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 شركة األهلي المالية، المملكة العربية السعودية

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

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

 مدير الصندوق من الباطن و/أو مستشارين االستثمار .2

 ال يوجد.

 أنشطة االستثمار  .3

ومن ناحية توزيع . األسهم في وزن االستثمارات زيادة حيث استراتيجيته من على الصندوق أبقى م،2621 من األول النصف اللخ

 واألوروبية اليابانية األسهم في االستثمار فضل فيما األمريكية، األسهم في استثماراته الصندوق خفض االستثمارات جغرافياً،

 العام. من الثاني خالل الربع السعودي كما قام الصندوق بزيادة استثماراته في السوق. الناشئة واألسواق

 أداء الصندوق  .4

و قد أسهمت زيادة االستثمارات . للمؤشر خالل الفترة %22.22 مقابل( الرسوم خصم بعد) %26.11 بنسبة عائداً  الصندوق حقق

 في أوروبا و اليابان و األسواق الناشئة بشكل إيجابي على األداء، بينما كان االستثمار في السوق السعودية سبباً لضعف األداء.

 الصندوقشروط و أحكام  فيتغيرات حدثت  .5

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

 النحو على فيھا يستثمر التي للصناديق اإلدارة رسوم ونسبة سنويا ٪1.25 ھي الصندوق على المحتسبة اإلدارة نسبة رسوم .6

                :التالي

 رسوم اإلدارة الرسوم والمصروفات

أسهم األسواق الناشئةمؤشر صندوق األهلي ل دــــوجــال ي   

دــــوجــال ي صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم السعودية  

دــــوجــال ي صندوق األهلي لمؤشر أسهم آسيا والباسيفيك  

لمؤشر أسهم أمريكا الشماليةصندوق األهلي  دــــوجــال ي   

لمؤشر أسهم أوروباصندوق األهلي  دــــوجــال ي   
 

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

                                                                          القوائم المالية .ب
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 العالميةصندوق األهلي لألسهم 
 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 )غير مراجعة( القوائم المالية

 م2017يونيو  30لى إم 2016سبتمبر  1للفترة من 

 مـع 

 لحملة الوحدات مراجعي الحساباتتقرير 
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 العالميةصندوق األهلي لألسهم 

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 قائمة المركز المالي 

 م2017يونيو  30كما في 

 )مالم يذكر غير ذلك(دوالر أمريكي ألف 

 

  

 إيضاح

 يونيو 30 

 م2017   

 )غير مراجعة(  

   الموجودات

 55 6 النقد وما في حكمه

 4,125 8 استثمارات محتفظ بها للمتاجرة

 4,180  إجمالي الموجودات

   

   المطلوبات

 4  مستحق لحملة الوحدات على حساب اإلستردادات

   

 4,176  صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات 

 3,824 9 باآلالف  –عدد الوحدات القائمة 

 1.0921  أمريكي(للوحدة )دوالر  –صافي قيمة الموجودات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (12( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم الماليـة.
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 العالميةصندوق األهلي لألسهم 

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 )غير مراجعة(قائمة الدخل 

 م2017يونيو  30م الى 2016سبتمبر  1للفترة من 

 مالم يذكر غير ذلك()ألف دوالر أمريكي 

 

  

 

 

 إيضاح

 سبتمبر 1للفترة من 

 لىإم 2016

 يونيو 30

 م2017

 

   إيرادات استثمار

 28  أرباح محققة من استثمارات محتفظ بها للمتاجرة مباعة

 364  أرباح غير محققة من قياس استثمارات محتفظ بها للمتاجرة

 21  إيرادات أخرى

 413  اإليراداتإجمالي 

   

  7 المصروفات 

   

 48  أتعاب إدارة

 6  مصروفات إدارية 

 3  أتعاب تدقيق شرعي

 2  أتعاب مراجعة 

 3  مكافأة أعضاء مجلس إدارة الصندوق 

 1  رسوم هيئة السوق المالية

 63  إجمالي المصروفات

   

 350   صافي الدخل للفترة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (12( إلى )1المرفقة من ) تعتبر اإليضاحات

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم الماليـة.
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 عالميةصندوق األهلي لألسهم ال

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 )غير مراجعة(قائمة التدفقات النقدية 

