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م7102التقرير السنوي لعام  – متعدد األصول المتحفظصندوق األهلي    

 
م7102لعام  التقرير السنوي – متعدد األصول المتحفظصندوق األهلي   

 صندوقالمعلومات  (أ

 أهداف االستثمار .0

إىل حتقيق النمو يف رأس املال على املدى املتوسط والطويل مع الرتكيز قدر  دفيهصندوق استثماري مفتوح  وھمتعدد األصول املتحفظ  يلھاألصندوق 
  اإلمكان على احلفاظ على رأس املال من خالل االستثمار يف حمفظة متنوعة من فئات األصول.

 سياسات االستثمار وممارساته .7
 الصندوق يف أصول متعددة كما موضح أدناه تشمل األوراق املالية التالية:يستثمر 

 ل التجارة، والصكوك أدوات أسواق النقد والدخل الثابت املتوافقة مع املعايري الشرعية: يشمل ذلك، أسواق النقد مبا يف ذلك املراحبة املباشرة وصفقات متوي
 املالية املرتبطة مبؤشر الصكوك، األوراق املالية املدعومة بأصول.وتشمل اإلصدارات األولية للصكوك، األوراق 

  األسهم املدرجة ،والطروحات العامة األولية لألسهم، وحقوق األولوية، وصناديق املؤشرات اليت تستثمر يف األسهم املدرجةETF. 

 صر وحدات صناديق مؤشرات الذهب االستثمارات األخرى املتوافقة مع املعايري الشرعية منها على سبيل املثال ال احلGold ETFs وحدات الصناديق ،
 Leasing، واألدوات املدرة للدخل مثل وحدات صناديق اإلجارة )REITsالعقارية املدرة للدخل، والصناديق االستثمارية العقارية )ريتس( 

Funds.)  
  سياسة توزيع الدخل و األرباح .3

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

 163,498,997 157,248,722 169,635,080 صافي قيمة األصول*

 1.42 1.33 1.31 صافي قيمة األصول لكل وحدة*

 1.42 1.34 1.35 أعلى سعر وحدة*

 1.33 1.19135 1.30 أقل سعر وحدة*

 115,231,837 117,885,949 129,145,867 عدد الوحدات

 - - - األرباح الموزعة

 %1.02 %1.28 %1.54 إجمالي نسبة الرسوم والمصروفات
 األمريكيبالدوالر * 



 

م7102التقرير السنوي لعام  – متعدد األصول المتحفظصندوق األهلي    

 

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

 0.89 2.43 2.19 6.37 %عائد الصندوق 
  2.33 3.35 3.17 6.77 %ر ـــــــؤشـعائد الم

 :الماضيةسنوات لعشر لي السنوي لالعائد اإلجما .3
 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنة
 6.37 1.55 1.21- 0.50 5.13 1.75 3.22- 2.08 7.09 9.96- د %ــــالعائ

 6.77 2.33 0.51 1.72 5.57 3.80 0.71- 4.10 9.80 9.40- المؤشر %
 

 م كنسبة مئوية من متوسط صافي قيمة أصول الصندوق:7102 مدار العاممقابل الخدمات والعموالت واألتعاب التي تحملها الصندوق على  .4

 المئويةالنسبة  الرسوم والمصروفات
 1.00 رسوم اإلدارة

 0.00 مراجعة حسابات الصندوق
 0.01 العمليات اإلدارية
 0.00 هيئة السوق املالية

 0.00 تداول
 0.00 املراجعة الشرعية

 0.00 جملس إدارة الصندوق
 1.02% مجموع الرسوم والمصاريف

 

 لم تحدث أي تغييرات جوهرية حدثت خالل الفترة .5

 ممارسات التصويت السنوية  .6
، مايو 7177لتشمل تواريخ الشراء اإلضايف )مايو  31، صوت الصندوق على تعديل شروط وأحكام وحالة صكوك كهرباء السعودية 7102مايو  3يف 

 نقطة أساس. 039شهور +  3نقطة أساس إىل سايبور  59شهور +  3سايبور ( وزيادة الكوبون من 7172
  



 

م7102التقرير السنوي لعام  – متعدد األصول المتحفظصندوق األهلي    

 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  نايف بن مسند املسند
 عضو غري مستقل  لويد كورا

 عضو مستقل بسمة بنت مزيد التوجيري
 عضو مستقل عبدالعزيز بن صاحل أبا اخليل

م، وفيما يلي ملخصا ألهم القرارات اليت مت إقرارها واملواضيع اليت متت مناقشتها من قبل جملس 7102عقد جملس إدارة الصندوق ثالثة اجتماعات خالل العام 
 الصندوق:إدارة 
  خالل العام %6.77مقابل املؤشر املعياري بنسبة  %6.37أداء الصندوق خالل العام، حيث حقق أداء بنسبة مناقشة. 
 .املخاطر املتعلقة بالصندوق مبا يف ذلك خماطر السيولة، السوق، والتشغيل 
 .التزام الصناديق بلوائح هيئة السوق املالية مع مسؤول املطابقة وااللتزام 
  الئحة صناديق االستثمار املعدلة على الصندوق.أثر 

 مدير الصندوق  (ج

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

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

 االستثمار  مستشارينأو /مدير الصندوق من الباطن و .7
 ال يوجد

 أنشطة االستثمار .3
بينما كان هناك خالل العام، كان لدى الصندوق زيادة يف مركز يف األسهم. وضمن قطاع األسهم، كان لدى الصندوق نقص يف أسهم أمريكا الشمالية 

صكوك يف حدود زيادة يف أسهم أوروبا وآسيا واألسواق الناشئة. وكان لدى الصندوق مركز خارج املؤشر املعياري يف األسهم السعودية. ومت إبقاء مركز ال
من أجل تنويع مزيج األصول. ومت  مع احلفاظ على امليل حنو اخنفاض مدة االستحقاق. ومت إضافة صناديق االستثمار العقاري والذهب إىل الصندوق 31%

 .%30خفض مركز سوق النقد إىل حوايل 

 أداء الصندوق .4
حققه املؤشر املعياري، وهو ما يقل عن أداء املؤشر املعياري مبقدار  %6.77عائد بنسبة  مقابل %2332، حقق الصندوق عائدا بنسبة 7102خالل عام 

 نقطة أساس. 40

 صندوقتغيرات حدثت في شروط وأحكام ال .5
 .ضريبة القيمة املضافةحتديث شروط وأحكام الصندوق لتشمل 

http://www.alahlicapital.com/
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  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 22216الربج ب، طريق امللك سعود، ص.ب. 
      920000232 966+ هاتف:
 www.alahlicapital.com املوقع:

 واجبات ومسؤوليات أمين الحفظ .7
 أحكام مبوجب ثالثا طرفا هبا كلف أم مباشر مسؤولياته بشكل أأدى سواء الئحة صناديق االستثمار، ألحكام وفقا التزاماته عن مسؤوالا  احلفظ أمني يعد 

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

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

 المحاسب القانوني (ه

 وعنوان المحاسب القانونياسم  .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  القوائم املالية املرفقة هلذا التقرير متوافقة مع متطلبات الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق املالية، وشروط وأحكامإن 

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

 القوائم المالية (و

 

http://www.alahlicapital.com/
http://www.kpmg.com/sa


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صندوق األھلي متعدد األصول المتحفظ
  (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

  القوائم المالیة
 م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  للسنة

 مـع 
 لحملة الوحدات تقریر المراجع المستقل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 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  
والتابعة لـ كي بي ام جي العالمیة، السعودیة وعضو غیر شریك في شبكة شركات كي بي ام جي المستقلة 

 شركة تعاونیة سویسریة.
 

