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التقرير النصف سنوي – صندوق األهلي لمؤشر أسهم األسواق الناشئة  

 مدير الصندوق .أ

 اسم و عنوان مدير الصندوق                                                                     .1

 شركة األهلي المالية، المملكة العربية السعودية

 22411، الرياض 22222البرج ب، طريق الملك سعود، ص.ب. 

 www.alahlicapital.comالموقع:   +122224626641 فاكس: + 122227141262 هاتف:

 أو مستشاريين االستثمار       /مدير الصندوق من الباطن و .2

 شركة أموندي إلدارة األصول.

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

 أنشطة االستثمار  .3

، في روسيا االستثماراتخفض كما قام ب، وأندونيسيا في الهند ستثماراتها زاد الصندوق وزنم، 2621من  خالل النصف األول

 ماليزيا وتايوان.

 أداء الصندوق .4

 نقطة أساس. 212، أي بفارق خالل الفترة للمؤشر ٪22.22)بعد خصم الرسوم( مقابل  ٪21.21حقق الصندوق عائدا بنسبة 

 .نقد غير المستثمر التأثير اختيار األوراق المالية ووراء هذا الفارق هو احتساب رسوم الصندوق والسبب و

   الصندوقتغيرات حدثت على شروط و أحكام  .5

                                                              أجرى مدير الصندوق تعديالت على شروط وأحكام الصندوق، وهي التالي: 

 "تعديل اسم الصندوق إلى " صندوق األهلي لمؤشر أسهم األسواق الناشئة 

 الصندوق. بها يستثمر التي األسواق كفاءة تالئم نشطة غير استراتيجية إلى االستراتيجية تغيير 

 ذات للصناديق المعتادة الرسوم مع لتتناسب الصندوق أصول قيمة صافي من سنويا ٪6..6 بنسبة اإلدارة لتكون رسوم تخفيض 

 المؤشر. أداء تتبع إلى تهدف التي نشطة الغير االستراتيجية

 في عمل أيام تكون أن على( الجمعة إلى اإلثنين من) أسبوعيا أيام خمسة لتكون أسبوعيا يومين من للصناديق التقويم أيام تغيير 

 من األسبوع في أيام أربعة لتكون أسبوعيا يومين من( واالسترداد االشتراك أيام) التعامل أيام وتغيير األمريكية، المتحدة الواليات

 الصندوق لكون نظرا األمريكية المتحدة والواليات السعودية العربية المملكة في عمل أيام تكون أن على الخميس إلى اإلثنين

 .عالميا يستثمر

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

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

                                                                          القوائم المالية .ب
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 صندوق األهلي لمؤشر أسهم األسواق الناشئة
 )صندوق األهلي للمتاجرة بأسهم األسواق الناشئة سابقاً(

  )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 القوائم المالية األولية )غير مراجعة(

 م2017يونيو  30الستة أشهر المنتهية في  لفترة

 مـع 

 تقرير الفحص المحدود لحملة الوحدات
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 صندوق األهلي للمتاجرة بأسهم األسواق الناشئة

 )صندوق األهلي للمتاجرة بأسهم األسواق الناشئة سابقاً(

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 قائمة المركز المالي األولية 

 م2017يونيو  30كما في 

 )مالم يذكر غير ذلك( دوالر أمريكيألف 

 

 

 إيضاح

يونيو  30

 م7201

ديسمبر  31

 م6201

يونيو  30

 م6201

 )غير مراجعة( )مراجعة( )غير مراجعة(  

 

  

 

 الموجـودات : 

  

 

 421 851 2,314 7 نقد وما في حكمه 

 13.804 24،403 27,749 9 استثمارات محتفظ بها للمتاجرة

 64 10 196 10 ذمم مدينة

 إجمالي الموجودات

 

30,259 25،264 14.289 

     

 المطلـوبات :

 

   

 62 2 570 11 ذمم دائنة

 صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات

 

29,689 25،262 14.227 

 12.201 21،649 21,328 12 باآلالف –عدد الوحدات القائمة 

 للوحدة )دوالر أمريكي( –صافي قيمة الموجودات 

 

1.392 1.1669 1.1660 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (15( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم الماليـة األولية.
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 صندوق األهلي للمتاجرة بأسهم األسواق الناشئة

 )صندوق األهلي للمتاجرة بأسهم األسواق الناشئة سابقاً(

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 قائمة الدخل األولية )غير مراجعة(

 م2017يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )مالم يذكر غير ذلك( دوالر أمريكيألف 

 

 

 إيضاح

يونيو  30

 م7201

يونيو  30

 م6201

 ستثماراإيرادات     

 

  

 129 209  دخل من توزيعات أرباح  

 (320) 573  أرباح / )خسائر( محققة من استثمارات محتفظ بها للمتاجرة مباعة

 1.009 4,341   للمتاجرةأرباح غير محققة من قياس استثمارات محتفظ بها 

 818 5,123  إجمالي اإليرادات

 

