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Investment Activities أنشطة االستثمار 

During the first half of 2018, the fund have seen investment 
activities related to benefit from the inclusion of Saudi Arabia 
to the FTSE & MSCI global emerging market indices. 

 ترقية من لالستفادة االستثمارية األنشطة بعض الصندوق شهد م،2018 من األول النصف يف
 .الناشئة لألسواق وفوتسي ستانلي مورغان مؤشرات ضمن املالية السعودية السوق

Performance دا تقرير األ 

Fund Performance                         14.20% 

Benchmark Performance          17.33% 

 %14.20   أداء الصندوق
 %17.33 أداء املــــــــؤشــــــر

 

The fund underperformed the benchmark by 313 bps. أساس نقطة 313 بفارق املؤشر أداء عن الصندوق أداء اخنفض. 

Terms & Conditions Material Changes تغيرات حدثت في شروط وأحكام الصندوق 

- Updating the fund offering documents to include: Information 

Memorandum, Terms and Conditions, and Summary of Key 

Information in line with the requirements of the amended 

Investment Funds Regulations.  

- Appointment of AlBilad Capital as the fund custodian. 

الـــــشــروط ـذكرة املعلومات، تعديـــل مــسـتــنـدات الـصنــدوق لــــتشمـــل املســـتنــدات الـتــالــيـــة: مـــ -
ق ـــاديـــنـــة صــــحــالئواألحــكـــام، ومــلـخـــــص املــعــلـــومـــــات الـــرئـيـســـة وذلك الــتـــزاما مبتطــلبــات 

 لة.ــــدـــعـــار املــمــثــاالست
 تعيني شركة البالد لالستثمار )البالد املالية( كأمني حفظ للصندوق. -

Investments in other Investment Funds االستثمار في صناديق استثمارية أخرى 
The fund does not invest substantially in other investment 

funds. 
 استثمارية أخرى. صناديق يف كبري بشكل يستثمر لصندوق ملا

Special Commission عموالت خاصة 

No special commissions were received during the period .مل حيصل مدير الصندوق على أي عموالت خاصة خالل الفرتة 

Financial Statements القوائم المالية 
 

http://www.alahlicapital.com/
http://www.alahlicapital.com/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم السعودية
  )مدار من قبل شركة األهلي المالية( 

 )غير مراجعة( الموجزة األوليةالقوائم المالية 

 م2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 مـع 

 لحملة الوحدات الفحصتقرير 
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  صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم السعودية

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 

  )غير مراجعة( الموجزةقائمة المركز المالي 

 م2018يونيو  30كما في 

 )مالم يذكر غير ذلك( ألف لاير سعودي

 

 إيضاح 

يونيو  30

 م8201
ديسمبر  31

 م7201

 يناير 1

 م2017
     

     :الموجـودات
 45,951 15,835 19,783 8 نقد وما في حكمه

 937,958 942,297 1,143,119  9 استثمارات 
 -- 502 1,694  توزيعات أرباح مستحقة

 983,909 958,634 1,164,596  إجمالي الموجودات
     

     المطلـوبات:
 109 2,451 2,087  أخرى دائنة أرصدة
 983,800 956,183 1,162,509  لحملة الوحدات  العائدة الملكية حقوق

 116,239 115,551 123,017  باأللف  المصدرةالوحدات  عدد
     

 8.4636 8.2750 9.44996  )لاير سعودي( للوحدة الواحدة – الملكية حقوق
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (16( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )

 ألولية.القوائم المالية الموجزة جزءاً ال يتجزأ من هذه 
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 صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم السعودية
 )مدار من قبل شركة األهلي المالية( 

 مراجعة()غير  الموجزة الشامل قائمة الدخل

 م2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )مالم يذكر غير ذلك( ألف لاير سعودي

 

  

 يونيو 30

 م8201
 يونيو 30

 م7201
    

 20,037 28,387  دخل من توزيعات أرباح
 من بالقيمة العادلة مدرجةاستثمارات محققة من  أرباح/)خسائر(  

 17,416 (27,558)  الخسارة أو الربح قائمة خالل
 لةالعاد بالقيمة مدرجةاستثمارات غير محققة من / )خسائر( أرباح 

 (15,602) 151,465  الخسارة أو الربح قائمة خالل من
 21,851 152,294  إجمالي اإليرادات

    
 7,988 9,071  أتعاب إدارة

 235 603  مصروفات إدارية
 14 13  أتعاب تدقيق شرعي

 12 9  هنيةأتعاب م
 9 9  مكافأة أعضاء مجلس إدارة الصندوق

 4 4  أتعاب هيئة السوق المالية

 8,262 9,709  إجمالي المصروفات التشغيلية

    

 13,589 142,585  للفترة الدخل

 -- --  للفترة الشامل الدخل

 13,589 142,585  للفترة الشامل الدخل إجمالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (16( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )

 األولية. القوائم المالية الموجزةجزءاً ال يتجزأ من هذه 
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 صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم السعودية
 )مدار من قبل شركة األهلي المالية( 

 مراجعة( غيرالموجزة ) الوحداتالعائدة لحملة  الملكية حقوقفي  التغيراتقائمة 

 م2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )مالم يذكر غير ذلك( ألف لاير سعودي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (16( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )

 .األوليةالقوائم المالية الموجزة جزءاً ال يتجزأ من هذه 

يونيو  30  

 م2018
 يونيو 03

 م2017
    

 983,800 956,183  لفترةالعائدة لحملة الوحدات في بداية ا الملكية حقوق
    

 13,589 142,585  للفترة الشاملصافي الدخل 
    

فترةعن المعامالت في الوحدات خالل ال كيةلالم حقوقفي  زيادةال  
 

   

    
 104,556 130,572  متحصالت من وحدات مباعة

 (59,492) (66,831)  قيمة وحدات مستردة
  63,741 45,064 

 1,042,453 1,162,509  فترةالعائدة لحملة الوحدات في نهاية ال الملكية حقوقصافي 
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 صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم السعودية
 )مدار من قبل شركة األهلي المالية( 

 )غير مراجعة( موجزةال النقدية التدفقاتقائمة 
 م2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )مالم يذكر غير ذلك( ألف لاير سعودي

 

 

 
 إيضاح

يونيو  30

 م2018
يونيو  30

 م2017

    
 13,589 142,585  التدفقات النقدية من األنشـطة التشـغيلية:

    الدخل للفترة
    تسوية لـ:

 العادلة بالقيمة مدرجةاستثمارات  محققة من خسائرغير(/ أرباح)

 الخسارة أو الربح قائمة خالل من

 
(151,465) 15,602 

  (8,880) 29,191 
    التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 (118,388) (49,357)   أو الخسارة الربح قائمة خالل من العادلة بالقيمة مدرجة استثمارات
 -- (1,192)  أخرى مدينة أرصدة
 3,991 (364)  أخرى دائنة أرصدة

 (85,206) (59,793)  ألنشطة التشـغيلية        افي  (المستخدم)صافي النقد 

    
    التدفقات النقدية من األنشـطة التمويليــة:

 104,556 130,572  وحدات  إصدارمتحصالت من 
 (59,492) (66,831)  السترداد وحدات  مدفوعات

 45,064 63,741  صافي النقد المتوفر من األنشـطة التمويلية
    

 (40,142) 3,948  )النقص( في النقد وما في حكمه/الزيادة

 45,951 15,835 8 النقـد وما في حكمـه في بداية الفترة   

 5,809 19,783 8 النقـد وما في حكمـه في نهاية الفترة

 

 

 

 

 

 

 

 