 

 تقریر المراجع المستقل
 إلي السـادة / حملة الوحدات

 صندوق األھلي متعدد األصول المتحفظ

المملكة العربیة السعودیة  -جدة   

 الرأي

("الصندوق") المدار من قبل شركة األھلي المالیة ("مدیر  فظحتمتعدد األصول المندوق األھلي لقد راجعنا القوائم المالیة لص
م، وقوائم الدخل، التدفقات النقدیة والتغیرات في ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱الصندوق")، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في 

 لخص للسیاساتصافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ، واإلیضاحات، المكونة من م
 المحاسبیة الھامة والمعلومات التفسیریة األخرى.

دیسمبر  ۳۱وفي رأینا، فإن القوائم المالیة المرفقة تعرض بعدل، من جمیع الجوانب الجوھریة، المركز المالي للصندوق كما 
المملكة  محاسبة المتعارف علیھا فيم، وأداءه المالي وتدفقاتھ النقدیة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ، وفقاً لمعاییر ال۲۰۱۷

 العربیة السعودیة الصادرة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین.

 أساس الرأي 

لقد قمنا بالمراجعة وفًقا للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة. ومسؤولیتنا بموجب تلك المعاییر 
ات المراجع عن مراجعة القوائم المالیة " في تقریرنا. ونحن مستقلون عن الصندوق وفقاً تم توضیحھا في قسم "مسؤولی

لقواعد سلوك وآداب المھنة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالیة، كما وفینا أیضاً 
 أن أدلة المراجعة التي حصلنا علیھا كافیة ومناسبة لتوفیر بمتطلبات سلوك وآداب المھنة األخرى وفقاً لتلك القواعد. ونعتقد

 أساساً لرأینا في المراجعة.

 عن القوائم المالیة والمكلفین بالحوكمة  الصندوق مدیرمسؤولیات 

لمعاییر المحاسبة المتعارف علیھا في المملكة  وفقاً عن إعداد القوائم المالیة وعرضھا العادل،  المسؤول وھمدیر الصندوق إن 
ادرة األحكام المطبقة في نظام صنادیق االستثمار الصالصادرة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین، العربیة السعودیة 

ي تراھا اإلدارة عن الرقابة الداخلیة الت المسؤول ووھ، 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 وھمدیر الصندوق وعند إعداد القوائم المالیة، فإن 
اإلفصاح بحسب مقتضى الحال، عن األمور ذات العالقة باالستمراریة، واستخدام أساس االستمراریة في المحاسبة، ما لم 

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

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

 





 

۲ 

 صندوق األھلي متعدد األصول المتحفظ 
 قبل شركة األھلي المالیة)(مدار من 

 قائمة المركز المالي 
 م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱كما في 

 (مالم یذكر غیر ذلك)دوالر أمریكي ألف 
 

 م۲۰۱٦ م۲۰۱۷ إیضاح 
    

    :الموجـودات
 ۱٤,۰۸۳ ۷,٦۰۲ ۷ نقد وما في حكمھ

 ۸٥,۱٥٤ ۱۰۱,٥۲۲ )۱( ۹ استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة
 ٥۸,۰۱۱ ٥۳,٦٦۱ )۲( ۹ االستحقاقاستثمارات محتفظ بھا لتاریخ 

 -- ۸۲۱  ذمم مدینة
 ۱٥۷,۲٤۸ ۱٦۳,٦۰٦  إجمالي الموجودات

    
    :المطلـوبات

 -- ۱۰۷  االسترداداتمستحق لحملة الوحدات على حساب 
 ۱٥۷,۲٤۸ ۱٦۳,٤۹۹  صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات

 ۱۱۷,۸۸٦ ۱۱٥,۲۳۲ ۱۰ باآلالف – اإلصدارقید عدد الوحدات 

 ۱.۳۳۳۹ ۱.٤۱۸۹  للوحدة (دوالر أمریكي) –صافي قیمة الموجودات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 



 

۳ 

 صندوق األھلي متعدد األصول المتحفظ
 المالیة) (مدار من قبل شركة األھلي

  قائمة الدخل 
 م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱المنتھیة في للسنة 

 (مالم یذكر غیر ذلك)ألف دوالر أمریكي 
 

 م۲۰۱٦ م۲۰۱۷ إیضاح 
    

    ستثماراإیرادات 
 ۱۳۷ ٥,٦۷٤  أرباح غیر محققة من استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة

 ۱,۸۲۰ ۲,۳۲۹   استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة بیع أرباح محققة من
 ۱,۳٤٥ ۱,۸۹۷  دخل من صكوك 

 ۷۷۲ ۳۰٥  مرابحة من عقد  أرباح
 ٤٦٤ ۱,۱۱۱  إیرادات أخرى 

    
 ٤,٥۳۸ ۱۱,۳۱٦  اإلیراداتإجمالي 

    
   ۸ المصروفات
 ۲,۰۲۸ ۱,٥۸۳  أتعاب إدارة

 ۲۲ ۱٥  مصروفات إداریة
 ۷ ۸  أتعاب مھنیة 

 ٥ ٤  مكافأة أعضاء مجلس إدارة الصندوق
 ۳ ۳  أتعاب تدقیق شرعي 

 ۲ ۲  أتعاب ھیئة السوق المالیة
 ۲,۰٦۷ ۱,٦۱٥  إجمالي المصروفات

    
 ۲,٤۷۱ ۹,۷۰۱  صافي الدخل للسنة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 )۱٤) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (

 جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیـة.



