
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صندوق األهلي متعدد األصول للنمو

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(  

 )مراجعة )غير األولية المختصرة القوائم المالية 

 م 2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 مـع 

  تقرير فحص مراجع الحسابات المستقل
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 صندوق األهلي متعدد األصول للنمو 

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية( 

 

  المختصرةقائمة المركز المالي 

   م2021يونيو   30كما في 

 )مالم يذكر غير ذلك( دوالر أمريكيألف 

 

 إيضاحات 

  يونيو 30

   م2021

ديسمبر  31

 م 2020

    

    الموجـودات

 1,589 721 8 نقد وما في حكمه 

 84,505 94,606 9 استثمارات  

 أرصدة مدينة أخرى 

 
103 11 

 الموجوداتإجمالي 

 

95,430 86,105 

    

    ت  المطلوبا

 1,441 123  أرصدة دائنة أخرى 

795,30  حقوق الملكية العائدة لمالكي الوحدات  84,664 

    

 35,762 37,151 10 ( باآلالف لعددا)باآلالف  الوحدات المصدرة

 2.3674 2.5654  )دوالر أمريكي( لكل وحدةحقوق الملكية 
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 صندوق األهلي متعدد األصول للنمو 

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية( 

 

   )غير مراجعة( المختصرة قائمة الدخل الشامل

 م 2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )مالم يذكر غير ذلك( دوالر أمريكيألف 

 

 إيضاح 

 يونيو  30

 م 2021

 يونيو  30

 م 2020

    

أرباح محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 1,970 1,308  الخسارة

بالقيمة العادلة من  غير محققة من استثمارات  )خسائر( /أرباح 

( 2,718) 6,142  خالل الربح أو الخسارة   

 345 521  إيرادات أخرى 

 14 155  دخل العموالت الخاصة من الصكوك

( 389) 8,126  ( رة )الخسا / الدخل إجمالي  

    

( 669) 12 أتعاب إدارة  (520 )  

( 100)  ضريبة القيمة المضافة   (26)  

( 8)  مصروفات إدارية   (7)  

( 7)  أتعاب مهنية   (6)  

( 9)  الحفظ  أتعاب  (6)  

( 2)  مكافأة مجلس إدارة الصندوق  (2)  

( 2)  أتعاب تدقيق شرعي   (1)  

( 1)  هيئة السوق المالية رسوم  (1)  

( 1)  أخرى   (3)  

( 1)  مخصص انخفاض القيمة للفترة  (2)  

( 800)  إجمالي المصروفات التشغيلية   (574 )  

    

( 963) 7,326  )خسارة( الفترة  / ربح  

 --  --   لفترة الدخل الشامل اآلخر ل

( 963) 7,326  فترة لل ةالشامل)الخسارة(  /إجمالي الدخل   
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 صندوق األهلي متعدد األصول للنمو 

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية( 

 

 لحاملي الوحدات المختصرة   حقوق الملكية في التغيراتقائمة 

 م 2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )مالم يذكر غير ذلك( دوالر أمريكيألف 

 

 يونيو  30  

 م 2021

 
 يونيو  30

 م 2020

   
 

 

 84,664  فترة )مراجعة(بداية الحقوق الملكية العائدة لمالكي الوحدات في 
 

64,837 

   
 

 

 7,326  للفترة الشامل / )الخسارة( الدخل إجمالي
 

(963 )  

    
 

    فترة خالل ال  ةالزيادة في حقوق الملكية من معامالت الوحد
 

  6,263  صدرة مالوحدات المن المحصل 
14,126 

( 2,946)  مستردةالوحدات القيمة   
 

(2,228 )  

   
 

 

  3,317 
 

11,898 

لفترة )غير  الوحدات في نهاية ا مالكيحقوق الملكية العائدة ل

 95,307  مراجعة(

 

75,772 
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 صندوق األهلي متعدد األصول للنمو 

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية( 

 

   األولية المختصرة التدفقات النقديةقائمة 

 م 2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )مالم يذكر غير ذلك( دوالر أمريكيألف 

 

 إيضاح 

 يونيو  30

 م 2021

 يونيو  30 

 م 2020

   التدفقات النقدية من األنشـطة التشـغيلية
 

 

