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AlAhli Diversified Saudi Riyal Fund السعودي ريـالالمتنوع بال 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  ولةتنمية رأس املال، وتوفري السي إىلالسعودي  ريـالهدف صندوق األهلي املتنوع بالي
 .يتوافق 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. 

مع  املالية قصرية ومتوسطة األجل املتوافقة يستثمر الصندوق بشكل أساسي يف األدوات
املعايري الشرعية، وهي على سبيل املثال: املتاجرة عن طريق صفقات املراحبة والوكالة واملضاربة 
واملشاركة، وأدوات الدخل الثابت متوسطة األجل، والبدائل الشرعية التفاقيات املبادلة 

ة واألوراق يكلهاملنتجات امل إىلس، باإلضافة واتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء املعاك
 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. 

 يف الصندوق، وال يتم توزيع أي دخل وأرباح على مالكييتم إعادة استثمار الدخل واألرباح 
 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 2019 2018 2017 السنة

 *Net Asset Value (NAV) 15,775,348,843 8,680,567,000 7,888,572,460 صافي قيمة األصول*

 *NAV per Unit 1.36 1.33 1.30 صافي قيمة األصول لكل وحدة*

 *ECL NAV 1.36109 1.32577 - *سعر الوحدة مع الخسائر االئتمانية المتوقعة

 *Highest NAV per Unit 1.36 1.33 1.30 أعلى سعر وحدة*

 *Lowest NAV per Unit 1.33 1.30 1.28 أقل سعر وحدة*

 Number of Units 11,587,110,204 6,545,798,371 6,073,037,808 عدد الوحدات

 Income Distribution per unit - - - لكل وحدة األرباح الموزعة

 Fees & Expense Ratio 0.79% 0.81% 0.76% إجمالي نسبة الرسوم والمصروفات

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

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

 %Total Return 1.85 2.19 2.66 %عائد الصندوق

  %Benchmark 1.94 2.23 2.53 %عائد المـؤشـــــــر
Annual total return for the fund last 10 years:  للعشر سنوات الماضيةللصندوق العائد اإلجمالي السنوي: 

 Year 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنة

 %Return 2.66 2.09 1.82 2.13 0.58 0.54 0.70 0.59 0.27 0.35 %العائــــد

 %Benchmark 2.53 2.40 1.76 2.02 1.00 0.99 1.03 0.97 0.97 1.13 %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

% 
 ريـال ألف

SAR ‘000 Fees and Expenses 

 Management Fee Expense 77,585 0.75 رسوم اإلدارة

 VAT on Management Fee 3,879 0.04 دارةاإل رسوم على املضافة القيمة ضريبة

 Audit Fee Expense 37 0.00 مراجعة حسابات الصندوق

 Fund Administration 2,989 0.00 العمليات اإلدارية

 CMA Fee Expense 7.5 0.00 هيئة السوق املالية

 Tadawul Fees 5 0.00 تداول

 Custody Fees 240 0.00 رسوم احلفظ

 Shariah Audit Fee Expense 28 0.00 املراجعة الشرعية

 Fund Board Fee Expense 16 0.00 جملس إدارة الصندوق

 Dealing Fee 2 0.00 رسوم التعامل

  Total Fees and Expenses 84,788.5 0.79 مجموع الرسوم والمصاريف

Material Changes تغيرات جوهرية حدثت خالل الفترة 

- The Federal Reserve cut interest rates 3 times during 2019 by 25 
bps each (total of 75 bps) in July, September, and October. The 
Fed funding rate reached 1.75% in December 2019 down from 
2.50% in December 2018. 

 مبقدار 2019 عام خالل مرات 3 الفائدة أسعار خبفض الفيدرايل االحتياطي البنك قام -
 ثوأكتوبر. حي وسبتمرب، يوليو، شهر خالل( أساس نقطة 75 إمجايل) أساس نقطة 25
 %2.50 من باخنفاض ،2019 عام هناية يف %1.75 الفيدرايل سعر الفائدة بلغ

  .2018 عام بنهاية مقارنة

- SAMA lowered the Reverse repo rate to 1.75% down from 2.50%, 
and Repo rate to 2.25% down from 3.00% during 2019.  

 من %1.75 إىل العكسي الريبو معدل خبفض السعودي العريب النقد مؤسسة قامت -
  .2019 عام خالل %3.00 من %2.25 إىل الريبو ومعدل ،2.50%

- Total Saudi Government debt issuances during 2019 amounted to 
SAR 120 bln, 41% of which included two USD issuances, and a EUR 
issuance.  

 120 قيمته ما 2019 عام خالل السعودية احلكومة سندات إصدارات إمجايل بلغت -
 نسبةب باليورو صدارإ و األمريكي بالدوالر صدارينإ شهدت واليت سعودي، ريـال مليار
  .اإلصدار قيمة ايلإمج من 41%

- Brent crude oil price decreased from an average of $71.67 per 
barrel in 2018 to $64.12 per barrel in 2019, mainly due to the U.S. 
increasing production levels and becoming a net-exporter 
combined with lower global demand putting downward pressure 
on crude oil prices and limiting the effect of the years’ events that 
including the attacks on Saudi Aramco’s facilities, production cuts 
announcement from OPEC, and U.S. sanctions on Iran and 
Venezuela limiting the exports from those countries.  

 64.12 إىل 2018 عام يف للربميل دوالر 71.67من برنت خام سعر متوسط اخنفض -
 الواليات يف اإلنتاج مستويات زيادة إىل ذلك ويرجع ،2019 عام يف للربميل دوالر

 على العاملي الطلب اخنفاض إىل باإلضافة صايف مصدر أصبحت حيث األمريكية املتحدة
 السنة هدهتاش اليت األحداث تأثري من وحد اخلام النفط أسعار على سلبا   ضغط مما النفط
 من اإلنتاج خفض عالنوإ السعودية، أرامكو شركة مرافق على اهلجمات مشلت واليت

 ليتا وفنزويال إيران على مريكيةاأل والعقوبات ،(OPEC) للنفط املصدرة الدول منظمة
 .الدول لتلك النفط صادرات من تحد  
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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: 

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

Naif Al Mesned   Chairman  

Lloyd Kawara   Non-independent member 

Basmah AlTuwaijri                   Independent member 

Abdulaziz Abalkhail  Independent member 

 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

The Fund's Board of Directors held three meetings during 2019. 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 

risks. 
- Ensuring fund’s compliance to all applicable rules and regulations. 

م، وفيما يلي ملخصا ألهم 2019عقد جملس إدارة الصندوق ثالثة اجتماعات خالل العام 
 ها واملواضيع اليت متت مناقشتها من قبل جملس إدارة الصندوق:القرارات اليت مت إقرار 

 .ناقشة أداء الصندوق خالل العامم -
 ملخاطر املتعلقة بالصندوق مبا يف ذلك خماطر السيولة، السوق، والتشغيل.ا -
 لتزام الصناديق بلوائح هيئة السوق املالية مع مسؤول املطابقة وااللتزام.ا -

Fund Manager  الصندوقمدير 

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 2019, The fund focused mainly on Murabaha 

investments with local and GCC Counterparties on the money 

market side, and on securities with Sovereign, Banks, and Corporate 

issuers on the fixed income side of the fund. The fund over-

performed compared to its Benchmark, with the 1 month SAIBOR 

decreasing by 20%, going from 2.80% to 2.09%. as a direct effect of 

the Fed cutting its’ target benchmark rate three times during the 

year by a total of 75 bps, starting the year at 2.50% and ending at 

1.75%. The fund outperformed the benchmark by managing the 

funds’ liquidity and maturity profile within a strategy that enabled it 

to take advantage of periods of higher rates on deposits on the 

Money Market side. On the fixed income side, increasing the funds’ 

exposure to Sukuk locking in favorable fixed rates of return relative 

to the market within the fund’s guidelines and CMA regulations. 

 جملس ولد ويف حمليني نظراء مع املراحبة صفقات على الصندوق ركز ،2019 عام خالل
 اجلهات نم املصدرة املالية األوراق وعلى النقد، أسواق صفقات جانب من اخلليجي التعاون

 صندوقال أداء تفوق. للصندوق الثابت الدخل جانب من والشركات والبنوك، السيادية،
 من %20 بنسبة واحد لشهر SAIBOR اخنفاض مع االسرتشادي، مبؤشره مقارنة

 لفائدةا سعر خبفض الفيدرايل االحتياطي البنك لقيام نتيجة %2.09 إىل 2.80%
 إىل %2.50 من ،أساس نقطة 75 جمموعه مبا العام خالل مرات ثالث املستهدف

 دائعو  استحقاق ومدة سيولة إدارة خالل من املؤشر على الصندوق أداء وتفوق ،1.75%
 من. الفائدة ارأسع ارتفاع فرتات من االستفادة من الصندوق متكن باسرتاتيجية الصندوق

 عوائد من ادةلالستف الثابت الدخل دواتأ يف استثماراته بزيادة الصندوق قام أخرى، ناحية
 سوقال هيئة لوائحو  الصندوق دارةإ لضوابط ووفقا   النقد أسواق بعوائد مقارنة وتنافسية ثابته
 .يةاملال

Performance داءتقرير األ 

Fund Performance 2.66 % 
Benchmark Performance  2.53 % 

 

  

 %2.66  أداء الصندوق
 % 2.53   أداء املــــــــؤشــــــر

 

The fund outperformed the benchmark by 13 bps. أساس نقطة 13 بفارق املؤشر أداء على الصندوق أداء تفوق. 

