صندوق األهلي للمتاجرة بالريال السعودي
(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 للمتاجرة بالريال السعودي
(مدار من قبل شركة األهلي المالية)
قائمة المركز المالي المختصرة
كما في  30يونيو 2021م
ألف لاير سعودي (مالم يذكر غير ذلك)

إيضاحات

 30يونيو
2021م

 31ديسمبر
2020م

(غير مراجعة)

(مراجعة)

نقد وما في حكمه
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304,767

8,429

استثمارات مقاسة بالتكلفة المطفأة

8

27,361,477

28,818,272

27,666,244

28,826,701

الموجودات

إجمالي الموجودات
المطلوبات
ذمم دائنة أخرى

68,420

72,740

حقوق الملكية العائدة لمالكي الوحدات

27,597,824

28,753,961

14,325,491

14,944,520

1.9265

1.9240
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وحدات مصدرة (العدد باآلالف)
حقوق الملكية لكل وحدة (بالريال السعودي)

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )14جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم الماليـة األولية المختصرة.
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صندوق األهلي للمتاجرة بالريال السعودي
(مدار من قبل شركة األهلي المالية)
قائمة الدخل الشامل المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
ألف لاير سعودي (مالم يذكر غير ذلك)
إيضاح

لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو

2021م

2020م

دخل العموالت الخاصة من عقود المرابحة

138,187

313,620

إجمالي الدخل

138,187

313,620

()87,919

()88,475

ضريبة القيمة المضافة

()13,188

()4,424

مصروفات إدارية

()2,555

()2,585

أتعاب الحفظ

()350

()182

أتعاب مهنية

()42

()39

أتعاب تدقيق شرعي

()18

()14

مكافأة مجلس إدارة الصندوق

()8

()8

رسوم هيئة السوق المالية

()4

()4

عكس مخصص االنخفاض في قيمة االستثمارات

529

1,880

إجمالي المصروفات التشغيلية

()103,555

()93,851

ربح الفترة

34,632

219,769

الدخل الشامل اآلخر للفترة

--

--

إجمالي الدخل الشامل للفترة

34,632

219,769
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أتعاب إدارة

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )14جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم الماليـة األولية المختصرة.
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صندوق األهلي للمتاجرة بالريال السعودي
(مدار من قبل شركة األهلي المالية)
قائمة التغيرات األولية في حقوق الملكية لحاملي الوحدات المختصرة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
ألف لاير سعودي (مالم يذكر غير ذلك)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2020م
2021م
حقوق الملكية العائدة لمالكي الوحدات في بداية الفترة (مراجعة)

28,753,961

23,267,194

إجمالي الدخل الشامل للفترة

34,632

219,769

(النقص)  /الزيادة في حقوق الملكية من معامالت الوحدة خالل الفترة
المحصل من الوحدات المصدرة

10,639,309

16,330,882

قيمة الوحدات المستردة

()11,830,078

()9,958,768

()1,190,769

6,372,114

27,597,824

29,859,077

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

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )14جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم الماليـة األولية المختصرة.
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صندوق األهلي للمتاجرة بالريال السعودي
(مدار من قبل شركة األهلي المالية)
قائمة التدفقات النقدية المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
ألف لاير سعودي (مالم يذكر غير ذلك)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو

2021م
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
ربح الفترة

2020م

34,632

219,769

()529
34,103

()1,880
217,889

صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
استثمارات مقاسة بالتكلفة المطفأة
ذمم دائنة أخرى

1,457,324
()4,320

()6,646,865
51,861

صافي النقد الناتج من ( /المستخدم في) األنشطة التشغيلية

1,487,107

()6,377,115

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
المحصل من الوحدات المصدرة
قيمة الوحدات المستردة

10,639,309
()11,830,078

16,330,882
()9,958,768

صافي النقد (المستخدم في)  /الناتج من األنشطة التمويلية

()1,190,769

6,372,114

صافي الزيادة  ( /النقص) في النقد وما في حكمه

296,338

()5,001

نقد وما في حكمه في بداية الفترة

8,429

15,100

نقد وما في حكمه في نهاية الفترة

304,767

10,099

تسويات لـ:

عكس مخصص االنخفاض في قيمة االستثمارات

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )14جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم الماليـة األولية المختصرة.
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صندوق األهلي للمتاجرة باللاير السعودي
(مدار من قبل شركة األهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
ألف لاير سعودي (مالم يذكر غير ذلك)
 -1الصـندوق وأنشطته
صندوق األهلي للمتاجرة بالريال السعودي )"الصندوق"( هو صندوق استثماري مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة
اإلسالمية ،تتم إدارته بواسطة شركة األهلي المالية )"مدير الصندوق"( شركة تابعة للبنك األهلي السعودي (المعروف
سابقا َ باسم البنك األهلي التجاري) )"البنك"( لصالح مالكي وحدات الصندوق .قامت األهلي المالية بإنهاء إجراءات
االندماج مع شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار بدءا ً من  9يوليو 2021م .تم تأسيس الصندوق بموجب نص المادة
 31من لوائح االستثمار في الصناديق ("اللوائح") الصادرة عن هيئة السوق المالية.
وفقا ً 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.
يتيح الصندوق الفرصة أمام المستثمرين للمشاركة في معامالت تجارية متوافقة مع مبادئ الشريعة أو االستثمار في
صكوك وصناديق االستثمار األخرى أو أدوات تتوافق مع مبادئ الشريعة المتعلقة باالستثمار.
تمت الموافقة على أحكام وشروط الصندوق من قبل البنك المركزي وتم اعتمداها الحقا ً من هيئة السوق المالية بموجب
خطابها المؤرخ في  18ذو الحجة 1429هـ (الموافق  16ديسمبر 2008م) .باشر الصندوق نشاطه في  3أبريل
1995م.
يخضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار ("الالئحة") الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ  3ذو الحجة 1427هـ
(الموافق  24ديسمبر 2006م) تم تعديلها الحقا ً في  16شعبان 1437هـ (الموافق  23مايو 2016م) .وتم تعديل الالئحة
صل متطلبات جميع الصناديق
("اللوائح المعدلة") بتاريخ  17رجب 1442هـ (الموافق  1مارس 2021م) ،والتي تف ّ
في المملكة العربية السعودية .أصبحت الالئحة المعدلة نافذة ابتدا ًء من  19رمضان 1442هـ (الموافق  1مايو 2021م).

 -2األساس المحاسبي
تم إعداد هذه القوائم المالية األولية المختصرة وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي " 34التقرير المالي األولي" المعتمد في
المملكة العربية السعودية 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 واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية ويجب
أن تتم قراءتها جنبا ً إلى جنب مع القوائم المالية السنوية المراجعة للصندوق للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م.
وبالتالي ،قد ال تكون نتائج فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م بالضرورة مؤشراً على النتائج المتوقعة
للسنة المالية التي ستنتهي في  31ديسمبر 2021م.
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صندوق األهلي للمتاجرة باللاير السعودي
(مدار من قبل شركة األهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
ألف لاير سعودي (مالم يذكر غير ذلك)
 -3أساس القياس
تم إعداد هذه القوائم المالية األولية المختصرة على أساس التكلفة التاريخية باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي ومبدأ
االستمرارية.
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 وفقا ً لترتيب السيولة.

 -4العملة 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 بالريال السعودي وهي العملة الوظيفية وعملة العرض
الخاصة بالصندوق .تم تقريب كافة المبالغ ألقرب ألف لاير سعودي ،ما لم يذكر خالف ذلك.

 -5األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
إن إعداد القوائم المالية 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.

أ( تقدير القيمة العادلة
القيمة العادلة هي القيمة التي سيتم استالمها مقابل بيع أصل ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما ضمن معاملة منتظمة
بين المشاركين في السوق بتاريخ القياس .إن قياس القيمة العادلة يستند إلى افتراضية أن المعاملة لبيع األصل أو تحويل
االلتزام يتم في:
➢ السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام ،أو
➢ في حال عدم وجود سوق رئيسية ،في السوق األكثر فائدة للموجودات وااللتزامات.
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 كافٍ لتقديم
معلومات عن األسعار على أساس مستمر .يقوم الصندوق بقياس األدوات المتداولة في السوق النشطة وفقا ً لسعر السوق
ألن هذا السعر يقارب بشكل معقول سعر البيع.
إذا لم يكن هناك سعر متداول في سوق نشط ،فإن الصندوق يستخدم أساليب تقييم تعمل على زيادة استخدام المدخالت
القابلة للمالحظة ذات الصلة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للرقابة .يتضمن أسلوب التقييم المختار جميع العوامل
التي يأخذها المشاركون في السوق في االعتبار عند تسعير المعاملة .يقوم الصندوق بإثبات التحويل بين مستويات القيمة
العادلة في نهاية فترة إعداد التقارير التي حدث خاللها التغيير.
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صندوق األهلي للمتاجرة باللاير السعودي
(مدار من قبل شركة األهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
ألف لاير سعودي (مالم يذكر غير ذلك)
 -5األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (يتبع)
أ)

