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Investment Activities أنشطة االستثمار 

The fund targets to replicate as closely as possible, before 
expenses, the performance of the MSCI EM Islamic M-Series 
Index (Net Total Return USD). 

 MSCI EM Islamic M-Series مؤشر يهدف الصندوق إىل حماكاة أداء
 املصاريف. قبل ،(األمريكي بالدوالر اإلمجايل العائد صايف) 

Performance ادا تقرير األ 

Fund Performance                         -5.11% 

Benchmark Performance          -4.65% 

  

 %5.11-   أداء الصندوق
 %4.65-   أداء املــــــــؤشــــــر

 

The fund underperformed the benchmark by 46 bps. أساس نقطة 46 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.  

الـــــشــروط تعديـــل مــسـتــنـدات الـصنــدوق لــــتشمـــل املســـتنــدات الـتــالــيـــة: مــــذكرة املعلومات،  -
 الئحة صناديقواألحــكـــام، ومــلـخـــــص املــعــلـــومـــــات الـــرئـيـســـة وذلك الــتـــزاما مبتطــلبــات 

  لة.ــــدـــعـــار املــمــثــاالست

Investments in other Investment Funds االستثمار في صنااديق 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 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 لمؤشر أسهم األسواق الناشئة
  )مدار من قبل شركة األهلي المالية( 

 )غير مراجعة( الموجزة القوائم المالية األولية

 م2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 مـع 

 لحملة الوحدات الفحصتقرير 
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  صندوق األهلي لمؤشر أسهم األسواق الناشئة

   شركة األهلي المالية()مدار من قبل 

 

  )غير مراجعة( الموجزةقائمة المركز المالي 

 م2018يونيو  30كما في 

 )مالم يذكر غير ذلك( األمريكيالدوالر ألف 

 

 إيضاح 

يونيو  30

 م8201
ديسمبر  31

 م7201

 يناير 1

 م2017
     

     :الموجـودات
 851 403 455 8 نقد وما في حكمه

 24,403 39,271 38,912  9 استثمارات 
 10 107 143  توزيعات أرباح مستحقة

 25,264 39,781 39,510  إجمالي الموجودات
     

     المطلـوبات:
 2 225 242  أرصدة دائنة أخرى

 25,262 39,556 39,269  حقوق الملكية العائدة لحملة الوحدات 

 21,649 24,781 25,925 10 عدد الوحدات المصدرة باأللف 
     

 1.1669 1.5963 1.5147  (دوالر األمريكيللوحدة الواحدة ) –حقوق الملكية 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (16( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )

 ألولية.القوائم المالية الموجزة جزءاً ال يتجزأ من هذه 
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 صندوق األهلي لمؤشر أسهم األسواق الناشئة
 األهلي المالية()مدار من قبل شركة  

 )غير مراجعة( الموجزة الشامل قائمة الدخل

 م2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )مالم يذكر غير ذلك(  ألف الدوالر األمريكي

 

  

 يونيو 30

 م8201
 يونيو 30

 م7201
    

 209 372  دخل من توزيعات أرباح
العادلة بالقيمة من أرباح محققة من استثمارات مدرجة /)خسائر(  

 573 1,268  خالل قائمة الربح أو الخسارة
أرباح / )خسائر( غير محققة من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة 

  من خالل قائمة الربح أو الخسارة
(3,673) 4,341 

 5,123 (2,033)  إجمالي اإليرادات
    

 250 60  أتعاب إدارة
 16 33  رسوم االحتفاظ

 3 11  إداريةمصروفات 
 3 3  أتعاب تدقيق شرعي

 3 3  أتعاب مهنية
 -- 3  ضريبة قيمة مضافة

 2 2  مكافأة أعضاء مجلس إدارة الصندوق
 1 1  أتعاب هيئة السوق المالية

 278 116  إجمالي المصروفات التشغيلية

    

 4,845 (2,149)  الدخل للفترة

 -- --  للفترة االخر الدخل الشامل

 4,845 (2,149)  إجمالي الدخل الشامل للفترة

 

 

 

 

 

 

 

 

 (16( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )

 األولية. القوائم المالية الموجزةجزءاً ال يتجزأ من هذه 
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 صندوق األهلي لمؤشر أسهم األسواق الناشئة

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية( 

 غير مراجعة(الوحدات الموجزة )العائدة لحملة  حقوق الملكيةالتغيرات في قائمة 

 م2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 مالم يذكر غير ذلك() األمريكيألف الدوالر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (16( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )

 .األوليةالقوائم المالية الموجزة جزءاً ال يتجزأ من هذه 

يونيو  30  

 م2018
 يونيو 03

 م2017
    

 25,262 39,556  لفترةالعائدة لحملة الوحدات في بداية احقوق الملكية 
    

 4,845 (2,149)  الشامل للفترةصافي الدخل 
    

فترةعن المعامالت في الوحدات خالل ال كيةلحقوق المفي النقص   
 

   

    
 921 12,110  متحصالت من وحدات مباعة

 (1,339) (10,248)  قيمة وحدات مستردة
  1,862 (418) 

 29,689 39,269  فترةالعائدة لحملة الوحدات في نهاية الحقوق الملكية صافي 
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 صندوق األهلي لمؤشر أسهم األسواق الناشئة
 )مدار من قبل شركة األهلي المالية( 

 )غير مراجعة( الموجزة التدفقات النقديةقائمة 
 م2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 مالم يذكر غير ذلك() األمريكيألف الدوالر 

 

 

 
 إيضاح

يونيو  30

 م2018
يونيو  30

 م2017

    
 4,845 (2,149)  التدفقات النقدية من األنشـطة التشـغيلية:

    الدخل للفترة
    تسوية لـ:

مدرجة بالقيمة العادلة غير محققة من استثمارات )مكاسب( /خسائر

 من خالل قائمة الربح أو الخسارة

 
3,673 (4,341) 

  1,524 504 
    التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 995 (3,314)  استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة 
 (186) (36)  توزيعات ارباح مدينة

 568 16  أخرىأرصدة دائنة 
 1,881 (1,810)  صافي النقد )المستخدم( في األنشطة التشـغيلية        

    
    التدفقات النقدية من األنشـطة التمويليــة:

 921 12,110  متحصالت من إصدار وحدات 
 (1,339) (10,248)  مدفوعات السترداد وحدات 

 (418) 1,862  صافي النقد المتوفر من األنشـطة التمويلية
    

 1,463 52  )النقص( في النقد وما في حكمه/الزيادة

 851 403 8 النقـد وما في حكمـه في بداية الفترة   

 2,314 455 8 النقـد وما في حكمـه في نهاية الفترة
 

 