Terms & Conditions and Information Memorandum Material 
Changes 

 ومذكرة المعلومات تغيرات حدثت في شروط وأحكام الصندوق

No changes were made to the fund Terms & Conditions during the 

year. 
 .خالل الفرتة مل حتدث أي تغيريات يف شروط وأحكام الصندوق

http://www.alahlicapital.com/
http://www.alahlicapital.com/
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Investments in other Investment Funds  أخرىاالستثمار في صناديق استثمارية 
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 
رسوم اإلدارة للصناديق االستثمارية اليت يستثمر هبا  الصندوق، وقد مت التنازل عن

 الصندوق املوضحة أدناه:
 السعودي ريـالبال للمتاجرة األهلي صندوق -

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 3.99% of the Fund total units. 
من إمجايل وحدات  %3.99 وقالصند وحدات يف الصندوق استثمار نسبة تبلغ

 .الصندوق
Investment Limitation Breaches مخالفة قيود االستثمار 
A violation of the Investment Funds Regulations was detected due 

to an action taken by the Fund Manager that violates Article (43), 

point (a), which prohibits fund manager to act as principal for their 

own account when dealing for public funds managed by them 

ير االستثمار املنصوص عليها بسبب إجراء اختذه مد صناديق مت رصد خمالفة لقيود الئحة
واليت حتظر تصرف مدير الصندوق أو أي من  )43الصندوق حتديدا الفقرة )أ( من املادة )

 .تابعيه كأصيل حلسابه اخلاص عند التعامل مع الصناديق العامة

Custodian أمين الحفظ 
AlBilad Investment Company 

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
 capital.com-www.albilad: اإللكرتوين املوقع

Custodian’s duties and responsibilities واجبات ومسؤوليات أمين الحفظ 
- The custodian shall be held responsible for compliance with 

Investment Funds Regulations whether he performed his duties 

directly or delegated to any third party. 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. 

 سواء الئحة صناديق االستثمار، ألحكام وفقا التزاماته عن مسؤوال   احلفظ أمني يعد -
الئحة صناديق  أحكام مبوجب ثالثا طرفا هبا كلف أم مباشر مسؤولياته بشكل أدى

 الصندوق مدير جتاه مسؤوال   احلفظ أمني وي عد   هلم. األشخاص املرخص الئحة االستثمار أو
 تصرف سوء أو إمهال أو احتيال بسبب النامجة خسائر الصندوق عن الوحدات ومالكي

 .املتعمد تقصريه أو

- 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. 

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

 .الصندوق

- 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. 

ا إذا  فظ ال تشمل إبداء رأيه حول ميقر مدير الصندوق بأن املسؤوليات املنوطة بأمني احل
( من 3-كان مدير الصندوق قد قام باألنشطة يف الفقرات الفرعية )أ،ب،ج( من الفقرة )د

 .( من الئحة صناديق االستثمار5امللحق )

Fund Manager Opinion  مدير الصندوق رأي 
- Units were Issued, transferred and redeemed in accordance with 
the provision of the IFR and fund Terms and Conditions 

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

- Units were valued and calculated in accordance with the provisions 
of IFR, Fund and fund Terms and Conditions.  

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

- Other than mentioned above, there were no breaches to any of the 
Investment Restrictions, Limitations and borrowing powers 
applicable to IFR. 

 تتم خمالفة أي من قيود و حدود االستثمار وصالحيات مت ذكره أعاله ملخبالف ما  -
 .املعمول هبا يف الئحة صناديق االستثمار االقرتاض

Auditor المحاسب القانوني 
KPMG Al Fozan & Partners كي يب ام جي الفوزان وشركاه 

http://www.albilad-capital.com/
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Zahran Business Center, Prince Sultan Street, P.O Box 55078 

21534 Jeddah, Saudi Arabia 

Tel: +966 12 6989595   

Website: www.kpmg.com/sa  

 ، 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. 
 

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

تقريره حسب  ابات يفالقوائم املالية، ومل يوجد ما تتطلب اإلبالغ عنه من قبل مراجع احلس
 متطلبات اهليئة السعودية للمحاسبني القانونني.

Financial Statements القوائم المالية 
  

 

http://www.kpmg.com/sa
http://www.kpmg.com/sa


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 القوائم المالیة 
 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 مـع 
 الوحدات مالكيل المستقل الحسابات تقریر مراجع

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 

۳ 
 

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

 قائمة المركز المالي  
 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في 

 ألف لایر سعودي (مالم یذكر غیر ذلك)
 

 اتإیضاح 
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۹
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۱۸ 
    

    الموجـودات
 ۲۱٬٤۷٥ ۸۲٬٦٦۱ ۸ نقد وما في حكمھ

 ۸٬٦۸۹٬۸٦۷ ۱٥٬۷۱۸٬۸٥۷  ۹ استثمارات 

    

 ۸٬۷۱۱٬۳٤۲ ۱٥٬۸۰۱٬٥۱۸  إجمالي الموجودات
    

    المطلوبات
 ۳۳٬۱۱۹ ۳۰٬۳٤٦  أرصدة دائنة أخرى 

    

 ۸٬٦۷۸٬۲۲۳ ۱٥٬۷۷۱٬۱۷۲  حقوق الملكیة العائدة لمالكي الوحدات

 ٦٬٥٤٥٬۷۹۸ ۱۱٬٥۸۷٬۱۱۰ ۱۰ (بالعدد) باآلالف المصدرةالوحدات 

 ۱٫۳۲٥۸ ۱٫۳٦۱۱  (لایر سعودي) لكل وحدةحقوق الملكیة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیـة.  )۱٤) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (
 



 

٤ 
 

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

  الشامل قائمة الدخل
 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 ألف لایر سعودي (مالم یذكر غیر ذلك)
 

 دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في  إیضاح                                                                                               

 م ۲۰۱۸ م۲۰۱۹  
    

 ۱٤۹٬٥۹٤ ۲۱۷٬٦۷۷  عقود مرابحةمن  دخل عمولة خاصة 
 ۷۸٬٦۸۷ ۹٦٬٥۱۱  من صكوك دخل عمولة خاصة

استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل  أرباح محققة من 
  الربح أو الخسارة 

۱٥٬٦۲٦ ۱۱٬۷۳٥ 

أرباح غیر محققة من استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من  
  خالل الربح أو الخسارة 

۱٥٬۱۳۰ ۳٬٦۸۱ 

 ٥٬٦۹۳ ۸٬٥۷٦  إیرادات أخرى 

 ۲٤۹٬۳۹۰ ۳٥۳٬٥۲۰  إجمالي الدخل
    

 (٦٤٬۹۳۸) (۷۷٬٥۸٥) ۱۱ أتعاب إدارة
 (۳٬۲٤۷) (۳,۸۷۹)  ضریبة القیمة المضافة 

 (۱٬۷۳۱) (۲٬۹۸۹)  مصروفات إداریة 
 (۱۸۷) (۲٤۰)  الحفظ أتعاب

 (٤۲) (٤۲)  أتعاب مھنیة
 (۲۹) (۲۸)  أتعاب تدقیق شرعي

 (۱٦) (۱٦)  مكافأة مجلس إدارة الصندوق
 (۷) (۸)  ھیئة السوق المالیة رسوم

 ٦۱٥ (۱٬۸٦۸)  قیمة االستثمارات في(تكوین) / عكس مخصص االنخفاض 

 (٦۹٬٥۸۲) (۸٦٬٦٥٥)  إجمالي المصروفات التشغیلیة
    

 ۱۷۹٬۸۰۸ ۲٦٦٬۸٦٥  ربح السنة 

 -- --  الدخل الشامل اآلخر للسنة

 ۱۷۹٬۸۰۸ ۲٦٦٬۸٦٥  إجمالي الدخل الشامل للسنة

 
 
 
 

   
 

 
 جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیـة.  )۱٤) إلى (۱المرفقة من (تعتبر اإلیضاحات 

 



 

٥ 
 

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

  الوحدات  مالكيقائمة التغیرات في حقوق الملكیة العائدة ل
 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 غیر ذلك)ألف لایر سعودي (مالم یذكر 
 

 دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في  
 م ۲۰۱۸  م۲۰۱۹ 

 ۷٬۸۸٥٬٥۹٤  ۸٬٦۷۸٬۲۲۳ حقوق الملكیة العائدة لمالكي الوحدات في بدایة السنة
    

 ۱۷۹٬۸۰۸  ۲٦٦٬۸٦٥ إجمالي الدخل الشامل للسنة 
    

    خالل السنة الوحدة الزیادة في حقوق الملكیة من معامالت
 ٦٬۱٦٥٬۰۹۹  ۱۲٬٤۸۸٬۱۰۹ من الوحدات المباعة  حصلالم

 (٥٬٥٥۲٬۲۷۸)  (٥٬٦٦۲٬۰۲٥) قیمة الوحدات المستردة
 ٦٬۸۲٦٬۰۸٦  ٤۱۲٬۸۲۱ 
    

 ۸٬٦۷۸٬۲۲۳  ۱٥٬۷۷۱٬۱۷۲ حقوق الملكیة العائدة لمالكي الوحدات في نھایة السنة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیـة.  )۱٤) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (
  



 

٦ 
 

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

   التدفقات النقدیةقائمة 
 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 ألف لایر سعودي (مالم یذكر غیر ذلك)
 

 دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة  في  إیضاح 
 م ۲۰۱۸ م۲۰۱۹  

    
    التدفقات النقدیة من األنشـطة التشـغیلیة

 ۱۷۹٬۸۰۸ ۲٦٦٬۸٦٥  ربح السنة  
    تسویة لـ:

أرباح غیر محققة من استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو 
 الخسارة

 
(۱٥٬۱۳۰) (۳٬٦۸۱) 

أرباح محققة من استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو 
 الخسارة

 
(۱٥٬٦۲٦) )۱۱٬۷۳٥ ( 

 (٦۱٥) ۱٬۸٦۸  قیمة االستثمارات في تكوین / (عكس) مخصص االنخفاض

  ۲۳۷٬۹۷۷ ۱٦۳٬۷۷۷ 
    :صافي التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة

 (٥۰٦٬۰۰۹) (٦۸٦٬٥۹۷)  بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مقاسة  استثمارات
 (۳۳۸٬۷٥۱) (٦٬۳۱۳٬٥۰٥)  استثمارات مقاسة بالتكلفة المطفأة

