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م7102التقرير السنوي لعام  – متعدد األصول المتوازنصندوق األهلي    

 
م7102لعام  التقرير السنوي – متعدد األصول المتوازنصندوق األهلي   

 صندوقالمعلومات  (أ

 أهداف االستثمار .0

إىل حتقيق التوازن بني منو ومحاية رأس املال على املدى املتوسط  دفيهصندوق استثماري قابض مفتوح  وھمتعدد األصول األصول املتوازن صندوق األهلي 
 والطويل، من خالل االستثمار يف حمفظة متنوعة من فئات األصول.

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

 ات متويل التجارة، وحدات صناديق أسواق النقد والدخل الثابت املتوافقة مع املعايري الشرعية: يشمل ذلك، أسواق النقد مبا يف ذلك املراحبة املباشرة وصفق
 شر الصكوك، األوراق املالية املدعومة بأصول.والصكوك وتشمل اإلصدارات األولية للصكوك، األوراق املالية املرتبطة مبؤ 

  وحدات صناديق األسهم املدرجة ،والطروحات العامة األولية لألسهم، وحقوق األولوية، وصناديق املؤشرات اليت تستثمر يف األسهم املدرجةETF. 
  االستثمارات األخرى املتوافقة مع املعايري الشرعية منها على سبيل املثال ال احلصر وحدات صناديق مؤشرات الذهبGold ETFs وحدات الصناديق ،

 Leasing، والصناديق املدرة للدخل مثل وحدات صناديق اإلجارة )REITsالعقارية املدرة للدخل، والصناديق االستثمارية العقارية )ريتس( 
Funds.) 

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

 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

 98,604,792.96 75,792,765.43 73,824,943.71 صافي قيمة األصول*
 1.56404 1.42206 1.40446 صافي قيمة األصول لكل وحدة*

 1.56406 1.43953 1.47729 أعلى سعر وحدة*
 1.42203 1.15601 1.37034 أقل سعر وحدة*

 63,044,930.41 53,297,834.87 52,564,480.15 عدد الوحدات
 - - - الموزعة األرباح

 %1.29 %1.42 %1.57 إجمالي نسبة الرسوم والمصروفات
 بالدوالر األمريكي* 
 
 

 



 

م7102التقرير السنوي لعام  – متعدد األصول المتوازنصندوق األهلي    

 :لسنة واحدة، وثالث سنوات، وخمس سنوات، وعشر سنوات مقارنة بالمؤشر العائد اإلجمالي للصندوق .7

 سنوات 01 سنوات 5 سنوات 3 سنة الفترة
 0.73 3.74 2.79 9.98 %عائد الصندوق 

  3.83 6.13 5.37 12.27 %ر ـــــــؤشـالمعائد 

 :الماضيةسنوات لعشر لي السنوي لالعائد اإلجما .3

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنة
 9.98 1.25 2.47- 0.76 9.77 4.30 7.25- 5.27 13.50 22.58- د %ــــالعائ

 12.27 3.32 0.84 3.39 11.31 7.52 1.81- 7.91 19.60 20.64- المؤشر %
 

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

 المئويةالنسبة  الرسوم والمصروفات
 1.25 رسوم اإلدارة

 0.01 مراجعة حسابات الصندوق
 0.01 العمليات اإلدارية

 0.00 السوق املاليةهيئة 
 0.00 تداول

 0.00 املراجعة الشرعية
 0.00 جملس إدارة الصندوق

 1.29% مجموع الرسوم والمصاريف
 

 .أي تغييرات جوهرية خالل الفترة لم تحدث .5

 ممارسات التصويت السنوية .6

 .خالل الفرتةللتصويت مل تتم أي ممارسات 
  

  



 

م7102التقرير السنوي لعام  – متعدد األصول المتوازنصندوق األهلي    

 تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي .2
 تعيينهم من قبل مدير الصندوق بعد موافقة هيئة السوق املالية: والذين ،نيالتالي صندوق من األعضاءيتكون 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 7102اجتماعات خالل العام عقد جملس إدارة الصندوق ثالثة 
 إدارة الصندوق:

