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التقرير السنوي – األولية للطروحات األھلي صندوق  

 معلومات صندوق االستثمار (أ

 

 االستثمارأھداف   .1

 خالل من الطويل المدى على المال رأس في النمو تحقيق إلى يهدف مفتوح استثماري صندوق هو األولية للطروحات األهلي صندوق

 .السعودية األسهم سوق في المدرجة السعودية الشركات ألسهم األولية العامة الطروحات في االستثمار

 

 سياسات االستثمار وممارساته .2

 في المدرجة والشركات األولوية حقوق أسهم وفي السعودية الشركات ألسهم األولية العامة الطروحات في أساسي بشكل الصندوقيستثمر 

 السعودية األسهم صناديق في االشتراك للصندوق يجوز كما. سنوات ثالث من أكثر إدراجها على يمض لم والتي السعودية األسهم سوق

 تكون أن على النقد أسواق صناديق أو مرابحة صفقات في النقدي الفائض استثمار ويمكن. عاما طرحا والمطروحة الهيئة قبل من المرخصة

 األخذ مع الصناديق هذه اختيار وسيكون إضافية، مصاريف الوحدات مالكي تحميل بدون الهيئة قبل من ومرخصة طرعاما وحداتها مطروحة

 .الوحدات مالكي مصلحة مع يتناسب بما والمخاطر العوائد االعتبار في

 

   سياسة توزيع الدخل و األرباح                                                                       .3

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

 

 الطلب وبدون مقابلتتاح تقارير الصندوق عند  .4

 

 أداء الصندوق (ب

 

 م2112 نوفمبر في الصندوق إطالق تم حيث سنتين آخر بنهاية التالية البياناتالجدول التالي يقارن بين  .1

  صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية كل سنة مالية 

  صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة في نهاية كل سنة مالية 

  أعلى وأقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة عن كل سنة مالية 

  عدد الوحدات المصدرة في نهاية كل سنة مالية 

  نسبة الرسوم والمصروفاتإجمالي 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 2112 2112 السنة

 10،862،5081,6 65,101،,0,0،61 صافي قيمة األصول*

 1.6, 1.6, صافي قيمة األصول لكل وحدة*

 1.6, ,,01 *وحدة أعلى سعر

 116, ,.1, *وحدة أقل سعر

 811،6551.0،,1 .5,10,،0,1،8,8 عدد الوحدات

 - - األرباح الموزعة

 ٪01.0 ٪151, نسبة الرسوم والمصروفاتإجمالي 

 * باللاير السعودي

 ائد اإلجمالي للصندوق لسنة واحدة:الع .2

 سنة الفترة

 125,٪ العائد اإلجمالي
 

 

 :سنتين آخر بنهايةالعائد اإلجمالي السنوي  .3

 2112 2112 السنة

 0..2 -9.4 ٪العائد 

 -4.09 -0.2 ٪المؤشر 
 

 

 

 

 



 

 

م كنسبة مئوية من متوسط صافي قيمة أصول 2112بيان لمقابل الخدمات والعموالت واألتعاب التي تحملها الصندوق على مدار العام   .4

                         الصندوق:

 النسبة  الرسوم والمصروفات

 1..5٪ رسوم اإلدارة

 2.20٪ مراجعة حسابات الصندوق

 2.50٪ اإلدارية العمليات

 2.25٪ هيئة السوق المالية

 2.25٪ تداول

 .2.2٪ المراجعة الشرعية

 2.20٪ مجلس إدارة الصندوق

 69.1٪ والمصاريف مجموع الرسوم
 

 

 تغيرات جوھرية حدثت خالل الفترة .2

أسعار  بالتذبذب في أسعار النفط والتي شهدت موجات كبيرة من التقلب في األسعار. فكان التصحيح األول حادا بهبوط 5,01اتسمت سنة 

دوالر في منتصف العام. وأخيرا، كان  60وصوال إلى أدنى مستوى؛ وكانت الموجة الثانية انتعاش األسعار إلى  ٪,5بأكثر من  النفط

تأرجح سعر النفط في االتجاهين منهيا السنة عند مستوى منتصف الخمسينات بعد اتفاق أعضاء أوبك وغير األعضاء على خفض االنتاج. 

 خمة دورا في األداء المتقلب للسوق.وقد لعبت هذه التقلبات الض

من أجل  م5,01من أجل تخفيف تأثير انخفاض أسعار النفط خالل العام، تم اإلعالن عن عدد من المبادرات الحكومية في بداية من سنة 

والمياه . وقد أثرت هذه  زيادة اإليرادات الحكومية وخفض العجز في الموازنة في الفترة القادمة، والتي شملت زيادة أسعار الغاز والطاقة

المبادرات على هوامش أرباح الشركات ومن المتوقع أن تؤثر على المستهلك، وهو ما سيكون بالتالي تأثير سلبي على مبيعات عدد من 

ية. وفي وقت الشركات. ولمواجهة التأثير على الهوامش والمبيعات، لجأت الشركات إلى عدة مبادرات لتعزيز كفاءتها وزيادة قدرتها التنافس

. وقد وتخفيف االعتماد على النفط بهدف تنويع مصادر دخل المملكة في السنوات المقبلة ,5,2الحق من العام، أعلنت الحكومة عن رؤية 