 

٤ 
 

  صندوق األھلي متعدد األصول المتحفظ
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

  قائمة التدفقات النقدیة
 م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  للسنة

 (مالم یذكر غیر ذلك)ألف دوالر أمریكي 
 
 م۲۰۱٦ م۲۰۱۷ إیضاح 

     
     التشـغیلیة:التدفقات النقدیة من األنشـطة 

 ۲,٤۷۱ ۹,۷۰۱   صافي الدخل للسنة 
     تسویة لـ:

 ۱,۳٤۸ --    استثمارھاقیمة وحدات معاد 
 (۱۳۷) (٥,٦۷٤)   أرباح غیر محققة من استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة

   ٤,۰۲۷ ۳,٦۸۲ 
     التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة:

 ۲٦,٦۹۹ (۱۰,٦۹٤)   االستثمارات المحتفظ بھا للمتاجرة(الزیادة) / النقص في 
 (٥۹۰) ٤,۳٥۰   قاالستحقا(الزیادة) في االستثمارات المحتفظ بھا لتاریخ النقص / 

 -- (۸۲۱)   ذمم المدینةال الزیادة في
في المستحق لحملة الوحدات على حساب (النقص) /الزیادة 

 االستردادات
  

۱۰۷ (۳۹) 
    

 ۲۹,۷٥۲ (۳,۰۳۱)   صافي النقد (المستخدم في) / المتوفر من األنشطة التشـغیلیة        

     
     التدفقات النقدیة من األنشـطة التمویلیــة:

 ۲,٥۲۳ ۳۹,۹٦۸   متحصالت من وحدات مباعة
 (۱۸,۷٤۳) (٤۳,٤۱۸)   قیمـة الوحـدات المســتردة

 (۱٦,۲۲۰) (۳,٤٥۰)   التمویلیةصافي النقد المستخدم في األنشـطة 

     
 ۱۳,٥۳۲ (٦,٤۸۱)  الزیادة في النقد وما في حكمھ (النقص) / صافي

    
 ٥٥۱ ۱٤,۰۸۳ ۷ النقـد وما في حكمـھ في بدایة السنة   

     
 ۱٤,۰۸۳ ۷,٦۰۲ ۷ النقـد وما في حكمـھ في نھایة السنة

 
 
 
 
 
 

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



 

٥ 
 

 صندوق األھلي متعدد األصول المتحفظ
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

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

 (مالم یذكر غیر ذلك)ألف دوالر أمریكي 
 

 م۲۰۱٦  م۲۰۱۷ إیضاح 
     

 ۱٦۹,٦٤۹  ۱٥۷,۲٤۸  صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات في بدایة السنة
 ۲,٤۷۱  ۹,۷۰۱  صافي الدخل للسنة

     
النقص في صافي الموجودات عن المعامالت في الوحدات 

 خالل السنة
 
  

 
 

 ۲,٥۲۳  ۳۹,۹٦۸  متحصالت من وحدات مباعة
 ۱,۳٤۸  -- ۸ قیمة وحدات معاد استثمارھا

 (۱۸,۷٤۳)  (٤۳,٤۱۸)  قیمة وحدات مستردة
     
  (۳,٤٥۰)  (۱٤,۸۷۲) 
     

 ۱٥۷,۲٤۸  ۱٦۳,٤۹۹  صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات في نھایة السنة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



  صندوق األھلي متعدد األصول المتحفظ
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  للسنة
 یذكر غیر ذلك)(مالم ألف دوالر أمریكي 

 

٦ 
 

 الصـندوق وأنشطتھ -۱
(الصندوق) ھو صندوق استثماري مفتوح متوافق مع أحكام الشریعة  المتحفظصندوق األھلي متعدد األصول 

اإلسالمیة، تتم إدارتھ بواسطة شركة األھلي كابیتال (مدیر الصندوق)، شركة تابعة للبنك األھلي التجاري (البنك) 
لصنادیق الصادرة ستثمار في امن لوائح اال ۳۰ وجب نص المادةلصالح حملة وحدات الصندوق. تم تأسیس الصندوق بم

 .یةسوق المالالعن ھیئة 
 

الصادر بتاریخ  ۲۰۰٥-۸۳-۲رقم  یةسوق المالالشركة األھلي المالیة تعتبر ھي أمین حفظ الصندوق. وفقاً لقرار ھیئة 
 م) یعمل مدیر الصندوق على نشاطات األوراق المالیة التالیة:۲۰۰٥یونیو  ۲۸ھـ (۱٤۲٦جمادي األول  ۲۱

 
 تغطیةأ) متعھد  

 ب) الترتیب
 ج) اإلدارة

 د) تقدیم المشورة
 ھـ) الحفظ

 
ى الطویل وبالتركیز على حمایة االستثمارات عن المد إلىزیادة رأس المال على المدى المتوسط  إلىیھدف الصندوق 

 ثمار في محافظ متنوعة من األصول.ستطریق اال
 

العربي السعودي ووافقت علیھا الحقاً ھیئة أحكام وشروط الصندوق في األصل من مؤسسة النقد الموافقة على تم 
م). باشر الصندوق ۲۰۰۸دیسمبر  ۱٦ھـ (الموافق ۱٤۲۹ذي الحجة  ۱۸في المؤرخ السوق المالیة بموجب خطابھا 

 م.۲۰۰۳كتوبر أ ۲نشاطھ في 
 

 السلطة التنظیمیة -۲
 ۲٤ھـ (الموافق ۱٤۲۷ذي الحجة  ۳بتاریخ  ۲۰۰٦-۲۱۹-۷یخضع الصندوق لالئحة التنفیذیة تطبیقا للقرار رقم 

 ۱٦من مجلس ھیئة السوق المالیة بتاریخ  ۱/٦۱/۲۰۱٦م). تم تعدیل ھذه الالئحة بموجب القرار رقم ۲۰۰٦دیسمبر 
ـ (الموافق ۱٤۳۷شعبان  م)، التي تتضمن المتطلبات المعدلة والمفصلة لجمیع الصنادیق داخل المملكة ۲۰۱٦مایو  ۲۳ھ

 . العربیة السعودیة
 

 شروط وأحكام الصندوقالتغییرات في  -۳
 الصندوق وأحكامشروط  علىالصندوق بعض التعدیالت  مدیر، أجرى م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في  المنتھیةخالل السنة 

 بإدراج بند ضریبة القیمة المضافة.المتعلقة 
 

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

 م.۲۰۱۸
 

 االشـتراك / االسترداد  -٤
الصندوق مفتوح لالشتراكات / االستردادات من الوحدات في كل یوم تعامل (من االثنین إلى الخمیس شریطة أن تكون 
أیام عمل في المملكة العربیة السعودیة والوالیات المتحدة األمریكیة). یتم تحدید صافي قیمة أصول الصندوق في كل 

ام العمل السعودیة والوالیات المتحدة األمریكیة). وتدرج جمیع یوم تقویم (من األحد إلى الخمیس شریطة أن تكون أی
معامالت شراء / بیع الوحدات على صافي قیمة أصول الصندوق، وتحدد بقسمة قیمة صافي أصول الصندوق على 

 .في تاریخ التقییمعدد الوحدات القائمة 



  صندوق األھلي متعدد األصول المتحفظ
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  للسنة
 یذكر غیر ذلك)(مالم ألف دوالر أمریكي 

 

۷ 
 

 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
خر كما في وللسنة المنتھیة بتاریخ آالسنویة . یقوم الصندوق بإعداد قوائمھ المالیة ، مذكرة البیاناتوشروط الصندوق

 ). ۱۳تقییم (إیضاح 
 

 س القیاسأس
، مراریةاالستومفھوم المحاسبي  االستحقاقمبدأ  باستخدامتم إعداد ھذه القوائم المالیة على أساس التكلفة التاریخیة 

 متاجرة، والتي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة. للستثمارات المحتفظ بھا اال باستثناء
 

 عملة العرض والنشاط
 یةالبیانات المالالذي یمثل عملة نشاط الصندوق. تم تقریب كافة  دوالر األمریكيتم عرض ھذه القوائم المالیة بال

 . صحیح ألفألقرب  بالدوالر األمریكي المعروضة
 

 األحكام والتقدیرات استخدام
یتطلب إعداد القوائم المالیة وفقاً للمعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا والمطبقة في المملكة العربیة السعودیة من اإلدارة 

 التي قد تؤثر في تطبیق السیاسات المحاسبیة وعلى المبالغ المبینة للموجودات واالفتراضاتاألحكام والتقدیرات  استخدام
 فات. قد تختلف النتائج الفعلیة عن تلك التقدیرات. والمطلوبات واإلیرادات والمصرو

 
المتعلقة بھا على أساس مستمر. یتم إظھار مراجعة التقدیرات المحاسبیة في فترة  واالفتراضاتتتم مراجعة التقدیرات 

 المراجعة والفترات المستقبلیة التي تتأثر بھا. 
 