 (٤٬۷٤٤) (۲٬۷۷۳)  أرصدة دائنة أخرى 

 (٦۸٥٬۷۲۷) (٦٬۷٦٤٬۸۹۸)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التشـغیلیة        

    
    التدفقات النقدیة من األنشـطة التمویلیــة

 ٦٬۱٦٥٬۰۹۹ ۱۲٬٤۸۸٬۱۰۹  من الوحدات المباعة  حصلالم
 (٥٬٥٥۲٬۲۷۸) (٥٬٦٦۲٬۰۲٥)  قیمة الوحدات المستردة

 ٦۱۲٬۸۲۱ ٦٬۸۲٦٬۰۸٤  صافي النقد الناتج من األنشـطة التمویلیة
    

 (۷۲٬۹۰٦) ٦۱٬۱۸٦  صافي الزیادة / (النقص) في النقد وما في حكمھ
 ۹٤٬۳۸۱ ۲۱٬٤۷٥ ۸ النقـد وما في حكمـھ في بدایة السنة   

 ۲۱٬٤۷٥ ۸۲٬٦٦۱  النقـد وما في حكمـھ في نھایة السنة

 
 
 
 
 
 

 جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیـة.  )۱٤(إلى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 



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

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في  

 لایر سعودي (مالم یذكر غیر ذلك) ألف 
 

۷ 
 

 الصـندوق وأنشطتھ  -۱
 

صندوق األھلي المتنوع بالریال السعودي (الصندوق) ھو صندوق استثماري مفتوح متوافق مع أحكام الشریعة 
اإلسالمیة، تتم إدارتھ بواسطة شركة األھلي المالیة (مدیر الصندوق)، شركة تابعة للبنك األھلي التجاري (البنك) لصالح  

من لوائح االستثمار في الصنادیق الصادرة عن   ۳۰صندوق بموجب نص المادة وحدات الصندوق. تم تأسیس ال مالكي
 ھیئة السوق المالیة.

 
م) یعمل ۲۰۰٥یونیو    ۲۸ھـ (۱٤۲٦جمادي األول    ۲۱الصادر بتاریخ    ۲۰۰٥-۸۳-۲وفقاً لقرار ھیئة السوق المالیة رقم  

 مدیر الصندوق على نشاطات األوراق المالیة التالیة: 
 

 ؛التعاملأ) 
 ؛ب) الترتیب
 ؛ج) اإلدارة

 و ؛د) تقدیم المشورة
 .ھـ) الحفظ

 
یتیح الصندوق الفرصة أمام المستثمرین للمشاركة في معامالت تجاریة متوافقة مع مبادئ الشریعة، واالستثمار في 

 .الصكوك وصنادیق االستثمار المشتركة األخرى أو أي أدوات تتوافق مع أحكام الشریعة
 

ً ھیئة السوق المالیة   وتم اعتمادھامن مؤسسة النقد العربي السعودي  الصندوققة على أحكام وشروط تم المواف الحقا
 م. ۲۰۰۳أكتوبر  ۱م. باشر الصندوق نشاطھ في ۲۰۰۸دیسمبر  ۱٦بموجب خطابھا المؤرخ في 

 
  ۱٤۲۷ذي الحجة  ۳بتاریخ  ۲۰۰٦-۲۱۹-۱قرار رقم الصادرة من ھیئة سوق المال بموجب یخضع الصندوق للوائح 

لمجلس إدارة الھیئة العامة لسوق  ۲۰۱٦/ ٦۱/ ۱) كما تم تعدیلھا بموجب القرار رقم م ۲۰۰٦دیسمبر  ۲٤ھـ (الموافق 
یة لجمیع الصنادیق داخل ) التي قدمت متطلبات تفصیلم ۲۰۱٦مایو    ۲۳ھـ (الموافق  ۱٤۳۷شعبان    ۱٦المال الصادر في  

 المملكة العربیة السعودیة.
 

 األساس المحاسبي -۲
 

للصندوق وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر   تم إعداد ھذه القوائم المالیة 
لتتماشى مع األحكام المطبقة للوائح صنادیق واإلصدارات األخرى الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین و

 االستثمار الصادرة عن ھیئة السوق المالیة وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.
 

 أساس القیاس -۳
 

ماعدا  االستمراریة. ومبدأقاق المحاسبي تم إعداد ھذه القوائم المالیة على أساس التكلفة التاریخیة باستخدام مبدأ االستح
  االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة حیث یتم تسجیلھا بالقیمة العادلة.

 
المتداولة وغیر   والمطلوباتال یوجد لدى الصندوق دورة تشغیل محددة بوضوح وبالتالي ال یتم عرض الموجودات 

 وفقاً لترتیب السیولة.  والمطلوباتلك، یتم عرض الموجودات  المتداولة بشكل منفصل في قائمة المركز المالي. بدال من ذ
  



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

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في  

 لایر سعودي (مالم یذكر غیر ذلك) ألف 
 

۸ 
 

 عملة العرضالعملة الوظیفیة و -٤
 

العملة االقتصادیة الرئیسیة التي یعمل فیھا الصندوق ("العملة   باستخدامیتم قیاس البنود المدرجة في القوائم المالیة 
 وھي العملة الوظیفیة وعملة العرض الخاصة بالصندوق.  بالریال السعوديالوظیفیة"). یتم عرض ھذه القوائم المالیة 

 
 المحاسبیة الھامة  واالفتراضاتاألحكام والتقدیرات  -٥

 
اإلدارة القیام بإصدار أحكام وتقدیرات وافتراضات والتي تؤثر في تطبیق السیاسات إن إعداد القوائم المالیة یتطلب من 

 واإلیرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات.   مطلوباتالمحاسبیة للمبالغ المبینة للموجودات وال
المحاسبیة في  ف بالتعدیالت على التقدیراتتتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات الھامة على أساس مستمر. یتم االعترا

  .تتأثر بھذه التعدیالتمستقبلیة  ھا مراجعة التقدیرات وفي أي سنواتالتي یتم فی السنة
 

 القیمة العادلة  تقدیر  )أ
 

معاملة منتظمة القیمة العادلة ھي القیمة التي سیتم استالمھا مقابل بیع أصل ما أو دفعھا مقابل تحویل التزام ما ضمن 
بین المشاركین في السوق بتاریخ القیاس. إن قیاس القیمة العادلة یستند إلى افتراضیة أن المعاملة لبیع األصل أو تحویل 

 االلتزام یتم في:
 
 السوق الرئیسیة لألصل أو االلتزام، أو 
 لتزاماتفي حال عدم وجود سوق رئیسیة، في السوق األكثر فائدة للموجودات واال. 

         
یقوم الصندوق بقیاس القیمة العادلة لألداة باستخدام السعر المتداول في السوق النشطة لتلك األداة، عند توفرھا. یتم 
اعتبار السوق على أنھا سوق نشطة إذا كانت معامالت الموجودات أو المطلوبات تتم بشكل متكرر وحجم كاٍف لتقدیم 

قوم الصندوق بقیاس األدوات المتداولة في السوق النشطة وفقاً لسعر السوق  معلومات عن األسعار على أساس مستمر. ی
 ألن ھذا السعر یقارب بشكل معقول سعر البیع.

 
تقییم تعمل على زیادة استخدام المدخالت  أسالیب في سوق نشط، فإن الصندوق یستخدم  متداولإذا لم یكن ھناك سعر 

ذات الصلة وتقلیل استخدام المدخالت غیر القابلة للرقابة. یتضمن أسلوب التقییم المختار جمیع العوامل   قابلة للمالحظةال
التحویل بین مستویات القیمة بإثبات  الصندوق    قومالتي یأخذھا المشاركون في السوق في االعتبار عند تسعیر المعاملة. ی

 لھا التغییر.العادلة في نھایة فترة إعداد التقاریر التي حدث خال
 

 إن مستویات التسلسل الھرمي للقیمة العادلة ھي كما یلي:
المماثلة التي یمكن  لتزامات: األسعار المتداولة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات واال۱المستوى  •

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

 بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة. لتزاماتللموجودات واال
 .تمثل مدخالت غیر قابلة للمالحظة للموجودات أو المطلوبات: مدخالت ۳المستوى  •

 
وفقاً للتسلسل   ۲قام الصندوق بتصنیف االستثمارات المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الربح والخسارة عند المستوى 

الھرمي للقیمة العادلة. خالل السنة، لم یتم إجراء أي تحویل في التسلسل الھرمي للقیمة العادلة لالستثمارات بالقیمة 
ة لألدوات المالیة األخرى مثل النقد وما في حكمھ و توزیعات األرباح العادلة من خالل الربح أو الخسارة. بالنسب

 المستحقة والذمم الدائنة األخرى، فإن القیم الدفتریة تقارب بشكل معقول قیمتھا العادلة.
 



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

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في  

 لایر سعودي (مالم یذكر غیر ذلك) ألف 
 

۹ 
 

 (یتبع)  والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامةاألحكام    -٥
 

 االفتراضات وتقدیرات عدم التأكد ) ب
 

 قیاس مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
إن قیاس مخصص خسارة االئتمان المتوقع للموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة یتطلب استخدام نماذج معقدة 

 وافتراضات ھامة حول الظروف االقتصادیة المستقبلیة والسلوك االئتماني.
 

