
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صندوق األھلي للطروحات األولیة
  (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 القوائم المالیة األولیة (غیر مراجعة)
 م۲۰۱٦ یونیو ۳۰لى إ م۲۰۱٥نوفمبر  ۸للفترة من 

 مـع 
 المحدود لحملة الوحداتتقریر الفحص 

 
 

   
     
     
     
      
    
     
    
      
      
      
     
     
     
     
  
    
     
     
      
      
     
   

    
    
    





 

۲ 

 صندوق األھلي للطروحات األولیة 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 قائمة المركز المالي األولیة 
 م۲۰۱٦یونیو  ۳۰كما في 

 ألف لایر سعودي
 

 إیضاح 
 یونیو ۳۰

 م۲۰۱٦
 (غیر مراجعة)  
   

   الموجـودات :
 ۱۳٫۳۷۹ ۷ نقد وما في حكمھ

 ٦٥٫۸۳۷ ۹ محتفظ بھا للمتاجرة استثمارات
 ٥۳۱  توزیعات أرباح مستحقة 

   
 ۷۹٫۷٤۷  صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات

 ۸۸٫۳٤۷ ۱۰ باأللف –عدد الوحدات القائمة 

 ۰٫۹۰۲۷  للوحدة (لایر سعودي) –صافي قیمة الموجودات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

۳ 

 صندوق األھلي للطروحات األولیة
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 قائمة الدخل األولیة (غیر مراجعة)
 م۲۰۱٦یونیو  ۳۰ إلى م۲۰۱٥نوفمبر  ۸للفترة من 

 ألف لایر سعودي
 

 إیضاح 

نوفمبر  ۸للفترة من 
 لىإ م۲۰۱٥

 یونیو ۳۰
 م۲۰۱٦

   
   ستثماراإیرادات 

 ۱٫۳٥۰  توزیعات أرباح   من دخل
 )۷٫٤٦۲(  مباعة  محققة من استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة خسائر

 )۲٫۳۳٤(  خسائر غیر محققة من قیاس استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة

 )۸٫٤٤٦(  اإلیرادات إجمالي
   

  ۸ المصروفات
 ۱٫۱۲٥  أتعاب إدارة

 ۱۰  مراجعةأتعاب 
 ۱٤  أتعاب تدقیق شرعي

 ٤٥  مجلس إدارة الصندوق مكافأة أعضاء
 ٥  أتعاب ھیئة السوق المالیة

 ۹  مصروفات إداریة

 ۱٫۲۰۸  إجمالي المصروفات
   

 )۹٫٦٥٤(  صافي (الخسارة) للفترة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 



 

٤ 

 صندوق األھلي للطروحات األولیة
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 قائمة التدفقات النقدیة األولیة (غیر مراجعة)
 م ۲۰۱٦یونیو  ۳۰إلى  م۲۰۱٥نوفمبر  ۸للفترة من 

 ألف لایر سعودي
 

 إیضاح 

نوفمبر  ۸للفترة من 
 لىإ م۲۰۱٥

 یونیو ۳۰
 م۲۰۱٦

   
   التدفقات النقدیة من األنشـطة التشـغیلیة:

 )۹٫٦٥٤(  صافي (الخسارة) للفترة 
   :ـتسویة ل

 ۱٫۲۰۸  مصروفات غیر نقدیة
 ۲٫۳۳٤  أرباح غیر محققة من استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة 

  )٦٫۱۱۲( 
   التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة:

 )٦۸٫۱۷۱(  محتفظ بھا للمتاجرةالستثمارات االالزیادة في 
 )٥۳۱(  في توزیعات أرباح مستحقة  الزیادة

 )۷٤٫۸۱٤(  صافي النقد المستخدم في األنشطة التشـغیلیة        

   
   التدفقات النقدیة من األنشـطة التمویلیــة:

 ۱٦۱٫٥٥۲  متحصالت من وحدات مباعة
 )۷۱٫٥۳۸(  قیمـة الوحـدات المســتردة

 )۱٫۸۲۱(  اشتراكرسوم 

 ۸۸٫۱۹۳  صافي النقد المتوفر من األنشـطة التمویلیة

   

 ۱۳٫۳۷۹ ۷ النقـد وما في حكمـھ في نھایة الفترة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

٥ 

 صندوق األھلي للطروحات األولیة
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 قائمة التغیرات في صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات األولیة (غیر مراجعة)
 م ۲۰۱٦یونیو  ۳۰إلى  م۲۰۱٥نوفمبر  ۸للفترة من 