 تقییم الموجودات المالیة
التي سیتم استالمھا مقابل بیع أصل ما أو دفعھا مقابل تحویل التزام ما ضمن معاملة نظامیة القیمة العادلة ھي القیمة 
المحتفظ ثمارات ستاال باستثناء ،تتم المحاسبة عن األدوات المالیة للصندوقق بتاریخ القیاس. بین المشاركین في السو

 إدارة عادلة. وترىال ةالدفتریة والقیم ةقد تنشأ فروقات بین تقدیرات القیم ،على أساس التكلفة التاریخیة ،بھا للمتاجرة
 العادلة لموجودات ومطلوبات الصندوق ال تختلف بصورة جوھریة عن قیمتھا الدفتریة. ةأن القیم الصندوق

 
 لمستخدمة ا المدخالتالذي یعكس أھمیة والعادلة باستخدام تسلسل القیاس الھرمي التالي  ةیقوم الصندوق بقیاس القیم
 عند إجراء تلك القیاسات:

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

 والمطلوبات المتماثلة.
المستوى الثاني: قیاس القیمة العادلة بناء على مدخالت بخالف األسعار المدرجة التي تدخل تحت المستوى األول،  •

والتي من الممكن مالحظتھا للموجودات والمطلوبات، إما بطریقة مباشرة (مثل األسعار) أو بطریقة غیر مباشرة 
 (مثل المشتقة من األسعار). 

ة العادلة بناء على مدخالت للموجودات والمطلوبات التي ال تستند إلى أي بیانات سوقیة المستوى الثالث: قیاس القیم •
  ملحوظة (مثل المدخالت غیر الممكن مالحظتھا). 

 
یتم تصنیف جمیع موجودات الصندوق المالیة المدرجة بالقیمة العادلة كما في تاریخ التقریر تحت المستوى الثاني في 

حت المستوى التي تصنف ت أي تي سي-سورس فزكل جولد بياالستثمار في صنادیق ریت و باستثناء التسلسل الھرمي
 األول.



  صندوق األھلي متعدد األصول المتحفظ
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  للسنة
 غیر ذلك)(مالم یذكر ألف دوالر أمریكي 

 

۸ 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة  -٦
  المعروضة في ھذه القوائم المالیة. سنواتتم تطبیق السیاسات المحاسبیة الواردة أدناه بشكل ثابت لجمیع ال

    
 االستثمارات  -أ

 لھا تاریخ استحقاق محدد، والتي لدى اإلدارة النیة والتيذات الدفعات الثابتة أو القابلة للتحدید  االستثماراتإن 
والقدرة على االحتفاظ بھا حتى تاریخ االستحقاق، یتم تصنیفھا كاستثمارات محتفظ بھا لتاریخ االستحقاق. ویتم 
تصنیف االستثمارات في عقود المرابحة والصكوك كاستثمارات محتفظ بھا لتاریخ االستحقاق وتدرج مبدئیاً 

عادلة بما في ذلك تكلفة المعاملة المباشرة والتكلفة اإلضافیة. والحقاً للقیاس المبدئي، یتم قیاس تلك بالقیمة ال
 في القیمة، إن وجدت. االنخفاضاالستثمارات بالتكلفة المطفأة بعد خصم خسائر 

في االعتبار  ذستثمارات محتفظ بھا للمتاجرة وتقاس بالتكلفة، مع األخستثمارات في صنادیق مشتركة كااال تصنف
ي آخر ف یتم تقییمھا بسعر الوحدة السائد ستثمارات في صنادیق مشتركةاإلثبات األولي لال وبعد القیمة العادلة.

 .یوم تقییم في تلك الفترة. یتم االعتراف باألرباح والخسائر الغیر محققة في قائمة الدخل
 

 معامالت االستثمار -ب
 نع عقود المرابحة والصكوك من تاریخ التسویة وتتم المحاسبة ستثمار فيتتم المحاسبة عن معامالت اال

 ستثمارات في الصنادیق المشتركة اعتبارا من تاریخ المتاجرة.اال
 

 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 

تنخفض قیمتھ. في حالة وجود مثل ھذا الدلیل، تسجل أي خسائر ھبوط في قائمة الدخل. إذا كان ھناك ھبوط قد 
 قیمة الموجودات المالیة، یتم تحدید ھذا الھبوط على النحو التالي:

 
بعد  ،لعادلةافي حالة الموجودات المدرجة بالقیمة العادلة فإن الھبوط في القیمة ھو الفرق بین التكلفة والقیمة  )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.
وجودات المدرجة بالتكلفة المستنفذة فإن الھبوط في القیمة ھو الفرق بین القیمة الدفتریة والقیمة في حالة الم )ج

 الحالیة للتدفقات النقدیة المخصومة طبقاً لسعر الفائدة األصلي الفعال.
 

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

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

 نقدیة من األصل وتدفقات تحویل حقوق الصندوق للحصول على  )ب
لم یقوم الصندوق بتحویل أو ) ب، أو (المخاطر والمنافع لألصلوق كافة ) في حین تحویل الصندأإما ( )ج

 . بكافة المخاطر والمنافع لألصل ولكن حولت السیطرة على األصل االحتفاظ
 

 الحتفاظاعندما یقوم الصندوق بتحویل حقوق الحصول على التدفقات النقدیة من األصل.  ولم یقوم بتحویل أو 
حد  لىإباألصل  االعترافالمخاطر والمنافع من األصل ولم یقوم بتحویل السیطرة على األصل، فإنھ یتم  بكافة

 المستمرة في األصل. المشاركة



  صندوق األھلي متعدد األصول المتحفظ
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  للسنة
 غیر ذلك)(مالم یذكر ألف دوالر أمریكي 

 

۹ 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)   -٦
 

 اإلیراداتباالعتراف  -ه
مدى فترة العقد على الصكوك على أساس التناسب الزمني على ویتم االعتراف من إیرادات عقود المرابحة 

 أساس المبالغ الرئیسیة القائمة.
وتدرج الزیادة أو النقص في الفرق بین التكلفة والقیمة السوقیة الستثمارات الصندوق في صنادیق االستثمار 
المشتركة في نھایة الفترة كمكاسب أو خسائر غیر محققة الناتجة عن استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة في قائمة 

یتم تحدید األرباح والخسائر المحققة من استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة بالفرق بین متحصالت البیع الدخل. 
 .المرجحوالتكلفة المحددة على أساس المتوسط 

 
 تحویل العمالت األجنبیة -و

یجرى تسجیل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة في الدفاتر بأساس أسعار الصرف السائدة بتاریخ تلك 
المعامالت. أما الموجودات والمطلوبات ذات الطبیعة النقدیة التي تتم بالعمالت األجنبیة فیجري تحویلھا بأسعار 
الصرف السائدة في تاریخ قائمة المركز المالي. تدرج الفروقات الناتجة عن تحویل العمالت األجنبیة في قائمة 

 الدخل.
 

