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AlAhli Multi‐Asset Income Plus Fund     للدخل اإلضافيصندوق األهلي متعدد األصول 

Investment Fund Information    معلومات صندوق االستثمار
Investment Objective    أهداف االستثمار
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. 

 توزيع الدخل على مالكي الوحدات إىل للدخل اإلضايفمتعدد األصول  صندوق يهدف
من أدوات  أعلى إمجايل عائد وحتقيق والطويل، املتوسط املدى على املال رأس يف والنمو

  العادية املتوافقة مع الشريعة.الدخل الثابت 
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. 

  يستثمر الصندوق يف أصول متعددة تشمل األوراق املالية التالية:
أسواق النقد وتشمل على سبيل املثال ال احلصر: النقد، صفقات أسواق النقد، وحدات  -

 ق النقدواصناديق أسواق النقد اليت تستثمر كليا أو جزئيا يف صفقات أس
تشمل الصكوك املدرجة وغري املدرجة، والطروحات األولية للصكوك،  الصكوك: -

 والشهادات املرتبطة بالصكوك.
ال للحصر: الشهادات والوحدات مبا فيها  االستثمارات األخرى: تشمل، على سبيل املثال -

 : صفقات توفر عائد يرتبط بـأو  اليت تستثمروحدات صناديق املؤشرات املتداولة واألسهم 
 واإلجارة، العامل، املال رأس ومتويل) Supply Chain( التوريد وسلسلة التجارة لمتوي

 للدخل، واستثمارات البنية التحتية، املدرة والعقارات بأصول، املدعومة واالستثمارات
  .املتداولة (ريت) واالستثمارات الزراعية العقارية االستثمار وصناديق

Distribution of Income & Gain Policy    سياسة توزيع 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.  

 من املستلمة الدورية األرباح من اجلزئي أو الكلي التوزيع إقرار حبق الصندوق مدير حيتفظ
 قبل من وجدت إن احملققة الرأمسالية األرباح توزيع أو/و وجودها حال الصندوق استثمارات
 خالل السنة يف مرتني األرباح تلك توزيع ويتم. الوحدات مالكي مصلحة حيقق مبا الصندوق

 استالم أحقية تكون أن على عام، كل  من وديسمرب يونيو شهر اية من عمل أيام سبعة
 يسبق الذي التقومي يوم تاريخ حسب الصندوق سجالت يف املسجلني للمستثمرين األرباح
 على احلصول بعد وذلك عام، كل  من ديسمرب وشهر يونيو شهر يف األخري التقومي تاريخ
  . الصندوق إدارة جملس موافقة

‐ 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 Assets value (NAV) 365,257,224 360,378,142  362,262,847  صافي قيمة األصول*

 *NAV per Unit 1.08671 1.04770  1.03  صافي قيمة األصول لكل وحدة*

 *ECL NAV 1.08629 1.04705 -  *سعر الوحدة مع الخسائر االئتمانية المتوقعة

 * Highest NAV per Unit 1.09 1.05  1.03  أعلى سعر وحدة*

 * Lowest NAV per Unit 1.05 1.03  1.01  أقل سعر وحدة*

 Number of Units 336,112,703 343,971,416  351,101,336  عدد الوحدات

  Income Distribution per Unit - -  -  لكل وحدة األرباح الموزعة

 Fees & Expense Ratio %1.11  %1.10  %1.05  إجمالي نسبة الرسوم والمصروفات

 In Saudi Riyal*     السعودي ريـال*بال   
Total return compared to the benchmark:    :العائد اإلجمالي للصندوق مقارنة بالمؤشر
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 ‐ Year ‐ 3 Years 1 سنة  الفترة سنوات 3   Period 

 % Total Return  2.40  3.72  %عائد الصندوق 

 % Benchmark  3.15  3.49  %عائد المـؤشـــــــر    
Annual total return for the fund since its launch:    :للصندوق منذ إطالقهالعائد اإلجمالي السنوي 

