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AlAhli Multi-Asset Income Plus Fund   ي
 
  صندوق األهلي متعدد األصول للدخل اإلضاف

Investment Fund Information معلومات صندوق االستثمار 

Investment Objective 
AlAhli Multi‐Asset Income Plus Fund aims to provide income 
distribution to its Unitholders, capital growth over the medium to 
long term, and to provide gross total return higher than Traditional 
Shariah Compliant Fixed Income. 

 أهداف االستثمار
ي إىل توزي    ع الدخل عىل مالكي 

 
يهدف صندوق متعدد األصول للدخل اإلضاف

ي رأس المال عىل المدى المتوسط والطويل، وتحقيق  الوحدات
 
والنمو ف

يعة.  عائد إجماىلي أعىل من أدوات  الدخل الثابت العادية المتوافقة مع الشر

Investment Policies سياسات االستثمار وممارساته 

The Fund will invest in variety of assets including the following 
securities: 
- Money Market: these include, but are not limited to, cash, Money 

Market Transactions and investment funds investing primarily or 
partially in Money Market Transactions and / or Sukuk. 

- Sukuk: these includes listed or non-listed Sukuk, Sukuk initial 
offering, and Sukuk-Linked certificates. 

- Other Investments: these include, certificates, units, shares, ETFs 
providing exposure to, Trade, Supply Chain and Working Capital 
Finance, Leasing, Asset-backed Investment, Income Generating 
Real Estate, Infrastructure Investments, REITs, Agricultural 
Investments. 

 

ي أصول متعددة تشمل األوراق المالية التالية:  . 
 
 يستثمر الصندوق ف

 
ال الحرص: النقد، صفقات أسواق  أسواق النقد وتشمل عىل سبيل المثال -

ي صفقات  النقد، وحدات
 
ي تستثمر كليا أو جزئيا ف

صناديق أسواق النقد الت 
 أسواق النقد

لصكوك: تشمل الصكوك المدرجة وغير المدرجة، والطروحات األولية ا -
 .والشهادات المرتبطة بالصكوك للصكوك،

رص: الشهادات بيل المثال ال للحتشمل، عىل س االستثمارات األخرى:  -
ي  والوحدات بما فيها 

ات المتداولة واألسهم الت  وحدات صناديق المؤشر
وتمويل رأس المال العامل،  تستثمر أو توفر عائد يرتبط ب: صفقات

واالستثمارات  تمويل التجارة وسلسلة التوريد   (Supply Chain)واإلجارة، 
 لبنية التحتية،المدعومة بأصول، والعقارات المدرة للدخل، واستثمارات ا

 وصناديق االستثمار العقارية المتداولة )ريت( واالستثمارات الزراعية

Distribution of Income & Gain Policy سياسة توزي    ع الدخل واألرباح 

The Fund Manager reserves the right, at its own discretion, acting in 
the best interest of the Unitholders, to fully or partially distribute 
income received from underlying investments (if any) and/or 
realized capital gain (if any) to the Unitholders twice a year within 
seven (7) Business Days from the end of June and December, each 
year, after obtaining the Fund Board approval. Unitholders eligible 
for the distribution will be the Unitholders of record at the valuation 
day before the last valuation day in June and December, each year. 

ي من األرباح 
يحتفظ مدير الصندوق بحق إقرار التوزي    ع الكىلي أو الجزن 

من استثمارات الصندوق حال وجودها و/أو توزي    ع األرباح  الدورية المستلمة
الرأسمالية المحققة إن وجدت من قبل الصندوق بما يحقق مصلحة مالكي 
ي السنة خالل بداية شهر يونيو 

 
الوحدات. ويتم توزي    ع تلك األرباح مرتير  ف

وديسمير من كل عام، عىل أن تكون أحقية استالم سبعة أيام عمل من 
ي سجالت الصندوق حسب تاري    خ يوم األرباح للمس

 
تثمرين المسجلير  ف

ي شهر يونيو وشهر ديسمير من  
 
التقويم الذي يسبق تاري    خ التقويم األخير ف

 كل عام، وذلك بعد الحصول عىل موافقة مجلس إدارة الصندوق. 

- The fund’s reports are available upon request free of charge. - عند الطلب وبدون مقابل. ر الصندوق تتاح تقاري 

Fund Performance أداء الصندوق 

Fund performance for the last three years ة:  أداء  الصندوق للسنوات الثالث األخير

 Year 2020 2019 2018 السنة

ي قيمة األصول*
 
 *Net Assets value (NAV) 365,671,745.10 365,257,224 360,378,142 صاف

ي قيمة 
 
 *NAV per Unit 1.06 1.09 1.05 األصول لكل وحدة*صاف

 *ECL NAV 1.03 1.09 1.05 *سعر الوحدة مع الخسائر االئتمانية المتوقعة

 * Highest NAV per Unit 1.10 1.09 1.05 أعل سعر وحدة*

 * Lowest NAV per Unit 1.06 1.05 1.03 أقل سعر وحدة*

 Number of Units 344,907,580 336,112,703 343,971,416 عدد الوحدات

 Income Distribution per Unit 0.033 - - األرباح الموزعة لكل وحدة

 Fees & Expense Ratio %1.21 %1.11 %1.10 إجمالي نسبة الرسوم والمرصوفات

 In Saudi Riyal*    السعودي ري ال*بال
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Total return compared to the benchmark:  اإلجمالي للصندوق مقارنة بالمؤش  العائد: 

ة سنوات Year - 3 Years - 3 1سنة  الفير   Period 

 %Total Return  1.95 0.61 %عائد الصندوق

 %Benchmark  2.93 1.99 %عائد الم ؤش       ر
 

Annual total return for the fund since its launch:  إطالقهللصندوق منذ العائد اإلجمالي السنوي: 

 Year 2020 2019 2018 2017 2016 السنة

 %Return 0.61 3.72 1.54 1.95 1.21 العائ    د%

%  %Benchmark 1.99 3.49 3.30 2.65 1.67 المؤش 

ي يونيو  
 
  Fund launched in June 2016* م2016*تم إطالق الصندوق ف

Actual fees and fund expenses paid by the investment fund during 
the year as a percentage of average Net Asset Value: 
 

ي تحملها الصندوق 
مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب التر

ي قيمة أصول 
 
عل مدار العام كنسبة مئوية من متوسط صاف

                         الصندوق: 

 النسبة المئوية% الرسوم والمرصوفات
 دوالرألف 

SAR ‘000 
Fees and Expenses 

 Management Fee Expense 3766 1.00 رسوم اإلدارة

يبة القيمة المضافة عىل رسوم اإلدارة  VAT on Management Fee 372 0.15 ض 

 Audit Fee Expense 38 0.01 مراجعة حسابات الصندوق

 Fund Administration 108 0.03 العمليات اإلدارية

 CMA Fee 8 0.00 هيئة السوق المالية

 Tadawul Fee 5 0.00 تداول

 Custody Fees 48 0.01 رسوم الحفظ

عية  Shariah Audit Fee Expense 31 0.01 المراجعة الشر

 Fund Board Fee Expense 12 0.00 مجلس إدارة الصندوق

 Dealing Fees 2.02 0.00 التعاملرسوم 

 Others 3 0.00 أخرى

  Total Fees and Expenses 4,393.02 1.21 والمصاريفمجموع الرسوم 
 

Material Changes ة ات جوهرية حدثت خالل الفير  تغير
No material changes occurred during the period. ة ات جوهرية خالل الفي   .ال يوجد تغير

Exercising of voting rights ممارسات التصويت السنوية 

No voting rights were exercised during the year.  .لم تتم أي ممارسات تصويت خالل العام 

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 (Non-independent) 
Lloyd Kawara                 Non-independent member 
Basmah AlTuwaijri                Independent member 
Abdulaziz Abalkhail                Independent member 

، والذين تم تعيينهم من يتكون مجلس إدارة  الصندوق من األعضاء التاليير 
 قبل مدير الصندوق بعد موافقة هيئة السوق المالية: 

 
 )عضو غير مستقل( رئيس مجلس إدارة الصندوق    نايف بن مسند المسند

 عضو غير مستقل                                     لويد كورا 
 ستقلعضو م      بسمة بنت مزيد التويجري

 عضو مستقل      عبدالعزيز بن صالح أبا الخيل
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The Fund's Board of Directors held four meetings during 2020. The 
following is a summary of the key decisions approved and the 
matters discussed by the Fund’s Board of Directors: 
- Fund’s objectives achievement and performance review . 
- Risks related to the funds; including: liquidity, market, operational 
risks. 
- Ensuring fund’s compliance to all applicable rules and regulations. 
- Approve suggested changes in fund documentation. 

م، وفيما 2020خالل العام  أربعة اجتماعاتدوق عقد مجلس إدارة الصن
ي تمت مناقشتها 

ي تم إقرارها والمواضيع الت 
يىلي ملخصا ألهم القرارات الت 

 من قبل مجلس إدارة الصندوق: 
 ألهدافه وأدائه خالل العام.  مناقشة تحقيق الصندوق -
ي ذلك مخاطر السيولة، السوق، ال -

 
مخاطر المتعلقة بالصندوق بما ف

 .لوالتشغي
اما - ام الصناديق بلوائح هيئة السوق المالية مع مسؤول المطابقة وااللي    .لي  
ي مستندات الصندوق. االموافقة عىل  -

 
حة ف ي المقي 

 
ات ف  لتغيير

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 

كة   األهىلي المالية، المملكة العربية السعوديةشر
ج ب، طريق الملك سعود، ص.ب.   11495، الرياض 22216الير

 +966 920000232هاتف: 
 www.alahlicapital.comالموقع: 

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

None   ال يوجد 

Investment Activities أنشطة االستثمار 

The Fund closed the year with an allocation of 32% to Sukuk, 29% to 
income generating investments such as REITs, operating leases, 
trade finance and agricultural investments, 39% to money market. 

ي الصكوك، و  32أغلق الصندوق السنة بتخصيص 
 
%  29% من أصوله ف

ي االستثمارات المدرة للدخل مثل صناديق االستثمار العقاري، اإليجار 
 
ف

، تمويل التجار  ي أسواق النقد.  39ة و االستثمار الزراعي و التشغيىلي
 
 % ف

Performance تقرير األداء 

Fund Performance                 0.61% 
Benchmark Performance                 1.99% 

 %0.61   أداء الصندوق
 %1.99   أداء الم        ؤش      ر

 

The fund underperformed the benchmark by 138 bps. نقطة أساس.  138 أداء المؤشر بفارق ىلأداء الصندوق ع انخفض 

Terms & Conditions and information memorandum Material 
Changes 

وط وأحكام الصندوق ي ش 
 
ات حدثت ف  و مذكرة المعلومات تغير

There are no changes in the terms and condition, and Information 

Memorandum. 
وط واألحكام ومذكرة المعلومات.  ي الشر

 
ات ف  ال توجد تغير

Investments in other Investment Funds ي صناديق استثمارية أخرى
 
 االستثمار ف

The fund management fee is 1% of NAV. Management fees 

charged by investments in the following funds have been 

rebated: 

ي قيمة 1نسبة رسوم اإلدارة المحتسبة عىل الصندوق هي 
 
% سنويا من صاف

أصول الصندوق، وقد تم التنازل عن رسوم اإلدارة للصناديق االستثمارية 
ي يستثمر بها الصندوق الموضحة أدناه: 

 الت 
 

  AlAhli International Trade Fund صندوق األهىلي للمتاجرة العالمية 

  AlAhli Saudi Riyal Trade Fund صندوق األهىلي للمتاجرة بالريال السعودي 

 AlAhli Diversified Saudi Riyal Fund صندوق األهىلي المتنوع بالريال السعودي

 AlAhli Diversified US Dollar Fund صندوق األهىلي المتنوع بالدوالر األمريكي 

 AlAhli REIT Fund 1 1صندوق األهىلي ريت 

 AlAhli Tier One Sukuk Fund III ( الثالث1صندوق األهىلي للصكوك ذات الفئة )

The Fund also has invested in the following investment funds. 