تقدير القيمة العادلة (يتبع)
إن مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة هي كما يلي:
• المستوى  :1األسعار المتداولة (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات وااللتزامات المماثلة التي يمكن
الحصول عليها في تاريخ القياس.
• المستوى  :2المدخالت بخالف األسعار المدرجة التي تم إدراجها تحت المستوى األول والتي يمكن مالحظتها
للموجودات وااللتزامات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
• المستوى  :3مدخالت تمثل مدخالت غير قابلة للمالحظة للموجودات أو المطلوبات.
ال يحتفظ الصندوق بأي أدوات مقاسة بالقيمة العادلة .بالنسبة للموجودات وااللتزامات األخرى مثل النقد وما في حكمه
واالستثمارات المقاسة بالتكلفة المطفأة واألرصدة الدائنة األخرى فإن القيم الدفترية لها هي تقدير تقريبي معقول للقيمة
العادلة.

ب) االفتراضات وتقديرات عدم التأكد
قياس مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
إن قياس مخصص خسارة االئتمان المتوقع للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة يتطلب استخدام نماذج معقدة
وافتراضات هامة حول الظروف االقتصادية المستقبلية والسلوك االئتماني.
هناك عدد من األحكام الهامة المطلوبة أيضًا في تطبيق المتطلبات المحاسبية لقياس خسارة االئتمان المتوقعة ،مثل:
• تحديد معايير الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان؛
• اختيار النماذج المناسبة واالفتراضات لقياس خسارة االئتمان المتوقعة؛
• تحديد العدد والوزن النسبي للسيناريوهات المستقبلية لكل نوع من أنواع المنتجات  /األسواق وما يرتبط بها من
خسارة ائتمان متوقعة؛ و
• إنشاء صندوق للموجودات المالية المماثلة ألغراض قياس خسارة االئتمان المتوقعة.

 -6السياسات 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 1
يناير 2021م .قدر مدير الصندوق أن التعديالت ليس لها تأثير جوهري على القوائم المالية للصندوق.

المعايير  /التفسيرات والتعديالت
التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  - 16امتيازات اإليجار ذات الصلة بـ كوفيد 19 -
التعديالت 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 للمتاجرة باللاير السعودي
(مدار من قبل شركة األهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
ألف لاير سعودي (مالم يذكر غير ذلك)
 -6السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
ب) المعايير الصادرة ولكنها غير سارية 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.
إن المعايير المعدلة والتفسيرات الواردة أعاله ال يُتوقع أن يكون لها تأثيرا ً هاما ً على القوائم المالية للصندوق.

يسري مفعولها اعتباراً
من الفترات التي تبدأ في
أو بعد التاريخ التالي

المعايير  /التفسيرات والتعديالت

البيان

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 37

العقود المتوقع خسارتها :تكلفة
إتمام العقد

 1يناير 2022م

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

التحسينات السنوية على المعايير
الدولية للتقرير المالي لألعوام
2020 - 2018

 1يناير 2022م

التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 3

ال َمراجع حول إطار المفاهيم

 1يناير 2022م

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 1

تصنيف المطلوبات كمتداولة
وغير متداولة

 1يناير 2023م

المعيار الدولي للتقرير المالي 17

عقود التأمين

 1يناير 2023م

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 8

تعريف التقديرات المحاسبية

 1يناير 2023م

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  1والمعيار
الدولي للتقرير المالي 2

االفصاح عن السياسات
المحاسبية

 1يناير 2023م

تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 10
معيار المحاسبة الدولي 28

بيع أو مساهمة الموجودات بينالمستثمر أو المشروع المشترك

متاح للتطبيق االختياري /
تاريخ السريان مؤجل إلى
أجل غير مسمى

إن المعايير المعدلة والتفسيرات الواردة أعاله ال يُتوقع أن يكون لها تأثيرا ً هاما ً على القوائم المالية للصندوق.
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صندوق األهلي للمتاجرة باللاير السعودي
(مدار من قبل شركة األهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
ألف لاير سعودي (مالم يذكر غير ذلك)
 -7النقد وما في حكمه
يتمثل في األرصدة البنكية المحتفظ بها لدى بنك محلي يتمتع بتصنيف ائتماني جيد.