 (16)إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 

 األولية. الموجزة الماليةالقوائم جزءاً ال يتجزأ من هذه  



  صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم السعودية
 )مدار من قبل شركة األهلي المالية( 

 
 الموجزةاألولية  إيضاحات حول القوائم المالية
 المراجعة( غير (م2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )مالم يذكر غير ذلك( ألف لاير سعودي
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 الصـندوق وأنشطته -1
)الصندوق( هو صندوق استثماري مفتوح متوافق مع  باللاير السعودي صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم السعودية

أحكام الشريعة اإلسالمية، تتم إدارته بواسطة شركة األهلي كابيتال )مدير الصندوق(، شركة تابعة للبنك األهلي 

ستثمار في من لوائح اال 30وجب نص المادة التجاري )البنك( لصالح حملة وحدات الصندوق. تم تأسيس الصندوق بم

 .يةسوق المالالالصادرة عن هيئة  الصناديق

 

م( 2005يونيو  28هـ )1426جمادي األول  21الصادر بتاريخ  2005-83-2رقم  يةسوق المالالوفقاً لقرار هيئة 

 :يعمل مدير الصندوق على نشاطات األوراق المالية التالية

 

 تغطية متعهدأ( 

 ب( الترتيب

 اإلدارة ج(

 د( تقديم المشورة

   هـ( الحفظ

 

ي ف المدرجةشركات ال في االستثماريهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأس المال على المدى الطويل من خالل إدارة 

 .أحكام الشريعة مع والمتوافقة سوق األسهم السعودية

 

هيئة السوق المالية مؤسسة النقد العربي السعودي والحقا من  قبلالموافقة على أحكام وشروط الصندوق من  تتم

 3(. باشر الصندوق نشاطه في هـ1429 الحجة ذو 18)الموافق  م2008 ديسمبر 16بموجب خطابها المؤرخ في 

 م.1998 يونيو

 

( 2006ديسمبر  24هـ )الموافق  1427ذي الحجة  3بتاريخ  2006-219-1يخضع الصندوق للوائح وفقا للقرار رقم 

 1437شعبان  16الصادر في  لمجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال 1/61/2016بموجب القرار رقم  اكما تم تعديله

 ( التي قدمت متطلبات تفصيلية لجميع الصناديق داخل المملكة العربية السعودية.2016مايو  23هـ )الموافق 

 

م بالضرورة مؤشراً على النتائج المتوقعة للسنة المالية 2018يونيو  30قد ال تكون نتائج فترة الستة أشهر المنتهية في 

 م.2018ديسمبر  31التي تنتهي في 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



  صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم السعودية
 )مدار من قبل شركة األهلي المالية( 

 
 الموجزةاألولية  إيضاحات حول القوائم المالية
 المراجعة( غير (م2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )مالم يذكر غير ذلك( ألف لاير سعودي
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 المحاسبي األساس -2
"التقرير المالي األولي" والمعتمد  34تم إعداد هذه القوائم المالية الموجزة األولية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

واألحكام المعمول بها في نظام صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة ولكي تتفق مع  في المملكة العربية السعودية

 .السوق المالية، وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات

 
م وفقاً 2017ديسمبر  31وائم المالية النظامية لجميع الفترات حتى السنة المنتهية في قام الصندوق بإعداد وعرض الق

 لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

م 2018يونيو  30للفترة المنتهية  ألولية الموجزةا . إن هذه القوائم المالية)المعايير المحاسبية المتعارف عليها سابقا(

"تطبيق المعايير الدولية للتقرير  1هي معدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 المالي ألول مرة".

 

 التدفقاتو لماليا األداء المالي، المركزتم تقديم شرحاً، لكيفية تأثير التحول للمعاير الدولية إلعداد التقارير المالية على 

 .13المبينة في إيضاح و للصندوق النقدية

 

 القياس أساس -3

على أساس التكلفة التاريخية باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي ومفهوم  القوائم المالية الموجزة األوليةتم إعداد هذه 

: استثمارات 2017)لخسارة  أومن خالل الربح  العادلة بالقيمة المدرجةاالستمرارية، باستثناء االستثمارات التي 

 .محتفظ بها للمتاجرة(

  

ير غو متداولةالموجودات والمطلوبات ال عرض تمغيل محددة بوضوح وبالتالي ال يال يوجد لدى الصندوق دورة تش

ً  والموجودات لموجوداتيتم عرض ا ذلك، عن عوضالي. المركز الما قائمةالمتداولة بشكل منفصل في  يب ترتل وفقا

 سيولة. ال

 

 والنشاطالعرض  عملة -4
لصندوق )"العملة التي يعمل فيها ا للبلد االقتصادية الرئيسية العملةباستخدام القوائم المالية قياس البنود المدرجة في  يتم

 .صندوقللالعملة الوظيفية وعملة العرض الخاصة  وهي السعوديباللاير القوائم المالية الوظيفية"(. يتم عرض هذه 

 
 شروط وأحكام الصندوق التغيرات في -5

، قام مدير الصندوق بإجراء بعض التعديالت على شروط وأحكام الصندوق. م2018يونيو  30خالل الفترة المنتهية في 

 .إن التغيير الرئيسي في الشروط واألحكام يتعلق بتعيين شركة البالد المالية كجهة حافظه مستقلة
 

م. قام مدير الصندوق بإخطار 2018 مارس 12 في مؤرخ خطاببالتعديالت بموجب  هيئة سوق المال إخطار تم

 سارية المفعول التغييرات اصبحتو م2018 مارس 12حملة الوحدات بتلك التغييرات بموجب خطابه المؤرخ في 

 .م2018مارس  22من 

 

 

 

 



  صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم السعودية
 )مدار من قبل شركة األهلي المالية( 

 
 الموجزةاألولية  إيضاحات حول القوائم المالية
 المراجعة( غير (م2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )مالم يذكر غير ذلك( ألف لاير سعودي
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 محاسبية مؤثرة وافتراضاتتقديرات و أحكام -6
ؤثر في والتي ت وافتراضات وتقديراتالقوائم المالية الموجزة األولية يتطلب من اإلدارة القيام بإصدار أحكام  إعدادإن 

نتائج الفعلية . قد تختلف الوالمصروفات واإليراداتتطبيق السياسات المحاسبية للمبالغ المبينة للموجودات والمطلوبات 

 لىع بالتعديالتاالعتراف  يتمعن هذه التقديرات. تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات الهامة على أساس مستمر. 

ً مستقبلي التقديرات  .ا

 

 قياس القيمة العادلة

 

التزام في معاملة منظمة بين المشاركين  نقل عند دفعةأصل أو  بيع عنداستالمه  يمكنالسعر الذي هى القيمة العادلة 

في السوق في تاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة على افتراض أن المعاملة لبيع األصل أو تحويل االلتزام تتم 

 :إما

 

 في السوق الرئيسي لألصل أو لاللتزام، أو -

 لألصل أو االلتزام مالئمة، في السوق األكثر يالسوق الرئيس وجود عدم حالةفي  -

 

يتم قياس القيمة العادلة لألصل المالي أو االلتزام المالي باستخدام االفتراضات التي سيستخدمها المشاركون في السوق 

 .ةاالقتصادي، بافتراض أن المشاركين في السوق يعملون وفقًا لمصالحهم عند تسعير الموجودات أو المطلوبات

 

يعتبر  .االدارة لتلكباستخدام السعر المدرج في سوق نشط  لألداة، يقيس الصندوق القيمة العادلة عندما يكون متاًحا

السوق نشًطا إذا تمت معامالت األصل أو االلتزام بتكرار وحجم كافيين لتقديم معلومات التسعير على أساس مستمر. 