The management fees were as follows: 
ي الصناديق االستثمارية التالية وكانت رسوم اإلدارة عىل

 
 كما تم االستثمار ف

: النحو   التاىلي

 Jadwa Saudi REIT Fund %0.75 صندوق جدوى ريت السعودية 
 1.50% Guidance ATEL GCC Leasing (OEIC) Ltd ( OEICصندوق غايدنس أتيل الخليج للتأجير )

ي المتنوع للمتاجرة  ASHMORE GCC DIVERSIFIED FUND %0.50 صندوق أشمور الخليجر

    
Fund Manager Investment استثمارات مدير الصندوق 

The fund manager invests 6.64% of the fund units. ي وحدات الصندوق
 
 % 6.64تبلغ استثمارات مدير الصندوق ف

http://www.alahlicapital.com/
http://www.alahlicapital.com/
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Special Commission عموالت خاصة 

No special commissions were received during the period  ة. لم يحصل مدير الصندوق عىل أي عموالت خاصة  خالل الفي 

Conflict of Interests  ي المصالح
 
 تعارض ف

None ال يوجد 

Fund Distribution During The Year توزيعات الصندوق خالل العام 

$0.0182 per unit for 1H2020, $0.0147 per unit 2H2020 
ي النصف األول من  0.0182

 
 ،2020دوالر لكل وحدة ف

ي من العام 0.0147وتوزي    ع  
ي النصف الثان 

 
 دوالر لكل وحدة ف

Incorrect Valuation or Pricing   ي التقويم والتسعير
 
 خطأ ف

None دال يوج 

Custodian أمير  الحفظ 

AlBilad Capital 

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

Tel: +966 92000 3636 

Website: www.albilad-capital.com 

كة البالد لالستثمار )البالد المالية(  شر
، المملكة العربية 11411، الرياض 140طريق الملك فهد، ص.ب. 

 السعودية
  3636 92000 966+  هاتف: 

 : ي
ون   www.albilad-capital.comالموقع اإللكي 

Custodian’s duties and responsibilities  أمير  الحفظواجبات ومسؤوليات 

- 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 unitholder 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 “IFR”. 

  الحفظ أمير   يعد -
ا
اماته عن مسؤول الئحة صناديق  ألحكام وفقا الي  

 ثالثا طرفا بها كلف أم مباشر  مسؤولياته بشكل أدى سواء االستثمار،
 . الماليةالئحة مؤسسات السوق  الئحة صناديق االستثمار أو أحكام بموجب
 
 
  الحفظ أمير   وُيعد

ا
 عن الوحدات ومالكي  الصندوق مدير تجاه مسؤول

ه أو ترصف سوء أو إهمال أو احتيال بسبب الناجمة خسائر الصندوق  تقصير
 المتعمد

  الحفظ أمير   يعد -
ا
 لصالح وحمايتها الصندوق أصول حفظ عن مسؤول

 اإلدارية اإلجراءات جميع اتخاذ كذلك عن مسؤول الوحدات، وهو مالكي 
 أصول الصندوق بحفظ يتعلق فيما الالزمة

قر مدير الصندوق بأن المسؤوليات المنوطة بأمير  الحفظ ال تشمل إبداء ي -
ي الفقرات الفرعية 

 
رأيه حول ما إذا كان مدير الصندوق قد قام باألنشطة ف

 . ( من الئحة صناديق االستثمار 5( من الملحق )3-)أ،ب،ج( من الفقرة )د

Fund Manager Opinion  رأي مدير الصندوق 

- Units were Issued, transferred and redeemed in accordance with 
the provision of the IFR and fund Terms and Conditions 

داد الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق ت - م إصدار ونقل واسي 
وط وأحكام الصندوق.   االستثمار وشر

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

م تقويم وحساب سعر الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق ت -
وط وأحكام الصندوق.   االستثمار وشر

- There were no breaches to any of the Investment Restrictions, 
Limitations and borrowing powers applicable to IFR. 

اض ل - م تتم مخالفة أي من قيود و حدود االستثمار وصالحيات االقي 
ي الئحة صناديق االستثمار. 

 
 المعمول بها ف

Auditor  ي
 
 المحاسب القانون

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 

كاه ي الفوزان وشر ي ام جر  كي نر
 ، 55078ارع األمير سلطان ص.ب ش –مركز زهران لألعمال 

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

 

 

 

 
 
 

http://www.kpmg.com/sa
http://www.kpmg.com/sa
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Auditor’s Opinion  ي
 
 رأي المحاسب القانون

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 المالية المرفقة لهذا التقرير متوافقة مع متطلبات الئحة 

وط وأحكام  صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية، وشر

 بإعداد القوائم المالية، ولم يوجد ما الصندوق ومذكرة معلوماته فيما يتعلق 

ي تقريره حسب متطلبات 
 
تتطلب اإلبالغ عنه من قبل مراجع الحسابات ف

 .  الهيئة السعودية للمحاسبير  القانونير 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صندوق األهلي متعدد األصول للدخل اإلضافي

  (شركة األهلي المالية)مدار من قبل 

 ئم الماليةالقوا

 م 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 مـع 

 الوحدات  مالكيل  المستقل الحسابات مراجعتقرير 
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 ي فضاصندوق األهلي متعدد األصول للدخل اإل

  (يةلامكة األهلي الشر لبق مدار من )

 

    ئمة المركز المالياق

 م 2020ديسمبر  31 كما في

 ك(ر ذليلم يذكر غما) لاير سعوديألف 

 

 اتضاحيإ 

 ديسمبر 31

 م2020

 ديسمبر 31

 م 2019

    الموجـودات

 3,779 68,357 8 نقد وما في حكمه

 362,370 286,157 9 ستثماراتا

 35 58  رى أرصدة مدينة أخ

 366,184 354,572  وجوداتلماي إجمال

    

    المطلوبات

 703 -  مكتسبدخل غير 

 366 423  أرصدة دائنة أخرى 

91,06 423  اتمالي المطلوبإج  

    

 365,115 354,149  الوحدات كيرة لمالمصدحقوق الملكية ال

 336,112 344,907 10 دد(  لعباباآلالف ) مصدرةالوحدات ال

 1.0863 1.0268  سعودي(ال اليرالب)حدة و لكل يةالملك قحقو
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 صندوق األهلي متعدد األصول للدخل اإلضافي 

  (ةشركة األهلي المالي)مدار من قبل 

 

 رخاآلالشامل و الدخل  الدخلقائمة 

 م 2020ر ديسمب  31ة في هينتمللسنة ال

 ك(لر ذ يغ م يذكرلا)م لاير سعوديألف 

 

 مبر ديس 31في  ةتهيالمن للسنة ضاحإي 

 م 2019 م2020  

    عمولة خاصة  دخل

 8,157 9,543  صكوك -

 108 23  رابحةعقود م -

ح أو  لربل اح محققة من إستثمارات بالقيمة العادلة من خال باأر

 1,341 8,773  سارةالخ

من   ةالعادل تثمارات بالقيمةإس منققة محغير  (خسائر) / حاأرب

 5,159 (6,743)  ربح أو الخسارة ل الالخ

 3,009 2,423  إيرادات أخرى 

 17,774 14,019  إجمالي الدخل

    

 (3,730) (3,766) 11 أتعاب إدارة

 (186) (372)  ضريبة القيمة المضافة 

 (113) (111)  ة ت إداريوفامصر

 (39) (43)  ةينهأتعاب م

 (28) (31)  عيدقيق شرتاب عتأ

 (53) (48)  ظفحلا أتعاب

 (16) (12)  مجلس إدارة الصندوقأة فمكا

(8) (8)  هيئة السوق المالية رسوم  

 80 (18,753)  قيمة االستثمارات فياالنخفاض مخصص  عكس /)تكوين( 

 (4,093) (23,144)  ليةغيتشلا إجمالي المصروفات

    

 13,681 (9,125)  سنةربح ال /( ةارخس)

 -- --  سنةلل خرل اآلل الشامدخال

 13,681 (9,125)  للسنة الدخل الشامل /سارة( )الخ اليمإج

 

 

 

 

 

 

 

 . يـةجزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المال (15( إلى )1ضاحات المرفقة من )اإليتعتبر 
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 ي ضافإلصول للدخل اصندوق األهلي متعدد األ

  (ة األهلي الماليةكرش ن قبل م رمدا)

 

   تادالوح مالكيل ائدةالع كيةالمل حقوق يف  اتيرتغالمة ئاق

 م 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )مالم يذكر غير ذلك( لاير سعوديألف 

  

 مبرديس 31في  ةتهيالمن للسنة 

 م 2019  م2020 

    

 360,156  365,115 ةنسلا دايةب في توحداال يلكماحقوق الملكية العائدة ل

    

 13,681  (9,125) نة سللل ام لشخل االد )الخسارة( / يإجمال

    

    خالل السنة لوحدةا الملكية من معامالت قوقح في (النقص)

 111,688  111,234 مباعة الوحدات المن  المتحصالت

   (11,100) رباحتوزيع األ

 (120,410)  (101,975) مة الوحدات المستردةيق

 (1,841)  (8,722) 

    

 365,115  354,149 نةة السالوحدات في نهاي مالكيلية العائدة ملكال قوقح

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم الماليـة (15( إلى )1ضاحات المرفقة من )ياإلر بتعت
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 افي األصول للدخل اإلض صندوق األهلي متعدد

  (يةمالهلي الاأل ةكرش )مدار من قبل 

 

  النقدية  قاتفتدلقائمة ا

 م 2020ر ديسمب  31ة المنتهية في للسن

 غير ذلك( يذكر  الم)م وديعس لاير فأل

 

 مبر ديس 31في  ةتهينملا نةسلل حإيضا 

 م 2019 م2020  

    التدفقات النقدية من األنشـطة التشـغيلية

 13,681 (9,125)  ربح السنة / )خسارة(

    ـ:لتسوية 

 (80) 18,753  ماراتثاالستقيمة  فيفاض االنخمخصص  وينكت / (عكس)

ح أو  لربل ا خال ادلة منعالة يملقبا استثمارات محققة من (رباحأ)

 الخسارة

 

(8,773) (1,341 ) 

بالقيمة العادلة من خالل  استثماراتغير محققة من ))أرباح/ رخسائ

 الربح أو الخسارة 

 

6,743 (5,1 95 ) 

  7,598 7,101 

    لية:التشغي اتوالمطلوبت ي الموجوداالتغيرات ف

 (6,356) 29,029  ارة الخسو أ بحالرالل من خيمة العادلة  بالقسة مقا ستثماراتا

 8,549 30,461  ة بالتكلفة المطفأةساقم تاستثمارا

 (10) (23)  ة أخرى أرصدة مدين

 703 (703)  مكتسبدخل غير 

( 703) 57  أرصدة دائنة أخرى   

 9,617 66,419      ة    ـغيليمن األنشطة التش ناتجالنقد ال فيصا

    

    ــة:التمويلية  ـطنشمن األ قديةالن التدفقات

 111,688 111,234  اعة بملا تادوحالن مالمحصل 

 (120,410) (101,975)  قيمة الوحدات المستردة

 -- (11,100)  وزيعات األرباحت

 (8,722) (1,841)  يليةطة التمونشـألافي  مصافي النقد المستخد

    