  الضریبة /الزكاة -ز
ي ھذه ف االلتزاماتعلى حاملي الوحدات، وبالتالي ال یتم تكوین مخصص لمثل ھذه  التزاماً تعد الزكاة / الضریبة 
 القوائم المالیة المرفقة.

 
 النقد وما في حكمھ -ح

 ما في حكمھ من أرصدة بنكیة.یتكون النقد ورض قائمة التدفقات النقدیة لغ
 

 للوحدة الموجوداتصافي قیمة  -ط
لحملة الوحدات بقائمة  الموجودات العائدةاألصل للوحدة الواحدة بقسمة صافي  الموجوداتیتم احتساب صافي 

 .الفترةعلى عدد الوحدات القائمة في نھایة  يالمركز المال
 

 المخصصات والمستحقات  -ي
المستحقات إذا ظھر نتیجة ألحداث سابقة أن لدى الصندوق التزام حالي قانوني أو االعتراف بالمخصصات و یتم

 .یمكن تقدیر مبلغھ بشكل موثوقتعاقدي 
 

 المقاصة -ك
یتم إجراء مقاصة بین مبالغ الموجودات والمطلوبات المالیة ویدرج المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي فقط 
عند وجود حق نظامي ملزم إجراء مقاصة لتلك المبالغ المدرجة وكذلك عندما یكون لدى الصندوق نیة لتسویتھا 

. یتم إدراج اإلیرادات والمصروفات على بیع الموجودات لتسدید المطلوبات في آن واحد على أساس الصافي أو
 ،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 متعدد األصول المتحفظ
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  للسنة
 غیر ذلك)(مالم یذكر ألف دوالر أمریكي 

 

۱۰ 
 

 النقد وما في حكمھ -۷
(طرف ذو  البنك األھلي التجاري.یتمثل النقد وما في حكمھ بشكل رئیسي في النقد المحتفظ بھ في حسابات جاریة لدى 

 .عالقة)
 

 أتعاب إدارة ومصروفات أخرى -۸
مقابل ھذه الخدمات حسبما یحدده  بشكل یوميیدار الصندوق من قبل مدیر الصندوق. یحتسب الصندوق أتعاب إدارة 

 الیومي من صافي موجودات الصندوق في السنة %۱جاوز المعدل األقصى السنوي بواقع یث ال تتمدیر الصندوق، بح
 كما ھو منصوص علیھ في أحكام وشروط الصندوق.

 
كما یحق لمدیر الصندوق استرداد المصروفات المنفقة نیابًة عن الصندوق والمتعلقة بأتعاب المراجعة والتدقیق وأتعاب 

واألتعاب األخرى المماثلة. یقتصر الحد األعلى لمبلغ ھذه  معالجة البیاناتومصروفات  واالستشارات الحفظ
في السنة من صافي موجودات  %۰٫٥المصروفات الذي یستطیع مدیر الصندوق استرداده من الصندوق على نسبة 

باستثناء  یةأساس قیمتھا الفعلالصندوق في أیام التقییم المعنیة. تم استرداد ھذه المصروفات من قبل مدیر الصندوق على 
 حضانة الحفظ التي یتحملھا مدیر الصندوق.

 
یتم تخصیص وحدات لمدیر الصندوق سداداً ألتعاب اإلدارة والمصروفات األخرى في كل یوم تقییم، ویعاد استثمار 

 ھذه الوحدات في الصندوق.
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  صندوق األھلي متعدد األصول المتحفظ
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  للسنة
 یذكر غیر ذلك)(مالم ألف دوالر أمریكي 

 

۱۱ 
 

 استثمــــارات -۹
 

 :للمتاجرةاستثمارات محتفظ بھا  )۱
 ستثمارات المحتفظ بھا للمتاجرة كما یلي:مكونات اال

 
 م۲۰۱۷ 
من  % 

القیمة 
اإلجمالیة 
 لالستثمار

 
 التكلفة

 
 القیمة

    صنادیق تدار من قبل مدیر الصندوق
 ۱٥،۳۷۷ ۱۱،٥۷۱ ۹٫۹۱ (طرف ذو عالقة)صندوق األھلي لمؤشر أسھم أمریكا الشمالیة 

 ۱۱،٦۷٦ ۱۰،۲۸٦ ۷٫٥۲ صندوق األھلي للمتاجرة باألسھم األوربیة (طرف ذو عالقة)
 ۱۰،٦۳۲ ۱۰،۳۱۷ ٦٫۸٥ صندوق األھلي متعدد األصول للدخل اإلضافي (طرف ذو عالقة)

 ۱۰،۰۳۱ ۹،۹٦۲ ٦٫٤٦ صندوق األھلي المتنوع باللایر السعودي (طرف ذو عالقة)
 ۸،۸۲۸ ۸،۸۱۱ ٥٫٦۹ صندوق األھلي للمتاجرة باللایر السعودي (طرف ذو عالقة)

 ۷،۳۳۱ ۷،۳۰۹ ٤٫۷۲ صندوق األھلي المتنوع بالدوالر األمریكي (طرف ذو عالقة)
 ٦،۹۱۲ ٦،۸٥٤ ٤٫٤٥ باألسھم السعودیة (طرف ذو عالقة)صندوق األھلي للمتاجرة 

 ٥،۹۷۳ ٤،۸٦٦ ۳٫۸٥ (طرف ذو عالقة)لمؤشر أسھم آسیا والباسفیك صندوق األھلي 
 ٤،۹۱۲ ٤،۲۱۳ ۳٫۱۷ صندوق األھلي لمؤشر أسھم األسواق الناشئة (طرف ذو عالقة)

 ۳،۳۱۱ ۲،۸٥۲ ۲٫۱۳ صندوق األھلي المرن لألسھم السعودیة (طرف ذو عالقة)
 ۳،۰۳٤ ۳،۰۳۰ ۱٫۹٦ صندوق األھلي للمتاجرة العالمیة (طرف ذو عالقة)

ذو  (طرف األھلي القابض لصنادیق االستثمار العقاریة المتداولةصندوق 
 ٤۰۹ ٤۱۰ ۰٫۲۷ عالقة)

