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صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم السعودية – التقرير النصف سنوي
أ.
.1

مدير الصندوق
اسم وعنوان مدير الصندوق
شركة األهلي المالية ،المملكة العربية السعودية
البرج ب ،طريق الملك سعود ،ص.ب ،22222 .الرياض 22411
هاتف+ 122227141262 :

.2

فاكس+122224626641 :

الموقعwww.alahlicapital.com :

مدير الصندوق من الباطن و/أو مستشاريين االستثمار
ال يوجد

.3

أنشطة االستثمار
في النصف األول من 2621م ،شهد الصندوق بعض األنشطة االستثمارية لالستفادة من إعالن إدراج السوق السعودي
ضمن قائمة المراقبة لمؤشر إم إس سي آي ) (MSCIلألسواق الناشئة.

.4

أداء الصندوق
بلغ عائد صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم السعودية  ،٪2067متفوقا على أداء المؤشر المعياري بمقدار .٪2012

.5

تغيرات حدثت في شروط وأحكام الصندوق
لم يجري مدير الصندوق أي تغييرات في شروط وأحكام الصندوق خالل الفترة.

.6

الصندوق لم يستثمر بشكل كبير في صناديق استثمارية أخرى

.7

لم 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 للمتاجرة باألسهم السعودية
(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 للمتاجرة باألسهم السعودية
(مدار من قبل شركة األهلي المالية)
قائمة المركز المالي األولية
كما في  30يونيو 2017م
ألف لاير سعودي (مالم يذكر غير ذلك)
 30يونيو
إيضاح 2017م
(غير مراجعة)
الموجودات
نقد وما في حكمه
استثمارات محتفظ بها للمتاجرة
توزيعات أرباح مستحقة

6
8

 31ديسمبر
2016م
(مراجعة)

 30يونيو
2016م
(غير مراجعة)

5,809
1,040,744
--

45,951
937,958
--

114,237
850,333
827

اجمالي الموجودات

1,046,553

983,909

965,397

المطلوبات
مستحق لحملة الوحدات على حساب االستردادات
أتعاب إدارة مستحقة

2.719
1.381

59
50

7
--

إجمالي المطلوبات

4,100

109

7

صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات

1,042,453

983,800

965,390

121,854

116,239

124,190

8.5549

8.4636

7.7735
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عدد الوحدات القائمة – باآلالف
صافي قيمة الموجودات – للوحدة (لاير سعودي)

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ()12
جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم الماليـة األولية.
2

صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم السعودية
(مدار من قبل شركة األهلي المالية)
قائمة الدخل األولية (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2017م
ألف لاير سعودي (مالم يذكر غير ذلك)

إيضاح

إيرادات استثمار
دخل من توزيعات أرباح
أرباح ( /خسائر) محققة من قياس استثمارات محتفظ بها
للمتاجرة
(خسائر)  /أرباح غير محققة من قياس استثمارات محتفظ
بها للمتاجرة
إجمالي اإليرادات

 30يونيو
2017م
(غير مراجعة)

 30يونيو
2016م
(غير مراجعة)

20,037

19,959

17,416

)(177,082

)(15,602

161,753

21,851

4,630

7

مصروفات
أتعاب إدارة

7,988

8,033

أتعاب تدقيق شرعي
أتعاب مراجعة
مكافأة أعضاء مجلس إدارة الصندوق
أتعاب هيئة السوق المالية
مصروفات إدارية

14
12
9
4
235

13
13
8
4
297

إجمالي المصروفات

8,262

8,368

صافي الدخل ( /الخسارة) للفترة

13,589

)(3,738

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ()12
جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم الماليـة األولية.
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صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم السعودية
(مدار من قبل شركة األهلي المالية)
قائمة التدفقات النقدية األولية (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2017م
ألف لاير سعودي (مالم يذكر غير ذلك)
 30يونيو
2017م
(غير مراجعة)

 30يونيو
2016م
(غير مراجعة)

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
صافي الدخل(/الخسارة) للفترة
تسويات لـ:
قيمة وحدات معاد استثمارها
أرباح غير محققة من استثمارات محتفظ بها للمتاجرة

13,589

)(3,738

-15.602

8,368
)(161,753

29.191

)(157,123

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
(الزيادة) /النقص في االستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة
النقص في توزيعات أرباح مستحقة
النقص في وديعة الطرح األولي لالكتتاب العام

