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

إيضاح

 30يونيو
2021م

 31ديسمبر
2020م

(غير مراجعة)

(مراجعة)

الموجـودات
8
9

نقد وما في حكمه
استثمارات
أرصدة مدينة أخرى
إجمالي الموجودات

4,548
177,465
376

1,710
153,693
41

182,389

155,444

المطلوبات
أرصدة دائنة أخرى

193

775

حقوق الملكية العائدة لمالكي الوحدات

182,196

154,669

88,569

79,574

2.0571

1.9437

11

عدد الوحدات المصدرة (العدد باآلالف)
حقوق الملكية لكل وحدة (دوالر أمريكي)

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )15جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم الماليـة األولية المختصرة.
2

صندوق األهلي متعدد األصول المتوازن
(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)
 30يونيو
إيضاح 2021م
دخل عمولة خاصة من صكوك

204

أرباح محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة

5,975

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

 30يونيو
2020م
29
2,354

3,300
1,521

()3,262
746

11,000

()133

()1,044
()157

()808
()40

مصروفات ادارية
أتعاب حفظ

()14
()16

()13
()11

أتعاب مهنية
مكافأة مجلس إدارة الصندوق

()7
()2

( )6
( )2

أتعاب تدقيق شرعي
رسوم هيئة السوق المالية
مصروف مخصص الهبوط في القيمة

()2
()1
()4

( )1
( )1
( )4

إجمالي المصروفات التشغيلية

()1,247

()886

ربح ( /خسارة) الفترة

9,753

()1,019

الدخل الشامل اآلخر ل لفترة

--

--

إجمالي الدخل ( /الخسارة) الشامل للفترة

9,753

()1,019

إيرادات أخرى
إجمالي الدخل ( /الخسارة)
12

أتعاب إدارة
ضريبة القيمة المضافة

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )15جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم الماليـة األولية المختصرة.
3

صندوق األهلي متعدد األصول المتوازن
(مدار من قبل شركة األهلي المالية)
قائمة التغيرات في حقوق الملكية لحاملي الوحدات المختصرة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
ألف دوالر أمريكي (مالم يذكر غير ذلك)
 30يونيو
2021م

 30يونيو
2020م

حقوق الملكية العائدة لمالكي الوحدات في بداية الفترة (مراجعة)

154,669

120,718

إجمالي الدخل ( /الخسارة) الشامل للسنة

9,753

()1,019

الزيادة في حقوق الملكية من معامالت الوحدة خالل الفترة
المحصل من الوحدات المصدرة

23,809

23,859

قيمة الوحدات المستردة

()6,035

()4,302

17,774

19,557

182,196

139,256

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

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )15جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم الماليـة األولية المختصرة.
4

صندوق األهلي متعدد األصول المتوازن
(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)
 30يونيو
إيضاح 2021م
التدفقات النقدية من األنشـطة التشـغيلية
ربح ( /خسارة) الفترة

9,753

 30يونيو
2020م
()1,019

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

()3,300

3,262

الخسارة
مصروف مخصص الهبوط في القيمة

()5,975
4

()2,354
4

482

()107

صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
استثمارات مقاسة بالتكلفة المطفأة
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

()9,646
()4,855

()7,529
()4,767

أرصدة مدينة أخرى

()335
()582

()249
( )1

صافي النقد المستخدم في األنشطة التشـغيلية

()14,936

()12,653

أرصدة دائنة أخرى

التدفقات النقدية من األنشـطة التمويليــة
المحصل من الوحدات المصدرة

23,809
()6,035

23,859
()4,302

صافي النقد الناتج من األنشـطة التمويلية

17,774

19,557

صافي ال زيادة في النقد وما في حكمه
النقـد وما في حكمـه في بداية الفترة

8

2,838
1,710

6,904
778

النقـد وما في حكمـه في نهاية الفترة

8

4,548

7,682

قيمة الوحدات المستردة

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى ( )15جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم الماليـة األولية المختصرة.
5