 ألف لایر سعودي
 

 إیضاح 

 نوفمبر ۸للفترة من 
 لىإ م۲۰۱٥

 یونیو ۳۰
 م۲۰۱٦

   
   

 )۹٫٦٥٤(  للفترة (الخسارة)صافي 
   

  ۱۰ في صافي الموجودات عن المعامالت في الوحدات خالل الفترةالزیادة 
   

 ۱٦۱٫٥٥۲  متحصالت من وحدات مباعـة
 ۱٫۲۰۸ ۸ قیمة الوحدات المعاد اسـتثمارھا

 )۷۱٫٥۳۸(  قیمة الوحدات المســتردة
 )۱٫۸۲۱(  اشتراكرسوم 

  ۸۹٫٤۰۱ 

 ۷۹٫۷٤۷  في نھایة الفترة (غیر مراجعة)الوحدات  العائدة لحملة قیمة الموجودات يصاف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



  للطروحات األولیةصندوق األھلي 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة
  (غیر مراجعة)م ۲۰۱٦یونیو  ۳۰إلى  ۲۰۱٥نوفمبر  ۸للفترة من 

 ألف لایر سعودي
 

٦ 

 الصـندوق وأنشطتھ -۱
(الصندوق) ھو صندوق استثماري مفتوح متوافق مع أحكام الشریعة اإلسالمیة،  األھلي للطروحات األولیةصندوق 

(مدیر الصندوق)، شركة تابعة للبنك األھلي التجاري (البنك) لصالح حملة  المالیةتتم إدارتھ بواسطة شركة األھلي 
ستثمار في الصنادیق الصادرة عن وائح اال(ب) من ل ٥وحدات الصندوق. تم تأسیس الصندوق بموجب نص المادة 

 ھیئة سوق المال. 
 

الصادر بتاریخ  ۲۰۰٥-۸۳-۲شركة األھلي المالیة تعتبر ھي أمین حفظ الصندوق. وفقاً لقرار ھیئة سوق المال رقم 
 م) یعمل مدیر الصندوق على نشاطات األوراق المالیة التالیة:۲۰۰٥یونیو  ۲۸ھـ (۱٤۲٦جمادي األول  ۲۱

 تغطیةعھد أ) مت
 ب) الترتیب

 ج)اإلدارة
 د) تقدیم المشورة

 ھـ) الحفظ
 

أولیة  طروحاتمن خالل االستثمار في  المدى البعیدخالل المستثمرین  نمو في رأس المال وفیریھدف الصندوق إلى ت
الثة من ثوالتي لم یمض على إدراجھا في السوق أكثر  تتوافق أعمالھا مع أحكام الشریعةالتي للشركات السعودیة 

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

من مؤسسة النقد العربي السعودي ووافقت علیھا الحقا ھیئة  في األصل شروط وأحكام الصندوقالموافقة على تم 
ـ (الموافق ۱٤۳٦ذي الحجة  ۱السوق المالیة علیھا بموجب خطابھا المؤرخ في  ). باشر الصندوق م۲۰۱٥ سبتمبر ۱٤ھ

 م.۲۰۱٥ نوفمبر ۸نشاطھ في 
 

بالضرورة مؤشراً على النتائج المتوقعة للسنة م ۲۰۱٦یونیو  ۳۰إلى  م۲۰۱٥نوفمبر  ۸لفترة من اقد ال تكون نتائج 
 م. ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱المالیة التي تنتھي في 

   
 السلطة التنظیمیة  -۲

دیسمبر  ۲٤ھـ (الموافق ۱٤۲۷ذي الحجة  ۳تاریخ  ۲۰۰٦-۲۱۹-۱بموجب القرار رقم  ألنظمةیخضع الصندوق          
 م) والذي یحدد بالتفصیل المتطلبات المتعلقة بكافة الصنادیق داخل المملكة العربیة السعودیة.۲۰۰٦

 
 
 
 
 
 



  للطروحات األولیةصندوق األھلي 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة
  (غیر مراجعة)م ۲۰۱٦یونیو  ۳۰إلى  ۲۰۱٥نوفمبر  ۸للفترة من 

 ألف لایر سعودي
 

۷ 

 التغیرات في شروط وأحكام الصندوق -۳
الصندوق بإدخال بعض التعدیالت على شروط وأحكام الصندوق.  م، قام مدیر۲۰۱٦یونیو  ۳۰خالل الفترة المنتھیة في 