 

 

 

 

 

 

 (16)إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 

 األولية. الموجزة الماليةالقوائم جزءاً ال يتجزأ من هذه  



  صندوق األهلي لمؤشر أسهم األسواق الناشئة
 )مدار من قبل شركة األهلي المالية( 

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

 مالم يذكر غير ذلك() الدوالر األمريكيألف 
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 الصـندوق وأنشطته -1
)الصندوق( هو صندوق استثماري مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة  صندوق األهلي لمؤشر أسهم األسواق الناشئة

الصندوق(، شركة تابعة للبنك األهلي التجاري )البنك( )مدير المالية اإلسالمية، تتم إدارته بواسطة شركة األهلي 

ستثمار في الصناديق الصادرة من لوائح اال 30وجب نص المادة لصالح حملة وحدات الصندوق. تم تأسيس الصندوق بم

 .يةسوق المالالعن هيئة 

 

م( 2005يونيو  28)هـ 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

 

 .يحتفظ الصندوق باستثماراته لدى "كاسيس" بنك لوكسمبورغ وهي الشركة المعينة من مدير الصندوق كأمين حفظ

 

بيت االستثمار الدولي "أموندي ـ فرنسا" كمدير من الباطن للصندوق وتتضمن مهام المدير من عين مدير الصندوق 

  .الباطن فتح حسابات استثمار مستقلة وإدارة موجودات الصندوق وفقاً الستراتيجيات االستثمار والضوابط الشرعية

 

صدة األوروبية الرئيسية. قد يتم االحتفاظ بأريستثمر الصندوق في األوراق المالية للشركات المدرجة في أسواق األسهم 

نقدية غير مستثمرة نقداً وفي سوق مال متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية وصناديق المرابحة و/أو توضع في 

 معامالت المرابحة.

 

وق لستم اعتماد أحكام وشروط الصندوق في األصل من مؤسسة النقد العربي السعودي ووافقت عليها الحقا هيئة ا

م.( باشر الصندوق 2008ديسمبر  16هـ )الموافق 1429ذي الحجة  18المالية عليها بموجب خطابها المؤرخ في 

 م.2006اكتوبر  09نشاطه في 

 

( 2006ديسمبر  24هـ )الموافق  1427ذي الحجة  3بتاريخ  2006-219-7يخضع الصندوق للوائح وفقا للقرار رقم 

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

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

 

مؤشراً على النتائج المتوقعة للسنة المالية  م بالضرورة2018يونيو  30قد ال تكون نتائج فترة الستة أشهر المنتهية في 

 م.2018ديسمبر  31التي تنتهي في 
 

 

 

 



  صندوق األهلي لمؤشر أسهم األسواق الناشئة
 )مدار من قبل شركة األهلي المالية( 

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

 مالم يذكر غير ذلك() الدوالر األمريكيألف 
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 األساس المحاسبي -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  31قام الصندوق بإعداد وعرض القوائم المالية النظامية لجميع الفترات حتى السنة المنتهية في 

 في المملكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينلمعايير المحاسبة المتعارف عليها 

 م2018يونيو  30للفترة المنتهية  األولية الموجزة . إن هذه القوائم الماليةسابقا(المعايير المحاسبية المتعارف عليها )

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

 المالي ألول مرة".

 

التدفقات و المركز المالي، األداء الماليتم تقديم شرحاً، لكيفية تأثير التحول للمعاير الدولية إلعداد التقارير المالية على 

 .13النقدية للصندوق والمبينة في إيضاح 

 

 القياسأساس  -3

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

: استثمارات 2017)أو لخسارة من خالل الربح المدرجة بالقيمة العادلة االستمرارية، باستثناء االستثمارات التي 

 محتفظ بها للمتاجرة(.

  

ير غو غيل محددة بوضوح وبالتالي ال يتم عرض الموجودات والمطلوبات المتداولةى الصندوق دورة تشال يوجد لد

ً يتم عرض الموجودات  ذلك، عوضا عنلي. المركز الما المتداولة بشكل منفصل في قائمة يب ترتل والموجودات وفقا

 سيولة. ال

 

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

 .للصندوقالعملة الوظيفية وعملة العرض الخاصة  وهي بالدوالراالمريكيالقوائم المالية الوظيفية"(. يتم عرض هذه 

 
 التغيرات في شروط وأحكام الصندوق -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 26 في خطاب مؤرخبالتعديالت بموجب  هيئة سوق المال إخطار تم

 سارية المفعول التغييرات اصبحتو م2018 مارس 26حملة الوحدات بتلك التغييرات بموجب خطابه المؤرخ في 

 .م2018مارس  26من 

 

 

 

 



  صندوق األهلي لمؤشر أسهم األسواق الناشئة
 )مدار من قبل شركة األهلي المالية( 

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

 مالم يذكر غير ذلك() الدوالر األمريكيألف 
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 محاسبية مؤثرة وافتراضاتتقديرات أحكام و -6
أحكام وتقديرات وافتراضات والتي تؤثر في إن إعداد القوائم المالية الموجزة األولية يتطلب من اإلدارة القيام بإصدار 

تطبيق السياسات المحاسبية للمبالغ المبينة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية 

عن هذه التقديرات. تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات الهامة على أساس مستمر. يتم االعتراف بالتعديالت على 

 يرات مستقبلياً.التقد

 

 أ( األحكام

إن المعلومات حول األحكام الصادرة في تطبيق السياسات المحاسبية والتي لها اثر مهم على المبالغ المدرجة في القوائم 

 تحديد العملة الوظيفية. 4المالية االولية الموجزة مدرجة في إيضاح 

 

 قياس القيمة العادلةب( 

 

التزام في معاملة منظمة بين المشاركين  دفعة عند نقلأصل أو عند بيع استالمه يمكن السعر 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 االلتزاممالئمة ، في السوق األكثر يالسوق الرئيسحالة عدم وجود في  -

 

يعتبر  .لتلك االدارةعندما يكون متاًحا، يقيس الصندوق القيمة العادلة لألداة باستخدام السعر المدرج في سوق نشط 

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

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

 

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

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

ات القيمة تويالتي يأخذها المشاركون في السوق في االعتبار عند تسعير المعاملة. يدرك الصندوق التحويل بين مس

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

 