 

  

   8 المصروفات

 128 250  أتعاب إدارة

 18 16  رسوم حفظ

 3 3  أتعاب مراجعة

 2 2  مكافأة أعضاء مجلس إدارة الصندوق 

 4 3  أتعاب تدقيق شرعي

 1 1  أتعاب هيئة السوق المالية

 5 3  مصروفات إدارية

 

 

  

 161 278  المصروفات إجمالي

 / )الخسارة( للفترة صافي الدخل

 

4,845 657 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 (15( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم الماليـة األولية.
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 صندوق األهلي للمتاجرة بأسهم األسواق الناشئة

 سابقاً()صندوق األهلي للمتاجرة بأسهم األسواق الناشئة 

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 قائمة التدفقات النقدية األولية )غير مراجعة(

 م2017يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )مالم يذكر غير ذلك( دوالر أمريكيألف 

 

 

 

 ايضاح

 يونيو 30

 م7201

يونيو  30

 م6201

 

 

  التدفقات النقدية من األنشـطة التشـغيلية:  

 657 4,845  للفترة صافي الدخل  

    لـ: اتتسوي

 161 --  قيمة وحدات معاد استثمارها 

 (1.009) 4,341  )أرباح( / خسائر غير محققة من استثمارات محتفظ بها للمتاجرة

 

 9,186 (191) 

    

    التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 1.045 (7,687)  محتفظ بها للمتاجرةالنقص في استثمارات )الزيادة( /  

 48 (186)  )الزيادة( /  النقص في الذمم المدينة 

 (283) 568  الزيادة  / )النقص( في الذمم الدائنة

 619 1,881  صافي النقد المتوفر من األنشطة التشـغيلية        

 

   

    التدفقات النقدية من األنشـطة التمويليــة:

 518 921  وحدات مباعةمتحصالت من 

 (7) --  رسوم اشتراك مخصومة

 (1.047) (1,339)  قيمـة الوحـدات المســتردة

 (536) (418)  األنشـطة التمويلية (المستخدم في)صافي النقد 

 

   

 83 1,463  صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

 338 851 7 النقـد وما في حكمـه في بداية الفترة   

 421 2,314 7 النقـد وما في حكمـه في نهاية الفترة

 

 

 

 

 

 (15( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم الماليـة األولية.
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 صندوق األهلي للمتاجرة بأسهم األسواق الناشئة

 سابقاً( صندوق األهلي للمتاجرة بأسهم األسواق الناشئة)

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 قائمة التغيرات في صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات األولية 

 م2017يونيو  30المنتهية في لفترة الستة أشهر 

 )مالم يذكر غير ذلك( دوالر أمريكيألف 

 

 

 إيضاح

يونيو  30

 م7201

يونيو  30 

 م6201

 

 

 

 

صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات في بداية الفترة  

 )مراجعة(

  
 

25,262 

 

13.945 

 صافي الدخل للفترة
  

4,845 
 

657 

     

    12 النقص في صافي الموجودات عن المعامالت في الوحدات للفترة 

     

 إجمالي متحصالت من وحدات مباعـة
  

921 
 

518 

 رسوم اشتراك مخصومة
  

-- 
 

(7) 

 صافي المتحصالت من وحدات مباعة
  

921 
 

511 

 161  -- 8 قيمة الوحدات المعاد اسـتثمارها

 قيمة الوحدات المســتردة
  

(1,339) 
 

(1.047) 

     

 
  

(418) 
 

(375) 

     

في نهاية الفترة )غير  العائدة لحملة الوحداتصافي الموجودات 

 29,689  مراجعة(

 

14.227 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 (15( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم الماليـة األولية.



 صندوق األهلي للمتاجرة بأسهم األسواق الناشئة

 سابقاً( صندوق األهلي للمتاجرة بأسهم األسواق الناشئة)

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 )غير مراجعة( م2017يونيو  30أشهر المنتهية في لفترة الستة 

 )مالم يذكر غير ذلك( دوالر أمريكيألف 
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 الصـندوق وأنشطته -1

صندوق األهلي للمتاجرة بأسهم األسواق الناشئة )الصندوق( هو صندوق استثماري مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة 

)مدير الصندوق(، شركة تابعة للبنك األهلي التجاري )البنك(  الماليةاإلسالمية، تتم إدارته بواسطة شركة األهلي 

ستثمار في الصناديق من لوائح اال 30نص المادة تم تأسيس الصندوق بموجب لصالح حملة وحدات الصندوق. 