 -8استثمارات  -بالتكلفة المطفأة
تتضمن االستثمارات المقاسة بالتكلفة المطفأة وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي  9األدوات المالية ما يلي:

استثمار في عقود مرابحة
يخصم :مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
صافي االستثمار في عقود مرابحة

 30يونيو
2021م
(غير مراجعة)

 31ديسمبر
2020م
(مراجعة)

27,365,011
()3,534
27,361,477

28,822,335
()4,063
28,818,272

يتضمن ذلك  3,393,550لاير سعودي ( 31ديسمبر  9,975,475 :2020لاير سعودي) عقود مرابحة مع البنك
األهلي السعودي ( -طرف ذو عالقة).

 -9معامالت 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)

14,944,520

12,224,857

الوحدات المباعة
الوحدات المستردة

5,524,572
()6,143,601

8,542,486
()5,205,815

صافي (النقص)  /الزيادة في الوحدات

()619,029

3,336,671

الوحدات في نهاية الفترة (غير مراجعة)

14,325,491

15,561,528

كما في  30يونيو 2021م  ،فإن أكبر خمس مالكي وحدات ( 30يونيو 2020م :أكبر )5يمثلون  30( %59.31يونيو
2020م )%53,50 :من وحدات الصندوق.
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صندوق األهلي للمتاجرة باللاير السعودي
(مدار من قبل شركة األهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
ألف لاير سعودي (مالم يذكر غير ذلك)
 -10تسوية التغيرات في حقوق الملكية
وفقًا لمتطلبات تعميم هيئة السوق المالية بتاريخ  31ديسمبر 2017م ،يحتسب الصندوق مخصص االنخفاض في القيمة
فيما يتعلق باالستثمارات في أدوات الدين المقاسة بالتكلفة المطفأة باستخدام نموذج الخسارة المتكبدة ،بينما يتطلب
المعيار الدولي للتقرير المالي  9قياس المخصصات باستخدام طريقة الخسائر االئتمانية المتوقعة .وقد أدى ذلك إلى
اختالف بين حقوق الملكية المحسوبة وفقًا لتعميم هيئة السوق المالية ("حقوق الملكية المتداولة") ووفقا ً لمتطلبات
المعيار الدولي للتقرير المالي "( 9حقوق الملكية المسجلة") .يتم تصنيف وحدات الصندوق المصدرة كحقوق ملكية
وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي  ،32وبالتالي فهي تعادل القيمة المتبقية للصندوق .يوضح الجدول التالي التسوية بين
حقوق الملكية المسجلة وحقوق الملكية المتداولة للصندوق:
 30يونيو
2021م
(غير مراجعة)

 31ديسمبر
2020م
(مراجعة)

حقوق الملكية المسجلة للصندوق

27,597,824

28,753,961

يضاف :مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

3,534

4,063

يخصم :مخصص الخسائر االئتمانية المتكبدة

--

--

حقوق الملكية المتداولة للصندوق

27,601,358

28,758,024

عدد الوحدات تحت اإلصدار

14,325,491

14,944,520

حقوق الملكية المتداولة لكل وحدة للصندوق

1.9267

1.9243

 -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 ،ومجلس إدارة الصندوق ،والصناديق التي يديرها مدير الصندوق ،والبنك األهلي السعودي
وشركاته الزميلة.

أتعاب اإلدارة والمصروفات أخرى
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  %0.65في السنة من حقوق ملكية الصندوق اليومية
كما هو منصوص عليه في أحكام وشروط الصندوق.
كما يحق لمدير الصندوق استرداد المصروفات المنفقة نيابةً عن الصندوق والمتعلقة بأتعاب المراجعة والتدقيق والحفظ
واالستشارات ومصروفات معالجة بيانات واألتعاب األخرى المماثلة .يقتصر الحد األعلى لمبلغ هذه المصروفات الذي
يستطيع مدير الصندوق استرداده من الصندوق على نسبة  %0.5في السنة من متوسط حقوق ملكية الصندوق في أيام
التقييم المعنية .تم استرداد هذه المصروفات من قبل مدير الصندوق على أساس قيمتها الفعلية.
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صندوق األهلي للمتاجرة باللاير السعودي
(مدار من قبل شركة األهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
ألف لاير سعودي (مالم يذكر غير ذلك)
 -11معامالت وأرصدة أطراف ذات عالقة (يتبع)
معامالت مع األطراف ذات عالقة
خالل الفترة ،دخل الصندوق في المعامالت التالية ،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 الصلة
من قبل مجلس إدارة الصندوق.