  الذي يمكن الوصل  .المماثلةأسعار السوق )غير المعدلة( في األسواق النشطة لألصول أو المطلوبات  - 1المستوى

 إليها في تاريخ القياس 

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

 .غير مباشر

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

 
باعتباره  ارةوالخسالربح  قام الصندوق بتصنيف التسلسل الهرمي للقيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل

 1المستوى 
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شكل ثابت بمبينة أدناه. وتم تطبيق هذه السياسات  القوائم الماليةإن السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد هذه 

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 وما فينقد  7-1

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

 .نكيةب حكمه أرصدة وما فيالنقد يتضمن والتي تكون عرضة لمخاطر ضئيلة للتغيرات في القيمة.  محددهنقدية 

 

 ذمم مدينة 7-2

مبدئياً  همميتم إثبات الذمم المدينة وأوراق الدين المصدرة مبدئياً عند نشأتها. يتم قياس الذمم المدينة بدون مكون تمويل 

بسعر المعاملة وبعد ذلك بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم قياس مخصص خسارة الذمم المدينة دائًما 

 ر المعاملةمبدئيًا بسع مهمبمبلغ يعادل خسائر االئتمان المتوقعة مدى الحياة. يتم قياس الذمم المدينة بدون مكون تمويل 

 

 أدوات مالية 7-3

 المالية على الموجودات المالية والمطلوبات المالية. األدواتتشمل 

 

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

ت في صندوق االستثمارايسجل ال وأرباح التوزيعات النقدية المستحقة. تتكون المطلوبات المالية من ذمم دائنة أخرى.

  ل".االستثمار في "تاريخ التداووصناديق واالستثمارات في األسهم  المرابحة والصكوك على أساس "تاريخ التسوية"

 

 . المعايير المحاسبية المتعارف عليها )سابقا(بموجب السياسات المحاسبية  7-3-1

 

ير المحاسبية المعاي ما بين ةمتوافقللموجودات والمطلوبات المالية االولي فيما يتعلق باإلثبات  اإلرشادات المحاسبيةإن 

 :. وهذا كما يلي9ير المالي رقم روالمعايير الدولية للتقالمتعارف عليها )سابقا(

 

 والقياس اإلثبات األوليأ( 

 

يتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية عندما تصبح المنشأة طرفًا في األحكام التعاقدية لألداة. يسجل الصندوق 

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

 ."التداولفي "يوم 

ص، في قبالزيادة أو النيقيس 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 أن األحالة 

م ، مثل الرسوم والعموالت. يتالمالية المطلوباتالية أو إلى اقتناء أو إصدار الموجودات الم والعائدة مباشرةاإلضافية 

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

 .االولية الموجزةيتم تسجيلها كمصروف في قائمة الدخل الشامل و
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 أدوات مالية )تابع( 7-3
 
 السياسة بموجب معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )تابع( 7-3-1
 

 ب( التصنيف
 :المالية على النحو التالي قام الصندوق بتصنيف الموجودات ،م2017ديسمبر  31بالنسبة للفترات المالية المنتهية في 

 
 محتفظ بها للمتاجرة

لقصير. و إعادة الشراء على المدى ابشكل أساسي لغرض البيع أ ،االستثمارات المصنفة كمحتفظ بها للمتاجرةيتم شراء 
يتم قياس األوراق المالية المحتفظ بها للمتاجرة الحقاً بالقيمة العادلة ويتم إدراج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن التغير 

قياس  ، يتماالولياالعتراف  فيها. بعدفي الفترة التي ينشأ  جزةالمو عادلة ضمن قائمة الدخل الشاملفي القيمة ال
االستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة بالقيمة العادلة ويتم إثبات أي تغير في القيمة العادلة في قائمة الدخل الشامل الموجزة 

 .للفترة التي تنشأ فيها
 
  9السياسات المحاسبية بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  7-3-2

 "األدوات المالية" الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية 9اعتمد الصندوق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
ياسات المحاسبية والتعديالت ، والذي أدى إلى تغييرات في الس2018يناير  1مع تاريخ التحول في  2014في يوليو 

تغيرات في السياسات المحاسبية وتعديالت على المبالغ المدرجة ال  .على المبالغ المعترف بها سابقاً في القوائم المالية
 سابقاً في القوائم المالية الموجزة األولية. 

 
والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  9رقم وفقًا لما تسمح به األحكام االنتقالية في المعيار الدولي للتقارير المالية 

)أ((، اختار الصندوق عدم إعادة عرض أرقام المقارنة. تم إدراج أي تعديالت على القيم الدفترية  13)إيضاح  1رقم 
 .للموجودات والمطلوبات المالية في تاريخ االنتقال في رصيد األرباح المبقاة االفتتاحي للفترة الحالية

 
 الموجودات المالية  تصنيفات (أ

 
 مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة تصنيف استثمارات 
 

  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 حقوق ملكيةفي حصة متبقية وجود ذلك دليل على التزام تعاقدي بالدفع، و تحتوي
 

 يقوم الصندوق بعد ذلك بقياس جميع االستثمارات في حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة،
ة من الملكية بالقيمة العادل في حقوق االستثمارات وسم، عند اإلثبات األولي، باستثناء عندما يختار مدير الصندوق

، يتم إثبات االرباح والخسائر بالقيمة العادلة في قائمة الدخل الشامل ختيار ذلك الوسمخالل الدخل الشامل اآلخر. عند ا
تم . ال يالتخلص منها، بما في ذلك عند الدخل الشامل األخر الموجزةاآلخر وال يتم إعادة تصنيفها الحقًا إلى قائمة 

في القيمة( بشكل منفصل عن التغيرات األخرى  االنخفاضاإلفصاح عن خسائر االنخفاض في القيمة )وعكس خسائر 
 الموجزة الدخل الشاملفي القيمة العادلة. يتم إثبات توزيعات األرباح عندما تمثل عائد على هذه االستثمارات في قائمة 

 .فعاتدحق الصندوق في استالم ال نشؤعندما يتم 
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 )تابع( 9السياسات المحاسبية بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  7-3-2
 

 تصنيفات الموجودات المالية )تابع(ا( 

 

 و الخسارةأاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح 

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

في  الخسارة من قبل اإلدارة وأستثمار كاستثمار مدرج بالقيمة العادلة من خالل الربح وسم االاألولي. قد يتم  ثباتاإل

لى انة ع)يشار إليه أحيانًا  أو االعتراف بشكل متناقض يقلص بشكل جوهري عدم اتساق اإلثباتأو يزيد اذا كان حالة 

"( والذي ينشأ من قياس الموجودات أو المطلوبات أو االعتراف باألرباح والخسائر على أسس ماثل محاسبي"عدم ت

أدائها على أساس  ويمإدارة مجموعة من الموجودات المالية أو المطلوبات المالية أو كليهما ويتم تقتتم مختلفة. أو 

ً والقيمة العادلة، و ، ويتم توفير المعلومات حول المجموعة الموثقة يةاو االستراتيجية االستثمار مخاطرإلدارة ال فقا

 داخليًا على هذا األساس لموظفين اإلدارة العليا. 

