
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صندوق األهلي لمؤشر أسهم أوروبا

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(   

 

 )مراجعة  األولية المختصرة )غير  المالية القوائم

 م 2021 يونيو  30  في  المنتهية  أشهر الستة لفترة

 مـع 
   تقرير فحص مراجع الحسابات المستقل
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 صندوق األهلي لمؤشر أسهم أوروبا
 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(  

 
 المختصرةقائمة المركز المالي 

 م2021 يونيو  30كما في  
 )مالم يذكر غير ذلك(  دوالر أمريكيألف  

 

 اتإيضاح 

 يونيو    30

 م  1202

 (مراجعة)غير 

 ديسمبر 31
 م2020

 (مراجعة)

    

    الموجـودات

 546 811 8 نقد وما في حكمه

 98,023 137,011 9 استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 أخرىأرصدة مدينة  
 

369 1,318 

 إجمالي الموجودات
 

138,191 99,887 

    

 المطلوبات
 

  

 أرصدة دائنة أخرى
 357 1,123 

 98,764 137,834  حقوق الملكية العائدة لمالكي الوحدات

 20,496 25,790 10 (باآلالف الوحدات القائمة باآلالف )العدد

 4.8187 5.3444  لكل وحدة )دوالر أمريكي(حقوق الملكية 
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 صندوق األهلي لمؤشر أسهم أوروبا
 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(  

 
 (مراجعة )غير  المختصرة   الشامل  قائمة الدخل

 م2021  يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في  
 )مالم يذكر غير ذلك(  دوالر أمريكيألف  

 
 يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في   إيضاح 

 م2020 م1202  

    
 805 1,446  دخل توزيعات أرباح

ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو ا  بيع  أرباح محققة من

 1,911 2,179  الخسارة  
ستثمارات بالقيمة العادلة من  اغير محققة من  )خسائر( /أرباح  

 (4,242) 9,033  خالل الربح أو الخسارة  

 (1,526) 12,658  / )الخسارة(  إجمالي الدخل

    

 (102) (170) 11 أتعاب إدارة

 (5) (30)  المضافةضريبة القيمة  

 (20) (17)  أتعاب حفظ

 (7) (10)  مصروفات إدارية

 (5) (5)  أتعاب مهنية

 (4) (4)  أتعاب تدقيق شرعي

 (5) (3)  مكافأة مجلس إدارة الصندوق

 (1) (1)  رسوم هيئة السوق المالية

 (149) (240)  إجمالي المصروفات التشغيلية

 (1,675) 12,418    الفترة  )خسارة( /ربح  

 -- --  للفترةالدخل الشامل اآلخر  

 (1,675) 12,418  للفترةالشامل   )الخسارة(/   الدخل  إجمالي
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 صندوق األهلي لمؤشر أسهم أوروبا
 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(  

 
 المختصرة  الوحدات مالكيالعائدة ل  حقوق الملكية قائمة التغيرات في 

 م2021  يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في  
 )مالم يذكر غير ذلك(  دوالر أمريكيألف  

 

 يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في    

 م2020  م1202  

 81,189  98,764  (مراجعة) الفترةحقوق الملكية العائدة لمالكي الوحدات في بداية  

     

 (1,675)  12,418  للفترةالشامل  )الخسارة( /الدخل  إجمالي

     

     الفترةخالل   معامالت الوحدةفي حقوق الملكية من   / )النقص( الزيادة

 17,816  36,369  المتحصالت من الوحدات مباعة

 (26,546)  (9,717)  قيمة الوحدات المستردة

  26,652  (8,730) 

 70,784  137,834  مراجعة(  )غير  الفترةحقوق الملكية العائدة لمالكي الوحدات في نهاية  
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 صندوق األهلي لمؤشر أسهم أوروبا
 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(  

 
 (مراجعة )غير  المختصرة    التدفقات النقدية قائمة 

 م2021  يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في  
 )مالم يذكر غير ذلك(  دوالر أمريكيألف  

 

 يونيو  30أشهر المنتهية في  لفترة الستة  إيضاح 

 م2020 م1202  

    التدفقات النقدية من األنشـطة التشـغيلية

(1,675) 12,418   الفترة ربح / )خسارة(  

    تسوية لـ:
أرباح محققة من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح 

(972,1)  أو الخسارة    (1,911)  
ستثمارات بالقيمة العادلة من  اخسائر غير محققة من /   )أرباح(