صندوق األهلي متعدد األصول المتوازن
(مدار من قبل شركة األهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية المختصرة (غير مراجعة)
للستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
ألف دوالر أمريكي (مالم يذكر غير ذلك)
 - 1الصـندوق وأنشطته
صندوق األهلي متعدد األصول المتوازن ("الصندوق" ) هو صندوق استثماري مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة
اإلسالمية ،تتم إدارته بواسطة شركة األهلي المالية (المعروف سابقا بالبنك األهلي التجاري) ("مدير الصندوق") ،شركة
تابعة للبنك األهلي السعودي (المعروف سابقا بالبنك األهلي التجاري) ("البنك") لصالح مالكي وحدات الصندوق .تم
تأسيس الصندوق بم وجب نص المادة  31من لوائح اال ستثمار في الصناديق الصادرة عن هيئة السوق المالية .قامت
األهلي المالية بإنهاء إجراءات االندماج مع شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار ،ابتداءٌ من  9يوليو 2021م.
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.
يهدف الصندوق إلى توفير توازن بين المحافظة على رأس المال ونمو رأس المال على المدى المتوسط إلى المدى
الطويل عن طريق االستثمار في محافظ متنوعة من الموجودات.
تمت الموافقة على أحكام وشروط الصندوق مبدئياً من مؤسسة النقد العربي السعودي ووافقت عليها الحقاً هيئة السوق
المالية بموجب خطابها المؤرخ في  16ديسمبر 2008م .باشر الصندوق نشاطه في  2أكتوبر 2003م.
يخضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار ("الالئحة") الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ  3ذو الحجة 1427هـ
(الم وافق  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 وفقاً 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 جنباً 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.

 - 3أساس القياس
تم إعداد هذه القوائم المالية األولية المختصرة على أساس التكلفة التاريخية باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي ومبدأ
االستمرارية ،باستثناء االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو لخسارة والمسجلة 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 المختصرة  .عوضا عن ذلك ،يتم عرض الموجودات والمطلوبات وفقاً
لترتيب السيولة .تم تقريب جميع المبالغ إلى أقرب ألف دوالر أمريكي  ،ما لم يذكر خالف ذلك.
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صندوق األهلي متعدد األصول المتوازن
(مدار من قبل شركة األهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية المختصرة (غير مراجعة)
للستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
ألف دوالر أمريكي (مالم يذكر غير ذلك)
 - 4العملة الوظيفية وعملة العرض
يتم عرض هذه القوائم المالية األولية المختصرة بالدوالر األمريكي وهي العملة الوظيفية الخاصة بالصندوق .تم تقريب
كافة المبالغ ألقرب ألف دوالر أمريكي ،ما لم يذكر خالف ذلك.

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

 - 6األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
يتطلب إعداد القوائم المالية األولية المختصرة من اإلدارة استخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر في
تطبيق السياسات المحاسبية وعلى المبالغ المبينة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات .قد تختلف النتائج
الفعلية عن هذه التقديرات .تتوافق ا الفتراضات 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.

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:
•
•

في السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام ،أو
في غياب السوق الرئيسي ،في السوق األكثر فائدة للموجودات والمطلوبات.

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 وفقاً لسعر السوق
ألن هذا السعر يقارب بشكل معقول سعر البيع.
إذا لم يكن هناك سعر مقتبس في سوق نشط ،فإن الصندوق يستخدم تقنيات تقييم تعمل على زيادة استخدام المدخالت
الملحوظة ذات الصلة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للرقابة .يتضمن أسلوب التقييم المختار جميع العوامل التي
يأخذها المشاركون في السوق في االعتبار عند تسعير المعاملة .يدرك الصندوق التحويل بين مستويات القيمة العادلة
في نهاية فترة إعداد التقارير التي حدث خاللها التغيير.
إن مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة هي كما يلي:
• المستوى  : 1مدخالت تمثل األسعار المتداولة (غير المعدلة) في األسواق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات
مماثلة يمكن للمنشأة الوصول إليها في تاريخ القياس؛
• المستوى  :2مدخالت تمثل مدخالت بخالف األسعار المتداولة المدرجة في المستوى  1والتي يمكن مالحظتها
لألصل أو االلتزام بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة؛ و
• المستوى  : 3مدخالت تمثل مدخالت غير قابلة للمالحظة للموجودات أو المطلوبات.
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صندوق األهلي متعدد األصول المتوازن
(مدار من قبل شركة األهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية المختصرة (غير مراجعة)
للستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
ألف دوالر أمريكي (مالم يذكر غير ذلك)
 - 6األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (يتبع)
قام الصندوق بتصنيف االستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة عند المستوى  2وفق ًا للتسلسل
الهرمي للقيمة العادلة ،باستثناء االستثمارات في صناديق النقد المتداولة والمصنفة في المستوى  .1خالل الفترة ،لم يكن
هنالك أي تغير في القيمة العادلة الستث مارات القيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة .بالنسبة للموجودات
وااللتزامات األخرى مثل النقد ومافي حكمه و األرصدة المدينة األخرى و األرصدة الدائنة األخرى ،القيم الدفترية هي
تقريب معقول للقيمة العادلة.

