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م7102التقرير السنوي لعام  – مؤشر أسهم أوروبااألهلي لصندوق    

 
م7102لعام  التقرير السنوي – أوروبا مأسه لمؤشر ليھصندوق األ  

 صندوقالمعلومات  (أ

 أهداف االستثمار .0

 عائد حتقيق خالل من الطويل املدى على املال رأس منو إىل دفيه الشرعية املعايري مع متوافق مفتوح استثمار صندوق وھأوروبا  مأسه ملؤشر يلھاأل صندوق
 األمريكي(. بالدوالر اإلمجايل العائد صايف" )أم" الفئة من اروبا ملنطقة اإلسالمي" آي سي إس إم" مؤشر أداء يعادل إمجايل

 سياسات االستثمار وممارساته .7

يدار الصندوق حسب طريقة اإلدارة غري النشطة، املرتبطة باملؤشر واليت ى. ب ق دول أوروبا الكاركات املدرجة يف أسو شيركز الصندوق استثماراته يف أسهم ال
يعتمد على متوسط  اإلمجايل بالدوالر األمريكي(. وهو مؤشرهتدف إىل تتبع مؤشر "إم إس سي آي" اإلسالمي  ملنطقة أوروبا من الفئة "إم" )صايف العائد 

 مع االلتزام  باملعايري الشرعية.القيمة السوقية احلرة املعدلة لقياس أداء قطاع الشركات الكبرية واملتوسطة املدرجة يف األسواق األوروبية 

  سياسة توزيع الدخل و األرباح .3
  توزيع أي دخل وأرباح على مالكي الوحدات.يتم إعادة استثمار الدخل واألرباح يف الصندوق، وال يتم 

 تتاح تقارير الصندوق عند الطلب وبدون مقابل .4

 أداء الصندوق (ب

 :للسنوات الثالث األخيرة بيانات صافي قيمة أصول الصندوقالجدول التالي يقارن بين  .0
 2017 2016 2015 السنة

 77,864,037 42,753,827 57,683,514 صافي قيمة األصول*
 3.45 2.77006 2.85 قيمة األصول لكل وحدة*صافي 

 3.45 2.94426 3.21 أعلى سعر وحدة*
 2.77 2.51286 2.74 أقل سعر وحدة*

 22,584,015 15,434,235 20,258,726 عدد الوحدات
 - - - األرباح الموزعة

 %0.39 %1.41 %2.05 إجمالي نسبة الرسوم والمصروفات
  بالدوالر األمريكي  * 

 :لسنة واحدة، وثالث سنوات، وخمس سنوات، وعشر سنوات مقارنة بالمؤشر اإلجمالي للصندوقالعائد  .7
 سنوات 01 سنوات 5 سنوات 3 سنة الفترة

 3.28 5.56 5.60 23.50 %عائد الصندوق 
  4.28 7.94 7.41 24.14 %ر ـــــــؤشـعائد الم
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 :الماضيةسنوات لعشر لي السنوي لالعائد اإلجما .3
 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنة
 23.50 -1.95 -2.74 -5.81 18.14 16.50 -0.39 5.31 24.41 -30.68 د %ــــالعائ

  24.14 0.40 -0.58 -3.60 22.65 20.45 -4.21 8.94 32.37 -37.62 المؤشر %
 م كنسبة مئوية من متوسط صافي قيمة أصول الصندوق:7102 مدار العاممقابل الخدمات والعموالت واألتعاب التي تحملها الصندوق على  .4

 المئويةالنسبة  الرسوم والمصروفات
 0.30 رسوم اإلدارة

 0.01 مراجعة حسابات الصندوق
 0.03 العمليات اإلدارية
 0.00 هيئة السوق املالية

 0.00 تداول
 0.01 املراجعة الشرعية

 0.01 جملس إدارة الصندوق
 0.03 أمني احلفظ

  0.39% مجموع الرسوم والمصاريف
 تحدث أي تغييرات جوهرية تؤثر على أداء الصندوقلم  .5

 ممارسات التصويت السنوية .6

 مل تتم أي ممارسات تصويت خالل العام.

 تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي .2
 تعيينهم من قبل مدير الصندوق بعد موافقة هيئة السوق املالية: والذين ،نيصندوق من األعضاء التالييتكون جملس إدارة ال

 رئيس جملس إدارة الصندوق حممد عبداهلل العلي 
 عضو غري مستقل حممد جعفر السقاف 

 عضو مستقل الدكتور/ عبدالرؤوف سليمان باناجه 
 عضو مستقل الدين رياض سامي  عالء

م، وفيما يلي ملخصا ألهم القرارات اليت مت إقرارها واملواضيع اليت متت مناقشتها من قبل جملس 7102خالل العام عقد جملس إدارة الصندوق ثالثة اجتماعات 
 إدارة الصندوق:

  خالل العام %72.02ابل املؤشر املعياري بنسبة مق %75.31بنسبة حقق أداء أداء الصندوق خالل العام حيث مناقشة. 
  ذلك خماطر السيولة، السوق، والتشغيل.املخاطر املتعلقة بالصندوق مبا يف 
 .التزام الصناديق بلوائح هيئة السوق املالية مع مسؤول املطابقة وااللتزام 
 ق االستثمار املعدلة على الصندوق.أثر الئحة صنادي 
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 مدير الصندوق  (ج

 اسم وعنوان مدير الصندوق .0
 شركة األهلي املالية، اململكة العربية السعودية

 11495، الرياض 22216البج ب، طريق امللك سعود، ص.ب. 
      920000232 966+ هاتف:

 www.alahlicapital.com :املوقع

 االستثمار  مستشارينأو /مدير الصندوق من الباطن و .7
 شركة أموندي إلدارة األصول.

AMUNDI Asset Management, 90 Boulevard Pasteur, 75015 Paris, France 

 أنشطة االستثمار .3
روبية )صايف يهدف الصندوق إىل حتقيق أداء )قبل خصم النفقات( مماثل بأكب قدر ممكن ألداء مؤشر إم إس سي آي اإلسالمي من الفئة "إم" لألسواق األو 

 إمجايل العائد بالدوالر األمريكي(.