 والطويل.استغرق استيعاب آثار هذا اإلعالن بعض الوقت وكان واضحا أن بعض الشركات سوف تستفيد على األجلين المتوسط 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ممارسات التصويت السنوية  .2

 

 مدير بأن علما التصويت، وموضوع العمومية الجمعية وتاريخ المصدر اسم على تحتوي السنوية التصويتيبين الجدول التالي ممارسات 

 :أدناه التصويت موضوعات جميع في التصويت عن االمتناع اختار الصندوق

 موضوع التصويت تاريخ الجمعية العمومية المصدر

 الحمادي
هـ، الموافق 0,20شعبان  55

 م5,01مايو  .5

تقريرررر مجلرررس اإلدارة، توحيرررد القررروائم الماليرررة، توزيرررع أربررراح نقديرررة، صررررف مكافرررأة 

ألعضاء مجلس اإلدارة، التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضراء مجلرس اإلدارة فيمرا 

برين المرشرحين يتعلق بإدراتهم ألعمال الشركة، اختيار مراقب الحسابات الخارجي مرن 

مررن قبرررل لجنرررة المراجعرررة، اعتمررراد األربرراح، تصرررويت بشرررأن مكافرررأت أعضررراء مجلرررس 

اإلدارة، آلية اختيار اعضاء مجلس اإلدارة، التصرويت علرى الصرفقات ترتم برين شرركات 

 مملوكة.

 أم القرى
هـ، الموافق 0,20شعبان  52

 م5,01مايو  ,2

تقرير مراجع الحسابات الخارجي، تقرير مجلس اإلدارة، توحيد القوائم المالية،  

مكافأت المدراء التنفيذين، التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة 

فيما يتعلق بإدارتهم ألعمال الشركة، اختيار مراقب الحسابات الخارجي من بين 

الرشحين من قبل لجنة المراجعة، اعتماد العقود المبرمة حديثاً، التصويت على العقود 

 ألعمال التي تمت بين الشركة والشركات المملوكة.وا

 اليمامة للحديد
هـ، الموافق 0,28صفر  ,5

 م5,01نوفمبر  ,5
 آلية اختيار اعضاء مجلس اإلدارة ، التغيير في قوانين الشركة.

 

 تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي .7

 تعيينهم من قبل مدير الصندوق بعد موافقة هيئة السوق المالية:يتكون مجلس إدارة الصندوق من األعضاء التالية أسماءهم، تم 

 مجلس إدارة الصندوق رئيس               محمد عبدهللا العلي 

 عضو غير مستقل               محمد جعفر السقاف 

 عضو مستقل  الدكتور/ عبدالرؤوف سليمان باناجه 

 عضو مستقل   عالءالدين رياض سامي 

م، وفيما يلي ملخصا ألهم القرارات التي تم إقرارها والمواضيع التي تمت 5,01الصندوق ثالثة اجتماعات خالل العام عقد مجلس إدارة 

 مناقشتها من قبل مجلس إدارة الصندوق:

  ،0,101على أداء المؤشر المعياري بنسبة حيث تفوق الصندوق مناقشة أداء الصندوق خالل العام٪. 

  على تعيين كي بي ام جي الفوزان وشركاه كمراجع لحسابات الصندوق.وافق مجلس إدارة الصندوق 

  وافق مجلس إدارة الصندوق على تحديث الشروط واالحكام لتغيير اخر موعد لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد إلى الساعة العاشرة

 صباحاً من يوم العمل.

 ق، والتشغيل.المخاطر المتعلقة بالصندوق بما في ذلك مخاطر السيولة، السو 

 .التزام الصناديق بلوائح هيئة السوق المالية مع مسؤول المطابقة وااللتزام 

 .أثر الئحة صناديق االستثمار  المعدلة على الصندوق 



 

 

 

 مدير الصندوق  (ج

 

 اسم وعنوان مدير الصندوق .1

 شركة األهلي المالية، المملكة العربية السعودية

 6.,00، الرياض 55501البرج ب، طريق الملك سعود، ص.ب. 

  www.ncbc.comالموقع:   +.,,,1,,1100.فاكس:  + 110080,00,1.هاتف: 

 

 أو مستشاريين االستثمار /مدير الصندوق من الباطن و .2

 ال يوجد

 

 أنشطة االستثمار .3

(، شهد الصندوق بعض ,5,2)زيادة أسعار الغاز والطاقة والمياه، رؤية  5,01في ظل المبادرات واإلعالنات الحكومية المختلفة خالل العام 

يرات التغييرات على صعيد اختيار األسهم وتوزيع القطاعات وذلك من أجل الحد من أي اآلثار السلبية المحتملة على أدائه واالستفادة من التغي

 بعض الشركات.اإليجابية في االقتصاد والتي يتوقع أن تؤثر بشكل مباشر على 

 

 أداء الصندوق .4

 م.5,01خالل العام  ٪0,101نقطة أساس، متفوقا على أداء المؤشر المعياري بنسبة  25ارتفع الصندوق بمقدار 

 

 الصندوق شروط وأحكام فيتغيرات حدثت  .2

  يوم التعامل بدال من الساعة الحادية تعديل آخر موعد لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد لتكون قبل أو عند الساعة العاشرة صباحا من

 عشرة صباحا من يوم التعامل.