یتعلق التغییر في الشروط واألحكام بتغییر مراجع حسابات للصندوق. لیس للتغییر في الشروط واألحكام أي أثر على 
 .األولیة ھذه القوائم المالیة

 
وقام  م۲۰۱٦مایو  ۲ طابھا المؤرخ فيبموجب ختمت الموافقة على تغییر مراجع الحسابات من قبل ھیئة سوق المال 

المعدلة واألحكام الشروط تصبح . م۲۰۱٦مایو  ۳ بموجب خطابھ المؤرخ فيحملة الوحدات  خطارمدیر الصندوق بإ
 .م۲۰۱٦یولیو  ۳ساریة المفعول من 

 
 االشـتراك / االسترداد  -٤

یتم تحدید صافي قیمة الموجودات للصندوق في  .كل یوم عمل سعوديالصندوق مفتوح لالشتراك واسترداد الوحدات  
العائدة لكل وحدة عن طریق الموجودات لغرض شراء / بیع وحدات یتم تحدید صافي قیمة كل یوم عمل سعودي. 

 على إجمالي عدد وحدات الصندوق القائمة في تاریخ المعاملة.الصندوق  موجوداتقسمة صافي قیمة 
    
 أسس اإلعداد -٥

 
 بیة المطبقةالمعاییر المحاس

تم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة وفقاً لمعاییر المحاسبة المتعارف علیھا بالمملكة العربیة السعودیة الصادرة عن 
یة بتاریخ آخر لسنة المنتھالھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین. یقوم الصندوق بإعداد قوائمھ المالیة األولیة كما في ول

بما أن ھذه القوائم المالیة األولیة األولى للصندوق لذلك ال یوجد بیانات مقارنة ضمن ھذه القوائم  .)۱۲(إیضاح  تقییم
   المالیة األولیة.

 
 أسس القیاس

تم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة على أساس التكلفة التاریخیة بإستخدام مبدأ اإلستحقاق المحاسبي ومفھوم 
 ستثمارات المحتفظ بھا للمتاجرة، والتي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة. االاإلستمراریة، بإستثناء 

 
 عملة العرض والنشاط

لمالیة للصندوق. تم تقریب جمیع البیانات انشاط العملة السعودي الذي یمثل باللایر  تم عرض ھذه القوائم المالیة األولیة
 المعروضة باللایر السعودي ألقرب ألف صحیح.

 
 
 
 
 



  للطروحات األولیةصندوق األھلي 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة
  (غیر مراجعة)م ۲۰۱٦یونیو  ۳۰إلى  ۲۰۱٥نوفمبر  ۸للفترة من 

 ألف لایر سعودي
 

۸ 

 اإلعداد (تابع) أسس   -٥
 

 إستخدام األحكام والتقدیرات
یتطلب إعداد القوائم المالیة وفقاً للمعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا والمطبقة في المملكة العربیة السعودیة من اإلدارة 

 التي قد تؤثر في تطبیق السیاسات المحاسبیة وعلى المبالغ المبینة للموجودات إستخدام األحكام والتقدیرات واإلفتراضات
  .والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلیة عن تلك التقدیرات

 ةتتم مراجعة التقدیرات واإلفتراضات المتعلقة بھا على أساس مستمر. یتم إظھار مراجعة التقدیرات المحاسبیة في فتر
معلومات حول المجاالت الھامة للتقدیرات وحاالت عدم التأكد واألحكام المراجعة والفترات المستقبلیة التي تتأثر بھا. ال

لیة متفقھ مع الیة األوالھامة عند تطبیق السیاسات المحاسبیة والتي لھا تأثیراً جوھریاً على المبالغ المدرجة في القوائم الم
 .م۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱تلك المستخدمة في إعداد القوائم المالیة السنویة للصندوق للسنة المنتھیة في 

 
 تقییم الموجودات المالیة

القیمة العادلة ھي القیمة التي سیتم استالمھا مقابل بیع أصل ما أو دفعھا مقابل تحویل التزام ما ضمن معاملة منتظمة 
المحتفظ ثمارات ستات المالیة للصندوق، باستثناء االركین في السوق بتاریخ القیاس. تتم المحاسبة عن األدوبین المشا

، على أساس التكلفة التاریخیة، قد تنشأ فروقات بین تقدیرات القیمة الدفتریة والقیمة العادلة. وترى إدارة بھا للمتاجرة
 الصندوق ال تختلف بصورة جوھریة عن قیمتھا الدفتریة.العادلة لموجودات ومطلوبات  ةالصندوق أن القیم

 
العادلة باستخدام تسلسل القیاس الھرمي التالي والذي یعكس أھمیة المدخالت المستخدمة  ةیقوم الصندوق بقیاس القیم
 عند إجراء تلك القیاسات:

في سوق نشط للموجودات المستوى األول: أسس قیاس القیمة العادلة بناء على السعر المدرج (غیر المعدل)  •
 والمطلوبات المتماثلة.