 م2017يونيو  30م الى 2016سبتمبر  1للفترة من 

 مالم يذكر غير ذلك()ألف دوالر أمريكي 

 

  

 

 

 إيضاح

 سبتمبر 1للفترة من 

 لىإم 2016

 يونيو 30

 م2017

 

   التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 350  صافي الدخل للفترة 

    تسوية لـ:

 (364)  أرباح غير محققة من استثمارات محتفظ بها للمتاجرة

   

  (14) 

   

   التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 (3,761)  الزيادة في االستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة 

 4  الزيادة في المستحق لحملة الوحدات على حساب االستردادات

  (3,771) 

   األنشطة التشغيلية (المستخدم في)صافي النقد 

   

   التمويليةالتدفقات النقدية من األنشطة 

 5,998  متحصالت من وحدات مباعة

 (2,172)  قيمة وحدات مستردة

 3,826  صافي النقد المتوفر من األنشطة التمويلية

   

 55 6   صافي النقص في النقد وما في حكمه والنقد وما في حكمه في نهاية الفترة

 

 

 

 

 

 

 

 (12( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )

 يتجزأ من هذه القوائم الماليـة.جزءاً ال 
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 عالميةصندوق األهلي لألسهم ال

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

  )غير مراجعة(قائمة التغيرات في صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات

 م2017يونيو  30م الى 2016سبتمبر  1للفترة من 

 مالم يذكر غير ذلك()ألف دوالر أمريكي 

 

 

 

 سبتمبر 1 للفترة من

 لىإم 2016

 يونيو 30

 م2017

 

   

 --  صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات في بداية الفترة 

 350  صافي الدخل للفترة

   

   الزيادة في صافي الموجودات عن معامالت الوحدات خالل الفترة 

 5,998  متحصالت من وحدات مباعة

 (2,172)  قيمة وحدات مستردة

  3,826 

 4,176  صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات في نهاية الفترة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (12( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )

جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم الماليـة.



 العالميةصندوق األهلي لألسهم 

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 القوائم المالية  إيضاحات حول

 )غير مراجعة( م2017يونيو  30م الى 2016سبتمبر  1للفترة من 

 ذكر غير ذلك( مالمدوالر أمريكي )ألف 
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  الصـندوق وأنشطته -1

)الصندوق( هو صندوق استثماري مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية، تتم  لألسهم العالمية صندوق األهلي

)مدير الصندوق(، شركة تابعة للبنك األهلي التجاري )البنك( لصالح حملة وحدات  الماليةإدارته بواسطة شركة األهلي 

سوق الالصادرة عن هيئة ستثمار في الصناديق من لوائح اال 30وجب نص المادة الصندوق. تم تأسيس الصندوق بم

 . يةالمال

 

الصادر بتاريخ  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  21

 التعاملأ( 

 ب( الترتيب

 ج(اإلدارة

 د( تقديم المشورة

 هـ( الحفظ

 

تثمار باإلستثمار في وحدات صناديق اإلسعلى المدى البعيد  للمستثمرين نمو في رأس المالتوفير يهدف الصندوق إلى 

 العالمية و / أو األسهم المحلية المتنوعة من حيث التعرضات الجغرافية والقطاعية.

 

 ةذو القعد 4م الموافق 2016أغسطس  8في هيئة سوق المال من قبل  أحكام وشروط الصندوق الموافقة علىتم 

 .م2016سبتمبر  1. بدأ الصندوق نشاطه في هـ1437

 

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

 م. 2017ديسمبر  31التي تنتهي في 

 

 التنظيمية السلطة -2

 24هـ )الموافق  1427ذي الحجة  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 

ن المتطلبات المعدلة والمفصلة لجميع الصناديق داخل م(، التي تتضم2016مايو  23هـ )الموافق  1437شعبان 

 المملكة العربية السعودية.