  ه.غ إلى كي بي ام جي الفوزان وشركامكتب المراجعة من ايرنست ويوناستبدال 

 

                أخرى. استثمارية صناديق في كبير بشكل يستثمر الصندوق لم .2

 

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

 

 الحفظ أمين (د

 

 اسم وعنوان أمين الحفظ .1

 شركة األهلي المالية، المملكة العربية السعودية

 6.,00، الرياض 55501البرج ب، طريق الملك سعود، ص.ب. 

  www.ncbc.comالموقع:   +.,,,1,,1100.فاكس:  + 110080,00,1.هاتف: 

 

 

http://www.ncbc.com/
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 واجبات ومسؤوليات أمين الحفظ .2

 ثالثا طرفا بها كلف أم مباشر مسؤولياته بشكل أأدى سواء ،الئحة صناديق االستثمار ألحكام وفقا التزاماته عن مسؤوالً  الحفظ أمين يعد 

 ومالكي الصندوق مدير تجاه مسؤوالً  الحفظ أمين وُيعد   .لهم األشخاص المرخص الئحة أوالئحة صناديق االستثمار  أحكام بموجب

 .المتعمد تقصيره أو تصرف سوء أو إهمال أو احتيال بسبب الناجمة خسائر الصندوق عن الوحدات

 اإلجراءات جميع اتخاذ كذلك عن مسؤول ، وهواتالوحد مالكي لصالح وحمايتها الصندوق أصول حفظ عن مسؤوالً  الحفظ أمين يعد 

 .الصندوقأصول  بحفظ يتعلق فيما الالزمة اإلدارية

 

 رأي أمين الحفظ .3
 يؤكد أمين الحفظ أنه تم إصدار ونقل واسترداد الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق. 

 الصندوق وشروط وأحكامأحكام الئحة صناديق االستثمار  حساب سعر الوحدات بموجبيم وويؤكد أمين الحفظ أنه تم تق. 

  .يؤكد أمين الحفظ أنه لم تتم مخالفة أي من قيود و حدود االستثمار وصالحيات االقتراض المأمور بها 

 

 المحاسب القانوني (ه

 

 اسم وعنوان المحاسب القانوني .1

 كي بي ام جي الفوزان وشركاه

 المملكة العربية السعودية،   ,5062، جدة 66,08شارع األمير سلطان ص.ب  –مركز زهران لألعمال 

       www.kpmg.com/saالموقع:  +.,.11051.8.فاكس:        +11051.8.6.6.هاتف: 

 

 رأي المحاسب القانوني .2

  .القانونيين السعودية للمحاسبين الهيئة عن الصادرة المحاسبة لمعايير وفقاً  وروجعت القوائم المالية أُعد ت

 

 

     

 القوائم المالية  (و

 

 

http://www.kpmg.com/sa


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 للطروحات األولیةصندوق األھلي 
  (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 القوائم المالیة       
  م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱ الى ۲۰۱٥نوفمبر  ۸ المنتھیة في للفترة       

   مـع     
   لحملة الوحداتالحسابات  مراجعيتقریر         

 
 







 

۲ 

 للطروحات األولیةصندوق األھلي 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

  قائمة المركز المالي 
 م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱كما في 

 ذلك) غیریذكر  مالم (سعوديلایر ألف 
 

 إیضاح 
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱٦
   

   الموجـودات :
 ۳،٦۹۷ ۷ نقد وما في حكمھ

 ٥۷،۹۲۱ ۹ استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة
 ۲٤۰  أرباح مدینةتوزیعات 

 ٦۱،۸٥۸  إجمالي الموجودات
   

   المطلـوبات :
 ٥  اإلستردادات مستحق لحملة الوحدات على حساب 

 ٦۱،۸٥۳  العائدة لحملة الوحدات صافي الموجودات

 ٦٤،۸٦۷ ۱۰ باآلالف  –عدد الوحدات القائمة 

 ۰٫۹٥۳٥  )السعودي باللایرللوحدة ( –صافي قیمة الموجودات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

۳ 

 األولیةللطروحات صندوق األھلي 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 قائمة الدخل
 م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱الى  ۲۰۱٥نوفمبر  ۸المنتھیة في  للفترة
 سعودي (مالم یذكر غیر ذلك)لایر ألف 

 

 إیضاح 

 للفترة المنتھیة في
 م ۲۰۱٥نوفمبر  ۸
  دیسمبر ۳۱لى إ

 م۲۰۱٦
   

   إیرادات استثمار
 ۲،۰۰۰  دخل من توزیعات أرباح  

 (۱۱،٦۹٤)  خسائر محققة من استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة 
 ٤،٥٦٦   غیر محققة من قیاس استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة أرباح

 (٥،۱۲۸)  إجمالي اإلیرادات
   

  ۸ المصروفات
 ۱،٥۹۲  أتعاب إدارة

 ۱۰۹  مصروفات اداریة
 ۲٦  تدقیق شرعيأتعاب 

 ۱۷  الصندوق مكافأة أعضاء مجلس إدارة
 ۱٥  اتعاب تدقیق

 ۸  ھیئة السوق المالیة رسوم
   إجمالي المصروفات

  ۱،۷٦۷ 

 (٦،۸۹٥)  للفترة الخسارةصافي 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