 ية.سوق المالالالصادرة عن هيئة 

 

الصادر  2005-83-2رقم  يةسوق المالالشركة األهلي المالية تعتبر هي أمين حفظ الصندوق. وفقاً لقرار هيئة 

 م( يعمل مدير الصندوق على نشاطات األوراق المالية التالية:2005يونيو  28هـ )1426جمادي األول  21بتاريخ 

 أ( متعهد تغطية

 ب( الترتيب

 اإلدارة ج(

 د( تقديم المشورة

 هـ( الحفظ

 

 .وهي الشركة المعينة من مدير الصندوق كأمين حفظ "بنك كايسيس لوكسومبورغ"لدى  باستثماراته يحتفظ الصندوق

 

عين مدير الصندوق بيت االستثمار الدولي أموندي ـ فرنسا كمدير من الباطن للصندوق وتتضمن مهام المدير من 

 الصندوق وفقاً الستراتيجيات االستثمار والضوابط الشرعية. أصولفتح حسابات استثمار مستقلة وإدارة  في الباطن

 

المالية اشئة )بالدرجة األساسية األوراق ر الصندوق في األسهم المتوقع لها أن تستفيد من النمو في األسواق النيستثم

التي منشؤها الصين والهند وروسيا والبرازيل دون أن يقتصر ذلك على تلك الدول(، ويجوز االحتفاظ باألرصدة 

افقة مع الضوابط الشرعية و/أو ربطها في عمليات النقدية غير المستثمرة في أسواق مال وصناديق مرابحة متو

 مرابحة.

 

من مؤسسة النقد العربي السعودي ووافقت عليها الحقا هيئة في األصل شروط وأحكام الصندوق  الموافقة علىتم 

م(. باشر 2008ديسمبر  16هـ )الموافق 1429ذي الحجة  18السوق المالية عليها بموجب خطابها المؤرخ في 

 م.2006أكتوبر  9نشاطه في الصندوق 

 

م بالضرورة مؤشراً على النتائج المتوقعة للسنة 2017يونيو  30قد ال تكون نتائج فترة الستة أشهر المنتهية في 

 .م2017ديسمبر  31المالية التي تنتهي في 

 

 السلطة التنظيمية -2

 24هـ )الموافق 1427الحجة  ذي 3بتاريخ  2006-219-7يخضع الصندوق لالئحة التنفيذية تطبيقا للقرار رقم 

 16من مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ  1/61/2016م(. تم تعديل هذه الالئحة بموجب القرار رقم 2006ديسمبر 

م(، التي تتضمن المتطلبات المعدلة والمفصلة لجميع الصناديق داخل 2016مايو  23هـ )الموافق 1437شعبان 

 المملكة العربية السعودية.

 



 صندوق األهلي للمتاجرة بأسهم األسواق الناشئة

 سابقاً( صندوق األهلي للمتاجرة بأسهم األسواق الناشئة)

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 )غير مراجعة( م2017يونيو  30أشهر المنتهية في لفترة الستة 

 )مالم يذكر غير ذلك( دوالر أمريكيألف 
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 التغيرات في شروط وأحكام الصندوق -3

بعض التعديالت على شروط وأحكام إدخال م، قام مدير الصندوق ب2017يونيو  30خالل الفترة المنتهية في 

ومراجعي الحسابات. ليس  ،يتعلق التغيير الرئيسي في الشروط واألحكام بتغيير االستراتيجية، التقييمالصندوق. 

 ي أثر على هذه القوائم المالية األولية.أ للتغيير في الشروط واألحكام

 2016يناير  24بموجب خطابها المؤرخ في من قبل هيئة سوق المال التغييرات في الخطط والتقييم  الموافقة علىتم 

. قام مدير الصندوق بإخطار حملة الوحدات 2016ابريل  11كما اعتمدت تغيير مراجع الحسابات بخطابها في 

 . 2016ابريل  24بموجب خطابه المؤرخ في 

 

 االشـتراك / االسترداد  -4

 موجوداتالالصندوق مفتوح لالشتراك واسترداد الوحدات في كل يوم عمل سعودي. يتم تحديد صافي قيمة 

العائدة  الموجوداتصندوق في كل يوم تقييم )اإلثنين واألربعاء(. لغرض شراء / بيع وحدات يتم تحديد صافي قيمة لل

على إجمالي عدد وحدات الصندوق القائمة في تاريخ الصندوق  موجوداتلكل وحدة عن طريق قسمة صافي قيمة 

 .تقييمال

 

 أسس اإلعداد -5

 

 المعايير المحاسبية المطبقة

الصادرة عن تم إعداد هذه القوائم المالية األولية وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها بالمملكة العربية السعودية 

الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. يقوم الصندوق بإعداد قوائمه المالية األولية كما في وللسنة المنتهية بتاريخ آخر 

كمعلومات إضافية لصالح حملة الوحدات يعرض الصندوق أرقام مقارنة لشهر ديسمبر في قائمة (. 14تقييم )إيضاح 

 فقة لها.المركز المالي واإليضاحات المرا

 

 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

هذه القوائم المالية األولية بالدوالر األمريكي وهي عملة النشاط للصندوق. تم تقريب جميع البيانات المالية  تم عرض

 .ألقرب ألف صحيح المعروضة بالدوالر األمريكي

 

 

