر أمريكي)

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  14جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية المختصرة.
2

صندوق األهلي العقاري العالمي للدخل
(مدار من قبل شركة األهلي المالية)
قائمة الدخل الشامل المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
ألف دوالر أمريكي (مالم يذكر غير ذلك)
إيضاح

لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2020م
2021م

دخل توزيعات أرباح

335

أرباح ( /خسائر) محققة من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة

724

()1,724

أرباح ( /خسائر) غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة

3,411

()2,980

إجمالي الربح ( /الخسا رة)

4,470

()4,386

()257

()228

مصروفات ضريبة القيمة المضافة
مصروفات إدارية

()45
()8

()12
( )7

اتعاب الحفظ
أتعاب مهنية

()4
()5

( )7
( )2

أتعاب تدقيق شرعي
مكافأة مجلس إدارة الصندوق

()4
()3

( )4
( )2

رسوم هيئة السوق المالية

()1

( )1

إجمالي المصروفات التشغيلية

()327

()263

ربح الفترة ( /خسارة)
الدخل الشامل اآلخر للفترة

4,143

()4,649

-4,143

-()4,649

10

أتعاب إدارة

إجمالي الدخل ( /الخسارة) الشامل للفترة

318

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  14جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية المختصرة.
3

صندوق األهلي العقاري العالمي للدخل
(مدار من قبل شركة األهلي المالية)
قائمة التغيرات في حقوق الملكية العائدة ل مالكي الوحدات المختصرة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
ألف دوالر أمريكي (مالم يذكر غير ذلك)

لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2021م

2020م

حقوق الملكية العائدة لمالكي الوحدات في بداية الفترة (مراجعة)

29,354

25,863

إجمالي الدخل ( /الخسارة) الشامل للفترة

4,143

()4,649

(النقص)  /الزيادة في حقوق الملكية من المعامالت خالل الفترة
المتحصالت من الوحدات المصدرة
قيمة الوحدات المستردة

2,404

14,131

()3,783

()5,793

توزيع دخل

()476

()278

()1,855

8,060

31,642

29,274

حقوق الملكية العائدة لمالكي الوحدات في نهاية الفترة (غير مراجعة)

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  14جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية المختصرة.
4

صندوق األهلي العقاري العالمي للدخل
(مدار من قبل شركة األهلي المالية)
قائمة التدفقات النقدية المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
ألف دوالر أمريكي (مالم يذكر غير ذلك)
لفترة الستة أشهر المنتهية في 30
يونيو
إيضاح
2020م
2021م
التدفقات النقدية من األنشـطة التشـغيلية
ربح ( /خسارة) الفترة
تسوية لـ:
(أرباح)  /خسائر محققة من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة
(أرباح)  /خسائر غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة

4,143

()4,649

()724

1,724

()3,411
8

2,980
55

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
أرصدة مدينة أخرى
أرصدة دائنة أخرى
صافي النقد الناتج من ( /المستخدم في) األنشطة التشـغيلية

1,659
2,091
()1,885
1,873

التدفقات النقدية من األنشـطة التمويليــة:
المتحصالت من الوحدات المصدرة
مدفوعات لل وحدات المستردة
توزيع دخل
صافي النقد (المستخدم في)  /الناتج من األنشـطة التمويلية