  07972بينما حقق املؤشر عائدا بنسبة  %9.9.أداء الصندوق خالل العام، حيث حقق الصندوق أداء بنسبة مناقشة%. 
  مبا يف ذلك خماطر السيولة، السوق، والتشغيل.املخاطر املتعلقة بالصندوق 
 .التزام الصناديق بلوائح هيئة السوق املالية مع مسؤول املطابقة وااللتزام 
 .أثر الئحة صناديق االستثمار املعدلة على الصندوق 

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

ت الدخل الثابت زيادة يف أسهم أوروبا وآسيا واألسواق الناشئة. وكان لدى الصندوق مركز خارج املؤشر املعياري يف األسهم السعودية. ومت خفض مركز أدوا
 ضافة صناديق االستثمار العقاري والذهب إىل الصندوق من أجل تنويع مزيج األصول.. ومت إ٪63إىل 

 أداء الصندوق .4
 .77.، وهو ما يقل عن أداء املؤشر املعياري مبقدار %07972بينما حقق املؤشر عائدا بنسبة  %9.9.، حقق الصندوق أداء بنسبة 7102خالل عام 

 نقطة أساس.

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

 

http://www.alahlicapital.com/


 

م7102التقرير السنوي لعام  – متعدد األصول المتوازنصندوق األهلي    

 التالي: سنويا ونسبة رسوم اإلدارة للصناديق التي يستثمر فيها على النحو ٪0275نسبة رسوم اإلدارة المحتسبة على الصندوق هي  .6

الرسوم والمصروفات          رسوم اإلدارة 
األمريكيصندوق األهلي املتنوع بالدوالر   ال يــوجــــد 

 ال يــوجــــد صندوق األهلي املتنوع بالريال السعودي
 ال يــوجــــد صندوق األهلي املرن لألسهم السعودية

 ال يــوجــــد صندوق األهلي للمتاجرة العاملية
 ال يــوجــــد صندوق األهلي للمتاجرة بأسهم األسواق الناشئة

باألسهم السعوديةصندوق األهلي للمتاجرة   ال يــوجــــد 
 ال يــوجــــد صندوق األهلي للمتاجرة بالريال السعودي

 ال يــوجــــد صندوق األهلي ملؤشر أسهم آسيا والباسيفيك
 ال يــوجــــد صندوق األهلي ملؤشر أسهم أمريكا الشمالية

 ال يــوجــــد صندوق األهلي ملؤشر أسهم أوروبا
متعدد األصول للدخل اإلضايفصندوق األهلي    ال يــوجــــد 

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

http://www.alahlicapital.com/
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 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  متطلبات الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق املالية، وشروط وأحكامإن القوائم املالية املرفقة هلذا التقرير متوافقة مع 

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

 الماليةالقوائم  (و

 
 

http://www.kpmg.com/sa


 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 القوائم المالیة
 م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  للسنة

 مـع 
 لحملة الوحدات المراجع المستقلتقریر 

 




 كي بي إم جي الفوزان وشركاه 

  محاسبون ومراجعون قانونیون
 مركز زھران لألعمال، برج أ، الدور التاسع

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

 شركة تعاونیة سویسریة.
 

 

 تقریر المراجع المستقل
 إلي السـادة / حملة الوحدات

 صندوق األھلي متعدد األصول المتوازن

المملكة العربیة السعودیة  -جدة   

 الرأي

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

ت خص للسیاساالعائدة لحملة الوحدات للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ، واإلیضاحات، المكونة من ملالموجودات صافي 
 المحاسبیة الھامة والمعلومات التفسیریة األخرى.

دیسمبر  ۳۱وفي رأینا، فإن القوائم المالیة المرفقة تعرض بعدل، من جمیع الجوانب الجوھریة، المركز المالي للصندوق كما 
المملكة  حاسبة المتعارف علیھا فيم، وأداءه المالي وتدفقاتھ النقدیة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ، وفقاً لمعاییر الم۲۰۱۷

 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 
ت المراجع عن مراجعة القوائم المالیة " في تقریرنا. ونحن مستقلون عن الصندوق وفقاً تم توضیحھا في قسم "مسؤولیا

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 لتوفیربمتطلبات 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 