 أداء الصندوق .4
. وكان العائد اإلمجايل للصندوق أقل من أداء املؤشر %72.02بينما حقق املؤشر عائدا بنسبة  %75.31حقق الصندوق عائدا بنسبة ، 7102يف عام 

 .نقطة أساس 42املعياري مبقدار 

 تغيرات حدثت في شروط وأحكام الصندوق .5
 .ضريبة القيمة املضافةحتديث شروط وأحكام الصندوق لتشمل 

 .استثمارية أخرى صناديق في كبير بشكل يستثمر الصندوق لم .6

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

 أمين الحفظ (د

 اسم وعنوان أمين الحفظ .0
 شركة األهلي املالية، اململكة العربية السعودية

 11495، الرياض 22216البج ب، طريق امللك سعود، ص.ب. 
      920000232 966+ هاتف:
 www.alahlicapital.com املوقع:

 
 

 

http://www.alahlicapital.com/
http://www.alahlicapital.com/
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 واجبات ومسؤوليات أمين الحفظ .7
 الالئحة هذه أحكام مبوجب ثالثا طرفا هبا كلف أم مباشر مسؤولياته بشكل أدى سواء الالئحة، هذه ألحكام وفقا التزاماته عن مسؤوالا  احلفظ أمني يعد 

 أو احتيال بسبب النامجة خسائر الصندوق عن الوحدات ومالكي الصندوق مدير جتاه مسؤوالا  احلفظ أمني ويُعد   هلم. املرخصاألشخاص  الئحة أو
 .املتعمد تقصريه أو تصرف سوء أو إمهال

 الالزمة اإلدارية اإلجراءات مجيع اختاذ كذلك عن مسؤول الوحدات، وهو مالكي لصاحل ومحايتها الصندوق أصول حفظ عن مسؤوالا  احلفظ أمني يعد 
 .أصول الصندوق حبفظ يتعلق فيما

 رأي أمين الحفظ .3
 .يؤكد أمني احلفظ أنه مت إصدار ونقل واسرتداد الوحدات مبوجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق 
  االستثمار وشروط وأحكام الصندوق.يؤكد أمني احلفظ أنه مت تقومي وحساب سعر الوحدات مبوجب أحكام الئحة صناديق 
  .يؤكد أمني احلفظ أنه مل تتم خمالفة أي من قيود و حدود االستثمار وصالحيات االقرتاض املأمور هبا 

 المحاسب القانوني (ه

 اسم وعنوان المحاسب القانوني .0
 كي يب ام جي الفوزان وشركاه

  اململكة العربية السعودية، 21534، جدة 55078شارع األمري سلطان ص.ب  –مركز زهران لألعمال 
     9595 698 12 966+ هاتف:
  www.kpmg.com/sa املوقع:

 رأي المحاسب القانوني .7
الصندوق ومذكرة معلوماته  املالية، وشروط وأحكامإن القوائم املالية املرفقة هلذا التقرير متوافقة مع متطلبات الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق 

  للمحاسبني القانونني.فيما يتعلق بإعداد القوائم املالية، ومل يوجد ما تتطلب اإلبالغ عنه من قبل مراجع احلسابات يف تقريره حسب متطلبات اهليئة السعودية 

 القوائم المالية (و

 
 

http://www.kpmg.com/sa


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 صندوق األھلي لمؤشر أسھم أوروبا 
  (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 القوائم المالیة 
 م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  للسنة

 مـع 
  لحملة الوحدات مستقلال عمراجالتقریر 

 
 

 
 
 
 



 
 

 كي بي إم جي الفوزان وشركاه 
  محاسبون ومراجعون قانونیون

 مركز زھران لألعمال
 شارع األمیر سلطان

 ٥٥۰۷۸ص.ب 
 ۲۱٥۳٤ ةجـد

 المملكة العربیة السعودیة

تلفون         
فاكس 
 إنترنت

 
 رقم الترخیص

+۹٦٦ ۱۲ ٦۹۸ ۹٥۹٥ 
+۹٦٦ ۱۲ ٦۹۸ ۹٤۹٤ 
www.kpmg.com 

 
   ھـ۷/۹/۱٤۱۲بتاریخ  ٤٦/۳۲۳/۱۱

 

كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونیون، شركة مھنیة مسجلة في المملكة العربیة  
شریك في شبكة شركات كي بي ام جي المستقلة والتابعة لـ كي بي ام جي العالمیة، السعودیة وعضو غیر 

 شركة تعاونیة سویسریة.
 

 

 تقریر المراجع المستقل
/ حملة الوحدات السـادة إلي  

 صندوق األھلي لمؤشر أسھم أوروبا

  المملكة العربیة السعودیة - جدة

 الرأي

من قبل شركة األھلي المالیة ("مدیر  المدار") لصندوق("ا روباوأ مھأس لمؤشراألھلي  لصندوقلقد راجعنا القوائم المالیة 
الدخل، التدفقات النقدیة والتغیرات في  وائمم، وق۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱الصندوق")، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في 

 من ملخص للسیاسات المكونة ،یضاحاتالعائدة لحملة الوحدات للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ، واإل الموجودات صافي
 .األخرىالتفسیریة  المعلوماتالمحاسبیة الھامة و

 دیسمبر ۳۱كما  للصندوقلجوھریة، المركز المالي وفي رأینا، فإن القوائم المالیة المرفقة تعرض بعدل، من جمیع الجوانب ا
 المملكة في ھاعلی المتعارف المحاسبة لمعاییرالنقدیة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ، وفقاً  وأداءه المالي وتدفقاتھ م،۲۰۱۷
 الصادرة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین. السعودیة العربیة

  الرأي أساس

لقد قمنا بالمراجعة وفًقا للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة. ومسؤولیتنا بموجب تلك المعاییر 
 فقاً و الصندوقتم توضیحھا في قسم "مسؤولیات المراجع عن مراجعة القوائم المالیة " في تقریرنا. ونحن مستقلون عن 

دة في المملكة العربیة السعودیة ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالیة، كما وفینا أیضاً لقواعد سلوك وآداب المھنة المعتم
لتوفیر  سبةمنالتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا علیھا كافیة و خرى وفقاً بمتطلبات سلوك وآداب المھنة األ

 لرأینا في المراجعة. أساساً 

  المالیة القوائم عن بالحوكمة والمكلفین الصندوق مدیر مسؤولیات

لمعاییر المحاسبة المتعارف علیھا في المملكة  وفقاً عن إعداد القوائم المالیة وعرضھا العادل،  المسؤول مدیر الصندوق ھوإن 
ار الصادرة نظام صنادیق االستثماألحكام المطبقة في الصادرة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین، العربیة السعودیة 

عن الرقابة الداخلیة التي تراھا اإلدارة  المسؤول وھو، عن ھیئة السوق المالیة، أحكام وشروط الصندوق، مذكرة البیانات
 ضروریة، لتمكینھا من إعداد قوائم مالیة خالیة من تحریف جوھري، سواء بسبب غش أو خطأ.

عن تقدیر قدرة الصندوق على البقاء كمنشأة مستمرة وعن  المسؤول مدیر الصندوق ھووعند إعداد القوائم المالیة، فإن 
اإلفصاح بحسب مقتضى الحال، عن األمور ذات العالقة باالستمراریة، واستخدام أساس االستمراریة في المحاسبة، ما لم 

 اقعي بخالف ذلك.أو إیقاف عملیاتھ، أو لیس ھناك خیار و الصندوقتكن ھناك نیة لتصفیة 

 والمكلفین بالحوكمة ھم المسؤولون عن اإلشراف على عملیة التقریر المالي في الصندوق.





