ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻷﻫـﻠـﻲ ﻟـﻤـﺆﺷـــﺮ ﺃﺳـﻬـﻢ ﺃﻭﺭﻭﺑـــﺎ

صندوق األھلي لمؤشر أسھم أوروبا – التقرير النصف سنوي
أ.

مدير الصندوق
 .1اسم و عنوان مدير الصندوق
شركة األهلي المالية ،المملكة العربية السعودية
البرج ب ،طريق الملك سعود ،ص.ب ،22222 .الرياض 22411
ھاتف+ 122227141262 :

فاكس+122224626641 :

الموقعwww.alahlicapital.com :

 .2مدير الصندوق من الباطن و/أو مستشاريين االستثمار
شركة أموندي إلدارة األصول.
AMUNDI Asset Management, 90 Boulevard Pasteur, 75015 Paris, France
 .3أنشطة االستثمار
يهدف الصندوق إلى مواكبة أدائه (قبل المصروفات) قدر المستطاع مع أداء مؤشر "إم إس سي آي" اإلسالمي لمنطقة أوروبا
من الفئة "إم" (صافي العائد اإلجمالي بالدوالر األمريكي).
 .4أداء الصندوق
خالل النصف األول من 2621م ،حقق الصندوق عائدا بنسبة ( ٪24.22بعد خصم الرسوم) مقابل  ٪24.11للمؤشر.
 .5تغيرات حدثت على شروط و أحكام الصندوق
لم يجري مدير الصندوق أي تغييرات في شروط وأحكام الصندوق خالل الفترة.
 .6الصندوق لم يستثمر بشكل كبير في صناديق استثمارية أخرى

 .7لم يحصل مدير الصندوق على أي عموالت خاصة خالل الفترة

ب .القوائم المالية

شركة األهلي المالية (األهلي كابيتال) هي شركة مرخصــة من قبــل هيئة السـوق الماليــــة ترخيـص رقم 06046-37
.وعنوان مركزها الرئيسي المسجل :طريق الملك سعود ،المبنى اإلقليمي للبنك األهلي التجاري ،ص ب ، 22216
الرياض  ، 11495المملكة العربية السعودية
هـ +966 11 874 7106 :فwww.alahlicapital.com +966 11 406 0049 :

NCB Capital is authorized by the Capital Market Authority of the Kingdom of Saudi Arabia under license
number 37-06046. The registered office is at King Saud Road, NCB Regional Building P.O. Box 22216,
11495 Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia
T: +966 11 874 7106 F: +966 11 406 0049 www.alahlicapital.com

صندوق األهلي لمؤشر أسهم أوروبا
(مدار من قبل شركة األهلي المالية)
القوائم المالية األولية (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2017م
مـع
تقرير الفحص المحدود لحملة الوحدات

صندوق األهلي لمؤشر أسهم أوروبا
(مدار من قبل شركة األهلي المالية)
قائمة المركز المالي األولية
كما في  30يونيو 2017م
ألف دوالر أمريكي (مالم يذكر خالف ذلك)

إيضاح

الموجودات
النقد وما في حكمه
استثمارات محتفظ بها للمتاجرة
ذمم مدينة

6
8
9

 30يونيو
2017م
(غير مراجعة)

 31ديسمبر
2016م
(مراجعة)

 30يونيو
2016م
(غير مراجعة)

291
60,190
362

227
42،584
500

350
56،210
320

مجموع الموجودات

60,843

228،710

56،880

المطلوبات
ذمم دائنة

10

صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات
الوحدات الصادرة (باآلالف)

11

قيمة الوحدة بالدوالر األمريكي

107

223

4،388

60,736

43،088

52،492

19,048

15،434

18،951

3.1885

2.7918

2.7699

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ()14
جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم الماليـة األولية.
2

صندوق األهلي لمؤشر أسهم أوروبا
(مدار من قبل شركة األهلي المالية)
قائمة الدخل األولية (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2017م
ألف دوالر أمريكي (مالم يذكر خالف ذلك)