( 963)  7,326  الفترة  )خسارة( /ربح   

     تسوية لـ:

أرباح محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 الخسارة

 

(1,308 )  

 

(1,970 )  

غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من  خسائر  / اح(ب)أر

 خالل الربح أو الخسارة 

 

(6,142 )  

 

2,718 

 2  1  القيمة للفترة مخصص االنخفاض في 

  (123 )   (213 )  

     التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

( 391)  استثمار مقاس بالتكلفة المطفأة   (4,014 )  

( 2,261)  الخسارة   استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو   (5,160 )  

( 92)  أرصدة مدينة أخرى    (45)  

( 1,318)  أرصدة دائنة أخرى    28 

( 4,185)  األنشطة التشـغيلية         صافي النقد المستخدم في   (9,404 )  

     

     التدفقات النقدية من األنشـطة التمويليــة

 14,126  6,263  صدرة  المحصل من الوحدات الم

( 2,946)  قيمة الوحدات المستردة   (2,228 )  

 11,898  3,317  التمويليةالناتج من األنشـطة  صافي النقد

     

( 868)  الزيادة في النقد وما في حكمه / )النقص( صافي   2,494 

 1,209  1,589 8 النقـد وما في حكمـه في بداية الفترة

 3,703  721 8 النقـد وما في حكمـه في نهاية الفترة 
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 األصول للنمو صندوق األهلي متعدد 

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(  
 

 األولية المختصرة إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 دوالر أمريكي )مالم يذكر غير ذلك( ألف 
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 وأنشطته  الصـندوق -1

هو صندوق استثماري مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية،  (  "الصندوق")  صندوق األهلي متعدد األصول للنمو

)المعروف سابقا بالبنك    السعودي(، شركة تابعة للبنك األهلي  "مدير الصندوق")  الماليةتتم إدارته بواسطة شركة األهلي  
قامت األهلي المالية بإنهاء إجراءات االندماج مع شركة وحدات الصندوق.    مالكيلصالح    ("البنك")  األهلي التجاري(

بدأ من   االستثمار،  وإدارة  بم  م.2021يوليو    9سامبا لألصول  الصندوق  تأسيس  المادة  تم  لوائح    31وجب نص  من 

   .يةسوق المالالستثمار في الصناديق الصادرة عن هيئة اال
 

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

 : مدير الصندوق على نشاطات األوراق المالية التالية
 
 ؛التعاملأ( 

 ؛ب( الترتيب
 ؛اإلدارة ج(

   ؛د( تقديم المشورة

 .هـ( الحفظ
 

الطويل وبالتركيز على حماية االستثمارات عن يهدف الصندوق إلى زيادة رأس المال على المدى المتوسط إلى المدى  

 .  ستثمار في محافظ متنوعة من الموجوداتطريق اال
 
ً الموافقة على أحكام وشروط الصندوق    تتم السعودي ووافقت عليها الحقاً هيئة السوق المالية   البنك المركزيمن    مبدئيا

  2م(. باشر الصندوق نشاطه في  2008ديسمبر    16هـ )الموافق  1429ذي الحجة    18بموجب خطابها المؤرخ في  
 م. 2003أكتوبر 

هـ  1427ذو الحجة    3خضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار )"الالئحة"( الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ  ي

م(. وتم تعديل الالئحة  2016مايو    23هـ )الموافق  1437شعبان    16م( تم تعديلها الحقاً في  2006ديسمبر    24)الموافق  
م(، والتي تفّصل متطلبات جميع الصناديق  2021مارس    1هـ )الموافق  1442رجب    17)"اللوائح المعدلة"( بتاريخ  
 م(. 2021مايو    1هـ )الموافق  1442رمضان    19من  لة نافذة ابتداًء  أصبحت الالئحة المعدفي المملكة العربية السعودية.  

 
 األساس المحاسبي -2

 
لمعيار المحاسبة الدولي  تم   المالية األولية المختصرة وفقاً  المعتمد في    34إعداد هذه القوائم  المالي األولي"  "التقرير 

األخرى   واإلصدارات  والمعايير  السعودية  العربية  والمحاسبين  المملكة  للمراجعين  السعودية  الهيئة  عن  الصادرة 

ولتتماشى مع األحكام المطبقة للوائح صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية وشروط وأحكام الصندوق 

 ومذكرة المعلومات. 