عن الرقابة الداخلیة التي تراھا اإلدارة  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 
الحال، عن األمور ذات العالقة باالستمراریة، واستخدام أساس االستمراریة في المحاسبة، ما لم  اإلفصاح بحسب مقتضى

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

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

 





 

۲ 
 

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

   قائمة المركز المالي 
 م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱كما في 

 (مالم یذكر غیر ذلك)ألف دوالر أمریكي 
 

 م۲۰۱٦ م۲۰۱۷ إیضاح 
    

    :الموجـودات
 ٤,۷٦٤ ۲,۹٥٤ ۷ نقد وما في حكمھ

 ۷۱,۰۲۹ ۹٥,۳۹۸ ۹ استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة
 -- ۳۳٦  ذمم مدینة 

 ۷٥,۷۹۳ ۹۸,٦۸۸  إجمالي الموجودات
    

    :المطلـوبات
 -- ۸۳  ذمم دائنة 

 ۷٥,۷۹۳ ۹۸,٦۰٥  صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات

 ٥۳,۲۹۸ ٦۳,۰٤٥ ۱۰ باآلالف –عدد الوحدات القائمة 

 ۱.٤۲۲۱ ۱.٥٦٤۰  للوحدة (دوالر أمریكي) –صافي قیمة الموجودات 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 



 

۳ 
 

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

  قائمة الدخل 
 م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  للسنة

 (مالم یذكر غیر ذلك)ألف دوالر أمریكي 

 

 م۲۰۱٦ م۲۰۱۷ إیضاح 
    

    ستثمارإیرادات ا
 ۲,۱۳٥ ۷,۰۹۹   محققة من استثمارات محتفظ بھا للمتاجرةأرباح غیر 

 (٥۹۸) ۱,۳٦۲   أرباح / (خسائر) محققة من بیع استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة
 ۱۹٦ --  دخل من صكوك

 ٤۸ --  ربح من عقد المرابحة 

 ۲۲۰ ٥۸۱  إیرادات أخرى

 ۲,۰۰۱ ۹,۰٤۲  إجمالي اإلیرادات
    

   ۸ المصروفات
 ۱,۰۲۳ ۱,۰٥۰  إدارةأتعاب 

 ۲۰ ۱۰  مصروفات إداریة 
 ۷ ۸  أتعاب مھنیة 

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

 ۲ ۲  أتعاب ھیئة السوق المالیة

 ۱,۰٥۹ ۱,۰۷۷  إجمالي المصروفات

    

 ۹٤۲ ۷,۹٦٥  صافي الدخل للسنة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

٤ 
 

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

  قائمة التدفقات النقدیة 
 م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  للسنة

 (مالم یذكر غیر ذلك)ألف دوالر أمریكي 
 

 م۲۰۱٦ م۲۰۱۷ إیضاح 

    
    التدفقات النقدیة من األنشـطة التشـغیلیة:

 ۹٤۲ ۷,۹٦٥   للسنةصافي الدخل 
    لـ: اتتسوی

 ٦۳۰ --  قیمة وحدات معاد استثمارھا
 (۲,۱۳٥) (۷,۰۹۹)  أرباح غیر محققة من استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة

  ۸٦٦ (٥٦۳) 
    التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة:

 (۱٦,۳۲۳) (۱۷,۲۷۰)  الزیادة في االستثمارات المحتفظ بھا للمتاجرة
 ۲۰,٥٦۹ --  االستحقاقالنقص في االستثمارات المحتفظ بھا لتاریخ 

 -- (۳۳٦)  ینة دالذمم المالزیادة في 
 )۷( ۸۳  ذمم الدائنة الزیادة / (النقص) في ال

 ۳,٦۷٦ (۱٦,٦٥۷)  صافي النقد (المستخدم في) / المتوفر من األنشطة التشـغیلیة        

    
    التدفقات النقدیة من األنشـطة التمویلیــة:

 ٥,۱۷۷ ۲۹,۸۱۹  متحصالت من وحدات مباعة
 (٤,۷۸۷) (۱٤,۹۷۲)  قیمـة الوحـدات المســتردة