 Year 2019 2018 2017  *2016  السنة

 % Return 3.72 1.54 1.95  1.21  العائــــد %

 % Benchmark 3.49 3.30 2.65 1.67  المؤشر %

 Fund launched in June 2016* م2016 يونيو*مت إطالق الصندوق يف    
Actual fees and fund expenses paid by the investment fund during 
the year as a percentage of average Net Asset Value: 
 

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

   النسبة المئوية  الرسوم والمصروفات
%  

 ريـال ألف
SAR ‘000 Fees and Expenses  

 Management Fee Expense  3,730  1.00  رسوم اإلدارة

 VAT on Management Fee 186 0.05  اإلدارة رسوم على املضافة القيمة ضريبة

 Audit Fee Expense  34  0.01  مراجعة حسابات الصندوق

 Fund Administration  113  0.03  العمليات اإلدارية

  CMA Fee  7.5  0.00  هيئة السوق املالية

 Tadawul Fee 5 0.01  تداول

 Custody Fees  53  0.01  رسوم احلفظ

 Shariah Audit Fee Expense  28  0.01  املراجعة الشرعية

 Fund Board Fee Expense  16  0.00  جملس إدارة الصندوق

 Dealing Fees 3 0.00   التعامل رسوم

  Total Fees and Expenses   4,175.5  1.12  مجموع الرسوم والمصاريف   
  

Material Changes    تغيرات جوهرية حدثت خالل الفترة

During 2019, the fund changed its objective, asset class allocation, 
benchmark and early redemption fees period.  

م، مت تغيري أهداف الصندوق، توزيع األصول، املؤشر، و فرتة رسوم االسرتداد 2019يف عام 
  املبكر.

Exercising of voting rights    ممارسات التصويت السنوية
No voting rights were exercised during the year.    مل 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  
Lloyd Kawara      Non‐independent member 
Basmah AlTuwaijri                    Independent member 
Abdulaziz Abalkhail    Independent member 

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

 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 

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

  .مناقشة حتقيق الصندوق ألهدافه وأدائه خالل العام -
  .املخاطر املتعلقة بالصندوق مبا يف ذلك خماطر السيولة، السوق، والتشغيل -
 .التزام الصناديق بلوائح هيئة السوق املالية مع مسؤول املطابقة وااللتزام -
  مستندات الصندوق.املوافقة على التغيريات يف املقرتحة يف  -

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 

 اململكة العربية السعوديةاألهلي املالية، شركة 
  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

The Fund closed the year with an allocation of 40% to sukuks, 28% to 
income  generating  investments  such  as  REITs,  operating  leases, 
trade finance and agricultural investments, 32% to money market.  

يف االستثمارات  %28من أصوله يف الصكوك، و %40الصندوق السنة بتخصيص أغلق 
التجارة و االستثمار املدرة للدخل مثل صناديق االستثمار العقاري، اإلجيار التشغيلي، متويل 

  يف أسواق النقد. %32الزراعي و
Performance   داءتقرير األ

Fund Performance                         3.72% 

Benchmark Performance          3.49% 

    

  %3.72   أداء الصندوق
  %3.49  أداء املــــــــؤشــــــر

The fund outperformed the benchmark by 23 bps.   .أساس نقطة 23 بفارق املؤشر أداء لىع الصندوق أداء تفوق
Terms & Conditions and information memorandum Material 
Changes 

 و مذكرة المعلومات تغيرات حدثت في شروط وأحكام الصندوق

The fund manager made amendments to the following sections:  

- fund’s definitions list  

- types of securities the fund invest in 

- fund investment concentration policy  

- Fund investment policies and practices  

- Fees and expenses  

- Investment risk disclosure 

 قام مدير الصندوق بتحديث الفقرات التالية: 
 قائمة مصطلحات الصندوق  - 
ا الصندوق -   أنواع األوراق املالية اليت يستثمر 
 سياسة تركيز استثمارات الصندوق - 
 وممارساتهسياسة استثمار الصندوق  - 
 مقابل اخلدمات واألتعاب - 
  قائمة خماطر االستثمارات - 