 خالل الربح أو الخسارة
 

(339,0)  4,242 
  1,206 656 

والمطلوبات التشغيلية:     التغيرات في الموجودات 

(27,776)  ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةا  8,180 

  أرصدة مدينة أخرى
949 19 

  أرصدة دائنة أخرى
(766)  (34)  

  األنشطة التشـغيلية           الناتج من)المستخدم في( / صافي النقد  
(26,387)  8,821 

    

    التمويليــة:التدفقات النقدية من األنشـطة  

 17,816 36,369  المتحصالت من الوحدات المباعة

(9,717)  المدفوعات للوحدات المستردة  (26,546)  

فيالناتج من / )صافي النقد   (8,730) 26,652  األنشـطة التمويلية  (المستخدم   

    

 91 265  الزيادة في النقد وما في حكمه

 737 546 8    الفترةالنقـد وما في حكمـه في بداية  

 828 811 8 الفترةالنقـد وما في حكمـه في نهاية 
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 صندوق األهلي لمؤشر أسهم أوروبا

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(  

 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة )غير مراجعة(

 م2021يونيو   30المنتهية في  لفترة الستة أشهر  

 ألف دوالر أمريكي )مالم يذكر غير ذلك(
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 الصـندوق وأنشطته  -1
 

مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية،    استثماريصندوق األهلي لمؤشر أسهم أوروبا )"الصندوق"( هو صندوق  
عروف سابقاً باسم )الم السعوديتتم إدارته بواسطة شركة األهلي المالية )"مدير الصندوق"(، شركة تابعة للبنك األهلي  

بـ البنك األهلي التجاري( )"البنك"(  البنك األهلي التجاري( قامت  وحدات الصندوق.  مالكيلصالح   )المعروف سابقا 
تم تأسيس   م.2021يوليو   9األهلي المالية بإنهاء إجراءات االندماج مع شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار، بدأ من  

  .من لوائح االستثمار في الصناديق الصادرة عن هيئة السوق المالية  31الصندوق بموجب نص المادة  
 

م( يعمل  2005يونيو   28هـ )1426جمادى األول   21بتاريخ    الصادر  2005-83-2وفقاً لقرار هيئة السوق المالية رقم  
 :مدير الصندوق على نشاطات األوراق المالية التالية

 
 ؛أ( التعامل

 ؛ب( الترتيب
 ؛ج( اإلدارة

 و   ؛د( تقديم المشورة
 .هـ( الحفظ

 
 كمدير محفظة من قبل مدير الصندوق.  ه  تم تعيينو باستثمارات الصندوق.  السعودية نورثن ترست    شركة  حتفظت

 
فتح حسابات   هكمدير من الباطن للصندوق وتتضمن مهام  ،أمونديمجموعة   ،عين مدير الصندوق بيت االستثمار الدولي

  .استثمار مستقلة وإدارة موجودات الصندوق وفقاً الستراتيجيات االستثمار والضوابط الشرعية
 

بأرصدة   المالية للشركات المدرجة في أسواق األسهم األوروبية الرئيسية. قد يتم االحتفاظيستثمر الصندوق في األوراق  
نقدية غير مستثمرة نقداً وفي سوق مال متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية وصناديق المرابحة و/أو توضع في معامالت  

 .المرابحة
 

الصندوق في األصل من  ووافقت عليها الحقا هيئة السوق المالية ي  البنك المركزتم اعتماد أحكام وشروط  السعودي 
م.( باشر الصندوق نشاطه في  2008ديسمبر   16هـ )الموافق  1429ذي الحجة    18عليها بموجب خطابها المؤرخ في 

 .م1994نوفمبر   30
 

ـه  1427حجة  ذو ال 3الصندوق لالئحة صناديق االستثمار )"الالئحة"( الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ    يخضع
م(. وتم تعديل الالئحة  2016مايو   23هـ )الموافق  1437شعبان    16م( تم تعديلها الحقاً في  2006ديسمبر    24)الموافق 

تفصّل متطلبات جميع الصناديق  2021مارس   1هـ )الموافق  1442رجب  17)"اللوائح المعدلة"( بتاريخ  م(، والتي 
 م(.  2021مايو   1هـ )الموافق  1442رمضان    19من  حة المعدلة نافذة ابتداءً  أصبحت الالئفي المملكة العربية السعودية.  

