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AlAhli Diversified Saudi Riyal Fund   المتنوع بالريال السعودي األهلي صندوق

Investment Fund Information    معلومات صندوق االستثمار
Investment Objective    أهداف االستثمار
AlAhli  Diversified  Saudi  Riyal  Fund  aims  to  provide  liquidity  and 
enhanced capital appreciation in a Sharia‐compliant manner.  

مبا يتوافق  هدف صندوق األهلي املتنوع بالريـال السعودي إىل تنمية رأس املال، وتوفري السيولةي
  .مع املعايري الشرعية

Investment Policies    سياسات االستثمار وممارساته
Investing  primarily  in  Sharia  compliant  short  and  medium‐term 
financial  instruments,  such  as  trade  finance  through  Murabaha, 
Wakala,  Mudaraba  and  Musharaka,  medium‐term  fixed  income 
instruments,  and  Sharia  compliant  swap  alternative  alternatives, 
repurchase agreement  (repo) and  reverse  repurchase agreement, 
structured certificates and asset‐backed securities. 

يستثمر الصندوق بشكل أساسي يف األدوات املالية قصرية ومتوسطة األجل املتوافقة مع 
: املتاجرة عن طريق صفقات املراحبة والوكالة واملضاربة املعايري الشرعية، وهي على سبيل املثال

واملشاركة، وأدوات الدخل الثابت متوسطة األجل، والبدائل الشرعية التفاقيات املبادلة 
يكلة واألوراق هواتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء املعاكس، باإلضافة إىل املنتجات امل

  املالية املدعومة بأصول.
Distribution of Income & Gain Policy    سياسة توزيع الدخل واألرباح
All  profit  will  be  reinvested  in  the  Fund.  No  income  will  be 
distributed to Unitholders. 

يتم إعادة استثمار الدخل واألرباح يف الصندوق، وال يتم توزيع أي دخل وأرباح على مالكي 
  الوحدات.

‐ The Fund’s reports are available upon request free of charge.    ر الصندوق عند الطلب وبدون مقابل.تتاح تقاري - 
Fund Performance    أداء الصندوق
Fund performance for the last three years:    الصندوق للسنوات الثالث األخيرة: أداء

 Year 2018 2017 2016  السنة

 *AUM 8,680,567,000  7,888,572,460  6,399,505,403  صافي قيمة األصول*

 *NAV per Unit 1.33  1.30  1.28  صافي قيمة األصول لكل وحدة*

 *Highest Price 1.33  1.30  1.28  أعلى سعر وحدة*

 *Lowest Price 1.30  1.28  1.25  أقل سعر وحدة*

 Number of Units 6,545,798,371  6,073,037,808  5,016,390,640  عدد الوحدات

  Income Distribution -  -  -  األرباح الموزعة

 Fees & Expense Ratio  %0.81  0.76%  0.76%  إجمالي نسبة الرسوم والمصروفات

 In Saudi Riyal*     *بالريال السعودي   
Total return compared to the benchmark:    :اإلجمالي للصندوق مقارنة بالمؤشرالعائد 

 Years ‐   5 Years 3سنوات Year ‐ 3 1 سنة  الفترة – سنوات 5   Period 

 % Total Return 1.43  2.02  2.09  %عائد الصندوق 

 % Benchmark 1.63  2.06  2.40  %عائد المـؤشـــــــر    
Annual total return for the fund last 10 years:    :للعشر سنوات الماضيةللصندوق العائد اإلجمالي السنوي 

 Year 2018 2017  2016  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009  السنة

 % Return 2.09 1.82  2.13  0.58  0.54  0.70  0.59  0.27  0.35  0.64  العائــــد %

 % Benchmark 2.40 1.76 2.02 1.00 0.99 1.03 0.97 0.97 1.13 1.54  المؤشر %   
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Actual fees and fund expenses paid by the investment fund during 
the year as a percentage of average Net Asset Value: 

مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب التي تحملها الصندوق على مدار 
                          العام كنسبة مئوية من متوسط صافي قيمة أصول الصندوق:

    

   النسبة المئوية  الرسوم والمصروفات
%  

 لایر ألف
SAR ‘000 Fees and Expenses  

 Management Fee Expense  64,938  0.75  رسوم اإلدارة

 VAT on Management Fee 3,247 0.04  اإلدارة رسوم على املضافة القيمة ضريبة

 Audit Fee Expense  37  0  مراجعة حسابات الصندوق

 Fund Administration  1,731  0.02  العمليات اإلدارية

 CMA Fee Expense  7  0  هيئة السوق املالية

 Tadawul Fees 5 0  تداول

 Custody Fees  187  0  رسوم احلفظ

 Shariah Audit Fee Expense  29  0  املراجعة الشرعية

 Fund Board Fee Expense  16  0  جملس إدارة الصندوق

اية العام) رسوم التعامل  Dealing Fee (and its percentage of the 6 0  (ونسبتها من حجم الصندوق يف 
size of the fund at the end of the year) 

  Total Fees and Expenses   70,203  0.81  مجموع الرسوم والمصاريف   
Material Changes    تغيرات جوهرية حدثت خالل الفترة
- The Federal Reserve hiked interest rates 4 times during 2018 by 

25  bps  each  in  March,  June,  September,  and  December, 

the   Federal  Reserve  funding  rate  reached  2.5%  in  December 

2018 up from 1.5% in December 2017.  

- SAMA  increased  the  Reverse  repo  rate  to  2.5%  up  from  1.5% 

and Repo rate to 3% up from 2%.  

- Brent  average  price  increased from  an  average  of  $54.75  per 

barrel  in 2017  to $71.67 per barrel  in 2018,  the  increase  in oil 

prices was driven by the extension of oil production cut until the 

end of 2018. 

- The Saudi government  issued SAR 48.75 billion of local sukuk in 

the domestic market during 2018. 

أساس  نقطة 25مبقدار  2018مرات خالل  4رفع الفدرايل األمريكي أسعار الفائدة  -
يف ديسمرب  %2.5وبلغ معدل التمويل الفدرايل  ،يف مارس، يونيو، سبتمرب، وديسمرب

 .2017يف ديسمرب  %1.5مرتفعا عن  2018
و  %1.5من  %2.5رفعت مؤسسة النقد العريب السعودي معدل الريبو العكسي إىل  -

 .%2من  %3معدل الريبو إىل 
 71.67إىل  2017دوالر للربميل يف عام  54.75ارتفع سعر متوسط خام برينت من  -

 ، وكان االرتفاع يف أسعار النفط بسبب متديد خفض إنتاج2018دوالر للربميل يف 
اية   .2018النفط حىت 

مليار ريـال من الصكوك احمللية يف السوق احمللية  48.75السعودية احلكومة أصدرت  -
  .2018خالل عام 

Exercising of voting rights    ممارسات التصويت السنوية
No voting rights were exercised during the year.     تتم أي ممارسات تصويت خالل العام.مل 
Fund Board Annual Report    تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي

The  Board  of  Directors  consists  of  the  following members,  who 
were appointed by the fund manager and approved by the Capital 
Market Authority: 
Naif Al Mesned      Chairman  
Lloyd Kawara      Non‐independent member 
Basmah AlTuwaijri                    Independent member 
Abdulaziz Abalkhail    Independent member 
The  Fund's  Board  of  Directors  held  three meetings  during  2018. 
The following  is a summary of the key decisions approved and the 
matters discussed by the Fund’s Board of Directors: 
‐ Fund’s performance review. 
‐ Risks related to the funds; including: liquidity, market, operational 

ء التاليني، والذين تعيينهم من قبل مدير الصندوق يتكون جملس إدارة الصندوق من األعضا
  بعد موافقة هيئة السوق املالية:

 الصندوق إدارة جملس رئيس        املسند مسند بن نايف
 مستقل غري عضو                       كورا  لويد
 مستقل عضو       التوجيري مزيد بنت بسمة

 مستقل عضو       اخليل أبا صاحل بن عبدالعزيز
م، وفيما يلي ملخصا ألهم 2018عقد جملس إدارة الصندوق ثالثة اجتماعات خالل العام 

  القرارات اليت مت إقرارها واملواضيع اليت متت مناقشتها من قبل جملس إدارة الصندوق:
 .ناقشة أداء الصندوق خالل العامم -
  شغيل.ملخاطر املتعلقة بالصندوق مبا يف ذلك خماطر السيولة، السوق، والتا -
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risks. 
‐ Ensuring fund’s compliance to all applicable rules and regulations. 

  لتزام الصناديق بلوائح هيئة السوق املالية مع مسؤول املطابقة وااللتزام.ا -

Fund Manager   مدير الصندوق

NCB Capital Company, Saudi Arabia 

Tower B, King Saud Road, P.O. Box 22216, Riyadh 11495 

Tel: +966 920000232 

Website: www.alahlicapital.com 

 األهلي املالية، اململكة العربية السعوديةشركة 
  11495، الرياض 22216الربج ب، طريق امللك سعود، ص.ب. 

 +966 920000232هاتف: 
 www.alahlicapital.comاملوقع: 

Sub‐Manager / Investment Adviser    أو مستشارين االستثمار/مدير الصندوق من الباطن و

None   ال يوجد

Investment Activities   أنشطة االستثمار

During the year 2018, the fund focused on Murabaha  investments 

with local and GCC banks. The fund strategy was conservative given 

its  investments  objectives.  The  fund  underperformed  its 

benchmark  because  of  a  faster  increase  in  SAIBID  than  that  of 

deposit rates. 1 month SAIBOR increased by 65% during 2018 going 

from 1.69% to 2.80% 

، ركز الصندوق على استثمارات املراحبة مع البنوك احمللية واخلليجية. كانت 2018خالل عام 
اسرتاتيجية الصندوق حمافظة ألهدافه االستثمارية. وقد كان أداء الصندوق أقل من مؤشره 

 (SAIBID)املعياري بسبب الزيادة السريعة نسبيا يف معدل االقرتاض بني البنوك السعودية 
وعة من البنوك على الودائع. كما شهدت أسعار الفائدة بني البنوك من أسعار الفائدة املدف

)SAIBOR إىل  %1.69من  2018خالل العام  %65) ملدة شهر زيادة بنسبة
2.80%. 

Performance   داءتقرير األ

Fund Performance                       2.09  % 
Benchmark Performance        2.40   % 

    

  %  2.09  الصندوقأداء 
  %  2.40  أداء املــــــــؤشــــــر

The fund underperformed the benchmark by 31 bps.   .أساس نقطة 31 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. 

- Amendment of Auditor’s annual fees. 

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

 االستــثــمــار املـــعـــدلة.
 تعيني شركة البالد لالستثمار (البالد املالية) كأمني حفظ للصندوق. -
 تعديل رسوم مراجع احلسابات السنوية. -

Investments in other Investment Funds    االستثمار في صناديق استثمارية أخرى
The fund management fee is 0.75% of NAV. 

Management fees charged by investments in the following funds 

have been rebated: 

‐ Alahli Saudi Riyal Trade Fund 

سنويا من صايف قيمة أصول  %0.75نسبة رسوم اإلدارة احملتسبة على الصندوق هي 
ا الصندوق الصندوق، وقد مت التنازل عن رسوم اإلدارة للصناديق االستثمارية اليت يستثمر 

  املوضحة أدناه:
  صندوق األهلي للمتاجرة بالريال السعودي -

Special Commission    عموالت خاصة

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

Fund Manager Investment    استثمارات مدير الصندوق

The fund manager invests 2.90% of the Fund total units.    .من إمجايل وحدات الصندوق %2.90 الصندوق وحدات يف الصندوق استثمار نسبة تبلغ

Custodian    أمين الحفظ
AlBilad Capital 

King Fahad Road, P.O. Box 140, Riyadh 11411, Saudi Arabia 

Tel: +966 92000 3636 

Website: www.albilad‐capital.com 

  )املالية البالد( لالستثمار البالد شركة
  السعودية العربية اململكة ،11411 الرياض ،140. ب.ص فهد، امللك طريق
  3636 92000 966+  :هاتف
  www.albilad‐capital.com: اإللكرتوين املوقع
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Custodian’s duties and responsibilities    ومسؤوليات أمين الحفظواجبات 

- The custodian shall be held responsible to the fund manager and 

unitholders for any  losses caused to the  investment fund due to 

the custodian fraud, negligence, misconduct or willful default. 

- The  custodian  shall  be  responsible  for  taking  custody  and 
protecting the fund's assets on behalf of unitholders, and taking 

all necessary administrative measures  in relation to the custody 

of the fund's assets. 

- The Fund Manager acknowledges that the responsibilities vested 

in  the  custodian does not  include ensuring  the  fund manager's 

compliance  with  the  contents  of  subparagraphs  (a,b,c)  of 

paragraph (d‐3) of annex 5 of the Investment Funds Regulations. 