2,404
()3,783
()476
()1,855

14,131
()5,793
()278
8,060

الزيادة في النقد وما في حكمه

18

585

النقـد وما في حكمـه في بداية الفترة

8

405

207

النقـد وما في حكمـه في نهاية الفترة

8

423

792

()7,570
260
()220
()7,475

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  14جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية المختصرة.
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صندوق األهلي العقاري العالمي للدخل
(مدار من قبل شركة األهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
ألف دوالر أمريكي (مالم يذكر غير ذلك)
 - 1الصـندوق وأنشطته
صندوق األهلي العقاري العالمي للدخل ("الصندوق" ) هو صندوق استثماري مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة
اإلسالمية ،تتم إدارته بواسطة شركة األهلي المالية ("مدير الصندوق") ،شركة تابعة للبنك األهلي السعودي (المعروف
سابقاً باسم البنك األهلي التجاري) ("البنك") لصالح مالكي وحدات الصندوق .قامت األهلي المالية بإنهاء إجراءات
االندماج مع شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار ،بدأ من  9يوليو 2021م .تم تأسيس الصندوق بموجب نص المادة
 31من لوائح االستثمار في الصناديق الصادرة عن هيئة السوق المالية.
وفقاً لقرار هيئة السوق المالية رقم  2005-83-2الصادر بتاريخ  21جمادي األول 1426هـ ( 28يونيو 2005م) يعمل
مدير الصندوق على نشاطات األوراق المالية التالية:
أ) التعامل؛
ب) الترتيب؛
ج) اإلدارة؛
د) تقديم المشورة؛ و
هـ) الحفظ؛
تحتفظ شركة نورثن ترست السعودية باستثمارات الصندوق وتم تعيينه كمدير محفظة من قبل مدير الصندوق.
عُين بيت االستثمار الدولي السيل إل دارة االستثمارات ،هولندا كمدير فرعي للصندوق من قبل مدير الصندوق .تتضمن
مسؤولياته فتح حسابات استثمارية منفصلة ومستقلة وإدارة موجودات الصندوق بالتوافق مع استراتيجيات االستثمار
وضوابط الشريعة.
يتطلع الصندوق الستثمار طويل األجل لرأس المال وذلك من خالل االستثمار بشكل رئيسي في الشركات العقارية.
يستثمر الصندوق أيضا في صناديق االستثمار العقارية حول العالم .يستثمر الصندوق في أسهم الشركات العقارية والتي
تكون في الوقت نفسه ذات سيولة عالية حيث تحول لنقدي ة على نحو سريع.
تمت الموافقة على أحكام وشروط الصندوق من هيئة السوق المالية بموجب خطابها المؤرخ في  30يونيو 2008م.
باشر الصندوق نشاطه في  31ديسمبر 2007م.
يخضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار ("الالئحة") الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ  3ذو الحجة 1427هـ
(الموافق  24ديسمبر 2006م) تم تعديلها الحقاً في  16شعبان 1437هـ (الموافق  23مايو 2016م) .وتم تعديل الالئحة
("اللوائح المعدلة") بتاريخ  17رجب 1442هـ (الموافق  1مارس 2021م) ،والتي تفصّل متطلبات جميع الصناديق
في المملكة العربية السعودية .أصبحت الالئحة المعدلة نافذة ابتداءً من  19رمضان 1442هـ (الموافق  1مايو 2021م).

 - 2األساس المحاسبي
تم إعداد هذه القوائم المالية األولية المختصرة وفق ًا لمعيار المحاسبة الدولي " 34التقرير المالي األولي" المعتمد في
المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
ولتتماشى مع األحكام المطبقة للوائح صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية وشروط وأحكام الصندوق
ومذكرة المعلومات.
ال تتضمن هذه القوائم المالية األولية المختصرة كافة المعلومات و اإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية ويجب
أن تتم قراءتها جنباً إلى جنب مع القوائم المالية السنوية المراجعة للصندوق للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م.
وبالتالي ،قد ال تكون ن تائج فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م بالضرورة مؤشراً على النتائج المتوقعة
للسنة المالية التي ستنتهي في  31ديسمبر 2021م.
6

صندوق األهلي العقاري العالمي للدخل
(مدار من قبل شركة األهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
ألف دوالر أمريكي (مالم يذكر غير ذلك)
 - 3أساس القياس
تم إعداد هذه القوائم المالية األولية المختصرة على أساس التكلفة التاريخية باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي ومبدأ
االستمرارية ،باستثناء االستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أ و الخسارة ،والتي يتم تسجليها بالقيمة العادلة.
ال يوجد لدى الصندوق دورة تشغيل محددة بوضوح وبالتالي ال يتم عرض الموجودات والمطلوبات المتداولة وغير
المتداولة بشكل منفصل في قائمة المركز المالي .بدال من ذلك ،يتم عرض الموجودات والمطلوبات وفقاً لترتيب السيولة.
تم تقريب كافة المبالغ ألقرب ألف دوالر امريكي ،ما لم يذكر خالف ذلك.

 - 4ال عملة الوظيفية وعملة العرض
يتم قياس البنود المدرجة في القوائم المالية األولية المختصرة باستخدام العملة االقتصادية الرئيسية التي يعمل فيها
الصندوق ("العملة الوظيفية") .يتم عرض هذه القوائم المالية األولية المختصرة بالدوالر األمريكي وهي العملة الوظيفية
وعملة العرض الخاصة بالصندوق.

 - 5التغيرات في شروط وأحكام الصندوق
خالل الفترة ،لم يقم مدير الصندوق بإجراء أية تعديالت على شروط وأحكام الصندوق.