 

 االشـتراك / االسترداد  -3

)من يوم االثنين الى يوم الخميس على أن تكون تلك لصندوق مفتوح لالشتراك واسترداد الوحدات في كل يوم عمل ا

 داتموجو. يتم تحديد صافي قيمة المتحدة األمريكية( األيام هي أيام عمل في المملكة العربية السعودية والواليات

 تان جميع معامال. تقييم )من يوم األحد الى يوم الخميس على أن تكون تلك األيام هي أيام عمل(الصندوق في كل يوم 

عن طريق قسمة صافي قيمة وذلك العائدة لكل وحدة الموجودات صافي قيمة  إدخالها ضمنشراء / بيع وحدات يتم 

 .قبل هذه المعامالتعلى إجمالي عدد وحدات الصندوق القائمة  الصندوق موجودات



 العالميةصندوق األهلي لألسهم 

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 القوائم المالية  إيضاحات حول

 )غير مراجعة( م2017يونيو  30م الى 2016سبتمبر  1للفترة من 

 ذكر غير ذلك( مالمدوالر أمريكي )ألف 
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 أسس اإلعداد -4

 

 المعايير المحاسبية المطبقة

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

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

كمعلومات إضافية لصالح حملة الوحدات يعرض الصندوق أرقام مقارنة شهر ديسمبر (. 11بتاريخ آخر تقييم )إيضاح 

 في قائمة المركز المالي واإليضاحات المرفقة لها.

 

 أساس القياس

ة، المحاسبي ومفهوم اإلستمراري االستحقاقمبدأ  باستخدامهذه القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية تم إعداد 

 ستثمارات المحتفظ بها ألغراض المتاجرة، والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة. اال باستثناء

 

 عملة العرض والنشاط

لبيانات ا جميعصندوق. تم تقريب للالنشاط الذي يمثل عملة  األمريكيبالدوالر  القوائم المالية األوليةتم عرض هذه 

 ألقرب ألف صحيح. بالدوالر األمريكي المالية المعروضة

 

 إستخدام األحكام والتقديرات

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

إستخدام األحكام والتقديرات واإلفتراضات التي قد تؤثر في تطبيق السياسات المحاسبية وعلى المبالغ المبينة للموجودات 

تتم مراجعة التقديرات  .فات. قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديراتوالمطلوبات واإليرادات والمصرو

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

 .المستقبلية التي تتأثر بها

 

 تقييم الموجودات المالية

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

المحتفظ ثمارات ستات المالية للصندوق، باستثناء االبين المشاركين في السوق بتاريخ القياس. تتم المحاسبة عن األدو

رى إدارة القيمة الدفترية والقيمة العادلة. وت ، على أساس التكلفة التاريخية، قد تنشأ فروقات بين تقديراتبها للمتاجرة

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

 

العادلة باستخدام تدرج القيمة العادلة التالي الذي يعكس أهمية المعطيات المستخدمة عند  ةيقوم الصندوق بقياس القيم

 إجراء تلك القياسات:

 

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

 والمطلوبات المتماثلة.

 ة بناء على معطيات بخالف األسعار المدرجة التي تدخل تحت المستوى المستوى الثاني: قياس القيمة العادل

األول، والتي يمكن مالحظتها للموجودات والمطلوبات، إما مباشرة )مثل األسعار( أو بطريقة غير مباشرة )مثل 

 المشتقة من األسعار(. 

 قية ال تستند إلى أي بيانات سو المستوى الثالث: قياس القيمة العادلة بناء على معطيات للموجودات والمطلوبات

  يمكن مالحظتها )مثل المعطيات التي ال يمكن مالحظتها(.

 

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

 التدرج.



 العالميةصندوق األهلي لألسهم 

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 القوائم المالية  إيضاحات حول

 )غير مراجعة( م2017يونيو  30م الى 2016سبتمبر  1للفترة من 

 ذكر غير ذلك( مالمدوالر أمريكي )ألف 
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 السياسات المحاسبية الهامة  -5

  .األولية الواردة أدناه بشكل ثابت لجميع الفترات المعروضة في هذه القوائم الماليةتم تطبيق السياسات المحاسبية 

 

 استثمارات محتفظ بها للمتاجرة  -أ

يتم تصنيف األوراق المالية المدرجة أو المتداولة في األسواق المالية، كأوراق مالية محتفظ بها للمتاجرة ويتم 

العادلة للمبلغ المدفوع ويتم قياسها الحقا بالقيمة العادلة. يتم إدراج التغيرات االعتراف مبدئيا بالتكلفة، وهي القيمة 

ققة والتي تتكون من أرباح وخسائر غير مح، العادلة لالستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة )"االستثمارات"( في القيمة

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

 

 معامالت االستثمار -ب

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

 النصوص التعاقدية لألداة.