 أدى سواء الئحة صناديق االستثمار، ألحكام وفقا التزاماته عن مسؤوالً  احلفظ أمني عدي -
 الئحة صناديق االستثمار أو أحكام مبوجب ثالثا طرفا ا كلف أم مباشر شكلمسؤولياته ب

 ومالكي الصندوق مدير جتاه مسؤوالً  احلفظ أمني ويُعدّ  هلم. األشخاص املرخص الئحة
 تقصريه أو تصرف سوء أو إمهال أو احتيال بسبب النامجة خسائر الصندوق عن الوحدات
 .املتعمد

الوحدات،  مالكي لصاحل ومحايتها الصندوق أصول حفظ عن مسؤوالً  احلفظ أمني يعد -
أصول  حبفظ يتعلق فيما الالزمة اإلدارية اإلجراءات مجيع اختاذ كذلك عن مسؤول وهو

  .الصندوق
يقر مدير الصندوق بأن املسؤوليات املنوطة بأمني احلفظ ال تشمل إبداء رأيه حول ما إذا   -

) من 3-الفقرات الفرعية (أ،ب،ج) من الفقرة (د كان مدير الصندوق قد قام باألنشطة يف
  .) من الئحة صناديق االستثمار5امللحق (

Fund Manager Opinion    رأي مدير الصندوق 
‐ Units were  issued,  transferred and  redeemed  the  in accordance 
with  the provision of  the  Investment Funds Regulations and Fund 
Terms and Conditions. 
‐  Units  were  valued  and  calculated  in  accordance  with  the 
provisions  of  Investment  Funds  Regulations,  Fund  Terms  & 
Conditions, and Information Memorandum.  
‐  There  was  no  breach  of  any  of  the  investment  restrictions, 
limitations and borrowing powers applicable. 

مت إصدار ونقل واسرتداد الوحدات مبوجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط  -
 وأحكام الصندوق.

مت تقومي وحساب سعر الوحدات مبوجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط  -
  وأحكام الصندوق.

ا.  -   مل تتم خمالفة أي من قيود و حدود االستثمار وصالحيات االقرتاض املأمور 

Auditor    المحاسب القانوني
KPMG Al Fozan & Partners 

Zahran Business Center, Prince Sultan Street, P.O Box 55078 

21534 Jeddah, Saudi Arabia 

Tel: +966 12 6989595     

Website: www.kpmg.com/sa   

  كي يب ام جي الفوزان وشركاه
  ، 55078شارع األمري سلطان ص.ب  –مركز زهران لألعمال 

 اململكة العربية السعودية،  21534جدة 
      9595 698 12 966+هاتف: 
   www.kpmg.com/saاملوقع: 

Auditor’s Opinion    رأي المحاسب القانوني
Accompanying  financial  statements  have  complied  with  the 
requirements of the applicable provisions of the Investment Funds 
Regulations issued by the Capital Market Authority, and the Fund’s 
Terms and Conditions and the Information Memorandum  in so far 
as  they  affect  the  preparation  of  the  financial  statements  and 
accordingly  nothing  has  been  reported  by  the  auditor  in  their 
report which is in compliance with the SOCPA requirements. 
 

لية املرفقة هلذا التقرير متوافقة مع متطلبات الئحة صناديق االستثمار الصادرة إن القوائم املا
الصندوق ومذكرة معلوماته فيما يتعلق بإعداد القوائم  عن هيئة السوق املالية، وشروط وأحكام

املالية، ومل يوجد ما تتطلب اإلبالغ عنه من قبل مراجع احلسابات يف تقريره حسب متطلبات 
  دية للمحاسبني القانونني.اهليئة السعو 

Financial Statements    القوائم المالية
    

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صندوق األھلي المتنوع باللایر السعودي
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)  

 القوائم المالیة

 م۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱المنتھیة في للسنة 
 مـع 

 لحملة الوحدات المستقل الحسابات مراجع تقریر
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 

۳ 
 

 
 صندوق األھلي المتنوع باللایر السعودي

 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

  قائمة المركز المالي 

 م۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱كما في 
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف لایر سعودي

 

 إیضاح 
 دیسمبر ۳۱

 م۸۲۰۱
دیسمبر  ۳۱
 م۷۲۰۱

ینایر  ۱
 م۲۰۱۷

     
     الموجـودات

 ٥٫٦۰۷ ۹٤٫۳۸۱ ۲۱٬٤۷٥ ۸ نقد وما في حكمھ

 ٦٫۳۹۸٫۳۲۹ ۷٫۸۳۲٫۰۳٥ ۸٬٦۸۹٬۸٦۷  ۹  استثمارات

     

 ٦٫٤۰۳٫۹۳٦ ۷٫۹۲٦٫٤۱٦ ۸٬۷۱۱٬۳٤۲  إجمالي الموجودات

     

     لتزاماتاال

 ٤٫٤۳۱ ۳۷٫۸٦۳ ۳۳٬۱۱۹  أرصدة دائنة أخرى

     

 ٦٫۳۹۹٫٥۰٥ ۷٫۸۸۸٫٥٥۳ ۸٬٦۷۸٬۲۲۳  العائدة لحملة الوحدات حقوق الملكیة

 ٥٫۰۱٦٫۳۹۱ ٦٫۰۷۳٫۰۳۸ ٦٬٥٤٥٬۷۹۸ ۱۰ باآلالف – القائمةعدد الوحدات 

 ۱٫۲۷٥۷ ۱٫۲۹۸۹ ۱٫۳۲٥۸  (لایر سعودي) الواحدةللوحدة  – حقوق الملكیة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )۱۷) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (

 من ھذه القوائم المالیـة.جزءاً ال یتجزأ 



 

٤ 
 

 صندوق األھلي المتنوع باللایر السعودي
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

  الشامل قائمة الدخل

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف لایر سعودي

 

                                                                                                

 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۸
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۷
    

    عمولة خاصة دخل

 ۱۱۱٬۳٥۱ ۱٤۹٬٥۹٤  ربح من عقود مرابحة -

 ۷۳٬۲۰۱ ۷۸٬٦۸۷  دخل من صكوك -

    

بالقیمة العادلة من خالل  مدرجة استثماراتأرباح محققة من 
 ٤٬٦۱۹ ۱۱٬۷۳٥  الربح أو الخسارة

بالقیمة العادلة من خالل  مدرجة استثماراتمن غیر محققة  أرباح
 ٥٬٥۳۲ ۳٬٦۸۱  الربح أو الخسارة

 ٤٬۲٥۷ ٥٬٦۹۳  إیرادات أخرى

 ۱۹۸٬۹٦۰ ۲٤۹٬۳۹۰  الدخلإجمالي 

    

    

 (٥۸٬۸٥۱) (٦٤٬۹۳۸)  أتعاب إدارة

 -- (۳٬۲٤۷)  القیمة المضافةضریبة 

 (٥٦۸) (۱٬۷۳۱)  مصروفات إداریة

 -- (۱۸۷)  مصروفات الحفظ

 (۳۰) (٤۲)  مھنیةأتعاب 

 (۲۷) (۲۹)  أتعاب تدقیق شرعي

 (۱٦) (۱٦)  مكافأة أعضاء مجلس إدارة الصندوق

 (۷) (۷)  أتعاب ھیئة السوق المالیة

 -- ٦۱٥  خسائر االئتمان المتوقعةعكس 

 (٥۹٬٤۹۹) (٦۹٬٥۸۲)  التشغیلیة إجمالي المصروفات

    

 ۱۳۹٬٤٦۱ ۱۷۹٬۸۰۸  للسنة الدخل

 -- --  للسنةالدخل الشامل اآلخر 

 ۱۳۹٬٤٦۱ ۱۷۹٬۸۰۸  للسنةإجمالي الدخل الشامل 

 

 

 )۱۷) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (

 جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیـة.



 

٥ 
 

 المتنوع باللایر السعوديصندوق األھلي 

 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 العائدة لحملة الوحدات  ةیحقوق الملكقائمة التغیرات في 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف لایر سعودي

 

 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۸
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۷
    

 ٦٬۳۹۹٬٥۰٥  ۷٬۸۸۸٬٥٥۳ السنةالعائدة لحملة الوحدات في بدایة  حقوق الملكیة

(إیضاح  ۹ریر المالي رقم للتق التغیرات في التطبیق األولي للمعیار الدولي
 --  (۲٬۹٥۹) ))ب(۷-۳-۲

 ٦٬۳۹۹٬٥۰٥  ۷٬۸۸٥٬٥۹٤ م۲۰۱۸ ینایر ۱إعادة عرض الرصید في 

    

 ۱۳۹٬٤٦۱  ۱۷۹٬۸۰۸ للسنةإجمالي الدخل الشامل 

    

    السنةمن معامالت الوحدات خالل  حقوق الملكیةالزیادة في 

 ٦٬۰۳۹٬۱٤۳  ٦٬۱٦٥٬۰۹۹ المحصل من وحدات مباعة

 (٤٬٦۸۹٬٥٥٦)  (٥٬٥٥۲٬۲۷۸) قیمة الوحدات المستردة

 ٦۱۲٬۸۲۱  ۱٬۳٤۹٬٥۸۷ 

    

 ۷٬۸۸۸٬٥٥۳  ۸٬٦۷۸٬۲۲۳ السنةالعائدة لحملة الوحدات في نھایة  حقوق الملكیة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )۱۷) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (

 جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیـة.



 

٦ 
 

 صندوق األھلي المتنوع باللایر السعودي
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

  التدفقات النقدیةقائمة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف لایر سعودي

 

 

 دیسمبر ۳۱ إیضاح

 م۲۰۱۸
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۷

    
    التدفقات النقدیة من األنشـطة التشـغیلیة:

 ۱۳۹٬٤٦۱ ۱۷۹٬۸۰۸  للسنةالدخل 

    تسویة لـ:

بالقیمة العادلة من خالل  استثمارات مدرجةمن  ةمحقق غیر خسارة
 الربح أو الخسارة

 

(۳٬٦۸۱) (٥٬٥۳۲) 

 -- (٦۱٥)  خسائر االئتمان المتوقعةعكس 

  ۱۷٥٬٥۱۲ ۱۳۳٬۹۲۹ 

    التشغیلیة لتزاماتالتغیرات في الموجودات واالصافي 

 (۹۷٬۲٥۷) (٥۱۷٬۷٤٤)  بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مدرجة استثمارات

 (۱٬۳۳۰٬۹۱۷) (۳۳۸٬۷٥۱)  بالتكلفة المطفأة ةمقاس استثمارات

 ۳۳٬٤۳۲ (٤٬۷٤٤)  أخرىأرصدة دائنة 

 (۱٬۲٦۰٬۸۱۳) (٦۸٥٬۷۲۷)  األنشطة التشـغیلیة         صافي النقد المستخدم في

    

    التدفقات النقدیة من األنشـطة التمویلیــة

 ٦٬۰۳۹٬۱٤۳ ٦٬۱٦٥٬۰۹۹  المحصل من وحدات مباعة

 (٤٬٦۸۹٬٥٥٦) (٥٬٥٥۲٬۲۷۸)  قیمة الوحدات المستردة

 ۱٬۳٤۹٬٥۸۷ ٦۱۲٬۸۲۱  األنشـطة التمویلیةصافي النقد المتوفر من 

    

 ۸۸٬۷۷٤ (۷۲٬۹۰٦)  الزیادة في النقد وما في حكمھ (النقص) / صافي

 ٥٬٦۰۷ ۹٤٬۳۸۱ ۸    السنةالنقـد وما في حكمـھ في بدایة 

 ۹٤٬۳۸۱ ۲۱٬٤۷٥ ۸ السنةالنقـد وما في حكمـھ في نھایة 

 

 

 

 

 

 

 

  )۱۷(إلى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 

 جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیـة.