٤ 

 للطروحات األولیةصندوق األھلي 
 األھلي المالیة) (مدار من قبل شركة

 التدفقات النقدیة قائمة 
 ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ نوفمبر الى ۸ في المنتھیة للفترة

 ذلك) غیریذكر (مالم  ألف لایر سعودي
 

 إیضاح 

 للفترة المنتھیة في
 م ۲۰۱٥نوفمبر  ۸

  دیسمبر ۳۱إلى 
 م۲۰۱٦

   
   التدفقات النقدیة من األنشـطة التشـغیلیة:

 (٦،۸۹٥)  للفترةصافي (الخسارة) 
   تسویة لـ:

 ۱،۲۹۷  قیمة وحدات معاد استثمارھا 
 (٤،٥٦٦)  غیر محققة من استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة أرباح

  (۱۰،۱٦٤) 
   التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة:

 )٥۳،۳٥٥(  محتفظ بھا للمتاجرةالفي االستثمارات  الزیادة
 (۲٤۰)  مدینة أرباحتوزیعات في  الزیادة

 ٥  الزیادة في الذمم الدائنة

 (٦۳،۷٥٤)  األنشطة التشـغیلیة         )المستخدم في(صافي النقد 

   
   التدفقات النقدیة من األنشـطة التمویلیــة:

 ۱٦۱،۹٥۱  متحصالت من وحدات مباعة
 (۹۲،٦۷۹)  قیمـة الوحـدات المســتردة

 (۱،۸۲۱)  رسوم االشتراك

 ٦۷،٤٥۱   من األنشـطة التمویلیةالمتوفر صافي النقد 

   
 ۳،٦۹۷  صافي الزیادة في النقد وما في حكمھ

   
 -- ۷  للفترةالنقـد وما في حكمـھ في بدایة 

   

 ۳،٦۹۷ ۷ للفترةالنقـد وما في حكمـھ في نھایة 
 
 
 
 

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



 

٥ 

 للطروحات األولیةصندوق األھلي 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 قائمة التغیرات في صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات 
 ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ الى ۲۰۱٥نوفمبر  ۸لفترة المنتھیة في ل

 ذلك) غیرمالم یذكر سعودي (لایر ألف 
 

 إیضاح 
  دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٦

   
 --  للفترةصافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات في بدایة 

   
 (٦،۸۹٥)  للفترةصافي الخسارة 

   
  ۱۰ للفترةالزیادة في صافي الموجودات عن المعامالت في الوحدات 

   
 ۱٦۱،۹٥۱  وحدات مباعـةمتحصالت من 

 ۱،۲۹۷ ۸ قیمة الوحدات المعاد اسـتثمارھا
 (۹۲،٦۷۹)  قیمة الوحدات المستردة

 (۱،۸۲۱)  رسوم االشتراك
  ٦۸،۷٤۸ 

 ٦۱،۸٥۳  الفترةفي نھایة  العائدة لحملة الوحداتصافي الموجودات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 للطروحات األولیةي صندوق األھل
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱الى  ۲۰۱٥نوفمبر  ۸فترة المنتھیة في لل
 ذلك) غیرلایر سعودي (مالم یذكر ألف 

  

٦ 
 

 الصـندوق وأنشطتھ -۱
صندوق األھلي للطروحات األولیة (الصندوق) ھو صندوق استثماري مفتوح متوافق مع أحكام الشریعة اإلسالمیة، 
تتم إدارتھ بواسطة شركة األھلي المالیة (مدیر الصندوق)، شركة تابعة للبنك األھلي التجاري (البنك) لصالح حملة 

في الصنادیق الصادرة عن ھیئة  اإلستثمارن لوائح م ۳۰وحدات الصندوق. تم تأسیس الصندوق بموجب نص المادة 
  . یةسوق المالال

  
الصادر بتاریخ  ۲۰۰٥-۸۳-۲أمین حفظ الصندوق. وفقاً لقرار ھیئة سوق المال رقم كذلك ك شركة األھلي المالیةتعمل 

 التالیة:م) یعمل مدیر الصندوق على نشاطات األوراق المالیة ۲۰۰٥یونیو  ۲۸ھـ (۱٤۲٦جمادي األول  ۲۱
 التعاملأ) 

 ب) الترتیب
 ج)اإلدارة

 د) تقدیم المشورة
 ھـ) الحفظ

 
یھدف الصندوق إلى توفیر نمو في رأس المال المستثمرین خالل المدى البعید من خالل االستثمار في طروحات أولیة 
للشركات السعودیة التي تتوافق أعمالھا مع أحكام الشریعة والتي لم یمض على إدراجھا في السوق أكثر من ثالثة 

 تتوافق أعمالھا مع أحكام الشریعة. سنوات. إضافة إلى ذلك قد یستثمر الصندوق صنادیق أسھم 
 

تم الموافقة على شروط وأحكام الصندوق في األصل من مؤسسة النقد العربي السعودي ووافقت علیھا الحقا ھیئة 
ـ (الموافق ۱٤۳٦ذي الحجة  ۱السوق المالیة علیھا بموجب خطابھا المؤرخ في  م). باشر الصندوق ۲۰۱٥سبتمبر  ۱٤ھ