إيضاح

 30يونيو
2017م

 30يونيو
2016م

إيرادات استثمار
دخل توزيعات أرباح
أرباح محققة ( /خسائر) من استثمارات محتفظ بها للمتاجرة
أرباح غير محققة( /خسائر) من قياس استثمارات محتفظ بها
للمتاجرة
التغير في القيمة العادلة ألدوات مالية أخرى

998
410

1.227
()1.120

5,569
--

()1.031
()1

إجمالي اإليرادات

6,977

()925

7

المصروفات
أتعاب إدارة

79

501

أتعاب حفظ
أتعاب مراجعة
أتعاب تدقيق شرعي
مكافأة أعضاء مجلس إدارة الصندوق
رسوم هيئة السوق المالية

8
3
3
2
1

73
3
4
2
1

مصروفات إدارية

9

4

إجمالي المصروفات

105

588

صافي (الخسارة)  /الدخل للفترة

6.872

()1.513

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ()14
جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم الماليـة األولية.
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صندوق األهلي لمؤشر أسهم أوروبا
(مدار من قبل شركة األهلي المالية)
قائمة التدفقات النقدية األولية (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2017م
ألف دوالر أمريكي (مالم يذكر خالف ذلك)

إيضاح

 30يونيو
2017م

 30يونيو
2016م

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
صافي (الخسارة)  /الدخل للفترة
تسوية ل:
قيمة الوحدات المعاد استثمارها
(أرباح)غير محققة/خسائر من استثمارات محتفظ بها للمتاجرة

6.872

()1.513

-()5.569

588
1.031

1.303

106

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
الزيادة في استثمارات محتفظ بها للمتاجرة
النقص( /الزيادة) في ذمم مدينة

()12.037
138

()121
()63

(النقص) /الزيادة في ذمم دائنة

()116

4.359

صافي النقد (المستخدم في) /المتوفر من األنشطة التشغيلية

()10.712

4.281

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
متحصالت من وحدات مباعة

12.200

4.224

قيمة وحدات مستردة

()1.424

()8.499

صافي النقد (المستخدم في)  /المتوفر من األنشطة التمويلية

10.776

()4.275

صافي الزيادة ( /النقص) في النقد وما في حكمه

64

6

النقد وما في حكمه في بداية الفترة

6

227

344

النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

6

291

350

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ()14
جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم الماليـة األولية.
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صندوق األهلي لمؤشر أسهم أوروبا
(مدار من قبل شركة األهلي المالية)

قائمة التغيرات في صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات األولية
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2017م
ألف دوالر أمريكي (مالم يذكر خالف ذلك)

إيضاح

 30يونيو

 30يونيو

2017م

2016م

صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات في بداية الفترة
43,088
6,872

(مراجعة)
صافي الدخل ( /الخسارة) للفترة

57،692
)(1،513

الزيادة( /النقص) /في صافي الموجودات عن المعامالت في
الوحدات خالل الفترة

11

متحصالت من وحدات مباعة
قيمة وحدات معاد استثمارها

7

قيمة وحدات مستردة

12,200
--

4،224
588

)(1,424

)(8،499

10,776

)(3،687

صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات في نهاية الفترة
(غير مراجعة)

60,736

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ()14
جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم الماليـة األولية.
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52،492