Investments in other Investment Funds    االستثمار في صناديق استثمارية أخرى
The fund management fee is 1.00% of NAV. Management fees 

charged by investments in the following funds have been rebated: 

‐ AlAhli Saudi Riyal Trade Fund  

‐ AlAhli Diversified Saudi Riyal Fund  

‐ AlAhli Diversified US Dollar Fund  

‐ AlAhli International Trade Fund  

‐ AlAhli Fund of REITs Fund  

‐ AlAhli REIT Fund (1)  

 سنويا من صايف قيمة أصول %1.00 نسبة رسوم اإلدارة احملتسبة على الصندوق هي
ا الصندوق  الصندوق، وقد مت التنازل عن رسوم اإلدارة للصناديق االستثمارية اليت يستثمر 

  املوضحة أدناه:
 للمتاجرة بالريال السعوديصندوق األهلي  -
 صندوق األهلي املتنوع بالريال السعودي -
 صندوق األهلي املتوع بالدوالر األمريكي -
 صندوق األهلي للمتاجرة العاملية -
 يق االستثمار العقارية املتداولةاألهلي القابض لصنادصندوق  -
  ) 1صندوق األهلي ريت ( -

Special Commission    عموالت خاصة

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

Fund Distribution During The Year    الصندوق خالل العام توزيعات
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None    ال يوجد
Custodian    أمين الحفظ
AlBilad Capital 

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

Tel: +966 92000 3636 

Website: www.albilad‐capital.com 

  )املالية البالد( لالستثمار البالد شركة
  السعودية العربية اململكة ،11411 الرياض ،140. ب.ص فهد، امللك طريق
  3636 92000 966+  :هاتف
  www.albilad‐capital.com: اإللكرتوين املوقع

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  unitholder  for  any  losses 

caused  to  the  investment  fund  due  to  the  custodian  fraud, 

negligence, misconduct or willful default. 

 أدى سواء الئحة صناديق االستثمار، ألحكام وفقا التزاماته عن مسؤوالً  احلفظ أمني يعد -

 الئحة صناديق االستثمار أو أحكام مبوجب ثالثا طرفا ا كلف أم مباشر مسؤولياته بشكل

 ومالكي الصندوق مدير جتاه مسؤوالً  احلفظ أمني ويُعدّ  هلم. األشخاص املرخص الئحة

 تقصريه أو تصرف سوء أو إمهال أو احتيال بسبب النامجة خسائر الصندوق عن الوحدات

  املتعمد

‐  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 مسؤوالً  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 “IFR”. 

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

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

ا يف الئحة   تتم خمالفة أي من قيود و حدود االستثمار وصالحيات االقرتاضمل - املعمول 
  .صناديق االستثمار

Auditor    المحاسب القانوني
KPMG Al Fozan & Partners 

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

21534 Jeddah, Saudi Arabia 

Tel: +966 12 6989595     

Website: www.kpmg.com/sa   

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

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

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

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

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

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صندوق األھلي متعدد األصول للدخل اإلضافي

  )شركة األھلي المالیة(مدار من قبل 

 ئم المالیةالقوا

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 مـع 

 الوحدات  مالكيل  المستقل الحسابات مراجعتقریر 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 

۳ 

 ي فضاصندوق األھلي متعدد األصول للدخل اإل
  )یةلامكة األھلي البل شرق مدار من (
    ئمة المركز المالياق

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ كما في
 ك)ر ذلیلم یذكر غما( لایر سعوديألف 

 

 اتضاحیإ 
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۹
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۱۸
    الموجـودات

 ۲٬۸۸٤ ۳٬۷۷۹ ۸ نقد وما في حكمھ

 ۳٥۷٬۹۸۳ ۳٦۲٬۳۷۰ ۹ ستثماراتا

 ۲٥ ۳٥  رى أرصدة مدینة أخ

 ۳٦۰٬۸۹۲ ۳٦٦٬۱۸٤  وجوداتلماإجمالي 

    