 

 األساس المحاسبي -2
 

لمعيار المحاسبة الدولي   وفقاً  المالية األولية المختصرة  األولي" المعتمد في   34تم إعداد هذه القوائم  "التقرير المالي 
والمحاسبين  للمراجعين  السعودية  الهيئة  عن  الصادرة  األخرى  واإلصدارات  والمعايير  السعودية  العربية  المملكة 

الصندوق  ولتتماشى مع األحكام المطبقة للوائح صناديق  وأحكام  عن هيئة السوق المالية وشروط  االستثمار الصادرة 
 ومذكرة المعلومات. 

 
اإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية ويجب   ال تتضمن هذه القوائم المالية األولية المختصرة كافة المعلومات و 

   م.2020ديسمبر   31جعة للصندوق للسنة المنتهية في  أن تتم قراءتها جنباً إلى جنب مع القوائم المالية السنوية المرا



 صندوق األهلي لمؤشر أسهم أوروبا

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(  

 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة )غير مراجعة(

 م2021يونيو   30المنتهية في  لفترة الستة أشهر  

 ألف دوالر أمريكي )مالم يذكر غير ذلك(
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 )يتبع(  األساس المحاسبي -2
 

نتائج فترة الستة أشهر المنتهية في   تكون  على النتائج المتوقعة  2021يونيو   30وبالتالي، قد ال  مؤشراً  م بالضرورة 
 م.2021ديسمبر   31للسنة المالية التي ستنتهي في  

 

 أساس القياس -3
 

التكلفة التاريخية األولية المختصرة هذه القوائم المالية    إعدادتم   بدأالمحاسبي وم  االستحقاقمبدأ  باستخدامعلى أساس 
 بالقيمة العادلة.  تسجليهاوالتي يتم  ، و الخسارةأمن خالل الربح  مقاسة بالقيمة العادلة  ستثمارات الاال  باستثناء،  االستمرارية

يوجد لدى الصندوق دورة   والال  يتم عرض الموجودات  وبالتالي ال  المتداولة وغير   مطلوباتتشغيل محددة بوضوح 
  وفقاً لترتيب السيولة. مطلوباتوالالمتداولة بشكل منفصل في قائمة المركز المالي. بدال من ذلك، يتم عرض الموجودات 

 ، ما لم يذكر خالف ذلك.امريكي  دوالرتم تقريب كافة المبالغ ألقرب ألف 
 

 العرض  الوظيفية وعملة  عملة ال -4
 

المالية في القوائم  البنود المدرجة  المختصرة  يتم قياس  يعمل فيها   باستخدام  األولية  العملة االقتصادية الرئيسية التي 

األمريكيالصندوق )"العملة الوظيفية"(. يتم عرض هذه القوائم المالية  وهي العملة الوظيفية وعملة العرض  بالدوالر 
   ندوق.الخاصة بالص

 

 التغيرات في شروط وأحكام الصندوق -5
 

 الفترة، لم يقم مدير الصندوق بإجراء أية تعديالت على شروط وأحكام الصندوق.  خالل
 

 المحاسبية الهامة   واالفتراضات األحكام والتقديرات   -6
 

المالية   استخدام األحكام  األولية المختصرة  يتطلب إعداد القوائم  في  من اإلدارة  تؤثر  واالفتراضات التي  والتقديرات 
والمصروفات. قد تختلف النتائج   تطبيق السياسات المحاسبية وعلى المبالغ المبينة للموجودات والمطلوبات واإليرادات 

المهمة التي وضعها مدير الصندوق في تطبيق السياسات المحاسبية    الفعلية عن هذه التقديرات. تتوافق االفتراضات 

لمصادر الرئيسية من عدم اليقين بالتقديرات والمستخدمة في إعداد القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في  للصندوق وا
 م.2020ديسمبر   31

 
 القيمة العادلة  تقدير

 
القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة  

أو نظامية تت بيع الموجودات  بافتراض أن معاملة  يحدد قياس القيمة العادلة  بتاريخ القياس.  م بين متعاملين في السوق 
 تحويل المطلوبات ستتم إما:  

 