صندوق األهلي لمؤشر أسهم أوروبا
(مدار من قبل شركة األهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2017م
ألف دوالر أمريكي (مالم يذكر خالف ذلك)
 -1الصـندوق وأنشطته
صندوق األهلي لمؤشر أسهم أوروبا هو صندوق استثماري مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية ،تتم إدارته
بواسطة شركة األهلي المالية (مدير الصندوق) ،شركة تابعة للبنك األهلي التجاري (البنك) لصالح حملة وحدات
الصندوق .تم تأسيس الصندوق بموجب نص المادة  30من لوائح االستثمار في الصناديق الصادرة عن هيئة السوق
المالية.
شركة األهلي المالية تعتبر هي أمين حفظ الصندوق .إن مدير الصندوق مرخص وفقا ً لقرار هيئة السوق المالية رقم
 2005-83-2الصادر بتاريخ  21جمادى األول 1426هـ ( 28يونيو 2005م) للعمل فيما يلي:
أ) متعهد تغطية
ب) الترتيب
ج) اإلدارة
د) تقديم المشورة
هـ) الحفظ
يحتفظ الصندوق باستثماراته لدى سي ايه سي أي إي اس بنك لوكسمبورغ وهي الشركة المعينة من مدير الصندوق
كأمين حفظ.
عين مدير الصندوق بيت االستثمار الدولي "أموندي ـ فرنسا" كمدير من الباطن للصندوق وتتضمن مهام المدير من
الباطن فتح حسابات استثمار مستقلة وإدارة موجودات الصندوق وفقا ً الستراتيجيات االستثمار والضوابط الشرعية.
يستثمر الصندوق في األوراق المالية للشركات المدرجة في أسواق األسهم األوروبية الرئيسية .يجوز استثمار األرصدة
النقدية غير المستثمرة ـ إن وجدت ـ في عمليات مرابحة.
تم اعتماد أحكام وشروط الصندوق في األصل من مؤسسة النقد العربي السعودي ووافقت عليها الحقا هيئة السوق
المالية عليها بموجب خطابها المؤرخ في  18ذي الحجة 1429هـ (الموافق  16ديسمبر 2008م ).باشر الصندوق
نشاطه في  30نوفمبر 1994م.
قد ال تكون نتائج فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2017م بالضرورة مؤشراً على النتائج المتوقعة للسنة المالية
التي تنتهي في  31ديسمبر 2017م.
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صندوق األهلي لمؤشر أسهم أوروبا
(مدار من قبل شركة األهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2017م
ألف دوالر أمريكي (مالم يذكر خالف ذلك)
 -2السلطة التنظيمية
يخضع الصندوق ألنظمة صادرة عن هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم  2006- 219 – 1تاريخ  3ذي الحجة
1427هـ (الموافق  24ديسمبر 2006م) كما تم تعديله بالقرار رقم  2016/61/1الصادر عن مجلس هيئة السوق
المالية بتاريخ  16شعبان (1437الموافق  23مايو  ،)2016والذي يحدد بالتفصيل المتطلبات المتعلقة بكافة الصناديق
داخل المملكة العربية السعودية.
 -3االشـتراك  /االسترداد
الصندوق مفتوح لالشتراك واسترداد الوحدات في كل يوم عمل سعودي وامريكي (اإلثنين الى الخميس) .يتم تحديد
صافي قيمة موجودات الصندوق في كل يوم تقيم (اإلثنين الى الجمعة) .جميع العمليات لغرض شراء  /بيع وحدات يتم
إدخالها الى صافي قيمة الموجودات للصندوق ،تحدد عن طريق قسمة صافي قيمة موجودات الصندوق على إجمالي
عدد وحدات الصندوق القائمة في تاريخ التقييم.
 -4أسس اإلعداد

المعايير المحاسبية المطبقة
تم إعداد هذه القوائم المالية األولية وفقا ً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها بالمملكة العربية السعودية الصادرة عن
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .يقوم الصندوق بإعداد قوائمه المالية األولية كما في وللسنة المنتهية بتاريخ آخر
تقييم (إيضاح  .)13كمعلومات إضافية لصالح حملة الوحدات يعرض الصندوق أرقام مقارنة لشهر ديسمبر في قائمة
المركز المالي واإليضاحات المرافقة لها.

أسس القياس
تم إعداد هذه القوائم المالية األولية على أساس التكلفة التاريخية باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي ومفهوم
االستمرارية ،باستثناء االستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة ،والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة.