 م.۲۰۱٥نوفمبر  ۸نشاطھ في 
 

 السلطة التنظیمیة -۲
دیسمبر  ۲٤ھـ (الموافق ۱٤۲۷ذي الحجة  ۳تاریخ  ۲۰۰٦-۲۱۹-۷بموجب القرار رقم  ألنظمةیخضع الصندوق 

 م).۲۰۰٦
ھـ ۱٤۳۷شعبان  ۱٦من مجلس ھیئة السوق المالیة بتاریخ  ۱/٦۱/۲۰۱٦تم تعدیل ھذه الالئحة بموجب القرار رقم 

 تطلبات المعدلة والمفصلة لجمیع الصنادیق داخل المملكة العربیة السعودیة.) التي تتضمن الم۲۰۱٦مایو  ۲۳(الموافق 
 
 
 
 
 
 
 



 للطروحات األولیةي صندوق األھل
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱الى  ۲۰۱٥نوفمبر  ۸فترة المنتھیة في لل
 ذلك) غیرلایر سعودي (مالم یذكر ألف 

  

۷ 
 

 التغیرات في شروط وأحكام الصندوق -۳
بعض التعدیالت على شروط وأحكام إدخال م، قام مدیر الصندوق ب۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  خالل السنة
غییر في الشروط . لیس للتللصندوق بتغییر مراجعي الحساباتیتعلق التغییر الرئیسي في الشروط واألحكام الصندوق. 

 المالیة.أي أثر على ھذه القوائم  واألحكام
 

وتم إخطار من  ۲۰۱٦ مایو ۲ تمت الموافقة على التغییرات من قبل ھیئة السوق المالیة من خالل رسالتھا المؤرخة
وأصبحت األحكام والشروط . ۲۰۱٦ مایو ۳ قبل مدیر الصندوق إلى مالكي الوحدات من خالل الرسالة المؤرخة

 . ۲۰۱٦ یولیو ۳ المعدلة مفعلة اعتبارا من
 
 االشـتراك / االسترداد  -٤

الصندوق مفتوح لالشتراك واسترداد الوحدات كل یوم عمل سعودي. یتم تحدید صافي قیمة الموجودات للصندوق في 
ن ع للصندوقصافي قیمة الموجودات  على أساس الوحدات یتمشراء / بیع  إن جمیع معامالتكل یوم عمل سعودي. 

 .التقییمطریق قسمة صافي قیمة موجودات الصندوق على إجمالي عدد وحدات الصندوق القائمة في تاریخ 
 أسس اإلعداد -٥
 

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

م (إیضاح في وللسنة المنتھیة بتاریخ آخر تقیی المالیة كماالسعودیة للمحاسبین القانونیین. یقوم الصندوق بإعداد قوائمھ 
لشھر دیسمبر في قائمة المركز المالي كمعلومات إضافیة لصالح حملة الوحدات یعرض الصندوق أرقام مقارنة ). ۱۳

 واإلیضاحات المرافقة لھا.
 

 أسس القیاس
أساس التكلفة التاریخیة باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي ومفھوم االستمراریة،  المالیة علىتم إعداد ھذه القوائم 

 المحتفظ بھا للمتاجرة، والتي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة.  اإلستثماراتباستثناء 
  

 عملة العرض والنشاط
وھي عملة النشاط للصندوق. تم تقریب جمیع البیانات المالیة المعروضة  السعودي باللایرالمالیة ھذه القوائم  تم عرض

 .ألقرب ألف صحیح السعودي باللایر
 
 
 
 
 
 



 للطروحات األولیةي صندوق األھل
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱الى  ۲۰۱٥نوفمبر  ۸فترة المنتھیة في لل
 ذلك) غیرلایر سعودي (مالم یذكر ألف 

  

۸ 
 

 أسس اإلعداد (تابع)  -٥
 

 األحكام والتقدیرات استخدام
یتطلب إعداد القوائم المالیة وفقاً للمعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا والمطبقة في المملكة العربیة السعودیة من اإلدارة 
استخدام األحكام والتقدیرات واالفتراضات التي قد تؤثر في تطبیق السیاسات المحاسبیة وعلى المبالغ المبینة للموجودات 
والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلیة عن تلك التقدیرات. تتم مراجعة التقدیرات 
واالفتراضات المتعلقة بھا على أساس مستمر. یتم إظھار مراجعة التقدیرات المحاسبیة في فترة المراجعة والفترات 

 المستقبلیة التي تتأثر بھا.
 

 تقییم الموجودات المالیة
القیمة العادلة ھي القیمة التي سیتم استالمھا مقابل بیع أصل ما أو دفعھا مقابل تحویل التزام ما ضمن معاملة منتظمة 

محتفظ ال ماراتاالستثبین المشاركین في السوق بتاریخ القیاس. تتم المحاسبة عن األدوات المالیة للصندوق، باستثناء 
یة، قد تنشأ فروقات بین تقدیرات القیمة الدفتریة والقیمة العادلة. وترى إدارة ، على أساس التكلفة التاریخبھا للمتاجرة

 العادلة لموجودات ومطلوبات الصندوق ال تختلف بصورة جوھریة عن قیمتھا الدفتریة. ةالصندوق أن 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.