 صندوق األھلي المتنوع باللایر السعودي
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف لایر سعودي

 

۷ 
 

 الصـندوق وأنشطتھ -۱
مفتوح متوافق مع أحكام الشریعة  استثماري(الصندوق) ھو صندوق  صندوق األھلي المتنوع باللایر السعودي

(مدیر الصندوق)، شركة تابعة للبنك األھلي التجاري (البنك)  المالیةاإلسالمیة، تتم إدارتھ بواسطة شركة األھلي 
في الصنادیق الصادرة  االستثمارمن لوائح  ۳۰وجب نص المادة لصالح حملة وحدات الصندوق. تم تأسیس الصندوق بم

 .یةسوق المالالعن ھیئة 
 

م) ۲۰۰٥یونیو  ۲۸ھـ (۱٤۲٦جمادي األول  ۲۱الصادر بتاریخ  ۲۰۰٥-۸۳-۲رقم  یةسوق المالالوفقاً لقرار ھیئة 
 :یعمل مدیر الصندوق على نشاطات األوراق المالیة التالیة

 
 تغطیة متعھدأ) 

 ب) الترتیب
 اإلدارة ج)

 د) تقدیم المشورة
 ھـ) الحفظ

 
في  ثمارواالست، الشریعةیتیح الصندوق الفرصة أمام المستثمرین للمشاركة في معامالت تجاریة متوافقة مع مبادئ 

 .األخرى أو أي أدوات تتوافق مع أحكام الشریعة المشتركة االستثمارالصكوك وصنادیق 
 

ً ھیئة  الموافقة علىتم  أحكام وشروط الصندوق في األصل من مؤسسة النقد العربي السعودي ووافقت علیھا الحقا
 م.۲۰۰۳ أكتوبر ۱. باشر الصندوق نشاطھ في م۲۰۰۸دیسمبر  ۱٦في  المؤرخ السوق المالیة بموجب خطابھا

 
) ۲۰۰٦دیسمبر  ۲٤افق ھـ (المو ۱٤۲۷ذي الحجة  ۳بتاریخ  ۲۰۰٦-۲۱۹-۱یخضع الصندوق للوائح وفقا للقرار رقم 

ھـ ۱٤۳۷شعبان  ۱٦ق المال الصادر في لمجلس إدارة الھیئة العامة لسو ۱/٦۱/۲۰۱٦كما تم تعدیلھ بموجب القرار رقم 
 ) التي قدمت متطلبات تفصیلیة لجمیع الصنادیق داخل المملكة العربیة السعودیة.۲۰۱٦مایو  ۲۳(الموافق 

 
 األساس المحاسبي -۲

 ً والمعتمد في المملكة العربیة السعودیة، والمعاییر  للتقریر الماليللمعاییر الدولیة تم إعداد ھذه القوائم المالیة وفقا
واألحكام المعمول بھا في نظام صنادیق  ،والمعلومات األخرى الصادرة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین

 ة، وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.االستثمار الصادرة عن ھیئة السوق المالی
 

وفقاً  ،م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱حتى السنة المنتھیة في  سنواتقام الصندوق بإعداد وعرض القوائم المالیة النظامیة لجمیع ال
السعودیة والصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین. إن ھذه  (سابقا)ة المتعارف علیھا یلمعاییر المحاسبل

 للتقریرمعدة وفقاً للمعاییر الدولیة  أول قوائم مالیة للصندوق م ھي۲۰۱۸دیسمبر ۳۱ في المنتھیة لسنةالقوائم المالیة ل
 لمالي ألول مرة"."تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر ا ۱والمعیار الدولي للتقریر المالي رقم  المالي

 
 ً قات النقدیة على المركز المالي، األداء المالي والتدف للتقریر الماليیر الدولیة یلكیفیة تأثیر التحول للمعا تم تقدیم شرحا

 .۱٤للصندوق والمبینة في إیضاح 
 
 



 صندوق األھلي المتنوع باللایر السعودي
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف لایر سعودي

 

۸ 
 

 أساس القیاس -۳
 قاق المحاسبي ومفھوم االستمراریةتم إعداد ھذه القوائم المالیة على أساس التكلفة التاریخیة باستخدام مبدأ االستح

 بالقیمة العادلة. تسجیلھابالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة حیث یتم  المدرجةستثمارات االباستثناء 
  

 المتداولة وغیر لتزاماتال یوجد لدى الصندوق دورة تشغیل محددة بوضوح وبالتالي ال یتم عرض الموجودات واال
ً لترتیب لتزاماتاالالمتداولة بشكل منفصل في قائمة المركز المالي. بدال من ذلك، یتم عرض الموجودات و  وفقا

 السیولة.
 

 عملة العرض والنشاط -٤
العملة العملة االقتصادیة الرئیسیة للبلد التي یعمل فیھا الصندوق (" باستخدامود المدرجة في القوائم المالیة یتم قیاس البن

 وھي العملة الوظیفیة وعملة العرض الخاصة بالصندوق. الوظیفیة"). یتم عرض ھذه القوائم المالیة باللایر السعودي
 
 التغیرات في شروط وأحكام الصندوق -٥

قام مدیر الصندوق بإجراء بعض التعدیالت على أحكام وشروط  ،م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱خالل السنة المنتھیة في 
 االستثمار قیداصن الئحةالمستندات بما یتوافق مع الصندوق. یتعلق التغییر االساسي في الشروط واألحكام بتحدیث 

 المحدثة وتعیین شركة البالد المالیة كمدیر محفظة مستقل.
 

م یبلغ فیھ مدیر الصندوق بالتعدیالت الطارئة. وقد ۲۰۱۸فبرایر  ۲۷خ بتاریتم إرسال خطاب إلى ھیئة السوق المالیة 
 ۱۱م. دخلت ھذه الشروط واألحكام حیز التنفیذ في ۲۰۱۸فبرایر  ۲۷ابلغ كذلك حاملي الوحدات بخطاب بتاریخ 

 م. ۲۰۱۸مارس 
 

قام مدیر الصندوق بتحدیث معلومات مذكرة التفاھم وغیر الفقرة المتعلقة بمجلس إدارة شركة االھلي المالیة. وتم 
م وتم إبالغ حاملي الوحدات ۲۰۱۸نوفمبر  ۲۷بتاریخ  السوق المالیةاالبالغ عن ھذه التحدیثات في خطاب موجھ لھیئة 

 م.۲۰۱۸دیسمبر  ۱۰تحدیثات حیز التنفیذ في م.  دخلت ھذه ال۲۰۱۸نوفمبر  ۲۹كذلك بخطاب بتاریخ 
 
 المحاسبیة الھامة واالفتراضاتاألحكام  -٦

إن إعداد القوائم المالیة یتطلب من اإلدارة القیام بإصدار أحكام وتقدیرات وافتراضات والتي تؤثر في تطبیق السیاسات 
 واإلیرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات. لتزاماتالمحاسبیة للمبالغ المبینة للموجودات واال

المحاسبیة في  تتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات الھامة على أساس مستمر. یتم االعتراف بالتعدیالت على التقدیرات
 .التي یتم فیھا مراجعة التقدیرات وفي أي فترات مستقبلیة متأثرة السنة

  
 قیاس القیمة العادلة  )أ

 
نتظمة ما ضمن معاملة م التزامیع أصل ما أو دفعھا مقابل تحویل مقابل ب استالمھاالقیمة العادلة ھي القیمة التي سیتم 

األصل أو  أن المعاملة لبیع افتراضیةقیاس القیمة العادلة یستند إلى  بین المشاركین في السوق بتاریخ القیاس. إن
 تحویل االلتزام یتم في:

 
 السوق الرئیسیة لألصل أو االلتزام، أو 
  لتزاماتاألكثر فائدة للموجودات واال سوقالفي حال عدم وجود سوق رئیسیة، في. 
 
 



 صندوق األھلي المتنوع باللایر السعودي
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف لایر سعودي

 

۹ 
 

 (تابع) المحاسبیة الھامة واالفتراضاتاألحكام    -٦
 
 قیاس القیمة العادلة (تابع) )أ

 
متاًحا، یقیس الصندوق القیمة العادلة لألداة باستخدام السعر المدرج في سوق نشط لتلك االدارة. یعتبر عندما یكون 

السوق نشًطا إذا تمت معامالت األصل أو االلتزام بتكرار وحجم كافیین لتقدیم معلومات التسعیر على أساس 
ھذا السعر معقول تقریبًا لسعر مستمر. یقیس الصندوق األدوات المدرجة في سوق نشط بسعر السوق، ألن 

 الخروج.
 

إذا لم یكن ھناك سعر مقتبس في سوق نشط، فإن الصندوق یستخدم تقنیات تقییم تعمل على زیادة استخدام 
المدخالت الملحوظة ذات الصلة وتقلیل استخدام المدخالت غیر القابلة للرقابة. یتضمن أسلوب التقییم المختار 

المشاركون في السوق في االعتبار عند تسعیر المعاملة. یدرك الصندوق التحویل بین  جمیع العوامل التي یأخذھا
 إعداد التقاریر التي حدث خاللھا التغییر. سنةمستویات القیمة العادلة في نھایة 

 
 إن مستویات التسلسل الھرمي للقیمة العادلة ھي كما یلي:

 
التي  المماثلة لتزامات(غیر المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات واال المتداولة: األسعار ۱المستوى  •

 .لتزاماتیمكن الحصول علیھا في تاریخ القیاس للموجودات واال
التي تم إدراجھا تحت المستوى األول والتي یمكن مالحظتھا : المدخالت بخالف األسعار المدرجة ۲المستوى  •

 بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة. لتزاماتللموجودات واال
 .سوقیة غیر ملحوظةالتي ال تستند إلى بیانات  لتزامات: مدخالت للموجودات واال۳المستوى  •

 
ح أو الخسارة بقام الصندوق بتصنیف التسلسل الھرمي للقیمة العادلة لالستثمارات بالقیمة العادلة من خالل قائمة الر

خالل السنة، لم یكن ھنالك أي تغیر في القیمة العادلة الستثمارات القیمة العادلة من خالل قائمة  .۲المستوى  في
لفة واالستثمارات المقاسة بالتك األخرى مثل النقد ومافي حكمھ وااللتزامات موجوداتلل بالنسبةالربح أو الخسارة. 

 معقول للقیمة العادلة. ریبيتقدیر تقالقیم الدفتریة ھي ، المطفأة واألرصدة الدائنة األخرى
 
 االفتراضات وتقدیرات عدم التأكد )ب

 
 قیاس مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

 
إن قیاس مخصص خسارة االئتمان المتوقع للموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة ھو مجال یتطلب استخدام 

 والسلوك االئتماني.نماذج معقدة وافتراضات ھامة حول الظروف االقتصادیة المستقبلیة 
 

قعة، المتو االئتمانتطلبات المحاسبیة لقیاس خسارة ھناك عدد من األحكام الھامة المطلوبة أیًضا في تطبیق الم
 :مثل
 ؛االئتمانتحدید معاییر الزیادة الكبیرة في مخاطر  •
 المتوقعة؛ االئتمانخسارة  اختیار النماذج المناسبة واالفتراضات لقیاس •
والوزن النسبي للسیناریوھات المستقبلیة لكل نوع من أنواع المنتجات / األسواق وما یرتبط بھا تحدید العدد  •

 متوقعة؛ و ائتمانخسارة  من
 المتوقعة. االئتمانخسارة  إنشاء صندوق للموجودات المالیة المماثلة ألغراض قیاس •

 
قعة في قیاس خسارة االئتمان المتو ویرد شرح تفصیلي للمدخالت واالفتراضات وتقنیات التقدیر المستخدمة في

 ر.المتوقعة للتغیرات في ھذه العناص االئتمانا الحساسیات الرئیسیة لخسارة ، والتي تحدد أیضً ۲-۱-۱۳اإلیضاح 



 صندوق األھلي المتنوع باللایر السعودي
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف لایر سعودي

 

۱۰ 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة -۷

اسات بشكل ذه السیإن السیاسات المحاسبیة الرئیسیة المطبقة في إعداد ھذه القوائم المالیة مبینة أدناه. وقد تم تطبیق ھ
 ۱المعروضة، ما لم یذكر خالف ذلك. عندما تكون السیاسات قابلة للتطبیق فقط بعد أو قبل  سنواتثابت على جمیع ال

 م، تم تحدید ھذه السیاسات بشكل خاص.۲۰۱۸ینایر 

 

 نقد وما في حكمھ ۷-۱

یشتمل النقد وما في حكمھ؛ النقد لدى البنك واالستثمارات قصیرة األجل ذات السیولة العالیة والتي یمكن تحویلھا 
 بسھولة إلى مبالغ نقدیة محدده والتي تكون عرضة لمخاطر ضئیلة للتغیرات في القیمة. 

 

 یتضمن النقد وما في حكمھ أرصدة بنكیة.
 