 - 6األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
إن إعداد القوائم المالية األولية المختصرة يتطلب من اإلدارة القيام بإصدار أحكام وتقديرات وافتراضات والتي تؤثر في
تطبيق السياسات المحاسبية للمبالغ المبينة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات .قد تختلف النتائج الفعلية
عن هذه التقديرات .تتوافق االفتراضات المهمة التي وضعها مدير الصندوق في تطبيق السياسات المحاسبية للصندوق
والمصادر الرئيسية من عدم اليقين بالتقديرات والمستخدمة في إعداد القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2020م.
القيمة العادلة هي السعر الذي يمكن استالمه عند بيع أصل ما أو دفع عند نقل التزام ما في معاملة منظمة بين المشاركين
في السوق في تاريخ القياس .يستند قياس القيمة العادلة على افتراض أن المعاملة لبيع األصل أو تحويل االلتزام تتم إما:
•
•

في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات ،أو
في حالة عدم وجود السوق الرئيسي ،في السوق األكثر فائدة للموجودات أو المطلوبات.

يقوم الصندوق بقياس القيمة العادلة لألداة باستخدام السعر المتداول في السوق النشطة لتلك األداة ،عند توفرها .يتم
اعتبار السوق على أنها سوق نشطة إذا كانت معامالت الموجودات أو المطلوبات تتم بشكل متكرر وحجم كافِ لتقديم
معلومات عن األسعار على أساس مستمر .يقوم الصندوق بقياس األدوات المتداولة في السوق النشطة وفقاً لسعر السوق
ألن هذا السعر يقارب بشكل معقول سعر البيع.
في حال عدم وجود سعر متداول في سوق نشط ،فإن الصندوق يستخدم أساليب ت قييم تزيد من استخدام المدخالت القابلة
للمالحظة ذات الصلة وتقلل من استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة .إن أسلوب التقييم المختار يتضمن جميع
العوامل التي يأخذها المشاركون في السوق في الحسبان عند تسعير العملية .يقوم الصندوق بإثبات التحويل بين مستويات
القيم ة العادلة في نهاية فترة التقرير التي حدث خاللها التغيير.
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صندوق األهلي العقاري العالمي للدخل
(مدار من قبل شركة األهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
ألف دوالر أمريكي (مالم يذكر غير ذلك)
 - 6األحكام والتقديرات واال فتراضات المحاسبية الهامة (يتبع)
إن مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة هي كما يلي:
•
•
•

المستوى  : 1مدخالت األسعار المتداولة (غير المعدلة) في األسواق المالية النشطة للموجودات أو المطلوبات
المتطابقة التي يمكن للكيان الوصول إليها في تاريخ القياس.
المستوى  : 2المدخالت بخالف األسعار المدرجة التي تم ادراجها تحت المستوى  1والتي يمكن مالحظتها
للموجودات والمطلوبات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .و
المستوى  :3مدخالت غير القابلة للمالحظة للموجودات والمطلوبات.

قام الصندوق بتصنيف االستثمارات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة عند المستوى 1
وفقاً للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة .خالل الفترة  ،لم يكن هنالك أي تغير في القيمة العادلة الستثمارات القيمة العادلة من
خالل قائمة الربح أو الخسارة .بالنسبة لألدوات المالية األخرى مثل النقد و ما في حكمه وتوزيعات األرباح المدينة،
واألرصدة الدائنة األخرى وهي مطلوبات مالية قصيرة األجل قيمهم الدفترية هي تقريب معقول للقيمة العادلة.

 - 7السياسات المحاسبية الهامة
تتماشى السياسات المحاسبية الهامة المطبقة عند إعداد هذه القوائم المالية األولية المختصرة مع تلك المستخدمة عند
إعداد القوائم المالية السنوية المراجعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م.

أ ) المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة وتفسيرات لجنة المعايير الدولية للتقرير المالي والتعديالت عليها المطبقة
بواسطة الصندوق
أصبحت التعديالت على المعايير المحاسبية والتفسيرات أدناه قابلة للتطبيق لفترات التقارير السنوية التي تبدأ في  1يناير
2021م .قدر مدير الصندوق أن التعديالت ليس لها تأثير جوهري على القوائم المالية للصندوق.

المعايير  /التفسيرات والتعديالت
التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  – 16ذات الصلة بـ كوفيد  19-امتيازات اإليجار
ال تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  ، 9معيار المحاسبة الدولي  ، 39والمعيار الدولي للتقرير المالي ، 7
والمعيار الدولي للتقرير المالي  4والمعيار الدولي للتقرير المالي  - 16تصحيح المؤشر المرجعي لمعدل الفائدة -
المرحلة 2
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صندوق األهلي العقاري العالمي للدخل
(مدار من قبل شركة األهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
ألف دوالر أمريكي (مالم يذكر غير ذلك)
 - 7السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
ب ) المعايير الصادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد
فيما يلي المعايير الصادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد وذلك حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للصندوق .ويعتزم
الصندوق تطبيق هذه المعايير عندما تصبح سارية المفعول.