ول، دخل تحت المستوى األالمستوى الثاني: قیاس القیمة العادلة بناء على مدخالت بخالف األسعار المدرجة التي ت •
والتي من الممكن مالحظتھا للموجودات والمطلوبات، إما بطریقة مباشرة (مثل األسعار) أو بطریقة غیر مباشرة 

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

  ملحوظة (مثل المدخالت غیر الممكن مالحظتھا). 
 

یتم تصنیف جمیع موجودات الصندوق المالیة المدرجة بالقیمة العادلة كما في تاریخ التقریر تحت المستوى األول في 
 التسلسل الھرمي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 للطروحات األولیةي صندوق األھل
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱الى  ۲۰۱٥نوفمبر  ۸فترة المنتھیة في لل
 ذلك) غیرلایر سعودي (مالم یذكر ألف 

  

۹ 
 

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

 
 استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة -أ

یتم جرة واتموراق، كأوراق مالیة محتفظ بھا للیتم تصنیف األوراق المالیة المدرجة أو المتداولة في بورصة األ
راج التغیرات بالقیمة العادلة. یتم إد االعتراف مبدئیا بالتكلفة، وھي القیمة العادلة للمبلغ المدفوع ویتم قیاسھا الحقا

في القیمة العادلة إلستثمارات محتفظ بھا للمتاجرة ("استثمارات")، التي تضم األرباح والخسائر غیر المحققة في 
قائمة الدخل. یتم تحدید األرباح والخسائر المحققة من االستثمارات المباعة على أساس المتوسط المرجح ویتم 

 قائمة الدخل. االعتراف بھا في
 

 معامالت االستثمار -ب
تحتسب معامالت اإلستثمار في تاریخ المعاملة وھو التاریخ الذي یصبح فیھ الصندوق طرف في النصوص 

 التعاقدیة األداة.
 قیمة الموجودات المالیة  ھبوط -ج

 
دد أن أصل مالي محیتم إجراء تقییم في تاریخ قائمة المركز المالي لتحدید ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على 

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

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

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

ج) في حالة الموجودات المدرجة بالتكلفة المستنفذة فإن الھبوط في القیمة ھو الفرق بین القیمة الدفتریة 
 .الفعالوالقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المخصومة طبقاً لسعر الفائدة األصلي 

 
 الغاء االثبات -د

األصل المالي أو جزء من مجموعة مماثلة من یتم الغاء اثبات األصل المالي (أو، عندما یكون منطبقا، جزء من 
 الموجودات المالیة) في حالة:

 إنتھاء حقوق الحصول على التدفقات النقدیة من األصل. أو )أ
في حین تحویل حقوق الصندوق للحصول على التدفقات النقدیة من األصل أو عندما یأخذ على عاتقھ االلتزام  )ب

 تأخیر جوھري لطرف ثالث؛ و بدفع تدفقات النقدیة مستلمة بالكامل بدون
ویل أو اإلحتفاظ لم یقوم الصندوق بتح) ii، أو (وق كافة المخاطر والمنافع لألصل) في حین تحویل الصندiج) إما (

ل في حین تحویل حقوق الصندوق للحصو لكن حولت السیطرة على األصل.بكافة المخاطر والمنافع لألصل و
المنافع لألصل أو تحویل م یحول أو أستلم كل من المخاطر وتى لأو ح على التدفقات النقدیة من األصل،

 التحكم في األصل.
 

إلحتفاظ ویل أو ابتح یقومدفقات النقدیة من األصل.  ولم حقوق الحصول على الت بتحویل الصندوقعندما یقوم 
ى حد اإلعتراف باألصل الیتم فإنھ  صل،بتحویل السیطرة على األ یقومالمنافع من األصل ولم بكافة المخاطر و

 المشاركة المستمرة في األصل.



 للطروحات األولیةي صندوق األھل
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱الى  ۲۰۱٥نوفمبر  ۸فترة المنتھیة في لل
 ذلك) غیرلایر سعودي (مالم یذكر ألف 

  

۱۰ 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)  -٦
 

 االعتراف باإلیرادات -ه
یتم االعتراف باألرباح والخسائر المحققة من االستثمارات المباعة على أساس متوسط التكلفة. أما توزیعات 

 استالمھا.األرباح فیتم االعتراف بھا عندما یحق للصندوق 
رات في ستثمارات الصندوق كتغیالتكلفة والقیمة السوقیة لمحفظة ایتم إثبات الزیادة أو النقص في الفرق بین 

 في قائمة الدخل. لإلستثماراتالقیمة العادلة 
 

 تحویل العمالت األجنبیة -و
خ تلك سائدة بتارییجرى تسجیل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة في الدفاتر بأساس أسعار الصرف ال

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

 الدخل.
 

  الضریبة /الزكاة -ز
الزكاة / الضریبة التزاما على حاملي الوحدات، وبالتالي ال یتم تكوین مخصص لمثل ھذه االلتزامات في ھذه تعد 

 القوائم المالیة المرفقة.
 

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

 
 للوحدة الموجوداتصافي قیمة  -ط

للوحدة ت الموجوداالصندوق مفتوح لالكتتاب والبیع للوحدات في كل یوم عمل سعودي. یتم احتساب صافي قیمة 
الواحدة بقسمة صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات بقائمة المركز المالي على عدد الوحدات القائمة في 

 .الفترةنھایة 
 

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

 .تعاقدي یمكن تقدیر مبلغھ بشكل موثوق
 

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

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

سعودیة، لأساس الصافي فقط عندما تسمح بذلك المعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا والمطبقة في المملكة العربیة ا
 أو أرباح أو خسائر ناشئة من مجموعة تعامالت مثیلة.