 895 64,578  ه ي حكموما ف  صافي الزيادة في النقد

 2,884 3,779 8    سنةبداية ال في حكمـه فيوما نقـد لا

 3,779 68,357 8 ية السنة انه يف  ي حكمـهالنقـد وما ف 

 

 

 

 

 . اليـةالقوائم الم هذمن هجزءاً ال يتجزأ  (15( إلى )1اإليضاحات المرفقة من )عتبر 



 للدخل اإلضافي األهلي متعدد األصول  دوق صن

   ( ماليةلي الاأله شركة  مدار من قبل)

 حات حول القوائم المالية  إيضا

 م 2020بر سم يد  31في   منتهيةللسنة ال

 ( لكير ذ غ  ركذ ي  ألف لاير سعودي )مالم
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 الصـندوق وأنشطته  -1

عة يرشال أحكاممع  قفامتواستثماري دوق هو صن)"الصندوق"(  فياإلضاول للدخل صندوق األهلي متعدد األص

للبنك األهلي  ، إحدى الشركات التابعة )"مدير الصندوق"(المالية األهلي شركة  بلق نمه وإدارته ية، تم تأسيسسالماإل

ر ماالستثائح امن لو 30 موجب نص المادةالصندوق بتم تأسيس وحدات الصندوق.  مالكي لصالح  ("بنكلا)"جاري الت

 ية.المالسوق ال ن هيئةيق الصادرة ع نادالص يف

 

 ً م(  2005يونيو  28هـ )1426األول جمادى  21لصادر بتاريخ ا 2005-83-2 مالمالية رق هيئة السوق رارلق وفقا

 ية: لتالية اق المالراواأل نشاط في يعمل مدير الصندوق

 

 ؛التعامل (أ

 ؛بترتيالب( 

 ؛دارةاإلج( 

 و ؛شورةيم المتقدد( 

 .ظفحاله( 

عوائد   يق عائد أعلى منقحتو ،ط والطويلالمدى المتوس علىال المس أرفي نمو وال ائدق العوالصندوق لتحقي دفيه

اق النقد ة من أسونوعات مالية متدوأاق وفي أور دخل الثابت من خالل االستثمارصفقات أسواق النقد وأدوات ال 

 ىرارات األخوأدوات الدخل الثابت واالستثم

 

  17موافق لا  م2016أبريل  24ال بتاريخ لما سوقة لامعلة الهيئبل ا ن قندوق موط الصكام وشرأح علىفقة ت الموامت

 م. 2016يو نيو 13هـ. بدأ الصندوق أنشطته في 1437رجب 

 

  24فق هـ )الموا1427ذو الحجة  3بتاريخ  2006-219-1ر رقم قا للقراطبيت ةفيذيحة التنيخضع الصندوق لالئ

يخ رتاب ةاليئة السوق المهيإدارة  سلمجمن  1/61/2016 رقم رارالقجب بموه الالئحة هذ ديلم تع(. تم2006بر مديس

ية مملكة العربال داخلجميع الصناديق ل ت تفصليةباقدمت متطلم(، التي 2016مايو  23هـ )الموافق 1437ان شعب 16

 لسعودية.ا

 األساس المحاسبي -2

ً للمعادوق وللصن م الماليةتم إعداد هذه القوائ السعودية  بيةالعر مملكةلا يفدة معتمال ليمااللية للتقرير يير الدوفقا

 قةبالمطمع األحكام  ولكي تتفقعن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين صدارات األخرى الصادرة إلاو ريوالمعاي

 ومات.ذكرة المعلوق ومالصندط وأحكام السوق المالية وشرو تثمار الصادرة عن هيئة ديق االسللوائح صنا

 أساس القياس -3

دا  ما ع االستمرارية ومبدأاسبي لمحتخدام مبدأ االستحقاق اساب ةيالتكلفة التاريخ على أساس ماليةلا  مئقواهذه الاد عدتم إ

 بالقيمة العادلة.  المسجلةو رةبح أو الخسا من خالل الرة للعادستثمارات المقاسة بالقيمة ااال

  

ولة وغير المتدا اتلمطلوبا و توداموجال عرض ميت ال وح وبالتاليبوضة دورة تشغيل محدددوق نالصد لدى ال يوج

ً لترت والمطلوباتض الموجودات . بدال من ذلك، يتم عرز الماليل منفصل في قائمة المرككشب ةلالمتداو يب وفقا

 ولة. سيلا



 للدخل اإلضافي األهلي متعدد األصول  دوق صن

   ( ماليةلي الاأله شركة  مدار من قبل)

 حات حول القوائم المالية  إيضا

 م 2020بر سم يد  31في   منتهيةللسنة ال
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 عملة العرضلوظيفية ولة االعم -4

يعمل فيها  تيالة ديصاتقاالبيئة للة يسالرئيقتصادية عملة االلخدام استباة اليم المفي القوائيتم قياس البنود المدرجة 

رض  وهي العملة الوظيفية وعملة الع وديبالريال السعم المالية لوظيفية"(. يتم عرض هذه القوائا ة لمعالصندوق )"ال

 .صة بالصندوقخالا

 صندوق روط وأحكام الالتغيرات في ش -5
 

 م. 2020ال يوجد تغيير وفقاً لشروط وأحكام الصندوق خالل 

 
 األحكام والتقديرات واإلفتراضات المحاسبية الهامة  -6

ت ساايالسيق تطب ر فيؤثي تتلوات راضافتوات اوتقدير ر أحكامم بإصدااارة القياإلد منلب يتطالمالية إن إعداد القوائم 

ة عن هذه  قد تختلف النتائج الفعليواإليرادات والمصروفات.  مطلوباتوالللموجودات  المعروضةلغ ابملل المحاسبية

 تقديرات على ال التعديالتاف برالعتتم امستمر. التقديرات. تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات الهامة على أساس 

 قبلية متأثرة.ستم تاونسات وفي أي يردالتقاجعة مرفيها  تمي يالت السنةفي ية حاسبلما

 

 القيمة العادلة  تقدير (أ

 

 سيتم استالمها مقابل بيع أصل ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما ضمن معاملة منتظمةهي القيمة التي القيمة العادلة 

 و أ لة لبيع األصملاالمعة أن ضيافترا ىإل ديستنلعادلة مة القيقياس ا ياس. إنقالخ ريالسوق بتاي ف كينبين المشار

 في:حويل االلتزام يتم ت

 

 السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام، أو ➢

 .لتزاماتفي حال عدم وجود سوق رئيسية، في السوق األكثر فائدة للموجودات واال ➢

 

تم ي .اهفرتوعند  داة،ألاك لتل ةنشطالق وسال في متداولالسعر ال ستخدامداة باة لأللعادلالقيمة ا قياسيقوم الصندوق ب

لتقديم  وحجم كافٍ  بشكل متكرر ى أنها سوق نشطة إذا كانت معامالت الموجودات أو المطلوبات تتملعق وسلا اعتبار

ً  ةنشطالسوق الة في متداولت الدوااألبقياس لصندوق وم اعلى أساس مستمر. يقعن األسعار  معلومات سعر ل وفقا

 .بيعلاسعر معقول  كلشبيقارب  لسعرذا اه نسوق ألال

 

مدخالت  ق يستخدم تقنيات تقييم تعمل على زيادة استخدام الإن الصندوفمقتبس في سوق نشط،  رعس كاهنإذا لم يكن 

تي عوامل اللاجميع ختار ميم الالتقيتضمن أسلوب ي خدام المدخالت غير القابلة للرقابة.الملحوظة ذات الصلة وتقليل است 

لقيمة العادلة مستويات االصندوق التحويل بين  كردي ة.المعاملعير تس دعن تبارعي االفوق سلان في شاركوالم اهذيأخ

 حدث خاللها التغيير. في نهاية فترة إعداد التقارير التي

 

 ة هي كما يلي:ادلمة العللقي رميلها سلتسلالت استويم إن

 

 طابقة المت تامازتلالأو ا للموجوداتسواق النشطة متداولة )غير المعدلة( في األالخالت األسعار دم :1 ىالمستو •

 .لوصول إليها في تاريخ القياسالتي يمكن للكيان ا

تها حظمكن مالتي يلواول األ توىمسال ها تحتم ادراج ت ة التيعار المدرجسألالف اخالت بخالمد: 2المستوى  •

  غير مباشرة. وة مباشرة أو ريقطب تاماااللتزللموجودات و

 .تامازتلاالو تجوداللمو غير الملحوظة : مدخالت3المستوى  •

 



 للدخل اإلضافي األهلي متعدد األصول  دوق صن

   ( ماليةلي الاأله شركة  مدار من قبل)

 حات حول القوائم المالية  إيضا
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 (يتبع)  امةاألحكام والتقديرات واإلفتراضات المحاسبية اله -6

 

 (يتبع) ادلةالقيمة الع يرتقد  (أ
 

ً  2ى لمستوعند اسارة بح والخالر خاللارات المقاسة بالقيمة العادلة من ستثماال بتصنيف الصندوققام  لتسلسل  ل وفقا

. خالل السنة، لم  1 مستوىفي الالمصنفة اولة ودتمل ا  ديق النقدانصي ف تثماراتساال ناءستثاب، ةدلالعاقيمة لل الهرمي

وجودات  ملل بالنسبةل قائمة الربح أو الخسارة. يكن هنالك أي تغير في القيمة العادلة الستثمارات القيمة العادلة من خال

حقة تسملا حات األربعايتوز ة ومطفأالكلفة تبال ةمقاسلرات اتثماسالاو كمهي حافومد نقل المات األخرى مثلتزاواال

   ب معقول للقيمة العادلة.تقري ية هية الدائنة األخرى، القيم الدفتراألرصدو

 

 االفتراضات وتقديرات عدم التأكد  (ب
 

 المتوقعةقياس مخصص خسائر االئتمان 
دام  تخسب الطو مجال يته لمطفأةفة الكتلمقاسة باالة ليالماات جودموع للوقئتمان المترة االص خساس مخصقياإن 

 تماني.قبلية والسلوك االئف االقتصادية المستات هامة حول الظروة وافتراضقدعم جذامن

 

 :وقعة، مثلالمت ئتمانسارة االسبية لقياس خك عدد من األحكام الهامة المطلوبة أيًضا في تطبيق المتطلبات المحاهنا

 ؛انئتمر االطخابيرة في ملكا دةيالزر ااييمعد ديتح •

 المتوقعة؛خسارة االئتمان  ساضات لقياترفالاو ةناسبمال اذجمناختيار ال •

 منت المستقبلية لكل نوع من أنواع المنتجات / األسواق وما يرتبط بها زن النسبي للسيناريوهاعدد والوتحديد ال •

 عة؛ ومان متوقخسارة ائت

 .ةعقتمان المتوئة االخسار اسقيألغراض ة ثلماالم ليةلماا وداتوجإنشاء صندوق للم •

 

وقعة في  ن المتئتماة في قياس خسارة االت التقدير المستخدماالفتراضات وتقنيالمدخالت ول يليصفت رحد شريو

 ر. عناصالذه رات في هللتغيوقعة مان المتلخسارة االئت، والتي تحدد أيًضا الحساسيات الرئيسية أ()2-1-12اإليضاح 

 ة الهام بيةاسمحلا سياساتلا -7

لقوائم المالية. وقد تم تطبيق هذه السياسات بصورة ثابتة اد هذه ابقة عند إعدرئيسية المطال سبيةفيما يلي السياسات المحا