 

لقوائم المالية السنوية ويجب  ال تتضمن هذه القوائم المالية األولية المختصرة كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في ا 

إلى جنب مع القوائم المالية السنوية المراجعة للصندوق للسنة المنتهية في   م.  2020ديسمبر    31أن تتم قراءتها جنباً 

م بالضرورة مؤشراً على النتائج المتوقعة  2021يونيو    30وبالتالي، قد ال تكون نتائج فترة الستة أشهر المنتهية في  

 م. 2021ديسمبر  31التي ستنتهي في  للسنة المالية

 

 

 

 

 



 األصول للنمو صندوق األهلي متعدد 

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(  
 

 األولية المختصرة إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 دوالر أمريكي )مالم يذكر غير ذلك( ألف 
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 أساس القياس  -3

 ي ومبدأعلى أساس التكلفة التاريخية باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسب  األولية المختصرةتم إعداد هذه القوائم المالية  

 بالقيمة العادلة.  تسجيلهااالستمرارية، باستثناء االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، والتي يتم 

المتداولة وغير   مطلوباتال يوجد لدى الصندوق دورة تشغيل محددة بوضوح وبالتالي ال يتم عرض الموجودات وال

وفقاً    مطلوبات. عوضاً عن ذلك، يتم عرض الموجودات واللمختصرةا المتداولة بشكل منفصل في قائمة المركز المالي

 تم تقريب كافة المبالغ ألقرب ألف دوالر امريكي، ما لم يذكر خالف ذلك. لترتيب السيولة.

 العرضالوظيفية وعملة عملة ال -4

المالية القوائم  هذه  عرض  المختصرة  يتم  األمريكي  األولية  العملة   بالدوالر  الخاصة  وهي  العرض  وعملة  الوظيفية 

   تم تقريب جميع األرصدة المالية المعروضة بالدوالر األمريكي إلى أقرب ألف. .بالصندوق

 التغييرات في شروط وأحكام الصندوق -5

 الفترة، لم يقم مدير الصندوق بأي مراجعات على شروط وأحكام الصندوق. خالل

 المحاسبية الهامة   واالفتراضاتاألحكام والتقديرات  -6

في   تؤثر  التي  والتقديرات واالفتراضات  األحكام  استخدام  اإلدارة  المختصرة من  األولية  المالية  القوائم  إعداد  يتطلب 

تطبيق السياسات المحاسبية وعلى المبالغ المبينة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج  

المحاسبية الفعلية عن   السياسات  التي وضعها مدير الصندوق في تطبيق  المهمة  التقديرات. تتوافق االفتراضات  هذه 

للصندوق والمصادر الرئيسية من عدم اليقين بالتقديرات والمستخدمة في إعداد القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 

 . م2020ديسمبر  31

 

 القيمة العادلة  تقدير 

 

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

بين المشاركين في السوق بتاريخ القياس. إن قياس القيمة العادلة يستند إلى افتراضية أن المعاملة لبيع األصل أو تحويل 

 االلتزام يتم في:

 الرئيسية لألصل أو االلتزام، أو في السوق  •

 في غياب السوق الرئيسي، في السوق األكثر فائدة للموجودات وااللتزامات   •

 

بقياس  ال  يقوم الصندوق  السعر  العادلة لألداة باستخدام  ياألداة، عند توفرهالتلك    ةنشطالسوق  الفي    متداولالقيمة  تم  . 

لتقديم    وحجم كاف    بشكل متكرر  ت الموجودات أو المطلوبات تتمعلى أنها سوق نشطة إذا كانت معامالالسوق  اعتبار  

سعر السوق  وفقاً ل  ةنشطالسوق  الة في  متداولاألدوات البقياس  لصندوق  وم اعلى أساس مستمر. يقعن األسعار    معلومات

 .البيعمعقول سعر  يقارب بشكل ألن هذا السعر

 

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

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

مة العادلة يأخذها المشاركون في السوق في االعتبار عند تسعير المعاملة. يدرك الصندوق التحويل بين مستويات القي

 في نهاية فترة إعداد التقارير التي حدث خاللها التغيير. 