 

۱ 

 صندوق األھلي لمؤشر أسھم أوروبا 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 قائمة المركز المالي 
 م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱كما في 

 (مالم یذكر خالف ذلك)ألف دوالر أمریكي 
 

 م۲۰۱٦ م۲۰۱۷ إیضاح 
    الموجودات

 ۲۲۷ ۸۱۸ ۷ النقد وما في حكمھ
 ٤۲,٥۸٤ ۷۷٫۲٤۳ ۹ استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة

 ٥۰۰ ٦۷۲ ۱۰ ذمم مدینة 
 ٤۳,۳۱۱ ۷۸٫۷۳۳  مجموع الموجودات

    
    المطلوبات
 ۲۲۳ ۸٦۷ ۱۱ ذمم دائنة

 ٤۳,۰۸۸ ۷۷٫۸٦٦  صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات 

 ۱٥,٤۳٤ ۲۲٫٥۸٤ ۱۲ الوحدات الصادرة (باآلالف)

 ۲.۷۹۱۸ ۳.٤٤۷۸  قیمة الوحدة بالدوالر األمریكي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )۱٦) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (
 المالیـة.جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم 

  



 

۲ 

 صندوق األھلي لمؤشر أسھم أوروبا
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 قائمة الدخل 
 م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  للسنة

 (مالم یذكر خالف ذلك)ألف دوالر أمریكي 
 

 م۲۰۱٦ م۲۰۱۷ إیضاح 
    ستثمارإیرادات ا

 ۱,٦٦۳ ۱,٥٤٤  دخل توزیعات أرباح
 (۳,۰۹۳) ۸۱٥  من استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة/ (خسائر) أرباح محققة 

 ٥۹٥ ۱۰,۰۳۱  من قیاس استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة أرباح غیر محققة
 -- ۳۲  أخرى إیرادات

 (۸۳٥) ۱۲,٤۲۲  (خسائر) /إجمالي اإلیرادات 
    

   ۸ المصروفات 
 ٦۱۱ ۱۸۲  أتعاب إدارة
 ۹۳ ۱۸  أتعاب حفظ 

 ۲۰ ۱۷  مصروفات إداریة
 ٦ ۷  ھنیةأتعاب م

 ۷ ۸  أتعاب تدقیق شرعي
 ٥ ٥  مكافأة أعضاء مجلس إدارة الصندوق 

 ۲ ۲  رسوم ھیئة السوق المالیة
 ۷٤٤ ۲۳۹  إجمالي المصروفات 

 (۱,٥۷۹) ۱۲,۱۸۳    للسنة (الخسارة)/  الدخلصافي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )۱٦) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (
 جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیـة.



 

۳ 

 صندوق األھلي لمؤشر أسھم أوروبا 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 قائمة التدفقات النقدیة 
 م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  للسنة

 (مالم یذكر خالف ذلك)ألف دوالر أمریكي 
 

 م۲۰۱٦ م۲۰۱۷ إیضاح 
    التشغیلیةالتدفقات النقدیة من األنشطة 

 (۱,٥۷۹) ۱۲,۱۸۳   للسنة / (الخسارة) الدخلصافي 
    :ـتسویة ل

 ٦٤۲ --  قیمة الوحدات المعاد استثمارھا 
 (٥۹٥) (۱۰,۰۳۱)  من استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة غیر محققة أرباح

  ۲,۱٥۲ (۱,٥۳۲) 
    

    التشغیلیة: التغیرات في الموجودات والمطلوبات
 ۱٥,۱۳۱ (۲٤,٦۲۸)  في استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة النقص) / الزیادة(

 (۲٤۳) (۱۷۲)  في ذمم مدینة الزیادة
 ۱۹٤ ٦٤٤  في ذمم دائنةالزیادة 

 ۱۳,٥٥۰ (۲۲,۰۰٤)  لیةاألنشطة التشغیالمتوفر من  صافي النقد (المستخدم في) /
    

    من األنشطة التمویلیةالتدفقات النقدیة 
 ۱۱,٦۲۲ ۳۲,۳۰٤  متحصالت من وحدات مباعة

 (۲٥,۲۸۹) (۹,۷۰۹)  قیمة وحدات مستردة
 (۱۳,٦٦۷) ۲۲,٥۹٥  یةاألنشطة التمویل/ (المستخدم في) المتوفر من صافي النقد 

    
 (۱۱۷) ٥۹۱  صافي الزیادة / (النقص) في النقد وما في حكمھ 

 ۳٤٤ ۲۲۷ ۷ السنةالنقد وما في حكمھ في بدایة 

 ۲۲۷ ۸۱۸ ۷ السنةالنقد وما في حكمھ في نھایة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )۱٦) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (
 جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیـة.

  



 

٤ 

 صندوق األھلي لمؤشر أسھم أوروبا
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 قائمة التغیرات في صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات 
 م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  للسنة

 (مالم یذكر خالف ذلك)ألف دوالر أمریكي 
 

 م۲۰۱٦  م۲۰۱۷   إیضاح 
     

 ٥۷,٦۹۲  ٤۳,۰۸۸  السنةصافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات في بدایة 
 (۱,٥۷۹)  ۱۲,۱۸۳  للسنةالدخل / (الخسارة) صافي 

     
في صافي الموجودات عن المعامالت في  / (النقص) الزیادة

  ۱۲ السنةالوحدات خالل 
 

 
 ۱۱,٦۲۲  ۳۲,۳۰٤  متحصالت من وحدات مباعة

 ٦٤۲  -- ۸ وحدات معاد استثمارھاقیمة 
 (۲٥,۲۸۹)  (۹,۷۰۹)  قیمة وحدات مستردة

  ۲۲,٥۹٥   (۱۳,۰۲٥) 
 ٤۳,۰۸۸  ۷۷,۸٦٦  السنةصافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات في نھایة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )۱٦) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (
 ھذه القوائم المالیـة.جزءاً ال یتجزأ من 



 صندوق األھلي لمؤشر أسھم أوروبا 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  للسنة
 دوالر أمریكي (مالم یذكر خالف ذلك)ألف 

 

٥ 
 

 الصـندوق وأنشطتھ -۱
 ھو صندوق استثماري مفتوح(سابقاً صندوق األھلي للمتاجرة باألسھم األوروبیة)  صندوق األھلي لمؤشر أسھم أوروبا

(مدیر الصندوق)، شركة تابعة للبنك  المالیةمتوافق مع أحكام الشریعة اإلسالمیة، تتم إدارتھ بواسطة شركة األھلي 
من لوائح  ۳۰ وجب نص المادةتم تأسیس الصندوق بم األھلي التجاري (البنك) لصالح حملة وحدات الصندوق.