    المطلوبات

 -- ۷۰۳  مكتسبدخل غیر 

 ۷۳٦ ۳٦٦  أرصدة دائنة أخرى 

۹۱٬۰٦  اتمالي المطلوبإج  ۷۳٦ 

    

 ۳٦۰٬۱٥٦ ۳٦٥٬۱۱٥  الوحدات كيرة لمالمصدحقوق الملكیة ال

 ۳٤۳٬۹۷۱ ۳۳٦٬۱۱۲ ۱۰ دد)  لعباباآلالف ( مصدرةالوحدات ال

 ۱٫۰٤۷۱ ۱٫۰۸٦۳  سعودي)ال الیرالب(حدة و كلل یةالملكحقوق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . المالیـة وائمق یتجزأ من ھذه الجزءاً ال )۱٥) إلى (۱اإلیضاحات المرفقة من (بر تتع

 



 

٤ 

 

 صندوق األھلي متعدد األصول للدخل اإلضافي 
  )ةشركة األھلي المالی(مدار من قبل 

   الشامل  الدخلقائمة 
 م ۲۰۱۹ر دیسمب  ۳۱نتھیة في للسنة الم

 ك)لر ذ یغ م یذكرلا(م لایر سعوديألف 

 

 مبر دیس ۳۱في  ةتھیالمن للسنة ضاحإی 

 م ۲۰۱۸ م۲۰۱۹  
    

 ۷٬٥۷٦ ۸٬۱٥۷  من صكوك عمولة خاصة دخل

 ۳۸۳ ۱۰۸  رابحةمولة خاصة من عقود مدخل ع

ح أو  لربل اح محققة من إستثمارات بالقیمة العادلة من خال باأر
 ۱٬٥۱۲ ۱٬۳٤۱  سارةالخ

من   ةالعادل تثمارات بالقیمةإس منققة محغیر  )خسائر/ ( احأرب
 ) ۱٬۹٤٤( ٥٬۱٥۹  ربح أو الخسارة ل الالخ

 ۲٬۰۲۲ ۳٬۰۰۹  إیرادات أخرى 

 ۹٬٥٤۹ ۱۷٬۷۷٤  إجمالي الدخل

    

 (۳٬٦۳٥) (۳٬۷۳۰) ۱۱ أتعاب إدارة

 (۱۸۲) (۱۸٦)  ضریبة القیمة المضافة 

 (۷٥) (۱۱۳)  ت إداریة وفامصر

 (۳۹) (۳۹)  نیةأتعاب مھ

 (۲۹) (۲۸)  عيدقیق شرتاب عتأ

)۱۹( (٥۳)  ظفحلا أتعاب  

 (۱٦) (۱٦)  مجلس إدارة الصندوقأة فمكا

)۸(  ھیئة السوق المالیة رسوم  (۷) 

 (۱۲٥) ۸۰  قیمة االستثمارات فياالنخفاض (تكوین) مخصص /  عكس

 (٤٬۱۲۷) (٤٬۰۹۳)  لیةغیتشلا إجمالي المصروفات

    

 ٥٬٤۲۲ ۱۳٬٦۸۱  سنةربح ال

-- --  سنةلل خرل اآلل الشامدخال  

 ٥٬٤۲۲ ۱۳٬٦۸۱  للسنة الدخل الشامل اليمإج

 

 

 

 

 

 

 . یـةجزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المال )۱٥) إلى (۱ضاحات المرفقة من (اإلیتعتبر 



 

٥ 

 ي صندوق األھلي متعدد األصول للدخل اإلضاف
  )ة األھلي المالیةكرش مدار من قبل (
   تادالوح مالكيل ائدةالع كیةالمل حقوق يف  اتیرتغالمة ئاق

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (مالم یذكر غیر ذلك) لایر سعوديألف 

  