 األصول للنمو صندوق األهلي متعدد 

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(  
 

 األولية المختصرة إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 دوالر أمريكي )مالم يذكر غير ذلك( ألف 

8 

 

 

 )يتبع(  المحاسبية الهامة واالفتراضاتاألحكام والتقديرات    -6

 

 إن مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة هي كما يلي:

األسواق النشطة للموجودات أو االلتزامات المتطابقة  : مدخالت األسعار المتداولة )غير المعدلة( في  1المستوى   •

 .التي يمكن للكيان الوصول إليها في تاريخ القياس

األول والتي يمكن مالحظتها  2المستوى   • المستوى  ادراجها تحت  تم  التي  المدرجة  األسعار  المدخالت بخالف   :

  للموجودات وااللتزامات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. و

 مدخالت غير الملحوظة للموجودات وااللتزامات.  :3المستوى  •

 

المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة عند المستوى   للتسلسل    2قام الصندوق بتصنيف االستثمارات  وفقاً 

، لم يكن لفترة. خالل ا1المتداولة والمصنفة في المستوى    صناديق النقد ، باستثناء االستثمارات فيالهرمي للقيمة العادلة

للموجودات   بالنسبة  الخسارة.  أو  الربح  قائمة  العادلة من خالل  القيمة  العادلة الستثمارات  القيمة  في  تغير  أي  هنالك 

م الدفترية هي  األرصدة الدائنة األخرى، القيو    األرصدة المدية األخرىفي حكمه و  وااللتزامات األخرى مثل النقد وما

   تقريب معقول للقيمة العادلة.

 السياسات المحاسبية الهامة  -7
 

تتماشى السياسات المحاسبية الهامة المطبقة عند إعداد هذه القوائم المالية األولية المختصرة مع تلك المستخدمة عند إعداد  

 م. 2020ديسمبر  31القوائم المالية السنوية المراجعة للسنة المنتهية في 

 

المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة وتفسيرات لجنة المعايير الدولية للتقرير المالي والتعديالت عليها المطبقة  (أ
 بواسطة الصندوق 

 

  1أصبحت التعديالت على المعايير المحاسبية والتفسيرات أدناه قابلة للتطبيق لفترات التقارير السنوية التي تبدأ في 

 مدير الصندوق أن التعديالت ليس لها تأثير جوهري على القوائم  المالية للصندوق.. قدر 2021يناير 

 

 المعايير / التفسيرات والتعديالت 
 .امتيازات اإليجار 19-كوفيد بـ  ات الصلة  ذ   - 16 المعيار الدولي للتقرير المالي التعديالت على 

،   7  والمعيار الدولي للتقرير المالي،    39  ، معيار المحاسبة الدولي  9  المعيار الدولي للتقرير الماليتعديالت على  ال
  -   تصحيح المؤشر المرجعي لمعدل الفائدة    -  16والمعيار الدولي للتقرير المالي    4  والمعيار الدولي للتقرير المالي

 . 2المرحلة  
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 )يتبع(  السياسات المحاسبية الهامة   -7

 

 الصادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد المعايير  (ب

 

فيما يلي المعايير الصادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد وذلك حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للصندوق. ويعتزم  

 الصندوق تطبيق هذه المعايير عندما تصبح سارية المفعول.

 

 المعايير / التفسيرات والتعديالت 

 

 

 البيان 

اعتباراً  يسري   مفعولها 
في   تبدأ  التي  الفترات  من 

 أو بعد التاريخ التالي 

تكلفة : العقود المتوقع خسارتها 37تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 
 إتمام العقد

 م 2022يناير  1

،   1الدولي للتقرير المالي  يارتعديالت على المع

، وأمثلة   9والمعيار الدولي للتقارير المالية  

توضيحية مصاحبة للمعيار الدولي للتقرير المالي  

 41ومعيار المحاسبة الدولي  16

التحسينات السنوية على المعايير 
الدولية للتقرير المالي لألعوام  

 م 2020 – م2018

 م 2022يناير  1

 م 2022يناير  1 الَمراجع حول إطار المفاهيم 3 المعيار الدولي للتقرير الماليالتعديالت على 

تصنيف المطلوبات كمتداولة   1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 
 غير متداولةو