 - 7السياسات المحاسبية الهامة
تتماشى السياسات المحا سبية 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 أو بعد
 1يناير  . 2021قدر مدير الصندوق أن التعديالت ليس لها تأثير جوهري على القوائم المالية للصندوق.

المعايير  /التفسيرات والتعديالت
التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  - 16كوفيد  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 متعدد األصول المتوازن
(مدار من قبل شركة األهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية المختصرة (غير مراجعة)
للستة 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 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

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  1يناير 2022م
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 أ و المشروع المشترك

متاح للتطبيق االختياري /
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 يتمتع بتصنيف ائتماني سليم.
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صندوق األهلي متعدد األصول المتوازن
(مدار من قبل شركة األهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية المختصرة (غير مراجعة)
للستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
ألف دوالر أمريكي (مالم يذكر غير ذلك)
 - 9استثمارات

إيضاح  30يونيو 2021م
22,327
أ
ب
155,138

استثمارات مقاسة بالتكلفة المطفأة
استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة
(أ ) استثمارات مقاسة بالتكلفة المطفأة

 31ديسمبر 2020م
12,685
141,008

177,465

153,693

 30يونيو 2021م
(غير مراجعة)

 31ديسمبر 2020م
(مراجعة)

18,026
4,310
()9
22,327

12,690
-( )5
12,685

االستثمار في الصكوك
االستثمار في الشهادات
ناقص :مخصص خسارة االئتمان المتوقعة
صافي استثمارات مقاسة بالتكلفة المطفأة
(ب ) استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
فيما يلي ملخصاً حسب القطاع الصناعي لالستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

صناديق مدارة من قبل مدير الصندوق (أطراف ذات
عالقة)
صندوق األهلي لمؤشر أسهم أمريكا الشمالية
صندوق األهلي المتنوع بالدوالر األمريكي
صندوق األهلي لمؤشر أسهم أوروبا
ص ندوق األهلي متعدد األصول للدخل اإلضافي
صندوق األهلي لمؤشر أسهم األسواق الناشئة
صندوق األهلي لمؤشر أسهم آسيا
صندوق األهلي للمتاجرة العالمية
صندوق األهلي كابيتال للصكوك ذات الفئة ( )1الثانية
صندوق األهلي كابيتال للصكوك ذات الفئة ( )1الثالثة
صندوق األهلي للمتاجرة العالمية
األهلي ريت  – 1طرف ذا عالقة
صندوق االهلي للمتاجرة بالريال السعودي
صندوق األهلي المتنوع بالريال السعودي

 30يونيو 2021م (غير مراجعة)
 %من إجمالي
االستثمار
القيمة العادلة
( القيمة الع ادلة) التكلفة

19.40
10.74
10.41
8.65
8.12
4.55
3.23
2.23
2.22
1.22
0.83
0.64
0.38

17,241
16,287
11,677
12,737
9,019
5,621
4,222
3,466
3,439
1,891
1,042
988
579

30,096
16,667
16,146
13,412
12,593
7,052
5,016
3,466
3,440
1,897
1,281
991
586

استثمار في صناديق النقد المتداولة و الريت
17.73
إم إس سي أي الواليات المتحدة األمريكية اآلسالمي
عالم إم إس سي أي الواليات المتحدة األمريكية اإلسالمي 4.10
3.33
سورس فزكل جولد بي-أي تي سي
0.56
إم إس سي أي اإلمارات المتحدة اإلسالمي
1.66
جدوى السعودية ريت
100
10

24,477
6,298
4,709
644
1,672
126,009

27,504
6,357
5,184
871
2,579
155,138

صندوق األهلي متعدد األصول المتوازن
(مدار من قبل شركة األهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية المختصرة (غير مراجعة)
للستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
ألف دوالر أمريكي (مالم يذكر غير ذلك)
 - 9استث مارات (يتبع)
(ب) استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة (يتبع)

 31ديسمبر 2020م (مراجعة)
 %من إجمالي
االستثمار
( القيمة العادلة)

التكلفة

القيمة العادلة

صناديق مدارة من قبل مدير الصندوق (أطراف
ذات عالقة)
27.31
صندوق األهلي لمؤشر أسهم أمريكا الشمالية
11.78
صندوق األهلي المتنوع بالدوالر األمريكي
9.51
صندوق األهلي متعدد األصول للدخل اإلضافي
9.17
صندوق األهلي لمؤشر أسهم أوروبا
7.68
صندوق األهلي لمؤشر أسهم األسواق الناشئة
4.89
صندوق األهلي لمؤشر أسهم آسيا والباسيفيك
3.13
صندوق األهلي العقاري العالمي للدخل
صندوق األهلي كابيتال للصكوك ذات الفئة (2.46 )1
الثانية
صندوق األهلي كابيتال للصكوك ذات الفئة (2.44 )1
الثالثة
1.77
صندوق األهلي للمتاجرة العالمية
0.56
صندوق االهلي للمتاجرة بالريال السعودي
0.30
صندوق األهلي المتنوع بالريال السعودي