 مدینة أرصدة ۷-۲

ً عند نشأتھا. یتم قیاس األ رصدةیتم إثبات األ ً بسعر مبدئی جوھريالمدینة بدون مكون تمویل  رصدةالمدینة مبدئیا ا
المدینة  رصدةالفائدة الفعلیة. یتم قیاس مخصص خسارة األ معدل طریقة باستخدامملة وبعد ذلك بالتكلفة المطفأة المعا

 المتوقعة مدى الحیاة.  االئتماندائًما بمبلغ یعادل خسائر 
 
  أدوات مالیة ۷-۳

 المالیة. لتزاماتتشمل األدوات المالیة على الموجودات المالیة واال
 الدائنة األخرى. األرصدة المالیة تتكون من لتزامات. االاالستثماراتو المالیة من النقد وما في حكمھ موجوداتتتكون ال

 
 المعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا (سابقاً) السیاسات المحاسبیة بموجب ۷-۳-۱
 

یر المحاسبیة المعایالمالیة متوافقة ما بین  لتزاماتللموجودات واالإن اإلرشادات المحاسبیة فیما یتعلق باإلثبات األولي 
 . وھذا كما یلي:۹للتقریر المالي  یار الدوليوالمع المتعارف علیھا (سابقاً)

 
 والقیاس األوليأ) االعتراف 

 
المالیة عندما تصبح المنشأة طرفًا في األحكام التعاقدیة لألداة. یسجل الصندوق  لتزاماتیتم االعتراف بالموجودات واال

صنادیق لاالستثمارات في المرابحة والصكوك على أساس "تاریخ التسویة" واالستثمارات في أدوات حقوق الملكیة وا
 ."المشتركة في "یوم التداول

 
المالیة بالقیمة العادلة بالزیادة أو النقص، في  لتزاماتاالالمالیة أو  الموجوداتعند اإلثبات األولي، یقیس الصندوق 

حالة أصل مالي أو التزام مالي غیر مدرج بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، تكالیف المعاملة المتزایدة 
المالیة، مثل الرسوم والعموالت. یتم إدراج  لتزاماتاالالمالیة أو  وجوداتالموالعائدة مباشرة إلى اقتناء أو إصدار 

ھا ویتم تسجیلخالل الربح أو الخسارة المالیة بالقیمة العادلة من  لتزاماتاالوالمالیة  الموجوداتتكالیف معامالت 
كلفة المالیة بشكل منفصل بالت موجوداتالبعد اإلثبات األولي مباشرةً، یتم قیاس  كمصروف في قائمة الدخل الشامل.

بعد خصم انخفاض قیمة الموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة والقیمة العادلة للموجودات المالیة المحتفظ بھا 
  بالقیمة العادلة. ویتم إثبات التغیر في المبلغ في القیاس الالحق في قائمة الدخل الشامل.

 
 



 صندوق األھلي المتنوع باللایر السعودي
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف لایر سعودي

 

۱۱ 
 

 (تابع) السیاسات المحاسبیة الھامة    -۷
 
 (تابع) أدوات مالیة ۷-۳
 
 السیاسات المحاسبیة بموجب المعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا (سابقاً) (تابع) ۷-۳-۱
 

 التصنیفب) 
 المالیة على النحو التالي: الموجوداتم، قام الصندوق بتصنیف ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱المالیة المنتھیة في  سنةبالنسبة لل

 
 محتفظ بھا للمتاجرة

شراء االستثمارات المصنفة كمحتفظ بھا للمتاجرة، بشكل أساسي لغرض البیع أو إعادة الشراء على المدى القصیر. یتم 
یتم قیاس األوراق المالیة المحتفظ بھا للمتاجرة الحقاً بالقیمة العادلة ویتم إدراج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن التغیر 

 التي ینشأ فیھا. سنةفي ال في القیمة العادلة ضمن قائمة الدخل الشامل
 

 محتفظ بھا لتاریخ االستحقاق استثمارات
قدرة ة والثابت والتي یكون لدى اإلدارة النی استحقاقعات الثابتة أو المحددة وبتاریخ ذات الدف االستثماراتیتم تصنیف 

یخ محتفظ بھا لتاریخ االستحقاق. وتقید االستثمارات المحتفظ بھا لتار كاستثمارات االستحقاقبھا لتاریخ  االحتفاظعلى 
االستحقاق مبدئیاً بالقیمة العادلة بما في ذلك التكالیف المباشرة واإلضافیة للمعاملة وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة بعد 

 ار أي خصم أو عالوة علىخصم مخصص االنخفاض في قیمتھا. ویتم احتساب التكلفة المطفأة بعد األخذ باالعتب

 الفعلي. ویتم قید أیة أرباح أو خسائر لھذه االستثمارات في قائمة الدخل الشامل. الفائدة معدل طریقة باستخدامالشراء 

 

 ۹السیاسات المحاسبیة بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي  ۷-۳-۲
 

في  المالیة" الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة"األدوات  ۹اعتمد الصندوق المعیار الدولي للتقریر المالي 
م، والذي أدى إلى تغییرات في السیاسات المحاسبیة والتعدیالت ۲۰۱۸ینایر  ۱مع تاریخ التحول في  ۲۰۱٤یولیو 

 على المبالغ المعترف بھا سابقاً في القوائم المالیة.

 

(إیضاح  ۱ریر المالي رقم والمعیار الدولي للتق ۹لي للتقریر المالي وفقًا لما تسمح بھ األحكام االنتقالیة في المعیار الدو
لموجودات ل(أ))، اختار الصندوق عدم إعادة عرض أرقام المقارنة. تم إدراج أي تعدیالت على القیم الدفتریة  ۱٤
 الحالیة. سنةاالفتتاحي لل حقوق الملكیة لحملة الوحداتفي رصید  االنتقالالمالیة في تاریخ  لتزاماتواال

 

 

 

 

 

 

 

 



 صندوق األھلي المتنوع باللایر السعودي
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف لایر سعودي

 

۱۲ 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)    -۷
 
 (تابع) أدوات مالیة ۷-۳
 
 (تابع) ۹السیاسات المحاسبیة بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي  ۷-۳-۲

 
 المالیة الموجودات ) تصنیفأ
 

 متطلبات تصنیف أدوات الدین وحقوق الملكیة موضحة أدناه:
 

 أدوات حقوق الملكیة
أدوات حقوق الملكیة ھي أدوات تستوفي تعریف حقوق الملكیة من وجھة نظر المصدر؛ وھي تلك األدوات التي ال 

 .تعاقدي بالدفع، ودلیل ذلك وجود حصة متبقیة في حقوق ملكیة المصدر التزامتحتوي على 
 

 ن خالل الربح أو الخسارة،یقوم الصندوق بعد ذلك بقیاس جمیع االستثمارات في حقوق الملكیة بالقیمة العادلة م
ة من في حقوق الملكیة بالقیمة العادل االستثماراتعندما یختار مدیر الصندوق، عند اإلثبات األولي، قیاس  باستثناء

خالل الدخل الشامل اآلخر. عند اختیار ذلك الوسم، یتم إثبات األرباح والخسائر بالقیمة العادلة في قائمة الدخل الشامل 
م إعادة تصنیفھا الحقًا إلى قائمة الربح أو الخسارة، بما في ذلك عند البیع. ال یتم اإلفصاح عن خسائر اآلخر وال یت

 االنخفاض في القیمة (وعكس خسائر االنخفاض في القیمة) بشكل منفصل عن التغیرات األخرى في القیمة العادلة.
 

ل الربح والخسارة من قبل اإلدارة في حالة إلغاء أو تقلی مدرج بالقیمة العادلة من خالل كاستثمارقد یتم تعیین استثمار 
تناقص القیاس أو االعتراف بشكل كبیر (یشار إلیھ أحیانًا باسم "عدم تطابق المحاسبة") والذي قد ینشأ من قیاس 

 داتوجومأو االعتراف باألرباح والخسائر في على أسس مختلفة. أو یتم إدارة مجموعة من ال االلتزاماتأو  موجوداتال
المالیة أو كلیھما ویتم تقییم أدائھا على أساس القیمة العادلة، وفقاً الستراتیجیة إدارة المخاطر أو  االلتزاماتالمالیة أو 

 االستثمار الموثقة، ویتم توفیر المعلومات حول المجموعة داخلیًا على ھذا األساس لموظفین اإلدارة العلیا.
 

 أدوات الدین
المالیة من وجھة نظر المصدر، مثل عقود المرابحة  لتزاماتاالاألدوات التي تفي بتعریف  أدوات الدین ھي تلك

 والصكوك.
 

 :یعتمد التصنیف والقیاسات الالحقة ألدوات الدین على
 والموجودات نموذج أعمال الصندوق إلدارة  •
 للموجودات خصائص التدفق النقدي  •

 
من أجل تولید التدفقات النقدیة. إذا كان ھدف  موجوداتالصندوق النموذج األعمال: یعكس نموذج العمل كیف یدیر 

یة أو جمع التدفقات النقدیة التعاقدیة والتدفقات النقد موجوداتالصندوق ھو فقط جمع التدفقات النقدیة التعاقدیة من ال
یة تفاظ بالموجودات المال. إذا لم یكن أيٌّ من ھذین ینطبقان (على سبیل المثال، یتم االحموجوداتالناشئة عن بیع ال

 المالیة كجزء من نموذج العمل "اآلخر" ویتم قیاسھا بالقیمة العادلة من  موجوداتألغراض المتاجرة)، یتم تصنیف ال



 صندوق األھلي المتنوع باللایر السعودي
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف لایر سعودي

 

۱۳ 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)    -۷
 
 (تابع) أدوات مالیة ۷-۳
 
 (تابع) ۹السیاسات المحاسبیة بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي  ۷-۳-۲

 

 أدوات الدین (تابع)
، وداتموجخالل الربح أو الخسارة. وتشمل العوامل التي ینظر فیھا الصندوق في تحدید نموذج األعمال لمجموعة من ال

ظفي ، وكیفیة تقییم أداء األصل داخلیا وإبالغھ إلى موموجوداتالخبرة السابقة بشأن كیفیة جمع التدفقات النقدیة لھذه ال
اإلدارة العلیا، وكیفیة تقییم المخاطر وإدارتھا وكیف یتم تعویض المدیرین. یتم االحتفاظ باألوراق المالیة المحتفظ بھا 

التي معًا و للمتاجرة بشكل أساسي لغرض البیع على المدى القریب أو ھي جزء من محفظة األدوات المالیة التي تدار
وذج نمضمن لمالیة وراق األف ھذه اتصنیوجد لھا دلیل على نمط فعلي مؤخًرا لجني األرباح على المدى القصیر. 

 بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. والمدرجةرى خل أعماأ

 

لنقدیة ت التدفقاالجمع ل بأصول ألعماذج انموحین  یحتفظ  تدفقات نقدیة تُعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والعائد:
لمالیة دوات النقدیة لألت التدفقاإذا كانت ابتقدیر ما وق لصندم ایقووبیعھا، لتعاقدیة النقدیة ت التدفقاالجمع أو لتعاقدیة ا

ر "دفعات من المبلغ األصلي والعائد") عند إجراء ھذا التقییم، یدرس ختباط دفعات من المبلغ األصلي والعائد (اتمثل فق
وق ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة تتسق مع ترتیبات اإلقراض األساسیة، أي أن األرباح تشمل فقط النظر الصند

في القیمة الزمنیة للموارد، ومخاطر االئتمان، ومخاطر اإلقراض األساسیة األخرى وھامش الربح الذي یتماشى مع 
یة التعرض للمخاطر أو التقلبات التي ال تتسق مع ترتیبات ترتیب اإلقراض األساسي. عندما تظھر األحكام التعاقد

 بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. والمدرجةاإلقراض األساسیة، یتم تصنیف الموجودات المالیة ذات الصلة 

 

 ا یتغیر نموذجیعید الصندوق تصنیف استثمارات الدیون عندم تدفقات نقدیة تُعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والعائد:

التقریر األولى التي تلي التغییر. ومن المتوقع أن  سنة. تتم إعادة التصنیف من بدایة موجوداتأعمالھ إلدارة تلك ال
 .سنةتكون ھذه التغییرات غیر متكررة وال یحدث أي منھا خالل ال

 

یث تمثل ھذه التعاقدیة بالتكلفة المطفأة حالتكلفة المطفأة: یتم قیاس الموجودات المحتفظ بھا لتحصیل التدفقات النقدیة 
م تی، والتي لم یتم تحدیدھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، األصلي والعائدالمبلغ  من التدفقات النقدیة دفعة

ھو کما ومقاسة بھا رف معتن متوقعة ئتمار اخسائص مخصودات من خالل ي جولمذه ایة لھرفتدلالقیمة ل ایدتع
 خدامباست الدخل الشامل. یتم إثبات الربح المكتسب من ھذه الموجودات المالیة في قائمة ۲-۱-۱۳اإلیضاح في ضح وم

 طریقة معدل العمولة الفعلي.