 مبر دیس ۳۱في  ةتھیالمن للسنة 

 م ۲۰۱۸  م۲۰۱۹ 
    

 ۳٦۲٬۱٦۷  ۳٦۰٬۱٥٦ لسنةا دایةت في بوحداال مالكيحقوق الملكیة العائدة ل

    

 ٥٬٤۲۲  ۱۳٬٦۸۱ نة سللل  املشخل اي الدإجمال

    

    خالل السنة لوحدةا الملكیة من معامالت قوقح في النقص

 ۱۷۱٬٥۸۷  ۱۱۱٬٦۸۸ مباعة الوحدات المن  المحصل

    

 ) ۱۷۹٬۰۲۰(  (۱۲۰٬٤۱۰) مة الوحدات المستردةیق

 (۸٬۷۲۲)  )۷٬٤۳۳ ( 

    

 ۳٦۰٬۱٥٦  ۳٦٥٬۱۱٥ نةة السالوحدات في نھای مالكيلیة العائدة ملكال قوقح

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیـة )۱٥) إلى (۱ضاحات المرفقة من (یاإلر بتعت

 



 

٦ 

 افي األصول للدخل اإلض صندوق األھلي متعدد
  )شركة األھلي المالیة(مدار من قبل 

  النقدیة  قاتفتدلقائمة ا
 م ۲۰۱۹ر دیسمب  ۳۱ة المنتھیة في للسن

 غیر ذلك) یذكر  الم(م وديعس لایر فأل

 

 مبر دیس ۳۱في  ةتھینملا نةسلل حإیضا 

 م ۲۰۱۸ م۲۰۱۹  
    التدفقات النقدیة من األنشـطة التشـغیلیة

 ٥٬٤۲۲ ۱۳٬٦۸۱  ربح السنة 

    تسویة لـ:

 ۱۲٥ (۸۰)  ماراتثاالستقیمة  فياالنخفاض مخصص  تكوین / )عكس(

ح أو  لربل اخال  ادلة منعالة یملقثمارات باإست رباح محققة منأ
 الخسارة

 

)۱٬۳٤۱( )۱٬٥۱۲ ( 

بالقیمة العادلة من خالل  استثماراتغیر محققة من  ر(أرباح)/ خسائ
 الربح أو الخسارة 

 

(٥٬۱ ۹٥ ) ۱٬۹٤٤ 

  ۷٬۱۰۱ ٥٬۹۷۹ 

    لیة:التشغی والمطلوباتالتغیرات في الموجودات 

 ۲۳٬٤۰۲ (٦٬۳٥٦)  ارة الخسو أ بحالرالل من خیمة العادلة  بالقسة مقا ستثماراتا

 (۱۷٬۷۳۹) ۸٬٥٤۹  ة بالتكلفة المطفأةساقم تاستثمارا

 (۲٥) (۱۰)  ة أخرى أرصدة مدین

-- ۷۰۳  مكتسبدخل غیر   

)۳۷۰(  أرصدة دائنة أخرى   (۲٬۳۳۳) 

 ۹٬۲۸٤ ۹٬٦۱۷      ة    من األنشطة التشـغیلی ناتجصافي النقد ال

    

    ــة:التمویلیة  ـطنشمن األ قدیةالن التدفقات

 ۱۷۱٬٥۸۷ ۱۱۱٬٦۸۸  اعة بملا تادوحالن مالمحصل 

 (۱۷۹٬۰۲۰) (۱۲۰٬٤۱۰)  قیمة الوحدات المستردة

 (۷٬٤۳۳) (۸٬۷۲۲)  األنشـطة التمویلیةصافي النقد المستخدم في 

    

 ۱٬۸٥۱ ۸۹٥  ھ ي حكمصافي الزیادة في النقد وما ف 

 ۱٬۰۳۳ ۲٬۸۸٤ ۸    سنةبدایة ال في حكمـھ فيوما نقـد لا

 ۲٬۸۸٤ ۳٬۷۷۹ ۸ یة السنة انھ يف  ي حكمـھالنقـد وما ف 

 