 م 2023يناير  1

 م 2023يناير  1 عقود التأمين  17المعيار الدولي للتقرير المالي 

 م 2023يناير  1 تعريف التقديرات المحاسبية  8تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

والمعيار  1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

 2الدولي للتقرير المالي 

االفصاح عن السياسات 
 المحاسبية 

 م 2023يناير  1

  10المعيار الدولي للتقرير المالي  تعديالت على

   28معيار المحاسبة الدولي 

بين   بيع أو مساهمة الموجودات-
 المشترك  مشروعو الالمستثمر أ

/  يارياالخت طبيقمتاح للت
سريان مؤجل إلى  التاريخ 

 أجل غير مسمى

 

 .تأثيراً هاماً على القوائم المالية للصندوقإن المعايير المعدلة والتفسيرات الواردة أعاله ال يُتوقع أن يكون لها 

 
 ما في حكمه النقد و -8

 . جيديتمثل في األرصدة البنكية المحتفظ بها لدى بنك محلي يتمتع بتصنيف ائتماني 
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 استثمارات  -9

 

 تتضمن االستثمارات ما يلي:

 

 إيضاح

 يونيو   30

   م2021

 ديسمبر 31

 م 2020 

    

 4,300 4,690 1 بالتكلفة المطفأة  مقاسةاستثمارات 

 80,205 89,916 2 استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

  94,606 84,505 

 

 ستثمارات مقاسة بالتكلفة المطفأة  ا (1

 

 االستثمارات المقاسة بالتكلفة المطفأة تتضمن التالي:

 يونيو  30 

   م2021

 (مراجعة)غير 

 ديسمبر 31

   م2020

 )مراجعة(

   

 4,302 2,286 االستثمار في الصكوك 

 --  2,407 االستثمار في الشهادات 

(2) ( 3) ناقص: مخصص خسارة االئتمان المتوقعة  

 4,300 4,690 صافي استثمارات مقاسة بالتكلفة المطفأة 
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 استثمارات )يتبع(    -9

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة   قاسةاستثمارات م  (2

 

 )غير مراجعة( م2021يونيو  30 

% من إجمالي  

 االستثمار

 )القيمة العادلة( 

 

 التكلفة 

 

 العادلة   القيمة

    من قبل مدير الصندوق  مدارةصناديق 

    

 23,418 12,829 24.75 صندوق األهلي لمؤشر أسهم أمريكا الشمالية

 13,189 8,902 13.94 األهلي لمؤشر أسهم أوروبا صندوق 

 8,886 6,040 9.39 صندوق األهلي لمؤشر أسهم األسواق الناشئة

 5,536 4,189 5.85 صندوق األهلي لمؤشر أسهم آسيا والباسيفيك 

 2,772 2,334 2.93 صندوق األهلي العقاري العالمي للدخل 

 1,777 1,717 1.88 صندوق األهلي متعدد األصول للدخل اإلضافي  

 298 293 0.31 صندوق األهلي للمتاجرة بالريال السعودي

    

 84 84 0.09 صندوق األهلي المتنوع بالريال السعودي

 24 24 0.03 صندوق األهلي العالمي بالدوالر األمريكي 

 16 16 0.02 العالميةصندوق األهلي للمتاجرة 

    

    صناديق  النقد المتداولة االستثمار في

    

 22,455 18,021 23.73 إم إس سي أي الواليات المتحدة األمريكية اإلسالمي 

 4,122 4,083 4.36 إم إس سي أي الواليات المتحدة األمريكية اإلسالمي عالم 

 2,764 2,511 2.92 أي تي سي-سورس فزكل جولد بي

 1,782 1,336 1.88 إم إس سي أي االسالميه إي تي إف

 525 340 0.55 جدوى ريت السعودية

 669 544 0.70   1األهلي ريت 

    

   
 استثمارات اخرى 

6061,  6601, 2 صكوك األهلي 1.13   

3 صكوك األهلي 0.56 533 533  

89,916 64,862 95,02 
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 ( يتبعاستثمارات )   -9
 

 )يتبع(  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مقاسةاستثمارات  (2

 

 )مراجعة( م2020ديسمبر  31 

% من إجمالي  

 االستثمار 

 )القيمة العادلة( 

 