    
    استثمارات في صنادیق ریت

 ۱٫۷۰٥ ۱٫۷۳۹ ۱٫۱۰ ۱صندوق األھلي ریت 
 ۱٫۱۱۷ ۱٫۰۹۱ ۰٫۷۲ صندوق الریاض ریت

 ٥٥۸ ٥۲٥ ۰٫۳٦ صندوق جدوى ریت الحرمین
 ۱۹٥ ۱۹۳ ۰٫۱۳ صندوق تعلیم ریت

 ۲ ۲ ۰٫۰۰ ملكیة ریت
    

    استثمارات أخرى
 ٦،٤۰۹ ٦،٥۱٥ ٤٫۱۳ ینس أي تي إي ال جي سي سي لیسنغ (او إي أي سي) المحدودةجاید

 ۳،۱۱۰ ۳،۱۲٥ ۲٫۰۰ أي تي سي-سورس فزكل جولد بي
 ٦٥٫٤۲ ۹۳،٦۹۸ ۱۰۱،٥۲۲ 
 

  



  صندوق األھلي متعدد األصول المتحفظ
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  للسنة
 غیر ذلك)(مالم یذكر ألف دوالر أمریكي 

 

۱۲ 
 

 استثمارات (تابع) -۹
  

 مكونات االستثمارات المحتفظ بھا للمتاجرة كما یلي:
 

 م۲۰۱٦ 
 من إجمالي % 

 التكلفة لالستثمار
 القیمة

 الدفتریة
    

 ۱٥,۱۲۱ ۱٤,۹٤۱ ۱۰.٥٦ صندوق األھلي متعدد األصول للدخل اإلضافي
 ۱۲,٥۳٦ ۱۰,۳۲٦ ۸.۷٦ صندوق األھلي لمؤشر أسھم أمریكا الشمالیة
 ۱۲,٤٥۲ ۱۲,٤۳۰ ۸.۷۰ صندوق األھلي للمتاجرة باألسھم السعودیة

 ٦,۹۰۷ ۷,۳٤۲ ٤.۸۲ صندوق األھلي لمؤشر أسھم أوروبا
 ٥,۸۳۳ ٥,۹۹٦ ٤.۰۷ صندوق األھلي لمؤشر أسھم آسیا والباسیفیك

 ٥,۲۷٤ ٥,۱۷۳ ۳.٦۸ صندوق األھلي المتنوع للمتاجرة بالدوالر األمریكي
 ۳,۷۱۸ ٤,۰۲۷ ۲.٦۰ للمتاجرة بأسھم األسواق الناشئةصندوق األھلي 

 ۳,٦۹۲ ۳,٦۷٥ ۲.٥۸ صندوق األھلي للمتاجرة العالمیة
 ۲,٦۸۷ ۲,۱۸٥ ۱.۸۸ صندوق األھلي المرن لألسھم السعودیة

 ۲,٤۸٤ ۲,۳۸۱ ۱.۷٤ صندوق األھلي للمتاجرة بأسھم السعودیة 
 ۱,۹٦۹ ۲,۰۰۰ ۱.۳۸ صندوق األھلي للمتاجرة لألسھم العالمیة

    
    آخرینصنادیق تدار من قبل 

ینس أي تي إي ال جي سي سي لیسنغ (او إي أي سي) جاید
 ۱۲,٤۸۱   ۱۲,٥۳۰  ۸.۷۲ المحدودة 

 ٥۹٫٤۸ ۸۳٫۰۰٦ ۸٥٫۱٥٤ 

 
 االستحقاقلتاریخ استثمارات محتفظ بھا  )۲

  
 كما یلي: تاریخ االستحقاقلمحتفظ الستثمارات مكونات اال

 
 م۲۰۱٦ م۲۰۱۷ 
   

 ۹,۳٥٦ ۲,٦٦۷ )أ-۲-۹(إیضاح  استثمارات في عقود مرابحة
 ٤۸,٦٥٥ ٥۰,۹۹٤ ب)-۲-۹إیضاح استثمارات في صكوك (

 ٥۳,٦٦۱ ٥۸,۰۱۱ 



  صندوق األھلي متعدد األصول المتحفظ
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  للسنة
 غیر ذلك)(مالم یذكر ألف دوالر أمریكي 

 

۱۳ 
 

  استثمارات (تابع) -۹
 
 استثمارات محتفظ بھا لتاریخ االستحقاق (تابع)) ۲
 

 ستثمارات في عقود مرابحة كما یلي:مكونات اال )أ
 
 م۲۰۱۷ 
من القیمة  % 

 ستثماراإلجمالیة لال
 

 القیمة الدفتریة التكلفة 
    استثمار في عقود مرابحة

 ۲,٦٦۷ ۲,٦٦۷ ۱.۷۲ مجموعة سامبا المالیة
    
 ۲۰۱٦م 

  استثمار في عقود مرابحة
 ۹,۳٥٦ ۹,۳۳۱ ٦.٥٤ بنك قطر الوطني

 
 ستثمار في صكوك كما یلي:االمكونات  )ب

 م۲۰۱۷  
 

 
 معدل القسیمة %

 من القیمة %
 اإلجمالیة
 أحكام السداد القیمة التكلفة لالستثمار

      استثمارات في صكوك
      ةمعوم تمعدالصكوك ب

ستة أشھر سایبر +  بنك الجزیرة
 نصف سنوي ۸,۳۰۰ ۸,۲۷٥ ٥.۳٤ نقطة أساس ۱۹۰

الشركة السعودیة العالمیة 
 للبتروكیماویات

ستة أشھر سایبر + 
 نصف سنوي  ۸,۲۸۱ ۸,۲٦٦ ٥.۳۳ نقطة أساس  ۲۳٥

 بنك البالد
 

ثالثة أشھر سایبر + 
 ربع سنوي ۸,۰۲٦ ۸,۰۰۰ ٥.۱۷ نقطة أساس  ۲۰۰

ستة أشھر سایبر +  شركة المراعي
سنوي نصف ٦,٤٦۷ ٦,٤۲٥ ٤.۱۷ نقطة أساس ۱۰۰  

ستة أشھر سایبر +  مجموعة صافوال 
 نصف سنوي  ٤,٦۰٥ ٤,٥٥۷ ۲.۹۷ نقطة أساس ۱۱۰

 –التجاري  األھليالبنك 
 (طرف ذو عالقة)

ستة أشھر سایبر + 
 نصف سنوي ٤,۰٤۸ ٤,۰۱۹ ۲.٦۱ نقطة أساس ۱۱۰

ستة أشھر سایبر +  شركة المراعي
 نصف سنوي ۳,۲۳۷ ۳,۲۰۱ ۲.۰۹ نقطة أساس ۲۰۰

شركة أرامكو توتال للتكریر 
 والبتروكیماویات

ستة أشھر سایبر + 
 نصف سنوي ۲۲ ۲۳ ۰.۰۱ نقطة أساس  ۹٥

ستة أشھر سایبر +  السعودیة للكھرباءالشركة 
 ربع سنوي ۸ ۸ ۰.۰۱ نقطة أساس ۱۳٥

      صكوك بمعدل فائدة ثابتة
 نصف سنوي  ٤,۰۹۸ ٤,۱۰۹ ۲.٦٤ ٤٫۲۱% الشركة السعودیة للكھرباء
 نصف سنوي ۱,٦۰۷ ۱,٥۹٦ ۱.۰٤ %۳٫٦۲۸ صكوك السعودیة المحدودة