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

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

  ملحوظة (مثل المدخالت غیر الممكن مالحظتھا). 
 

األول في  ت المستوىیتم تصنیف جمیع موجودات الصندوق المالیة المدرجة بالقیمة العادلة كما في تاریخ التقریر تح
      التسلسل الھرمي.

 
 
 
 
 
 



  للطروحات األولیةصندوق األھلي 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة
  (غیر مراجعة)م ۲۰۱٦یونیو  ۳۰إلى  ۲۰۱٥نوفمبر  ۸للفترة من 

 ألف لایر سعودي
 

۹ 

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

 
 استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة  -أ

ا ستثمارات محتفظ بھا للمتاجرة وتقاس مبدئیاالمتداولة أو قابلة للمتاجرة في سوق األسھم ك ستثماراتتصنف اال
ارات مبالتكلفة. مع األخذ في االعتبار القیمة العادلة وتقاس الحقا بالقیمة العادلة. التغیرات في القیمة العادلة لالستث

م محققة تندرج في قائمة الدخل. یتخسائر غیر اح وتتكون من أرب التيستثمارات")، والمحتفظ بھا للمتاجرة ("اال
ستثمارات المباعة بالفرق بین متحصالت البیع والتكلفة وتحدد على أساس دید األرباح والخسائر المحققة لالتح

 المتوسط المرجح.
 

 ستثمارمعامالت اال -ب
 ستثمار اعتبارا من تاریخ المتاجرة.یتم احتساب معامالت اال

 
 الموجودات المالیةالھبوط في قیمة  -ج

یتم إجراء تقییم في تاریخ قائمة المركز المالي لتحدید ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على أن أصل مالي محدد 
قد تنخفض قیمتھ. في حالة وجود مثل ھذا الدلیل، تسجل أي خسائر ھبوط في قائمة الدخل. إذا كان ھناك ھبوط 

 لھبوط على النحو التالي:قیمة الموجودات المالیة، یتم تحدید ھذا ا
عد ب في حالة الموجودات المدرجة بالقیمة العادلة فإن الھبوط في القیمة ھو الفرق بین التكلفة والقیمة العادلة , )أ

 خصم أي خسائر ھبوط المعترف بھا مسبقا بقائمة الدخل.
الیة الدفتریة والقیمة الحفي حالة الموجودات المدرجة بالتكلفة فإن الھبوط في القیمة ھو الفرق بین القیمة  )ب

 للتدفقات النقدیة المستقبلیة المخصومة حسب سعر السوق الحالي لموجودات مالیة مماثلة.
ج) في حالة الموجودات المدرجة بالتكلفة المستنفذة فإن الھبوط في القیمة ھو الفرق بین القیمة الدفتریة والقیمة 

 الفائدة األصلي الفعال. الحالیة للتدفقات النقدیة المخصومة طبقاً لسعر
 

 لغاء االثباتإ -د
یتم الغاء اثبات األصل المالي (أو، عندما یكون منطبقا، جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة مماثلة من 

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

 بدفع تدفقات النقدیة مستلمة بالكامل بدون تأخیر جوھري لطرف ثالث؛ و
) لم یقوم الصندوق بتحویل أو iiالمنافع لألصل، أو (ین تحویل الصندوق كافة المخاطر و) في حiج) إما (

وق في حین تحویل حقوق الصند ل ولكن حولت السیطرة على األصل.اإلحتفاظ بكافة المخاطر والمنافع لألص
أو حتى لم یحول أو أستلم كل من المخاطر والمنافع لألصل أو  ،للحصول على التدفقات النقدیة من األصل

 تحویل التحكم في األصل.
 

فاظ بكافة ویل أو اإلحتعندما یقوم الصندوق بتحویل حقوق الحصول على التدفقات النقدیة من األصل، ولم یقوم بتح
المخاطر والمنافع من األصل ولم یقوم بتحویل السیطرة على األصل، یتم اإلعتراف باألصل الى حد المشاركة 

 المستمرة في األصل. 
 