()118.388
---

الزيادة ( /النقص) في المستحق لحملة الوحدات على حساب
اإلستردادات
الزيادة في أتعاب إدارة مستحقة

2.660
1.331

)(40
--

صافي النقد (المستخدم في) األنشطة التشغيلية

)(85,206

)(2,313

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
متحصالت من وحدات مباعة
قيمة وحدات مستردة

104,556
)(59,492

46,360
)(62,104

صافي النقد المتوفر من ( /المستخدم في) األنشطة التمويلية
صافي النقص في النقد وما في حكمه

45,064
)(40,142

)(15,744
)(18,057

45,951

132,294

5,809

114,237

النقد وما في حكمه في بداية الفترة

6

النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

6

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ()12
جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم الماليـة األولية.
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152,373
1,517
960

صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم السعودية

(مدار من قبل شركة األهلي المالية)

قائمة التغيرات في صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات األولية
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2017م
ألف لاير سعودي (مالم يذكر غير ذلك)
 30يونيو
إيضاح 2017م
(غير مراجعة)

 30يونيو
2016م
(غير مراجعة)

صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات في بداية الفترة
(مراجعة)

983,800

976,504

صافي الربح (الخسارة)  /الدخل للفترة

13,589

)(3,738

9

النقص في صافي الموجودات عن المعامالت في الوحدات
خالل الفترة
متحصالت من وحدات مباعة

7

قيمة وحدات معاد استثمارها
قيمة وحدات مستردة
صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات في نهاية
الفترة (غير مراجعة)

104,556

46,360

--

8,368

)(59,492

)(62,104

45,064

)(7,376

1,042,453

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ()12
جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم الماليـة األولية.

5

965,390

صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم السعودية
(مدار من قبل شركة األهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2017م (غير مراجعة)
ألف لاير سعودي
 -1الصندوق وأنشطته
صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم السعودية (الصندوق) 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 .وفقا ً لقرار هيئة السوق المالية رقم  2005-83-2الصادر بتاريخ
 21جمادي األول 1426هـ ( 28يونيو 2005م) يعمل مدير الصندوق على نشاطات األوراق المالية التالية:
أ) متعهد تغطية
ب) الترتيب
ج) اإلدارة
د) تقديم المشورة
هـ) الحفظ
يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو في رأس المال خالل المدى البعيد من خالل االستثمار في أسهم الشركات السعودية
المدرجة في سوق األسهم السعودية التي تتوافق أعمالها مع أحكام الشريعة.
تم الموافقة على أحكام وشروط الصندوق في األصل من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي ووافقت عليها الحقا ً هيئة
السوق المالية بموجب خطابها المؤرخ في  18ذي الحجة 1429هـ (الموافق  16ديسمبر 2008م) .بدأ الصندوق
نشاطه في  3يونيو 1998م.
قد ال تكون نتائج فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2017م بالضرورة مؤشراً على النتائج المتوقعة للسنة المالية
التي تنتهي في  31ديسمبر 2017م.
 -2السلطة التنظيمية
يخضع الصندوق لالئحة التنفيذية تطبيقا ً للقرار رقم  2006-219-7بتاريخ  3ذي الحجة 1427هـ (الموافق 24
ديسمبر 2006م) .تم تعديل هذه الالئحة بموجب القرار رقم  2016/61/1من مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 16
شعبان 1437هـ (الموافق  23مايو 2016م) ،التي تتضمن المتطلبات المعدلة والمفصلة لجميع الصناديق داخل المملكة
العربية السعودية.
 -3االشـتراك  /االسترداد
الصندوق مفتوح لالشتراك استرداد الوحدات في كل يوم عمل سعودي .يتم تحديد صافي قيمة الموجودات للصندوق
في كل يوم عمل سعودي .جميع عمليات شراء  /بيع الوحدات يتم إدخالها ضمن صافي قيمة الموجودات ويتم تحديدها
عن طريق قسمة صافي قيمة موجودات الصندوق على إجمالي عدد وحدات الصندوق القائمة في تاريخ التقييم.
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صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم السعودية
(مدار من قبل شركة األهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2017م (غير مراجعة)
ألف لاير سعودي
 -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  .)11كمعلومات إضافية لصالح حملة الوحدات يعرض الصندوق أرقام مقارنة شهر ديسمبر في قائمة
المركز المالي واإليضاحات المرفقة 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 باللاير السعودي الذي يمثل عملة النشاط للصندوق .تم تقريب جميع البيانات المالية
المعروضة باللاير السعودي ألقرب ألف صحيح.