 

لمعايير لالمالية وفقًا للسياسات المحاسبية السابقة وفقًا  ة القياس والقيمة الدفترية للموجوداتفئ التغير في تم مقارنة

 :على النحو التالي 2018يناير  1في  9المالي رقم للتقرير والمعايير الدولية  المحاسبة المتعارف عليها )سابقا(

 

 9رقم  رير الماليالمعيار الدولي للتق ايير المحاسبة المتعارف عليها )سابقا(المع 

 القيمة الدفترية فئة القياس القيمة الدفترية فئة القياس 

     الموجودات المالية

القيمة العادلة من خالل  استثمارات 

 الخسارة وأالربح 

 )محتفظ بها للمتاجرة(

 

39,271 

القيمة العادلة من خالل 

 الربح والخسارة 

 

39,271 

 

أي  ال توجد في الجدول أعاله.المذكورة عدا عن  ةالماليتغييرات في الموجودات أي ال توجد في الجدول أعاله 

 تغييرات على التصنيف والقياس للمطلوبات المالية.
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 )تابع( 9المالي رقم  قريرالتغيرات في السياسات المحاسبية بموجب المعيار الدولي للت 7-3-2

 

لمعيار امقارنة مع  المتعارف عليها )سابقا( المحاسبية للمعاييروفقا التسوية بين أرصدة قائمة المركز المالي  ب(

 9المالي  لتقريرالدولي إلعداد ا

 

أجرى الصندوق تحليالً مفصالً لنماذج أعماله إلدارة الموجودات المالية وتحليل خصائص التدفقات النقدية الخاصة 

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

 .9الجديدة للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 

لمعايير لمن تصنيفها السابق وفئة قياسها وفقًا  ،المالية الجدول التالي بالتسوية بين القيم الدفترية للموجوداتيقوم 

لى المعيار إالتحول إلى فئات القياس الجديدة الخاصة بها عند  القانونيينللمحاسبيين  السعودية هيئةالالصادر عن 

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

 

  

المحاسبية المعايير 

 المتعارف عليه

 31القيمة الدفترية 

 إعادة قياس إعادة تصنيف م2017ديسمبر 

المعيار الدولي 

للتقرير المالي 

 9رقم 

 1القيمة الدفترية 

 م2018يناير 

     استثمارات محتفظ بها للمتاجرة

 -- -- (39,271) 39,271 استثمارات محتفظ بها للمتاجرة
بالقيمة مدرجة استثمارات 

العادلة من خالل الربح أو 

 39,271 -- 39,271 -- الخسارة
 

 إلغاء اإلثبات 7-4

لنقدية االمالية، أو جزء منها، عندما تنتهي صالحية الحقوق التعاقدية الستالم التدفقات إلغاء اإلثبات للموجودات يتم 

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

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

 .ن القيمة الدفترية لألصل والمبلغ المستلم في قائمة الدخل الشاملالموجودات المالية، يتم إثبات الفرق بي
 
 المطلوبات المالية 7-5

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

الوفاء بااللتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو  يتملمطلوبات المالية عندما ابإلغاء اإلثبات الصندوق يقوم الخسارة. 

  .انقضاؤه
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 المقاصة 7-6

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

جراء مقاصة لتلك المبالغ المدرجة وكذلك عندما يكون لدى الشركة نية لتسويتها إلفقط عند وجود حق نظامي ملزم 

 على أساس الصافي أو بيع الموجودات لتسديد المطلوبات في آن واحد. 

 

 المستحقات وذمم دائنة أخرى 7-7

فة المطفأة بالتكلالحقى يتم إثبات المصروفات المستحقة والذمم الدائنة األخرى مبدئيًا بالقيمة العادلة ويتم قياسها 

 .الفائدة الفعالةباستخدام طريقة معدل 

 

 المخصصات 7-8

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

تقدير اء يمكن إجراللتزام ومبلغه بشكل موثوق ومن المحتمل أن يتطلب تدفقات خارجة لمنافع اقتصادية لتسوية هذا ا

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

 

  للوحدة الواحدةكية لحقوق الم 7-9

في المملكة العربية السعودية والواليات المتحدة  الصندوق مفتوح لالشتراك واسترداد الوحدات في كل يوم عمل

 لىإالصندوق في كل يوم تقييم )من يوم االثنين  حقوق المكيةيوم الخميس(. يتم تحديد  إلى)من يوم االثنين  األمريكية

موجودات العائدة إلى مالكي كية لللحقوق المموجودات لكل وحدة بقسمة كية لللحقوق الم. يتم احتساب يوم الجمعة(

 .المدرجة في قائمة المركز المالي على عدد الوحدات القائمة في نهاية الفترةالوحدات 

 

 الضرائب / الزكاة 7-10

هذه القوائم في لهذا االلتزام مخصص إدراج أي ال يتم ام على مالكي الوحدات، بالتالي لتزكاة هي الزائب / الضرإن ا

 المالية. 

 

 االعتراف باإليرادات 7-11

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

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

.المستلم، باستثناء الضرائب والخصومات  
 

من االستثمارات المباعة على أساس متوسط التكلفة. أما توزيعات يتم االعتراف باألرباح والخسائر المحققة 

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

 ةأو النقص في الفرق بين التكلفة والقيمة السوقية لمحفظة استثمارات الصندوق كتغيرات في القيمة العادل

    الشامل الموجزة. لالستثمارات في قائمة الدخل

 

 



  صندوق األهلي لمؤشر أسهم األسواق الناشئة
 )مدار من قبل شركة األهلي المالية( 

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

 مالم يذكر غير ذلك() الدوالر األمريكيألف 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تابع(    -7
 
 2018يناير  1، اعتباًرا من  15تقرير المالي رقم للبموجب المعيار الدولي إلعداد  7-21

اإليرادات الناتجة عن العقود مع نموذًجا واحدا شامل للمحاسبة عن  15يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
العمالء ويحل محل التوجيه الحالي للمحاسبة عن اإليرادات، والذي يوجد حاليًا في العديد من المعايير والتفسيرات 

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

 
 ما في حكمهالنقد و -8

 يتمثل في األرصدة البنكية المحتفظ بها لدى بنك تجاري.
 