 ۳۹۰ ۱٤,۸٤۷  من األنشـطة التمویلیة صافي النقد المتوفر

    
 ٤,۰٦٦ (۱,۸۱۰)  / الزیادة في النقد وما في حكمھ )النقص(صافي 

    
 ٦۹۸ ٤,۷٦٤ ۷    السنةالنقـد وما في حكمـھ في بدایة 

    
 ٤,۷٦٤ ۲,۹٥٤ ۷ السنةالنقـد وما في حكمـھ في نھایة 

 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

٥ 
 

 صندوق األھلي متعدد األصول المتوازن
 (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 
     

 ۷۳,۸۳۱  ۷٥,۷۹۳  السنة صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات في بدایة
     

 ۹٤۲  ۷,۹٦٥   للسنةصافي الدخل 
الزیادة في صافي الموجودات عن المعامالت في الوحدات خالل 

  السنة
 
    

 ٥,۱۷۷  ۲۹,۸۱۹  متحصالت من وحدات مباعة
 ٦۳۰  -- ۸ قیمة وحدات معاد استثمارھا

 (٤,۷۸۷)  (۱٤,۹۷۲)  قیمة وحدات مستردة
     
  ۱٤,۸٤۷  ۱,۰۲۰ 
     

 ۷٥,۷۹۳  ۹۸,٦۰٥  السنةصافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات في نھایة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 
 
 

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

 
 ةیإیضاحات حول القوائم المال

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

 

٦ 
 

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

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

 .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
 التعاملأ) 

 ب) الترتیب
 اإلدارة ج)

 د) تقدیم المشورة
 ھـ) الحفظ

المدى  إلىوسط المدى المت على ة على رأس المال ونمو رأس المالیھدف الصندوق إلى توفیر توازن بین المحافظ
 ستثمار في محافظ متنوعة من األصولالطویل عن طریق اال

 
أحكام وشروط الصندوق في األصل من مؤسسة النقد العربي السعودي ووافقت علیھا الحقاً ھیئة  الموافقة علىتم 

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 تطبیقاً 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.
 

 التغییرات في شروط وأحكام الصندوق -۳
كام الصندوق شروط وأح علىالصندوق بعض التعدیالت  مدیر، أجرى م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في  المنتھیةخالل السنة 

 .إدراج بند ضریبة القیمة المضافةیتعلق ب فیما
 

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
 
 اك / االسترداد االشـتر -٤

الخمیس باعتبارھم أیام عمل في المملكة  إلى(االثنین  تعاملالشتراك واسترداد الوحدات كل یوم لصندوق مفتوح ا
قییم (األحد ت. یتم تحدید صافي قیمة الموجودات للصندوق في كل یوم العربیة السعودیة والوالیات المتحدة األمریكیة)

شراء / بیع وحدات یتم تحدید  جمیع معامالت إن). في المملكة العربیة السعودیةلى الخمیس باعتبارھم أیام عمل إ
على إجمالي عدد وحدات الصندوق موجودات العائدة لكل وحدة عن طریق قسمة صافي قیمة  الموجوداتصافي قیمة 

 .التقییمالصندوق القائمة في تاریخ 
 



 
 
 

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

 
 ةیإیضاحات حول القوائم المال

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

 

۷ 
 

 أسس اإلعداد -٥
 

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

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

 ). ۱۳(إیضاح 
 

 أساس القیاس
، مراریةاالستومفھوم المحاسبي  االستحقاقمبدأ  باستخدامعلى أساس التكلفة التاریخیة القوائم المالیة تم إعداد ھذه 

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

 عملة العرض والنشاط
یة البیانات المالالذي یمثل عملة نشاط الصندوق. تم تقریب كافة  بالدوالر األمریكيالقوائم المالیة تم عرض ھذه 

 . ألف صحیحألقرب  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
تتم مراجعة التقدیرات فات. قد تختلف النتائج الفعلیة عن تلك التقدیرات. والمطلوبات واإلیرادات والمصرو

المتعلقة بھا على أساس مستمر. یتم إظھار مراجعة التقدیرات المحاسبیة في فترة المراجعة والفترات  واالفتراضات
 المستقبلیة التي تتأثر بھا. 