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 واإليرا دات 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 متفقة 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 القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات الصندوق ال تختلف بصورة جوهرية عن قيمتها الدفترية.
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صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم السعودية
(مدار من قبل شركة األهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2017م (غير مراجعة)
ألف لاير سعودي
 -4أسس اإلعداد (تابع)

استخدام األحكام والتقديرات (تابع)
تقييم الموجودات المالية (تابع)
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.
 -5السياسات المحاسبية الهامة
تم تطبيق السياسات المحاسبية الواردة أدناه بشكل ثابت لجميع الفترات المعروضة في هذه القوائم المالية.
أ -استثمارات محتفظ بها للمتاجرة
تصنف االستثمارات المدرجة أو المتداولة 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 محققة تندرج في قائمة الدخل .يتم تحديد
األرباح والخسائر المحققة لالستثمارات المباعة بالفرق بين متحصالت البيع والتكلفة وتحدد على أساس المتوسط
المرجح.
ب -معامالت االستثمار
تتم المحاسبة عن معامالت االستثمار في تاريخ المتاجرة ،والذي يمثل التاريخ الذي يصبح فيه الصندوق طرفا ً في
النصوص التعاقدية لألداة.
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صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم السعودية
(مدار من قبل شركة األهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2017م (غير مراجعة)
ألف لاير سعودي
 -5السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
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 -الغاء 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 اإلحتفاظ
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 يقوم بتحويل أو اإلحتفاظ بكافة
المخاطر والمنافع من األصل ولم يقوم بتحويل السيطرة على األصل ،فإنه يتم اإلعتراف باألصل الى حد المشاركة
المستمرة في األصل.
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.
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صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم السعودية
(مدار من قبل شركة األهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2017م (غير مراجعة)
ألف لاير سعودي
 -5السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
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 الفترة.
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.
 -6النقد وما في حكمه
يتمثل النقد وما في حكمه في النقد المحتفظ به في حسابات جارية لدى البنك األهلي (طرف ذو عالقة).
 -7أتعاب إدارة ومصروفات أخرى
يدار الصندوق من قبل مدير الصندوق .يحتسب الصندوق أتعاب إدارة كل يوم تقيم مقابل هذه الخدمات حسبما يحدده
مدير الصندوق ،بحيث ال تتجاوز المعدل األقصى السنوي بواقع  %1.75في 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 واستشارات ومصروفات ومعالجة البيانات واألتعاب األخرى المماثلة .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.
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 للمتاجرة باألسهم السعودية
(مدار من قبل شركة األهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2017م (غير مراجعة)
ألف لاير سعودي
 -8استثمارات محتفظ بها للمتاجرة
مكونات االستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة حسب القطاع ملخصة فيما يلي:
 30يونيو 2017م (غير مراجعة)

القطاع

 %من القيمة
اإلجمالية

بناء وإنشاءات
خدمات مصرفية ومالية
اسمنت
تجزئة
اتصاالت وتقنية معلومات
زراعة ومواد غذائية
استثمارات صناعية
مواصالت
طاقة وخدمات
تأمين
التطوير العقاري

التكلفة

القيمة العادلة

31.40
16.43
10.33
9.67
7.23
2.51
7.20
2.18
4.71
4.27
4.07

289,950
158,046
92,246
91,227
79,592
28,995
58,290
26,047
44,808
40,403
36,575

326,887
171,021
107,458
100,620
75,278
26,100
74,894
22,675
48,995
44,455
42,361

100

946,179

1,040,744

 31ديسمبر 2016م (مراجعة)
القطاع
صناعات بتروكيميائية
خدمات مصرفية ومالية
التطوير العقاري
مواصالت
التجزئة
استثمارات صناعية
اتصاالت وتقنية معلومات
تأمين
زراعة ومواد غذائية

 %من القيمة
اإلجمالية
39.72
15.53
12.72
10.20
7.05
5.46
5.22
3.61
0.48
100
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التكلفة
315,690
146,742
102,417
82,710
54,368
48,377
46,115
27,203
4,167
827,789