 التكلفة

 

 العادلة   القيمة

)أطراف ذات  صناديق مدارة من قبل مدير الصندوق

    عالقة( 

    

00,25 لمؤشر أسهم أمريكا الشماليةصندوق األهلي   167,13  21,127 

80,12 صندوق األهلي لمؤشر أسهم أوروبا    576,7  10,815 

34,9 صندوق األهلي لمؤشر أسهم األسواق الناشئة  530,5  7,890 

01,7 صندوق األهلي لمؤشر أسهم آسيا والباسيفيك   227,4  5,920 

28,3 اإلضافي صندوق األهلي متعدد األصول للدخل   2,682 2,774 

89,2 صندوق األهلي العقاري العالمي للدخل   2,334 2,438 

26,1 الثالث( 1األهلي كابيتال للصكوك ذات الفئة )صندق   1,066 1,066 

67,0 صندوق األهلي للمتاجرة بالريال السعودي  554 563 

63,0 ( الثاني1األهلي كابيتال للصكوك ذات الفئة )صندوق   533 535 

10,0 صندوق األهلي المتنوع بالريال السعودي  84 84 

03,0  صندوق األهلي المتنوع بالدوالر األمريكي  24 24 

02,0 صندوق األهلي للمتاجرة العالمية  16 16 

    

    والريت  صناديق  النقد المتداولة االستثمار في

    

22,20 األمريكية اإلسالمي إم إس سي أي الواليات المتحدة   15,224 17,086 

71,8 اس جي ال دي ال ان   6,233 7,363 

85,1 ة إي تي إفاإلسالميأي ام   إم إس سي أي  1,196 1,562 

56,0 طرف ذا عالقة  – 1األهلي ريت   544 475 

55,0 جدوى ريت السعودية  340 467 

    

 00,95  61,330 80,205 
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 المعامالت في الوحدات  -10

 تم تلخيص المعامالت في الوحدات كما يلي:

  30 الفترة لنهاية 

 م 2021يونيو 

 30 الفترة لنهاية 

 م 2020يونيو 

 الوحدات باآلالف  الوحدات باآلالف  

    

 31,444  35,762 ) مراجعة ( فترةالوحدات في بداية ال

    

 6,943  2,588 الوحدات المباعة 

( 1,199) الوحدات المستردة   (1,175 )  

    

 5,768  1,389 فترة الزيادة في الوحدات خالل ال صافي

    

 37,212  37,151 فترة )غير مراجعة(الوحدات في نهاية ال

 

يونيو   30)  %77.11يمثلوا    (5: اكبر  م2020يونيو    30)  وحدات  مالكي، فإن أكبر خمس  م2021يونيو    30كما في  

 ( من وحدات الصندوق.%84.29: م2020

 

 تسوية التغيرات في حقوق الملكية  -11
 

م، يحتسب الصندوق مخصص االنخفاض في القيمة 2017ديسمبر    31وفقًا لمتطلبات تعميم هيئة السوق المالية بتاريخ  

دة، بينما يتطلب المعيار  فيما يتعلق باالستثمارات في أدوات الدين المقاسة بالتكلفة المطفأة باستخدام نموذج الخسارة المتكب

وقد أدى ذلك إلى اختالف بين   قياس المخصصات باستخدام طريقة الخسائر االئتمانية المتوقعة.  9الدولي للتقرير المالي  

الدولي   المعيار  لمتطلبات  المتداولة"( ووفقًا  الملكية  المالية )"حقوق  السوق  لتعميم هيئة  المحسوبة وفقًا  الملكية  حقوق 

المالي   المسجلة"(.  9للتقرير  الملكية  لمعيار    )"حقوق  وفقًا  ملكية  كحقوق  المصدرة  الصندوق  وحدات  تصنيف  يتم 

يوضح الجدول التالي التسوية بين حقوق الملكية   ، وبالتالي فهي تعادل القيمة المتبقية للصندوق.32المحاسبة الدولي  

 المسجلة وحقوق الملكية المتداولة للصندوق: 

 
يونيو   30كما في  

 م 2021
 31 في كما 

 م 2020 ديسمبر

 84,664  95,307 حقوق الملكية المسجلة للصندوق  

 2  3 يضاف: مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 95,310  84,666 
 --   --  يخصم: مخصص الخسائر االئتمانية المتكبدة  