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

 
 2018يونيو  30  

 الدولــــة العملـــــة

من قيمة  %
االستثمار 
 القيمة العادلة التكلفة اإلجمالية

     
 6,715 6,323 17.26 كوريا الجنوبية ون كوري جنوبي 

الواليات المتحدة  دوالر أمريكي
 6,393 5,750 16.43 األمريكية

 5,415 4,857 13.92 تايوان دوالر تايوان الجديدة
 5,406 5,505 13.89 الهند روبيا هندية

كونجهونج  دوالر هونج كونج  13.54 4,606 5,269 
 1,735 1,418 4.46 روسيا روبل روسي

 1,719 1,846 4.42 جنوب افريقا  راند جنوب افريقيا
 1,645 1,959 4.23 البرازيل لاير برازيلي

 1,136 1,161 2.92 ماليزيا  رينجيت ماليزي
 826 972 2.12 اندونيسيا روبية اندونيسية

 688 772 1.77 المكسيك بيسو مكسيكي
 684 683 1.76 تايلند باهت تايالندي
ابولند زلوتي بولندي  0.94 442 367 

 دريهم اماراتي 
االمارات العربية 

 268 303 0.69 المتحدة

 258 305 0.66 تركيا  ليرا تركية
 168 188 0.43 المجر فورينت مجري

 163 188 0.42 الفلبين  بيسو فلبيني
 57 62 0.14 فرنسا يورو

  100 37,340 38,912 
 
 
 
 
 



  صندوق األهلي لمؤشر أسهم األسواق الناشئة
 )مدار من قبل شركة األهلي المالية( 

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

 مالم يذكر غير ذلك() الدوالر األمريكيألف 
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 استثمارات )تابع(    -9

 

 م 2017ديسمبر  31  

 الدولــــة العملـــــة

 من %
 القيمة اإلجمالية

 
 التكلفـــــــة

القيمــــــــة 
 العادلة

     
 10,216 8,415 26.01 الواليات المتحدة األمريكية دوالر أمريكي

 7,027 5,879 17.89 كوريا  وون كوري جنوبي 
 6,597 5,899 16.80 تايوان دوالر تايوان الجديدة

 4,819 4,119 12.27 هونج كونج دوالر هونج كونج
 2,597 2,357 6.61 جنوب أفريقيا راند جنوب أفريقيا

 1,547 1,371 3.94 روسيا روبل روسي
 1,377 1,278 3.51 ماليزيا رينجيت ماليزي
 1,149 1,068 2.93 إندونيسيا روبية إندونيسية

 1,000 873 2.55 البرازيل لاير برازيلي
 689 590 1.75 تايلند باهت تايالندي
 551 587 1.40 المكسيك بيسو مكسيكي
 459 428 1.17 بولندي زلوتي بولندي
 431 425 1.10 اإلمارات العربية المتحدة درهم إماراتي
 333 290 0.85 تركيا  ليرة تركي 

 206 172 0.52 المجر فورينت مجري
 162 167 0.41 الفلبين بيسو فلبيني

 67 65 0.17 نيوزلندا  دوالر نيوزلندي 
 44 45 0.11 فرنسا يورو

  100 34,028 39,271 
 

  



  صندوق األهلي لمؤشر أسهم األسواق الناشئة
 )مدار من قبل شركة األهلي المالية( 

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

 مالم يذكر غير ذلك() الدوالر األمريكيألف 
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 استثمارات )تابع(    -9

 

 2017يناير  1  

 الدولــــة العملـــــة

 من %

 القيمة اإلجمالية
 

 التكلفـــــــة
القيمــــــــة 

 العادلة
     

 4,418 4,001 18.10 تايوان دوالر تايواني الجديد
 3,881 4,415 15.90 سنغافورة دوالر سنغافوري

 3,627 3,991 14.86 كوريا وون كوريا الجنوبية
 3,054 3,211 12.51 هونغ كونغ دوالر هونج كونج

 1,942 1,869 7.96 الواليات المتحدة دوالر أمريكي
 1,540 2,054 6.31 أفريقياجنوب  راند جنوب أفريقيا

 999 1,072 4.09 إندونيسيا روبية إندونيسية
 820 908 3.36 البرازيل لاير برازيلي
 686 695 2.81 الهند روبية هندية

 640 748 2.62 المكسيك بيزو مكسيكي
 484 577 1.98 تايالند تايالند بهت

 458 523 1.88 ماليزيا رينجيت ماليزي
 431 507 1.77 الفلبين بيزو فلبيني

 387 404 1.59 الصين رينمينبي
 273 301 1.12 شيلي بيزو تشيلي

 252 224 1.03 روسيا روبل روسي
 237 212 0.97 المجر فورنت المجري

 165 197 0.68 بيرو سول
 108 107 0.44 بولندا زلوتي بولندي

  100 26,016 24,403 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  صندوق األهلي لمؤشر أسهم األسواق الناشئة
 )مدار من قبل شركة األهلي المالية( 

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

 مالم يذكر غير ذلك() الدوالر األمريكيألف 
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 استثمارات )تابع(    -9

 

 2018يونيو  30 

 من القيمة اإلجمالية % قطاع الصناعة 

 

 التكلفة

 

 القيمة العادلة

 31.62 10,984 12,304 

 8,287 8,374 21.30 تقنية معلومات
 5,278 5,200 13.56 سلع استهالكية

 4,357 4,027 11.20 مواد أولية
 2,969 2,419 7.63 طاقة

 2,669 3,022 6.86 رعاية صحية
 1,798 1,918 4.62 اتصاالت

 601 634 1.55 صناعة
 434 473 1.12 الخدمات

 215 289 0.54 الخدمات المالية
 12,304 10,984 31.62 العقارات

    
 100 37,340 38,912 

 2017ديسمبر  31 

 من القيمة اإلجمالية % قطاع الصناعة 

 

 التكلفة

 

 القيمة العادلة

    