عملة العرض والنشاط
تم عرض هذه القوائم المالية األولية بالدوالر األمريكي وهي عملة النشاط للصندوق .تم تقريب جميع البيانات المالية
المعروضة بالدوالر األمريكي ألقرب ألف صحيح.
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صندوق األهلي لمؤشر أسهم أوروبا
(مدار من قبل شركة األهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2017م
ألف دوالر أمريكي (مالم يذكر خالف ذلك)
 -4أسس اإلعداد (تابع)

استخدام األحكام والتقديرات
يتطلب إعداد القوائم المالية وفقا ً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها والمطبقة في المملكة العربية السعودية من اإلدارة
استخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات التي قد تؤثر في تطبيق السياسات المحاسبية وعلى المبالغ المبينة للموجودات
والمطلوبات واإليرادات والمصروفات .قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات .تتم مراجعة التقديرات
واالفتراضات المتعلقة بها على أساس مستمر .يتم إظهار مراجعة التقديرات المحاسبية في فترة المراجعة والفترات
المستقبلية التي تتأثر بها.
المعلومات حول المجاالت الهامة للتقديرات وحاالت عدم التأكد واألحكام الهامة عند تطبيق السياسات المحاسبية والتي
لها تأثيراً جوهريا ً على المبالغ المدرجة في القوائم المالية األولية متفقه مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم المالية
السنوية للصندوق للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م.
تقييم الموجودات المالية
القيمة العادلة هي القيمة التي سيتم استالمها مقابل بيع أصل ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما ضمن معاملة منتظمة
بين المشاركين في السوق بتاريخ القياس .تتم المحاسبة عن األدوات المالية للصندوق ،باستثناء االستثمارات المحتفظ
بها للمتاجرة  ،على أساس التكلفة التاريخية ،قد تنشأ فروقات بين تقديرات القيمة الدفترية والقيمة العادلة .وترى إدارة
الصندوق أن القيم العادلة لموجودات ومطلوبات الصندوق ال تختلف بصورة جوهرية عن قيمتها الدفترية.
يقوم الصندوق بقياس القيمة العادلة باستخدام تسلسل القياس الهرمي التالي والذي يعكس أهمية المدخالت المستخدمة
عند إجراء تلك القياسات:
 المستوى األول :أسس قياس القيمة العادلة بناء على السعر المدرج (غير المعدل) في سوق نشط للموجودات
والمطلوبات المتماثلة.
 المستوى الثاني :قياس القيمة العادلة بناء على مدخالت بخالف األسعار المدرجة التي تدخل تحت المستوى األول،
والتي من الممكن مالحظتها للموجودات والمطلوبات ،إما بطريقة مباشرة (مثل األسعار) أو بطريقة غير مباشرة
(مثل المشتقة من األسعار).
 المستوى الثالث :قياس القيمة العادلة بناء على مدخالت للموجودات والمطلوبات التي ال تستند إلى أي بيانات سوقية
ملحوظة (مثل المدخالت غير الممكن مالحظتها).
يتم تصنيف جميع موجودات الصندوق المالية المدرجة بالقيمة العادلة كما في تاريخ التقرير تحت المستوى األول في
التسلسل الهرمي.
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صندوق األهلي لمؤشر أسهم أوروبا
(مدار من قبل شركة األهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2017م
ألف دوالر أمريكي (مالم يذكر خالف ذلك)
 -5السياسات المحاسبية الهامة
تتفق السياسات المحاسبية الهامة المستخدمة في هذه القوائم المالية األولية مع تلك الواردة في جميع الفترات التي تم
عرضها في هذه القوائم المالية.
أ-

استثمارات محتفظ بها للمتاجرة
تصنف االستثمارات المتداولة أو قابلة للمتاجرة في سوق األسهم كاستثمارات محتفظ بها للمتاجرة وتقاس مبدئيا
بالتكلفة .مع األخذ في االعتبار القيمة العادلة وتقاس الحقا بالقيمة العادلة .التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات
المحتفظ بها للمتاجرة ("االستثمارات") ،والتي تتكون من أرباح وخسائر غير لمحققة تندرج في قائمة الدخل .يتم
تحديد األرباح والخسائر المحققة لالستثمارات المباعة على أساس المتوسط المرجح.