 

 



 صندوق األهلي للمتاجرة بأسهم األسواق الناشئة

 سابقاً( صندوق األهلي للمتاجرة بأسهم األسواق الناشئة)

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 )غير مراجعة( م2017يونيو  30أشهر المنتهية في لفترة الستة 

 )مالم يذكر غير ذلك( دوالر أمريكيألف 

  

8 

 

 أسس اإلعداد )تابع(   -5

 

 استخدام األحكام والتقديرات

المتعارف عليها والمطبقة في المملكة العربية السعودية من يتطلب إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية 

اإلدارة استخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات التي قد تؤثر في تطبيق السياسات المحاسبية وعلى المبالغ المبينة 

راجعة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات. تتم م

التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على أساس مستمر. يتم إظهار مراجعة التقديرات المحاسبية في فترة المراجعة 

 والفترات المستقبلية التي تتأثر بها.

 

معلومات حول المجاالت الهامة للتقديرات وحاالت عدم التأكد واألحكام الهامة عند تطبيق السياسات المحاسبية ال

الية األولية متفقه مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم القوائم الم لها تأثيراً جوهرياً على المبالغ المدرجة في والتي

 :م2015ديسمبر  31المالية السنوية للصندوق للسنة المنتهية في 

 

 تقييم الموجودات المالية

دفعها مقابل تحويل التزام ما ضمن معاملة منتظمة القيمة العادلة هي القيمة التي سيتم استالمها مقابل بيع أصل ما أو 

محتفظ الستثمارات ات المالية للصندوق، باستثناء االبين المشاركين في السوق بتاريخ القياس. تتم المحاسبة عن األدو

وترى إدارة ، على أساس التكلفة التاريخية، قد تنشأ فروقات بين تقديرات القيمة الدفترية والقيمة العادلة. بها للمتاجرة

 العادلة لموجودات ومطلوبات الصندوق ال تختلف بصورة جوهرية عن قيمتها الدفترية. ةالصندوق أن القيم

 

المستخدمة  المدخالتالذي يعكس أهمية والعادلة باستخدام تسلسل القياس الهرمي التالي  ةيقوم الصندوق بقياس القيم

 عند إجراء تلك القياسات:

  قياس القيمة العادلة بناء على السعر المدرج )غير المعدل( في سوق نشط للموجودات المستوى األول: أسس

 والمطلوبات المتماثلة.

  المستوى الثاني: قياس القيمة العادلة بناء على مدخالت بخالف األسعار المدرجة التي تدخل تحت المستوى

قة مباشرة )مثل األسعار( أو بطريقة غير األول، والتي من الممكن مالحظتها للموجودات والمطلوبات، إما بطري

 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(. 

 

المالية المدرجة بالقيمة العادلة كما في تاريخ التقرير تحت المستوى األول في يتم تصنيف جميع موجودات الصندوق 

 التسلسل الهرمي.

 
 
 



 صندوق األهلي للمتاجرة بأسهم األسواق الناشئة

 سابقاً( صندوق األهلي للمتاجرة بأسهم األسواق الناشئة)

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 )غير مراجعة( م2017يونيو  30أشهر المنتهية في لفترة الستة 

 )مالم يذكر غير ذلك( دوالر أمريكيألف 
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 تم تطبيق السياسات المحاسبية الواردة أدناه بشكل ثابت لجميع الفترات المعروضة في هذه القوائم المالية.

 

 استثمارات محتفظ بها للمتاجرة  -أ

ستثمارات محتفظ بها للمتاجرة وتقاس مبدئيا اقابلة للمتاجرة في سوق األسهم كستثمارات المتداولة أو االتصنف 

التغيرات في القيمة العادلة . بالتكلفة. مع األخذ في االعتبار القيمة العادلة وتقاس الحقا بالقيمة العادلة

محققة تندرج في تكون من أرباح وخسائر غير التي ت، وستثمارات"(مارات المحتفظ بها للمتاجرة )"االستثلال

 أساس المتوسط المرجح. على قائمة الدخل. يتم تحديد األرباح والخسائر المحققة لالستثمارات المباعة

 

 معامالت االستثمار -ب

تتم المحاسبة عن معامالت االستثمار في تاريخ المتاجرة، والذي يمثل التاريخ الذي يصبح فيه الصندوق طرفاً 

 النصوص التعاقدية لألداة.في 

 

 الهبوط في قيمة الموجودات المالية -ج

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:

 

في حالة الموجودات المدرجة بالقيمة العادلة فإن الهبوط في القيمة هو الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة ,  (أ

 بعد خصم أي خسائر هبوط المعترف بها مسبقا بقائمة الدخل.