تي إف فاریلیك كیرالما 
 (طرف ذو عالقة)

٥٫۳۷٥% 
 نصف سنوي  ۱,۰۳۳ ۱,۰۳٦ ٦۷.۰

 نصف سنوي  ۹۹۲ ۹۷۳ ۰.٦٤ ۳٫٤۷% الشركة السعودیة للكھرباء
 نصف سنوي  ۲۷۰ ۲٦۷ ۰.۱۷ ۲٫٥۰% الھیئة العامة للطیران المدني

  ۳۲.۸٥ ٦۰,۷۷٥ ٤۰,۹۹٤  
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۱٤ 
 

  استثمارات (تابع)ـ    ۹
 

 م۲۰۱٦ 
 

 معدل الفائدة %
من إجمالي  %

 التكلفة االستثمارقیمة 
 قیمة

 شروط السداد الدفتریة
 استثمارات في صكوك

 بمعدالت معومة
     

أشھر سایبر  ٦ بنك الجزیرة 
 نصف سنوي  ۸,۲۹۷ ۸,۲۷۳ ٥.۸۰ نقطة أساس ۱۹۰+

الشركة السعودیة العالمیة 
 للبتروكیماویات

أشھر سایبر  ٦
 نصف سنوي ۸,۲۷۷ ۸,۲٦٥ ٥.۷۸ نقطة أساس ۲۳٥+

أشھر سایبر  ۳ بنك البالد
 ربع سنوي  ۸,۰۲٥ ۷,۹۹۸ ٥.٦۱ نقطة أساس ۲۰۰+

أشھر سایبر  ٦ شركة المراعي
نقطة أ  ۱۰۰+

 نصف سنوي ٦,٤۷۷ ٦,٤۲٤ ٤.٥۲ أساس
أشھر سایبر  ٦ مجموعة صافوال

 نقطة أساس ۱۱۰+
 

۳.۲۲ 
 

٤,٥٥۷ 
 

 نصف سنوي ٤,٦۱۳
أشھر سایبر  ٦ البنك األھلي التجاري 

 نقطة أساس ۱۱۰+
 

۲.۸۳ 
 

٤,۰۱۹ 
 

 سنوينصف  ۰٥٦,٤
أشھر سایبر  ٦ شركة المراعي 

 نصف سنوي ۳,۲٤۲ ۳,۲۲۰ ۲.۲٦ نقطة أساس ۲۰۰+
أشھر سایبر  ۳ البنك السعودي البریطاني  

 ربع سنوي ۲٦۸ ۲٦۷ ۰.۱۹ نقطة أساس ۱۲۰+
شركة أرامكو توتال للتكریر 

 والبتروكیماویات
 ۹٥أشھر سایبر + ٦

 نقطة أساس
 

۰.۰۲ 
 

۲۳ 
 

 نصف سنوي ۲۳
 أشھر سایبر+ ۳ شركة الكھرباء السعودیة 

 نقطة أساس ۱۳٥
 

۰.۰۱ 
 

۸ 
 

 ربع سنوي ۸
      

      صكوك بمعدل فائدة ثابتة
 نصف سنوي ٤,۱۱۱ ٤,۱۰۹ ۲.۸۷ %٤٫۲۱۱ الشركة السعودیة للكھرباء
 نصف سنوي ۹۸۹ ۹۷۳ ۰.٦۹ %۳٫٤۷۳ الشركة السعودیة للكھرباء

 نصف سنوي ۲٦۹ ۲٦۷ ۰.۱۹ %۲٫٥۰۰ الھیئة العامة للطیران المدني
      
  ۳۳.۹۹ ٤۸,٤۰۳ ٤۸,٦٥٥  

 
 
 
 



  صندوق األھلي متعدد األصول المتحفظ
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  للسنة
 غیر ذلك)(مالم یذكر ألف دوالر أمریكي 

 

۱٥ 
 

  استثمارات (تابع)ـ    ۹
موضحة ستثمارات المحتفظ بھا للمتاجرة الاالتاریخ االستحقاق ومحتفظ بھا لستثمارات الفترة االستحقاق المتوقعة لال

 باألعلى كما یلي:

 
 الوحداتمعامالت  -۱۰

 الوحدات: معامالت فیما یلي ملخص
 م۲۰۱۷ 

 وحـــــــــدات
 (باآلالف)

م ۲۰۱٦ 
 وحــــــدات
 (باآلالف)

    
 ۱۲۹,۱٥۷  ۱۱۷,۸۸٦ الوحدات في بدایة السنة

    
 ۱,۹۱۹  ۲۸,٦۷۰ وحدات مباعة 

 ۱,۰۳۱  -- وحدات معاد استثمارھا
 (۱٤,۲۲۱)  (۳۱,۳۲٤) وحدات مستردة

    
 (۱۱,۲۷۱)  (۲,٦٥٤) صافي النقص في الوحدات

    
 ۱۱۷,۸۸٦  ۱۱٥,۲۳۲ الوحدات في نھایة السنة

 
 ) من وحدات الصندوق.%۸٥.۰٥م: ۲۰۱٦( %۷٥٫۰۳ یشكل أكبر خمسة حملة وحداتم، ۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱كما في 

 

 
 

أكثر من 
ستة 
 أشھر

أشھر  ٦
 إلى سنة

۱-۳  
 سنوات

۳-٥ 
 سنوات

 ٥أكثر من 
 سنوات

 استحقاقتاریخ 
 المجموع غیر محدد

استثمارات محتفظ بھا 
        للمتاجرة

استثمار في صنادیق 
 ۱۰۱,٥۲۲ ۱۰۱,٥۲۲ -- -- -- -- -- مشتركة

استثمارات محتفظ بھا 
        االستحقاقلتاریخ 

 ۲,٦٦۷ -- -- -- -- -- ۲,٦٦۷ استثمار في عقود مرابحة
        

 ٥۰,۹۹٤ -- ۱۸,۹٤٦ ۱۲,٦٥۷ ۱٦,۱٥٤ ۳,۲۳۷ -- استثمار في صكوك
        

 ۱٥٥,۱۸۳ ۱۰۱,٥۲۲ ۱۸,۹٤٦ ۱۲,٦٥۷ ۱٦,۱٥٤ ۳,۲۳۷ ۲,٦٦۷ م ۲۰۱۷
        

 ۱٤۳,۱٦٥ ۸٥,۱٥٤ ۲۱,۷۱٤ ۱۲,۸۸۹ ۱۳,۷۷٦ ۹,۳٦٤ ۲٦۸ م ۲۰۱٦



  صندوق األھلي متعدد األصول المتحفظ
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  للسنة
 غیر ذلك)(مالم یذكر ألف دوالر أمریكي 

 

۱٦ 
 

 ذات العالقة رافأطالمعامالت مع  -۱۱
الموافق علیھا سیاق العمل المعتاد، یتعامل الصندوق مع بعض األطراف ذات العالقة على أساس الشروط واألحكام 

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

 طبیعة العالقة الطرف ذو العالقة
 مدیر الصندوق شركة األھلي المالیة

 والبنك الرئیسي للصندوق  ندوقصشریك لمدیر ال البنك األھلي التجاري
 

 ،)۹و ۷ قام الصندوق باستثمار في صنادیق مشتركة (إیضاح م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱و م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱كما في 
 وتدار أیضا من تدار من قبل مدیر الصندوق.