 
 تقییم الموجودات المالیة

سیتم استالمھا مقابل بیع أصل ما أو دفعھا مقابل تحویل التزام ما ضمن معاملة نظامیة القیمة العادلة ھي القیمة التي 
المحتفظ ثمارات ستبإستثناء اال ،بین المشاركین في السوق بتاریخ القیاس. تتم المحاسبة عن األدوات المالیة للصندوق

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

 
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  •
التي من الممكن مالحظتھا للموجودات والمطلوبات، إما بطریقة مباشرة (مثل األسعار) أو بطریقة غیر األول، و

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

 ر الممكن مالحظتھا). سوقیة ملحوظة (مثل المدخالت غی
 

یتم تصنیف جمیع موجودات الصندوق المالیة المدرجة بالقیمة العادلة كما في تاریخ التقریر تحت المستوى الثاني في 
أي تي اس یتم تصنیفھم تحت -سورس فیزكل جول بيوماعدا االستثمارات في صندوق ریت  ،التسلسل الھرمي
 المستوى األول.



 
 
 

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

 
 ةیإیضاحات حول القوائم المال

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

 

۸ 
 

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

  
 االستثمارات  -أ

ذات الدفعات الثابتة أو القابلة للتحدید التي لھا تاریخ استحقاق محدد، والتي لدى اإلدارة النیة  االستثماراتإن 
. ویتم ستحقاقاالمحتفظ بھا لتاریخ  كاستثماراتبھا حتى تاریخ االستحقاق، یتم تصنیفھا  االحتفاظوالقدرة على 

صكوك في عقود المرابحة وال تثماراتاالس. ویتم تصنیف االستحقاقمحتفظ بھا لتاریخ  االستثماراتتصنیف 
لفة وتدرج مبدئیا بالقیمة العادلة بما في ذلك تكلفة المعاملة المباشرة والتك االستحقاقمحتفظ بھا لتاریخ  كاستثمارات

في  النخفاضابالتكلفة المطفأة بعد خصم خسائر  االستثماراتاإلضافیة. وال حقا للقیاس المبدئي، یتم قیاس تلك 
 وجدت. القیمة، إن

 
 ستثمارات محتفظ بھا للمتاجرة وتقاس بالتكلفة، مع األخذ في االعتباراستثمارات في صنادیق مشتركة كتصنف اال

ي آخر ف یتم تقییمھا بسعر الوحدة السائد ستثمارات في صنادیق مشتركةبعد اإلثبات األولي لالوالقیمة العادلة. 
 .یوم تقییم في تلك الفترة. یتم االعتراف باألرباح والخسائر الغیر محققة في قائمة الدخل

 
 معامالت االستثمار -ب

ن عستثمار في عقود المرابحة والصكوك من تاریخ التسویة وتتم المحاسبة تتم المحاسبة عن معامالت اال
 متاجرة.ستثمارات في الصنادیق المشتركة اعتبارا من تاریخ الاال
 

 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 

 المالیة، یتم تحدید ھذا الھبوط على النحو التالي:قیمة الموجودات 
 

في حالة الموجودات المدرجة بالقیمة العادلة فإن الھبوط في القیمة ھو الفرق بین التكلفة والقیمة العادلة،  -أ
 بعد خصم أي خسائر ھبوط المعترف بھا مسبقا بقائمة الدخل.

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

في حالة الموجودات المدرجة بالتكلفة المستنفذة فإن الھبوط في القیمة ھو الفرق بین القیمة الدفتریة والقیمة  -ج
 قدیة المخصومة طبقاً لسعر الفائدة األصلي الفعال.الحالیة للتدفقات الن

 
  اإلثباتلغاء إ -د

األصل المالي (أو، عندما یكون منطبقا، جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة مماثلة من  إثباتیتم إلغاء 
 الموجودات المالیة) في حالة:

 حقوق الحصول على التدفقات النقدیة من األصل. أو انتھاء )أ
 حقوق الصندوق للحصول على التدفقات النقدیة من األصل،تم تحویل  )ب
ر بكافة المخاط االحتفاظ) لم یقوم الصندوق بتحویل أو ب) بتحویل كافة مخاطر ومنافع األصل، أو (أإما ( )ج

 والمنافع لألصل ولكن قام بتحویل السیطرة على األصل. 
 