  للطروحات األولیةصندوق األھلي 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة
  (غیر مراجعة)م ۲۰۱٦یونیو  ۳۰إلى  ۲۰۱٥نوفمبر  ۸للفترة من 

 ألف لایر سعودي
 

۱۰ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)  -٦
 
 االعتراف اإلیرادات -ه

المباعة على أساس متوسط التكلفة. أما توزیعات األرباح  ستثماراتالمحققة من االیتم االعتراف باألرباح والخسائر 
 فیتم االعتراف بھا عندما یحق للصندوق استالمھا.

 
تغیرات في القیمة وق كیتم إثبات الزیادة أو النقص في الفرق بین التكلفة والقیمة السوقیة لمحفظة استثمارات الصند

 ستثمارات في قائمة الدخل.العادلة لال
 

 ت األجنبیةتحویل العمال -و
یجرى تسجیل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة في الدفاتر بأساس أسعار الصرف السائدة بتاریخ تلك 
المعامالت. أما الموجودات والمطلوبات ذات الطبیعة النقدیة التي تتم بالعمالت األجنبیة فیجري تحویلھا بأسعار 

درج الفروقات الناتجة عن تحویل العمالت األجنبیة في قائمة الصرف السائدة في تاریخ قائمة المركز المالي. ت
 الدخل.

 
  الضریبة /الزكاة -ز

تعد الزكاة / الضریبة إلتزاماً على حاملي الوحدات، وبالتالي ال یتم تكوین مخصص لمثل ھذه اإللتزامات في ھذه 
 القوائم المالیة المرفقة.

 
 النقد وما في حكمھ -ح

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

 صافي قیمة الموجودات للوحدة -ط
الصندوق مفتوح لالكتتاب والبیع للوحدات في كل یوم عمل سعودي. یتم احتساب صافي قیمة الموجودات للوحدة 

یة ائمة في نھاالواحدة بقسمة صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات بقائمة المركز المالي على عدد الوحدات الق
 .الفترة

 
 المخصصات والمستحقات  -ي

یتم االعتراف بالمخصصات والمستحقات إذا ظھر نتیجة ألحداث سابقة أن لدى الصندوق التزام حالي قانوني أو 
 .تعاقدي یمكن تقدیر مبلغھ بشكل موثوق

 
 المقاصة -ك

الصافي في قائمة المركز المالي فقط یتم إجراء مقاصة بین مبالغ الموجودات والمطلوبات المالیة ویدرج المبلغ 
عند وجود حق نظامي ملزم إجراء مقاصة لتلك المبالغ المدرجة وكذلك عندما یكون لدى الصندوق نیة لتسویتھا 

. یتم إدراج اإلیرادات والمصروفات على على أساس الصافي أو بیع الموجودات لتسدید المطلوبات في آن واحد
بذلك المعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا والمطبقة في المملكة العربیة السعودي، أساس الصافي فقط عندما تسمح 

 أو أرباح أو خسائر ناشئة من مجموعة تعامالت مثیلة.
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۱۱ 

 ما في حكمھالنقد و -۷
 .بنك محليما في حكمھ بشكل رئیسي في النقد المحتفظ بھ في حسابات جاریة لدى یتمثل النقد و

 
 أتعاب إدارة ومصروفات أخرى -۸

یدار الصندوق من قبل مدیر الصندوق. یحتسب الصندوق أتعاب إدارة مرتین في األسبوع مقابل ھذه الخدمات حسبما 
كما ھو منصوص علیھ في في السنة  %۱٫۷٥یحدده مدیر الصندوق، بحیث ال تتجاوز المعدل األقصى السنوي بواقع 

 أحكام وشروط الصندوق.
 

وفات المنفقة نیابًة عن الصندوق والمتعلقة بأتعاب المراجعة والتدقیق وأتعاب كما یحق لمدیر الصندوق استرداد المصر
واألتعاب األخرى المماثلة. یقتصر الحد األعلى لمبلغ ھذه المصروفات  معالجة البیاناتومصروفات  واستشارات الحفظ

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

 
یتم تخصیص وحدات لمدیر الصندوق سداداً ألتعاب اإلدارة والمصروفات األخرى في كل یوم تقییم، ویعاد استثمار 

 ھذه الوحدات في الصندوق.
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 محتفظ بھا للمتاجرة اراتستثما -۹
 ستثمارات المحتفظ بھا للمتاجرة حسب القطاع ملخصة فیما یلي: مكونات اال