 :ئتمان المتوقعة، مثلكام الھامة المطلوبة أیًضا في تطبیق المتطلبات المحاسبیة لقیاس خسارة اإلھناك عدد من األح
 
 ئتمان؛تحدید معاییر الزیادة الكبیرة في مخاطر اإل •
 ئتمان المتوقعة؛خسارة اإل ختیار النماذج المناسبة واالفتراضات لقیاسإ •
 للسیناریوھات المستقبلیة لكل نوع من أنواع المنتجات / األسواق وما یرتبط بھا منتحدید العدد والوزن النسبي   •

 خسارة ائتمان متوقعة؛ و
 ئتمان المتوقعة.خسارة اإل إنشاء صندوق للموجودات المالیة المماثلة ألغراض قیاس •

 
ئتمان المتوقعة في  ویرد شرح تفصیلي للمدخالت واالفتراضات وتقنیات التقدیر المستخدمة في قیاس خسارة اال

 ئتمان المتوقعة للتغیرات في ھذه العناصر.ا الحساسیات الرئیسیة لخسارة اإلوالتي تحدد أیضً  ،(أ)۲-۱-۱۲اإلیضاح 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة   -٦
 

إن السیاسات المحاسبیة الرئیسیة المطبقة في إعداد ھذه القوائم المالیة مبینة أدناه. وقد تم تطبیق ھذه السیاسات بشكل 
 ثابت على جمیع السنوات المعروضة، ما لم یذكر خالف ذلك.  

 
 النقد وما في حكمھ  ۱-٦

 
األجل ذات السیولة العالیة والتي یمكن تحویلھا یشتمل النقد وما في حكمھ؛ النقد لدى البنك واالستثمارات قصیرة 

بسھولة إلى مبالغ نقدیة محدده والتي تكون عرضة لمخاطر ضئیلة للتغیرات في القیمة. یتضمن النقد وما في حكمھ 
 على أرصدة بنكیة.

 الذمم المدینة ۲-٦
 

تمویل مھم مبدئیاً بسعر المعاملة وبعد  . یتم قیاس الذمم المدینة بدون مكوننشأتھایتم اإلثبات األولي للذمم المدینة عند 
الفعلي. یقاس مخصص الخسارة للذمم المدینة دائماً بمبلغ / العمولة    ة  فائدذلك بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل ال

 . العمریعادل الخسائر االئتمانیة المتوقعة مدى 
 

 الموجودات والمطلوبات المالیة ۳-٦
 

 المالیةتصنیف الموجودات 
عند اإلثبات األولي تقاس الموجودات المالیة بالقیمة العادلة ویتم تصنیفھا بالتكلفة المطفأة، أو بالقیمة العادلة من خالل  

 الربح أو الخسارة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. 
 
 
 



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

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في  

 لایر سعودي (مالم یذكر غیر ذلك) ألف 
 

۱۰ 
 

 ) یتبعالسیاسات المحاسبیة الھامة ( -٦
 

 (یتبع) المالیةالموجودات والمطلوبات  ۳-٦

 (یتبع) تصنیف الموجودات المالیة

 الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة
صنف بالقیمة العادلة من خالل الربح  تیتم قیاس الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة إذا استوفت كال الشرطین أدناه وال  

 أو الخسارة: 

إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة، یتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج األعمال الذي یھدف   •
 و

تنشأ الشروط التعاقدیة للموجودات المالیة في تواریخ محددة للتدفقات النقدیة التي تمثل فقط مدفوعات ألصل  •
 على أصل المبلغ القائم.عمولة المبلغ وال

 اآلخر الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
صنف تیتم قیاس الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا استوفت كال الشرطین أدناه وال 

 بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: 

یتم االحتفاظ بالموجودات ضمن نموذج األعمال الذي یتحقق الھدف منھ عن طریق تحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة  •
 و ،یع موجودات مالیةوب

على   عمولةتنشأ فتراتھا التعاقدیة في تواریخ محددة للتدفقات النقدیة التي تمثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ وال •
 أصل المبلغ القائم.

عند اإلثبات األولي لالستثمارات في أدوات حقوق الملكیة التي ال یتم االحتفاظ بھا بغرض المتاجرة، یحق لمدیر 
یختار بشكل نھائي عرض التغیرات الالحقة في القیمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر. یتم ھذا الخیار  الصندوق أن  

 على أساس كل استثمار على حدة.

 الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
إن جمیع الموجودات المالیة غیر المصنفة على أنھا مقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل  

 اآلخر، یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.  

 تقییم نموذج األعمال
م االحتفاظ بالموجودات على مستوى المحفظة یجري مدیر الصندوق تقییماً للھدف من نموذج األعمال الذي من خاللھ یت

ألن ذلك یعكس بشكل أفضل طریقة إدارة األعمال والمعلومات المقدمة لإلدارة. تشتمل المعلومات التي تم أخذھا في  
 االعتبار على: 

 السیاسات واألھداف المحددة للمحفظة وتشغیل ھذه السیاسات عملیاً؛ •
 بذلك لمدیر الصندوق.تقییم كیفیة أداء المحفظة ورفع تقریر  •
المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالیة المحتفظ بھا ضمن نموذج األعمال) وكیفیة  •

 إدارة ھذه المخاطر؛ 
فیما إذا كانت المكافآت تستند إلى القیمة العادلة للموجودات المدارة أو التدفقات   -كیفیة مكافأة مدیري األعمال  •

 عاقدیة المحصلة؛ و النقدیة الت
معدل تكرار وحجم وتوقیت المبیعات في الفترات السابقة، واألسباب لتلك المبیعات وتوقعاتھا بشأن نشاط المبیعات   •

المستقبلیة. وبالرغم من ذلك، فإن المعلومات بشأن نشاط المبیعات الیمكن أخذھا في الحسبان بمفردھا، ولكنھا 
م الصندوق بتحقیق األھداف المحددة إلدارة الموجودات المالیة وكیفیة تحقق كجزء من التقییم الكلي لكیفیة قیا

 التدفقات النقدیة.



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

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في  

 لایر سعودي (مالم یذكر غیر ذلك) ألف 
 

۱۱ 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع)  -٦
 

 الموجودات والمطلوبات المالیة (یتبع)   ۳-٦

 (یتبع) تصنیف الموجودات المالیة
 

 (یتبع) تقییم نموذج األعمال
 

" أو  أسوأ حالة" ر تصوراتالمتوقعة دون األخذ باالعتبا تصوراتمدى معقولیة الیستند تقییم نموذج األعمال إلى 
". إذا تحققت التدفقات النقدیة بعد اإلثبات األولي بطریقة تختلف عن التوقعات األصلیة للصندوق، ال یقوم ضغط"حالة  

ولكنھ یدرج ھذه المعلومات عند  الصندوق بتغییر تصنیف الموجودات المالیة المتبقیة المحتفظ بھا في نموذج األعمال
 تقییم الموجودات المالیة المستقبلیة الناشئة حدیثاً أو التي تم شراءھا حدیثاً.

 
إن الموجودات المالیة التي یتم االحتفاظ بھا بغرض المتاجرة والتي یتم تقییم أداءھا على أساس القیمة العادلة، یتم 

الخسارة ألنھا ال یتم االحتفاظ بھا لتحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة وال یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو 
 االحتفاظ بھا لتحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة ولبیع موجودات مالیة.

 
 عمولةلتقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة فقط مدفوعات ألصل المبلغ وا

لغرض ھذا التقییم، یعّرف "المبلغ األصلي" على أنھ القیمة العادلة للموجودات المالیة عند اإلثبات األولي. تعرف 
" على أنھا مبلغ مقابل القیمة الزمنیة للنقود ومقابل المخاطر االئتمانیة المرتبطة بالمبلغ األصلي  "العمولةالفائدة أو 

مخاطر اإلقراض األساسیة األخرى والتكالیف (مخاطر السیولة والتكالیف القائم خالل فترة زمنیة معینة ومقابل 
 اإلداریة) باإلضافة إلى ھامش الربح. 

 
، یأخذ الصندوق باالعتبار لعمولةعند تقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة تُعد فقط دفعات من المبلغ األصلي وا

فیما إذا كانت الموجودات المالیة تتضمن شرط تعاقدي قد یؤدي إلى تغیر  الشروط التعاقدیة لألداة. وھذا یشمل تقییم
توقیت أو مبلغ التدفقات النقدیة التعاقدیة وإذا كان كذلك فلن تستوفي ھذا الشرط. وعند إجراء ھذا التقییم، یأخذ الصندوق 

 باالعتبار ما یلي: 
 األحداث المحتملة التي قد تؤدي إلى تغیر مبلغ وتوقیت التدفقات النقدیة.  -
 خصائص الرافعة المالیة.   -
 والتمدید؛  الدفع المسبقشروط  -
على سبیل المثال: ترتیبات الشروط التي تحد من مطالبة الصندوق بالتدفقات النقدیة من موجودات محددة ( -

 دون حق الرجوع)؛ و الموجودات 
 ./ العمولة إعادة الضبط الدوري ألسعار الفائدة -لتي تعدل اعتبارات القیمة الزمنیة للنقود الخصائص ا -

 
 إعادة التصنیف 

ـــندوق بتغییر نموذج  ــنیف الموجودات الـمالـیة بـعد إثـباتـھا األولي، إال في الفترة التي یقوم فیـھا الصــ ال یتم إـعادة تصــ
 أعمالھ إلدارة الموجودات المالیة.

 
 یمة الموجودات المالیة االنخفاض في ق

یقوم الصندوق بتقییم الخسائر االئتمانیة المتوقعة المرتبطة بالموجودات المالیة الخاصة بھ المدرجة بالتكلفة المطفأة 
على أساس النظرة التطلعیة للمستقبل. ویستند ھذا المخصص إلى الخسائر االئتمانیة المتوقعة المرتبطة باحتمالیة التعثر 

 السداد على مدى االثني عشر شھراً القادمة ما لم یكن ھناك زیادة كبیرة في المخاطر االئتمانیة منذ نشأتھا.في 
 

 
 

 



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

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في  

 لایر سعودي (مالم یذكر غیر ذلك) ألف 
 

۱۲ 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع)  -٦
 

 الموجودات والمطلوبات المالیة (یتبع)   ۳-٦
 

 تصنیف المطلوبات المالیة
صنف على أنھا مطلوبات مالیة بالقیمة العادلة من تمالیة بالتكلفة المطفأة ما لم الیقوم الصندوق بتصنیف مطلوباتھ 

 خالل الربح أو الخسارة. 
   