لفة فإن الهبوط في القيمة هو الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية في حالة الموجودات المدرجة بالتك (ب

 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 

 .الفعالالحالية للتدفقات النقدية المخصومة طبقاً لسعر الفائدة األصلي  والقيمة

 

 الغاء االثبات -د

يتم الغاء اثبات األصل المالي )أو، عندما يكون منطبقا، جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة مماثلة 

 من الموجودات المالية( في حالة:

 األصل. أوإنتهاء حقوق الحصول على التدفقات النقدية من  (أ

في حين تحويل حقوق الصندوق للحصول على التدفقات النقدية من األصل أو عندما يأخذ على عاتقه  (ب

 االلتزام بدفع تدفقات النقدية مستلمة بالكامل بدون تأخير جوهري لطرف ثالث؛ و

ويل أو بتحلم يقوم الصندوق ( ii، أو )وق كافة المخاطر والمنافع لألصل( في حين تحويل الصندiج( إما )

في حين تحويل حقوق  لكن حولت السيطرة على األصل.اإلحتفاظ بكافة المخاطر والمنافع لألصل و

المنافع م يحول أو أستلم كل من المخاطر وأو حتى ل ل على التدفقات النقدية من األصل،الصندوق للحصو

 لألصل أو تحويل التحكم في األصل.

 

ويل أو بتح يقومدفقات النقدية من األصل.  ولم حقوق الحصول على الت بتحويل الصندوقعندما يقوم 

يتم اإلعتراف فإنه  صل،بتحويل السيطرة على األ يقومالمنافع من األصل ولم اإلحتفاظ بكافة المخاطر و

 باألصل الى حد المشاركة المستمرة في األصل.



 صندوق األهلي للمتاجرة بأسهم األسواق الناشئة

 سابقاً( صندوق األهلي للمتاجرة بأسهم األسواق الناشئة)

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 )غير مراجعة( م2017يونيو  30أشهر المنتهية في لفترة الستة 

 )مالم يذكر غير ذلك( دوالر أمريكيألف 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تابع(   -6

 

 باإليراداتاالعتراف  -ه

يتم االعتراف باألرباح والخسائر المحققة من االستثمارات المباعة على أساس متوسط التكلفة. أما توزيعات 

 األرباح فيتم االعتراف بها عندما يحق للصندوق استالمها.

رات في وق كتغيستثمارات الصندالتكلفة والقيمة السوقية لمحفظة ايتم إثبات الزيادة أو النقص في الفرق بين 

 ستثمارات في قائمة الدخل.القيمة العادلة لال

 

 تحويل العمالت األجنبية -و

يجرى تسجيل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية في الدفاتر بأساس أسعار الصرف السائدة بتاريخ تلك 

فيجري تحويلها بأسعار المعامالت. أما الموجودات والمطلوبات ذات الطبيعة النقدية التي تتم بالعمالت األجنبية 

الصرف السائدة في تاريخ قائمة المركز المالي. تدرج الفروقات الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية في قائمة 

 الدخل.

 

  الضريبة /الزكاة -ز

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

 المالية المرفقة. هذه القوائم

 

 النقد وما في حكمه -ح

 النقد وما في حكمه من أرصدة بنكية.يتكون لغرض قائمة التدفقات النقدية 

 

 للوحدة الموجوداتصافي قيمة  -ط

الموجودات الصندوق مفتوح لالكتتاب والبيع للوحدات في كل يوم عمل سعودي. يتم احتساب صافي قيمة 

للوحدة الواحدة بقسمة صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات بقائمة المركز المالي على عدد الوحدات 

 .الفترةالقائمة في نهاية 

 

 المخصصات والمستحقات  -ي

يتم االعتراف بالمخصصات والمستحقات إذا ظهر نتيجة ألحداث سابقة أن لدى الصندوق التزام حالي قانوني 

 .تقدير مبلغه بشكل موثوقأو تعاقدي يمكن 

 

 المقاصة -ك

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 

. يتم إدراج اإليرادات والمصروفات على الموجودات لتسديد المطلوبات في آن واحدعلى أساس الصافي أو بيع 

أساس الصافي فقط عندما تسمح بذلك المعايير المحاسبية المتعارف عليها والمطبقة في المملكة العربية 

 السعودية، أو أرباح أو خسائر ناشئة من مجموعة تعامالت مثيلة.

 



 صندوق األهلي للمتاجرة بأسهم األسواق الناشئة

 سابقاً( صندوق األهلي للمتاجرة بأسهم األسواق الناشئة)

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 )غير مراجعة( م2017يونيو  30أشهر المنتهية في لفترة الستة 

 )مالم يذكر غير ذلك( دوالر أمريكيألف 
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 البنوك. يتمثل النقد وما في حكمه بشكل رئيسي في النقد المحتفظ به في حسابات جارية لدى 

 

 أتعاب إدارة ومصروفات أخرى -8

يدار الصندوق من قبل مدير الصندوق. يحتسب الصندوق أتعاب إدارة مرتين في األسبوع مقابل هذه الخدمات 

كما هو منصوص في السنة  %1.85األقصى السنوي بواقع حسبما يحدده مدير الصندوق، بحيث ال تتجاوز المعدل 

 .عليه في أحكام وشروط الصندوق

 

نيابًة عن الصندوق والمتعلقة بأتعاب المراجعة والتدقيق  المتكبدةكما يحق لمدير الصندوق استرداد المصروفات 

يقتصر الحد األعلى لمبلغ هذه واألتعاب األخرى المماثلة. معالجة البيانات ومصروفات واستشارات وأتعاب الحفظ 

في السنة من صافي موجودات  %1ق استرداده من الصندوق على نسبة المصروفات الذي يستطيع مدير الصندو

 الصندوق في أيام التقييم المعنية. تم استرداد هذه المصروفات من قبل مدير الصندوق على أساس قيمتها الفعلية.