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

 المشاركة المستمرة في األصل.
 



 
 
 

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

 
 ةیإیضاحات حول القوائم المال

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

 

۹ 
 

 (تابع) السیاسات المحاسبیة الھامة   -٦
 

 باإلیراداتاالعتراف  -ه
الصكوك على أساس التناسب الزمني على مدى فترة العقد على تراف من إیرادات عقود المرابحة ویتم االع

 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 
الدخل. یتم تحدید األرباح والخسائر المحققة من استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة بالفرق بین متحصالت البیع 

 .المرجحوالتكلفة المحددة على أساس المتوسط 
 

 العمالت األجنبیةتحویل  -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 

الي. تدرج الفروقات الناتجة عن تحویل العمالت األجنبیة في قائمة الصرف السائدة في تاریخ قائمة المركز الم
 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

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

 للوحدةالموجودات صافي قیمة  -ط
صافي قیمة األصول لكل وحدة من الصندوق ھو القیمة النقدیة ألصول الصندوق مطروًحا منھ المطلوبات 

 .والمصروفات مقسوًما على عدد الوحدات القائمة في نھایة السنة
 

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

 .تعاقدي یمكن تقدیر مبلغھ بشكل موثوق
 

 المقاصة -ك
یتم إجراء مقاصة بین مبالغ الموجودات والمطلوبات المالیة ویدرج المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي فقط 

نظامي ملزم إجراء مقاصة لتلك المبالغ المدرجة وكذلك عندما یكون لدى الصندوق نیة لتسویتھا عند وجود حق 
. یتم إدراج اإلیرادات والمصروفات على على أساس الصافي أو بیع الموجودات لتسدید المطلوبات في آن واحد

 ،لسعودیةة في المملكة العربیة اأساس الصافي فقط عندما تسمح بذلك المعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا والمطبق
   أو أرباح أو خسائر ناشئة من مجموعة تعامالت مثیلة.

 



 
 
 

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

 
 ةیإیضاحات حول القوائم المال

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

 

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 

 من صافي موجودات الصندوق في السنة % ۱٫۲٥مدیر الصندوق، بحیث ال تتجاوز المعدل األقصى السنوي بواقع 
 كما ھو منصوص علیھ في أحكام وشروط الصندوق. الیومي

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

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

استثناء ب الصندوق في أیام التقییم المعنیة. تم استرداد ھذه المصروفات من قبل مدیر الصندوق على أساس قیمتھا الفعلیة
 الحفظ التي یتحملھا مدیر الصندوق.مصروفات 

 
في الصندوق من  االستثمارفي وقت  ٪۲وعالوة على ذلك، یحق لمدیر الصندوق الحصول على رسوم االشتراك بـ 

 .قبل مالك الوحدات. یمكن التنازل عن ھذه الرسوم وفقا لتقدیر مدیر الصندوق
 

ت في كل م، خصص لمدیر الصندوق وحدات مقابل تسویة الرسوم اإلداریة وغیرھا من النفقا۲۰۱٦یولیو  ۲۳حتى 
 یوم تقییم، والتي تم إعادة استثمارھا في الصندوق. ولذلك تم تسویة تلك المصروفات نقداً.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

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

 
 ةیإیضاحات حول القوائم المال

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

 

۱۱ 
 

 استثمــــارات -۹
 
    لمتاجرةلستثمارات محتفظ بھا ا
 م۲۰۱۷ 

من  %                     
القیمة 

اإلجمالیة 
 التكلفة ستثمارلال

 القیمة
 الدفتریة

    قبل مدیر الصندوقصنادیق تدار من 
 ۱٦،۱٥۲ ۱٥،٦٤۹ ۱٦.۹۳  صندوق األھلي متعدد األصول للدخل اإلضافي

 ۱۸،٦۱۸ ۱٤،۲۰٤ ۱۹.٥٤ صندوق األھلي لمؤشر أسھم أمریكا الشمالیة 
 ۱٤،۱۹۹ ۱۲،٦۰٤ ۱٤.۸۸ صندوق األھلي لمؤشر أسھم أوروبا 