فعولها اعتباراً من على كافة السنوات المعروضة، ما لم يذكر خالف ذلك. هناك عدد من المعايير الجديدة التي يسري م

 .قدونللص م ولكن ليس لها تأثير جوهري على القوائم المالية2020يناير  1

 

 مهفي حك امو نقد 7-1

ستثمارات قصيرة األجل ذات السيولة العالية والتي يمكن تحويلها نك واالدى البحكمه؛ النقد ل قد وما فييشتمل الن

بسهولة إلى مبالغ نقدية محدده والتي تكون عرضة لمخاطر ضئيلة للتغيرات في القيمة. يتضمن النقد وما في حكمه 

 ة.بنكي ةأرصد على

 

 ةنيمدة صدرأ 7-2

ً عند ننيرصدة المداأل يتم إثبات مبدئياً بسعر  جوهري ون تمويلة بدون مكدة المدينرصاأل اسشأتها. يتم قية مبدئيا

اس يتم قي. يةعلالفعمولة لا معدلطريقة  باستخدامك بالتكلفة المطفأة ذل دبعو (يعادل القيمة العادلةما  )وهو ةاملعمال

 . العمرتوقعة مدى لما االئتمانئر غ يعادل خسابلمب اائمً نة دص خسارة األرصدة المديمخص

 

 



 للدخل اإلضافي األهلي متعدد األصول  دوق صن

   ( ماليةلي الاأله شركة  مدار من قبل)

 حات حول القوائم المالية  إيضا
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 ( يتبع ) اسبية الهامة ت المحالسياسا -7
 

 اليةطلوبات الممالو تاالموجود 7-3

 تصنيف الموجودات المالية

خالل   لعادلة منا ةمأو بالقي بالتكلفة المطفأة م تصنيفهالة ويتادعلا ةميبالق ثبات األوليعند اإل اليةلما تادجوالمو قاست
 .ل الشامل اآلخرخ خالل الدن م لةلعادة اقيمالب وأ،  خسارةال أو بحالر

 

 فأةطلمفة اموجودات المالية بالتكللا

ح  من خالل الرب ادلة علا ةميبالق تصنفأدناه وال  ينرطلشال ات كفوستمطفأة إذا االمالية بالتكلفة القياس الموجودات م يت

 أو الخسارة: 

 

ية، حصيل تدفقات نقدية تعاقددات لتالموجوب ظااالحتفلى ف إي يهدالذ لااألعمنموذج ن ضمصل باألاظ تفاالحيتم  •

 و

ألصل المبلغ   وعاتقط مدفل فثمت يخ محددة للتدفقات النقدية التيت المالية في توارا دوموجلل قديةتنشأ الشروط التعا •

 مبلغ القائم.صل الأ  ىلع ةعمولوال

 

 مل اآلخر اشلال لدخ ل اخالن م  ادلةالعمة قيبال الموجودات المالية

  تصنف  الشرطين أدناه وال الت كفتوا اسإذل الدخل الشامل اآلخر القيمة العادلة من خالب لماليةودات اوجملم قياس اتي

 ارة: و الخسح أبرالبالقيمة العادلة من خالل 

 

ة يدقاعية تنقد اتفقتدصيل تح ريقط ه عنل الذي يتحقق الهدف منوذج األعمامن نمض تادوجيتم االحتفاظ بالمو •

 .ةودات ماليوبيع موج

على أصل   عمولةوال فوعات ألصل المبلغمد فقط ثلي تمدة للتدفقات النقدية التالتعاقدية في تواريخ محد راتهاشأ فتنت •

 م.المبلغ القائ

 

 مديرل حقي جرة،متاال رضا بغال يتم االحتفاظ به الملكية التيحقوق  تاودأ ألولي لالستثمارات فيات اثباإل عند

يار خلاذا هم . يتضمن الدخل الشامل اآلخر الحقة في القيمة العادلةرات الالتغي عرض يشكل نهائيختار ب أن قودنالص

 ستثمار على حدة.على أساس كل ا

 

 ة راسخلا  ربح أومن خالل الة  عادل ال يمةلقة بايالالموجودات الم

الشامل  لدخل لة من خالل اعادال ةيمبالقو ة أأفطة المالتكلفالمصنفة على أنها مقاسة بات المالية غير ودجوإن جميع الم

 لخسارة.  ا ح أو ل الربمة العادلة من خالبالقي اآلخر، يتم قياسها



 للدخل اإلضافي األهلي متعدد األصول  دوق صن

   ( ماليةلي الاأله شركة  مدار من قبل)

 حات حول القوائم المالية  إيضا

 م 2020بر سم يد  31في   منتهيةللسنة ال
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 ( يتبع ة )حاسبية الهامالسياسات الم -7
 

 (يتبع)المالية  وباتلمطلواات دووجالم 7-3

 ةودات الماليجوملا فتصني

 تقييم نموذج األعمال
ً يميجري مدير الصندوق تقي  موجودات على مستوىبال االحتفاظمن خالله يتم ذي ال ج األعمالوذنم نف مدلهل ا

يتم التي لومات المع ملتشتلإلدارة. لمعلومات المقدمة وا مالألعرة ادا يقة إضل طريعكس بشكل أفالمحفظة ألن ذلك 
 : ىعل  راأخذها في االعتب

 

ً ليعمت ياساللمحفظة وتشغيل هذه الساسات واألهداف المحددة السي •  ؛ا

 لصندوق.ا ريبذلك لمدالمحفظة ورفع تقرير  فية أداءكي ميتقي •

فية يوكموذج األعمال( ن نضم بهاتفظ ودات المالية المحالموجال )وعلى أداء نموذج األعملتي تؤثر المخاطر ا •

 لمخاطر؛ هذه اة إدار

 لتدفقاترة أو ادالما تاجودولمل لةادالع كافآت تستند إلى القيمةفيما إذا كانت الم -ال األعم يريدم ةكيفية مكافأ •

 لة؛ و حص ملعاقدية االنقدية الت

ات بيعملا المبيعات وتوقعاتها بشأن نشاط لتلكسباب األ، وسابقةات الحجم وتوقيت المبيعات في الفتروتكرار معدل  •

 كنهالو، دهانشاط المبيعات ال يمكن أخذها في الحسبان بمفر معلومات بشأنلا نإ ف وبالرغم من ذلك،ية. ستقبلالم

ق ة تحقوكيفيددة إلدارة الموجودات المالية محم الصندوق بتحقيق األهداف اللكيفية قيا يم الكليمن التقيزء كج

 التدفقات النقدية.

 
ورات " أسوأ حالة" أو  خذ باالعتبار تصألا ن ودالتصورات المتوقعة  قوليةمدى معإلى  اليستند تقييم نموذج األعم
صندوق، ال يقوم لل تختلف عن التوقعات األصلية  ولي بطريقةثبات األة بعد اإلقدينلاقات فدت الت"حالة ضغط". إذا تحقق

 ج هذه المعلومات عنده يدرل ولكنعماألا وجودات المالية المتبقية المحتفظ بها في نموذجف المتصني الصندوق بتغيير
ً  راءهاية الناشئة حديثاً أو التي تم شالموجودات المالية المستقبل مييقت  .حديثا

 
العادلة، يتم يمة س الققييم أداءها على أساالتي يتم تالمتاجرة وض رغب االحتفاظ بها الية التي يتمالم اتودوجالمإن 

ة تعاقدية وال يتم حصيل تدفقات نقديتل اهب  يتم االحتفاظنها الرة ألالخسا أو حبلرل اخال  من دلةالعاقياسها بالقيمة 
 ودات مالية.جموع ولبي ةقدياعتة ديقن فقاتتفاظ بها لتحصيل تداالح

 
 عمولةواللغ المب فقط مدفوعات ألصل يةية التعاقدفقات النقدتدلاما إذا كانت يم تقي

ولي. تعرف عند اإلثبات األ ةيلاملدلة للموجودات االعا  يمةقلأنه اعلى  ي" األصللغ لمب"ا عّرفلغرض هذا التقييم، ي

األصلي   بطة بالمبلغرتملة ار االئتمانيقابل المخاطود وملنقة لزمنيلا ةميقلا بلقالغ م" على أنها مبمولةلع"اأو الفائدة

كاليف التة ولالسيو اطرخم) ليفوالتكا ىراألخية قابل مخاطر اإلقراض األساسنة ومة معيائم خالل فترة زمنيالق

 إلى هامش الربح.  ةفاضإلااإلدارية( ب

 

ار بدوق باالعتصنل ا، يأخذ لعمولةوات من المبلغ األصلي عادفط قفعد ت   يةقداعالت ةنت التدفقات النقديعند تقييم ما إذا كا

ى تغير إل ؤديي قدي قداتع طشرن ية تتضملاالم ت الموجوداتتقييم فيما إذا كانيشمل وهذا الشروط التعاقدية لألداة. 

م، يأخذ  يقيالت اذء ها ر جإ دنعوط. شرفلن تستوفي هذا ال عاقدية وإذا كان كذلكتدفقات النقدية التلا غلبمتوقيت أو 

  العتبار ما يلي:الصندوق با



 للدخل اإلضافي األهلي متعدد األصول  دوق صن

   ( ماليةلي الاأله شركة  مدار من قبل)

 حات حول القوائم المالية  إيضا

 م 2020بر سم يد  31في   منتهيةللسنة ال

 ( لكير ذ غ  ركذ ي  ألف لاير سعودي )مالم

12 

 

 ( يتبع ة )حاسبية الهاملمالسياسات ا -7
 

 (يتبع)لمطلوبات المالية واودات الموج 7-3

 تصنيف الموجودات المالية

 بع(ت)ي عمولةوالفقط مدفوعات ألصل المبلغ  ةيدقاعتلفقات النقدية اتدلاكانت  ما إذاييم قت
 

 ة. ات النقديمبلغ وتوقيت التدفق يرتغ ىإلدي تؤ قدتي ال لةمالمحت ثحدااأل -

   مالية.فعة الخصائص الرا -

 ؛ يدتمدوال الدفع المسبقشروط  -

ت يباترت :لاعلى سبيل المثات محددة )دوموج نة ميدنقة الصندوق بالتدفقات المطالب د منحتتي ال وطالشر -

 (؛ و دون حق الرجوع الموجودات

  .العمولة / ي ألسعار الفائدةورلدإعادة الضبط ا -د قوة للنينزمال لقيمةارات ا الخصائص التي تعدل اعتب -

 

 إعادة التصنيف 

الــه معأ جذودوق بتغيير نمصنلام فيها تي يقوال ةرفتولي، إال في الألتها ااإثبعد ب ليةامموجودات الف التصني ةال يتم إعاد

 ت المالية.إلدارة الموجودا

 

 لية ت المااالنخفاض في قيمة الموجودا

 كلفة المطفأة لتباجة مدره الالخاصة ب المالية جوداتبالمووقعة المرتبطة لمتمانية ار االئتالخسائ ميقيتب لصندوقم اوقي

احتمالية متوقعة المرتبطة بلا ةينالخسائر االئتما  ىللمخصص إ هذا ا تندسيو عية للمستقبل.تطلرة الظالناس أسعلى 

 نشأتها.مخاطر االئتمانية منذ رة في الزيادة كبياك هن يكن لم مة ماقادال شهراً ي عشر االثن  على مدىالتعثر في السداد  
 

 ليةلماتصنيف المطلوبات ا
ة العادلة من  ميقلاب طلوبات ماليةم اهعلى أن فتصنلم ما  ةفأتكلفة المطة بالماليال هباتطلوم نيفصتوم الصندوق بقي