 

 

 

 

 . القوائم المالیـة جزءاً ال یتجزأ من ھذه )۱٥) إلى (۱اإلیضاحات المرفقة من (عتبر 



 دوق األھلي متعدد األصول للدخل اإلضافي صن
   ) مالیةشركة األھلي ال (مدار من قبل

 حات حول القوائم المالیة  إیضا
 م ۲۰۱۹بر سم دی ۳۱في   منتھیةللسنة ال

 ) لكغیر ذ  ركذ ی  ألف لایر سعودي (مالم

۷ 

 الصـندوق وأنشطتھ  -۱

عة یرشال أحكاممع  قفامتواستثماري دوق ھو صن("الصندوق")  فياإلضاصندوق األھلي متعدد األصول للدخل 
للبنك األھلي  ، إحدى الشركات التابعة ("مدیر الصندوق")المالیة األھلي شركة  بلق نمھ وإدارتھ یة، تم تأسیسسالماإل
ر ماالستثائح امن لو ۳۰موجب نص المادة الصندوق بتم تأسیس وحدات الصندوق.  مالكي لصالح  ")البنك("جاري الت
 یة.المالسوق ال ن ھیئةیق الصادرة ع نادالص يف
 

 ً م)  ۲۰۰٥یونیو  ۲۸ھـ (۱٤۲٦األول جمادى  ۲۱لصادر بتاریخ ا ۲۰۰٥-۸۳-۲ مالمالیة رق ھیئة السوق رارلق وفقا
 األوراق المالیة التالیة:  نشاط في یعمل مدیر الصندوق

 
 ؛التعامل )أ

 ؛بترتیالب) 
 ؛دارةاإلج) 

 و ؛شورةد) تقدیم الم
 .ظفحاله) 
عوائد   یق عائد أعلى منقحتو ،ط والطویلالمدى المتوس علىال المس أرفي نمو وال ائدق العوالصندوق لتحقی دفیھ

اق النقد في أوراق وأدوات مالیة متنوعة من أسو دخل الثابت من خالل االستثمارصفقات أسواق النقد وأدوات ال 
 ىروأدوات الدخل الثابت واالستثمارات األخ

 
  ۱۷موافق لا  م۲۰۱٦أبریل  ۲٤ال بتاریخ لما سوقة لامعلة الھیئبل ا ن قندوق موط الصكام وشرأح علىفقة ت الموامت

 م. ۲۰۱٦یو نیو ۱۳ھـ. بدأ الصندوق أنشطتھ في ۱٤۳۷رجب 
 

  ۲٤ھـ (الموافق ۱٤۲۷ذو الحجة  ۳بتاریخ  ۲۰۰٦-۲۱۹-۱قا للقرار رقم حة التنفیذیة تطبییخضع الصندوق لالئ
یخ رتاب ةالیئة السوق المھیإدارة  سلمجمن  ۱/٦۱/۲۰۱٦ رقم رارالقجب بموه الالئحة ھذ دیلم تع). تم۲۰۰٦بر مدیس
جمیع الصنادیق داخل المملكة العربیة ل ت تفصلیةباقدمت متطلم)، التي ۲۰۱٦مایو  ۲۳ھـ (الموافق ۱٤۳۷ان شعب ۱٦

 لسعودیة.ا

 األساس المحاسبي -۲

ً للمعادوق وللصن تم إعداد ھذه القوائم المالیة السعودیة  بیةالعر مملكةلا يفدة معتمال ليمااللیة للتقریر ییر الدوفقا
مع األحكام المطبقة  ولكي تتفقعن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین صدارات األخرى الصادرة إلاو ریوالمعای

 ومات.ذكرة المعلوق ومالصندالسوق المالیة وشروط وأحكام للوائح صنادیق االستثمار الصادرة عن ھیئة 