 .السعر معقول تقريبًا لسعر الخروج ، ألن هذا السوقيقيس الصندوق األدوات المدرجة في سوق نشط بسعر 

 

، فإن الصندوق يستخدم تقنيات تقييم تعمل على زيادة استخدام المدخالت إذا لم يكن هناك سعر مقتبس في سوق نشط

الملحوظة ذات الصلة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للرقابة. يتضمن أسلوب التقييم المختار جميع العوامل 

المشاركون في السوق في االعتبار عند تسعير المعاملة. يدرك الصندوق التحويل بين مستويات القيمة التي يأخذها 

 :العادلة في نهاية فترة إعداد التقارير التي حدث خاللها التغيير.

 

  ماثلةالمأسعار السوق )غير المعدلة( في األسواق النشطة لألصول أو المطلوبات  - 1المستوى. 

  و العادلة بشكل مباشر أالتقييم التي يمكن عندها  مالحظة أدنى مستوى دخل هام لقياس القيمة  أساليب - 2المستوى

 .غير مباشر

  التقييم التي ال يمكن عندها مالحظة أدنى مستوى دخل ذو أهمية لقياس القيمة العادلة أساليب - 3المستوى. 

 
 والخسارةأقائمة الربح  قام الصندوق بتصنيف التسلسل الهرمي للقيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل

 1باعتباره المستوى 
  



  صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم السعودية
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 الهامة المحاسبية السياسات -7

 ثابت شكلبتم تطبيق هذه السياسات مبينة أدناه. و المالية القوائمالسياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد هذه  إن

خالف ذلك. تم تحديد السياسات بشكل خاص عندما تكون هذه السياسات  يذكرما لم  المعروضة،على جميع الفترات 

 .م2018يناير  1قابلة للتطبيق فقط بعد أو قبل 

 

 حكمه في وما نقد 7-1

البنك واالستثمارات قصيرة األجل ذات السيولة العالية والتي يمكن تحويلها بسهولة إلى مبالغ  لدىالنقد  علىيشتمل 

 .نكيةب أرصدة حكمه في وماالنقد  يتضمنوالتي تكون عرضة لمخاطر ضئيلة للتغيرات في القيمة.  محددهنقدية 

 

 مدينة ذمم 7-2

ً بسعر المعاملة وبعد ذلك مهمعند نشأتها. يتم قياس الذمم المدينة بدون مكون تمويل  المدينة الذمم إثباتيتم   مبدئيا

ائر . يتم قياس مخصص خسارة الذمم المدينة دائًما بمبلغ يعادل خسالفعلية الفائدةسعر بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة 

 معاملةمبدئيًا بسعر ال مهممكون تمويل  االئتمان المتوقعة مدى الحياة. يتم قياس الذمم المدينة بدون

 

 مالية أدوات 7-3

 المالية على الموجودات المالية والمطلوبات المالية. األدوات تشمل

 

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  درجةالمواالستثمارات  المالية من النقد وما في حكمه الموجودات تتكون

 يسجل الصندوق االستثمارات . وأرباح التوزيعات النقدية المستحقة. تتكون المطلوبات المالية من ذمم دائنة أخرى.

 واالستثمارات في األسهم وصناديق االستثمار في "تاريخ التداول". في المرابحة والصكوك على أساس "تاريخ التسوية"

 

 . القانونيين لمحاسبينالسعودية ل هيئةال اييرمع بموجب المحاسبية السياسات 7-3-1

 

 هيئة راييمع بين ما ةمتوافقللموجودات والمطلوبات المالية  ولياالفيما يتعلق باإلثبات  المحاسبية اإلرشاداتإن 

 :. وهذا كما يلي9رقم  ير الماليروالمعايير الدولية للتق القانونيين محاسبينلل السعودية

 

 والقياس األولي اإلثباتأ( 

 

ل الصندوق . يسجلألداةالتعاقدية  األحكامبالموجودات والمطلوبات المالية عندما تصبح المنشأة طرفًا في  االعترافيتم 

"تاريخ التسوية" واالستثمارات في أدوات حقوق الملكية والصناديق المشتركة  فياالستثمارات في المرابحة والصكوك 

 ."التداولفي "يوم 

قص، في النأو  بالزيادةيقيس الصندوق الموجودات المالية أو المطلوبات المالية بالقيمة العادلة  ،األولي اإلثباتعند 

تكاليف المعاملة  فإن ،ةالربح أو الخسار خاللمالي أو التزام مالي غير مدرج بالقيمة العادلة من الصل األ أنحالة 

م ، مثل الرسوم والعموالت. يتالمالية المطلوباتإلى اقتناء أو إصدار الموجودات المالية أو  مباشرة والعائدة اإلضافية

الربح أو الخسارة  خاللالموجودات المالية والمطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من  معامالتإدراج تكاليف 

 .االولية الموجزةتسجيلها كمصروف في قائمة الدخل الشامل  يتمو
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 المراجعة( غير (م2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )مالم يذكر غير ذلك( ألف لاير سعودي

 

9 

 

 السياسات المحاسبية الهامة )تابع( -7

 

 أدوات مالية )تابع( 7-3

 

 )تابع( المحاسبية المتعارف عليهاالسياسة بموجب معايير  7-3-1

 

 التصنيف( ب

 :المالية على النحو التالي موجوداتقام الصندوق بتصنيف ال ،م2017ديسمبر  31بالنسبة للفترات المالية المنتهية في 

 

 للمتاجرة بها محتفظ

. رلقصيو إعادة الشراء على المدى ابشكل أساسي لغرض البيع أ ،يتم شراء االستثمارات المصنفة كمحتفظ بها للمتاجرة

ً  للمتاجرة بها المحتفظ المالية األوراق قياس يتم  التغير نع ناتجة خسائر أو أرباح أي إدراج ويتم العادلة بالقيمة الحقا

ياس ، يتم قولياالبعد االعتراف في الفترة التي ينشأ فيها. الموجزة الشامل الدخل قائمة ضمن عادلةال القيمة في

االستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة بالقيمة العادلة ويتم إثبات أي تغير في القيمة العادلة في قائمة الدخل الشامل الموجزة 

 للفترة التي تنشأ فيها 

 

  9 رقم المالي ريرللتق الدولي المعيار بموجب المحاسبية السياسات 7-3-2

 الدوليةالصادرة عن مجلس معايير المحاسبة  "األدوات المالية" 9قم ر رير الماليلتقل الدولي المعيارالصندوق  طبق
 المبالغ على تفي السياسات المحاسبية وتعديال تغيرات .م2018يناير  1 في التحولتاريخ  في م2014يوليو  في

ً  المدرجة تغيرات في السياسات المحاسبية وتعديالت على المبالغ المدرجة ال  القوائم المالية الموجزة األولية. في سابقا

 سابقاً في القوائم المالية الموجزة األولية. 