 .یةسوق المالالستثمار في الصنادیق الصادرة عن ھیئة اال
 

 رقم ةیسوق المالالشركة األھلي المالیة تعتبر ھي أمین حفظ الصندوق. إن مدیر الصندوق مرخص وفقاً لقرار ھیئة 
 م) للعمل فیما یلي:۲۰۰٥یونیو  ۲۸ھـ (۱٤۲٦األول  ىجماد ۲۱الصادر بتاریخ  ۲-۸۳-۲۰۰٥
 

 أ) متعھد تغطیة
 ب) الترتیب
 ج) اإلدارة

 د) تقدیم المشورة
 ھـ) الحفظ

 
وھي الشركة المعینة من مدیر الصندوق  سي ایھ سي أي إي اس بنك لوكسمبورغلدى  ھباستثمارات الصندوقیحتفظ 

 كأمین حفظ.
 

كمدیر من الباطن للصندوق وتتضمن مھام المدیر من  "أموندي ـ فرنسا"عین مدیر الصندوق بیت االستثمار الدولي 
 ندوق وفقاً الستراتیجیات االستثمار والضوابط الشرعیة. الباطن فتح حسابات استثمار مستقلة وإدارة موجودات الص

 
األرصدة  مارستثاجوز ی .الرئیسیة األوروبیةلمدرجة في أسواق األسھم مالیة للشركات االوراق األالصندوق في  یستثمر

 .مرابحة عملیاتفي  ـ إن وجدت ـ النقدیة غیر المستثمرة
 

 ھیئة السوق ووافقت علیھا الحقا من مؤسسة النقد العربي السعودي في األصل اعتماد أحكام وشروط الصندوق تم
الصندوق  باشر ).م۲۰۰۸دیسمبر  ۱٦ الموافق(ھـ ۱٤۲۹الحجة  ذي ۱۸ المالیة علیھا بموجب خطابھا المؤرخ في

  .م۱۹۹٤نوفمبر  ۳۰نشاطھ في 
 
 السلطة التنظیمیة -۲

ذي الحجة  ۳تاریخ  ۲۰۰٦- ۲۱۹ – ۷بموجب القرار رقم  یةلسوق المالاھیئة صادرة عن  نظمةألیخضع الصندوق 
لسوق االصادر عن مجلس ھیئة  ۱/٦۱/۲۰۱٦كما تم تعدیلھ بالقرار رقم م) ۲۰۰٦دیسمبر  ۲٤ھـ (الموافق ۱٤۲۷

والذي یحدد بالتفصیل المتطلبات المتعلقة بكافة )، م۲۰۱٦مایو  ۲۳(الموافق  ھـ۱٤۳۷شعبان  ۱٦بتاریخ  یةالمال
 الصنادیق داخل المملكة العربیة السعودیة.

 



 صندوق األھلي لمؤشر أسھم أوروبا 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  للسنة
 دوالر أمریكي (مالم یذكر خالف ذلك)ألف 

 

٦ 
 

 التغییرات في شروط وأحكام الصندوق -۳

 الصندوق مكاوأح شروط ىعل التعدیالت بعض الصندوق ریمد أجرى، ۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱ في ةھینتمخالل السنة ال
 .المضافة القیمة ضریبة بند بإدراج تعلقت
 

م، وقام مدیر الصندوق بإخطار مالكي ۲۰۱۷دیسمبر  ٤ھیئة السوق المالیة بموجب الخطاب الصادر في  تم إشعار
ینایر  ۱م. بدأ سریان الشروط واألحكام المعدلة اعتباراً من ۲۰۱۷دیسمبر  ٦الوحدات من خالل خطاب بتاریخ 

 م.۲۰۱۸
  

 االشـتراك / االسترداد  -٤
حدید یتم ت الخمیس). إلى(اإلثنین  وأمریكي الصندوق مفتوح لالشتراك واسترداد الوحدات في كل یوم عمل سعودي

 تملغرض شراء / بیع وحدات یجمیع العملیات . )الجمعة إلى ثنینتقیم (اإلالصندوق في كل یوم  موجوداتصافي قیمة 
على إجمالي موجودات الصندوق قسمة صافي قیمة  تحدد عن طریق للصندوق، الموجوداتصافي قیمة  إلىإدخالھا 

 .تقییمعدد وحدات الصندوق القائمة في تاریخ ال
 
 أسس اإلعداد -٥
 

 المعاییر المحاسبیة المطبقة
المالیة وفقاً لمعاییر المحاسبة المتعارف علیھا بالمملكة العربیة السعودیة الصادرة عن الھیئة تم إعداد ھذه القوائم 

أحكام  ،األحكام المطبقة في نظام صنادیق االستثمار الصادرة عن ھیئة السوق المالیة، السعودیة للمحاسبین القانونیین
. یقوم الصندوق بإعداد قوائمھ المالیة كما في وللسنة المنتھیة بتاریخ آخر تقییم ، مذكرة البیاناتوشروط الصندوق

 ). ۱٥(إیضاح 
 

 أسس القیاس
تم إعداد ھذه القوائم المالیة على أساس التكلفة التاریخیة باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي ومفھوم االستمراریة، 

 ستثمارات المحتفظ بھا للمتاجرة، والتي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة. االباستثناء 
 

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

 ألقرب ألف صحیح.  بالدوالر األمریكي
 

 
 
 
 
 



 صندوق األھلي لمؤشر أسھم أوروبا 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  للسنة
 دوالر أمریكي (مالم یذكر خالف ذلك)ألف 

 

۷ 
 

 أسس اإلعداد (تابع)   -٥
 

 استخدام األحكام والتقدیرات
یتطلب إعداد القوائم المالیة وفقاً للمعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا والمطبقة في المملكة العربیة السعودیة من اإلدارة 
استخدام األحكام والتقدیرات واالفتراضات التي قد تؤثر في تطبیق السیاسات المحاسبیة وعلى المبالغ المبینة للموجودات 

فات. قد تختلف النتائج الفعلیة عن تلك التقدیرات. تتم مراجعة التقدیرات والمطلوبات واإلیرادات والمصرو
 نواتسالمراجعة وال سنةواالفتراضات المتعلقة بھا على أساس مستمر. یتم إظھار مراجعة التقدیرات المحاسبیة في 

 المستقبلیة التي تتأثر بھا.
 