القيمة العادلة
372,592
145,704
119,282
95,652
66,119
51,242
48,971
33,879
4,517
937,958

صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم السعودية
(مدار من قبل شركة األهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2017م (غير مراجعة)
ألف لاير سعودي
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استثمارات محتفظ بها للمتاجرة (تابع)
 30يونيو 2016م (غير مراجعة)
القطاع
بناء وإنشاءات
خدمات مصرفية ومالية
اسمنت
تجزئة
اتصاالت وتقنية معلومات
زراعة ومواد غذائية
استثمارات صناعية
مواصالت
طاقة وخدمات
تأمين
التطوير العقاري
صناعات بتروكيميائية

 %من القيمة
اإلجمالية
15.14
14.60
12.19
10.87
9.74
8.54
8.49
8.20
3.95
3.43
2.89
1.96
100

التكلفة
128,139
140,933
93,240
81,674
84,989
78,423
72,385
73,955
29,473
21,516
31,990
15,892
852,609

القيمة العادلة
128,774
124,138
103,651
92,467
82,801
72,623
72,208
69,702
33,629
29,143
24,583
16,614
850,333

 -9معامالت الوحدات
فيما يلي ملخص معامالت الوحدات:
لفترة الستة أشهر
المنتهية في 30
يونيو
2017م
وحــــدات
(باآلالف)
الوحدات في بداية الفترة (مراجعة)
وحدات مباعة
وحدات معاد استثمارها
وحدات مستردة
صافي الزيادة (النقص) في الوحدات خالل
الفترة
الوحدات في نهاية الفترة (غير مراجعة)

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

116,239
12,823
-)(7,208

125,014
6,536
1.135
)(8,495

5,615
121,854

)(824
124,190

كما في  30يونيو 2017م ،يمثل أكبر خمسة من حملة الوحدات نسبة  30( %19.71يونيو 2016م)%15.94 :
من وحدات الصندوق.
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صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم السعودية
(مدار من قبل شركة األهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2017م (غير مراجعة)
ألف لاير سعودي
 -10معامالت 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
صندوق األهلي متعدد األصول المتحفظ
صندوق األهلي متعدد األصول المتوازن
صندوق األهلي متعدد األصول للنمو
صندوق الطرح األولي لإلكتاب العام
صندوق األهلي تكافل
صندوق األهلي العالمي لألسهم

مدير الصندوق
شريك لمدير الصندوق
حملة وحدات
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

شركة األهلي المالية

مبلغ المعامالت
2016م
2017م

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

اتعاب إدارية
مصروفات مدفوعة

7,988

8,033

بالنيابة عن الصندوق

273

335

--

صندوق األهلي متعدد
األصول المتحفظ

اشتراك للوحدات
استرداد للوحدات

2,888
--

6,800
--

34,121

صندوق األهلي متعدد
األصول المتوازن

اشتراك للوحدات
استرداد للوحدات

2,490
--

6,500
--

30,545

صندوق األهلي متعدد

اشتراك للوحدات

2,677

3,800

األصول للنمو

استرداد للوحدات

--

--
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31,337

46

7,929

7,579

4,431

صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم السعودية
(مدار من قبل شركة األهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2017م (غير مراجعة)
ألف لاير سعودي
 -10معامالت مع أطراف ذات عالقة (تابع)

الطرف ذو العالقة

طبيعة المعامالت

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

صندوق األهلي العالمي
لألسهم

اشتراك للوحدات
استرداد للوحدات

171
99

---

1.464

صندوق األهلي للطرح
األولي

اشتراك للوحدات
استرداد للوحدات

654
--

---

5.591

صندوق األهلي تكافل

اشتراك للوحدات
استرداد للوحدات

695
--

---

5.949

مبلغ المعامالت
2016م
2017م

--

--

--

 -11اخـر يوم للتقييـم
آخر يوم لتقييم الصندوق للفترة هو  22يونيو 2017م ( 30يونيو 2016م 30 :يونيو 2016م) .ليس هناك تغيرات
جوهرية في قيمة الموجودات الصافية لكل وحدة ما بين اخر تقييم للصندوق وتقييم  30يونيو 2017م.
 -12اعتماد القوائم المالية
تم اعتماد هذه القوائم المالية األولية من قبل مدير الصندوق بتاريخ  23ذو القعدة 1438هـ الموافق  15أغسطس
2017م.
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