 الخسارة.  لربح أوخالل ا
   

 ألولياإلثبات والقياس ا

اريخ الذي  لتا وهول، ولتداأو الخسارة في تاريخ ا لعادلة من خالل الربح القيمة االمالية بات جودلموللي وت األباثإليتم ا

األخرى في   المطلوبات الماليةو ةيلامالموجودات ال اتبث. يتم إلألداةية دقعاي األحكام التا فطرفً  قوندالصه في حبيص

ف المعاملة العائدة العادلة زائداً تكالي بالقيمة ام الماليلتزاالأو  اليمل الألصل ياألوللقياس التاريخ الذي نشأت فيه. يتم ا

 الخسارة.أو  ل الربحمن خاللة دالعصنف بالقيمة االمغير  دنلبة لسببالن ه أو إصداره،اءتناق إلىاشرة مب
 

 حقاللا سايالق

صافي األرباح  م إثباتلعادلة. يتة اقيمبالقاً حال سهاايقيتم  لخسارةالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو ا

ير غو قةمحق اح/)خسائر(أربضمن " ةارلخسا أو حبجنبي في الرألاصرف ر السائئر بما في ذلك أرباح وخأو الخسا

 ة الدخل الشامل.   مئقا يف من استثمارات، بالصافي"  قةحقم

 

ً قياس هذه الموجودات والمطلو الفعلية  لعمولة/ ا ئدةلفااة طريق خدامفأة باستلفة المطلتكبا ماليةبات اليتم الحقا

الدخل   ةمئمن قاض هاتباإثعن  فربح أو خسارة تم التوق أي أيضاً إثبات . يتملشاملف بها في قائمة الدخل اعتراواال

جودات  ياس الموم قيت خالله ذي من هي المبلغ ال  لموجودات المالية أو المطلوبات الماليةل "ةفأطمال ةفالشامل. إن "التكل

ً مدفوعات أصل ال ألوليند اإلثبات اة عاليالم مطلوباتة أو الليماال ً زائد مبلغ،ناقصا  ةالمتراكمة عموللا اً أو ناقصا

االستحقاق، ويتم تعديله، بالنسبة  بلغاألولي وم غلمبلا ي فرق بينفعلية ألال مولةلع/ ا ةدئافلاة يقطرم خداباست

 ص خسائر.خص م ية، ألالماليللموجودات 



 للدخل اإلضافي األهلي متعدد األصول  دوق صن

   ( ماليةلي الاأله شركة  مدار من قبل)

 حات حول القوائم المالية  إيضا
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 ( يتبعة )لهامية احاسبالسياسات الم  -7
 

 (يتبع)لمطلوبات المالية االموجودات و 7-3

 اإلثباتعن قف توال

، أو عند قيامه  لألصة من ا يدنقلا التعاقدية للتدفقات وقحقلا ءاتهان دنع يةمالإثبات الموجودات ال يتوقف الصندوق عن

جميع مخاطر ل ويتحتم بموجبها املة التي يالمع اللدية من خعاقتلاقدية ات النالتدفقبتحويل الحقوق للحصول على 

 طرمخاع ميبجظ تفام الصندوق بتحويل أو االحتي بموجبها ال يقوأو الهري، كل جواألصل المالي بشمنافع ملكية و

 على األصل المالي.  يطرةوال يقوم بإبقاء السي رهوجمنافع الملكية بشكل و

 

وزعة على  الدفترية الم)أو القيمة  ألصلرية لمة الدفتبين القيرق ثبات الفي، يتم إمالال  األصلإثبات عند التوقف عن 

ً تم الحصول عليه ناقصديد أي أصل جلك ي ذالمستلم )بما ف والمقابل التوقف عن إثباته(ي تم ل الذاألص جزء من ي  أ  ا

التي قام الصندوق  ة ة المحول الي ملاات ودوجالم هذه من ولة عمي أمة الدخل الشامل. التزام جديد مفترض( في قائ

 لة.منفص ودات أو مطلوباتإثباتها كموجالحتفاظ بها يتم بإنشائها أو ا

 

الخاص   ة المركز الماليمئاالتي تم إثباتها في قجودات ل الموحويبت تي بموجبها يقومالوامالت معيقوم الصندوق بإبرام 

كافة أو معظم تم االحتفاظ ب نها. إذا ة أو جزء ملجودات المحومولافع افة أو معظم مخاطر ومنلكنه يحتفظ إما بكابه، و

د يتم الي عنلتوقف عن إثبات االلتزام المباصندوق ال  ات المحولة. يقوما حينئذ ال يتم إثبات الموجودالمخاطر والمزاي

 ؤها أو انتهاؤها.غاالوفاء بااللتزامات التعاقدية أو ال

 
 المقاصة 

 الي؛ عندما وفقط عند وجود حقمئمة المركز الويدرج الصافي في قا بات الماليةلوطوالم تتم مقاصة الموجودات

موجودات مع سوية اليكون لدى الصندوق النية لت دماجة وعنمدرقانوني ملزم للصندوق بإجراء مقاصة للمبالغ ال

 ات في آن واحد. بالمطلوبات على أساس الصافي أو بيع الموجودات وتسديد المطلو

 

العادلة من خالل   لقيمةر من األدوات المالية بالخسائوا  الربح صافيوفات على أساس ررادات والمصيإلاعرض يتم 

 ف العمالت األجنبية.صر اح وخسائربالربح أو الخسارة وكذلك أر

 

 تمخصصا 7-4

ن مونتيجة ألحداث سابقة ي الصندوق التزام حالي قانوني أو تعاقدعندما يكون على العتراف بالمخصص يتم ا

كان تقدير مبلغ االلتزام بصورة وية هذا االلتزام ويكون باإلمع اقتصادية لتستدفقات خارجة لمناف لبمل أن يتطحتمال

 المخصص بخسائر التشغيل المستقبلية.موثوقة. ال يتم االعتراف ب

 

 حقوق الملكية لكل وحدة  7-5

ة لكل وحدة بقسمة م احتساب حقوق الملكيكل يوم عمل سعودي. يتفي الصندوق مفتوح لالشتراك واسترداد الوحدات 

 ة السنة.نهاي لقائمة فيافي قائمة المركز المالي على عدد الوحدات   المدرجةعائدة لمالكي الوحدات لكية القوق المح



 للدخل اإلضافي األهلي متعدد األصول  دوق صن

   ( ماليةلي الاأله شركة  مدار من قبل)

 حات حول القوائم المالية  إيضا

 م 2020بر سم يد  31في   منتهيةللسنة ال
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 ( يتبع امة )اسبية الهالسياسات المح -7
 

 وحدات مصدرة  7-6

ً للشروط دوات حقوق الملكية، ومطلوبات المالية أو أن اليصنف الصندوق األدوات المالية المصدرة ضم ذلك وفقا

 ات. ية لألدولتعاقدا

 

الكيها بصافي حدات مل هذه الووداد مصدرة. عند تصفية الصندوق، تخلالستر ات قابلةلدى الصندوق وحد

الوحدات القابلة  عطي ويتم تصنيفها بالتساوي من جميع النواحي ولها شروط وظروف متطابقة. تالمتبقية. الموجودات 

في موجودات الصندوق تتناسب مع حصة المستثمر في صا بقيمة د نقداً المطالبة باالسترداترداد المستثمرين حق لالس

 فية الصندوق. حال تصأيًضا في  وفي كل تاريخ استرداد 

 

 لمستردة على أنها حقوق ملكية عند استيفائها لكافة الشروط التالية: الوحدات ا يتم تصنيف

 

 ق؛الصندوندوق في حال تصفية من صافي موجودات الص ح المالك حصة تناسبيةتمن •

 لجميع فئات األدوات األخرى؛ف في فئة األدوات التي تخضع تًصن   •

 وات األخرى لها سمات متطابقة؛فئات األد األدوات التي تخضع لجميعي فئة المالية ف جميع األدوات •

 زاماً؛ و التصنيف على أنها التطلب ال تشتمل األداة على أي سمات أخرى تت •

بشكل جوهري على الربح أو الخسارة،   ة لألداة على مدى عمرها تستندة العائدلمتوقعالتدفقات النقدية اإن إجمالي  •

ة العادلة لصافي موجودات الصندوق المثبتة وغير ر في القيموجودات المثبتة أو التغيفي المغير في صاتأو ال

 داة. األ المثبتة على مدى عمر

 

ن حقوق الملكية الوحدات القابلة لالسترداد ضماسترداد ار أو عود مباشرة إلى إصداليف اإلضافية التي تيتم إثبات التك

 الشراء. تكلفة أو جزء من مباشرة كخصم من المتحصالت

 

 اةالضرائب/ الزك 7-7

ن دفع أي  فإن الصندوق م عفى م ودية،لنظام الحالي للزكاة وضريبة الدخل المطبق في المملكة العربية السعبموجب ا
ً على مالكي الوحدات وبة الدخل اوضريبدخل. ت عد الزكاة  زكاة وضريبة التالي ال يجنب لها أي مخصص في  لتزاما

 ة. ئم المالياالقو
 

 قة على األتعاب والمصروفات في قائمة الدخل الشامل. مضافة المطبإثبات ضريبة القيمة ال يتم
 

 ةاصالخ عمولةال ومصروف دخل 7-8

لوبات من موجودات مالية ومط ةولل الشامل من عماردة في قائمة الدخ العموالت الخاصة الو دخل ومصروفتتألف 

 الفعلي.   ولةالعم / معدل الفائدة المالية مقاسة بالتكلفة المطفأة واحتسابها على أساس

 

قدية المستقبلية مقبوضات التدفقات النات ومدفوع الفعلي هو المعدل الذي بالتحديد يخصم / العمولة إن معدل الفائدة

 مالية.توقع لألداة الدرة خالل العمر المالمق

 للموجودات المالية؛ أو القيمة الدفترية •

 لية.التكلفة المطفأة للمطلوبات الما •
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 ( يتبع ة )مالها السياسات المحاسبية -7
 

 (يتبعة )صالعمولة الخا ومصروف دخل 7-8

جمالية  لدفترية االمة االفعلي على القي لة/ العمو معدل الفائدةالخاصة، يتم تطبيق  ةلعموالروف دخل ومصعند احتساب 

لفة المطفأة للمطلوبات. وبالنسبة كال تكون الموجودات منخفضة القيمة االئتمانية( أو على الت للموجودات )عندما

ادات دخل لها، يتم احتساب إير وليبات األلموجودات المالية التي أصبحت منخفضة القيمة االئتمانية بعد اإلثل

مطفأة للموجودات المالية. إذا لم تعد الموجودات  الفعلي على التكلفة ال لة/ العمو دةلفائخاصة بتطبيق معدل االعموالت ال

 الخاصة يعود إلى األساس اإلجمالي. ولةاحتساب دخل العم نخفضة القيمة ائتمانياً، عندئِذ فإنالمالية م

 

 دارةاإل أتعاب مصروفات 7-9

 الصلة.  دمات ذاتعند تنفيذ الخ  قائمة الدخل الشاملات أتعاب اإلدارة في يتم إثبات مصروف

 

 الدائنة األخرى  رصدةواألات المستحقة المصروف  7-10

بالتكلفة المطفأة ى بالقيمة العادلة والحقًا يتم قياسها رخفات المستحقة والمطلوبات األروللمص يتم اإلثبات األولي

 معدل العمولة الفعلي.يقة تخدام طرباس
 

قرير المالي والتعديالت عليها المطبقة جنة المعايير الدولية للتيدة وتفسيرات للتقرير المالي الجدالمعايير الدولية ل 7-11
 بواسطة الصندوق

  1فترات التقرير السنوية التي تبدأ في فيما يلي التعديالت على معايير المحاسبة والتفسيرات التي أصبحت سارية على 

لك التاريخ. قدر مدير الصندوق أن التعديالت ليس لها تأثيراً جوهرياً على القوائم المالية  م أو بعد ذ2020يناير 

 للصندوق.