 
 الطرف

 ذو العالقة
 طبیعة

 المعامالت
قیمة وحدات محتفظ بھا كما في 

 مبلغ المعامالت دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱٦ م۲۰۱۷ م۲۰۱٦ م۲۰۱۷  
      

شركة األھلي 
 المالیة

   ۲,۰۲۸ ۱,٥۸۳ أتعاب إدارة 
     

مصروفات 
مدفوعة بالنیابة 

 -- -- ۳۹ ۳۲ عن الصندوق
 

 إدارة المخاطر  -۱۲
یتعرض الصندوق لعدة مخاطر مالیة متمثلة في مخاطر السوق، مخاطر االئتمان، ومخاطر السیولة. یھدف برنامج 

المحتملة على األداء المالي إدارة المخاطر للصندوق للوصول للحد األعلى من العوائد وللحد من اآلثار السلبیة 
للصندوق. وللحد من اآلثار السلبیة المحتملة على األداء المالي للصندوق. إن مدیر الصندوق یستخدم عدة طرق مختلفة 

 لقیاس وإدارة أنواع المخاطر المختلفة التي یتعرض لھا الصندوق
 

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

الصندوق لمخاطر االئتمان القیمة الدفتریة للنقد وما في حكمھ األطراف. في تاریخ قائمة المركز المالي، یتعرض 
 المحتفظ بھا لتاریخ االستحقاق المودعة لدى جھات ذات تصنیف ائتماني جید. واالستثمارات

 
 



  صندوق األھلي متعدد األصول المتحفظ
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  للسنة
 غیر ذلك)(مالم یذكر ألف دوالر أمریكي 

 

۱۷ 
 

 إدارة المخاطر (تابع) -۱۲
 

 (تابع) مخاطر االئتمان
تصنیفات ائتمانیة خارجیة من وكالة مودیز، ستاندرد آند بورز  باستخدامتتم إدارة الجودة االئتمانیة للموجودات المالیة 

 دیسمبر، الصندوق لدیھ استثمارات ذات الجودة االئتمانیة التالیة: ۳۱وفیتش، أیھما أقل. كما في 
 

 م۲۰۱٦ م۲۰۱۷ 
من االستثمارات في صكوك وعقود % 

 مرابحة
   

A+ %۳ -- 
A %۸ %۱۰ 

A- %۱٥ -- 
BBB- %۲ -- 

 %۷۲ %۹۰ 
 %۱۰۰ %۱۰۰ 
 
 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 الالزمة 
للوفاء بالتزاماتھ المالیة عند وحال استحقاقھا، في الظروف العادیة والطارئة بدون تكبد خسائر غیر مقبولة أو اإلضرار 

في عقود مرابحة وصنادیق االستثمار ذات طبیعة  باستثمارھة مخاطر السیولة، قام الصندوق بسمعة الصندوق. لمواج
 ).۹(إیضاح  األجلقصیرة 

 
 مخاطر معدل دخل الصكوك وأرباح عقود المرابحة  

تنشأ مخاطر معدل دخل الصكوك وأرباح عقود المرابحة من احتمال تأثیر التغیرات في معدالت دخل الصكوك وأرباح 
المرابحة السوقیة على الربحیة المستقبلیة أو القیمة العادلة لألدوات المالیة. إن الصندوق یخضع لمخاطر معدل  عقود

). إن ۹دخل الصكوك وأرباح عقود المرابحة على دخل الصكوك وأرباح عقود المرابحة المحملة باألصول (إیضاح 
 الت الدخل والربح الستثمارات الصندوق.مدیر الصندوق یدیر مخاطر الصكوك بمراقبة التغیرات في معد

 
 تحلیل الحساسیة لألدوات المالیة ذات معدالت فائدة ثابتة

حالیا جمیع استثمارات الصندوق في ودائع المرابحة وبعض االستثمارات في الصكوك محملة بمعدل فائدة ثابتة. وحیث 
مصنفة كاستثمارات محتفظ بھا لتاریخ االستحقاق وتدرج بالتكلفة المطفأة، فإن أي تغیرات في  االستثماراتأن ھذه 

 أسعار السوق لن یكون لھا تأثیر على صافي الدخل وصافي قیمة موجودات الصندوق.
 



  صندوق األھلي متعدد األصول المتحفظ
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  للسنة
 غیر ذلك)(مالم یذكر ألف دوالر أمریكي 

 

۱۸ 
 

 إدارة المخاطر (تابع)  -۱۲
 

 تحلیل الحساسیة لألدوات المالیة ذات معدال فائدة متغیرة
نقط أساسیة في  ۱۰ارات الصندوق في الصكوك محملة بمعدالت فائدة متغیرة إن التغیر بواقع حالیا بعض استثم

معدالت الدخل في تاریخ التقریر قد یؤدي إلى زیادة / (نقص) صافي الدخل بالمبالغ الموضحة أدناه. یفترض ھذا 
 التحلیل أن جمیع المتغیرات األخرى ال تزال مستمرة.

 
 م۲۰۱٦ م۲۰۱۷ التغیر في أسعار السوق 
    

أساسنقطة  ۱۰ ± صكوك بمعدالت معومة  ±  ٤۹  ± ٤۳ 

 
 مخاطر أسعار األسھم

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

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

ة ، مع بقاء جمیع المتغیرات األخرى ثابتالتركز الناعيمؤشرات األسھم استنادا إلى  وذلك بسبب التغیر المحتمل في
 ھو على النحو التالي:

 
 م۲۰۱٦ م۲۰۱۷ التغیر في أسعار السوق 
    

 ± ۳٫٦۱۳ ± ٤٫۸۱٦ %۱۰ ± التأثیر على صافي الموجودات
 

 العمالت مخاطر
مالیة ما بسبب التغیرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة. إن وھي المخاطر المتمثلة في احتمالیة تذبذب قیمة أداة 

 الدوالر األمریكي ھو العملة الوظیفیة للشركة.
 

إن الموجودات والمطلوبات المالیة للصندوق مقومة بعملتھ الرئیسیة (بالدوالر األمریكي واللایر السعودي). وبما أن 
المحتمل أن یكون لھ أي تأثیر جوھري على بیان الدخل فیما  ، فمن غیراألمریكياللایر السعودي مرتبط بالدوالر 

 یتعلق بأدوات المالیة باللایر السعودي.
 

 آخـر یوم للتقییـم    -۱۳
 ).م۲۰۱٦دیسمبر  ۲۹م: ۲۰۱٦م (۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱ھو للسنة آخر یوم لتقییم الصندوق 

 
 اعتماد القوائم المالیة -۱٤

  .م۲۰۱۸ مارس ۲۷ھـ الموافق ۱٤۳۹ رجب ۱۰تم اعتماد ھذه القوائم المالیة من قبل مدیر الصندوق بتاریخ 
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