 

من إجمالي متحصالت االشتراك في الوقت الذي  %2رسوم اشتراك بنسبة عالوة على ذلك يحق لمدير الصندوق 

 يستثمر فيه حامل الوحدة. قد تخفض أو يتم التنازل عن هذه الرسوم وذلك على حسب اختيار مدير الصندوق.

 

الصندوق وحدات مقابل تسوية الرسوم اإلدارية وغيرها من النفقات في كل م، خصص لمدير 2016يوليو  23حتى 

يوم تقييم، والتي تم إعادة استثمارها في الصندوق. ولذلك تم تسوية تلك المصروفات نقداً.



 صندوق األهلي للمتاجرة بأسهم األسواق الناشئة

 سابقاً( صندوق األهلي للمتاجرة بأسهم األسواق الناشئة)

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 )غير مراجعة( م2017يونيو  30أشهر المنتهية في لفترة الستة 

 )مالم يذكر غير ذلك( دوالر أمريكيألف 
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 محتفظ بها للمتاجرة اراتستثما -9

 ستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة حسب العملة ملخصة فيما يلي: مكونات اال

 م )غير مراجعة(2017يونيو  30   

 الدولــــة العملـــــة

 من %

 القيمة اإلجمالية

 

 التكلفـــــــة

القيمــــــــة 

 العادلة

     

 5,015 3,814 18.07 تايوان دوالر تايوان الجديدة

 4,994 4,598 18.00 كوريا  ون كوري جنوبي 

 3,458 3,336 12.46 سنغافورا  دوالر سنغفوري

 2,746 1,665 9.89 الواليات المتحدة األمريكية أمريكيدوالر 

 2,286 2,118 8.24 الصين الرنمينبي الصيني

 2,245 2,224 8.09 هونج كونج دوالر هونج كونج

 1,193 1,520 4.30 جنوب أفريقيا راند جنوب افريقيا

 1,213 1,218 4.37 المكسيك بيسو مكسيكي

 1,124 1,071 4.05 اندونيسيا روبية اندونيسية

 834 899 3.01 ماليزيا رينجيت ماليزي

 698 695 2.52 الهند روبيا هندية

 478 502 1.72 تايلند باهت تايالندي

 431 439 1.55 الفلبين بيسو فلبيني

 322 301 1.16 شيلي بيزو تشيلي

 294 212 1.06 المجر فورينت مجري

 169 197 0.61 بيرو سول

 135 107 0.49 بولندي زلوتي بولندي

 114 111 0.41 روسيا روبل روسي

  100 25,027 27,749 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 صندوق األهلي للمتاجرة بأسهم األسواق الناشئة

 سابقاً( صندوق األهلي للمتاجرة بأسهم األسواق الناشئة)

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 )غير مراجعة( م2017يونيو  30أشهر المنتهية في لفترة الستة 

 )مالم يذكر غير ذلك( دوالر أمريكيألف 
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  استثمارات محتفظ بها للمتاجرة )تابع(   -9

 م2016ديسمبر  31  

 الدولــــة العملـــــة

 من %
 القيمة اإلجمالية

 
 التكلفـــــــة

القيمــــــــة 
 العادلة

     
 4،418 4،001 18.10 تايوان دوالر تايواني الجديد

 3،881 4،415 15.90 سنغافورة دوالر سينغافوري
 3،627 3،991  14.86  كوريا وون كوريا الجنوبية
 3،054 3،211 12.51 هونغ كونغ دوالر هونج كونج

 1،942 1،869 7.96   الواليات المتحدة دوالر أمريكي
 1،540 2،054  6.31  جنوب أفريقيا راند جنوب أفريقيا

 999 1،072  4.09  أندونيسيا روبية اندونيسية
 820 908  3.36  البرازيل لاير برازيلي
 686 695 2.81 الهند روبية هندية