 

 تصنيفات الموجودات المالية( ا

 
 القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 

  متطلبات تصنيف أدوات حقوق الملكية موضحة أدناه:

 

 أدوات حقوق الملكية

األدوات التي ال  تلك يوهأدوات حقوق الملكية هي أدوات تستوفي تعريف حقوق الملكية من وجهة نظر المصدر؛ 

 .المصدر ملكية حقوقفي  متبقية حصةوجود  ذلكدليل على التزام تعاقدي بالدفع، وتحتوي 

 

 سارة،الخ أو الربح خاللفي حقوق الملكية بالقيمة العادلة من  االستثماراتيقوم الصندوق بعد ذلك بقياس جميع 

ن في حقوق الملكية بالقيمة العادلة م االستثمارات وسم، األولي اإلثباتعند  ،مدير الصندوق يختارباستثناء عندما 

 الشامل خلالد قائمةح والخسائر بالقيمة العادلة في االرباإثبات  يتم ،الوسم ذلك ختيار. عند ااآلخرالدخل الشامل  خالل

تم ي ال. منها التخلص، بما في ذلك عند الموجزة األخر الشامل الدخل قائمةيتم إعادة تصنيفها الحقًا إلى  الو اآلخر

 ألخرىافي القيمة( بشكل منفصل عن التغيرات  االنخفاضفي القيمة )وعكس خسائر  االنخفاضعن خسائر  اإلفصاح

 الموجزة املالش الدخل قائمةإثبات توزيعات األرباح عندما تمثل عائد على هذه االستثمارات في  يتمفي القيمة العادلة. 

 .دفعاتحق الصندوق في استالم ال نشؤعندما يتم 
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 المحاسبية الهامة )تابع(السياسات     -7

 

 )تابع( 9رقم  رير الماليالسياسات المحاسبية بموجب المعيار الدولي للتق 7-3-2

 

 الخسارة وأ مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح استثمارات

عند  ةالخسار وااستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح  تصنيف االستثمارات في هذه الفئة على أنها يتم

ارة في من قبل اإلد ةالخسار وأستثمار كاستثمار مدرج بالقيمة العادلة من خالل الربح اال وسماألولي. قد يتم  ثباتاإل

 انة لىع)يشار إليه أحيانًا  متناقضأو االعتراف بشكل  اإلثباتجوهري عدم اتساق  بشكل يقلصأو  يزيدكان  اذاحالة 

 أسس على والخسائر رباحأو االعتراف باأل لمطلوباتأو ا لموجوداتينشأ من قياس ا "( والذيمحاسبي ماثل"عدم ت

أدائها على أساس  ويمالمالية أو كليهما ويتم تقإدارة مجموعة من الموجودات المالية أو المطلوبات تم ت. أو مختلفة

ً فقوالقيمة العادلة، و  ةع، ويتم توفير المعلومات حول المجموالموثقة يةاالستثمار االستراتيجيةاو  مخاطرال إلدارة ا

 . العليا اإلدارة لموظفينداخليًا على هذا األساس 

 

التقارير المالية  إلعداد الدولي ياروالمع 9رقم  المالي ريرللتقفي المعيار الدولي  االنتقالية األحكاموفقًا لما تسمح به 

أرقام المقارنة. تم إدراج أي تعديالت على القيم الدفترية  عرضاختار الصندوق عدم إعادة  ،(2)إيضاح  1رقم 

 .للفترة الحاليةاالفتتاحي  المبقاةاألرباح  رصيدللموجودات والمطلوبات المالية في تاريخ االنتقال في 

 

 المبالغ على تفي السياسات المحاسبية وتعديال تغيرات لىإ 9رقم  يالمال اريرالتق إلعداد الدولي المعيار تطبيق أدى

ً  مدرجةال  . القوائم المالية الموجزة األولية في سابقا

على الصندوق. تم  9رقم  المالي ريرالمعيار الدولي إلعداد التق التقرير تطبيقفيما يلي اإلفصاحات المتعلقة بتأثير 

المطبقة  9 رقم المالي ريرالتق إلعداد الدولي للمعيارسات المحاسبية الدولية المحددة توضيح تفاصيل إضافية حول السيا

 القانونيين ينللمحاسبي السعودية الهيئة اييرفي الفترة الحالية )وكذلك السياسات المحاسبية السابقة المتوافقة مع مع

 .أدناه إليضاحاتمن التفصيل في امزيد لفي فترات المقارنة(  ةالمطبق

 

 المالية موجوداتأ( تصنيف ال

ر يياعمالمالية وفقًا للسياسات المحاسبية السابقة وفقًا ل موجوداتة القياس والقيمة الدفترية للفئ التغير في م مقارنةت

 :على النحو التالي 2018يناير  1في  9رقم  المالي ريرللتقوالمعايير الدولية هيئة السعودية للمحاسبيين القانونيين ال

 

 السعودية هيئةالالصادر عن  المعيار 

 9 رقم المالي ريرللتق الدولي المعيار  القانونيينمحاسبيين لل

 الدفترية القيمة القياس فئة الدفترية القيمة القياس فئة 

     المالية الموجودات

العادلة من خالل  القيمة  استثمارات

 الخسارة وأ الربح

 (للمتاجرة بها)محتفظ 

 

942,297 

 خالل من العادلة القيمة

  والخسارة الربح

 

942,297 

 

 .أعاله الجدول في المذكورةعن  عدا ةالمالي الموجودات في تغييرات أيتوجد  ال

 .المالية للمطلوبات والقياس التصنيف على تغييراتأي  توجد ال
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 )تابع( 9 رقم المالي قريرللت الدولي المعيار بموجب المحاسبية السياسات في التغيرات 7-3-2

 

 مقارنة نالمحاسبيين القانونيي السعوديةهيئة الر الصادر عن ييعاالم وفقاالمركز المالي  قائمةبين أرصدة  سويةب( الت

 9 المالي لتقريرالمعيار الدولي إلعداد ا مع

 

المالية وتحليل خصائص التدفقات النقدية الخاصة  موجوداتأجرى الصندوق تحليالً مفصالً لنماذج أعماله إلدارة ال

للحصول على معلومات أكثر تفصيالً فيما يتعلق بمتطلبات التصنيف  (أ(7.3.2 اإليضاحبه. يرجى الرجوع إلى 

 .9الجديدة للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 

ر ييعامللمن تصنيفها السابق وفئة قياسها وفقًا  ،المالية لموجوداتبين القيم الدفترية ل سويةالجدول التالي بالتيقوم 

لى المعيار إ تحولالإلى فئات القياس الجديدة الخاصة بها عند  القانونيينمحاسبيين لل السعودية هيئةالالصادر عن 

 .. لم تكن هناك تغييرات في تصنيف وقياس المطلوبات الماليةم2018يناير  1في  9رقم  المالي ريرللتقالدولي 

 

 المحاسبيةالمعايير   

المتعارف عليها 

القانونيين  )سابقا(

 31الدفترية  القيمة

 قياس إعادة تصنيف إعادة م2017ديسمبر 

المعيار الدولي 

 رير الماليللتق

 9رقم 

 1الدفترية  القيمة

 م2018 يناير

     للمتاجرة بها محتفظ استثمارات

 -- -- (942,297) 942,297 ةللمتاجر بها محتفظ استثمارات
 بالقيمة مدرجة استثمارات

 أو الربح خالل من العادلة

 942,297 -- 942,297 -- الخسارة
 

 اإلثبات لغاءإ 7-4

المالية، أو جزء منها، عندما تنتهي صالحية الحقوق التعاقدية الستالم التدفقات النقدية  للموجودات اإلثبات إلغاءيتم 

( ال يقوم 2( يقوم الصندوق بتحويل جميع مخاطر ومزايا الملكية، أو )1يتم تحويلها وإما )من الموجودات، أو عندما 

الصندوق بنقل أو االحتفاظ بجميع مخاطر ومزايا الملكية إلى حد كبير، ولم يحتفظ الصندوق بالسيطرة. عند استبعاد 

 .المستلم في قائمة الدخل الشامل الموجودات المالية، يتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية لألصل والمبلغ
 
 المطلوبات المالية 7-5

أو  مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح طلوباتلتكلفة المطفأة ما لم يكن لديه ميصنف الصندوق مطلوباته المالية با

 أو غاؤهلإ أوالوفاء بااللتزام المحدد في العقد  لمطلوبات المالية عندما يتما اإلثبات بإلغاءالصندوق  يقومالخسارة. 