الطرف ذو
العالقة

شركة األهلي
المالية

طبيعة المعاملة

مبلغ المعامالت
لفترة الستة أشهر المنتهية في
 30يونيو
2020م
2021م

أتعاب إدارة

87,919

مصروفات
مدفوعة بالنيابة
عن الصندوق

16,165

اشتراك وحدات --
استرداد وحدات --
صندوق األهلي اشتراك وحدات 663,960
المتنوع بالريال
السعودي
استرداد وحدات 1,648,170
اشتراك وحدات --
شركة األهلي
تكافل
استرداد وحدات --
صندوق األهلي اشتراك وحدات 1,858
للضيافة بمكة
استرداد وحدات --
المكرمة
وحدات
اشتراك
1,379,000
البنك األهلي
السعودي
استرداد وحدات --

88,475

7,255

األرصدة كما في
 30يونيو
2021م
(غير مراجعة)
16,893

--

 31ديسمبر
2020م
(مراجعة)
15,868

--

-14,623

--

14,623

1,082,343
836,000
7,000

1,274,767

2,256,048

6,338
4,000

31

31

3,150
--

2,719

859

--

4,002,186

2,653,636
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صندوق األهلي للمتاجرة باللاير السعودي
(مدار من قبل شركة األهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
ألف لاير سعودي (مالم يذكر غير ذلك)
 -11معامالت وأرصدة أطراف ذات عالقة (يتبع)
معامالت مع أطراف ذات عالقة (يتبع)
مبلغ المعامالت
الطرف ذو العالقة
صندوق األهلي
المرن لألسهم
السعودية
صندوق األهلي
الخليجي للنمو
والدخل
صندوق األهلي
للمتاجرة باألسهم
الخليجية
صندوق األهلي
ألسهم الشركات
الصغيرة
والمتوسطة
صندوق األهلي
للمتاجرة باألسهم
السعودية
صندوق األهلي
متعدد األصول
المتحفظ
صندوق األهلي
متعدد األصول
المتوازن
صندوق األهلي
متعدد األصول
للنمو
صندوق األهلي
متعدد األصول
للدخل اإلضافي
صندوق األهلي
للصدقات
صندوق األهلي
سدكو للتطوير
العقاري

2021م

طبيعة المعاملة

2020م

اشتراك وحدات

--

27,500

استرداد وحدات
اشتراك وحدات

---

9,000
6,800

استرداد وحدات
اشتراك وحدات

---

9,000

77,000

األرصدة كما في
 31ديسمبر
 30يونيو
2020م
2021م
(مراجعة)
(غير مراجعة)
--

--

--

--

استرداد وحدات
اشتراك وحدات

---

23,000
12,000

--

--

استرداد وحدات
اشتراك وحدات

---

-256,500

--

--

استرداد وحدات
اشتراك وحدات

-20,800

52,000
34,800

--

--

استرداد وحدات
اشتراك وحدات

20,000
750

55,300
28,200

3,874

3,058

استرداد وحدات
اشتراك وحدات

-200

47,500
4,000

3,716

2,963

استرداد وحدات
اشتراك وحدات

1,200
11,000

17,500
37,300

1,118

2,113

استرداد وحدات
اشتراك وحدات

8,800
510

34,800
--

19,723

17,501

استرداد وحدات
اشتراك وحدات

439
10,000

223
5,599

استرداد وحدات

--

44,313
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22,996
36,071

22,897
26,132

صندوق األهلي للمتاجرة باللاير السعودي
(مدار من قبل شركة األهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
ألف لاير سعودي (مالم يذكر غير ذلك)
 -12تأثير فيروس كوفيد19-
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 سابقا ً 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.

 -13آخر يوم للتقييم
آخر يوم لتقييم الصندوق للفترة كان  30يونيو 2021م (2020م 31 :ديسمبر 2020م).

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