 640 748  2.62  المكسيك بيزو مكسيكي
 484 577  1.98  تايالند تايالند بهت

 458 523  1.88  ماليزيا رينغيت ماليزي
 431 507  1.77  الفلبين بيزو فلبيني

 387 404 1.59 الصين رنمينبي
 273 301 1.12 شيلي بيزو تشيلي

 252 224 1.03 روسيا روبل روسي
 237 212  0.97  اليونان فورنت المجري

 165 197 0.68 بيرو سول
 108 107  0.44  بولندا زلوتي بولندي

  100 26،016 24،403 

   
 م )غير مراجعة(2016يونيو 30

 الدولــــة العملـــــة

 من %
 القيمة اإلجمالية

 
 التكلفـــــــة

القيمــــــــة 
 العادلة

     
  4،439   4،334   32.16 الواليات المتحدة األمريكية دوالر أمريكي

  2،911   2،460   21.09  هونج كونج دوالر هونج كونج
  2،663   2،246   19.29  تايوان دوالر تايوان الجديدة

  708   752   5.13  تايلند باهت تايالندي
  622   508   4.51  اندونيسيا روبية اندونيسية

  581   961  4.21  جنوب أفريقيا راند جنوب افريقيا
  576   704   4.17  البرازيل لاير برازيلي
  385   350   2.79  الفلبين بيسو فلبيني

  348   334   2.52  ماليزيا رينجيت ماليزي
  341   289   2.47  المكسيك بيسو مكسيكي
  125   109   0.91  المجر فورنت مجري

  53   54   0.38  تركيا ليرة تركية
  52   57   0.37  بولندي زلوتي بولندي

  100 13.158 13.804 

 



 صندوق األهلي للمتاجرة بأسهم األسواق الناشئة

 سابقاً( صندوق األهلي للمتاجرة بأسهم األسواق الناشئة)

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 )غير مراجعة( م2017يونيو  30أشهر المنتهية في لفترة الستة 

 )مالم يذكر غير ذلك( دوالر أمريكيألف 
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 بها للمتاجرة حسب العملة ملخصة فيما يلي:ستثمارات المحتفظ مكونات اال

 

 م2017يونيو  30 

 
 القطاع

من القيمة  %

 اإلجمالية

 

 التكلفة

 

 القيمة العادلة

    

 6،476 5،107 23.34 تقنية معلومات
 4،920 4،773 17.73 مواد استهالكية

 3،027 3،110 10.91 مواد أولية

 3،013 1،998 10.86 خدمات استهالكية
 2،714 2،648 9.78 اتصاالت

 1،791 1،775 6.45 رعاية صحية

 1،499 1،338 5.40 خدمات مالية
 1،426 1،311 5.14 خدمات صناعية

 684 745 2.46 نفط وغاز

 240 224 0.87 خدمات
 1،959 1،998 7.06 أخرى

 100 25,027 27,749 

 
  



 صندوق األهلي للمتاجرة بأسهم األسواق الناشئة

 سابقاً( صندوق األهلي للمتاجرة بأسهم األسواق الناشئة)

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 )غير مراجعة( م2017يونيو  30أشهر المنتهية في لفترة الستة 

 )مالم يذكر غير ذلك( دوالر أمريكيألف 
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 استثمارات محتفظ بها للمتاجرة )تابع( -9

 

 م2016ديسمبر  31 

 
 القطاع

من القيمة  %

 اإلجمالية

 

 التكلفة

 

 القيمة العادلة

    

 6,295 6,160 25.80 تقنية معلومات

 3,385 3,820 13.87 مواد استهالكية

 2,668 2,878 10.93 مواد أولية
 2,387 2,387 9.78 خدمات استهالكية

 1,539 1,850 6.31 اتصاالت

 1,413 1,436 5.79 رعاية صحية
 1,311 1,403 5.37 خدمات مالية

 1,262 1,380 5.17 خدمات صناعية

 932 943 3.82 نفط وغاز
 576 682 2.36 خدمات

 2,635 3,077 10.80 أخرى

 100 26,016 24,403 

 
 

 م )غير مراجعة(2016يونيو  30

 
 القطاع

من القيمة  %

 اإلجمالية

 

 التكلفة

 

 القيمة العادلة

    

  3,894   2,431   28.21  تقنية معلومات

  1,947   1,974   14.10  خدمات استهالكية

  1,683   2,016   12.19  اتصاالت
  1,196   1,287   8.66  مواد استهالكية

  1,192   1,109   8.64  خدمات صناعية

  1,119   1,218   8.11  خدمات مالية

  1,092   1,253   7.91  مواد أولية
  756   789   5.48  رعاية صحية

  223   303   1.62  نفط وغاز

  81   91   0.58  خدمات
  621   687   4.50  اخرى

 100 13.158 13.804 



 صندوق األهلي للمتاجرة بأسهم األسواق الناشئة

 سابقاً( صندوق األهلي للمتاجرة بأسهم األسواق الناشئة)

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 )غير مراجعة( م2017يونيو  30المنتهية في لفترة الستة أشهر 

 ألف لاير سعودي
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 الذمم المدينة  -10

 

 

 

 يونيو 30

 م7201

 )غير مراجعة(

 ديسمبر 31

 م6201

 )مراجعة(

 يونيو 30

 م6201

 )غير مراجعة(

    