ب -معامالت االستثمار
ً
يتم المحاسبة عن معامالت االستثمار في تاريخ المتاجرة هو التاريخ الذي يصبح فيه الصندوق جزءا من األحكام
التعاقدية لألداة.
ج -الهبوط في قيمة الموجودات المالية
يتم إجراء تقييم في تاريخ قائمة المركز المالي لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن أصل مالي
محدد قد تنخفض قيمته .في حالة وجود مثل هذا الدليل ،تسجل أي خسائر هبوط في قائمة الدخل .إذا كان هناك
هبوط قيمة الموجودات المالية ،يتم تحديد هذا الهبوط على النحو التالي:
أ) في حالة الموجودات المدرجة بالقيمة العادلة فإن الهبوط في القيمة هو الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة  ,بعد
خصم أي خسائر هبوط المعترف بها مسبقا بقائمة الدخل.
ب) في حالة الموجودات المدرجة بالتكلفة فإن الهبوط في القيمة هو الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية
للتدفقات النقدية المستقبلية المخصومة حسب سعر السوق الحالي لموجودات مالية مماثلة.
ج) في حالة الموجودات المدرجة بالتكلفة المستنفذة فإن الهبوط في القيمة هو الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة
الحالية للتدفقات النقدية المخصومة طبقا ً لسعر الفائدة األصلي الفعال.
د-

إلغاء االثبات
يتم الغاء اثبات األصل المالي (أو ،عندما يكون منطبقا ،جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة مماثلة من
الموجودات المالية) في حالة:
أ) إنتهاء حقوق الحصول على التدفقات النقدية من األصل .أو
ب) في حين تحويل حقوق الصندوق للحصول على التدفقات النقدية من األصل؛ و
ج) إما (أ) في حين تحويل الصندوق كافة المخاطر والمنافع لألصل ،أو (ب) لم يقوم الصندوق بتحويل أو
االحتفاظ بكافة المخاطر والمنافع لألصل ولكن حولت السيطرة على األصل .في حين تحويل حقوق الصندوق
للحصول على التدفقات النقدية من األصل ،أو حتى لم يحول أو أستلم كل من المخاطر والمنافع لألصل أو
تحويل التحكم في األصل.
عندما يقوم الصندوق بتحويل حقوق الحصول على التدفقات النقدية من األصل .ولم يقم بتحويل أو االحتفاظ بكافة
المخاطر والمنافع من األصل ولم يقم بتحويل السيطرة على األصل ،فإنه يتم االعتراف باألصل الى حد المشاركة
المستمرة في األصل.
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صندوق األهلي لمؤشر أسهم أوروبا
(مدار من قبل شركة األهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2017م
ألف دوالر أمريكي (مالم يذكر خالف ذلك)
 -5السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
ه-

االعتراف باإليرادات
يتم االعتراف باألرباح والخسائر المحققة من االستثمارات المباعة على أساس متوسط التكلفة .أما توزيعات
األرباح فيتم االعتراف بها عندما يحق للصندوق استالمها.
يتم إثبات الزيادة أو النقص في الفرق بين التكلفة والقيمة السوقية لمحفظة استثمارات الصندوق كتغيرات في
القيمة العادلة لالستثمارات في قائمة الدخل.

و -تحويل العمالت األجنبية
يجرى تسجيل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية في الدفاتر بأساس أسعار الصرف السائدة بتاريخ تلك
المعامالت .أما الموجودات والمطلوبات ذات الطبيعة النقدية التي تتم بالعمالت األجنبية فيجري تحويلها بأسعار
الصرف السائدة في تاريخ قائمة المركز المالي .تدرج الفروقات الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية في قائمة
الدخل.
ز-

الزكاة /الضريبة
تعد الزكاة  /الضريبة التزاما على حاملي الوحدات ،وبالتالي ال يتم تكوين مخصص لمثل هذه االلتزامات في هذه
القوائم المالية المرفقة.