 25,865 24,502 33.49 رعاية صحية
 18,378 15,250 23.79 سلع استهالكية

 10,833 9,403 14.02 طاقة
 4,813 4,130 6.23 مواد أولية

 4,068 3,646 5.27 صناعة
 1,438 1,300 1.86 الخدمات المالية

 2,147 2,133 2.78 التجزئة
 5,650 4,748 7.31 تقنية معلومات

 1,530 1,206 1.98 مواصالت
 941 1,134 1.22 اتصاالت

 1,376 1,299 1.78 أخرى 
 204 214 0.27 العقارات

 100 68,965 77,243 

 

 

 

 

 



  صندوق األهلي لمؤشر أسهم األسواق الناشئة
 )مدار من قبل شركة األهلي المالية( 

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

 مالم يذكر غير ذلك() الدوالر األمريكيألف 
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 استثمارات )تابع(    -9
 

 2017يناير  01 

 من القيمة اإلجمالية % قطاع الصناعة

 

 التكلفة

 

 القيمة العادلة

    

 11,467 11,806 26.93 سلع استهالكية
 10,883 12,205 25.56 رعاية صحية

 5,920 5,708 13.90 طاقة 
 5,631 5,838 13.22 صناعة

 4,055 4,049 9.52 مواد أولية
 3,156 3,038 7.41 تقنية معلومات

 1,296 1,533 3.05 خدمات االتصاالت
 70 67 0.16 منافع
 43 38 0.10 مالية

 63 54 0.15 أخرى
 100 44,336 42,584 

 

 
  



  صندوق األهلي لمؤشر أسهم األسواق الناشئة
 )مدار من قبل شركة األهلي المالية( 

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

 مالم يذكر غير ذلك() الدوالر األمريكيألف 
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 حدات معامالت الو -10
 تلخيص المعامالت في الوحدات خالل فترة الستة أشهر كما يلي: تم

 لفترة الستة 
 أشهر المنتهية

 يونيو 30في 
 م8201

 وحـــــــــدات
 )باآلالف(

 

 لفترة الستة 
 أشهر المنتهية

 يونيو 30في 
 م 7201

 وحــــــدات
 )باآلالف(

 
    

 21,649  24,781 الوحدات في بداية الفترة )مراجعة(
    

 693  7,531 وحدات مباعة 
    

 (1,014)  (6,387) وحدات مستردة
    

 (321)  1,144 صافي الزيادة في الوحدات
 21,328  25,925 الوحدات في نهاية الفترة )غير مراجعة(

 

( من وحدات %58.61م: 2017) %71.89م، فإن أكبر خمس حملة وحدات يمثلوا 2018يونيو  30كما في 

 الصندوق.

 
 معامالت وأرصدة أطراف ذات عالقة -11

 

طرف  ىسيطرة على طرف آخر أو ممارسة تأثير هام علعلى التعتبر األطراف ذات عالقة إذا كان لطرف القدرة 

 آخر التخاذ قرارات مالية أو تشغيلية.

 

 طبيعة العالقة الطرف ذو العالقة

 مدير الصندوق شركة األهلي المالية

 شريك لمدير الصندوق  البنك األهلي التجاري

 شريكزميلة لل 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  صندوق األهلي لألسهم العالمية
 
 

 

 

 



  صندوق األهلي لمؤشر أسهم األسواق الناشئة
 )مدار من قبل شركة األهلي المالية( 

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

 مالم يذكر غير ذلك() الدوالر األمريكيألف 
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 أطراف ذات عالقة )تابع(معامالت وأرصدة   -11
 

 أتعاب إدارية ومصروفات أخرى

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

الصندوق اليومي حقوق الملكية في السنة من  %0.3مدير الصندوق، بحيث ال تتجاوز المعدل األقصى السنوي بواقع 

 هو منصوص عليه في أحكام وشروط الصندوق.كما 

 

نيابةً عن الصندوق والمتعلقة بأتعاب المراجعة وأتعاب الحفظ المتكبدة كما يحق لمدير الصندوق استرداد المصروفات 

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

الصندوق في أيام  حقوق الملكيةفي السنة من  %0.5مدير الصندوق استرداده من الصندوق على نسبة الذي يستطيع 

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

 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة

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  مبلغ المعامالت المعامالت طبيعة الطرف ذو العالقة

 م2017ديسمبر  31 م 2018يونيو 30 م2017 م2018  

      

   250 60 أتعاب إدارة شركة األهلي المالية
مصروفات  

مدفوعة بالنيابة 

 -- -- 28 56 عن الصندوق
      

صندوق األهلي لألسهم 

 العالمية

   17 200 اشتراك للوحدات 
 562 691 -- 99 للوحداتاسترداد 

      
صندوق األهلي متعدد 

 األصول المتحفظ

   -- 259 اشتراك للوحدات 
 4,912 3,353 -- 1,142 استرداد للوحدات

      
صندوق األهلي متعدد 

 األصول للنمو

   -- 621 اشتراك للوحدات 
 4,626 3,701 -- 1,094 استرداد للوحدات

      



  صندوق األهلي لمؤشر أسهم األسواق الناشئة
 )مدار من قبل شركة األهلي المالية( 

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

 مالم يذكر غير ذلك() الدوالر األمريكيألف 
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 وأرصدة أطراف ذات عالقة )تابع( معامالت  -11

 

 إدارة المخاطر المالية -12
 

 عوامل المخاطر المالية 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 

 .مسؤول في النهاية عن اإلدارة العامة للصندوق

 

على أساس الحدود الموضوعة من قبل مجلس إدارة الصندوق.  المراقبة والتحكم في المقام األوليتم تحديد مخاطر 

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

  .روفلسفة إدارة المخاطر العامة وملزمة باتخاذ إجراءات إلعادة توازن المحفظة بما يتماشى مع إرشادات االستثما

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

صندوق األهلي متعدد 

 األصول المتوازن

   108 430 اشتراك للوحدات 
 5,976 4,393 -- 1,297 استرداد للوحدات

      
   -- 113 اشتراك للوحدات  شركة األهلي للتكافل

 1,058 1,509 -- 26 استرداد للوحدات
      



  صندوق األهلي لمؤشر أسهم األسواق الناشئة
 )مدار من قبل شركة األهلي المالية( 

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

 مالم يذكر غير ذلك() الدوالر األمريكيألف 
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 )تابع( دارة المخاطر الماليةإ   -12
 

 )تابع( عوامل المخاطر المالية 12-1

 
 مخاطر السوق 12-1-1

 

 صرف العمالت األجنبيةسعر أ( مخاطر 

وهي المخاطر المتمثلة في احتمالية تذبذب قيمة أداة مالية ما بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. إن 

 الدوالر األمريكي هو العملة الوظيفية للصندوق. 
  