 ۹،٤۱۱ ۹،۲۸۰ ۹.۸٦ صندوق األھلي المتنوع باللایر السعودي 
 ۷،۸٦۰ ۷،۸۰۱ ۸.۲٤ صندوق األھلي للمتاجرة باألسھم السعودیة 

 ۷،۲۷٤ ٥،۹۷۰ ۷.٦۲ صندوق األھلي لمؤشر أسھم آسیا والباسیفیك 
 ٤،٤۱۲ ۳،۹٦٥ ٤.٦۲ صندوق األھلي المرن لألسھم السعودیة 

 ٥،۹۷٦ ٥،۱٦۷ ٦.۲٦ صندوق األھلي لمؤشر أسھم األسواق الناشئة 
 ۸۷۰ ۸٦٦ ۰.۹۱ صندوق األھلي المتنوع بالدوالر األمریكي 

 ٦،۱۰۷ ٦،۱۰۰ ٦.٤۰ صندوق األھلي للمتاجرة العالمیة 
 ۲٤۷ ۲٤۷ ۰٫۲٦ األھلي القابض لصنادیق االستثمار العقاریة المتداولةصندوق 

 ۲٦۹ ۲٦۹ ۰.۲۸ صندوق األھلي للمتاجرة باللایر السعودي 
    

    استثمارات في صندوق ریت
 ۱,۰۲۱ ۱,۰٤۲  ۱.۰۷  ۱األھلي ریت 
 ۷۰۷ ٦۸۹  ۰.۷٤  الریاض ریت

 ۳۹٦ ۳۹۳  ۰.٤۲  جدوى ریت الحرمین
 ۱۸۰ ۱۸۰  ۰.۱۹  تعلیم ریت
 ۲ ۲  ۰.۰۰  ملكیة ریت

    
    استثمارات أخرى 
 ۱،٦۹۷ ۱،۷۰٦ ۱.۷۸ أي تي اس-بي دسورس فیزكل جول

 ۱۰۰  ۸٦،۱۳٤   ۹٥،۳۹۸  
 
 



 
 
 

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

 
 ةیإیضاحات حول القوائم المال

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

 

۱۲ 
 

 (تابع) استثمــــارات -۹
 

 م۲۰۱٦ 
من  % 

القیمة 
اإلجمالیة 
 التكلفة لالستثمار

 القیمة
 الدفتریة

    صنادیق تدار من قبل مدیر الصندوق
  ۱٥،٦٥٦   ۱٥،٤٦۰  ۲۲.۰٤  صندوق األھلي متعدد األصول للدخل اإلضافي

  ۱۲،۳٦۰   ۱۰،۱۹۷  ۱۷.٤۰ صندوق األھلي لمؤشر أسھم أمریكا الشمالیة 
  ۱۱،۰۸٤   ۱۰،۹۳۱  ۱٥.٦۱ صندوق األھلي المتنوع باللایر السعودي 

  ۷،۲۳۰   ۷،۱۹۱  ۱۰.۱۸ صندوق األھلي للمتاجرة باللایر السعودي 
  ۷،۰۹۷   ۷،٦۰۱  ۹.۹۹ صندوق األھلي لمؤشر أسھم أوروبا 

  ٥،۷٦۷   ٥،۹۳٤  ۸.۱۲ لمؤشر أسھم آسیا والباسفیكصندوق األھلي 
  ۳،٦٦۷  ۳،۹۷۳ ٥.۱٦  صندوق األھلي لمؤشر أسھم األسواق الناشئة 

  ۳،۱٤٤   ۳،۱۳۸  ٤.٤۳ صندوق األھلي للمتاجرة العالمیة 
 ۲،٥۸٤ ۲،۰۹۸ ۳.٦٤ صندوق األھلي المرن لألسھم السعودیة 

  ۲،٤۳۹  ۲،۳۳۸  ۳.٤۳ صندوق األھلي للمتاجرة باألسھم السعودیة 
  ۱   ۱  ۰.۰۰ صندوق األھلي المتنوع بالدوالر األمریكي 

 ۱۰۰  ٦۸،۸٦۲   ۷۱،۰۲۹  
 

 الوحداتمعامالت  -۱۰
 فیما یلي ملخص معامالت الوحدات:

 م۲۰۱۷ 
 

 وحـــــــــدات
 (باآلالف)

 م ۲۰۱٦ 
 

 وحــــــدات
 (باآلالف)

 ٥۲،٥٦۹  ٥۳،۲۹۸ السنةالوحدات في بدایة 
 ۳،٦۸۳  ۱۹،٦٤۸ وحدات مباعة 

 ٤٥۳  -- وحدات معاد استثمارھا
 (۳،٤۰۷)  (۹،۹۰۱) وحدات مستردة

 ۷۲۹  ۹،۷٤۷ صافي الزیادة في الوحدات
 ٥۳،۲۹۸  ٦۳،۰٤٥ الوحدات في نھایة السنة

 
) من وحدات %۷۹٫۳۳م: ۲۰۱٦( %۷۳٫۹۲الوحدات  من حملة یشكل أكبر خمسةم، ۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱كما في 

 الصندوق.
 
 



 
 
 

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

 
 ةیإیضاحات حول القوائم المال

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

 

۱۳ 
 

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

 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 إیضاحباإلضافة إلى اإلیضاح في األسفل، األرصدة مع األطراف ذو عالقة تم اإلفصاح عنھا في 
 

 دیسمبر ۳۱قیمة الوحدات كما في  مبلغ المعامالت طبیعة المعامالت الطرف ذو العالقة
 م۲۰۱٦ م۲۰۱۷ م۲۰۱٦ م۲۰۱۷  
      

شركة األھلي 
 المالیة

   ۱,۰۲۳ ۱,۰٥۰ أتعاب إدارة 
مصروفات مدفوعة 

 -- -- ۳٦ ۲۷ بالنیابة على الصندوق
 

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

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

 
  خاطر االئتمانم

في خسائر مالیة للطرف اآلخر. یھدف  ھي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماتھ مما یتسبب
مدیر الصندوق إلدارة مخاطر االئتمان، الحد من التعامل مع بعض األطراف، والتقییم المستمر للكفاءة المالیة لبعض 
األطراف. في تاریخ قائمة المركز المالي، یتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان متمثلة في القیمة الدفتریة للنقد وما في 

 ذي یتمثل في النقد لدى البنوك المودع لدى بنوك محلیة ذات تصنیف ائتماني مرتفع.حكمھ وال
 
 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.
 
 



 
 
 

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

 
 ةیإیضاحات حول القوائم المال

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

 

۱٤ 
 

 إدارة المخاطر (تابع) -۱۲
 

 مخاطر أسعار األسھم
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  المخاطر من خالل تنویع المحفظة االستثماریة من حیث تركز الصناعاتیدیر ھذه 
 
دیسمبر)  ۳۱إن التأثیر على قائمة الدخل (نتیجة للتغیر في القیمة العادلة لالستثمارات في أدوات حقوق الملكیة كما في  

تة عات، مع بقاء جمیع المتغیرات األخرى ثابوذلك بسبب التغیر المحتمل في مؤشرات األسھم استنادا إلى تركز الصنا
 ھو على النحو التالي:

 م۲۰۱٦ م۲۰۱۷ التغیر في أسعار السوق 
    

 ۳,۳۹۱ ± ٥,۸۳٤ ± %۱۰ ± التأثیر على صافي الموجودات

 
 العمالت مخاطر

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

 
إن الموجودات والمطلوبات المالیة للصندوق مقومة بعملتھ الرئیسیة (بالدوالر األمریكي واللایر السعودي). وبما أن 

ا على بیان الدخل فیم، فمن غیر المحتمل أن یكون لھ أي تأثیر جوھري األمریكياللایر السعودي مرتبط بالدوالر 
 یتعلق بأدوات المالیة باللایر السعودي.

 
 آخـر یوم للتقییـم    -۱۳

 .م)۲۰۱٦دیسمبر  ۲۹م: ۲۰۱٦م (۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱آخر یوم لتقییم الصندوق للسنة ھو 
 

 اعتماد القوائم المالیة -۱٤
 .م۲۰۱۸ مارس ۲۷الموافق ھـ ۱٤۳۹رجب  ۱۰ تم اعتماد ھذه القوائم المالیة من قبل مدیر الصندوق
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