 

تسویة بین أرصدة قائمة المركز المالي من المعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا (سابقاً) إلى المعیار الدولي التقریر  )ب
 .۹المالي 

 

 المالیة وتحلیل لخصائص تدفقاتھم النقدیة. موجوداتالصندوق بتحلیل مفّصل لنماذج أعمالھ لغرض إدارة القام 



 صندوق األھلي المتنوع باللایر السعودي
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف لایر سعودي

 

۱٤ 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)    -۷
 
 (تابع) أدوات مالیة ۷-۳
 

الجدول التالي بالتسویة بین القیم الدفتریة للموجودات المالیة، من تصنیفھا السابق وفئة قیاسھا وفقًا للمعاییر  یوضح
المحاسبیة المتعارف علیھا (سابقاً) إلى فئات القیاس الجدیدة الخاصة بھا عند االنتقال إلى المعیار الدولي للتقریر المالي 

 المالیة. االلتزاماتغییرات في تصنیف وقیاس م. لم تكن ھناك ت۲۰۱۸ینایر  ۱في  ۹
 
 

 

للمعاییر المحاسبیة 
المتعارف علیھا 

 (سابقاً)
القیمة الدفتریة  

دیسمبر  ۳۱
 إعادة قیاس إعادة تصنیف م۲۰۱۷

المعیار الدولي 
 للتقریر المالي

۹ 
القیمة الدفتریة 

ینایر  ۱
 م۲۰۱۸

      
محتفظ بھا لتاریخ  استثمارات
 -- -- )۷٫۱۲٤٫٥۳٥( ۷٫۱۲٤٫٥۳٥  االستحقاق
محتفظ بھا بالتكلفة  استثمارات

 ۷٫۱۲۱٫٥۷٦ )۲٫۹٥۹( ۷٫۱۲٤٫٥۳٥ --  المطفأة
 -- -- )۷۰۷٫٥۰۰( ۷۰۷٫٥۰۰  محتفظ بھا للمتاجرة استثمارات
بالقیمة العادلة مدرجة  استثمارات
 ۷۰۷٫٥۰۰ -- ۷۰۷٫٥۰۰ --  أو الخسارة الربحمن خالل 

 
في  ملیون لایر سعودي ۲٫۹بـ  خسارة إعادة القیاس المتعلقة بمخصص خسارة االئتمان المتوقعةتم تسجیل إجمالي 
 م.۲۰۱۸ینایر  ۱في  لحقوق الملكیة العائدة لحملة الوحداتالرصید االفتتاحي 

 
 ) طرق القیاسج
 

 يلمعدل العمولة الفع
ھو السعر الذي یتم بھ خصم المدفوعات النقدیة أو اإلیرادات المستقبلیة المقدرة خالل العمر  يلمعدل العمولة الفع

المتوقع لألصل المالي أو االلتزام المالي إلى القیمة الدفتریة اإلجمالیة ألصل مالي (أي التكلفة المطفأة قبل أي مخصص 
الحساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة ویتضمن تكالیف انخفاض) أو إلى التكلفة المطفأة لاللتزام المالي. ال یؤخذ ب

 العمولة معدلقساط أو الخصومات والرسوم المدفوعة أو المستلمة والتي تعتبر جزًءا ال یتجزأ من األالمعاملة، و
 الفعلي، مثل رسوم اإلنشاء.

 
أو لمالیة ا موجوداتلللدفتریة القیمة ایتم تعدیل ، لمستقبلیةالنقدیة ت التدفقاات اجعة تقدیرابمروق لصندم اعندما یقو

یتم إثبات أي تغییرات ألصلي. الفعلي ل الفائدة امعدام ستخدإبم لمخصوالجدید التقدیر المعنیة لتعكس المالیة ت المطلوباا
 في قائمة الدخل الشامل.

 

 



 صندوق األھلي المتنوع باللایر السعودي
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف لایر سعودي

 

۱٥ 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)    -۷
 
 (تابع) أدوات مالیة ۷-۳

 

 المالیة لتزاماتاالإنخفاض قیمة  د)
 

نموذج "الخسارة المتكبدة" في المعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا (سابقاً)  ۹یستبدل المعیار الدولي للتقریر المالي 
تي یتم المالیة ال موجوداتبنموذج "الخسائر االئتمانیة المتوقعة". ینطبق نموذج االنخفاض في القیمة الجدید على ال

قیاسھا بالتكلفة المطفأة. إن المخصص مرتكز على الخسائر االئتمانیة المتوقعة المصحوبة مع احتمالیة التخلف عن 
 شھر القادمة، إّال إذا كان ھناك زیادة كبیرة في المخاطر االئتمانیة منذ نشأتھا. ۱۲الدفع في الـ

 

 االستبعاد ٤-۷

یتم استبعاد الموجودات المالیة، أو جزء منھا، عندما تنتھي الحقوق التعاقدیة الستالم التدفقات النقدیة من الموجودات، 
) ال یقوم ۲) یقوم الصندوق بتحویل جمیع مخاطر ومنافع الملكیة إلى حد كبیر، أو (۱أو عندما یتم تحویلھا وإما (

افع الملكیة إلى حد كبیر، ولم یحتفظ الصندوق بالسیطرة. یتم إثبات الصندوق بنقل أو االحتفاظ بجمیع مخاطر ومن
 عند استبعاد الموجودات المالیة. قائمة الدخل الشاملالفرق بین القیمة الدفتریة لألصل والمبلغ المستلم في 

 
 المالیة االلتزامات ٥-۷

أو  مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح التزاماتھ المالیة بالتكلفة المطفأة ما لم یكن لدیھ التزاماتیصنف الصندوق 
المالیة عندما یتم الوفاء بااللتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو  لتزاماتالخسارة. یقوم الصندوق بإلغاء اإلثبات اال

 انقضاؤه.

 

 المقاصة ٦-۷

د ي في قائمة المركز المالي فقط عنالمالیة ویدرج المبلغ الصاف لتزاماتیتم إجراء مقاصة بین مبالغ الموجودات واال
وجود حق نظامي ملزم إجراء مقاصة لتلك المبالغ المدرجة وكذلك عندما یكون لدى الشركة نیة لتسویتھا على أساس 

 في آن واحد. لتزاماتالصافي أو بیع الموجودات لتسدید اال

 

 دائنة أخرى أرصدةالمستحقات و ۷-۷

الدائنة األخرى مبدئیًا بالقیمة العادلة ویتم قیاسھا الحقًا بالتكلفة المطفأة  رصدةیتم إثبات المصروفات المستحقة واأل
 باستخدام طریقة معدل العمولة الفعلي.

 

 المخصصات ۷-۸

یتم االعتراف بالمخصص إذا ظھر نتیجة ألحداث سابقة أن لدى الشركة التزام حالي قانوني أو تعاقدي یمكن تقدیر 
محتمل أن یتطلب تدفقات خارجة لمنافع اقتصادیة لتسویة ھذا االلتزام وتقدیر موثوق للمبلغ مبلغھ بشكل موثوق ومن ال

 المدفوع. ال یتم إثبات المخصص لخسارة التشغیل المستقبلیة.

 



 صندوق األھلي المتنوع باللایر السعودي
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف لایر سعودي

 

۱٦ 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)    -۷

 

 للوحدة الواحدة حقوق الملكیة ۷-۹

 

لكل  ةحقوق الملكیحتساب صافي قیمة كل یوم عمل سعودي. یتم إ وحدات فيسترداد الالصندوق مفتوح لالشتراك وإ
الوحدات المدرجة في قائمة المركز المالي على عدد الوحدات القائمة في  حملةالعائدة إلى  حقوق الملكیةوحدة بقسمة 

 سنة. نھایة ال

 

 الوحدات القائمة ۷-۱۰

مالیة او حقوق أدوات حقوق الملكیة وذلك تبعاً لمضمون الشروط  التزاماتصنف الصندوق االدوات المالیة الصادرة ك
 التعاقدیة لألدوات. 

 

لدى الصندوق وحدات قابلة لالسترداد قائمة. عند تصفیة الصندوق، یمنح حملة الوحدات صافي الموجودات المتبقیة. 
النقد بقیمة اد المستثمرین حق المطالبة بویتم تصنیفھا بالتساوي وفقاً للشروط واألحكام. تعطي الوحدات القابلة لالسترد

 تتناسب مع حصة المستثمر في صافي موجودات الصندوق في كل تاریخ استرداد وأیًضا في حال تصفیة الصندوق.

 

  :تصنف الوحدات القابلة لالسترداد كأداة حقوق ملكیة عند استیفاء جمیع الشروط التالیة

 

  .ل التصفیةفي حادوق لصنات اموجودصافي ن حصة تناسبیة متمنح المالك  •

 .في حال كانت الوحدات القابلة لالسترداد في فئة األدوات التي تتبع جمیع فئات األدوات االخرى •

 .أن تشترك جمیع األدوات المالیة في فئة األدوات التي تتبع جمیع فئات األدوات االخرى في صفات متطابقة •

والذي یلزمھ بإعادة دفع أو استرداد االداة نقداً او عن طریق أصل بغض النظر عن االلتزام التعاقدي للصندوق  •
 .التزاماتمالي آخر، فإن االداة ال تتضمن أي صفة أخرى توجب تصنیفھا ك

یستند إجمالي التدفقات النقدیة المتوقعة العائدة لألدوات على مدى عمر األداة إلى حد كبیر على األرباح أو الخسائر  •
وجودات المعترف بھا أو التغیر في القیمة العادلة لصافي الموجودات المعترف بھا وغیر والتغیر في صافي الم

 .المعترف بھا للصندوق على مدى عمر األداة

 

یتم اثبات التكالیف اإلضافیة العائدة مباشرة إلى استرداد أو إصدار وحدات قابلة لالسترداد مباشرة إلى حقوق الملكیة 
 المتحصالت أو جزء من تكلفة االستحواذ.ویتم تسجیلھا كخصم من 

 

 الضرائب / الزكاة ۷-۱۱

ھذه القوائم في لھذا االلتزام مخصص إدراج أي ال یتم ام على مالكي الوحدات، بالتالي لتزكاة ھي الزائب / الضرإن ا
 المالیة.

 

 

 



 صندوق األھلي المتنوع باللایر السعودي
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف لایر سعودي

 

۱۷ 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)    -۷

 

 یراداتاإلإثبات  ۷-۱۲

اإلیرادات إلى الحد الذي یكون فیھ من المحتمل تدفق المنافع االقتصادیة إلى الصندوق ویمكن قیاس اإلیرادات یتم إثبات 
بصورة موثوق بھا، بغض النظر عن موعد السداد. یتم قیاس اإلیرادات بالقیمة العادلة للمقابل المستلم، باستثناء 

 .والحسومات الضرائب والخصومات

 

ألرباح یتم إثبات إیرادات توزیعات اخسائر من االستثمارات المباعة على أساس متوسط التكلفة. یتم إثبات األرباح وال
 موجوداتلافي الربح أو الخسارة في التاریخ الذي یتم فیھ إثبات الحق في إعادة الدفع. یتم إثبات إیرادات الفوائد من 

 الفعلي. معدل العمولةالمالیة في الربح والخسارة باستخدام 

 

 م۲۰۱۸ینایر  ۱، اعتباراً من ۱٥لتقریر المالي لوفقاً للمعیار الدولي 
نموذًجا واحدا شامل للمحاسبة عن اإلیرادات الناتجة عن العقود مع العمالء  ۱٥یحدد المعیار الدولي للتقریر المالي 

اییر والتفسیرات ضمن ویحل محل التوجیھ الحالي للمحاسبة عن اإلیرادات، والذي یوجد حالیًا في العدید من المع
لم ینتج عنھ أي تغییر في السیاسة  ۱٥. إن تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي للتقریر الماليالمعاییر الدولیة 

 المحاسبیة للصندوق.