ح -النقد وما في حكمه
لغرض قائمة التدفقات النقدية يتكون النقد وما في حكمه من أرصدة بنكية.
ط -صافي قيمة الموجودات للوحدة
يتم احتساب صافي قيمة الموجودات للوحدة الواحدة بقسمة صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات بقائمة
المركز المالي على عدد الوحدات القائمة في نهاية السنة.
ي -المخصصات والمستحقات
يتم االعتراف بالمخصصات والمستحقات إذا ظهر نتيجة ألحداث سابقة أن لدى الصندوق التزام حالي قانوني أو
تعاقدي يمكن تقدير مبلغه بشكل موثوق
ك -المقاصة
يتم إجراء مقاصة بين مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي فقط
عند وجود حق نظامي ملزم إجراء مقاصة لتلك المبالغ المدرجة وكذلك عندما يكون لدى الصندوق نية لتسويتها
على أساس الصافي أو بيع الموجودات لتسديد المطلوبات في آن واحد .يتم إدراج اإليرادات والمصروفات على
أساس الصافي فقط عندما تسمح بذلك المعايير المحاسبية المتعارف عليها والمطبقة في المملكة العربية السعودية،
أو أرباح أو خسائر ناشئة من مجموعة تعامالت مثيلة.
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صندوق األهلي لمؤشر أسهم أوروبا
(مدار من قبل شركة األهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2017م
ألف دوالر أمريكي (مالم يذكر خالف ذلك)
 -6النقد وما في حكمه
يتمثل النقد وما في حكمه بشكل رئيسي في النقد المحتفظ به في حسابات جارية لدى البنوك.
 -7أتعاب إدارة ومصروفات أخرى
يدار الصندوق من قبل مدير الصندوق .يحتسب الصندوق مرتين في األسبوع أتعاب إدارة مقابل هذه الخدمات حسبما
يحدده مدير الصندوق ،بحيث ال تتجاوز المعدل األقصى السنوي بواقع  %30في السنة كما هو منصوص عليه في
أحكام وشروط الصندوق.
كما يحق لمدير الصندوق استرداد المصروفات المتكبدة ً
نيابة عن الصندوق والمتعلقة بأتعاب المراجعة والتدقيق وأتعاب
الحفظ واالستشارات ومصروفات ومعالجة البيانات واألتعاب األخرى المماثلة .يقتصر الحد األعلى لمبلغ هذه
المصروفات الذي يستطيع مدير الصندوق استرداده من الصندوق على نسبة  %0.5في السنة من صافي موجودات
الصندوق في أيام التقييم المعنية .تم استرداد هذه المصروفات من قبل مدير الصندوق على أساس قيمتها الفعلية.
وعالوة على ذلك ،يحق لمدير الصندوق الحصول على رسوم اشتراك بنسبة  %2وقت استثمار الصندوق من قبل
مالك الوحدات .ويجوز التنازل عن هذه الرسوم وفقا لتقدير مدير الصندوق.
حتى  23يوليو  2016م ،خصص لمدير الصندوق وحدات مقابل تسوية الرسوم اإلدارية وغيرها من النفقات في كل
يوم تقييم ،والتي تم إعادة استثمارها في الصندوق .ولذلك تم تسوية تلك المصروفات نقداً.
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صندوق األهلي لمؤشر أسهم أوروبا
(مدار من قبل شركة األهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2017م
ألف دوالر أمريكي (مالم يذكر خالف ذلك)
 -8استثمارات محتفظ بها للمتاجرة
فيما يلي ملخصا ً بمكونات االستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة حسب العملة:
 30يونيو 2017م (غير مراجعة)

العملـــــة
يورو
جنية إسترليني
فرنك سويسري
كرونا سويدية
كرون دنماركي

الدولــــة
فرنسا وألمانيا وهولندا واسبانيا
وفنلندا وإيطاليا
المملكة المتحدة
سويسرا
السويد
الدنمارك

 %من
القيمة اإلجمالية

41.95
26.56
21.40
4.86
3.95

التكلفـــــــة

22،465
16،228
11،734
2،895
2،243
56.375

100

القيمــــــــة العادلة

25،249
15،984
12،883
2،923
2،379
60.190

 31ديسمبر 2016م (مراجعة)

العملـــــة
يورو

جنيه استرليني

فرنك سويسري
كرونا سويدية
كرون دنماركي
كرون نرويجي

الدولــــة
المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا
وهولندا واسبانيا وبلجيكا وفنلندا
وايرلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ
المملكة المتحدة وتشيلي
وجيرسي واألردن والمكسيك
وهولندا وجنوب افريقيا
وسويسرا والواليات المتحدة
سويسرا
السويد
الدنمارك
النرويج