 

 في الموجودات المالية الهبوط -ج

لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن أصل مالي محدد قد يتم إجراء تقييم في تاريخ الميزانية العمومية 

تنخفض قيمته. في حالة وجود مثل هذا الدليل، تسجل أي خسائر انخفاض القيمة في قائمة الدخل. إذا كان 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية، يتم تحديد انخفاض على النحو التالي:

 

في القيمة هو الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة، بعد  الهبوطعادلة فإن افي حالة الموجودات المدرجة بالقيمة ال (أ

 المعترف بها مسبقا بقائمة الدخل. الهبوطخصم أي خسائر 

في القيمة هو الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية  الهبوطفي حالة الموجودات المدرجة بالتكلفة فإن  (ب

 ومة حسب سعر السوق الحالي لموجودات مالية مماثلة.للتدفقات النقدية المستقبلية المخص

ج( في حالة الموجودات المدرجة بالتكلفة المستنفذة فإن الهبوط في القيمة هو الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة 

 الحالية للتدفقات النقدية المخصومة طبقاً لسعر الفائدة األصلي الفعال.

 

 إلغاء االثبات -د

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

 الموجودات المالية( في حالة:

 إنتهاء حقوق الحصول على التدفقات النقدية من األصل. أو (أ

 في حين تحويل حقوق الصندوق للحصول على التدفقات النقدية من األصل؛ و (ب

( لم يقوم الصندوق بتحويل أو بلصندوق كافة المخاطر والمنافع لألصل، أو )( في حين تحويل اأج( إما )

 اإلحتفاظ بكافة المخاطر والمنافع لألصل ولكن حولت السيطرة على األصل. 

 

عندما يقوم الصندوق بتحويل حقوق الحصول على التدفقات النقدية من األصل.  ولم يقوم بتحويل أو اإلحتفاظ 

فع من األصل ولم يقوم بتحويل السيطرة على األصل، فإنه يتم اإلعتراف باألصل الى حد بكافة المخاطر والمنا

 المشاركة المستمرة في األصل.
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 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 القوائم المالية  إيضاحات حول
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 السياسات المحاسبية الهامة )تابع(   -5

 

 االعتراف باإليرادات -ه

ت األرباح أما توزيعاستثمارات المباعة على أساس متوسط التكلفة. باألرباح والخسائر المحققة من االيتم االعتراف 

 فيتم االعتراف بها عندما يحق للصندوق استالمها.

 

يتم إثبات الزيادة أو النقص في الفرق بين التكلفة والقيمة السوقية لمحفظة استثمارات الصندوق كتغيرات في القيمة 

 ستثمارات في قائمة الدخل.لالالعادلة 

 

 تحويل العمالت األجنبية -و

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

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

مة عمالت األجنبية في قائالصرف السائدة في تاريخ قائمة المركز المالي. تدرج الفروقات الناتجة عن تحويل ال

 الدخل.

 

  الضريبة /الزكاة -ز

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

 القوائم المالية المرفقة.

 

 النقد وما في حكمه -ح

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

 

 صافي قيمة األصل للوحدة -ط

يتم احتساب صافي قيمة األصل للوحدة الواحدة بقسمة صافي األصل المستحقة لحملة الوحدات بقائمة المركز  

 .للفترةالمال على عدد الوحدات القائمة في نهاية 

 

 المخصصات والمستحقات  -ي

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

 تعاقدي يمكن تقدير مبلغه بشكل موثوق

 

 المقاصة -ك

يتم إجراء مقاصة بين مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي فقط 

يكون لدى الصندوق نية لتسويتها  عند وجود حق نظامي ملزم إجراء مقاصة لتلك المبالغ المدرجة وكذلك عندما

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

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

 من مجموعة تعامالت مثيلة.أو أرباح أو خسائر ناشئة 
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 النقد وما في حكمه -6

يتمثل النقد وما في حكمه بشكل رئيسي في النقد المحتفظ به في حسابات جارية لدى البنك األهلي التجاري )طرف ذو 

 عالقة(.