 تقییم الموجودات المالیة
العادلة ھي القیمة التي سیتم استالمھا مقابل بیع أصل ما أو دفعھا مقابل تحویل التزام ما ضمن معاملة منتظمة القیمة 

المحتفظ ثمارات ستات المالیة للصندوق، باستثناء االبین المشاركین في السوق بتاریخ القیاس. تتم المحاسبة عن األدو
تنشأ فروقات بین تقدیرات القیمة الدفتریة والقیمة العادلة. وترى إدارة ، على أساس التكلفة التاریخیة، قد بھا للمتاجرة

 الصندوق أن القیم العادلة لموجودات ومطلوبات الصندوق ال تختلف بصورة جوھریة عن قیمتھا الدفتریة.
 

ستخدمة المدخالت المیقوم الصندوق بقیاس القیمة العادلة باستخدام تسلسل القیاس الھرمي التالي والذي یعكس أھمیة 
 عند إجراء تلك القیاسات:

المستوى األول: أسس قیاس القیمة العادلة بناء على السعر المدرج (غیر المعدل) في سوق نشط للموجودات  •
 والمطلوبات المتماثلة.

ألول، االمستوى الثاني: قیاس القیمة العادلة بناء على مدخالت بخالف األسعار المدرجة التي تدخل تحت المستوى  •
والتي من الممكن مالحظتھا للموجودات والمطلوبات، إما بطریقة مباشرة (مثل األسعار) أو بطریقة غیر مباشرة 

 (مثل المشتقة من األسعار). 
المستوى الثالث: قیاس القیمة العادلة بناء على مدخالت للموجودات والمطلوبات التي ال تستند إلى أي بیانات سوقیة  •

  دخالت غیر الممكن مالحظتھا). ملحوظة (مثل الم
 

یتم تصنیف جمیع موجودات الصندوق المالیة المدرجة بالقیمة العادلة كما في تاریخ التقریر تحت المستوى األول في 
 التسلسل الھرمي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 صندوق األھلي لمؤشر أسھم أوروبا 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  للسنة
 دوالر أمریكي (مالم یذكر خالف ذلك)ألف 

 

۸ 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة  -٦
ھا تلك الواردة في جمیع الفترات التي تم عرض تتفق السیاسات المحاسبیة الھامة المستخدمة في ھذه القوائم المالیة مع

 في ھذه القوائم المالیة.
 
 استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة  -أ

یا ستثمارات محتفظ بھا للمتاجرة وتقاس مبدئاستثمارات المتداولة أو قابلة للمتاجرة في سوق األسھم كتصنف اال
مارات ستث. التغیرات في القیمة العادلة لالالحقا بالقیمة العادلةبالتكلفة. مع األخذ في االعتبار القیمة العادلة وتقاس 

م خسائر غیر لمحققة تندرج في قائمة الدخل. یتأرباح و ستثمارات")، والتي تتكون منالمحتفظ بھا للمتاجرة ("اال
 على أساس المتوسط المرجح.ائر المحققة لالستثمارات المباعة تحدید األرباح والخس

 
 مارمعامالت االستث -ب

ن األحكام م تاریخ المتاجرة ھو التاریخ الذي یصبح فیھ الصندوق جزءاً  فيتثمار معامالت االس عن المحاسبةیتم 
 التعاقدیة لألداة. 

 
 الھبوط في قیمة الموجودات المالیة -ج

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:
بعد  عادلة ,ة الفي حالة الموجودات المدرجة بالقیمة العادلة فإن الھبوط في القیمة ھو الفرق بین التكلفة والقیم )أ

 خصم أي خسائر ھبوط المعترف بھا مسبقا بقائمة الدخل.
في حالة الموجودات المدرجة بالتكلفة فإن الھبوط في القیمة ھو الفرق بین القیمة الدفتریة والقیمة الحالیة  )ب

 للتدفقات النقدیة المستقبلیة المخصومة حسب سعر السوق الحالي لموجودات مالیة مماثلة.
حالة الموجودات المدرجة بالتكلفة المستنفذة فإن الھبوط في القیمة ھو الفرق بین القیمة الدفتریة والقیمة ج) في 

 الحالیة للتدفقات النقدیة المخصومة طبقاً لسعر الفائدة األصلي الفعال.
 

 اإلثباتلغاء إ -د
األصل المالي أو جزء من مجموعة مماثلة من ثبات األصل المالي (أو، عندما یكون منطبقا، جزء من إ إلغاءیتم 

 الموجودات المالیة) في حالة:
 حقوق الحصول على التدفقات النقدیة من األصل. أو انتھاء )أ

 ؛ ول على التدفقات النقدیة من األصلتحویل حقوق الصندوق للحصو )ب
) لم یقوم الصندوق بتحویل أو ب( ) في حین تحویل الصندوق كافة المخاطر والمنافع لألصل، أوأج) إما (

دوق حین تحویل حقوق الصن األصل. فيبكافة المخاطر والمنافع لألصل ولكن حولت السیطرة على  االحتفاظ
أو حتى لم یحول أو أستلم كل من المخاطر والمنافع لألصل أو  ،للحصول على التدفقات النقدیة من األصل

 تحویل التحكم في األصل.
 

بكافة  حتفاظاالندوق بتحویل حقوق الحصول على التدفقات النقدیة من األصل. ولم یقم بتحویل أو عندما یقوم الص
المشاركة  حد إلىباألصل  االعترافالمخاطر والمنافع من األصل ولم یقم بتحویل السیطرة على األصل، فإنھ یتم 

 المستمرة في األصل.
 
 
 



 صندوق األھلي لمؤشر أسھم أوروبا 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  للسنة
 دوالر أمریكي (مالم یذكر خالف ذلك)ألف 

 

۹ 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)   -٦
 

 االعتراف باإلیرادات -ه
ستثمارات المباعة على أساس متوسط التكلفة. أما توزیعات باألرباح والخسائر المحققة من االیتم االعتراف 

 األرباح فیتم االعتراف بھا عندما یحق للصندوق استالمھا.
كتغیرات في  وقندیتم إثبات الزیادة أو النقص في الفرق بین التكلفة والقیمة السوقیة لمحفظة استثمارات الص

 ستثمارات في قائمة الدخل.القیمة العادلة لال
 

 تحویل العمالت األجنبیة -و
یجرى تسجیل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة في الدفاتر بأساس أسعار الصرف السائدة بتاریخ تلك 

عار جنبیة فیجري تحویلھا بأسالمعامالت. أما الموجودات والمطلوبات ذات الطبیعة النقدیة التي تتم بالعمالت األ
الصرف السائدة في تاریخ قائمة المركز المالي. تدرج الفروقات الناتجة عن تحویل العمالت األجنبیة في قائمة 

 الدخل.
 

  الضریبة / الزكاة -ز
ذه ھتعد الزكاة / الضریبة التزاما على حاملي الوحدات، وبالتالي ال یتم تكوین مخصص لمثل ھذه االلتزامات في 

 القوائم المالیة المرفقة.
 

 النقد وما في حكمھ -ح
 لغرض قائمة التدفقات النقدیة یتكون النقد وما في حكمھ من أرصدة بنكیة.