  .انقضاؤه
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 المقاصة 7-6

الصافي في قائمة المركز المالي الموجزة  المبلغبين مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج  مقاصة إجراءتم ي

ها نية لتسويت الشركةعندما يكون لدى  كذلكلتلك المبالغ المدرجة و مقاصة جراءإلفقط عند وجود حق نظامي ملزم 

 تسديد المطلوبات في آن واحد. لو بيع الموجودات أساس الصافي أعلى 

 

 أخرى دائنة وذمم المستحقات 7-7

فة المطفأة بالتكل الحقىمبدئيًا بالقيمة العادلة ويتم قياسها  األخرى الدائنة والذممالمستحقة  المصروفات إثباتيتم 

 .الفعالة الفائدةباستخدام طريقة معدل 

 

 المخصصات 7-8

 تقدير يمكن تعاقدي أو قانوني حالي التزام صندوقال لدى أن سابقة ألحداث نتيجة ظهر إذا بالمخصص االعتراف يتم

 تقديرجراء إ يمكنو االلتزام هذا لتسوية اقتصادية لمنافع خارجة تدفقات يتطلب أن المحتمل ومن موثوق بشكل مبلغه

 .المستقبلية التشغيل لخسارة المخصص إثبات يتم ال. المدفوع للمبلغ موثوق

 

 للوحدة الواحدة  كيةلالم حقوق 7-9

يتم تحديد حقوق الملكية في كل يوم عمل  يوم عمل سعودي.الصندوق مفتوح لالشتراك واسترداد الوحدات في كل 

وحدات إلى مالكي ال عائدةال موجوداتلل كيةلالم حقوقلكل وحدة بقسمة  موجوداتلل كيةلالم حقوقيتم احتساب  سعودي.

 .على عدد الوحدات القائمة في نهاية الفترة المالي المركز قائمةالمدرجة في 

 

 الضرائب / الزكاة 7-10

القوائم  هذه في االلتزام لهذا مخصصإدراج أي  يتم ال بالتالي الوحدات، مالكي على املتزا هي كاةلز/ ا ئبالضرا إن

 . المالية

 

 باإليرادات االعتراف 7-11

قياس يتم إثبات اإليرادات إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل تدفق المنافع االقتصادية إلى الصندوق ويمكن 

اإليرادات بصورة موثوق بها، بغض النظر عن موعد السداد. يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل 

.المستلم، باستثناء الضرائب والخصومات  
 
يتم االعتراف باألرباح والخسائر المحققة من االستثمارات المباعة على أساس متوسط التكلفة. أما توزيعات 

لزيادة يتم إثبات ا عندما يحق للصندوق استالمها. الموجزة في قائمة الدخل الشامل االعتراف بهااألرباح فيتم 

أو النقص في الفرق بين التكلفة والقيمة السوقية لمحفظة استثمارات الصندوق كتغيرات في القيمة العادلة 

    .الموجزة الشامل لالستثمارات في قائمة الدخل

 

 

 



  صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم السعودية
 )مدار من قبل شركة األهلي المالية( 

 
 الموجزةاألولية  إيضاحات حول القوائم المالية
 المراجعة( غير (م2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )مالم يذكر غير ذلك( ألف لاير سعودي
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 السياسات المحاسبية الهامة )تابع(    -7

 

 2018يناير  1، اعتباًرا من  15رقم  المالي ريرتقللبموجب المعيار الدولي إلعداد 13-7 
نموذًجا واحدا شامل للمحاسبة عن اإليرادات الناتجة عن العقود مع  15يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

، والذي يوجد حاليًا في العديد من المعايير والتفسيرات العمالء ويحل محل التوجيه الحالي للمحاسبة عن اإليرادات

لم ينتج عنه أي تغيير في  15ضمن المعايير الدولية للتقارير المالية. إن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 السياسة المحاسبية للصندوق
 

 حكمه في ماو النقد -8
 .تجاري بنك لدى بها المحتفظ البنكية األرصدة في يتمثل

 

  استثمارات -9
 للمتاجرة بها محتفظ استثمارات/ الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة مدرجة استثمارات

 

 2018 يونيو 30 

 القطاع 

من قيمة  %

 القيمة العادلة التكلفة اإلجمالية االستثمار

    
 413,403 327,829 36.16 خدمات مصرفية ومالية

 382,171 276,599 33.43 اتبتروكيماويصناعات 
 123,450 120,142 10.78 مواد غذائية وزراعة
 59,888 43,168 5.24 استثمارات صناعية

 51,101 43,854 4.47 االتصاالت وتقنية المعلومات
 41,596 43,913 3.64 المواصالت

 32,625 36,544 2.85 الطاقة والمرافق
 22,319 24,746 1.95  التجزئة

 14,150 16,826 1.24  التطوير العقارات
صندوق األهلي القابض لصناديق 

 2,616 3,000 0.24 االستثمار العقارية المتداولة
 100 936,621 1,143,119 
 

 
  



  صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم السعودية
 )مدار من قبل شركة األهلي المالية( 

 
 الموجزةاألولية  إيضاحات حول القوائم المالية
 المراجعة( غير (م2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )مالم يذكر غير ذلك( ألف لاير سعودي
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 )تابع( تثماراتاس    -9

 

 م 2017 ديسمبر 31 

 القطاع 

من قيمة  %

 القيمة العادلة التكلفة اإلجمالية االستثمار

 316,904 271,569  33.63  اتبتروكيماويصناعات 
 196,294 175,941  20.83  خدمات مصرفية ومالية

 115,843 122,785  12.29  التطوير العقاري
 61,063 62,227  6.48  التامين
 48,290 49,454  5.12  التجزئة

 45,724 33,564  4.85  استثمارات صناعية
 41,030 44,495  4.35  مواد غذائية وزراعة

 33,567 31,924  3.56  المواصالت
 32,970 36,544  3.50  الطاقة والخدمات

 25,032 26,662  2.66  اإلسمنتصناعة 
 22,581 29,101  2.40  السياحة الفندقية

صندوق األهلي القابض لصناديق 

 2,999 3,000  0.32  االستثمار العقارية المتداولة
    
 100   887,226   942,297  

 

 2017 يناير 1 

 القطاع 

من قيمة  %

 القيمة العادلة التكلفة اإلستثمار اإلجمالية

    

    

 372,592 315,690 39.72 اتبتروكيماويصناعات 
 145,704 146,742 15.53 خدمات مصرفية ومالية

 119,282 102,417 12.72 التطوير العقاري
 95,652 82,710 10.2 المواصالت

 66,119 54,368 7.05 التجزئة
 51,242 48,377 5.46 استثمارات صناعية

 48,971 46,115 5.22 االتصاالت وتقنية المعلومات
 33,879 27,203 3.61 التامين

 4,517 4,167 0.49 مواد غذائية وزراعة
  100   827,789   937,958  

 
  



  صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم السعودية
 )مدار من قبل شركة األهلي المالية( 

 
 الموجزةاألولية  إيضاحات حول القوائم المالية
 المراجعة( غير (م2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )مالم يذكر غير ذلك( ألف لاير سعودي
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  حداتالو معامالت -10
 :يلي كما أشهر الستة فترة خالل الوحدات في المعامالت تلخيص تم

 لفترة الستة 
 أشهر المنتهية

 يونيو 30في 
 م8201

 وحـــــــــدات
 )باآلالف(

 لفترة الستة 
 المنتهيةأشهر 

 يونيو 30في 
 م 7201

 وحــــــدات
 )باآلالف(

    