 في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات أو  •

 في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات •

 
يتم   توفرها.  عند  المتداول في السوق النشطة لتلك األداة،  باستخدام السعر  بقياس القيمة العادلة لألداة  يقوم الصندوق 
 اعتبار السوق على أنها سوق نشطة إذا كانت معامالت الموجودات أو المطلوبات تتم بشكل متكرر وحجم كاِف لتقديم  

 



 صندوق األهلي لمؤشر أسهم أوروبا

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(  

 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة )غير مراجعة(

 م2021يونيو   30المنتهية في  لفترة الستة أشهر  

 ألف دوالر أمريكي )مالم يذكر غير ذلك(
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 )يتبع( الهامة المحاسبية    واالفتراضات األحكام والتقديرات   -6
 

 )يتبع( القيمة العادلة  تقدير
 

معلومات عن األسعار على أساس مستمر. يقوم الصندوق بقياس األدوات المتداولة في السوق النشطة وفقاً لسعر السوق 
يقارب بشكل معقول سعر البيع.  ألن هذا السعر 

 
أساليب تقييم تزيد من استخدام المدخالت القابلة في حال عدم وجود سعر متداول في سوق نشط، فإن الصندوق يستخدم  

يتضمن جميع   التقييم المختار  وتقلل من استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة. إن أسلوب  للمالحظة ذات الصلة 
ت  العوامل التي يأخذها المشاركون في السوق في الحسبان عند تسعير العملية. يقوم الصندوق بإثبات التحويل بين مستويا 

 القيمة العادلة في نهاية فترة التقرير التي حدث خاللها التغيير.

 لدى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة المستويات التالية:

: مدخالت تمثل األسعار المتداولة )غير المعدلة( في األسواق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات 1المستوى  •
 تاريخ القياس؛مماثلة يمكن للمنشأة الوصول إليها في  

يمكن مالحظتها   1: مدخالت تمثل مدخالت بخالف األسعار المتداولة المدرجة في المستوى 2المستوى  • والتي 
 لألصل أو االلتزام بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة؛ و 

 : مدخالت تمثل مدخالت غير قابلة للمالحظة للموجودات أو المطلوبات.3المستوى  •

 
بتصنيف   بالقيمة العادلة من خالل الربح أو قام الصندوق  وفقاً   1الخسارة عند المستوى   االستثمارات التي يتم قياسها 

يتم إجراء أي تحويل في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة لالستثمارات  الفترةللتسلسل الهرمي للقيمة العادلة. خالل  ، لم 
بالنسبة   األخرى مثل النقد وما في حكمه و األرصدة المدينة   ت الماليةلألدوابالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

 األخرى واألرصدة الدائنة األخرى، فإن القيم الدفترية تقارب بشكل معقول قيمتها العادلة.
 

 السياسات المحاسبية الهامة  -7
 

المالية األولية   المحاسبية الهامة المطبقة عند إعداد هذه القوائم  تلك المستخدمة عند  تتماشى السياسات  المختصرة مع 

 م.2020ديسمبر   31إعداد القوائم المالية السنوية المراجعة للسنة المنتهية في  
 

والتعديالت عليها المطبقة بواسطة  (أ المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة وتفسيرات لجنة المعايير الدولية للتقرير المالي 
 الصندوق

 
  يناير  1ايير المحاسبية والتفسيرات أدناه قابلة للتطبيق لفترات التقارير السنوية التي تبدأ في  التعديالت على المع  أصبحت
 الصندوق أن التعديالت ليس لها تأثير جوهري على القوائم  المالية للصندوق. مدير. قدر 2021

 

 المعايير / التفسيرات والتعديالت

 امتيازات اإليجار 19-كوفيد  بـ   ات الصلةذ  - 16 المعيار الدولي للتقرير المالي التعديالت على 
،  7، والمعيار الدولي للتقرير المالي   39، معيار المحاسبة الدولي   9التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  

الدولي للتقرير المالي   للتقرير   4والمعيار  المرجعي لمعدل الفائدة     - 16المالي  والمعيار الدولي   -تصحيح المؤشر 

 2المرحلة 
 
 
 



 صندوق األهلي لمؤشر أسهم أوروبا

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(  

 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة )غير مراجعة(

 م2021يونيو   30المنتهية في  لفترة الستة أشهر  

 ألف دوالر أمريكي )مالم يذكر غير ذلك(
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 )يتبع( السياسات المحاسبية الهامة    -7
 

ولكنها غير سارية بعد   (ب  المعايير الصادرة 
 

ولكنها غير سارية بعد وذلك حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للصندوق. ويعتزم الصندوق   فيما يلي المعايير الصادرة 
 تطبيق هذه المعايير عندما تصبح سارية المفعول.