 
 م (غیر مراجعة)۲۰۱٦یونیو  ۳۰ 

 
 القطاع

 من القیمة %
 التكلفة اإلجمالیة

 
 القیمة العادلة

    
 ۲۳,۳۲٦ ۲۳,٥۹۰ ۳٥٫٤۳ بناء وإنشاءات

 ۱٥,۹۱۷ ۱٥,٦۹۷ ۲٤٫۱۸ خدمات مصرفیة ومالیة
 ۱۱,٤۳۲ ۱۰,۸٤۸ ۱۷٫۳٦ زراعة ومواد غذائیة

 ٥,۹۲۳ ٦,۲۹۰ ۹٫۰۰ صناعات بتروكیمیائیة
 ٥,۲۳۳ ۷,٦٦۰ ۷٫۹٥ استثمارات صناعیة

 ٤,۰۰٦ ٤,۰۸٦ ٦٫۰۸ تجزئة
 ۱۰۰ ٦۸,۱۷۱ ٦٥,۸۳۷ 

 
 الوحدات معامالت -۱۰

 الوحدات: معامالتفیما یلي ملخص 
 

نوفمبر  ۸للفترة من  
 ۳۰إلى  م۲۰۱٥

 یونیو
 م۲۰۱٦

  
 -- الوحدات في بدایة الفترة

  
 ۱۷۰٫٥۷٥ مباعةوحدات 

 ۱٫۳٤۰ وحدات معاد استثمارھا
 )۸۳٫٥٦۸( وحدات مستردة

 ۸۸٫۳٤۷ خالل الفترة في الوحدات الزیادةصافي 

 ۸۸٫۳٤۷ الوحدات في نھایة الفترة
 

 من وحدات الصندوق. %٦۰٫۷٥ وحدات یمثلونأكبر خمسة من حملة یشكل م، ۲۰۱٦یونیو  ۳۰كما في 
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 معامالت مع أطراف ذات عالقة -۱۱
سیاق العمل المعتاد، یتعامل الصندوق مع بعض األطراف ذات العالقة على أساس الشروط واألحكام الموافق علیھا في 

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

 طبیعة العالقة الطرف ذو العالقة
  

 مدیر الصندوق شركة األھلي المالیة
 دوقلصنشریك لمدیر ا البنك األھلي التجاري
 شركة زمیلة للشریك شركة األھلي للتكافل

 فرع  البنك األھلي التجاري السعودي ـ البحرین
 حملة وحدات صندوق األھلي المرن لألسھم السعودیة
 حملة وحدات صندوق األھلي الخلیجي للنمو والدخل

 حملة وحدات صندوق األھلي للمتاجرة باألسھم الخلیجیة
 حملة وحدات صندوق األھلي ألسھم الشركات السعودیة الصغیرة والمتوسطة

 حملة وحدات صندوق األھلي للمتاجرة باألسھم السعودیة
 

الناتجة عنھا من تلك المعامالت  األرصدةلعالقة مع الصندوق خالل الفترة وإن المعامالت الھامة مع األطراف ذات ا
 كما یلي:

 

 طبیعة المعامالت ذو العالقة الطرف
 مبلغ

 المعامالت

 قیمة وحدات
محتفظ بھا كما 

 یونیو ۳۰في 
 م۲۰۱٦ م۲۰۱٦  
    

  ۱,۱۲٥ أتعاب إداریة شركة األھلي المالیة 
 ٤,٦۱٤ ۸۳ مصروفات مدفوعة بالنیابة عن الصندوق 

    
المرن لألسھم صندوق األھلي 

 السعودیة
  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

    
صندوق األھلي ألسھم الشركات 

 السعودیة الصغیرة والمتوسطة
  ۷,۳۰٤ اشتراك للوحدات
 -- ۷,٥۲۲ استرداد للوحدات

    
صندوق األھلي للمتاجرة باألسھم 

 السعودیة
  ۹,۳۷٤ اشتراك للوحدات
 -- ۹,٦٥۳ استرداد للوحدات
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۱٤ 

 آخـر یوم للتقییـم    -۱۲
 م۲۰۱٦یونیو  ۳۰آخر یوم لتقییم الصندوق للفترة ھو 

 
 اعتماد القوائم المالیة -۱۳

 أغسطس ۱۰ الموافقھـ ۱٤۳۷ ذو القعدة ۷الصندوق بتاریخ  مدیرتم اعتماد ھذه القوائم المالیة األولیة من قبل 
  .م۲۰۱٦