 اإلثبات والقیاس األولي
التاریخ الذي یتم اإلثبات األولي للموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في تاریخ التداول، وھو  

یصبح فیھ الصندوق طرفاً في األحكام التعاقدیة لألداة. یتم إثبات الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة األخرى في  
التاریخ الذي نشأت فیھ. یتم القیاس األولي لألصل المالي أو االلتزام المالي بالقیمة العادلة زائداً تكالیف المعاملة العائدة 

 ناءه أو إصداره، بالنسبة للبند غیر المصنف بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.مباشرة إلى اقت
 

 القیاس الالحق
الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة یتم قیاسھا الحقاً بالقیمة العادلة. یتم إثبات صافي األرباح 

غیر ومحققة  الصرف األجنبي في الربح أو الخسارة ضمن "أرباح/(خسائر)أو الخسائر بما في ذلك أرباح وخسائر 
 من استثمارات، بالصافي" في قائمة الدخل الشامل.    محققة

 
ً الموجودات والمطلوبات المالیة بالتكلفة المطفأة   / العمولة باستخدام طریقة الفائدةبالتكلفة المطفأة یتم قیاسھا الحقا

ي قائمة الدخل الشامل. یتم أیضاً إثبات أي ربح أو خسارة تم التوقف عن إثباتھا ضمن قائمة الفعلیة واالعتراف بھا ف
الدخل الشامل. إن "التكلفة المطفأة" للموجودات المالیة أو المطلوبات المالیة ھي المبلغ الذي من خاللھ یتم قیاس 

 ً ً ال الموجودات المالیة أو المطلوبات المالیة عند اإلثبات األولي ناقصا عمولة  مدفوعات أصل المبلغ، زائداً أو ناقصا
الفعلیة ألي فرق بین المبلغ األولي ومبلغ االستحقاق، ویتم تعدیلھ، بالنسبة   / العمولة  باستخدام طریقة الفائدة  ةالمتراكم

 للموجودات المالیة، ألي مخصص خسارة.
 

 التوقف عن اإلثبات
یتوقف الصندوق عن إثبات الموجودات المالیة عند انتھاء الحقوق التعاقدیة للتدفقات النقدیة من األصل، أو عند قیامھ  

على التدفقات النقدیة التعاقدیة من خالل المعاملة التي یتم بموجبھا تحویل جمیع مخاطر  بتحویل الحقوق للحصول
ومنافع ملكیة األصل المالي بشكل جوھري، أو التي بموجبھا ال یقوم الصندوق بتحویل أو االحتفاظ بجمیع مخاطر 

 ومنافع الملكیة بشكل جوھري وال یقوم بإبقاء السیطرة على األصل المالي. 
 

التوقف عن إثبات الموجودات المالیة، فإن الفرق بین القیمة الدفتریة للموجودات (أو القیمة الدفتریة الموزعة على    عند
المستلم (ویشتمل أي موجودات جدیدة تم الحصول علیھا ناقصاً  والمقابلجزء من األصل الذي تم التوقف عن إثباتھ) 

ھذه الموجودات المالیة   من عمولةمة الدخل الشامل. ویتم إثبات أي أي مطلوبات جدیدة مفترضة)، یتم إثباتھا في قائ
 المحولة التي قام الصندوق بإنشائھا أو االحتفاظ بھا كأصل أو التزام منفصل.

 
یقوم الصندوق بإبرام معامالت والتي بموجبھا یقوم بتحویل الموجودات التي تم إثباتھا في قائمة المركز المالي الخاص  

ولكنھ یحتفظ إما بكافة أو معظم مخاطر ومنافع الموجودات المحولة أو جزء منھا. إذا تم االحتفاظ بكافة أو معظم بھ، 
المخاطر والمزایا حینئذ ال یتم إثبات الموجودات المحولة. یقوم الصندوق بالتوقف عن إثبات االلتزام المالي عند یتم 

 انتھاؤھا.الوفاء بااللتزامات التعاقدیة أو الغاؤھا أو 
 

 المقاصة 
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة ویدرج الصافي في قائمة المركز المالي؛ عندما وفقط عند وجود حق  
قانوني ملزم للصندوق بإجراء مقاصة للمبالغ المدرجة وعندما یكون لدى الصندوق النیة لتسویة الموجودات مع 

 ودات وتسدید المطلوبات في آن واحد. المطلوبات على أساس الصافي أو بیع الموج



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

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في  

 لایر سعودي (مالم یذكر غیر ذلك) ألف 
 

۱۳ 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع)  -٦
 

 الموجودات والمطلوبات المالیة (یتبع)   ۳-٦
 

 (یتبع) المقاصة
والخسائر من األدوات المالیة بالقیمة العادلة من خالل   الربحیتم عرض اإلیرادات والمصروفات على أساس صافي 

 الربح أو الخسارة وكذلك أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبیة.
 

 مخصصات ٤-٦
 
یتم االعتراف بالمخصص عندما یكون على الصندوق التزام حالي قانوني أو تعاقدي نتیجة ألحداث سابقة ومن المحتمل 

صادیة لتسویة ھذا االلتزام ویكون باإلمكان تقدیر مبلغ االلتزام بصورة موثوقة. ال أن یتطلب تدفقات خارجة لمنافع اقت
 یتم االعتراف بالمخصص بخسائر التشغیل المستقبلیة.

 
 حقوق الملكیة لكل وحدة  ٥-٦

 
الصندوق مفتوح لالشتراك واسترداد الوحدات في كل یوم عمل سعودي. یتم احتساب حقوق الملكیة لكل وحدة بقسمة 

 الملكیة العائدة لمالكي الوحدات المدرجة في قائمة المركز المالي على عدد الوحدات القائمة في نھایة السنة.حقوق 
 

 وحدات مصدرة  ٦-٦
 
ً للشروط  یصنف الصندوق األدوات المالیة المصدرة ضمن المطلوبات المالیة أو أدوات حقوق الملكیة، وذلك وفقا

 التعاقدیة لألدوات. 
 

ھذه الوحدات مالكیھا بصافي الموجودات    منحوحدات قابلة لالسترداد مصدرة. عند تصفیة الصندوق، تلدى الصندوق  
المتبقیة. ویتم تصنیفھا بالتساوي من جمیع النواحي ولھا شروط وظروف متطابقة. تعطي الوحدات القابلة لالسترداد  

ستثمر في صافي موجودات الصندوق في كل  المستثمرین حق المطالبة باالسترداد نقداً بقیمة تتناسب مع حصة الم
 تاریخ استرداد وأیًضا في حال تصفیة الصندوق. 

 
 یتم تصنیف الوحدات المستردة على أنھا حقوق ملكیة عند استیفائھا لكافة الشروط التالیة: 

 تمنح المالك حصة تناسبیة من صافي موجودات الصندوق في حال تصفیة الصندوق؛ •
 التي تخضع لجمیع فئات األدوات األخرى؛تًصنَّف في فئة األدوات  •
 جمیع األدوات المالیة في فئة األدوات التي تخضع لجمیع فئات األدوات األخرى لھا سمات متطابقة؛ •
 ال تشتمل األداة على أي سمات أخرى تتطلب التصنیف على أنھا التزاماً؛ و  •
إن إجمالي التدفقات النقدیة المتوقعة العائدة لألداة على مدى عمرھا تستند بشكل جوھري على الربح أو الخسارة،   •

وق المثبتة وغیر أو التغیر في صافي الموجودات المثبتة أو التغیر في القیمة العادلة لصافي موجودات الصند
 المثبتة على مدى عمر األداة. 

یتم إثبات التكالیف اإلضافیة التي تعود مباشرة إلى إصدار أو استرداد الوحدات القابلة لالسترداد ضمن حقوق الملكیة 
 مباشرة كخصم من المتحصالت أو جزء من تكلفة الشراء.

 
 / الزكاة الضرائب ۷-٦

 
وضریبة الدخل المطبق في المملكة العربیة السعودیة، فإن الصندوق ُمعفى من دفع أي  بموجب النظام الحالي للزكاة 

زكاة وضریبة دخل. تُعد الزكاة وضریبة الدخل التزاماً على مالكي الوحدات وبالتالي ال یجنب لھا أي مخصص في  
 القوائم المالیة. 

 
 ت في قائمة الدخل الشامل. یتم إثبات ضریبة القیمة المضافة المطبقة على األتعاب والمصروفا

 



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

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في  

 لایر سعودي (مالم یذكر غیر ذلك) ألف 
 

۱٤ 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع)  -٦
 

 دخل ومصروف العمولة الخاصة ۸-٦
 

تتألف دخل ومصروف العموالت الخاصة الواردة في قائمة الدخل الشامل من عمولة من موجودات مالیة ومطلوبات 
 المالیة مقاسة بالتكلفة المطفأة واحتسابھا على أساس معدل الفائدة / العمولة الفعلي.  

 
ضات التدفقات النقدیة المستقبلیة إن معدل الفائدة / العمولة الفعلي ھو المعدل الذي بالتحدید یخصم مدفوعات ومقبو

 المقدرة خالل العمر المتوقع لألداة المالیة.
 
 القیمة الدفتریة للموجودات المالیة؛ أو •
 التكلفة المطفأة للمطلوبات المالیة. •
 

ة عند احتساب دخل ومصروف العمولة الخاصة، یتم تطبیق معدل الفائدة / العمولة الفعلي على القیمة الدفتریة االجمالی
للموجودات (عندما ال تكون الموجودات منخفضة القیمة االئتمانیة) أو على التكلفة المطفأة للمطلوبات. وبالنسبة 
للموجودات المالیة التي أصبحت منخفضة القیمة االئتمانیة بعد اإلثبات األولي لھا، یتم احتساب إیرادات دخل العموالت 

علي على التكلفة المطفأة للموجودات المالیة. إذا لم تعد الموجودات المالیة الخاصة بتطبیق معدل الفائدة / العمولة الف
 منخفضة القیمة ائتمانیاً، عندئِذ فإن احتساب دخل العمولة الخاصة یعود إلى األساس اإلجمالي.