    
 84,666  95,310 حقوق الملكية المتداولة للصندوق 

    
 35,762  37,151 عدد الوحدات المصدرة  

    

 2,3675  2.5655 حقوق الملكية المتداولة لكل وحدة للصندوق 
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 أرصدة أطراف ذات عالقة عامالت وم  -21

ألحد األطراف القدرة على السيطرة على الطرف اآلخر أو  يتم اعتبار األطراف على أنها أطراف ذات عالقة إذا كان  

ممارسة التأثير الهام على الطرف اآلخر عند اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية. إن األطراف ذات العالقة للصندوق 

ئيسي تتكون من مدير الصندوق، والصناديق التي يديرها مدير الصندوق، والبنك األهلي السعودي بصفته المساهم الر

 في مدير الصندوق.

 

 أتعاب اإلدارة والمصروفات األخرى 

 

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

السنوي بواقع   المعدل األقصى  تتجاوز  السنة من  %1.5مدير الصندوق، بحيث ال  ملكية)  صافي أصول  في    ( حقوق 

 دوق اليومي كما هو منصوص عليه في أحكام وشروط الصندوق.الصن

 

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

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

الصندوق    (حقوق ملكيةصافي أصول )% في السنة من  0.5بة  يستطيع مدير الصندوق استرداده من الصندوق على نس

  مصروفات باستثناء  في أيام التقييم المعنية. تم استرداد هذه المصروفات من قبل مدير الصندوق على أساس قيمتها الفعلية  

 الحفظ التي يتحملها مدير الصندوق.

 

 مع أطراف ذات عالقةو أرصدة معامالت 

مع    ، بخالف المعامالت التي تم االفصاح عنها في هذه القوائم المالية،في المعامالت التاليةدخل الصندوق    ،فترةخالل ال

الصندوق  وأحكام  شروط  أساس  على  المعامالت  هذه  تنفيذ  تم  االعتيادية.  األعمال  سياق  في  العالقة  ذات  األطراف 

 إدارة الصندوق. المعتمدة. تتم الموافقة على جميع معامالت األطراف ذات الصلة من قبل مجلس 

 

 

 

 

 

 

 

 

   الرصيد كما في مبلغ المعامالت  

 م 2020 م 2021 طبيعة المعامالت الطرف ذو العالقة

  يونيو  30

 م 2021

ديسمبر  31

 م 2020

      

 55 123 520 669 أتعاب إدارة شركة األهلي المالية 

      

مصروفات  

مدفوعة بالنيابة 

 --  --  52 130 عن الصندوق
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 19- تأثير فيروس كوفيد   -31

المناطق الجغرافية تشهد  19-ال تزال جائحة فيروس كورونا )"كوفيد العالمية حيث أن العديد من  "( تعطل األسواق 

موجات متعددة من العدوى على الرغم من أنها كانت قد سيطرت سابقاً على تفشي الفيروس من خالل إجراءات احترازية  

ر وعمليات اإلغالق وقواعد التباعد االجتماعي الصارمة.  ومع ذلك، فقد تمكنت  صارمة. مثل فرض قيود على السف

حكومة المملكة العربية السعودية من السيطرة بنجاح على تفشي الفيروس حتى اآلن. تسير حملة التطعيم التي تقوم بها  

 .في المستقبل القريب الحكومة على قدم وساق ومن المتوقع أن يتم تحصين الغالبية العظمى من سكان المملكة

 

والتي قد تظهر   19  –ومع ذلك يستمر مدير الصندوق بتقييم كالُ من تحديات االقتصاد الكلي والجزئي الناتجة عن كوفيد  

 اثارها لبعض الوقت ويراقب عن كثب تعرضاته للمخاطر.  

 

 يوم للتقييم   آخر -41

ديسمبر  31: م2020) م2021و نييو 30هو  المختصرة األوليةلغرض إعداد القوائم المالية   آخر يوم لتقييم الصندوق

 (. م2020
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أغسطس   16هـ الموافق  1443محرم    8في  من قبل مدير الصندوق    المختصرة  األوليةتم اعتماد هذه القوائم المالية  

 م. 2021
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