يسري مفعولها اعتبار ًا
من الفترات التي تبدأ في
أو بعد التاريخ التالي

المعايير  /التفسيرات والتعديالت

البيان

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 37

 1يناير 2022م

تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ، 1
والمعيار الدولي للتقارير المالية  ، 9وأمثلة
توضيحية مصاحبة للمعيار الدولي للتقرير المالي
 16ومعيار المحاسبة الدولي 41
التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 3
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 1

العقود المتوقع خسارتها :تكلفة
إتمام العقد
التحسينات السنوية على المعايير  1يناير 2022م
الدولية للتقرير المالي لألعوام
2020 - 2018
 1يناير 2022م
 1يناير 2023م

المعيار الدولي للتقرير المالي 17
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 8
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  1والمعيار
الدولي للتقرير المالي 2
تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 10
معيار المحاسبة الدولي 28

ال َمراجع حول إطار المفاهيم
تصنيف المطلوبات كمتداولة
وغير متداولة
 1يناير 2023م
عقود التأمين
 1يناير 2023م
تعريف التقديرات المحاسبية
 1يناير 2023م
االفصاح عن السياسات
المحاسبية
 بيع أو مساهمة الموجودات بين متاح للتطبيق االختياري /المستثمر أ و المشروع المشترك تاريخ السريان مؤجل إلى
أجل غير مسمى

إن المعايير المعدلة والتفسيرات الواردة أعاله ال يُتوقع أن يكون لها تأثيراً هاماً على القوائم المالية للصندوق.

 - 8النقد وما في حكمه
يتمثل في األرصدة البنكية المحتفظ بها لدى بنك محلي ذو تصنيف ائتماني جيد.
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صندوق األهلي العقاري العالمي للدخل
(مدار من قبل شركة األهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
ألف دوالر أمريكي (مالم يذكر غير ذلك)
 - 9استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
مكونات االستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة حسب العملة فيما يلي:
 30يونيو 2021م (غير مراجعة)
العملــــــــــــة

الدولة

دوالر أمريكي
دوالر استرالي
جنية استرليني
دوالر هونغ كونغ
ين ياباني
دوالر سنغافوري

الواليات المتحدة األمريكية
استراليا
المملكة المتحدة
هونغ كونغ
اليابان
سنغافورة

العملــــــــــــة

الدولة

دوالر أمريكي
دوالر استرالي
ين ياباني
دوالر هونغ كونغ
دوالر سنغافوري
جنية استرليني
دوالر كندي

الواليات المتحدة األمريكية
استراليا
اليابان
هونغ كونغ
سنغافورة
المملكة المتحدة
كندا

 %من قيمة
االستثمار
اإلجمالية

التكلفــــــــة

القيمـــــــــة
العادلة

61.39
9.84
9.81
9.01
6.60
3.35

16,267
2,576
2,670
2,632
1,854
966

19,320
3,098
3,086
2,834
2,077
1,054

100,00

26,965

31,469

 31ديسمبر 2020م (مراجعة)
 %من قيمة
االستثمار
اإلجمالية

التكلفــــــــة

القيمـــــــــة
العادلة

61.42
12.81
10.12
8.53
3.18
2.93
1.01
100,00

17,642
3,146
2,935
2,427
791
667
292
27,900

17,807
3,714
2,934
2,473
923
849
293
28,993
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صندوق األهلي العقاري العالمي للدخل
(مدار من قبل شركة األهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
ألف دوالر أمريكي (مالم يذكر غير ذلك)
 -10معامالت الوحدات
معامالت الوحدات خالل الفترة تتكون مما يلي:
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2020م
2021م
وحدات باآلالف
وحدات باآلالف
الوحدات في بداية الفترة (مراجعة)

25,418

20,505

الوحدات المصدرة

1,927

12,197

الوحدات المستردة
صافي (النقص)  /الزيادة في الوحدات خالل الفترة
الوحدات في نهاية الفترة (غير مراجعة)

()3,243
()1,316
24,102

()5,587
6,610
27,115

كما في  30يونيو 2021م ،فإن أكبر خمس مالكي وحدات يمثلوا  30( %37,46يونيو 2020م )%51.26 :من وحدات
الصندوق.