 

 النقد وما في حكمھ -۸

 .محليیتمثل في األرصدة البنكیة المحتفظ بھا لدى بنك 

 

 استثمارات -۹

 

 إیضاح

 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۸
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۷
 ینایر ۱

 م۲۰۱۷ 
     

 ٥٫۷۹۳٫٦۱۸ ۷٫۱۲٤٫٥۳٥ ۷٬٤٦۰٬۹٤۲ أ بالتكلفة المطفأة مقاسةاستثمارات 

بالقیمة العادلة من خالل  مدرجةاستثمارات 
 ٦۰٤٫۷۱۱ ۷۰۷٫٥۰۰ ۱٬۲۲۸٬۹۲٥ ب الربح أو الخسارة

     

  ۸٬٦۸۹٬۸٦۷ ۷٫۸۳۲٫۰۳٦٫ ٥۳۹۸٫۳۲۹ 

 

 

 

 

 

 

 



 صندوق األھلي المتنوع باللایر السعودي
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف لایر سعودي

 

۱۸ 
 

 استثمارات (تابع)  -۹
 

 /استثمارات مقاسة بالتكلفة المطفأة )۱
 استثمارات محتفظ بھا لتاریخ االستحقاق

 
المصنفة كاستثمارات محتفظ (و ۹تتضمن االستثمارات المقاسة بالتكلفة المطفأة وفقاً للمعیار الدولي للتقریر المالي 

 ما یلي: )المعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا (سابقاً)بھا لتاریخ االستحقاق بموجب 
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۸
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۷
 ینایر  ۱

 م۲۰۱۷
    

 ۳٫۲۱۷٫٥۱۹ ٥٫۱٤۷٫٤۰٦ ٥٬۲۳۰٬۸۰۲ مرابحةالفي عقود  استثمارات
 ۲٫٥۷٦٫۰۹۹ ۱٫۹۷۷٫۱۲۹ ۲٬۲۳۲٬٤۸٤ في صكوك استثمارات

 -- -- )۲٬۳٤٤( االئتمان المتوقعة رئیخصم: مخصص خسا

 ٥٫۷۹۳٫٦۱۸ ۷٬۱۲٤٬٥۳٥ ۷٬٤٦۰٬۹٤۲ تم القیاس عنھا بالتكلفة المطفأة استثماراتصافي 
 

 / بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مدرجة استثمارات )۲
 محتفظ بھا للمتاجرة استثمارات

 
ً للمعیار الدولي للتقریر المالي  المدرجةتتضمن االستثمارات   ۹بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وفقا

 لي:ما ی )المعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا (سابقاً)والمصنفة كاستثمارات محتفظ بھا للمتاجرة بموجب (
 
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۸
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۷
 ینایر ۱
 م۲۰۱۷ 

 ٦۰٤٫۷۱۱ ۷۰۷٫٥۰۰ ۱٬۲۲۸٬۹۲٥ للمتاجرة باللایر السعوديوحدات من صندوق األھلي 
 

 وحدات معامالت ال -۱۰
 تتكون مما یلي: السنةمعامالت الوحدات خالل 

للسنة المنتھیة في  
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۸
 (وحدات باآلالف)

للسنة المنتھیة في  
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۷
 (وحدات باآلالف)

    
 ٥٬۰۱٦٬۳۹۱  ٦٬۰۷۳٬۰۳۸ السنةالوحدات في بدایة 

    
 ٤٬٦۹۳٬۷۹٦  ٤٬۷۱۱٬۲۷۹ وحدات مباعة

    
 )۳٬٦۳۷٬۱٤۹(  )٤٬۲۳۸٬٥۱۹( وحدات مستردة

    
 ۱٬۰٥٦٬٦٤۷  ٤۷۲٬۷٦۰ صافي الزیادة في الوحدات

 ٦٬۰۷۳٬۰۳۸  ٦٬٥٤٥٬۷۹۸ السنةالوحدات في نھایة 
 

من وحدات  )%۲۷٫٥۰م: ۲۰۱۷( %۳۱٫۱۸م، فإن أكبر خمس حملة وحدات یمثلوا ۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱كما في 
 الصندوق.

 
 



 صندوق األھلي المتنوع باللایر السعودي
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف لایر سعودي

 

۱۹ 
 

 حقوق الملكیةتسویة للتغیرات في  -۱۱
 م باحتساب مخصص لالستثمارات۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱بتاریخ  یةسوق المالالیقوم الصندوق وفقاً لمتطلبات خطاب ھیئة 

 ۹الخسائر المتكبدة، بینما المعیار الدولي للتقریر المالي  بإستخدام طریقة نموذجالمقاسة بالتكلفة المطفأة  المدینة
لمحتسبة وفقاً ا حقوق الملكیةیتطلب مخصص یتم قیاسھ بطریقة خسائر االئتمان المتوقعة. نتج عن ھذا فرق بین قیمة 

قیمة حقوق (" ۹ ریر الماليللتق ر الدوليامعیال ات) وحسب متطلبالمتداولة حقوق الملكیةیة (سوق المالاللخطاب ھیئة 
ً یتم تصنیفھا كحقوق ملكیة وفق القائمة"). إن وحدات الصندوق المبلغ عنھا الملكیة  ۳۲لمعیار المحاسبة الدولي  ا

 لمبلغ عنھاایوضح الجدول التالي التسویة بین حقوق ملكیة الصندوق  بالتالي یساوي القیمة المتبقیة للصندوق.و
 وحقوق ملكیة الصندوق المتداولة:

  
 ۸٬٦۷۸٬۲۲۳ م۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱للصندوق كما في المبلغ عنھا  حقوق الملكیةقیمة 

  ۲٬۳٤٤ م۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱كما في  االئتمانیة المتوقعةمخصص خسائر یضاف: 
 ۸٬٦۸۰٬٥٦۷ 

 -- م۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱یخصم: مخصص خسائر االئتمانیة المتكبدة كما في 
  

 ۸٬٦۸۰٬٥٦۷ م۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱ حقوق الملكیة المتداولة للصندوق كما في
  

 ٦٬٥٤٥٬۷۹۸ م۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱عدد الوحدات الصادرة كما في 
  

 ۱٫۳۳ م۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱المتداولة للوحدة الواحدة للصندوق كما في  موجوداتقیمة ال
 

 معامالت وأرصدة أطراف ذات عالقة -۱۲
آخر أو ممارسة تأثیر ھام علة طرف آخر  تعتبر األطراف ذات عالقة إذا كان لطرف القدرة للسیطرة على طرف

 التخاذ قرارات مالیة أو تشغیلیة.
 

 طبیعة العالقة الطرف ذو العالقة
 شریك لمدیر الصندوق البنك األھلي التجاري
 مدیر الصندوق شركة األھلي المالیة

 حملة وحدات صندوق األھلي متعدد األصول المتحفظ
 حملة وحدات المتوازنصندوق األھلي متعدد األصول 

 حملة وحدات  صندوق األھلي متعدد األصول للنمو
 حملة وحدات صندوق األھلي متعدد األصول للدخل اإلضافي

 زمیلة شركة األھلي تكافل
 

 أتعاب إدارة ومصروفات أخرى
یدار الصندوق من قبل مدیر الصندوق. یحتسب الصندوق أتعاب إدارة بشكل یومي مقابل ھذه الخدمات حسبما یحدده 

الصندوق الیومي  حقوق ملكیةفي السنة من  %۰٫۷٥مدیر الصندوق، بحیث ال تتجاوز المعدل األقصى السنوي بواقع 
 كما ھو منصوص علیھ في أحكام وشروط الصندوق.

 
الصندوق استرداد المصروفات المنفقة نیابةً عن الصندوق والمتعلقة بأتعاب المراجعة والتدقیق وأتعاب  كما یحق لمدیر

الحفظ واالستشارات ومصروفات معالجة بیانات واألتعاب األخرى المماثلة. یقتصر الحد األعلى لمبلغ ھذه 
 حقوق ملكیةفي السنة من  %۰٫٥المصروفات الذي یستطیع مدیر الصندوق استرداده من الصندوق على نسبة 

  الصندوق في أیام التقییم المعنیة. تم استرداد ھذه المصروفات من قبل مدیر الصندوق على أساس قیمتھا الفعلیة.



 صندوق األھلي المتنوع باللایر السعودي
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف لایر سعودي

 

۲۰ 
 

 معامالت وأرصدة أطراف ذات عالقة (تابع)  -۱۲
 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة

ذات العالقة في سیاق األعمال االعتیادیة. تم تنفیذ ھذه  خالل السنة، دخل الصندوق في المعامالت التالیة مع األطراف
المعامالت على أساس شروط وأحكام الصندوق المعتمدة. تتم الموافقة على جمیع معامالت األطراف ذات الصلة من 

 قبل مجلس إدارة الصندوق.

 

 
  

 مبلغ المعامالت طبیعة المعامالت الطرف ذو العالقة

 قیمة وحدات محتفظ بھا كما في

    دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۷ م۲۰۱۸ م۲۰۱۷ م۲۰۱۸  
      

   ٥۸٬۸٥۱ ٦٤٬۹٤۸ أتعاب إدارة شركة األھلي المالیة

   ٤۲۱٬۰۰۰ ۱٬۲٦۹٬۷٤٦ اشتراك للوحدات  

   ٥۱۰٬۰۰۰ ۹۹٦٬۳۱۱ استرداد للوحدات 

مصروفات  
مدفوعة بالنیابة 

 ۲٤۲٬۳۳۸ ۲٥۱٬۷۸۱ ٦٤۸ ٥٬۲٤۹ عن الصندوق

      

متعدد صندوق األھلي 
 األصول المتحفظ

   ۸۲٬۷۰۰ ۱۹٬۰۰۰ اشتراك للوحدات 

 ۳۷٬٦۱۸ ٤۷٬٤۲۷ ٤٥٬٥۰۰ ۱۰٬۰۰۰ استرداد للوحدات

      

صندوق األھلي متعدد 
 األصول المتوازن

   ۳٤٬۷۰۰ ۱۱٬۳۰۰ اشتراك للوحدات 

 ۳٥٬۲۹٤ ۱٬۳۸۸ ٤۱٬۷۰۰ ٤٥٬۳۰۰ استرداد للوحدات

      

صندوق األھلي متعدد 
  للنمواألصول 

   ٥٬۸۸٥ ۹٬۰۰۰ اشتراك للوحدات 

 ۹۱ ۱٦۱ ۱٦٬۰٥۱ ۸٬٥۰۰ استرداد للوحدات

      

صندوق األھلي متعدد 
 األصول للدخل اإلضافي

   ۳٥٬۳٦٥ ۳۱٬۱۰۰ اشتراك للوحدات 

 ۳٥٬۳٦٥ ۳٥٬۱۸۹ ۱۲٬٦۷۳ ۳۲٬۰۰۰ استرداد للوحدات

      

   ۱۳۰٬۰۸٦ ۸۷٬٦۰۰ اشتراك للوحدات  شركة األھلي تكافـل

 -- ۱٬۹۲۳ ۱۳۳٬۲۱۲ ۸٥٬۹٤۸ استرداد للوحدات



 صندوق األھلي المتنوع باللایر السعودي
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف لایر سعودي

 

۲۱ 
 

 إدارة المخاطر المالیة -۱۳

 

 عوامل المخاطر المالیة ۱۳-۱

 

إن أنشطة الصندوق تعرضھ لمجموعة متنوعة من المخاطر المالیة: مخاطر السوق، ومخاطر االئتمان، ومخاطر 
 السیولة ومخاطر التشغیل.

 

تحدید ومراقبة المخاطر. یشرف مجلس إدارة الصندوق على مدیر الصندوق وھو یتحمل مدیر الصندوق مسؤولیة 
 مسؤول في النھایة عن اإلدارة العامة للصندوق.

 

یتم تحدید مخاطر المراقبة والتحكم في المقام األول على أساس الحدود الموضوعة من قبل مجلس إدارة الصندوق. 
خاصة بھ التي تحدد استراتیجیات أعمالھ العامة، وتحملھ للمخاطر یحتوي الصندوق على وثیقة الشروط واألحكام ال

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

 

 مخاطر السوق ۱۳-۱-۱

 

 أ) مخاطر صرف العمالت األجنبیة

 

ة التدفقات النقدیة المستقبلیة ألداة مالیة بسبب التغیرات في أسعار مخاطر العمالت األجنبیة ھي مخاطر تقلب قیم
 صرف العمالت األجنبیة وتنشأ من األدوات المالیة المقومة بالعملة األجنبیة.

 

 معامالتھ تتم باللایر السعودي. جمیعال یوجد لدى الصندوق أي مخاطر متعلقة بالعمالت األجنبیة حیث أن 

 
 الفائدةب) مخاطر أسعار 

 

تتمثل مخاطر أسعار الفائدة في مخاطر تقلب قیمة التدفقات النقدیة المستقبلیة لألداة المالیة أو القیمة العادلة لألدوات 
 المالیة للقسیمة الثابتة بسبب التغیرات في أسعار عمولة السوق.

 

في الصكوك ذات أسعار الفائدة یتعرض الصندوق لمخاطر أسعار العمولة على استثماراتھ  م،۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في  
نقطة أساس أقل) مع  ۱۰م: ۲۰۱۷نقطة أساس أقل ( ۱۰إذا كانت أسعار الفائدة في ذلك التاریخ قد كانت  المتغیرة.

ملیون لایر  ۱٫۹٦م: ۲۰۱۷ملیون لایر سعودي ( ۱٫۸۳ثبات جمیع المتغیرات األخرى، فإن الربح للسنة سیكون 
 ۱۰الربح المتغیرة. إذا كانت معدالت الربح  موجوداتالنخفاض الربح على سعودي) أقل، بشكل رئیسي كنتیجة 

نقطة أساس أعلى)، مع ثبات جمیع المتغیرات األخرى، فإن الربح كان سیكون  ۱۰م: ۲۰۱۷نقطة أساس أعلى (
 .ودي) أعلىملیون لایر سع ۱٫۹٦: م۲۰۱۷ملیون لایر سعودي ( ۱٫۸۳

 

 .للعمولةاالستثمارات المقاسة بالتكلفة المطفأة إستثناء ب لتزاماتالموجودات واال ال تخضع جمیع



 صندوق األھلي المتنوع باللایر السعودي
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف لایر سعودي

 

۲۲ 
 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع)  -۱۳

 
 عوامل المخاطر المالیة (تابع) ۱۳-۱

 

 (تابع) مخاطر السوق ۱۳-۱-۱

 

 ج) مخاطر األسعار

 

وق نتیجة لتغیر أسعار السمخاطر األسعار ھي المخاطر المتمثلة في احتمالیة تذبذب قیمة األدوات المالیة للصندوق 
تنشأ مخاطر   .بسبب عوامل أخرى غیر التغیرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة والحركة في معدل أسعار الفائدة

األسعار بشكل أساسي في حالة عد التأكد من األسعار المستقبلیة لألدوات المالیة التي یملكھا الصندوق. یقوم الصندوق 
تقلبات االسعار الستثماراتھ في األدوات المالیة. كما في تاریخ قائمة المركز المالي، یوجد بمراقبة تعرضھ لمخاطر 

 لدى الصندوق استثمار في صندوق األھلي للمتاجرة باللایر السعودي (صندوق االستثمار).