 
 مصروفات أتعاب اإلدارة ۹-٦

 
 الخدمات ذات الصلة. یتم إثبات مصروفات أتعاب اإلدارة في قائمة الدخل الشامل عند تنفیذ 

 
 المصروفات المستحقة والذمم الدائنة األخرى  ۱۰-٦

 
یتم اإلثبات األولي للمصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى بالقیمة العادلة والحقًا یتم قیاسھا بالتكلفة المطفأة 

 باستخدام طریقة معدل العمولة الفعلي.
  



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

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في  

 لایر سعودي (مالم یذكر غیر ذلك) ألف 
 

۱٥ 
 

 ) یتبعالسیاسات المحاسبیة الھامة ( -٦
 

المعاییر الدولیة للتقریر المالي الجدیدة وتفسیرات لجنة المعاییر الدولیة للتقریر المالي والتعدیالت علیھا المطبقة  ۱۱-٦
 بواسطة الصندوق

 
التعدیالت والتغییرات على المعاییر الحالیة التي صدرت عن مجلس معاییر المحاسبة التفسیرات وإن المعاییر الجدیدة و

 م وعلیھ تم تطبیقھا بواسطة الصندوق، حیثما ینطبق ذلك:۲۰۱۹ینایر  ۱المفعول اعتباراً من الدولیة ساریة 
 

 البیان التعدیالتالتفسیرات و /اییرالمع
 عقود اإلیجار  ۱٦المعیار الدولي للتقریر المالي 

تفسیر لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقریر 
 ضریبة الدخل  التیقن من معالجاتعدم  ۲۳المالي 

الزمیلة والمشروعات المنافع طویلة األجل في الشركات  ۲۸معیار المحاسبة الدولي 
 المشتركة

 التقلیص أو التسویات تعدیالت الخطة أو  ۱۹معیار المحاسبة الدولي 
ومعیار  ۱۱و   ۳المعیار الدولي للتقریر المالي 

 ۲۳و  ۱۲المحاسبة الدولي  
المعاییر الدولیة للتقریر المالي التحسینات السنویة على 

 م. ۲۰۱۷ –م ۲۰۱٥دورة 
مع تعدیالت متعلقة بخصائص المدفوعات المقدمة  ۹المعیار الدولي للتقریر المالي 

 وتعدیل المطلوبات المالیة التعویض السلبي
 

جوھري على ھذه القوائم إن تطبیق المعاییر المعدلة والتفسیرات الواجب تطبیقھا على الصندوق لم یكن لھا أي تأثر 
 المالیة. 

 
 المعاییر الصادرة ولكنھا غیر ساریة المفعول بعد ۱۲-٦

 
فیما یلي المعاییر الصادرة ولكنھا غیر ساریة المفعول بعد وذلك حتى تاریخ إصدار القوائم المالیة للصندوق. ویعتزم 

 الصندوق تطبیق ھذه المعاییر عندما تصبح ساریة المفعول.

 
 التفسیرالمعیار / 

 
 

 البیان

یسري مفعولھا اعتباراً 
من الفترات التي تبدأ في 

 أو بعد التاریخ التالي
 م ۲۰۲۰ینایر  ۱ نشاط التجاريتعریف ال ۳تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي 

  ۱تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي 
 ۸ومعیار المحاسبة الدولي 

 م ۲۰۲۰ینایر  ۱ تعریف األھمیة 

قضایا ما قبل االستبدال في سیاق  ۹و   ۷المعیار الدولي للتقریر المالي 
عملیات تصحیح معدل الفائدة 

 المعروض بین البنوك

 م ۲۰۲۰ینایر  ۱

 م ۲۰۲۲ینایر  ۱ تصنیف المطلوبات ۱تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي 
 م ۲۰۲۳ینایر  ۱  عقود التأمین  ۱۷المعیار الدولي للتقریر المالي 

 
 إن المعاییر المعدلة والتفسیرات الواردة أعاله ال یُتوقع أن یكون لھا تأثیراً ھاماً على القوائم المالیة للصندوق.

 
 النقد وما في حكمھ  -۷

 جید.ائتماني  صنیفت ذویتمثل في األرصدة البنكیة المحتفظ بھا لدى بنك محلي 
  



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

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في  

 لایر سعودي (مالم یذكر غیر ذلك) ألف 
 

۱٦ 
 

 استثمارات  -۸
 
 

 إیضاح
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۱۹
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۸
    

 ۷٬٤٦۰٬۹٤۲ ۱۳٬۷۷۲٬٥۷۹ أ استثمارات مقاسة بالتكلفة المطفأة
ة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو  مقاساستثمارات 

 ۱٬۲۲۸٬۹۲٥ ۱٬۹٤٦٬۲۷۸ ب الخسارة

  ۱٥٬۷۱۸٬۸٥۷ ۸٬٦۸۹٬۸٦۷ 
 
 استثمارات مقاسة بالتكلفة المطفأة -أ
 

 ما یلي: ۹تتضمن االستثمارات المقاسة بالتكلفة المطفأة وفقاً للمعیار الدولي للتقریر المالي 
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۹
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۱۸
   

 ٥٬۲۳۰٬۸۰۲ ۱۰٬۷٦٦٬٦۷۳ استثمارات في عقود المرابحة
 ۲٬۲۳۲٬٤۸٤ ۳٬۰۱۰٬۱۱۸ استثمارات في صكوك

 ) ۲٬۳٤٤( )٤٬۲۱۲( یخصم: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
 ۷٬٤٦۰٬۹٤۲ ۱۳٬۷۷۲٬٥۷۹ بالتكلفة المطفأة مقاسةصافي استثمارات 

 
 استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  -ب

 
 ما یلي:  ۹تتضمن االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وفقاً للمعیار الدولي للتقریر المالي 

 
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۹
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۱۸
طرف ذا  – السعوديوحدات من صندوق األھلي للمتاجرة بالریال 

 ۱٬۲۲۸٬۹۲٥ ۱٬۹٤٦٬۲۷۸ عالقة  
 
  



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

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في  

 لایر سعودي (مالم یذكر غیر ذلك) ألف 
 

۱۷ 
 

 معامالت الوحدات -۹
 

 تتكون مما یلي: السنةمعامالت الوحدات خالل 
 دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في  
 م۲۰۱۹ 

 (وحدات باآلالف)
 م ۲۰۱۸ 

 (وحدات باآلالف)
    

 ٦٬۰۷۳٬۰۳۸  ٦٬٥٤٥٬۷۹۸ الوحدات في بدایة السنة
    

 ٤٬۷۱۱٬۲۷۹  ۹٬۲٤۸٬٦۲۱ المباعة الوحدات 
    

 )٤٬۲۳۸٬٥۱۹(  (٤٬۲۰۷٬۳۰۹) الوحدات المستردة
 ٤۷۲٬۷٦۰  ٥٬۰٤۱٬۳۱۲ صافي الزیادة في الوحدات

    
 ٦٬٥٤٥٬۷۹۸  ۱۱٬٥۸۷٬۱۱۰ الوحدات في نھایة السنة

 
)  ٪۲۷٫٥۰م: ۲۰۱۸(  ٪۲۱٫٥مثلوا ) ی٥: أكبر ۲۰۱۸( وحدات  مالكيم، فإن أكبر خمس ۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱كما في 

 من وحدات الصندوق.
 
 معامالت وأرصدة أطراف ذات عالقة  -۱۰

 
عند طرف آخر  ىتعتبر األطراف ذات عالقة إذا كان لطرف القدرة للسیطرة على طرف آخر أو ممارسة تأثیر ھام عل

 قرارات مالیة أو تشغیلیة.اتخاذ 
 

 طبیعة العالقة الطرف ذو العالقة
 شریك لمدیر الصندوق التجاري البنك األھلي 

 مدیر الصندوق شركة األھلي المالیة 
 وحدات مالك صندوق األھلي متعدد األصول المتحفظ

 وحدات مالك صندوق األھلي متعدد األصول المتوازن
 وحدات مالك صندوق األھلي متعدد األصول للنمو 

 وحدات مالك صندوق األھلي متعدد األصول للدخل اإلضافي 
 شركة شقیقة شركة األھلي تكافل

 
 أتعاب إدارة ومصروفات أخرى

یدار الصندوق من قبل مدیر الصندوق. یحتسب الصندوق أتعاب إدارة بشكل یومي مقابل ھذه الخدمات حسبما یحدده 
الیومیة في السنة من حقوق ملكیة الصندوق  ٪۰٫۷٥مدیر الصندوق، بحیث ال تتجاوز المعدل األقصى السنوي بواقع 

 كما ھو منصوص علیھ في أحكام وشروط الصندوق.
 

كما یحق لمدیر الصندوق استرداد المصروفات المنفقة نیابةً عن الصندوق والمتعلقة بأتعاب المراجعة والتدقیق و الحفظ 
ات الذي  واالستشارات ومصروفات معالجة بیانات واألتعاب األخرى المماثلة. یقتصر الحد األعلى لمبلغ ھذه المصروف

في السنة من حقوق ملكیة الصندوق في أیام التقییم  ٪۰٫٥یستطیع مدیر الصندوق استرداده من الصندوق على نسبة 
 المعنیة. تم استرداد ھذه المصروفات من قبل مدیر الصندوق على أساس قیمتھا الفعلیة، التي یتحملھا مدیر الصندوق.