إن موجودات ومطلوبات الصندوق يتم التعامل فيها بعمالت غير العملة الوظيفية للصندوق. بالتالي فإن موجودات 

 الصندوق قد تتأثر بشكل إيجابي أو سلبي بتذبذب أسعار العمالت. 
 

االستثمارات  لمحفظةإن التحليل يتضمن احتساب تأثير الحركة المحتملة في الدوالر األمريكي مقابل العمالت األساسية 

 مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة، على قائمة العمليات بسبب القيمة لعادلة للموجودات ذات الحساسية للعملة
 

 التغير في أسعار 

 السوق

 يونيو  30

2018 

 ديسمبر 31

 م2017

 يناير 1

 م2017

     

 363 ± 703 ± 672 ± % 10 ± وون كوري جنوبي 

 442 ± 660 ± 542 ± % 10 ± دوالر تايوان الجديدة

 305 ± 482 ± 527 ± % 10 ± دوالر هونج كونج

 154 ± 260 ± 172 ± % 10 ± راند جنوب أفريقيا

 25 ± 155 ± 174 ± % 10 ± روبل روسي

 46 ± 138 ± 114 ± % 10 ± رينجيت ماليزي

 100 ± 115 ± 83 ± % 10 ± روبية إندونيسية

 82 ± 100 ± 165 ± % 10 ± لاير برازيلي

 48 ± 69 ± 68 ± % 10 ± باهت تايالندي

 64 ± 55 ± 69 ± % 10 ± بيسو مكسيكي

 -- ± 46 ± 37 ± % 10 ± زلوتي بولندي

 11 ± 43 ± 27 ± % 10 ± درهم إماراتي

 -- ± 33 ± 26 ± % 10 ± ليرة تركي 

 23 ± 21 ± 17 ± % 10 ± فورينت مجري

 43 ± 16 ± 16 ± % 10 ± بيسو فلبيني
 -- ± 7 ± -- ± % 10 ± دوالر نيوزلندي 

 -- ± 4 ± 6 ± % 10 ± يورو
 388 ± -- ± -- ± % 10 ± دوالر سنغافوري 

 69 ± -- ± 541 ± % 10 ± روبية هندية 
 39 ± -- ± -- ± % 10 ± رينمينبي

 27 ± -- ± -- ± % 10 ± بيزو تشيلي
 17 ± -- ± -- ± % 10 ± سول 
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 مخاطر األسعار 12-1-2

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.

رب حركة اقب الصندوق عن قأساسي من عدم اليقين بشأن أسعار األدوات المالية المستقبلية التي يمتلكها الصندوق. ير

 ألسهم.الدى الصندوق استثمارات في  ،الموجز أسعار استثماراته في األدوات المالية. وفقاً لتاريخ قائمة المركز المالي

 

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

 :هي يليكما جميع المتغيرات األخرى المحتفظ بها بقاء مع  ،لصندوق االستثمارحقوق الملكية 

 

 م2017يناير  1 م2017ديسمبر  31 م2018يونيو  30 

       

 2,440 %10± 3,927 %10± 3,891 %10± حقوق الملكيةالتأثير على 
 

 مخاطر االئتمان 12-1-3

 

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

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

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

ذمم المدينة و ال وما في حكمه والذي يتمثل في النقد لدى البنوك المودع لدى بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني مرتفع

 األخرى.

 
 مخاطر السيولة 12-1-4

 

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

 عند استحقاقها أو القيام بذلك فقط بشروط تكون غير مالئمة جوهرياً.

 

نها في الوحدات واستردادها في كل يوم عمل سعودي، ومن ثم، فإاالشتراك تنص شروط وأحكام الصندوق على 

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

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

 

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

 فترة زمنية قصيرة.
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 يةمخاطر التشغيل 12-1-5

 

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 عالمتمثلة والسوق 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 

 .بسمعته في تحقيق هدفه االستثماري المتمثل في توليد عوائد لحاملي الوحداتتالحق التي 

 

 تبني المعايير الدولية للتقارير المالية للمرة األولى -13

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

 .المعتمد في المملكة العربية السعودية 34الدولي رقم 

 

. عند إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزةفي إعداد هذه  7تم تطبيق السياسات المحاسبية الواردة في إيضاح 

، وهو )تاريخ م2017يناير  1للصندوق في  ةالمركز المالي االفتتاحيقائمة تم إعداد  ،األوليةالمالية الموجزة القوائم 

 إلعداد التقارير المالية(.تحويل الصندوق إلى المعايير الدولية 

 

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

ية لالمدرجة سابقًا في القوائم المالية المعدة وفقًا لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. تتناول اإليضاحات التا

إلى المعايير الدولية للتقرير المالي على المركز  المعايير المحاسبية المتعارف عليهاشرًحا لمدى تأثير التحول من 

 المالي للشركة وأدائها المالي.
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  أ( االعفاءات المطبقة

 

معايير التقارير المالية الدولية للمرة األولى" يتيح بعض تبني " 1التقارير المالية رقم  إن المعيار الدولي إلعداد

التي تبنت المعيار الدولية للمرة األولى من التطبيق بأثر رجعي لمتطلبات معينة بموجب المعايير للمنشات اإلعفاءات 

الفترة السابقة ، اختار الصندوق اإلعفاء من تطبيق المعيار وحيث أنه بالنسبة لمعلومات  .الدولية إلعداد التقارير المالية

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

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

 

كما أصدره مجلس معايير المحاسبة الدولية في يوليو  9المالي رقم التقرير الصندوق المعيار الدولي إلعداد طبق 

 .القوائم الماليةم، والذي نتج عنه تسويات للمبالغ المعترف بها سابقا في 2018يناير  1بتاريخ انتقال في  2014

 

ً لألحكام االنتقالية للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم  ، اختار الصندوق عدم إعادة 9كما هو مسموح وفقا

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

( واحتياطيات أخرى للفترة الحالية. وبناًء على ذلك، 2018يناير  1احي لألرباح المبقاة )في الرصيد االفتتالتحول 

 ً وبالتالي فهي  .عليها )سابقا( المحاسبيةللمعايير فإن البيانات المعروضة في فترات المقارنة تعكس المتطلبات وفقا

للسنة المنتهية  9غير قابلة للمقارنة مع البيانات المقدمة بموجب متطلبات المعيار الدولي إلعداد التقرير المالي رقم 