 

بر) بسبب تغیر منطقي دیسم ۳۱(نتیجة للتغیر في القیمة العادلة لالستثمارات كما في  قیمة حقوق ملكیةإن التأثیر على 
 ، مع بقاء جمیع المتغیرات ثابتة ھي كما یلي:بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة المدرجة االستثماراتفي 

 م۲۰۱۷ینایر  ۱ م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ م۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱ 
       

 ٦۰٬٤۷۱ ±٪۱۰ ۷۰٬۷٥۰ ±٪۱۰ ۱۲۲٬۸۹۳ ±٪۱۰ حقوق الملكیةاألثر على 

 

 االئتمان مخاطر ۱۳-۱-۲

 

ھي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماتھ مما یؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالیة. یقوم مدیر الصندوق 
بإدارة مخاطر االئتمان من خالل مراقبة التعرض لالئتمان وتحدید العملیات مع أطراف معینین وتقییم االستحقاق 

المركز المالي، فإن أقصى مخاطر ائتمانیة قد تعرض لھا الصندوق تتمثل االئتماني لھم بشكل مستمر. كما في تاریخ 
في حكمھ والذي یتمثل في نقد لدى بنك محلي ذا تقییم ائتماني عالي، واستثمارات مقاسة  في القیمة الدفتریة للنقد وما

 بالتكلفة المطفأة.

 

 أ) النھج العام تحت خسارة االئتمان المتوقعة

 

یقوم الصندوق بإدراج المخصصات لخسائر االئتمان المتوقعة على األدوات المالیة التي ھي أدوات دین والتي لم یتم 
 بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. إدراجھا

 

 

 

 



 صندوق األھلي المتنوع باللایر السعودي
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف لایر سعودي

 

۲۳ 
 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع)  -۱۳
 

 عوامل المخاطر المالیة (تابع) ۱۳-۱
 

 (تابع)مخاطر االئتمان  ۱۳-۱-۲
 

 أ) النھج العام تحت خسارة االئتمان المتوقعة (تابع)
 
 استثناءببقیاس مخصصات الخسارة بمبلغ یساوي خسارة االئتمان المتوقعة على أساس العمر الزمني  الصندوققوم ی

 شھراً بعد تاریخ التقریر المالي: ۱۲متوقعة على مدى  ائتمان ما یلي والتي یتم قیاسھا بخسارة
 
 استثمارات بأوراق مالیة كأدوات دین یتم تحدیدھا على أنھا ذات مخاطر متدنیة في تاریخ التقریر المالي، و •
 أدوات مالیة أخرى لم تزداد مخاطر االئتمان بخصوصھا بصورة جوھریة منذ االعتراف األولي بھا. •

 
ان عندما یكون تصنیف مخاطر االئتم یعتبر الصندوق سندات الدین التي ُصنفت على أنھا ذات مخاطر ائتمان متدنیة

 ".االستثمارلھا یتوافق مع تعریف المفھوم العالمي ل "درجة 
 

شھراً ھي جزء من خسائر االئتمان التي تنشأ عن أحداث التعثر في األدوات  ۱۲إن خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 
 شھراً بعد تاریخ التقریر المالي. ۱۲المالیة المحتملة خالل 

 
 المدخالت الرئیسیة في قیاس خسائر االئتمان المحتملة تمثل ھیكل أحكام المتغیرات التالیة: إن
 

 احتمال التعثر •
 خسارة من التعثر المفترض •
 مخاطر التعرض للتعثر •

 
 كما یلي: ۹یقوم الصندوق بتصنیف موجوداتھ المالیة في ثالث مراحل وفقاً لمنھجیة المعیار الدولي للتقریر المالي 

 
الموجودات المالیة التي لم تنخفض قیمتھا بصورة جوھریة من حیث الجودة االئتمانیة منذ نشأتھا.  -۱المرحلة  •

 .شھراً  ۱۲یتم تسجیل مخصص االنخفاض في القیمة بناًء على احتمالیة التعثر على مدى 
االئتمانیة منذ نشأتھا. الموجودات المالیة التي انخفضت قیمتھا بصورة جوھریة من حیث الجودة  - ۲المرحلة  •

یتم تسجیل مخصص االنخفاض في القیمة استناداً إلى خسارة االئتمان المتوقعة على مدى العمر الزمني. یتم 
 .تسجیل مخصص االنخفاض في القیمة استناداً إلى احتمال التعثر على مدى العمر الزمني

اف باالعتر صندوققوم البصورة جوھریة، یتي انخفضت قیمتھا بالنسبة للموجودات المالیة ال - ۳المرحلة  •
 بمخصص االنخفاض في القیمة استناداً إلى العمر الزمني لخسائر االئتمان المحتملة.

 
 الئتماناالجوھري في مخاطر  لالنخفاضالمتوقعة مستقبالً في تقییمھا المعلومات  االعتباریأخذ الصندوق أیضاً في 

 تمان المتوقعة.منذ نشأتھا إضافة إلى قیاس خسائر االئ



 صندوق األھلي المتنوع باللایر السعودي
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف لایر سعودي

 

۲٤ 
 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع)  -۱۳
 

 عوامل المخاطر المالیة (تابع) ۱۳-۱
 

 مخاطر االئتمان (تابع) ۱۳-۱-۲
 

 ب) قیاس خسارة االئتمان المتوقعة

 إن خسائر االئتمان المتوقعة ھي خسائر االئتمان المحتملة والمرجح حدوثھا ویتم قیاسھا كاآلتي:

 

الموجودات المالیة التي ال تنخفض فیھا قیمة االئتمان في تاریخ التقریر المالي تعتبر كقیمة حالیة لجمیع النواقص  •
الحصول  صندوقتوقع الیالنقدیة (أي الفرق بین التدفقات النقدیة المستحقة للمنشأة وفقاً للعقد والتدفقات النقدیة التي 

 ، )علیھا

انخفضت فیھا قیمة االئتمان في تاریخ التقریر المالي: تمثل الفرق بین إجمالي القیمة الموجودات المالیة التي  •
 الدفتریة والقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة.

 

 األدوات المالیة الخاضعة لالنخفاض في القیمة.-یوضح الجدول أدناه الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان 

 

 مبردیس ۳۱كما في 

 م۲۰۱۸ 

 ۳۱كما في 

دیسمبر 
 م۲۰۱۷

  ۱كما في 
 ینایر

 م۲۰۱۷ 
المرحلة  

 األولى

خسارة 
االئتمان 

المتوقعة لمدة 
 شھراً  ۱۲

المرحلة 
 الثانیة

خسارة 
االئتمان 
المتوقعة 
 مدى الحیاة

المرحلة 
 الثالثة

خسارة 
االئتمان 
المتوقعة 
 اإلجمالي اإلجمالي اإلجمالي مدى الحیاة

مقاسة استثمارات 
 ٥٬۷۹۳٬٦۱۸ ۷٬۱۲٤٬٥۳٥ ۷٬٤٦۳٬۲۸٦ -- ٦۰٤٬۳٦٥ ٦٬۸٥۸٬۹۲۱ بالتكلفة المطفأة

 االئتمانخسائر 

 -- -- (۲٬۳٤٤) -- (۱٬۰۸۳) (۱٬۲٦۱) متوقعةال

 ٥٬۷۹۳٬٦۱۸ ۷٬۱۲٤٬٥۳٥ ۷٬٤٦۰٬۹٤۲ -- ٦۰۳٬۲۸۲ ٦٬۸٥۷٬٦٦۰ القیمة الدفتریة

 

 

 

 

 

 



 صندوق األھلي المتنوع باللایر السعودي
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف لایر سعودي

 

۲٥ 
 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع)  -۱۳
 

 المخاطر المالیة (تابع)عوامل  ۱۳-۱
 

 مخاطر االئتمان (تابع) ۱۳-۱-۲
 

 ب) قیاس خسارة االئتمان المتوقعة (تابع)
 

س األطراف المقابلة. تدار الجودة االئتمانیة ساأعلى رات الستثماالمحفظة كیز االئتماني لتروق الصنداجع مدیر ایر
دیسمبر  ۳۱و ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱لكل الوكاالت. كما في للموجودات المالیة باستخدام التصنیفات االئتمانیة الخارجیة 

 ، كان لدى الصندوق استثمارات من نوعیة االئتمان التالیة:۲۰۱۷ینایر  ۱و ۲۰۱۷
 

 اتنسبة االستثمار التصنیف االئتماني
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۸
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۷
 ینایر ۱

 م۲۰۱۷
    

 -- %٤ -- أأأ
 %۹ %۱٤ ٦% أ

 %۸ %٦ ۱۰% أ+
 %۱۰ %۲۰ ۳۸% -أ
 -- %۲ ۳% -أأ

 %۲ %۹ ٤% ب ب ب
 %۲۸ %٤٤ ۳۹% ب ب ب+

  -- %۱ -- ب ب 
 %٤۳ -- -- غیر مصنف

 %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ 

 
كما یقوم مدیر الصندوق بمراجعة تركز االئتمان لمحفظة االستثمار بناًء على المواقع الجغرافیة لألطراف المقابلة. 

أن الصندوق لدیھ جمیع االستثمارات في المملكة العربیة السعودیة، فإن الصندوق ال یتعرض لمخاطر االئتمان وبما 
 بسبب التوزیع الجغرافي.

 

 

 

 

 

 

 

 



 صندوق األھلي المتنوع باللایر السعودي
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف لایر سعودي

 

۲٦ 
 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع)  -۱۳
 

 عوامل المخاطر المالیة (تابع) ۱۳-۱
 

 مخاطر االئتمان (تابع) ۱۳-۱-۲
 

 المتوقعة (تابع)ب) قیاس خسارة االئتمان 
 

 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
 

 االستثمار المقاس بالتكلفة المطفأة
 .مرابحة المدرجة بالتكلفة المطفأةیوضح الجدول التالي التغیرات في مخصص خسارة عقود ال

المرحلة  
 األولى

المرحلة 
 الثانیة

المرحلة 
 الثالثة

 

ر ئخسا 
االئتمان 

المتوقعة لمدة 
 شھراً  ۱۲

ر ئخسا
االئتمان 

المتوقعة مدى 
 الحیاة

ر ئخسا
االئتمان 

المتوقعة مدى 
 الحیاة

 
 اإلجمالي

المتوقعة على التطبیق األولي  االئتمان رئخسا
ینایر  ۱كما في  ۹للمعیار الدولي للتقریر المالي 

 ۲٬۹٥۹ -- ۱٬٦۷۱ ۱٬۲۸۸ م۲۰۱۸
 )٦۱٥( -- )٥۸۸( )۲۷( صافي التغیر في الموجودات المالیة

 دیسمبر ۳۱ئتمان المتوقعة كما في اال خسائر
 ۲٬۳٤٤ -- ۱٬۰۸۳ ۱٬۲٦۱ م۲۰۱۸

 

 لم تكن ھناك حركة في مراحل األدوات المالیة خالل العام.
 