 

 المعايير / التفسيرات والتعديالت

 

 

 البيان

اعتباراً   مفعولها  يسري 
في  الفترات التي تبدأ  من 

 التاريخ التاليأو بعد 

تكلفة   37تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  العقود المتوقع خسارتها: 
 إتمام العقد

 م2022يناير   1

،   1تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 
، وأمثلة  9والمعيار الدولي للتقارير المالية 

المالي  للتقريرتوضيحية مصاحبة للمعيار الدولي 
 41ومعيار المحاسبة الدولي  16

التحسينات السنوية على المعايير 
الدولية للتقرير المالي لألعوام 

 م2020 –  م2018

 م2022يناير   1

 م2022يناير   1 الَمراجع حول إطار المفاهيم 3عديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي الت
تصنيف المطلوبات كمتداولة  1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

 وغير متداولة
 م2023يناير   1

 م2023يناير   1 عقود التأمين  17المعيار الدولي للتقرير المالي 

 م2023يناير   1 تعريف التقديرات المحاسبية   8معيار المحاسبة الدولي تعديالت على  
والمعيار   1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

 2الدولي للتقرير المالي  
االفصاح عن السياسات 

 المحاسبية  
 م2023يناير   1

 10المعيار الدولي للتقرير المالي تعديالت على  

   28معيار المحاسبة الدولي 

بيع أو مساهمة الموجودات بين  -

 المستثمر أو المشروع المشترك

متاح للتطبيق االختياري / 

تاريخ السريان مؤجل إلى  
 أجل غير مسمى

 
 المعدلة والتفسيرات الواردة أعاله ال يُتوقع أن يكون لها تأثيراً هاماً على القوائم المالية للصندوق. المعاييرإن 

 

 النقد وما في حكمه  -8
 

 .ائتماني جيد  تصنيفالبنكية المحتفظ بها لدى بنك محلي ذو  األرصدةفي    يتمثل

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 



 صندوق األهلي لمؤشر أسهم أوروبا

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(  

 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة )غير مراجعة(

 م2021يونيو   30المنتهية في  لفترة الستة أشهر  

 ألف دوالر أمريكي )مالم يذكر غير ذلك(
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 الخسارةمقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  استثمارات   -9

 

 فيما يلي:   عملةحسب ال  أو الخسارةالمقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح   االستثمارات مكونات
 
 (مراجعة)غير   م2021  يونيو  30  

 الدولة العملة 

% من قيمة 

 االستثمار 

 القيمة العادلة التكلفة  اإلجمالية

     

 يورو 
، فرنسا،  فنلندا،  بلجيكا، النمسا
، لكسمبرغ، ايطاليا،  ايرلندا، ألمانيا

 وإسبانيا  ،هولندا

42.36 42,893 58,044 

 35,685 28,255 26.05 سويسرا فرنك سويسري

 جنيه إسترليني
 ،المملكة المتحدة، يرلنداا

 والواليات المتحدة
15.35 16,773 21,031 

 11,399 7,776 8.32 الدنمارك كرونه دنماركية

 9,796 7,130 7.15 السويد سويديةكرونه 

 1,056 895 0.77 النرويج  كرونه نرويجية

  100.00 103,722 137,011 

 

 (مراجعة)  م2020ديسمبر   31  

 الدولة العملة 

% من قيمة  
 االستثمار
 القيمة العادلة التكلفة اإلجمالية

     

 يورو 

، فرنسا،  فنلندا،  بلجيكا، النمسا
، لكسمبرغ، ايطاليا،  ايرلندا، ألمانيا
 وإسبانيا  ،هولندا

41.62 29,527 40,795 

 25,596 20,593 26.11 سويسرا فرنك سويسري

 جنيه إسترليني
المملكة و  ،جيرسي، سويسرا

 المتحدة 
16.09 12,907 15,770 

 8,297 5,228 8.46 الدنمارك كرونه دنماركية
 6,930 4,954 7.07 السويد كرونه سويدية

 635 558 0.65 النرويج  كرونه نرويجية

  100,00 73,767 98,023 

 