 
 



 للطروحات األولیةي صندوق األھل
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱الى  ۲۰۱٥نوفمبر  ۸فترة المنتھیة في لل
 ذلك) غیرلایر سعودي (مالم یذكر ألف 

  

۱۱ 
 

 النقد وما في حكمھ -۷
 البنوك. یتمثل النقد وما في حكمھ بشكل رئیسي في النقد المحتفظ بھ في حسابات جاریة لدى 

 
 أتعاب إدارة ومصروفات أخرى -۸

یومي مقابل ھذه الخدمات حسبما یحدده یدار الصندوق من قبل مدیر الصندوق. یحتسب الصندوق أتعاب إدارة بشكل 
في السنة من صافي موجودات الصندوق  %۱٫۷٥مدیر الصندوق، بحیث ال تتجاوز المعدل األقصى السنوي بواقع 

 الیومي كما ھو منصوص علیھ في أحكام وشروط الصندوق.
 

عاب اب المراجعة والتدقیق وأتیحق لمدیر الصندوق استرداد المصروفات المنفقة نیابًة عن الصندوق والمتعلقة بأتع
الحفظ واستشارات ومصروفات معالجة البیانات واألتعاب األخرى المماثلة. یقتصر الحد األعلى لمبلغ ھذه المصروفات 

في السنة من صافي موجودات الصندوق في أیام  %۱الذي یستطیع مدیر الصندوق استرداده من الصندوق على نسبة 
 اد ھذه المصروفات من قبل مدیر الصندوق على أساس قیمتھا الفعلیة.التقییم المعنیة. تم استرد

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

 الوحدات. یمكن التنازل عن ھذه الرسوم وفقا لتقدیر مدیر الصندوق. مالكيقبل 
 

، خصص مدیر الصندوق وحدات مقابل تسویة الرسوم اإلداریة وغیرھا من النفقات في كل یوم ۲۰۱٦یولیو  ۲۳ حتى
  .تم تسویة تلك المصروفات نقدا الحقاً في الصندوق. التقییم، والتي تم إعادة استثمارھا 

 
 استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة -۹

 ملخصة فیما یلي:  القطاعالمحتفظ بھا للمتاجرة حسب  اإلستثماراتمكونات 
                                                                                                 

 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ 

 قطاع الصناعة
 من %

 القیمة اإلجمالیة
 

 القیمــــــــة العادلة التكلفـــــــة
    

  ۲۲،۰٥۲   ۲۰،۲٤۳   ۳۸٫۰۷      التشیید والبناء
  ۹،۷۱۲   ٦،۷۳۱   ۱٦٫۷۷      األغذیةالزراعة وصناعة 

  ٦،۰۹۸   ٤،٥۱۱   ۱۰٫٥۳      االستثمار الصناعي
  ٥،۳٥٤   ٦،۲٦۷   ۹٫۲٤        بنك وخدمات مالیة 

  ٥،۲۳۷   ٤،۳۷۱   ۹٫۰٤        صندوق األسھم العادیة
  ٥،۰۱۸   ٤،۹٤۳   ۸٫٦٦        التجزئة

  ٤،٤٤۹   ٦،۲۹۰   ۷٫٦۸        الصناعات البتروكیماویات 
 ۱۰۰      ٥۳،۳٥   ٥٥۷،۹۲۱ 



 للطروحات األولیةي صندوق األھل
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

  ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱الى  ۲۰۱٥نوفمبر  ۸للفترة المنتھیة في 
 مالم یذكر خالف ذلك)(لایر سعودي ألف 

 

۱۲ 

 معامالت وحدات -۱۰
 

 فیما یلي ملخص معامالت الوحدات: 
 ۸المنتھیة في  للفترة 

 ۲۰۱٥نوفمبر 
 دیسمبر ۳۱الى 

 م۲۰۱٦
 وحـــــــــدات
 (باآلالف)

  
 -- الوحدات في بدایة السنة

 ۱۷۱،۰٦٦ وحدات مباعة 
 ۱،٤۳۸ استثمارھا وحدات معاد

 (۱۰۷،٦۳۷) وحدات مستردة
 ٦٤،۸٦۷ في الوحدات الزیادة خالل الفترةصافي 

 ٦٤،۸٦۷ الفترةالوحدات في نھایة 
 

 من وحدات الصندوق. % ٦۰٫٤۱م، یشكل أكبر خمسة حملة وحدات ۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱كما في 
 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة -۱۱
في سیاق العمل المعتاد، یتعامل الصندوق مع بعض األطراف ذات العالقة. إن المعامالت مع األطراف ذات العالقة 

. إن جمیع األطراف ذات العالقة معتمدة من قبل مجلس الشروط واألحكام المعتمدة من قبل إدارة الصندوقتحكمھا 
 إدارة الصندوق.