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

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في  

 لایر سعودي (مالم یذكر غیر ذلك) ألف 
 

۱۸ 
 

 ) یتبعمعامالت وأرصدة أطراف ذات عالقة (  -۰۱
 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة 
مع   ، بخالف المعامالت التي تم االفصاح عنھا في ھذه القوائم المالیة،خالل السنة، دخل الصندوق في المعامالت التالیة

األطراف ذات العالقة في سیاق األعمال االعتیادیة. تم تنفیذ ھذه المعامالت على أساس شروط وأحكام الصندوق 
 المعتمدة. تتم الموافقة على جمیع معامالت األطراف ذات الصلة من قبل مجلس إدارة الصندوق. 

 

 طبیعة المعامالت الطرف ذو العالقة

 ا كما فيقیمة وحدات محتفظ بھ مبلغ المعامالت

 م ۲۰۱۸ م۲۰۱۹
   دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۹
   دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۱۸
      

       أتعاب إدارة شركة األھلي المالیة 
۷۷٬٥۸٦٤٬  ٥۹۳۸   

      
   ۱٬۲٦۹٬۷٤٦ ۱٬۹۹۸٬٤۰۰ اشتراك للوحدات   
      
   ۹۹٦٬۳۱۱ ۱٬۳۱٤٬۰۰۰ استرداد للوحدات 
مصروفات  

مدفوعة بالنیابة 
 ۲٥۱٬۷۸۱ ٦۲۷٬۸٦۱ ٥٬۲٤۹ ۷٬۲۰۲ الصندوقعن 

      
صندوق األھلي متعدد 

 األصول المتحفظ
   ۱۹٬۰۰۰ ٥۱٬٥۰۰ اشتراك للوحدات  
 ٤۷٬٤۲۷ ۳۹٬۷۳۹ ۱۰٬۰۰۰ ٦۰٬٥۰۰ استرداد للوحدات

      
صندوق األھلي متعدد 

 األصول المتوازن 
   ۱۱٬۳۰۰ ۳۳٬٥۰۰ اشتراك للوحدات  
 ۱٬۳۸۸ ۲٤٬۳٥۳ ٤٥٬۳۰۰ ۱۱٬۰۰۰ استرداد للوحدات

      
صندوق األھلي متعدد 

 األصول للنمو 
   ۹٬۰۰۰ ۱٦٬٤۰۰ اشتراك للوحدات  
 ۱٦۱ ۸٬۲۳٥ ۸٬٥۰۰ ۹٬۰۰۰ استرداد للوحدات

      
صندوق األھلي متعدد 

األصول للدخل  
 اإلضافي 

   ۳۱٬۱۰۰ ۱۸٬٤۰۰ اشتراك للوحدات  

 ۳٥٬۱۸۹ ۱۹٬۲۰۹ ۳۲٬۰۰۰ ۳٥٬۲۸٥ استرداد للوحدات
      

   ۸۷٬٦۰۰ ۸٥٬۰۰۰ اشتراك للوحدات   شركة األھلي تكافـل 
 ۱٬۹۲۳ ٦۹٬۳۲۳ ۸٥٬۹٤۸ ۱۷٬٦۰۰ استرداد للوحدات



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

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في  

 لایر سعودي (مالم یذكر غیر ذلك) ألف 
 

۱۹ 
 

 إدارة المخاطر المالیة -۱۱
 

 عوامل المخاطر المالیة ۱۱-۱
 

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

 
یتحمل مدیر الصندوق مسؤولیة تحدید ومراقبة المخاطر. یشرف مجلس إدارة الصندوق على مدیر الصندوق وھو 

 مسؤول في النھایة عن اإلدارة العامة للصندوق. 
 

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

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

 مخاطر السوق ۱۱-۱-۱
 

"مخاطر السوق" ھي مخاطر التأثیر المحتمل للتغیرات في أسعار السوق مثل أسعار العمولة وأسعار صرف العمالت 
 دواتھ المالیة. أل القیمة العادلةعلى إیرادات الصندوق أو التي لھا تأثیر األجنبیة وأسعار األسھم وھامش االئتمان الزائد، 

 
 العمالت األجنبیةصرف  أ) مخاطر

 
العمالت األجنبیة ھي مخاطر تقلب قیمة التدفقات النقدیة المستقبلیة ألداة مالیة بسبب التغیرات في أسعار   صرفمخاطر

 صرف العمالت األجنبیة وتنشأ من األدوات المالیة المقومة بالعملة األجنبیة.
 

 أن كل معامالتھ تتم بالریال السعودي. ال یوجد لدى الصندوق أي مخاطر متعلقة بالعمالت األجنبیة حیث
 

 معدل العمولة ب) مخاطر
 

في مخاطر تقلب قیمة التدفقات النقدیة المستقبلیة لألداة المالیة أو القیمة العادلة لألدوات  معدل العمولةتتمثل مخاطر 
 عمولة السوق. معدالتالمالیة للقسیمة الثابتة بسبب التغیرات في 

 
یتعرض الصندوق لمخاطر أسعار العمولة على استثماراتھ في الصكوك ذات أسعار الفائدة   م،۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 

نقطة أساس أقل) مع ثبات   ۱۰م:  ۲۰۱۸نقطة أساس أقل (  ۱۰ة. إذا كانت أسعار الفائدة في ذلك التاریخ قد كانت  المتغیر
ملیون لایر سعودي)  ۱٫۹٦م: ۲۰۱۸ملیون لایر سعودي ( ۱٫۸۳جمیع المتغیرات األخرى، فإن الربح للسنة سیكون 

نقطة أساس  ۱۰تغیرة. إذا كانت معدالت الربح أقل، بشكل رئیسي كنتیجة النخفاض الربح على موجودات الربح الم
ملیون لایر   ۱٫۸۳نقطة أساس أعلى)، مع ثبات جمیع المتغیرات األخرى، فإن الربح كان سیكون    ۱۰م:  ۲۰۱۸أعلى (

 ملیون لایر سعودي) أعلى. ۱٫۹٦م:  ۲۰۱۸سعودي (
 
 
 
 
 



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

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في  

 لایر سعودي (مالم یذكر غیر ذلك) ألف 
 

۲۰ 
 

 إدارة المخاطر المالیة (یتبع)  -۱۱
 

 المالیة (یتبع)عوامل المخاطر  ۱۱-۱
 

 مخاطر السوق (یتبع) ۱۱-۱-۱
 

 ج) مخاطر األسعار
 

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

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

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

دیسمبر) بسبب تغیر منطقي   ۳۱إن التأثیر على قیمة حقوق ملكیة (نتیجة للتغیر في القیمة العادلة لالستثمارات كما في  
 یرات ثابتة ھي كما یلي:في االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، مع بقاء جمیع المتغ

 
 م ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ 
     

 ۱۲۲٬۸۹۳ ±٪۱۰ ۱۹٤٬٦۲۸ ±٪۱۰ األثر على حقوق الملكیة
 

 مخاطر االئتمان ۱۱-۱-۲
 

مخاطر االئتمان ھي المخاطر المتعلقة بعدم قدرة طرف ما في أداة مالیة على الوفاء بالتزاماتھ مما یؤدي إلى تكبد 
الطرف اآلخر لخسارة مالیة. یسعى مدیر الصندوق إلى إدارة مخاطر االئتمان من خالل مراقبة التعرضات االئتمانیة 

والتقییم المستمر للقدرة االئتمانیة لھذه األطراف. كما في تاریخ ووضع حدود للمعامالت مع األطراف األخرى المحددة  
فإن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان للصندوق یتمثل في القیمة الدفتریة للنقد وما في قائمة المركز المالي، 

 مطفأة.حكمھ والذي یتمثل في نقد لدى بنك محلي ذا تصنیف ائتماني عالي، واستثمارات مقاسة بالتكلفة ال
 

 )باستخدام وحدة الخسائر االئتمانیة المتوقعة (أ) النھج العام 
 

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

 
ما  باستثناءالعمر  مدى لمتوقعة على أساسبقیاس مخصصات الخسارة بمبلغ یساوي خسارة االئتمان ا صندوققوم الی

 شھراً:  ۱۲متوقعة على مدى  ائتمانیلي والتي یتم قیاسھا بخسارة 
 
 في تاریخ التقریر المالي، و  نخفضةبأوراق مالیة كأدوات دین یتم تحدیدھا على أنھا ذات مخاطر م استثمارات •
 الیة أخرى لم تزداد مخاطر االئتمان بخصوصھا بصورة جوھریة منذ االعتراف األولي بھا.أدوات م •



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

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في  

 لایر سعودي (مالم یذكر غیر ذلك) ألف 
 

۲۱ 
 

 إدارة المخاطر المالیة (یتبع)  -۱۱
 

 عوامل المخاطر المالیة (یتبع) ۱۱-۱
 

 )یتبعمخاطر االئتمان ( ۱۱-۱-۲
 
 )یتبع) (باستخدام وحدة الخسائر االئتمانیة المتوقعةالنھج العام ( )أ
 

الصندوق سندات الدین التي ُصنفت على أنھا ذات مخاطر ائتمان منخفضة عندما یكون تصنیف مخاطر االئتمان یعتبر  
 لھا یتوافق مع تعریف المفھوم العالمي ل "درجة االستثمار".

 
ات شھراً ھي جزء من خسائر االئتمان التي تنشأ عن أحداث التعثر في األدو  ۱۲إن خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  

 شھراً بعد تاریخ التقریر المالي. ۱۲المالیة المحتملة خالل 
 

 إن المدخالت الرئیسیة في قیاس خسائر االئتمان المحتملة تمثل ھیكل أحكام المتغیرات التالیة:
 احتمال التعثر •
 الخسارة عند التعثر •
 الرصید عند التعثر •

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

 
قیمتھا بصورة جوھریة من حیث الجودة االئتمانیة منذ نشأتھا.  تدھورالموجودات المالیة التي لم ت-) ۱المرحلة ( •

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

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

بالنسبة للموجودات المالیة التي انخفضت قیمتھا بصورة جوھریة، یقوم الصندوق باالعتراف -) ۳المرحلة ( •
 العمر لخسائر االئتمان المحتملة.مدى بمخصص االنخفاض في القیمة استناداً إلى 

 
ئتمان منذ یأخذ الصندوق أیضاً في االعتبار المعلومات المتوقعة مستقبالً في تقییمھا لالنخفاض الجوھري في مخاطر اال

 نشأتھا إضافة إلى قیاس خسائر االئتمان المتوقعة.
  