 

 المعايير/ التفسيرات والتعديالت

 تعريف األعمال – 3تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 
 األهمية النسبية تعريف -8اسبة الدولي  ومعيار المح 1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

 تعديالت على الَمراجع حول إطار المفاهيم في المعايير الدولية للتقرير المالي.

تصحيح   -7لمالي والمعيار الدولي للتقرير ا 39ومعيار المحاسبة الدولي  9تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 

 1لمرحلة ا –المؤشر المرجعي لمعدل الفائدة 
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 ( يتبع لهامة )ا ت المحاسبيةسياساال -7
 

 المعايير الصادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد 7-12

ندوق. ويعتزم صة للالي ى تاريخ إصدار القوائم المك حتلالمفعول بعد وذغير سارية ما يلي المعايير الصادرة ولكنها يف

 ح سارية المفعول.عندما تصب الصندوق تطبيق هذه المعايير

 

 

 والتعديالت المعايير/ التفسيرات  

 
 

 البيان 
يسري مفعولها اعتباراً من الفترات  
 التي تبدأ في أو بعد التاريخ التالي 

تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 

16 

 م2020يونيو  1  19-امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد

 م2023ناير ي  1 عقود التأمين  17المعيار الدولي للتقرير المالي 

 م2022يناير  1 تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداولة   1على معيار المحاسبة الدولي تعديالت 

 م2022يناير  1 تكلفة إتمام عقد  -تها عقود متوقع خسار 37تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

، 9تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 

ولي  ، والمعيار الد39ولي ومعيار المحاسبة الد 

، والمعيار الدولي للتقرير 7للتقرير المالي 

 16والمعيار الدولي للتقرير المالي  4المالي 

 -تصحيح المؤشر المرجعي لمعدل الفائدة 
 2المرحلة 

 م2021يناير  1

الممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصالت قبل   16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 
 دام المقصود االستخ

 م2022يناير  1

 م2022يناير  1 الَمراجع حول إطار المفاهيم 3المعيار الدولي للتقرير المالي تعديالت على 

 

 للصندوق.ة ى القوائم الماليوالتفسيرات الواردة أعاله ال ي توقع أن يكون لها تأثيراً هاماً علعايير المعدلة إن الم

 

م، بعض التعديالت على الئحة صناديق 2021س مار 1سوق المالية في باإلضافة إلى ذلك، أصدرت هيئة ال

وقواعد هيئة السوق المالية. إن هذه التعديالت لها االستثمار ومعجم المصطلحات المعرفة المستخدمة في لوائح 

ً بعملية بتقييم التأثير، إن وجدت، 2021مايو  1من  اعتباراتواريخ سريان  لهذه م. يقوم مدير الصندوق حاليا

 لقوائم المالية للصندوق.التعديالت على ا

 
 النقد وما في حكمه  -8

 جيد.ائتماني  صنيفت ذو يحلمنك دى بها لتفظ بالمحصدة البنكية راأليتمثل في 

 

 استثمارات  -9
 

ر ديسمب 31  

 م2020

ديسمبر  31

 م 9201

    

العادلة من خالل الربح أو   بالقيمة مقاسة استثمارات

 الخسارة
 أ(

135,450 162,449 

 199,921 150,707 ب( المطفأةاسة بالتكلفة مق استثمارات

  286,157 362,370 
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 ( عيتب )  استثمارات -9
 

 ارةأو الخس الربحالل خة من ارات مقاسة بالقيمة العادلمستثا -أ

 

 تضمن التالي: تة الخسار أو الربحل القيمة العادلة من خالب مقاسةاستثمارات 

 م2020ديسمبر  31 

 

إجمالي  % من

 االستثمار

 عادلةال ةالقيم التكلفة دلة(العا لقيمة)ا

     (عالقةأطراف ذات ) ق دير الصندومن م مدارةصناديق 

 18,383 18,309 6.18 بالدوالر االمريكي   المتنوعاألهلي صندوق 

 صندوق األهلي للمتاجرة بالريال السعودي  
12.72 37,677 37,862 

 2,114 2,112 0.71 لعالمية متاجرة اصندوق األهلي لل

 17,501 17,481 5.88 دي  وصندوق األهلي للمتاجرة بالريال السع

 4,000 4,000 1.34 صندوق األهلي كابيتال للصكوك  

 4,016 4,000 1.35 ( الثانية1صندوق األهلي كابيتال للصكوك ذات الفئة )

    

    اولة المتد دقنلا ديق صنافي  رااستثم

 18,549 18,900 6.23 سي سي  جي اتيل جي 

 9,100 6,887 3.06 ريت

  استثمارات أخرى
  

 23,925 28,878 8.03  شهادة

 45.51 138,244 135,450 
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 ( عتب يثمارات ) است -9

 

 (بعيت) سارةالدخل أو الخخالل لة من يمة العادلقاستثمارات مقاسة با -أ

 م 2019ر ديسمب 31 

 

% من إجمالي 

الستثمار ا

 عادلة ال القيمة التكلفة ادلة( الع القيمة)

    (عالقةأطراف ذات ) الصندوقصناديق مدارة من مدير 

 36,626 36,094 10.10 دوالر األمريكيلبا ةتاجرللماألهلي المتنوع  صندوق

 19,209 18,719 5.30 يال السعودي ربال المتنوع للمتاجرة هلياأل صندوق

 14,587 14,237 4.02 ةة العالميصندوق األهلي للمتاجر

االستثمار العقارية ي القابض لصناديق صندوق األهل

 3,291 3,534 2.03 ولة المتدا

    

    

    لة متداولا دنقيق  الصنادفي  رماثاست

 34,149 31,975 9.42 تنوعخليج الملور اق آشمصندو

 6,786 6,180 4.18 يت السعودية ردوى ج

    

    رىخات أرتثمااس

 28,885 28,878 7.97  ادةهش

 18,916 18,900 5.22 إي إل ليسينج  جايدنس أي تي

 48.24 158,517 162,449 

 

 طفأةلتكلفة المات مقاسة بمارااستث -ب

 م 2019ديسمبر  13 م2020ديسمبر  31 

   

 191,029 169,602 استثمارات في صكوك

 9,034 -- رابحةفي عقود ماستثمارات 

 (142) (18,895) ةمتوقعلا ماناالئت رائمخصص خس ناقص:

 199,921 150,707 ه المطفأ المقاسة بالتكلفة تراااالستثم صافي
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 دات الوح معامالت -10

 لي:ي تتلخص كما السنةخالل  ت الوحداتالمعام

  ديسمبر 31في  ةللسنة المنتهي 

 م2020 

 ف(باآلال )وحدات

 م 2019 

 (فدات باآلال)وح

    

 343,971  336,112 سنةاية الدوحدات في بال

    

 105,080  102,381 مباعة لاوحدات ال

    

 (112,939)  (93,586) مستردة ال توحداال

    

 (7,859)  8,795 ل السنة في الوحدات خال( نقصلا) الزيادة / صافي

    

 336,112  344,907 ت في نهاية السنةالوحدا

 

م:  2019) %53.53 ايمثلو (مسةبر خكأ م:2019) حداتو يمالك، فإن أكبر خمس م2020ر بديسم 31كما في 

 وق.من وحدات الصند (58.91%

 

 تسوية التغيرات في حقوق الملكية  -11
 
ندوق بإحتساب مخصص االنخفاض م، يقوم الص2017ديسمبر  31فقًا لمتطلبات تعميم هيئة السوق المالية بتاريخ و

كلفة المطفأة باستخدام نموذج الخسارة المتكبدة، سها بالتي يتم قياتالارات في أدوات الدين ة فيما يتعلق باالستثمفي القيم

قياس المخصصات باستخدام طريقة الخسائر االئتمانية المتوقعة. وقد  9بينما يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي 

ووفقًا داولة"( لكية المتماللسوق المالية )"حقوق ة وفقًا لتعميم هيئة اإلى اختالف بين حقوق الملكية المحسوبأدى ذلك 

)"حقوق الملكية المسجلة"(. يتم تصنيف وحدات الصندوق المصدرة   9لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي 

يوضح الجدول التالي  فهي تعادل القيمة المتبقية للصندوق. ، وبالتالي 32كحقوق ملكية وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي 

  لكية المتداولة للصندوق:حقوق المالمسجلة و يةتسوية بين حقوق الملكال
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 ة تسوية التغيرات في حقوق الملكي -11

 

 

 قة الذات عراف طأرصدة أالت واممع -12
 

الطرف اآلخر السيطرة على قدرة على ألحد األطراف الاف ذات عالقة إذا كان تبار األطراف على أنها أطريتم اع

 تشتمل األطراف ذات العالقة الية والتشغيلية.أو ممارسة التأثير الهام على الطرف اآلخر عند اتخاذ القرارات الم

م لمدير  مدير الصندوق والشركة األ بالصندوق على مدير الصندوق والصناديق األخرى المدارة بواسطة
 الصندوق.

 قةاليعة العطب الطرف ذو العالقة

 قدونمدير الصشريك  اري جي التهلاألبنك لا

 دوقالصن يرمد الية شركة األهلي الم

 كابيتال حامل الوحدات/ الصناديق المدارة بواسطة األهلي ظل المتحفتعدد األصوم هليألوق ادصن

 ابيتالات/ الصناديق المدارة بواسطة األهلي كحامل الوحد ألصول المتوازناألهلي متعدد اصندوق 

 التحامل الوحدات/ الصناديق المدارة بواسطة األهلي كابي نمولل  دد األصولمتعندوق األهلي ص

 التحامل الوحدات/ الصناديق المدارة بواسطة األهلي كابي هلي للتكافل  األكة رش

 

 خرىت أفامصرورة وداأتعاب إ

ا يحدده مدمات حسبلخهذه ا مقابل يبشكل يومارة تعاب إدأ الصندوقالصندوق. يحتسب  مدير قبلندوق من ار الصدي

ما كيومي لالصندوق ا ةملكيحقوق  في السنة من %1 وز المعدل األقصى السنوي بواقعابحيث ال تتج مدير الصندوق،

 .منصوص عليه في أحكام وشروط الصندوقهو 

 

قيق و  مراجعة والتدبأتعاب الالمنفقة نيابةً عن الصندوق والمتعلقة لصندوق استرداد المصروفات كما يحق لمدير ا

الحد األعلى لمبلغ هذه   قتصرالحفظ واالستشارات ومصروفات معالجة بيانات واألتعاب األخرى المماثلة. ي

نة من حقوق ملكية الصندوق % في الس1صندوق على نسبة الذي يستطيع مدير الصندوق استرداده من ال المصروفات

مدير الصندوق على أساس قيمتها الفعلية، التي يتحملها وفات من قبل هذه المصرفي أيام التقييم المعنية. تم استرداد 

 مدير الصندوق.