 116,239  115,551 الوحدات في بداية الفترة )مراجعة(
    

 12,823  15,181 وحدات مباعة 
    

 (7,208)  (7,715) وحدات مستردة
    

 5,615  7,466 في الوحدات الزيادةصافي 
 121,854  123,017 (مراجعةالوحدات في نهاية الفترة )غير 

 

 وحدات من( %20.05م: 2017) %26.18م، فإن أكبر خمس حملة وحدات يمثلوا 2018يونيو  30في  كما

 .الصندوق

 
 عالقة ذات أطراف وأرصدة معامالت -11

 

 طرف ىعل هام تأثير ممارسة أو آخر طرف على سيطرةال على القدرة لطرف كان إذا عالقة ذات األطراف تعتبر

 .تشغيلية أو مالية قرارات التخاذ آخر

 

 طبيعة العالقة الطرف ذو العالقة

 مدير الصندوق شركة األهلي المالية

 شريك لمدير الصندوق  البنك األهلي التجاري

 شريكلل زميلة شركة األهلي للتكافل

 حملة وحدات صندوق األهلي متعدد األصول المتحفظ

 حملة وحدات صندوق األهلي متعدد األصول المتوازن

 حملة وحدات صندوق األهلي متعدد األصول للنمو

 حملة وحدات األولية للطروحات األهلي صندوق
 حملة وحدات  صندوق األهلي لألسهم العالمية

 

 

 

 



  صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم السعودية
 )مدار من قبل شركة األهلي المالية( 

 
 الموجزةاألولية  إيضاحات حول القوائم المالية
 المراجعة( غير (م2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )مالم يذكر غير ذلك( ألف لاير سعودي
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 معامالت وأرصدة أطراف ذات عالقة )تابع(  -11
 

 أخرى ومصروفات إدارية أتعاب

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

الصندوق  الملكية حقوقفي السنة من  %1.75مدير الصندوق، بحيث ال تتجاوز المعدل األقصى السنوي بواقع 

 اليومي كما هو منصوص عليه في أحكام وشروط الصندوق.

 

عاب الحفظ وأتنيابةً عن الصندوق والمتعلقة بأتعاب المراجعة  تكبدةالمكما يحق لمدير الصندوق استرداد المصروفات 

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

الصندوق في أيام  الملكية حقوقفي السنة من  %0.5من الصندوق على نسبة الذي يستطيع مدير الصندوق استرداده 

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

 

 عالقة ذات أطراف مع معامالت

دخل الصندوق في المعامالت التالية مع األطراف ذات العالقة في سياق األعمال االعتيادية. تم تنفيذ هذه  ،خالل السنة

المعامالت على أساس شروط وأحكام الصندوق المعتمدة. تتم الموافقة على جميع معامالت األطراف ذات الصلة من 

 قبل مجلس إدارة الصندوق.

 

 

 

 

 قيمة وحدات محتفظ بها  بلغ المعامالتم المعامالت طبيعة الطرف ذو العالقة

 م2017ديسمبر  31 م 2018يونيو 30 م2017 م2018  

      

   7,988 9,071 أتعاب إدارة شركة األهلي المالية
مصروفات  

مدفوعة بالنيابة 

 -- -- 274 639 عن الصندوق
      

صندوق األهلي لألسهم 

 العالمية

   171 777 اشتراك للوحدات 
 -- 1,959 99 -- استرداد للوحدات

      
صندوق األهلي متعدد 

 األصول المتحفظ

   2,888 2,327 اشتراك للوحدات 
 25,921 13,119 -- 253 استرداد للوحدات

      
صندوق األهلي متعدد 

 األصول للنمو

   2,677 3,285 اشتراك للوحدات 
 26,040 16,207 -- -- استرداد للوحدات

      



  صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم السعودية
 )مدار من قبل شركة األهلي المالية( 

 
 الموجزةاألولية  إيضاحات حول القوائم المالية
 المراجعة( غير (م2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )مالم يذكر غير ذلك( ألف لاير سعودي
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 امالت وأرصدة أطراف ذات عالقة )تابع(مع  -11
 

 المالية المخاطر إدارة -12
 

 المالية لمخاطرعوامل ا 12-1

ومخاطر  ،ومخاطر االئتمان ،إن أنشطة الصندوق تعرضه لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية: مخاطر السوق

 .السيولة ومخاطر التشغيل

 

يتحمل مدير الصندوق مسؤولية تحديد ومراقبة المخاطر. يشرف مجلس إدارة الصندوق على مدير الصندوق وهو 

 .النهاية عن اإلدارة العامة للصندوقمسؤول في 

 

على أساس الحدود الموضوعة من قبل مجلس إدارة الصندوق.  ألولالمراقبة والتحكم في المقام ايتم تحديد مخاطر 

لمخاطر ل تحملهو ،يحتوي الصندوق على وثيقة الشروط واألحكام الخاصة به التي تحدد استراتيجيات أعماله العامة

 .وفلسفة إدارة المخاطر العامة وملزمة باتخاذ إجراءات إلعادة توازن المحفظة بما يتماشى مع إرشادات االستثمار

 

 مخاطر السوق 12-1-1

 

 العمالت األجنبية صرف سعرأ( مخاطر 

 

العمالت األجنبية هي مخاطر تقلب قيمة التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات صرف  سعرمخاطر 

 .عملة األجنبيةب مقومفي أسعار صرف العمالت األجنبية وتنشأ من األدوات المالية 

 

 اللاير السعودي.بال يوجد لدى الصندوق أي مخاطر جوهرية متعلقة بالعمالت األجنبية حيث أن معظم معامالته 

 

 

 قيمة وحدات محتفظ بها مبلغ المعامالت طبيعة المعامالت الطرف ذو العالقة
 31 ديسمبر 2017م 30 يونيو2018 م 2017م 2018م  
      

صندوق األهلي متعدد 

 األصول المتوازن

   2,490 3,077 اشتراك للوحدات 
 29,477 16,279 -- -- استرداد للوحدات

      
   695 1,207 اشتراك للوحدات  شركة األهلي للتكافل

 1,609 13,220 -- 2,385 استرداد للوحدات
      

صندوق األهلي 

 للطروحات األولية

   654 -- اشتراك للوحدات 
 1,405 1,604 -- -- استرداد للوحدات



  صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم السعودية
 )مدار من قبل شركة األهلي المالية( 

 
 الموجزةاألولية  إيضاحات حول القوائم المالية
 المراجعة( غير (م2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )مالم يذكر غير ذلك( ألف لاير سعودي
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 )تابع( المالية المخاطر إدارة  -12

 

 )تابع( مخاطر السوق 12-1-1

 

 ( مخاطر األسعارب

نتيجة لتغير أسعار السوق، سواء كانت تلك التغيرات نتيجة لعوامل مرتبطة  مالية أداةتتمثل في مخاطر تذبذب قيمة 

تنشأ مخاطر السعر بشكل  باألداة أو الجهة المصدرة لألداة أو عوامل تؤثر على جميع األدوات المتداولة في السوق.