 
 صافي قیمة الموجودات للوحدة -ط

یتم احتساب صافي قیمة الموجودات للوحدة الواحدة بقسمة صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات بقائمة  
 المركز المالي على عدد الوحدات القائمة في نھایة السنة.

 
 المخصصات والمستحقات  -ي

ي أو حالي قانونیتم االعتراف بالمخصصات والمستحقات إذا ظھر نتیجة ألحداث سابقة أن لدى الصندوق التزام 
 تعاقدي یمكن تقدیر مبلغھ بشكل موثوق

 
 المقاصة -ك

یتم إجراء مقاصة بین مبالغ الموجودات والمطلوبات المالیة ویدرج المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي فقط 
ا ھعند وجود حق نظامي ملزم إجراء مقاصة لتلك المبالغ المدرجة وكذلك عندما یكون لدى الصندوق نیة لتسویت

. یتم إدراج اإلیرادات والمصروفات على على أساس الصافي أو بیع الموجودات لتسدید المطلوبات في آن واحد
أساس الصافي فقط عندما تسمح بذلك المعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا والمطبقة في المملكة العربیة السعودیة، 

 أو أرباح أو خسائر ناشئة من مجموعة تعامالت مثیلة.
 
 
 



 صندوق األھلي لمؤشر أسھم أوروبا 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  للسنة
 دوالر أمریكي (مالم یذكر خالف ذلك)ألف 

 

۱۰ 
 

 النقد وما في حكمھ -۷
 .البنوكیتمثل النقد وما في حكمھ بشكل رئیسي في النقد المحتفظ بھ في حسابات جاریة لدى 

 
 أتعاب إدارة ومصروفات أخرى -۸

یدار الصندوق من قبل مدیر الصندوق. یحتسب الصندوق مرتین في األسبوع أتعاب إدارة مقابل ھذه الخدمات حسبما 
كما ھو منصوص علیھ في  في السنة %۰۰٫۳ تتجاوز المعدل األقصى السنوي بواقع یحدده مدیر الصندوق، بحیث ال

 .أحكام وشروط الصندوق
 

نیابًة عن الصندوق والمتعلقة بأتعاب المراجعة والتدقیق وأتعاب  المتكبدةیحق لمدیر الصندوق استرداد المصروفات كما 
واألتعاب األخرى المماثلة. یقتصر الحد األعلى لمبلغ ھذه  واالستشارات ومصروفات ومعالجة البیانات الحفظ

في السنة من صافي موجودات  %۰٫٥المصروفات الذي یستطیع مدیر الصندوق استرداده من الصندوق على نسبة 
  الصندوق في أیام التقییم المعنیة. تم استرداد ھذه المصروفات من قبل مدیر الصندوق على أساس قیمتھا الفعلیة.

 
وقت استثمار الصندوق من قبل  %۲وعالوة على ذلك، یحق لمدیر الصندوق الحصول على رسوم اشتراك بنسبة 

 مالك الوحدات. ویجوز التنازل عن ھذه الرسوم وفقا لتقدیر مدیر الصندوق.
 

كل م، خصص لمدیر الصندوق وحدات مقابل تسویة الرسوم اإلداریة وغیرھا من النفقات في ۲۰۱٦یولیو  ۲۳حتى 
 یوم تقییم، والتي تم إعادة استثمارھا في الصندوق. ولذلك تم تسویة تلك المصروفات نقداً.



 صندوق األھلي لمؤشر أسھم أوروبا 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  للسنة
 دوالر أمریكي (مالم یذكر خالف ذلك)ألف 

 

۱۱ 
 

 محتفظ بھا للمتاجرة اراتاستثم -۹
 ستثمارات المحتفظ بھا للمتاجرة حسب العملة:فیما یلي ملخصاً بمكونات اال

                                                                                                 
 م۲۰۱۷                    

 الدولــــة العملـــــة
 من %

 القیمــــــــة العادلة التكلفـــــــة القیمة اإلجمالیة 
     

 یورو 
 

 اوإسبانیفرنسا وألمانیا وھولندا 
 ۳۳,۸۹٥ ۲۹,۰٤۸ ٤۳.۸۹ وفنلندا وإیطالیا  

 ھجنی
 إسترلیني

 ،ليشی ،المملكة المتحدة
 ،المكسیك ،األردن ،جیرسي
 ،فریقیاأ جنوب ،ھولندا

 ۱۹,٥٥۰ ۱۸,۱٦۱ ۲٥.۳۱ المتحدة الوالیاتو سویسرا
فرنك 

 سویسري
 سویسرا

۲۰.۷۳ ۱٤,٥۸۰ ۱٦,۰۱٥ 
 ۳,۲٦۸ ۳,۲۱۷ ٤.۲۳ السوید كرونا سویدیة

 ۳,۳۳۳ ۲,۹۲٥ ٤.۳۱ الدنمارك كرون دنماركي
 ۱,۱۸۲ ۱,۰۳٤ ۱.٥۳  النرویج  نرویجيكرون 

  ۱۰۰ ٦۸,۹٦٥ ۷۷,۲٤۳ 
 

 م ۲۰۱٦                  

 الدولــــة العملـــــة
 من %

 القیمة اإلجمالیة
 

 القیمــــــــة العادلة التكلفـــــــة
     

 یورو 
 

المملكة المتحدة وفرنسا وألمانیا 
ندا وبلجیكا وفنل وإسبانیاوھولندا 
 ۱٦,۷۱٥ ۱٦,٤٦۳ ۳۹.۲٥ وإیطالیا ولوكسمبورغ  وإیرلندا

 جنیھ
 إسترلیني

المملكة المتحدة وتشیلي 
وجیرسي واألردن والمكسیك 

 أفریقیاوھولندا وجنوب 
 ۱۲,۷۳۹ ۱۳,۸۷۸ ۲۹.۹۱ وسویسرا والوالیات المتحدة

 ۹,۰۹۹ ۹,٤٤٥ ۲۱.۳۷ سویسرا فرنك سویسري
 ۱,۸٥۰ ۲,۱۲۸ ٤.۳٤ السوید كرونا سویدیة

 ۱,٥٦۰ ۱,۷۸٤ ۳.٦٦ الدنمارك كرون دنماركي
 ٦۲۲ ٦۳۸ ۱.٤۷ النرویج كرون نرویجي

  ۱۰۰ ٤٤٫۳۳٤ ٦۲٫٥۸٤ 

 



 صندوق األھلي لمؤشر أسھم أوروبا 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  للسنة
 دوالر أمریكي (مالم یذكر خالف ذلك)ألف 

 

۱۲ 
 

 محتفظ بھا للمتاجرة (تابع) استثمارات   -۹
 فیما یلي ملخصاً بمكونات المحفظة االستثماریة حسب القطاع:

 م۲۰۱۷ 

 قطاع الصناعة 
من القیمة  %

 اإلجمالیة
 

 التكلفة
 

 القیمة العادلة
    

 ۲٥,۸٦٥ ۲٤,٥۰۲ ۳۳.٤۹ رعایة صحیة
 ۱۸,۳۷۸ ۱٥,۲٥۰ ۲۳.۷۹ سلع استھالكیة

 ۱۰,۸۳۳ ۹,٤۰۳ ۱٤.۰۲ طاقة
 ٤,۸۱۳ ٤,۱۳۰ ٦.۲۳ مواد أولیة

 ٤,۰٦۸ ۳,٦٤٦ ٥.۲۷ صناعة
 ۱,٤۳۸ ۱,۳۰۰ ۱.۸٦ الخدمات المالیة

 ۲,۱٤۷ ۲,۱۳۳ ۲.۷۸ التجزئة
 ٥,٦٥۰ ٤,۷٤۸ ۷.۳۱ تقنیة معلومات

 ۱,٥۳۰ ۱,۲۰٦ ۱.۹۸ مواصالت
 ۹٤۱ ۱,۱۳٤ ۱.۲۲ اتصاالت

 ۱,۳۷٦ ۱,۲۹۹ ۱.۷۸ أخرى 
 ۲۰٤ ۲۱٤ ۰.۲۷ العقارات

 ۱۰۰ ٦۸,۹٦٥ ۷۷,۲٤۳ 
 

 م۲۰۱٦ 

 قطاع الصناعة
من القیمة  %

 اإلجمالیة
 

 التكلفة
 

 القیمة العادلة
    

 ۱۱,٤٦۷ ۱۱,۸۰٦ ۲٦.۹۳ استھالكیةسلع 
 ۱۰,۸۸۳ ۱۲,۲۰٥ ۲٥.٥٦ رعایة صحیة

 ٥,۹۲۰ ٥,۷۰۸ ۱۳.۹۰ طاقة 
 ٥,٦۳۱ ٥,۸۳۸ ۱۳.۲۲ صناعة

 ٤,۰٥٥ ٤,۰٤۹ ۹.٥۲ مواد أولیة
 ۳,۱٥٦ ۳,۰۳۸ ۷.٤۱ تقنیة معلومات

 ۱,۲۹٦ ۱,٥۳۳ ۳.۰٥ خدمات االتصاالت
 ۷۰ ٦۷ ۰.۱٦ منافع
 ٤۳ ۳۸ ۰.۱۰ مالیة

 ٦۳ ٥٤ ۰.۱٥ أخرى
 ۱۰۰ ٤٤،۳۳٤ ٦۲،٥۸٤ 

 
 



 صندوق األھلي لمؤشر أسھم أوروبا 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  للسنة
 دوالر أمریكي (مالم یذكر خالف ذلك)ألف 

 

۱۳ 
 

 مدینة الذمم ال -۱۰
 م۲۰۱٦ م۲۰۱۷ 
   
   

 -- ۷۰ مبالغ مستحقة القبض مقابل استثمارات مباعة 
 ٦۸ -- مستحقة أرباح توزیعات

 ٤۳۲ ٦۰۲ ذمم مدینة أخرى
 ٦۷۲ ٥۰۰ 

 
 دائنةالذمم ال -۱۱

 م۲۰۱٦ م۲۰۱۷  
   

 ۱۹۰ ٦۱ الذمم الدائنة المستحقة عن االستثمارات التي تم شراؤھا
 -- ۱۸ رسوم اإلدارة المستحقة 

 ۳۳ ۷۸۸ ذمم دائنة أخرى 
   
 ۸٦۷ ۲۲۳ 

 
 معامالت الوحدات  -۱۲

 : الوحداتمعامالت فیما یلي ملخص 
 
 م۲۰۱۷   

 وحـــــــــدات
 (باآلالف)  
 

 م۲۰۱٦   
 وحــــــدات

 (باآلالف) 
 

 ۲۰٫۲٦۲  ۱٥٫٤۳٤ السنةالوحدات في بدایة 
    

 ٤٫۱٦۳  ۱۰٫۱٤۸ وحدات مباعة 
 ۲۳٥  -- وحدات معاد استثمارھا

 )۹٫۲۲٦(   )۲٫۹۹۸( وحدات مستردة
 )٤٫۸۲۸(  ۷٫۱٥۰ السنةصافي الزیادة / (النقص) في الوحدات خالل 

    
 ۱٥٫٤۳٤  ۲۲٫٥۸٤ الوحدات في نھایة السنة

 
 من وحدات الصندوق. )%۷۳.٦۸م: ۲۰۱٦( %٦۹.۰۷ خمسة حملة الوحداتأكبر  یشكل م،۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱كما في 

 
 
 
 
 



 صندوق األھلي لمؤشر أسھم أوروبا 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  للسنة
 دوالر أمریكي (مالم یذكر خالف ذلك)ألف 

 

۱٤ 
 

 ذات عالقةمعامالت مع أطراف  -۱۳
سیاق العمل المعتاد، یتعامل الصندوق مع بعض األطراف ذات العالقة على أساس الشروط واألحكام الموافق علیھا في 

 للصندوق. إن جمیع األطراف ذات العالقة معتمدة من قبل مجلس إدارة الصندوق.
 

 طبیعة العالقة الطرف ذو العالقة
  

 مدیر الصندوق شركة األھلي المالیة
 ندوقصشریك لمدیر ال البنك األھلي التجاري
 حملة وحدات شركة األھلي للتكافل

 حملة وحدات صندوق األھلي متعدد األصول المتحفظ
 حملة وحدات صندوق األھلي متعدد األصول للنمو

 حملة وحدات صندوق األھلي متعدد األصول المتوازن
 حملة وحدات صندوق األھلي لألسھم العالمیة

 
 األرصدة الناتجة عنھا من تلك المعامالت: عالقة مع الصندوق خالل الفترة والمعامالت الھامة مع األطراف ذات الإن 

 