 

 

 

 

 

 

 



 صندوق األهلي لمؤشر أسهم أوروبا

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(  

 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة )غير مراجعة(

 م2021يونيو   30المنتهية في  لفترة الستة أشهر  

 ألف دوالر أمريكي )مالم يذكر غير ذلك(
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 )يتبع(  مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  استثمارات -9
 

 يلي ملخصاً بمكونات االستثمارات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة حسب قطاع الصناعة:   فيما
 

 (مراجعة)غير   م2021  يونيو  30 

 القطاع  

من قيمة االستثمار % 

  اإلجمالية

 القيمة العادلة التكلفة )القيمة العادلة(

    

 38,297 30,891 27.95 الرعاية الصحية

 30,816 21,887 22.49 الصناعة

 25,425 20,038 18.56 السلع االستهالكية

 19,605 13,847 14.31 تقنية المعلومات

 9,776 7,265 7.14 المواد األساسية

 6,550 4,773 4.77 خدمات استهالكية

 4,064 3,383 2.97 خدمات

 1,488 986 1.09 المالية

 851 532 0.62 والغازالزيت 

 139 120 0.10 االتصاالت

 100.00 103,722 137,011 

 

 (مراجعة)  م2020ديسمبر   31 

 القطاع 

% من قيمة االستثمار 

 اإلجمالية
 القيمة العادلة التكلفة )القيمة العادلة(

    

 26,597 21,783 27.13 الرعاية الصحية

 23,169 16,859 23.64 الصناعة

 18,757 14,753 19.14 السلع االستهالكية

 13,795 9,610 14.07 تقنية المعلومات

 6,056 4,446 6.18 المواد األساسية

 4,401 3,189 4.49 خدمات استهالكية

 3,249 2,304 3.31 خدمات

 1,999 823 2.04 الزيت والغاز

 100,00 73,767 98,023 

 

 

 

 

 

 

 

 



 صندوق األهلي لمؤشر أسهم أوروبا

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(  

 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة )غير مراجعة(

 م2021يونيو   30المنتهية في  لفترة الستة أشهر  

 ألف دوالر أمريكي )مالم يذكر غير ذلك(
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 الوحداتمعامالت   -10

 
 تتكون مما يلي: الفترةالوحدات خالل   معامالت

 
 يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في   
 م2020  م1202 

 وحدات باآلالف  وحدات باآلالف 
    

 20,114  20,496 )مراجعة( الفترةالوحدات في بداية  

    

 4,679  7,250 الوحدات المباعة 

    

 (7,189)  (1,956) المستردةالوحدات 

 (2,510)  5,294  الفترة)النقص( في الوحدات خالل /   صافي الزيادة

 17,604  25,790 )غير مراجعة( الفترةالوحدات في نهاية 

 
 يونيو  30) %24لوا يمث : أكبر خمسة(2020يونيو   30)  وحدات  مالكي، فإن أكبر خمس م2021يونيو  30كما في 

 من وحدات الصندوق.  (%66.79 :م2020

 

 عامالت وأرصدة أطراف ذات عالقة م  -11
 

يتم اعتبار األطراف على أنها أطراف ذات عالقة إذا كان ألحد األطراف القدرة على السيطرة على الطرف اآلخر أو 
المالية والتشغيلية. إن األطراف ذات العالقة للصندوق   على الطرف اآلخر عند اتخاذ القرارات  ممارسة التأثير الهام 

لصناديق التي يديرها مدير الصندوق، والبنك األهلي السعودي واومجلس إدارة الصندوق، تتكون من مدير الصندوق، 
 .و الشركات الزميلة له

 

 خرىاألمصروفات  الدارة واإلأتعاب 

 

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

تتجاوز المعدل األقصى السنوي بواقع  الصندوق اليومي  حقوق الملكيةمن  سنةالفي  %0.3مدير الصندوق، بحيث ال 
 كما هو منصوص عليه في أحكام وشروط الصندوق.