25,097
16,287
12,737
9,881
7,877
5,133
4,222
3,466

38,508
16,615
13,407
12,937
10,828
6,889
4,413
3,475

3,439

3,439

2,490
788
419

2,493
790
424

استثمار في صناديق النقد المتداولة و الريت
اس جي ال دي ال ان
جدوى ريت السعودية
األهلي ريت 1
إم إس سي أي الواليات المتحدة األمريكية
اإلسالمي

6.57
1.63
0.65
0.59

8,560
1,672
1,042
644

9,271
2,293
911
827

100

115,179

141,008
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صندوق األهلي متعدد األصول المتوازن
(مدار من قبل شركة األهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية المختصرة (غير مراجعة)
للستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
ألف دوالر أمريكي (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") ووفقًا 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:

كما في  30يونيو
2021م

كما في  31ديسمبر
2020م

حقوق الملكية المسجلة للصندوق
يضاف :مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

182,196
9
182,205
--

154,669
5
154,674
--

حقوق الملكية المتداولة للصندوق

182,205

154,674

عدد الوحدات المصدرة

88,569

79,574

حقوق الملكية المتداولة لكل وحدة للصندوق

2.0572

1.9438

يخصم :مخصص الخسائر االئتمانية المتكبدة

 -11المعامالت في الوحدات
تم تلخيص المعامالت في الوحدات كما يلي:

للفترة المنتهية في
 30يونيو
2021م
الوحدات باآلالف

للفترة المنتهية في
 30يونيو
2020م
الوحدات باآلالف

الوحدات في بداية الفترة (مراجعة)

79,574

68,467

الوحدات المصدرة
الوحدات المستردة

12,011
()3,016

13,666
()2,507

صافي الزيادة في الوحدات خالل الفترة
الوحدات في نهاية الفترة (غير مراجعة)

8,995
88,569

11,159
79,626

كما في  30يونيو 2021م ،فإن أكبر  5مالكي وحدات ( 30يونيو  :2020أكبر  5مالكي وحدات) يمثلوا %69.87
( 30يونيو  )%75.47 :2020من وحدات الصندوق.
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صندوق األهلي متعدد األصول المتوازن
(مدار من قبل شركة األهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية المختصرة (غير مراجعة)
للستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
ألف دوالر أمريكي (مالم يذكر غير ذلك)
 -12معامالت 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 ،والبنك األهلي السعودي بصفته المساهم الرئيسي
في مدير الصندوق.

أتعاب اإلدارة والمصروفات 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  %1.25في السنة من حقوق الملكية الصندوق اليومي
كما هو منصوص عليه في أحكام وشروط الصندوق.
كما يحق لمدير الصندوق استرداد المصروفات المتكبدة نياب ًة عن الصندوق والمتعلقة بأتعاب المراجعة وأتعاب الحفظ
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 حقوق الملكية الصندوق في أيام التقييم
المعنية .تم استرداد هذه المصروفات من قبل مدير الصندوق على أساس قيمتها الفعلية باستثناء مصروفات الحفظ التي
يتحملها مدير الصندوق.

معامالت مع أطراف 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.
مبلغ المعامالت
الطرف ذو العالقة

طبيعة المعامالت

شركة األهلي المالية

أتعاب إدارة
مصروفات
مدفوعة بالنيابة
عن الصندوق

2021م

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

2020م

1,044

808

193

85

199

74

--

--
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صندوق األهلي متعدد األصول المتوازن
(مدار من قبل شركة األهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية المختصرة (غير مراجعة)
للستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
ألف دوالر أمريكي (مالم يذكر غير ذلك)
 -13تأثير 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 سابقاً على تفشي الفيروس من خالل إجراءات احترازية
صارمة .مثل فرض قيود على السفر وعمليات اإلغالق وقواعد التباعد اال جتماعي 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 .يواصل مدير الصندوق تقييم الوضع الحالي.

 -14آخر يوم للتقييم
آخر يوم لتقييم الصندوق لغرض إعداد القوائم المالية األولية المختصرة هو  30يونيو 2021م (2020م 31 :ديسمبر
2020م).

 -15اعتماد القوائم المالية
تم اعتماد هذه القوائم المالية األولية المختصرة من قبل مدير الصندوق بتاريخ  8محرم 1443هـ الموافق  16أغسطس
2021م.
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