 -- -- 113 مستحقة مقابل استثمارات مباعةمبالغ 

 61 6 36 توزيعات أرباح مستحقة

 3 4 47 ذمم مدينة أخرى

 196 10 64 

 

 الذمم الدائنة -11

  

 

 

 يونيو 30

 م2017

 )غير مراجعة(

 ديسمبر 31

 م6201

 )مراجعة(

 يونيو 30

 م2016

 )غير مراجعة(

    

 5 -- -- مبالغ مستحقة مقابل شراء استثمارات

 21 -- -- مبالغ مستحقة لحملة الوحدات على حساب االستردادات

 36 2 570 ذمم دائنة أخرى 

 570 2 62 

 

 الوحداتمعامالت  -12

 الوحدات: معامالت فيما يلي ملخص 

 لفترة الستة  

 أشهر المنتهية 

 يونيو    30في 

 م7201

 وحـــــــــدات

 )باآلالف(  

 

 لفترة الستة 

 أشهر المنتهية 

 يونيو    30في 

 م6201

 وحــــــدات

 )باآلالف( 

 

 12.533 21,649 الوحدات في بداية الفترة )مراجعة(

 467 693 وحدات مباعة 

 146 -- وحدات معاد استثمارها

 (945) (1,014) وحدات مستردة

 (332) (321) صافي النقص في الوحدات

   

 12.201 21,328 الوحدات في نهاية الفترة )غير مراجعة(

 

من وحدات ( %47.42م: 2016يونيو  30) %58.61 أكبر خمسة حملة الوحدات يمثل م،2017يونيو  30كما في 

 الصندوق.
 



 صندوق األهلي للمتاجرة بأسهم األسواق الناشئة

 سابقاً( صندوق األهلي للمتاجرة بأسهم األسواق الناشئة)

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 )غير مراجعة( م2017يونيو  30المنتهية في لفترة الستة أشهر 

 ألف لاير سعودي
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 معامالت مع أطراف ذات عالقة -13
في سياق العمل المعتاد، يتعامل الصندوق مع بعض األطراف ذات العالقة على أساس الشروط واألحكام الموافق 

 جميع األطراف ذات العالقة معتمدة من قبل مجلس إدارة الصندوق.عليها للصندوق. إن 
 طبيعة العالقة الطرف ذو العالقة

  
 مدير الصندوق شركة األهلي المالية

 شريك لمدير الصندوق البنك األهلي التجاري
 حملة وحدات صندوق األهلي تكافل 

 حملة وحدات المتحفظصندوق األهلي متعدد األصول 
 حملة وحدات األهلي متعدد األصول المتوازنصندوق 

 حملة وحدات صندوق األهلي متعدد األصول للنمو
 حملة وحدات صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم العالمية

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

 المعامالت: 
  مبلغ المعامالت طبيعة المعامالت العالقةالطرف ذو 

 
 قيمة وحدات محتفظ بها كما 

 يونيو 30في 
 م2016 م2017 م2016 م2017  
      

   128 250 أتعاب إدارة  شركة األهلي كابيتال 
مصاريف مدفوعة  

 -- -- 33 28 بالنيابة عن الصندوق

      
صندوق األهلي متعدد 

 األصول المتحفظ
   -- -- اشتراك للوحدات 
 -- 4,435 --  -- استرداد للوحدات 

      
صندوق األهلي متعدد 

 األصول المتوازن
   -- 108 اشتراك للوحدات

 -- 4.524  -- استرداد للوحدات 

      
صندوق األهلي متعدد 

 األصول للنمو
   -- -- اشتراك للوحدات 
 -- 4,024 -- -- استرداد للوحدات 

      
صندوق األهلي 

للمتاجرة باألسهم 
 العالمية

   -- 17 اشتراك للوحدات 
     

 -- 470 -- -- استرداد للوحدات 

      
   -- -- اشتراك للوحدات  صندوق األهلي تكافل

      
 -- 369 -- -- استرداد للوحدات  

 

 

 

 

 



 صندوق األهلي للمتاجرة بأسهم األسواق الناشئة

 سابقاً( صندوق األهلي للمتاجرة بأسهم األسواق الناشئة)

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 )غير مراجعة( م2017يونيو  30المنتهية في لفترة الستة أشهر 

 ألف لاير سعودي
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   آخـر يوم للتقييـم -14

ليس هناك تغيرات  م(.2016يونيو  30م: 2016يونيو  30) م2017يونيو  22آخر يوم لتقييم الصندوق للفترة هو 

 م.2017يونيو  30جوهرية في قيمة الموجودات الصافية لكل وحدة ما بين اخر تقييم للصندوق وتقييم 

 

 اعتماد القوائم المالية -15

 أغسطس 15هـ الموافق 1438 ذو القعدة 23بتاريخ  مدير الصندوق تم اعتماد هذه القوائم المالية األولية من قبل

  م.2017
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