 %من
القيمة اإلجمالية

39.25

29.91
21.37
4.34
3.66
1.47
100
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التكلفـــــــة

16،463

13،878
9،445
2،128
1،784
638
44.336

القيمــــــــة العادلة

16،715

12،739
9،099
1،850
1،560
622
42.584

صندوق األهلي لمؤشر أسهم أوروبا
(مدار من قبل شركة األهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2017م
ألف دوالر أمريكي (مالم يذكر خالف ذلك)
 -8استثمارات محتفظ بها للمتاجرة (تابع)
 30يونيو 2016م (غير مراجعة)

العملـــــة
يورو
فرنك سويسري
جنية إسترليني
كرونا سويدية
كرون نرويجي
كرون دنماركي

 %من
القيمة اإلجمالية

الدولــــة
فرنسا وألمانيا وهولندا واسبانيا
وفنلندا وإيطاليا
سويسرا
المملكة المتحدة
السويد
النرويج
الدنمارك

37.08
28.20
23.71
5.40
4.97
0.64
100

التكلفـــــــة

القيمــــــــة العادلة

22،077
15،680
15،314
3،580
2،466
442
59.559

20،840
15،852
13،329
3،033
2،796
360
56.210

فيما يلي ملخصا ً بمكونات المحفظة االستثمارية حسب القطاع:
 30يونيو 2017م (غير مراجعة)
قطاع الصناعة
رعاية صحية
سلع استهالكية
طاقة
مواد أولية
صناعة
الخدمات المالية
التجزئة
تقنية معلومات
مواصالت
اتصاالت
أخرى
العقارات

 %من القيمة
اإلجمالية
35.96
24.77
13.68
6.25
4.38
3.95
3.08
2.93
1.89
1.76
1.06
0.30

التكلفة
19,679
11,710
8,500
3,361
3,774
1,151
1,793
3,695
941
1,036
559
176
56.375

100
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القيمة العادلة
20,440
13,922
8,329
4,205
4,007
3,514
1,730
1,230
1,064
988
594
167
60.190

صندوق األهلي لمؤشر أسهم أوروبا
(مدار من قبل شركة األهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2017م
ألف دوالر أمريكي (مالم يذكر خالف ذلك)
 -8استثمارات محتفظ بها للمتاجرة (تابع)
 31ديسمبر 2016م (مراجعة)
قطاع الصناعة
سلع استهالكية
رعاية صحية
طاقة
صناعة
مواد أولية
تقنية معلومات
خدمات االتصاالت
منافع
مالية
أخرى

 %من القيمة اإلجمالية
26.93
25.56
13.90
13.22
9.52
7.41
3.05
0.16
0.10
0.15

التكلفة
11،806
12،205
5،708
5،838
4،049
3،038
1،533
67
38
54
44.336

100

القيمة العادلة
11،467
10،883
5،920
5،631
4،055
3،156
1،296
70
43
63
42.584

 30يونيو 2016م (غير مراجعة)
االستثمارات حسب القطاع

 %من القيمة اإلجمالية

رعاية صحية
سلع استهالكية
صناعة
مواد
تقنية معلومات
خدمات استهالكية
اتصاالت
نفط وغاز
مالية

التكلفة

القيمة العادلة

29.97
26.49
15.57
13.07
6.93
6.58
0.66
0.58
0.16

17,081
14,666
9,873
8,983
3,992
4,097
417
322
128

16,845
14,889
8,752
7,345
3,894
3,699
371
327
88

100

59.559

56.210
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صندوق األهلي لمؤشر أسهم أوروبا
(مدار من قبل شركة األهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2017م
ألف دوالر أمريكي (مالم يذكر خالف ذلك)
 -9الذمم المدينة

توزيعات أرباح مستحقة
مبالغ مستحقة القبض مقابل استثمارات مباعة
ذمم مدينة أخرى

 30يونيو
2017م
(غير مراجعة)

 31ديسمبر
2016م
(مراجعة)

 30يونيو
2016م
(غير مراجعة)