حركة  ربقاقب الصندوق عن أساسي من عدم اليقين بشأن أسعار األدوات المالية المستقبلية التي يمتلكها الصندوق. ير

 .ألسهمالدى الصندوق استثمارات في  ،الموجز المركز المالي قائمةأسعار استثماراته في األدوات المالية. وفقاً لتاريخ 
 

)نتيجة للتغير في القيمة العادلة لالستثمارات( بسبب تغير محتمل معقول في قيمة  الملكية حقوقإن التأثير على قيمة 

 :يلي هي كماجميع المتغيرات األخرى المحتفظ بها  بقاءمع  ،لصندوق االستثمار الملكية حقوق

 

 م2017 يناير 1 م2017 ديسمبر 31 م2018 يونيو 30 

       

 93,796 %10± 94,230 %10± 114,312 %10± الملكية حقوق على التأثير
 

 االئتمان مخاطر 12-1-2

 

هي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يتسبب في خسائر مالية للطرف اآلخر. يهدف 

بعض المالية لمدير الصندوق إلدارة مخاطر االئتمان، الحد من التعامل مع بعض األطراف، والتقييم المستمر للكفاءة 

األطراف. في تاريخ قائمة المركز المالي، يتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان متمثلة في القيمة الدفترية للنقد وما في 

 باح مدينة.و توزيعات أر حكمه والذي يتمثل في النقد لدى البنوك المودع لدى بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني مرتفع

 
 السيولة مخاطر 12-1-3

 

مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في عدم قدرة الصندوق على توليد موارد نقدية كافية لتسوية التزاماته بالكامل 

ً  مالئمةعند استحقاقها أو القيام بذلك فقط بشروط تكون غير   .جوهريا

 

ومن ثم، فإنها  سعودي،في الوحدات واستردادها في كل يوم عمل  االشتراكتنص شروط وأحكام الصندوق على 

في  المالية للصندوق المطلوبات تتكونتتعرض لمخاطر السيولة الخاصة باسترداد أموال حملة األسهم في هذه األيام. 

 المركز المالي. قائمةالمقام األول من الذمم الدائنة التي من المتوقع تسويتها خالل شهر واحد من تاريخ 

 

الل االستثمار في األوراق المالية التي يتوقع أن تكون قادرة على تصفيتها خالل يدير الصندوق مخاطر السيولة من خ

 فترة زمنية قصيرة.

 
  



  صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم السعودية
 )مدار من قبل شركة األهلي المالية( 

 
 الموجزةاألولية  إيضاحات حول القوائم المالية
 المراجعة( غير (م2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )مالم يذكر غير ذلك( ألف لاير سعودي
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 )تابع( المالية المخاطر إدارة  -12

 

 يةمخاطر التشغيل 12-1-4

 

هي مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناتجة عن مجموعة متنوعة من األسباب  التشغيليةمخاطر  إن

المرتبطة بالعمليات والتكنولوجيا والبنية التحتية التي تدعم أنشطة الصندوق سواء داخليًا أو خارجيًا لدى مقدم خدمة 

ن ع متمثلةالوالسوق المخاطر مثل تلك الصندوق ومن العوامل الخارجية األخرى غير االئتمان والسيولة والعمالت 

 .المتطلبات القانونية والتنظيمية

 

يتمثل هدف الصندوق في إدارة المخاطر التشغيلية من أجل تحقيق التوازن بين الحد من الخسائر المالية واألضرار 

 .الوحدات بسمعته في تحقيق هدفه االستثماري المتمثل في توليد عوائد لحاملي تالحقالتي 

 

 األولى للمرة المالية للتقارير الدولية المعايير تبني -13

أولية للصندوق يتم إعدادها وفقاً للمعيار المحاسبي  الموجزة اولية أول قوائم ماليةهذه  فإن ،2كما هو موضح في ايضاح 

 .المعتمد في المملكة العربية السعودية 34الدولي رقم 

 

. عند إعداد هذه الموجزة األولية المالية القوائمفي إعداد هذه  7تم تطبيق السياسات المحاسبية الواردة في إيضاح 

، وهو )تاريخ م2017يناير  1للصندوق في  ةالمركز المالي االفتتاحي قائمةتم إعداد  ،األوليةالمالية الموجزة  القوائم

 تحويل الصندوق إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية(.

 

ديل المبالغ بتع الصندوق عند إعدادها للقوائم المالية وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي، وبموجب هذه المعايير، قام

ًحا لمدى . تتناول اإليضاحات التالية شرالمحاسبية المتعارف عليهاالمدرجة سابقًا في القوائم المالية المعدة وفقًا لمعايير 

المعايير الدولية للتقرير المالي على المركز المالي للشركة وأدائها إلى  المعايير المتعارف عليهاتأثير التحول من 

 المالي.
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  ( االعفاءات المطبقةأ

 

" يتيح بعض األولىمعايير التقارير المالية الدولية للمرة  تبني" 1التقارير المالية رقم  إلعدادالمعيار الدولي  إن

ر من التطبيق بأثر رجعي لمتطلبات معينة بموجب المعايي األولى للمرة الدولية المعيار تبنت التي للمنشاتاإلعفاءات 

ر الصندوق اإلعفاء من تطبيق المعياوحيث أنه بالنسبة لمعلومات الفترة السابقة ، اختار  .التقارير المالية إلعدادالدولية 

بأثر رجعي ؛ لذلك ، تم تقديم المعلومات  15والمعايير الدولية للتقارير المالية  9الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 .1وفقًا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  )سابقا( المقارنة وفقًا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها

 

كما أصدره مجلس معايير المحاسبة الدولية في يوليو  9رقم  المالي ريرالتق إلعدادالصندوق المعيار الدولي  طبق

 .الماليةالقوائم م، والذي نتج عنه تسويات للمبالغ المعترف بها سابقا في 2018 يناير 1 فيتاريخ انتقال ب 2014

 

، اختار الصندوق عدم إعادة 9التقارير المالية رقم  إلعدادللمعايير الدولية  االنتقالية لألحكام وفقاً هو مسموح  كما

أرقام المقارنة. تم إدراج أي تعديالت على القيم الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية في تاريخ  عرض

 ذلك،( واحتياطيات أخرى للفترة الحالية. وبناًء على 2018 ريناي 1) المبقاة لألرباح االفتتاحي الرصيدفي  التحول

ً في فترات المقارنة تعكس المتطلبات  المعروضة بياناتفإن ال التالي فهي غير . وبللمعايير المتعارف عليها سابقا وفقا

 30للسنة المنتهية في  9رقم  رير الماليالمقدمة بموجب متطلبات المعيار الدولي إلعداد التق بياناتقابلة للمقارنة مع ال

 عدادإلالدولي  ياراإليضاحات، فإن التعديالت الناتجة عن اإلفصاح عن المعبالنسبة  ذلك،. وبناًء على 2018 يونيو

 .فقط على الفترة الحالية أيضا تم تطبيقها 7 رقمتقارير المالية ال

 

للتقرير  النتقال إلى المعيار الدوليتم إجراء التقييم التالي على أساس الحقائق والظروف التي كانت موجودة في تاريخ ا

 9رقم  المالي

 

 تحديد نموذج العمل الذي يتم بموجبه االحتفاظ بموجودات مالية ؛ •

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. المدرجةالمالية  الموجوداتلبعض مالية  إدارة وسم •
 

 تقديرات

 
ً  التواريخ نفس في التقديرات مع تتوافقم 2017 ديسمبر 31وم 2017 يناير 1 في كما التقديرات إن  للهيئة وفقا

 .القانونيين للمحاسبين السعودية
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 إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية التحولآثار 

 

من معايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين  تحولالإن 

جوهري على قائمة المركز المالي للصندوق، وقائمة  اثرالقانونيين إلى المعايير الدولية للتقارير المالية ليس له أي 

  إلى مالكي الوحدات والتدفقات النقدية. العائدةالملكية  حقوقالدخل الشامل، وقائمة التغيرات في 
 

 المعايير الصادرة والتي لم يتم تطبيقها  -14
 

م مع إمكانية 2018يناير  1 بعد ابتدأً فيما يلي بيان بالمعايير الجديدة والتعديالت على المعايير المطبقة على السنوات 

 الموجزة ليةالما الماليةالقوائم بالتطبيق المبكر لها عند إعداد هذه  صندوقال يقومالمبكر ومع ذلك لم  أوالتطبيق الحقا 

 . الموجزة األولية

 

 االيجار عقود 16 المالية للتقرير الدولي المعيار
 

المركز المالي. للمستأجرين نموذج موحد للمحاسبة عن عقود اإليجار في قائمة  16يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي 

يقوم المستأجر باالعتراف باألصل المتعلق بحق االستخدام الذي يمثل حقه في استخدام األصل ذو الصلة باإلضافة 

توجد إعفاءات اختيارية لعقود اإليجار قصيرة األجل  إلى التزام اإليجار الذي يمثل التزامه بسداد دفعات اإليجار.