 
 طبیعة العالقة الطرف ذو العالقة

 مدیر الصندوق األھلي المالیةشركة 
 شریك لمدیر الصندوق البنك األھلي التجاري

 حملة وحدات صندوق األھلي لألسھم المرنة
 حملة وحدات دوق األھلي الخلیجي للنمو والدخل صن

 حملة وحدات صندوق األھلي متعدد للمتاجرة باألسھم الخلیجیة 
 حملة وحدات غیرة والمتوسطة صندوق األھلي السعودي للمساھمة بالشركات الص

 حملة وحدات صندوق األھلي للمتاجرة باألسھم السعودیة
 

المعامالت مع األطراف ذات العالقة الھامة التي أبرمھا الصندوق خالل فترة واألرصدة الناتجة عن ھذه المعامالت 
 ھي كما یلي:

 
 
 
 
 



 للطروحات األولیةي صندوق األھل
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

  ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱الى  ۲۰۱٥نوفمبر  ۸للفترة المنتھیة في 
 مالم یذكر خالف ذلك)(لایر سعودي ألف 

 

۱۳ 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة (تابع)  -۱۱
 

 مبلغ المعامالت طبیعة المعامالت العالقةالطرف ذو 
 قیمة وحدات محتفظ بھا كما في

 دیسمبر ۳۱ 
 م۲۰۱٦ م۲۰۱٦  
    

  ۱،٥۹۲ أتعاب إدارة    شركة األھلي المالیة
مصروفات مدفوعة 
  ۱۷٥ بالنیابة عن الصندوق

    
صندوق األھلي لألسھم 

 المرنة
  ۹،۳۷٤ اشتراك للوحدات 
  ۹،٦٥۳ استرداد للوحدات 

    
صندوق األھلي الخلیجي 

 للنمو والدخل
  ۹،۳۷٤ اشتراك للوحدات 
  ۹،٦٥۳ استرداد للوحدات 

    
صندوق األھلي للمتاجرة 

 باألسھم الخلیجیة
  ۹،۳۷٤ اشتراك للوحدات 
  ۹،٦٥۳ استرداد للوحدات 

    
شركة األھلي السھم 
الشركات الصغیرة 

 والمتوسطة

  ۷،۳۰٤ اشتراك للوحدات 
 استرداد للوحدات 

۷،٥۲۲  
صندوق األھلي للمتاجرة 

 باألسھم السعودیة 
  ۹،۳۷٤ اشتراك للوحدات 
  ۹،٦٥۳ استرداد للوحدات 
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۱٤ 

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

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

 
  خاطر االئتمانم

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

وما في  القیمة الدفتریة للنقد األطراف. في تاریخ قائمة المركز المالي، یتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان متمثلة في
 حكمھ والذي یتمثل في النقد لدى البنوك المودع لدى بنوك محلیة ذات تصنیف ائتماني مرتفع.

 
 خاطر السیولةم

مخاطر السیولة ھي المخاطر الناتجة عن مواجھة الصندوق لصعوبات في الوفاء بإلتزاماتھ التي تحتاج تسویتھا إلى 
 الالزمةخرى. یھدف مدیر الصندوق إلى إدارة مخاطر السیولة من خالل توفیر السیولة نقدیة أو موجودات مالیة أ

للوفاء بالتزاماتھ المالیة عند وحال استحقاقھا، في الظروف العادیة والطارئة بدون تكبد خسائر غیر مقبولة أو اإلضرار 
 بسمعة الصندوق.

 
 أسعار األسھممخاطر 

إن مخاطر أسعار األسھم ھي المخاطر الناتجة تحت تذبذب قیمة األدوات المالیة بسبب التغیرات في أسعار السوق. إن 
استثمارات الصندوق معرضة لمخاطر أسعار السوق الناتجة عن وجود شكوك متعلقة باألسعار المستقبلیة. إن مدیر 

) ۹تثماریة من حیث التوزیع الجغرافي (انظر إیضاح الصندوق یدیر ھذه المخاطر من خالل تنویع المحفظة االس
 الصناعات. وتركز

 إن التأثیر على قائمة الدخل (نتیجة للتغیر في القیمة العادلة لإلستثمارات في أدوات حقوق الملكیة كما في
ثابتة  جمیع المتغیرات األخرىبقاء ، مع ي مؤشرات األسھم استنادا إلى تركز الصناعاتف وذلك بسبب التغیر المحتمل 

 التالي:ھو على النحو 
 
 م۲۰۱٦ التغیر في أسعار السوق 
   

 ٥،۷۹۲ ± ٪۱۰ ± التأثیر على صافي الموجودات
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۱٥ 

 إدارة المخاطر (تابع) -۲۱
 

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

 .للشركةھو العملة الوظیفیة  السعودي اللایر
 

العملة الوظیفیة للصندوق. بناء علیھ ال یوجد مخاطر جوھریة بنفس یتم التعامل فیھا  ومطلوبات الصندوقإن موجودات 
 .على العمالت

 
   آخـر یوم للتقییـم -۱۳

م. ال یوجد تغیر جوھري في صافي قیمة األصول لكل وحدة ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱آخر یوم لتقییم الصندوق للفترة ھو  
 .۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱من وحدات الصندوق بین التقییم األخیر و

 
 اعتماد القوائم المالیة -۱٤

  م.۲۰۱۷ أبریل ۲ھـ الموافق ۱٤۳۸ رجب ٥بتاریخ  الصندوقمدیر قبل  المالیة منتم اعتماد ھذه القوائم 
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