 
ر الصندوق استرداد المصروفات المنفقة نيابةً عن الصندوق والمتعلقة بأتعاب المراجعة والتدقيق وأتعاب كما يحق لمدي

الحفظ واالستشارات ومصروفات معالجة بيانات واألتعاب األخرى المماثلة. يقتصر الحد األعلى لمبلغ هذه المصروفات 
نسبة  يستطيع مدير الصندوق استرداده من الصندوق على  الصندوق في أيام  حقوق ملكيةفي السنة من   %0.5الذي 

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

 
 
 
 

 
 



 صندوق األهلي لمؤشر أسهم أوروبا

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(  

 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة )غير مراجعة(

 م2021يونيو   30المنتهية في  لفترة الستة أشهر  

 ألف دوالر أمريكي )مالم يذكر غير ذلك(
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 يتبع((معامالت وأرصدة أطراف ذات عالقة   -11
 

 مع األطراف ذات عالقةو أرصدة  معامالت 

 

  ، بخالف المعامالت التي تم االفصاح عنها في هذه القوائم المالية، المعامالت التالية، دخل الصندوق في الفترةخالل 

الصندوق   وأحكام  مع األطراف ذات العالقة في سياق األعمال االعتيادية. تم تنفيذ هذه المعامالت على أساس شروط 
 مجلس إدارة الصندوق.المعتمدة. تتم الموافقة على جميع معامالت األطراف ذات الصلة من قبل  

 

 

 19-تأثير كوفيد -12
 

)"كوفيد كورونا  تزال جائحة فيروس  "( تعطل األسواق العالمية حيث أن العديد من المناطق الجغرافية تشهد 19-ال 
موجات متعددة من العدوى على الرغم من أنها كانت قد سيطرت سابقاً على تفشي الفيروس من خالل إجراءات احترازية 

وقواعد التباعد االجتماعي الصارمة.  ومع ذلك، فقد تمكنت  صارمة. مثل فرض قيود على السفر   وعمليات اإلغالق 
حكومة المملكة العربية السعودية من السيطرة بنجاح على تفشي الفيروس حتى اآلن. تسير حملة التطعيم التي تقوم بها 

ومن المتوقع أن يتم تحصين الغالبية العظمى من سكان المملكة ف  .ي المستقبل القريبالحكومة على قدم وساق 
 

والتي قد تظهر    19  –ومع ذلك يستمر مدير الصندوق بتقييم كالُ من تحديات االقتصاد الكلي والجزئي الناتجة عن كوفيد 
ويراقب عن كثب تعرضاته للمخاطر.  اثارها لبعض الوقت 

 كما في الرصيد مبلغ المعامالت طبيعة المعامالت الطرف ذو العالقة

  

 م2020 م1202

يونيو    30

 م1202

 (مراجعة)غير 

    ديسمبر 31
 م2020

 (مراجعة)
      

 100 116 102 170 أتعاب إدارة شركة األهلي المالية
مصروفات 

مدفوعة بالنيابة  
 -- -- 47 70 عن الصندوق

صندوق األهلي متعدد  
 األصول المتحفظ

  7,817 3,336 114 اشتراك وحدات
     

 7,728  6,335 800 استرداد وحدات

صندوق األهلي متعدد  
 األصول المتوازن

  16,146 2,693 2,176 اشتراك وحدات
     

 12,937  5,845 500 استرداد وحدات

صندوق األهلي متعدد  
 األصول للنمو 

  13,189 350 1,744 اشتراك وحدات

     
 10,815  1,921 600 استرداد وحدات

صندوق األهلي 

 لألسهم العالمية

  -- -- -- اشتراك وحدات

     
 --  1,688 -- استرداد وحدات

 شركة األهلي تكافل

   1,120 1,200 اشتراك وحدات
     

 -- 4,469 1,013  استرداد وحدات



 صندوق األهلي لمؤشر أسهم أوروبا

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(  

 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة )غير مراجعة(

 م2021يونيو   30المنتهية في  لفترة الستة أشهر  

 ألف دوالر أمريكي )مالم يذكر غير ذلك(
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 يوم للتقييم    آخر -12
 

 م(.2020ديسمبر    31: م2020)  م2021و نييو  30هو  لفترةل   آخر يوم لتقييم الصندوق

 
 اعتماد القوائم المالية  -13

 

 م. 2021أغسطس    16هـ الموافق  1443محرم    8من قبل مدير الصندوق    المختصرة األوليةتم اعتماد هذه القوائم المالية  
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