  مبلغ المعامالت طبیعة المعامالت الطرف ذو العالقة
قیمة وحدات محتفظ بھا كما في 

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱٦ م۲۰۱۷ م۲۰۱٦ م۲۰۱۷  
      

   ٦۱۱ ۱۸۲ أتعاب إدارة  شركة األھلي المالیة
مصاریف مدفوعة 

بالنیابة عن 
 -- -- ۱۳۳ ٥۷ الصندوق

      
صندوق األھلي متعدد 

 األصول المتحفظ
   -- ٥,۱٦۹ اشتراك وحدات
 ٦,۹٦۱ ۱۱,٦۷٦ ٦,۲۸٤ ۲,۲۲٥ استرداد وحدات

      
صندوق األھلي متعدد 

 األصول للنمو
   -- ٦,۰۰۷ اشتراك وحدات
 ٦,٥٥۱ ۱٤,۱۹۹ ٤٫٤۷۲ ۱,۰۰٤ استرداد وحدات

      
صندوق األھلي متعدد 

 األصول المتوازن
   -- ۳,٤۷۱ اشتراك وحدات
 ۷,۱٥۳ ۱۱,۰٦۸ ٤٫٦۹٦ ۷۷۸ استرداد وحدات

      
صندوق األھلي لألسھم 

 العالمیة
   ۱,۷۳۱ ٦۰۳ اشتراك وحدات

 ۱,۰٤۰ ۱,٤۷٥ ٦۲۰ ۳۹۰ وحداتاسترداد 
      

   -- ۱,۷۳۳ اشتراك وحدات شركة األھلي تكافل 
 ۱۹۲ ۲,٦٥۰ ٦۳٥ -- استرداد وحدات

 
من  المالیة األھلي شركة إلى مستحقم: ال شيء) ۲۰۱٦سعودي ( لایر ۱۸م، كان مبلغ ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في  كما

 أجل أتعاب اإلدارة.
 



 صندوق األھلي لمؤشر أسھم أوروبا 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  للسنة
 دوالر أمریكي (مالم یذكر خالف ذلك)ألف 

 

۱٥ 
 

 إدارة المخاطر -۱٤
الصندوق لعدة مخاطر مالیة متمثلة في مخاطر السوق، مخاطر االئتمان، ومخاطر السیولة. یھدف برنامج یتعرض 

إدارة المخاطر للصندوق للوصول للحد األعلى من العوائد وللحد من اآلثار السلبیة المحتملة على األداء المالي 
 المتنوعة التي یتعرض لھا الصندوق.للصندوق. یستخدم مدیر الصندوق طرق مختلفة لقیاس وإدارة المخاطر 

 
  خاطر االئتمانم

ھي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماتھ مما یتسبب في خسائر مالیة للطرف اآلخر. یھدف 
بعض لمدیر الصندوق إلدارة مخاطر االئتمان، الحد من التعامل مع بعض األطراف، والتقییم المستمر للكفاءة المالیة 

األطراف. في تاریخ قائمة المركز المالي، یتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان متمثلة في القیمة الدفتریة للنقد وما في 
 حكمھ والذي یتمثل في النقد لدى البنوك المودع لدى بنوك محلیة ذات تصنیف ائتماني مرتفع.

 
 خاطر السیولةم

ى التي تحتاج تسویتھا إل بالتزاماتھمخاطر السیولة ھي المخاطر الناتجة عن مواجھة الصندوق لصعوبات في الوفاء 
نقدیة أو موجودات مالیة أخرى. یھدف مدیر الصندوق إلى إدارة مخاطر السیولة من خالل توفیر السیولة لالزمة 
للوفاء بالتزاماتھ المالیة عند وحال استحقاقھا، في الظروف العادیة والطارئة بدون تكبد خسائر غیر مقبولة أو اإلضرار 

 بسمعة الصندوق.
 

 أسعار األسھم مخاطر
إن مخاطر أسعار األسھم ھي مخاطر تذبذب قیمة األدوات المالیة بسبب التغیرات في أسعار السوق. إن استثمارات 
الصندوق عرضة لمخاطر أسعار السوق الناتجة عن وجود شكوك فیما یتعلق األسعار المستقبلیة. إن مدیر الصندوق 

 .)۹ (انظر إیضاح تركز الصناعاتستثماریة من حیث یدیر ھذه المخاطر من خالل تنویع المحفظة اال
دیسمبر)  ۳۱إن التأثیر على قائمة الدخل (نتیجة للتغیر في القیمة العادلة لالستثمارات في أدوات حقوق الملكیة كما في 

ة الصناعات، مع بقاء جمیع المتغیرات األخرى ثابتوذلك بسبب التغیر المحتمل في مؤشرات األسھم استنادا إلى تركز 
 ھو على النحو التالي:

 م۲۰۱٦ م۲۰۱۷ التغیر في أسعار السوق 
    

 ٤,۲٥۸ ± ۷,۷۲٤ ± %۱۰ ± التأثیر على صافي الموجودات

 
 العمالت مخاطر

بسبب التغیرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة. إن وھي المخاطر المتمثلة في احتمالیة تذبذب قیمة أداة مالیة ما 
 الدوالر األمریكي ھو العملة الوظیفیة للشركة.

 
إن موجودات ومطلوبات الصندوق یتم التعامل فیھا بعمالت غیر العملة الوظیفیة للصندوق. بالتالي، فإن موجودات 

 الصندوق قد تتأثر بشكل إیجابي أو سلبي بتذبذب أسعار العمالت.
 



 صندوق األھلي لمؤشر أسھم أوروبا 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  للسنة
 دوالر أمریكي (مالم یذكر خالف ذلك)ألف 

 

۱٦ 
 

 إدارة المخاطر(تابع) -٤۱
 

 (تابع) العمالت مخاطر
 الستثماراتاإن التحلیل یتضمن احتساب تأثیر الحركة المحتملة في الدوالر األمریكي مقابل العمالت األساسیة للمحفظة 

 مع بقاء جمیع المتغیرات األخرى ثابتة، على قائمة العملیات بسبب للقیمة العادلة للموجودات ذات الحساسیة للعملة.
 

 م۲۰۱٦ م۲۰۱۷ التغیر في أسعار السوق 
    

 ۱,٦۷۱ ± ۳,۳۹۰ ± ٪۱۰ ± یورو
 ۱,۲۷٤ ± ۱,۹٥٥ ± ٪۱۰ ± الجنیھ اإلسترلیني
 ۹۱۰ ± ۱,٦۰۱ ± ٪۱۰ ± فرنك سویسري 

 ۱۸٥ ± ۳۲۷ ± ٪۱۰ ± السویدیة ھالكرون
 ۱٥٦ ± ۳۳۳ ± ٪۱۰ ± الدنماركي ھالكرون
 ٦۲ ± ۱۱۸ ± ٪۱۰ ± النرویجي ھالكرون

 
 آخـر یوم للتقییـم -۱٥

 جوھریة تغییرات توجد الم). ۲۰۱٦ دیسمبر ۳۰م: ۲۰۱٦م (۲۰۱۷ دیسمبر ۲۹آخر یوم لتقییم الصندوق للفترة ھو 
 م.۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱ في كماو تقییم آخر بین للوحدة الموجودات صافي في

 
 اعتماد القوائم المالیة  -۱٦

  .م۲۰۱۸ مارس ۲۷ھـ الموافق ۱٤۳۹ رجب ۱۰ الصندوق بتاریخ مدیرھذه القوائم المالیة من قبل الموافقة على تم 
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