. وبناًء على ذلك، بالنسبة اإليضاحات، فإن التعديالت الناتجة عن اإلفصاح عن المعيار الدولي 2018 يونيو 30في 

 .أيضا تم تطبيقها فقط على الفترة الحالية 7م إلعداد التقارير المالية رق

 

 تحديد نموذج العمل الذي يتم بموجبه االحتفاظ بموجودات مالية ؛ •

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.المدرجة المالية الموجودات لبعض وسم إدارة مالية • 
 

 تقديرات

 
ً للهيئة 2017ديسمبر  31م و2017يناير  1إن التقديرات كما في  م تتوافق مع التقديرات في نفس التواريخ وفقا

 السعودية للمحاسبين القانونيين.
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 إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةالتحول آثار 

 

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

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

  إلى مالكي الوحدات والتدفقات النقدية.عائدة الحقوق الملكية الدخل الشامل، وقائمة التغيرات في 
 

 المعايير الصادرة والتي لم يتم تطبيقها  -14
 

مع إمكانية م 2019يناير  1 ابتدأً بعدفيما يلي بيان بالمعايير الجديدة والتعديالت على المعايير المطبقة على السنوات 

 الموجزة ليةالما الماليةالقوائم بالتطبيق المبكر لها عند إعداد هذه يقوم الصندوق المبكر ومع ذلك لم  أوالتطبيق الحقا 

 . األولية الموجزة

 

 االيجار عقود 16 المالية للتقرير الدولي المعيار -أ
 

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

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

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

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

 تشغيلي. اوالمؤجرون في تصنيف عقود اإليجار كعقود إيجار تمويلي 
 

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

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

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

 جوهر المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإليجار.

 

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

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

 .16الدولي للتقرير المالي 

 
 إيجارتحديد ما إذا كان الترتيب يتضمن عقد 

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

 لعقد اإليجار لكافة عقودها، أو 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: يجوز للصندوق

 منهج األثر الرجعي، أو  -

 منهج األثر الرجعي المعدل مع وسائل عملية إختيارية. -

 
ي حاليا تطبيق المعيار الدولستمرار على جميع عقود اإليجار. ويخطط الصندوق يقوم 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  ال يتطلب من الصندوق

  تأجير بالباطن.

  (م2017 –م 2015)دورة لمالیة اير رلیة للتقاولدالسنوية للمعايیر ات لتعديالا  -ب

 

 -لمشتركة ت الترتیباا 11لمالي الي للتقرير ولدر المعیال واألعمااندماج ا 3رقم لمالي الي للتقرير ولدا المعيار -

 .لألعماالتي تستوفي تعريف المشتركة ت العملیااحصصها في دة يازلشركة عن اريقة محاسبة طيوضح 

 

  .لمحتفظ بها سابقاًالحصة س اقیاد مشتركة فال يعاة حصل على( سیطر)أو ما ف رطحتفظ إذا ا •

ف لطرم ايقووحل امرل علیها من خالل لحصوايتم ل عماأمج دي هلمعاملة ن افإة ما على سیطرف رطحصل إذا  •

 .لةدلعاالمحتفظ بها سابقاً بالقیمة الحصة س اقیادة بإعاذ لمستحوا

 

)بما ح بات أريعازلناتجة من توالدخل ائب اضرت كافة تبعاأن يبین  -لدخل ائب اضر 12لي ولدالمحاسبة ار معیا -

لتي نتج عنها المعامالت ابها بشكل ثابت ضمن اف العتراملكیة( يتم ق لمصنفة كحقوالمالیة دوات الألت لمدفوعاافیها 

   .لملكیةق احقوأو خر آلالشامل الدخل المكسب أو الخسارة، ايع في زقابلة للتوح باأر

 

تكالیف ب لمستخدمة الحتساالعامة وض القرامجموعة أن توضح  -اض القتراتكالیف  23لي ولدالمحاسبة ر امعیا -

ء. إلنشاأو التطوير الت تحت زالتي الالة هلمؤدات الموجوالتمويل دة لمحدوض القرالة يستثني فقط هلمؤاض االقترا

غیر دات موجوأو أي لبیع د أو المحدام الالستخدن آلة ازهلجاالة هلمؤدات الموجوالتمويل دة لمحدوض القراما أ

يا فیتم تطبیق المزق اجعي قد يفورتكالیف تطبیق بأثر ن ألاً نظرولعامة. المجموعة اجها في تلك إدرالة  فیتم همؤ

  .تللتعديالة لمنشأايخ تطبیق ربعد تاأو في ة لمتكبداض االقترابأثر مستقبلي على تكالیف ات لتغیرا
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  ىألخرت التعديالا -ج

 

ولية لمالية األعلى البيانات ا مهمالمعايير الجديدة أو المعدلة التالية التي لم تسر بعد والتي ال يتوقع أن يكون لها تأثير 

 للصندوق

 يوضح -لدخل اضريبة ت معالجال لتأكد حوم اعد حالة-23لمالي الیة للتقرير ولدالمعايیر ات اتفسیر لجنة تفسیر -

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

  (.9لمالي اير لي للتقرولدر المعیااعلى ت لسالب )تعديالالتعويض امقدماً مع ت لمدفوعاخصائص ا -

  (.28لي ولدالمحاسبة ر اعلى معیات لمشتركة )تعديالايع رلمشاوالزمیلة ت الشركااألجل في اويلة طلحصص ا -

                                                                                                                                                                              . (9ليولدالمحاسبة ر اعلى معیات لتسوية )تعديالر أو االختصاأو الخطط ت اتعديال -
 

 آخر يوم للتقييم  -15

ليس هناك تغيرات جوهرية  (م2017يونيو  30 :م2017 يونيو 30) م2018يونيو  29هوآخر يوم لتقييم الصندوق 

 م.2018يونيو  30تقييم للصندوق وتقييم  أخرة لكل وحدة ما بين حقوق الملكيفي قيمة 
 

 الموجزة القوائم المالية األوليةاعتماد  -16
 09هـ الموافق 1439ذولقعدة  27بتاريخ  من قبل مدير الصندوقالموجزة  األولية القوائم الماليةتم اعتماد هذه 

  .م2018أغسطس 


	Name: صندوق الأهلي لمؤشر الأسواق الناشئة
	Main Subject: AlAhli Emerging Markets Index Fund                                    
	Annual Report: التقرير النصف سنوي - 2018  
	Annual Report__: Semiannual Report - 2018