 

 

ديسمبر  31

 م2020

ديسمبر  13

 م 2019
 365,115 354,149 حقوق الملكية المسجلة للصندوق  

تمانية المتوقعة يضاف: مخصص الخسائر االئ  18,895 142 

 373,044 365,257 

لمتكبدة ئتمانية اائر االمخصص الخسيخصم:   (7,372) -- 

   

 365,257 365,672 حقوق الملكية المتداولة للصندوق 

   

وحدات المصدرة عدد ال  344,907 336,112 

   

كية المتداولة لكل وحدة للصندوق الملحقوق   1.0602 1.0867 
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 )يتبع(   قةالذات عراف طأرصدة أالت واممع -12
 

 ة ق ات عالمع أطراف ذ امالتمع

 لية، انها في هذه القوائم المتم االفصاح ع بخالف المعامالت التي ،ليةتالات المعامالفي ندوق ، دخل الصنةسلا خالل

وط وأحكام الصندوق أساس شرامالت على ذه المعهية. تم تنفيذ يادالعتلعالقة في سياق األعمال اطراف ذات ااألمع 

 . دوقنرة الصالصلة من قبل مجلس إداراف ذات جميع معامالت األطموافقة على المعتمدة. تتم ال

 

 تفظ بها حت ميمة وحداق  ت العاممبلغ الم  

 م 2019 م2020 التالمعام ةعيطب ةالطرف ذو العالق 

 31ي كما ف 

 م2020 ديسمبر

 31كما في 

 م 1920 برديسم

      

   3,730 3,766 ب إدارةتعاأ ألهلي المالية كة اشر

     

     

ة  مصروفات مدفوع

 -- -- 443 625 بة عن الصندوق بالنيا

      

هلي متعدد وق األصند

 ظل المتحفاألصو

   11,525 54,913 ت  اك للوحدارتشا

     

 60,773 59,312 3,924 -- د للوحداتسترداا

      

هلي متعدد صندوق األ

 زن المتوا لاألصو

   181 -- لوحدات  اشتراك ل

     

 78,731 50,296 -- 27,382 اتاسترداد للوحد 

      

 ددمتعهلي دوق األصن

 مولنلاألصول 

   905 3,000   تحداوتراك للاش

     

 7,620 10,408 -- -- تسترداد للوحداا

      

4,0001 7,000 اك للوحدات  راشت فـل شركة األهلي تكا    

     

130,19 15,940 750 9,800 داد للوحداتاستر  
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 ليةااطر المإدارة المخ -13

 

 يةالمخاطر المال عوامل 13-1

ان، متئاللسوق، ومخاطر ااطر امخ شملت لماليةا رخاطة من الممتنوع ةضه لمجموعق تعرصندوطة النشإن أ

 .يةاطر التشغيلمخاللسيولة وومخاطر ا

 

وق وهو ى مدير الصنددوق علخاطر. يشرف مجلس إدارة الصنالمية تحديد ومراقبة مسؤول مل مدير الصندوقيتح

 دوق. صنعامة للل في النهاية عن اإلدارة السؤوم

 

  ارة الصندوق. مجلس إد قبل ن م عةالحدود الموضو أساس ول على مقام األلا في والتحكم راقبةملد مخاطر اتحدي يتم

له للمخاطر  ، وتحماستراتيجيات أعماله العامة حددالخاصة به التي ت ألحكاموثيقة الشروط واق على يحتوي الصندو

 مار.ت االستثاداإرشماشى مع ما يتب ن المحفظةتواز عادةات إلاءخاذ إجرالمخاطر العامة وملزمة بات ارةفلسفة إدو

 

 مخاطر السوق 13-1-1

 

صرف العمالت ار مثل أسعار العمولة وأسع في أسعار السوق تغيراتمخاطر التأثير المحتمل لل لسوق" هيطر ااخ"م

 . ةيمالة أدواته الوق أو قيمنددات الصعلى إيراالتي لها تأثير زائد، ئتمان الهم وهامش االر األساألجنبية وأسعا

 

 ةاألجنبي التعملاصرف  ر سعرخاطم (أ

 

 بب التغيراتلية بسة التدفقات النقدية المستقبلية ألداة ماقيم مخاطر تقلبنبية هي األج تماللعاصرف سعر ر طخام

 مقومة بالعملة األجنبية.ال المالية ة وتنشأ من األدواتبيت األجنأسعار صرف العمال في

 

 . سعوديل الايالرب تتم تهامالعمم ث أن معظحي يةألجنبا مالتعلقة بالعمت ةير جوهرأي مخاط  ى الصندوقلد يوجد ال

 

 العمولة معدلب( مخاطر

 

لة لألدوات  مة العاداة المالية أو القيلألدتقبلية ات النقدية المسالتدفقتقلب قيمة  مخاطرفي  تتمثل العمولةدل مع مخاطر

 ة السوق.لوعم التمعدت في ب التغيراسبثابتة بالمالية للقسيمة ال

 

نقطة   10م: 2019ة أساس أقل )نقط 10د كانت لتاريخ قلك اذ في فائدةالار أسع تنكا ، إذام2020بر سميد 31في 

م:  2019)  سعوديلايرمليون   0.162 أقل بـ يكوننة سبح للساألخرى، فإن الر تغيراتجميع المات ع ثبأساس أقل( م

ى(، أساس أعل ةطنق 10م: 2019لى )أع قطة أساسن 10لربح ا تمعدالانت ا كذ. إل( أقوديلاير سعن مليو  0.200

مليون   0.200 :م2019) لاير سعوديمليون  0.162ن خرى، فإن الربح كان سيكوتغيرات األالم جميعبات ث عم

 (.لاير سعودي
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 (يتبع )ة المخاطر المالية إدار  -13

 

 (تبعي) اطر الماليةالمخ لعوام 13-1

 

 (عيتبالسوق ) مخاطر 13-1-1

 

 سعار( مخاطر األج

 

رات في أسعار ا بسبب التغياة مالية للصندوق مب قيمة أدذلية تذبااحتمي ثلة فاطر المتمخمال سعار هياأل اطرخم

الشك في  بشكل أساسي عند ار تنشأ دة. إن مخاطر األسعة في معدل أسعار الفائة والحركبيصرف العمالت األجن

 الصندوق لدى جدي، يوركز المالملة اريخ قائمتا في امدوق. كيملكها الصنتي لاية ات المالقبلية لألدوتر المسسعااأل

 .صناديق مشتركة  في ستثماراتا

 

ال أن يغير في ن االحتمبسبب تغير منطقي م ة العادلة لالستثماراتفي القيمر نتيجة للتغي حقوق الملكيةر على إن التأثي

 ا يلي:ثابتة هي كمات ريمتغجميع ال ات، مع بقاءرستثمالال قوق الملكيةح

 

 م 2019ديسمبر  13 م2020مبر ديس 31 

     

 16,245 %10± 13,450 %10± ملكيةى حقوق اللاألثر ع

 

 مخاطر االئتمان 13-1-2

 

  ر ف اآلخلطررة مالية لاة مالية في خسادأ  أن يتسبب أحد أطرافمخاطر ائتمانية، وهي مخاطر الصندوق ل يتعّرض

 .نكأرصدة البو مدينة،ال دةصرواأل ستثماراته،اظة نية لمحفئتماا طرق لمخاعّرض الصندو. يتماتزوفاء بالبسبب عدم ال

 

مخاطرة  حسنة. يسعى الصندوق للحد منذات سمعة  عقود األدوات المالية مع أطراف دوق هي إبرامإن سياسة الصن

مر لمستا يموالتقيابلة محددة ف مقارأطمالت مع لحد من المعااانية وئتمتعرضات االخالل مراقبة ال نم االئتمانية

 ابلة.مقال فرالألطالئتمانية اءة للكفا

 

 (ةالمتوقع يةاالئتمان رئخساباستخدام وحدة ال)لعام ( النهج اأ

 

تم  يي لم توالأدوات دين  المالية التي هي ت لمتوقعة على األدوار االئتمان اصصات لخسائق بإدراج المخيقوم الصندو

 خسارة. ال ح أوالل الربمن خة لدقياسها بالقيمة العا

 

ستثناء مر الزمني باتوقعة على أساس الع ئتمان المسارة االاوي خيس مبلغرة بلخساا تصصاس مخبقياة وعجمتقوم الم

 شهراً: 12على مدى تمان متوقعة بخسارة ائ تي يتم قياسهاما يلي وال

 

 لمالي، ولتقرير اخ اتاريدنية في ر متاطخمتحديدها على أنها ذات  مين يتدات مالية كأدو ستثمارات بأوراقا •

 األولي بها. وهرية منذ االعترافا بصورة جن بخصوصهئتمااال خاطراد متزد لم خرىية أمال اتدوأ •
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 (يتبع لمالية )إدارة المخاطر ا -13
 

 (يتبعلمالية )المخاطر ا عوامل 13-1

 

 (يتبعان )مخاطر االئتم 13-1-2

 

 (تبعي) (ةالمتوقع يةاالئتمان رئخساباستخدام وحدة ال) مج العالنها (أ

 

والتي لم يتم  هي أدوات دين  الية التياألدوات الم وقعة علىتمان المتئاال ائرلخس تاصص اج المخإدرب وم الصندوقيق

 خسارة. ال بح أوبالقيمة العادلة من خالل الرسها قيا

 

ستثناء با مر الزمنيلى أساس الع ع ة االئتمان المتوقعةسارخيساوي  لغة بقياس مخصصات الخسارة بمبوعتقوم المجم

 شهراً: 12مدى  توقعة علىم مانائتارة سخب قياسها يتمي ا يلي والتم

 

 لتقرير المالي، وخ اتاري لى أنها ذات مخاطر متدنية فيها عات دين يتم تحديدراق مالية كأدومارات بأواستث •

 ا.هاألولي ب نذ االعترافم خصوصها بصورة جوهريةن بااالئتم طرات مالية أخرى لم تزداد مخا دوأ •

 

ئتمان صنيف مخاطر االما يكون تن متدنية عندطر ائتماا ذات مخاهنى أعل نفتص   تيلدين الت اداالصندوق سنيعتبر 

 ".ثمارتساالجة تعريف المفهوم العالمي ل "درمع  لها يتوافق

 

في ر ثحداث التعي تنشأ عن أتلمن خسائر االئتمان ازء جاً هي رشه 12ئتمان المتوقعة على مدى الإن خسائر ا

 الي.قرير المتاريخ الت دبع راً شه 12  لتملة خاللمحا ات الماليةاألدو

 

 ية:تالات الملة تمثل هيكل أحكام المتغيرلمحتخسائر االئتمان ائيسية في قياس  دخالت الرإن الم

 احتمال التعثر •

 ارة من التعثر المفترضخس •

  ثرلتعللتعرض ار مخاط •

 

 لي:كما ي 9 ير الماليرقللتلي الدو رياية المعنهجلماحل وفقاً ثالث مر في ه الماليةنيف موجوداتصتيقوم الصندوق ب

 

مانية منذ نشأتها. ئتة االها بصورة جوهرية من حيث الجوديمتق دهورتالتي لم ت وجودات المالية الم-( 1)  المرحلة •

 .اً شهر 12ى مدى لعى احتمالية التعثر  علءً مة بنالقيم تسجيل مخصص االنخفاض في ايت

نشأتها. انية منذ لجودة االئتممن حيث ارة جوهرية وبص يمتهاق ترهودتتالتي ية مالوجودات الالم-( 2)لة المرح •

العمر الزمني. يتم ى ان المتوقعة على مدماالئتفي القيمة استناداً إلى خسارة ض جيل مخصص االنخفايتم تس

 .نيعمر الزمال ىر على مداحتمال التعث ىلالقيمة استناداً إض في االنخفاصص تسجيل مخ

باالعتراف تقوم المجموعة ، جوهرية بصورة قيمتهاانخفضت  مالية التيلت اوجوداللم بةبالنس- (3)حلة المر •

 مان المحتملة.ئتالزمني لخسائر اال رالعم نخفاض في القيمة استناداً إلىاالبمخصص 

 