-107
255
362

68
-432
500

47
3
270
320

 -10الذمم الدائنة
 30يونيو
2017م
(غير مراجعة)
مبالغ مستحقة الدفع لحملة الوحدات على حساب االستردادات 54
43
رسوم اإلدارة المستحقة
-الذمم الدائنة المستحقة عن االستثمارات التي تم شراؤها
ذمم دائنة أخرى
10
107

 31ديسمبر
2016م
(مراجعة)

 30يونيو
2016م
(غير مراجعة)

--190
33

4.355
--33

223

4.388

 -11معامالت الوحدات
فيما يلي ملخص معامالت الوحدات:
لفترة الستة
أشهر المنتهية
في  30يونيو
2017م
وحـــــــــدات
(باآلالف)

لفترة الستة
أشهر المنتهية
في  30يونيو
2016م
وحــــــدات
(باآلالف)

الوحدات في بداية الفترة (مراجعة)

15.434

20.262

وحدات مباعة
وحدات معاد استثمارها
وحدات مستردة
صافي الزيادة ( /النقص) في الوحدات خالل الفترة

4.104
-()490
3.614

1.541
216
()3.068
()1.311

الوحدات في نهاية الفترة (غير مراجعة)

19.048

18.951

كما في  30يونيو 2017م ،يشكل أكبر خمسة حملة الوحدات  30( %78.09يونيو 2016م )%83.32 :من وحدات
الصندوق.
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صندوق األهلي لمؤشر أسهم أوروبا
(مدار من قبل شركة األهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2017م
ألف دوالر أمريكي (مالم يذكر خالف ذلك)
 -12معامالت مع أطراف ذات عالقة
في سياق العمل المعتاد ،يتعامل الصندوق مع بعض األطراف ذات العالقة على أساس الشروط واألحكام الموافق عليها
للصندوق .إن جميع األطراف ذات العالقة معتمدة من قبل مجلس إدارة الصندوق.
الطرف ذو العالقة

طبيعة العالقة

شركة األهلي المالية
البنك األهلي التجاري
شركة األهلي للتكافل
صندوق األهلي متعدد األصول المتحفظ
صندوق األهلي متعدد األصول للنمو
صندوق األهلي متعدد األصول المتوازن
صندوق األهلي لألسهم العالمية

مدير الصندوق
شريك لمدير الصندوق
حملة وحدات
حملة وحدات
حملة وحدات
حملة وحدات
حملة وحدات

إن المعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة مع الصندوق خالل الفترة واألرصدة الناتجة عنها من تلك المعامالت:

الطرف ذو العالقة

طبيعة المعامالت

مبلغ المعامالت
2016م
2017م

قيمة وحدات محتفظ بها كما في
 30يونيو
2016م
2017م

شركة األهلي المالية أتعاب إدارة
مصاريف مدفوعة
بالنيابة عن الصندوق
صندوق األهلي متعدد اشتراك وحدات
استرداد وحدات
األصول المتحفظ

79

501

--

26

97

--

1,059
--

-799

11,384

-12،473

صندوق األهلي متعدد اشتراك وحدات
استرداد وحدات
األصول للنمو

877
--

-369

10,330

صندوق األهلي متعدد اشتراك وحدات
استرداد وحدات
األصول المتوازن

1,070
--

-214

11,639

صندوق األهلي
لألسهم العالمية
شركة األهلي تكافل

-10،581
-11،457

اشتراك وحدات
111

--

استرداد وحدات

136

--

1,113

اشتراك وحدات
استرداد وحدات

9
--

---

929

16

--809

صندوق األهلي لمؤشر أسهم أوروبا
(مدار من قبل شركة األهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2017م
ألف دوالر أمريكي (مالم يذكر خالف ذلك)
 -13آخـر يوم للتقييـم
آخر يوم لتقييم الصندوق للفترة هو  30يونيو 2017م ( 30يونيو 2016م 29 :يونيو 2016م).
 -14اعتماد القوائم المالية
تم الموافقة على هذه القوائم المالية األولية من قبل مدير الصندوق بتاريخ  23ذو القعدة 1438هـ الموافق  15أغسطس
2017م.
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