ینایر  ۱في  خسائر االئتمان المتوقعة، سجل الصندوق مخصص ۹عند التطبیق األولي للمعیار الدولي للتقریر المالي 
 ملیون لایر سعودي. ۲٫۹م بمبلغ ۲۰۱۸

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 صندوق األھلي المتنوع باللایر السعودي
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف لایر سعودي

 

۲۷ 
 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع)  -۱۳
 

 عوامل المخاطر المالیة (تابع) ۱۳-۱
 

 مخاطر السیولة ۱۳-۱-۳
 

مخاطر السیولة ھي المخاطر المتمثلة في عدم قدرة الصندوق على تولید موارد نقدیة كافیة لتسویة التزاماتھ بالكامل 
 .عند استحقاقھا أو القیام بذلك فقط بشروط تكون غیر مالئمة جوھریاً 

 
تنص شروط وأحكام الصندوق على االكتتاب في الوحدات واستردادھا في كل یوم عمل سعودي، ومن ثم، فإنھا 

یقوم مدیر الصندوق بمراقبة متطلبات  تتعرض لمخاطر السیولة الخاصة باسترداد أموال حملة األسھم في ھذه األیام.
السیولة عن طریق التأكد من توافر أموال كافیة للوفاء بأي التزامات التي قد تطرأ، وذلك من خالل اشتراكات جدیدة 

    .حصل علیھا مدیر الصندوقاألجل  ةقصیر تسھیالت أو تصفیة محفظة االستثمار أو عن طریق اقتراض
 

  للموجودات كما یلي:اإلستحقاق التعاقدي 
 

 
  
 
 
 

 اإلجمالي
تاریخ استحقاق 

 غیر محدد
 ٥أكثر من 
 سنة-ستة أشھر سنوات ۳-۱ سنوات ٥-۳ سنوات

حتى ستة 
 أشھر

 

        
 في حكمھ نقد وما -- -- -- -- -- ۲۱٬٤۷٥ ۲۱٬٤۷٥

        

٥٬۲۳۰٬۸۰۲ -- -- -- -- ۱٬۷٥۸٬٤۳۷ ۳٬٤۷۲٬۳٦٥ 
استثمار في عقود 

 مرابحة
        

۲٬۲۳۲٬٤۸٤ -- ۱٬۳٤۸٬۲۷۱ ۱۳٦٬٤۲۳ ۳۷۷٬۸۹۱ -- ۳٦۹٬۸۹۹ 
استثمار في 

 صكوك
        

۱٬۲۲۸٬۹۲٥ ۱٬۲۲۸٬۹۲٥ -- -- -- -- -- 

صندوق األھلي 
للمتاجرة باللایر 

 السعودي
        

۸٬۷۱۳٬٦۸٦ ۱٬۲٥۰٬٤۰۰ ۱٬٦۳٥٬٤۸۳ ۱۰۱٬٤۳۳ ۲٬۳۲۲٬۰۲۰ ۱٬۷۳٤٬۰۹٦ ۱٬٦۷۰٬۲٥٤ 
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۸
        

۷٬۹۲٦٬٤۱٦ ۸۰۱٬۸۸۱ ۹۰۲٬۳۸۲ ۲۳۱٬۳۱۷ ۲٬٥٦۹٬۰۷۱ ۲٬٦۰۰٬٤٥۰ ۸۲۱٬۳۱٥ 
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۷
        

٦٬٤۰۳٬۹۳٦ ٦۱۰٬۳۱۸ ۹۸۰٬۰۱۹ ٤۲٥٬٦۷۷ ۸۰۲٬۸۰۳ ۳۲۷٬٥٦٥ ۳٬۲٥۷٬٥٥٤ 
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱٦
        



 صندوق األھلي المتنوع باللایر السعودي
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف لایر سعودي

 

۲۸ 
 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع)  -۱۳
 

 عوامل المخاطر المالیة (تابع) ۱۳-۱
 

 مخاطر التشغیل ٤-۱۳-۱
 

إن مخاطر التشغیل ھي مخاطر الخسارة المباشرة أو غیر المباشرة الناتجة عن مجموعة متنوعة من األسباب المرتبطة 
بالعملیات والتكنولوجیا والبنیة التحتیة التي تدعم أنشطة الصندوق سواء داخلیًا أو خارجیًا لدى مقدم خدمة الصندوق 

غیر االئتمان والسیولة والعمالت والسوق المخاطر مثل تلك الناشئة عن المتطلبات  ومن العوامل الخارجیة األخرى
 .القانونیة والتنظیمیة

 
یتمثل ھدف الصندوق في إدارة المخاطر التشغیلیة من أجل تحقیق التوازن بین الحد من الخسائر المالیة واألضرار 

 .تولید عوائد لحاملي الوحداتالتي لحقت بسمعتھ في تحقیق ھدفھ االستثماري المتمثل في 
 

إن المسؤولیة الرئیسیة عن تطویر وتنفیذ الرقابة على المخاطر التشغیلیة تقع على عاتق قسم إدارة المخاطر. یتم 
دعم ھذه المسئولیة عن طریق تطویر المعیار العام إلدارة المخاطر التشغیلیة، والذي یشمل الضوابط والعملیات لدى 

 :وإنشاء مستویات الخدمة مع مقدمي الخدمة، في المجاالت التالیةمقدمي الخدمة 

 

 توثیق الضوابط واإلجراءات -

 متطلبات ل -

 الفصل المالئم بین الواجبات بین مختلف الوظائف واألدوار والمسؤولیات؛ •

 التوفیق ورصد المعامالت؛ و •

 التقییم الدوري للمخاطر التشغیلیة التي تواجھھا، •

 ضوابط واإلجراءات لمعالجة المخاطر المحددة؛كفایة ال -

 االمتثال للمتطلبات التنظیمیة والمتطلبات القانونیة األخرى؛ -

 تطویر خطط الطوارئ؛ -

 التدریب والتطویر المھني؛ -

 المعاییر األخالقیة ومعاییر األعمال؛ و -

 تخفیف المخاطر. -

 
 للمرة األولى للتقریر الماليتبني المعاییر الدولیة  -۱٤

 للتقریر المالي، فإن ھذه أول قوائم مالیة للصندوق یتم إعدادھا وفقاً للمعاییر الدولیة ۲كما ھو موضح في ایضاح 
المعتمدة في المملكة العربیة السعودي، والمعاییر والمعلومات األخرى الصادرة من الھیئة السعودیة للمحاسبین 

 .القانونیین
 

في إعداد ھذه القوائم المالیة. عند إعداد ھذه القوائم المالیة، تم  ۷المحاسبیة الواردة في إیضاح تم تطبیق السیاسات 
معاییر الدولیة م، وھو تاریخ تحویل الصندوق إلى ال۲۰۱۷ینایر  ۱إعداد قائمة المركز المالي االفتتاحیة للصندوق في 

 .للتقریر المالي
 
 



 صندوق األھلي المتنوع باللایر السعودي
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف لایر سعودي

 

۲۹ 
 

 (تابع) لمالي للمرة األولىالمعاییر الدولیة للتقریر اتبني    -۱٤
 

الغ ، وبموجب ھذه المعاییر، قام الصندوق بتعدیل المبللتقریر الماليعند إعدادھا للقوائم المالیة وفقًا للمعاییر الدولیة 
المدرجة سابقًا في القوائم المالیة المعدة وفقًا للمعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا (سابقاً). تتناول اإلیضاحات التالیة 

على  لماليللتقریر ا شرًحا لمدى تأثیر التحول من المعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا (سابقاً) إلى المعاییر الدولیة
 المركز المالي للشركة وأدائھا المالي.

 
اءات " یتیح بعض اإلعفألول مرة يلتقریر المالي الدولتطبیق المعاییر الدولیة ل" ۱إن المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 

ر الدولیة للمرة األولى من التطبیق بأثر رجعي لمتطلبات معینة بموجب المعاییر الدولیة ییاالتي تبنت المع للمنشآت
والمعیار  ۹ لتقریر الماليالسابقة، اختار الصندوق اإلعفاء لتطبیق المعیار الدولي ل سنةبینما لبیانات ال .للتقریر المالي

ة تم عرضھا ضمن المعاییر المحاسبیة للھیئة السعودیة بأثر رجعي. فبالتالي بیانات المقارن ۱٥ لتقریر الماليالدولي ل
 .۱للمحاسبین القانونیین كما ھو مطلوب من المعیار الدولي للتقریر المالي 

 
م ۲۰۱٤كما أصدره مجلس معاییر المحاسبة الدولیة في یولیو  ۹ لتقریر المالياعتمد الصندوق المعیار الدولي ل

 .ذي نتج عنھ تسویات للمبالغ المعترف بھا سابقا في القوائم المالیةم، وال۲۰۱۸ینایر  ۱بتاریخ انتقال في 
 

الصندوق عدم إعادة عرض أرقام  اختار، ۹ لتقریر الماليل یار الدوليكما ھو مسموح وفقاً لألحكام االنتقالیة للمع
ي المالیة في تاریخ االنتقال ف لتزاماتالمقارنة. تم إدراج أي تعدیالت على القیم الدفتریة للموجودات المالیة واال

م). وبناًء على ذلك، فإن البیانات المعروضة في ۲۰۱۸ینایر  ۱( لحقوق الملكیة لحملة الوحداتالرصید االفتتاحي 
لة للمقارنة . وبالتالي فھي غیر قابللمعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا (سابقاً)المقارنة تعكس المتطلبات وفقاً  سنوات

م. وبناًء ۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في  ۹ لتقریر الماليالمقدمة بموجب متطلبات المعیار الدولي ل مع البیانات
 ۷ المالي لتقریرعلى ذلك، بالنسبة إلقرارات اإلیضاحات، فإن التعدیالت الناتجة عن اإلفصاح عن المعیار الدولي ل

 الحالیة. سنةأیضا تم تطبیقھا فقط على ال
 

تقریر لعلى أساس الحقائق والظروف الموجودة في تاریخ االنتقال إلى المعیار الدولي ل ةالتالی اتالتقییمتم إجراء 
 :۹ المالي

 
 تحدید نموذج العمل الذي یتم بموجبھ االحتفاظ بموجودات مالیة؛ •
 سارة.المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخ الموجوداتتعیین وإلغاء التعینات السابقة لبعض  •

 
 تقدیرات

ر للمعاییم تتوافق مع التقدیرات في نفس التواریخ وفقاً ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱م و۲۰۱۷ینایر  ۱إن التقدیرات كما في 
 .المحاسبیة المتعارف علیھا (سابقاً)

 
 للتقریر الماليآثار االنتقال إلى المعاییر الدولیة 

الصادرة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین إلى  (سابقاً)معاییر المحاسبیة المتعارف علیھا الإن االنتقال من 
لیس لھ أي تأثیر جوھري على قائمة المركز المالي للصندوق، وقائمة الدخل الشامل،  للتقریر الماليالمعاییر الدولیة 

 وقائمة التغیرات في حقوق الملكیة العائدة إلى حملة الوحدات والتدفقات النقدیة.
 
 
 
 
 
 
 



 صندوق األھلي المتنوع باللایر السعودي
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف لایر سعودي

 

۳۰ 
 

 المعاییر الصادرة والتي لم یتم تطبیقھا  -۱٥
 

م مع إمكانیة ۲۰۱۹ینایر  ۱فیما یلي بیان بالمعاییر الجدیدة والتعدیالت على المعاییر المطبقة على السنوات ابتدأً بعد 
 التطبیق الحقا او المبكر ومع ذلك لم یقم الصندوق بالتطبیق المبكر لھا عند إعداد ھذه القوائم المالیة. 

 
 تعدیالت أخرى - أ
 

المعاییر الجدیدة أو المعدلة الواردة أدناه لم تطبق بعد، كما ال یتوقع أن یكون لھا تأثیر جوھري على القوائم المالیة 
 للصندوق.

 
 عقود االیجار ۱٦المعیار الدولي للتقریر المالي  -

 م)۲۰۱۷ –م ۲۰۱٥(دورة لمالیة ایر رلیة للتقاولدالسنویة للمعاییر التحسینات ا -

یوضح  -لدخل اضریبة ت معالجال لتأكد حوم احالة عد-۲۳لمالي الیة للتقریر ولدالمعاییر ات اتفسیر لجنة تفسیر -
 .المحاسبة عن معالجات ضریبة الدخل التي لم یتم قبولھا من قبل السلطات الضریبیة بعد

  .)۹لمالي ار لي للتقریولدر المعیااعلى ت لسالب (تعدیالالتعویض امقدماً مع ت لمدفوعاخصائص ا -

  .)۲۸لي ولدالمحاسبة ر اعلى معیات لمشتركة (تعدیالایع رلمشاوالزمیلة ت الشركااألجل في اویلة طلحصص ا -

    .)۱۹لي ولدالمحاسبة ر اعلى معیات لتسویة (تعدیالر أو االختصاأو الخطط ت اتعدیال -

 .للتقریر الماليتعدیالت على مراجع اإلطار المفاھیمي للمعاییر الدولیة  -

  عقود التأمین– ۱۷ معیار الدولي للتقریر الماليال -

 

 ال یتوقع أن یكون للمعاییر الواردة أعاله أي تأثیر جوھري على القوائم المالیة للصندوق في فترة التطبیق األولي.
 

 آخر یوم للتقییم  -۱٦
 .م)۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱م: ۲۰۱۷م (۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱آخر یوم لتقییم الصندوق ھو 

 
 المالیةاعتماد القوائم  -۱۷

 م.۲۰۱۹ مارس ۱٤ھـ الموافق ۱٤٤۰ رجب ۷تم اعتماد ھذه القوائم المالیة من قبل مدیر الصندوق بتاریخ 
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