ً فيق أيأخذ الصندو ن اتمطر االئمخافي  الجوهري لالنخفاضها مفي تقيي وقعة مستقبالً تمتبار المعلومات الاالع يضا

 .المتوقعة ائر االئتمانقياس خس إضافة إلى اأتهنذ نشم
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 (يتبع إدارة المخاطر المالية ) -13

 

 (يتبع)المخاطر المالية  عوامل 13-1

 

 (يتبعمان )ئتمخاطر اال 13-1-2

 

 لمتوقعةاتمان ئاالب( قياس خسارة 

 

 تي:كاآلاسها قي ميتح حدوثها ورجلمحتملة واتمان المالئاقعة هي خسائر ان المتومتإن خسائر االئ

 

نواقص ميع الر المالي تعتبر كقيمة حالية لجقريالئتمان في تاريخ التيها قيمة ا تنخفض فالية التي الت المجوداالمو •

ً للعقد والتلحقة لتلمسفرق بين التدفقات النقدية ا الالنقدية )أي   صندوقال  عيتوقدية التي قات النقفدمنشأة وفقا

 ، و) اهحصول عليال

الي القيمة إجم مالي: تمثل الفرق بين لتقرير الفي تاريخ ااالئتمان  ا قيمةفيهي انخفضت تال مالية ال تداالموجو •

 مستقبلية المتوقعة.الللتدفقات النقدية  لحاليةاالدفترية والقيمة 

 

 ة. ض في القيمخفا ناضعة لالالية الخالم األدوات-ئتمان اطر االخمه الحد األقصى للتعرض لال أدنولجديوضح ا

 

 

 م2020 ديسمبر 31 ما فيك

 31ي كما ف

 م 2019ر ديسمب

 (1)المرحلة  

خسارة االئتمان 

  12عة لمدة المتوق

 شهراً 

 (2)المرحلة 

االئتمان خسارة 

ى مدالمتوقعة 

 العمر

 (3)المرحلة 

تمان ئاالة خسار

لمتوقعة مدى ا

 اإلجمالي ليامإلجا العمر

اسة مق تاستثمارا

 200,063 169,602 18,758 -- 150,844 فأةلفة المطاتكب

مخصص 

ية راالئتمانئالخسا

 (142) (18,895) (18,815) -- (80) قعةالمتو

إجمالي القيمة 
 199,921 150,707 (57) -- 150,764 الدفترية
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 (ع يتب) رة المخاطر الماليةإدا -13
 

 (يتبعلية )ماالمخاطر ال لامعو 13-1

 

 (يتبعن )امخاطر االئتم 13-1-2

 

 (بعتي) توقعةالمئتمان اال رةسا( قياس خب

 

مانية ار الجودة االئتدت ى أساس األطراف المقابلة.علت رائتماني لمحفظة االستثماز االق التركيدويراجع مدير الصن

 31 يواس اند بي وفيتش، أيهما أقل. فدي لكل من موو ةلخارجيامانية الئتاستخدام التصنيفات اللموجودات المالية ب

 تالية:مان الية االئتوق استثمارات من نوعدنلصان لدى اك ،م2019 سمبردي  31و م2020ديسمبر 

 

 لنسبة االستثمار  يتمانالتصنيف االئ

 م 2019ر ديسمب 31 م2020 رديسمب 31 

   

 %16 %4 -أ

 %17 %10 أ

 -- -- أ+

 %15 %18 - ب ب

 -- %7  +ب ب 

  %11 ب+ب ب 

 %7 %18 ب ب ب 

 %17 %10 -ب ب ب

 100% 100 %  

 

 قعةوان المتئتمالاخسارة  صمخص

 
 وككصال –أة المطف بالتكلفةاستثمارات مقاسة 

 

 :المقاسة بالتكلفة المطفأة تخسائر االستثمارافي  اتوضح الجدول التالي التغيري

 (1)المرحلة  

خسارة 

 نااالئتم

 عة لمدةالمتوق

 شهراً  12

 (2)المرحلة 

خسارة 

االئتمان 

قعة ومتلا

 العمرمدى 

 (3)ة لمرحال

 ةراخس

ئتمان الا

وقعة مدى تالم

 جمالياإل العمر

     

يناير  1وقعة  كما في ة المتالخسارة االئتماني

 م2020

142 - - 142 

 18,895 18,815 - (62) اليةت في الموجودات المالتغيرا صافي

 19,037 18,815 - 80 م2020برديسم 31كما في لخسائر اصص مخ
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 (ع بيت) ليةاالم طرخاالم ةإدار -13
 

 (يتبعية )للمامخاطر الا لمعوا 13-1

 

 مخاطر السيولة 13-1-3

 ه بالكامل اتمطلوبقدية كافية لتسوية د نقدرة الصندوق على توليد موار مهي المخاطر المتمثلة في عد لسيولةمخاطر ا

ً بشروط بذلك فقط القيام  قاقها أوعند استح  .تكون غير مالئمة جوهريا

 

ا ل سعودي، ومن ثم، فإنهم عمكل يو دادها فيراستلوحدات وي افاالكتتاب  لىعدوق لصناكام وأح روطشنص ت

متطلبات دوق بمراقبة األيام. يقوم مدير الصن ذهاألسهم في ه مالكيترداد أموال ساض لمخاطر السيولة الخاصة بتتعر

جديدة  كاتاخالل اشتر من وذلكأ، رد تطي قتال تطلوبامأموال كافية للوفاء بأي توافر  التأكد منن طريق ع السيولة 

    الصندوق. ريقصيرة األجل حصل عليها مد سهيالتأو عن طريق اقتراض ت تثمارة االسفية محفظصو تأ

 

على تصفيتها خالل در يكون قا نيتوقع أ يلية التالماراق ثمار في األوستاطر السيولة من خالل االوق مخديدير الصن

 .قصيرةفترة زمنية 

 

 لي:يا ودات كمجمولل يدعاقالت حقاقإلستا

 

 

 

 

 

 

 يمالاإلج

ريخ تا
 استحقاق 

 ر محددغي
 5أكثر من 

 سنوات 3-1 سنوات 5-3 تسنوا
-رهستة أش

 ة نس
تة حتى س
 أشهر

 

        

 كمها في حقد ومن -- -- -- -- -- 68,357 68,357

        
               

150,707 -- 61,778    46,964      41,965 -- -- 
ي ف تثمارسا

 كصكو
        

  135,450  
 

  135,450  
 -- -- -- -- -- 

مقاسة  أستثمارات
لعادلة من  ة االقيمب

  خالل الربح
 ة خسارلوا

        

58 -- -- -- -- -- 58 
 مدينةأرصدة 

 خرى  أ
        
               

354,572   203,807 61,778 46,964 41,965 -- 58 
مبر ديس 31

 م2020

        

366,326 166,228 67,739 53,054 42,600 19,501 17,204 
يسمبر د 31

 م 2019
        



 للدخل اإلضافي األهلي متعدد األصول  دوق صن

   ( ماليةلي الاأله شركة  مدار من قبل)

 حات حول القوائم المالية  إيضا

 م 2020بر سم يد  31في   منتهيةللسنة ال

 ( لكير ذ غ  ركذ ي  ألف لاير سعودي )مالم

28 

 

 (يتبع ) ةإدارة المخاطر المالي -13
 

 (يتبعلية )االمالمخاطر  عوامل 13-1

 غيليةتشمخاطر  13-1-4

ب ابساألمن  ةعنوة متمجموع عنالناتجة ة شرباالم غيرالمباشرة أو  ارةر الخسهي مخاط التشغيليةر مخاطالإن 

دمة  م خمقدا لدى يً سواء داخليًا أو خارج  قصندوشطة الالتحتية التي تدعم أن والتكنولوجيا والبنية ياتالمرتبطة بالعمل

 عن ل تلك الناشئةمث لمخاطرة والعمالت والسوق االئتمان والسيولا خرى غيروامل الخارجية األلعا ندوق ومنالص

 ة.ظيميوالتن يةالقانون اتلبتطالم

 

ئر المالية واألضرار  االخسحد من تحقيق التوازن بين ال خاطر التشغيلية من أجل المالصندوق في إدارة  فدهل يتمث

   حدات.وائد لحاملي الوع ي توليدستثماري المتمثل فالا قيق هدفهتح ه فيمعتبس تلحقتي لا

 

يتم  وق.مجلس إدارة الصند قتاعى ع علقتة غيلير التشاطعلى المخة ابرقذ النفية عن تطوير وتيسية الرئإن المسؤولي

دى ل اتوالعملي ابطالضومل يش ، والذيةدارة المخاطر التشغيليام إلار العة عن طريق تطوير المعيدعم هذه المسئولي

 :تاليةال مجاالتمقدمي الخدمة، في الويات الخدمة مع ستإنشاء ممقدمي الخدمة و

 

 ءاتراجواإل قابةلرا وثيقت      -

 ـل تبامتطل -

 والمسؤوليات؛بين مختلف الوظائف واألدوار ات ئم بين الواجبلمالا ل صلفا •

 امالت؛ والمع ةراقبوية ومتس •

 جهها،اي تويلية التشغالتخاطر للمالدوري  التقييم •

 المخاطر المحددة؛  جراءات لمعالجةاإلضوابط وكفاية ال -

 ؛رىاألخنونية قاات المتطلبالو يميةتنظللمتطلبات ال ثالمتاال -

 الطوارئ؛ ططخ رويتط -

 والتطوير المهني؛ ريبالتد -

 وال؛ ألعمايير اايير األخالقية ومعالمع -

 .المخاطر ضتخفي -
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 )يتبع(19-وفيدسبب جائحة كاالعتبارات ب 13-1-5

 

مية حيث تشهد العديد من المناطق الجغرافية "موجة ثانية" من العدوى العالت عطل األسواق  19-تزال جائحة كوفيدال 

فرض قيود   مة مثلانت قد سيطرت سابقاً على تفشي الفيروس من خالل إجراءات احترازية صارالرغم من أنها كعلى 

العربية   مملكةصارمة. ومع ذلك، فقد تمكنت حكومة التباعد االجتماعي ال اإلغالق وقواعد ال توعملياعلى السفر 

ألول إلى اإلجراءات غير  ذلك في المقام االسعودية من السيطرة بنجاح على تفشي الفيروس حتى اآلن، ويرجع 

 مرحلية للعودة إلى الق واتخاذ إجراءاتغات اإلإنهاء الحكومة لعملي بع ذلكالمسبوقة والفعالة التي اتخذتها الحكومة، وت

 الوضع الطبيعي.

 

جميع أنحاء واعتمادها للتوزيع الشامل من قبل مختلف الحكومات في  19-ن لقاحات كوفيدعدد موتم مؤخراً تطوير 

معينة  ات أخرىل الرعاية الصحية وفئي مجاالحالي للعاملين فلم. كما اعتمدت الحكومة لقاحاً تم توفيره في الوقت العا

بعض حاالت عدم التأكد حول  وجود م من م. وعلى الرغ2021يكون متاحاً للناس بشكل عام خالل عام من الناس وس

، إال أن ة استمرار المناعة، وما إذا كان اللقاح سيمنع انتقال العدوى أم ال وغير ذلك من األمورمثل مد 19-لقاح كوفيد

االقتصاد كالً من تحديات وعليه، يدرك الصندوق  ية بشكل استثنائي.لنجاح عاختبارات قد أظهرت معدالت نتائج اال

الناشئة لبعض الوقت، ويراقب عن كثب ، والتي يمكن الشعور بتبعاتها 19-ي التي فرضها كوفيدوالكلالجزئي 

 تعرضاته للمخاطر.
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