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

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في  

 لایر سعودي (مالم یذكر غیر ذلك) ألف 
 

۲۲ 
 

 إدارة المخاطر المالیة (یتبع)  -۱۱
 

 عوامل المخاطر المالیة (یتبع) ۱۱-۱
 

 مخاطر االئتمان (یتبع) ۱۱-۱-۲
 

 ب) قیاس خسارة االئتمان المتوقعة
 

 ویتم قیاسھا كاآلتي:مرجح للخسائر االئتمانیة  لتقدیر احتماھي إن خسائر االئتمان المتوقعة 
 
في تاریخ التقریر المالي تعتبر كقیمة حالیة  تعد على أنھا ذو مستوى ائتماني منخفض الموجودات المالیة التي ال •

 الصندوق  توقعیالنقدي (أي الفرق بین التدفقات النقدیة المستحقة للمنشأة وفقاً للعقد والتدفقات النقدیة التي    عجزلجمیع ال
  )؛الحصول علیھا

تاریخ التقریر المالي: تمثل الفرق بین إجمالي التي تعد على أنھا ذو مستوى ائتماني منخفض في  الموجودات المالیة   •
 القیمة الدفتریة والقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة.

 
 لالنخفاض في القیمة.یوضح الجدول أدناه األدوات المالیة الخاضعة  

 
  

 
 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في 

 دیسمبر ۳۱كما في 
 م ۲۰۱۸

 )۲(المرحلة  
خسارة االئتمان 
المتوقعة لمدة 

 شھراً  ۱۲

 )۲(المرحلة 
خسارة االئتمان 
المتوقعة مدى 

 العمر

 )۳( المرحلة
خسارة االئتمان 
المتوقعة مدى 

 اإلجمالي اإلجمالي العمر
استثمارات مقاسة 

 ۷٬٤٦۳٬۲۸٦ ۱۳٬۷۷٦٬۷۹۱ -- ٦۳۲٬۷۳٤ ۱۳٬۱٤٤٬۰٥۷ بالتكلفة المطفأة
خسائر االئتمان 

 (۲٬۳٤٤) (٤٬۲۱۲) -- (۱٬٤۱٦) (۲٬۷۹٦) المتوقعة
 ۷٬٤٦۰٬۹٤۲ ۱۳٬۷۷۲٬٥۷۹ -- ٦۳۱٬۳۱۸ ۱۳٬۱٤۱٬۲٦۱ القیمة الدفتریة



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

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في  

 لایر سعودي (مالم یذكر غیر ذلك) ألف 
 

۲۳ 
 

 إدارة المخاطر المالیة (یتبع)   -۱۱
 

 (یتبع)عوامل المخاطر المالیة  ۱۱-۱
 

 مخاطر االئتمان (یتبع) ۱۱-۱-۲
 

یراجع مدیر الصندوق التركیز االئتماني لمحفظة االستثمارات على أساس األطراف المقابلة. تدار الجودة االئتمانیة 
دیسمبر  ۳۱و م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ كما في .لوكاالتللموجودات المالیة باستخدام التصنیفات االئتمانیة الخارجیة ل 

 نوعیة االئتمان التالیة: عكان لدى الصندوق استثمارات م،  م۲۰۱۸
 

 م  ۲۰۱۸دیسمبر ۳۱ م۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱ التصنیف االئتماني
   
 ٪ ٦ ٪۱۷ أ

 ٪ ۱۰ -- أ+
 ٪ ۳۸ ٪۳٥ -أ
 ٪ ۳ -- -أأ

 ٪ ٤ ٪۲ ب ب ب
 ٪ ۳۹ ٪٤۱ ب ب ب+

 -- ٪٥ -بب ب 
 ۱۰۰٪ ۱۰۰ ٪ 
 

الجغرافي االئتماني لمحفظة االستثمارات على أساس الموقع الجغرافي لألطراف  أیضاً یراجع مدیر الصندوق التوزیع 
المقابلة. وبما أن جمیع استثمارات الصندوق في المملكة العربیة السعودیة، فإن الصندوق غیر معرض لمخاطر االئتمان 

 بسبب التوزیع الجغرافي.
 

 استثمارات مقاسة بالتكلفة المطفأة 
بین بدایة ونھایة الفترة السنویة  في عقود المرابحة والصكوكتغیرات في خسائر االستثمارات یوضح الجدول التالي ال

 نتیجة لھذه العوامل:
 

  المرحلة الثالثة المرحلة الثانیة المرحلة األولى 
خسائر االئتمان  

  ۱۲المتوقعة لمدة 
 شھراً 

خسائر االئتمان 
المتوقعة مدى 

 العمر

خسائر االئتمان 
المتوقعة مدى 

 العمر
 

 اإلجمالي
ینایر  ۱خسائر االئتمان المتوقعة كما في 

 ۲٬۳٤٤ -- ۱٬۰۸۳ ۱٬۲٦۱ م۲۰۱۹
 ۱٬۸٦۸ -- ۳۳۳ ۱٬٥۳٥ صافي التغیر في الموجودات المالیة

دیسمبر  ۳۱خسائر االئتمان المتوقعة كما في  
 ٤٬۲۱۲ -- ۱٬٤۱٦ ۲٬۷۹٦ م۲۰۱۹

 
 



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

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في  

 لایر سعودي (مالم یذكر غیر ذلك) ألف 
 

۲٤ 
 

 المخاطر المالیة (یتبع) إدارة   -۱۱
 

 عوامل المخاطر المالیة (یتبع) ۱۱-۱
 

 مخاطر السیولة ۱۱-۱-۳
 

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

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

األسھم في ھذه األیام. یقوم مدیر الصندوق بمراقبة متطلبات السیولة  مالكيلمخاطر السیولة الخاصة باسترداد أموال 
تزامات التي قد تطرأ، وذلك من خالل اشتراكات جدیدة أو تصفیة  عن طریق التأكد من توافر أموال كافیة للوفاء بأي ال

  محفظة االستثمار أو عن طریق اقتراض تسھیالت قصیرة األجل حصل علیھا مدیر الصندوق.
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۲٥ 
 

 إدارة المخاطر المالیة (یتبع)   -۱۱
 

 عوامل المخاطر المالیة (یتبع) ۱۱-۱

 مخاطر التشغیل ٤-۱۱-۱

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

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

طر التشغیلیة من أجل تحقیق التوازن بین الحد من الخسائر المالیة واألضرار التي  یتمثل ھدف الصندوق في إدارة المخا
 الوحدات.  مالكيلحقت بسمعتھ في تحقیق ھدفھ االستثماري المتمثل في تولید عوائد ل

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

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

 واإلجراءات رقابةتوثیق ال -
 متطلبات ل -
 الواجبات بین مختلف الوظائف واألدوار والمسؤولیات؛الفصل المالئم بین  •
 المعامالت؛ و تسویة ومراقبة •
 التقییم الدوري للمخاطر التشغیلیة التي تواجھھا، •
 كفایة الضوابط واإلجراءات لمعالجة المخاطر المحددة؛  -
 االمتثال للمتطلبات التنظیمیة والمتطلبات القانونیة األخرى؛ -
 رئ؛تطویر خطط الطوا -
 التدریب والتطویر المھني؛ -
 المعاییر األخالقیة ومعاییر األعمال؛ و -
 .المخاطر ضتخفی -
 

 بعد نھایة فترة التقریر  األحداث -۱۲

م وقد انتشر على مستوى العالم بما في ذلك  ۲۰۲۰) في أوائل عام ۱۹-تم تأكید وجود فیروس كورونا المستجد (كوفید
السعودیة، مما تسبب في تعطل األعمال والنشاط االقتصادي. كان لھذا الحدث تأثیر على أسواق المال  المملكة العربیة 

في جمیع أنحاء العالم، بما في ذلك المملكة العربیة السعودیة، وقد یستمر ھذا التأثیر في األشھر المقبلة، مع تداعیات 
ذ في االعتبار تأثیر توقعات االقتصاد الكلي وغیرھا من  محتملة على األرباح والتدفقات النقدیة للصندوق. یجب األخ

المؤشرات الرئیسیة الناتجة عن ھذا التفشي أثناء تحدید تأثیر الخسائر االئتمانیة المتوقعة وفقًا للمعیار الدولي للتقریر 
ة مبادرات لتقدیم م. أعلنت حكومة المملكة العربیة السعودیة من خالل جھاتھا الرقابیة عن عد۲۰۲۰في عام  ۹المالي 

المساعدة والدعم الالزم لالقتصاد.  یعتبر مدیر الصندوق أن تفشي ھذا الفیروس یُعد حدثاً الحقاً لتاریخ قائمة المركز 
المالي وال یستدعي التعدیل. نظًرا ألن الوضع غیر مستقر وسریع التطور، فإننا ال نعتبر أنھ من الممكن تقدیم تقدیر 

لتفشي ھذا الفیروس على الصندوق. سیتم األخذ في االعتبار ھذا التأثیر، بما في ذلك الخسائر  كمي للتأثیر المحتمل 
 م. ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للصندوق خالل السنة التي تنتھي في الالحقة االئتمانیة المتوقعة، في القوائم المالیة 
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۲٦ 
 

 یوم للتقییم   آخر -۱۳

 م).۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱م: ۲۰۱۸م (۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱لغرض إعداد القوائم المالیة ھو   آخر یوم لتقییم الصندوق
 

 اعتماد القوائم المالیة -۱٤

 م. ۲۰۲۰مارس   ۳۰ھـ الموافق ۱٤٤۱ شعبان ٦تم اعتماد ھذه القوائم المالیة من قبل مدیر الصندوق بتاریخ 
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