ي يستمر أ –وعقود اإليجار ذات القيمة المنخفضة. تبقى طريقة المحاسبة المتبعة من المؤجر مشابهة للمعيار الحالي 

 تشغيلي. اوالمؤجرون في تصنيف عقود اإليجار كعقود إيجار تمويلي 
 

 17التوجيهات الحالية لعقود االيجار بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي  محل 16يحل المعيار الدولي للتقرير المالي 

تحديد ما إذا كان ترتيب ما يتضمن عقد إيجار،  4عقود االيجار، وتفسيرات لجنة المعايير الدولية للتقارير المالية 

تقييم   27تفسيرات الدولية الحوافز، وتفسير لجنة ال -عقود اإليجار التشغيلي  15وتفسير لجنة التفسيرات الدولية 

 جوهر المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإليجار.

 

م مع السماح بالتبني المبكر للمنشات 2019يناير  1إن هذا المعيار يسري مفعوله للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد 

لعمالء في أو قبل تاريخ التطبيق األولي للمعيار االيراد من العقود مع ا 15التي تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 .16الدولي للتقرير المالي 

 
 تحديد ما إذا كان الترتيب يتضمن عقد إيجار

 ، إختيار إما:16يجوز للمجموعة عند التحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي       

 لكافة عقودها، أولعقد اإليجار  16تطبيق تعريف المعيار الدولي للتقرير المالي  -
 تطبيق وسيلة عملية وعدم إعادة تقييم ما إذا كان العقد يمثل إيجار أو يحتوي على إيجار. -
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 التحول

 

 كمستأجر إما تطبيق المعيار باستخدام: صندوقيجوز لل

 منهج األثر الرجعي، أو  -

 منهج األثر الرجعي المعدل مع وسائل عملية إختيارية. -

 
ي حاليا تطبيق المعيار الدول صندوقخطط اليستمرار على جميع عقود اإليجار. ويقوم المستأجر بتطبيق الخيار با

 نهج التحول الذي ستقوم بتطبيقه.بعد الصندوق حدد يم. لم  2019يناير  1مبدئيا في  16للتقرير المالي 

 

كمؤجر إجراء أي تعديالت لعقود االجار التي تكون فيها مؤجرا بخالف مؤجر وسيط في عقد  صندوقال يتطلب من ال

  تأجير بالباطن.

  (م2017 –م 2015)دورة  لمالیةا يررللتقا لیةولدا للمعايیر لسنويةا تلتعديالا-ب

 

 - لمشتركةا تلترتیباا 11 لماليا للتقرير ليولدا رلمعیاوا لألعمااندماج ا 3 رقم لماليا للتقرير ليولدا المعيار -

 .لألعماا تعريف تستوفي لتيا لمشتركةا تلعملیاا في حصصها دةياز عن لشركةا محاسبة ريقةط يوضح

 

  .سابقاً بها لمحتفظا لحصةا سقیا ديعا فال مشتركة ةسیطر( على حصل)أو  ما فرط حتفظإذا ا •

 فلطرا ميقوو حلامر لخال من علیها للحصوا يتم لعماأ مجد يه لمعاملةا نفإ ةسیطر على ما فرط حصلإذا  •

 .لةدلعاا بالقیمة سابقاً بها لمحتفظا لحصةا سقیا دةبإعا ذلمستحوا

 

 بما) حباأر تيعازتو من لناتجةا لدخلا ئباضر تتبعا كافةأن  يبین - لدخلا ئباضر 12 ليولدا لمحاسبةا رمعیا -

 عنها نتج لتيالمعامالت ا ضمن ثابت بشكل بها افالعترا يتم( ملكیة قكحقو لمصنفةا لمالیةا دواتلأل تلمدفوعاا فیها

   .لملكیةا قحقوأو  آلخرا لشاملا لدخلالمكسب أو الخسارة، ا في يعزللتو قابلة حباأر

 

 تكالیف بالحتسا لمستخدمةا لعامةا وضلقرا مجموعةأن  توضح - اضالقترا تكالیف 23 ليولدا لمحاسبةا رمعیا -

. ءإلنشاأو ا لتطويرا تحت لتزاال لتيا لةهلمؤا داتلموجوا لتمويل دةلمحدا وضلقرا فقط يستثني لةهلمؤا اضالقترا

 غیر داتموجوأو أي  لبیعأو ا دلمحدا املالستخد نآلا ةزهلجاا لةهلمؤا داتلموجوا لتمويل دةلمحدا وضلقرا ماأ

 تطبیق فیتم ياالمزا قيفو قد جعير بأثر تطبیق تكالیف نأل اً نظر. ولعامةا لمجموعةا تلك في جهاإدرا فیتم  لةهمؤ

  .تللتعديال ةلمنشأا تطبیق يخرتا بعدأو  في ةلمتكبدا اضالقترا تكالیف على مستقبلي بأثر اتلتغیرا
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  ىألخرا تلتعديالا-ب

 

 وليةلمالية األعلى البيانات ا مهمالجديدة أو المعدلة التالية التي لم تسر بعد والتي ال يتوقع أن يكون لها تأثير  المعايير

 للصندوق

 يوضح - لدخلا ضريبة تمعالجا لحو لتأكدا معد حالة-23 لماليا للتقرير لیةولدا لمعايیرا اتتفسیر لجنة تفسیر -

 .المحاسبة عن معالجات ضريبة الدخل التي لم يتم قبولها من قبل السلطات الضريبية بعد

  (.9 لماليا للتقرير ليولدا رلمعیاا على تتعديال) لسالبا لتعويضا مع مقدماً تلمدفوعاخصائص ا -

  (.28 ليولدا لمحاسبةا رمعیا على تتعديال) لمشتركةا يعرلمشاوا لزمیلةا تلشركاا في ألجلا ويلةط لحصصا -

                                                                                                                                                                              . (9ليولدا لمحاسبةا رمعیا على تتعديال) لتسويةأو ا رالختصاأو ا لخططا تتعديال -
 

 آخر يوم للتقييم  -15

ليس هناك تغيرات جوهرية  (م2017 يونيو 22 :م2017 يونيو 30) م2018 يونيو 28آخر يوم لتقييم الصندوق هو

 م.2018يونيو  30تقييم للصندوق وتقييم  أخرة لكل وحدة ما بين الملكي حقوقفي قيمة 
 

 الموجزة األوليةالقوائم المالية اعتماد  -16
 9هـ الموافق 1439 ةذو القعد 27بتاريخ  من قبل مدير الصندوقالموجزة  األولية القوائم الماليةتم اعتماد هذه 

  .م2018 أغسطس
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