 -11معامالت وأرصدة أطراف ذات عالقة
يتم اعتبار األطراف على أنها أطراف ذات عالقة إذا كان ألحد األطراف القدرة على السيطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة
التأثير الهام على الطرف اآلخر عند اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية .إن األطراف ذات العالقة للصندوق تتكون من مدير
الصندوق ،والصناديق التي يديرها مدير الصندوق ،ومجلس إدارة الصندوق ،والبنك األهلي السعودي والشركات الزميلة له.
أتعاب اإلدارة والم صروفات األخرى
يدار الصندوق من قبل مدير الصندوق .يحتسب الصندوق أتعاب إدارة بشكل يومي مقابل هذه الخدمات حسبما يحدده مدير
الصندوق ،بحيث ال تتجاوز المعدل األقصى السنوي بواقع  %1.85في السنة من حقوق الملكية الصندوق اليومي كما هو
منصوص عليه في أحكام وشروط الصندوق.
كما يحق لمد ير الصندوق استرداد المصروفات المنفقة نيابةً عن الصندوق والمتعلقة بأتعاب المراجعة والتدقيق وأتعاب الحفظ
واالستشارات ومصروفات معالجة بيانات واألتعاب األخرى المماثلة .يقتصر الحد األعلى لمبلغ هذه المصروفات الذي
يستطيع مدير الصندوق استرداده من الصندوق على نسبة  %1.5في السنة من الموجودات الصندوق في أيام التقييم المعنية.
تم استرداد هذه المصروفات من قبل مدير الصندوق على أساس قيمتها الفعلية.
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صندوق األهلي العقاري العالمي للدخل
(مدار من قبل شركة األهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
ألف دوالر أمريكي (مالم يذكر غير ذلك)
 -11معامالت وأرصدة أطراف ذات عالقة (يتبع)
معامالت وأرصدة مع األطراف ذات عالقة
خالل الفترة ،دخل الصندوق في المعامالت التالية ،بخالف المعامالت التي تم االفصاح عنها في هذه القوائم المالية األولية
المختصرة ،مع األطراف ذات العالقة في سياق األعمال االعتيادية .تم تنفيذ هذه المعامالت على أساس شروط وأحكام
الصندوق المعتمدة .تتم الموافقة على جميع معامالت األطراف ذات الصل ة من قبل مجلس إدارة الصندوق.
مبلغ المعامالت
الطرف ذو العالقة طبيعة المعامالت
شركة األهلي
المالية

2021م

قيمة الوحدات كما في
 31ديسمبر
 30يونيو
2020م
2021م

2020م

أتعاب إدارة
257
مصروفات مدفوعة
بالنيابة عن الصندوق

صندوق األهلي
متعدد األصول
المتحفظ

اشتراك للوحدات
استرداد للوحدات

صندوق األهلي
متعدد األصول
المتوازن

اشتراك للوحدات
استرداد للوحدات

صندوق األهلي
متعدد األصول
للنمو

اشتراك للوحدات
استرداد للوحدات

228

70

35

--

1,563

--

1,136

--

5,361

--

1,871

--

3,789

--

1,685

169
--

821

5,016

2,772

61
--

723

4,413

2,438

 -12تأثير كوفيد19-
ال تزال ال تزال جائحة فيروس كورونا ("كوفيد )" 19-تعطل األسواق العالمية حيث أن العديد من المناطق الجغرافية
تشهد موجات متعددة من العدوى على الرغم من أنها كانت قد سيطرت سابقاً على تفشي الفيروس من خالل إجراءات
احترازية صارمة .مثل فرض قيود على السفر وعمليات اإلغالق وقواعد التباعد االجتماعي الصارمة .ومع ذلك ،فقد
تمكنت حكومة المملكة العربية السعودية من السيطرة بنجاح على تفشي الفيروس حتى اآلن .تسير حملة التطعيم التي
تقوم بها الحكومة على قدم وساق ومن المتوقع أن يتم تحصين الغالبية العظمى من سكان المملكة في المستقبل القريب.
ومع ذلك يستمر مدير الصندوق بتقييم كالُ من تحديات االقتصاد الكلي والجزئي الناتجة عن كوفيد –  19والتي قد تظهر
اثارها لبعض الوقت ويراقب عن كثب تعرضاته للمخاطر.
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صندوق األهلي العقاري العالمي للدخل
(مدار من قبل شركة األهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
ألف دوالر أمريكي (مالم يذكر غير ذلك)
 -13آخر يوم للتقييم
آخر يوم تقييم للفترة كان  30يونيو 2021م (2020م 31 :ديسمبر 2020م).

 -14اعتماد القوائم المالية
تم اعتماد هذه القوائم المالية األولية المختصرة من قبل مدير الصندوق بتاريخ  8محرم 1443هـ الموافق  16أغسطس
2021م.
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