 

 أتعاب إدارة ومصروفات أخرى -7

مقابل هذه الخدمات حسبما يحدده يدار الصندوق من قبل مدير الصندوق. يحتسب الصندوق أتعاب إدارة بشكل يومي 

في السنة من صافي موجودات الصندوق  %1.25مدير الصندوق، بحيث ال تتجاوز المعدل األقصى السنوي بواقع 

 اليومي كما هو منصوص عليه في أحكام وشروط الصندوق.

 

وأتعاب  ب المراجعة والتدقيقكما يحق لمدير الصندوق استرداد المصروفات المنفقة نيابًة عن الصندوق والمتعلقة بأتعا

الحفظ واالستشارات ومصروفات معالجة بيانات واألتعاب األخرى المماثلة. يقتصر الحد األعلى لمبلغ هذه المصروفات 

في السنة من صافي موجودات الصندوق في  %0.5الذي يستطيع مدير الصندوق استرداده من الصندوق على نسبة 

 داد هذه المصروفات من قبل مدير الصندوق على أساس قيمتها الفعلية.أيام التقييم المعنية. تم استر

 

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

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

 

، خصص مدير الصندوق وحدات مقابل تسوية الرسوم اإلدارية وغيرها من النفقات في كل يوم م2016يوليو  23 في

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

 

 استثمارات  -8

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

 

 م )غير مراجعة(2017يونيو  30 

  

 قيمةمن  %

 القيمة العادلة التكلفة اإلجمالية اإلستثمار

    صناديق تدار من قبل مدير الصندوق

    

 1,523 1,404 36.92 صندوق األهلي لمؤشر أسهم أمريكا الشمالية

 1,120 1,001 27.15 صندوق األهلي لمؤشر أسهم أوروبا

 622 556 15.08 أسهم آسيا والباسيفيكصندوق األهلي لمؤشر 

 470 425 11.39 صندوق األهلي لمؤشر أسهم األسواق الناشئة

 390 375 9.46 صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم السعودية

 100 3,761 4,125 
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 معامالت الوحدات  -9

 الوحدات: معامالتفيما يلي ملخص 

 

 
سبتمبر  1للفترة من 

يونيو  30م الى 2016

 م2017

 وحــــدات

 )باآلالف(

  

  الوحدات في بداية الفترة 

  

 5,988 وحدات مباعة

 (2,164) وحدات مستردة

 3,824 في الوحدات خالل الفترة الزيادةصافي 

  

 3,824  الوحدات في نهاية الفترة

 

 .%38.76 نسبة أكبر خمسة حمة وحدات يمثلم، 2017يونيو  30كما في 

 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة -10

سياق العمل المعتاد، يتعامل الصندوق مع بعض األطراف ذات العالقة على أساس الشروط واألحكام الموافق عليها في 

 للصندوق. إن جميع األطراف ذات العالقة معتمدة من قبل مجلس إدارة الصندوق.

 

 طبيعة العالقة الطرف ذو العالقة

 مدير الصندوق شركة األهلي المالية

 صندوقشريك لمدير ال البنك األهلي التجاري

 حملة وحدات صندوق األهلي متعدد األصول المتحفظ

 

 .8و  6القة مفصح عنها في اإليضاح رقم باإلضافة لإليضاح المبين أدناه، األرصدة مع األطراف ذات الع
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 مع أطراف ذات عالقة )تابع( معامالت -10

 

 األرصدة الناتجة عنها من تلك المعامالت: لعالقة مع الصندوق خالل الفترة وإن المعامالت الهامة مع األطراف ذات ا

 طبيعة المعامالت الطرف ذو العالقة

  مبلغ المعامالت

 

 قيمة وحدات محتفظ 

 بها كما في

 يونيو 30 

 م2017  

 

 م2017

  48 أتعاب إدارة   التجاريالبنك األهلي 

    

مصروفات مدفوعة بالنيابة  

 -- 15 عن الصندوق

    

صندوق األهلي متعدد 

 األصول المتحفظ

  2,000 اشتراك الوحدات

 -- 2,007 استرداد الوحدات

 

 آخـر يوم للتقييـم    -11

جوهرية في قيمة الموجودات الصافية لكل ليس هناك تغيرات . م2017يونيو  22آخر يوم لتقييم الصندوق للفترة هو 

 م.2017يونيو  30وحدة ما بين اخر تقييم للصندوق وتقييم 
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