 أساس القیاس -۳

دا  ما ع االستمراریة ومبدأاسبي لمحتخدام مبدأ االستحقاق اساب ةیالتكلفة التاریخ على أساس مالیةلا  مئقواھذه الاد عدتم إ
 بالقیمة العادلة.  المسجلةو ستثمارات المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةاال
  

ولة وغیر المتدا اتلمطلوبا و توداموجال عرض میت ال وح وبالتاليبوضة دورة تشغیل محدددوق نال یوجد لدى الص
ً لترتیب  والمطلوباتض الموجودات . بدال من ذلك، یتم عرز الماليل منفصل في قائمة المرككشب ةلالمتداو وفقا

 السیولة. 



 دوق األھلي متعدد األصول للدخل اإلضافي صن
   ) مالیةشركة األھلي ال (مدار من قبل

 حات حول القوائم المالیة  إیضا
 م ۲۰۱۹بر سم دی ۳۱في   منتھیةللسنة ال

 ) لكغیر ذ  ركذ ی  ألف لایر سعودي (مالم

۸ 

 
 عملة العرضالعملة الوظیفیة و -٤

یعمل فیھا  تيالة دیصاتقاالبیئة للة یسالرئیقتصادیة عملة االلخدام استباة الیم المیتم قیاس البنود المدرجة في القوائ
وھي العملة الوظیفیة وعملة العرض   وديبالریال السعم المالیة لوظیفیة"). یتم عرض ھذه القوائا ة لمعالصندوق ("ال

 الخاصة بالصندوق.

 صندوق روط وأحكام الالتغیرات في ش -٥

لصندوق.  م احكاوأ طوشرعلى  یالتعدتلبعض االصندوق ب مدیر مم، قا۲۰۱۹بر سمدی ۳۱ ھیة فيخالل السنة المنت
یل بعض التعریفات وتحدیث تعد / ة في الشروط واألحكام بإضافة بعض التعریفات وحذفیسیئرلتعلق التغییرات ات

 .نشرة المعلومات
 

م  ۲۰۱۹توبر أك ۲۹ مؤرخ في باب خطم بموجتم إخطار ھیئة السوق المالیة بتغیرات ببیان تعدیل الشروط واألحكا
م. أصبحت  ۲۰۱۹نوفمبر  ۲۱خ في رؤم باطالتغیرات بموجب خ دات بتلكالوحي لكامار خطبإدوق صنلا مدیروقام 

 م. ۲۰۱۹دیسمبر  ٥من ًء ابتدافعول ھذه التغیرات ساریة الم

 األحكام والتقدیرات واإلفتراضات المحاسبیة الھامة  -٦

ت یق السیاساتطب ر فيؤثي تتلوات راضافتوات اوتقدیر ر أحكامم بإصدااارة القیاإلد منلب یتطإن إعداد القوائم المالیة 
ة عن ھذه  قد تختلف النتائج الفعلیواإلیرادات والمصروفات.  مطلوباتوالللموجودات  المعروضةلغ ابملل المحاسبیة

 تقدیرات على ال التعدیالتاف برالعتتم االتقدیرات. تتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات الھامة على أساس مستمر. 
 قبلیة متأثرة.ستم تاونساجعة التقدیرات وفي أي مرفیھا  تمی يالت السنةفي یة حاسبلما
 
 القیمة العادلة  تقدیر )أ
 

سیتم استالمھا مقابل بیع أصل ما أو دفعھا مقابل تحویل التزام ما ضمن معاملة منتظمة ھي القیمة التي القیمة العادلة 
 و أ لة أن المعاملة لبیع األصضیافترا ىإل دیستنلعادلة مة القیقیاس ا یاس. إنقالخ ریالسوق بتاي ف كینبین المشار

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

 
تم . یفرھاعند تو داة،ألاك لتل ةنشطالق وسال في متداولالسعر ال ستخدامداة باة لأللعادلالقیمة ا یقوم الصندوق بقیاس

لتقدیم  وحجم كافٍ  بشكل متكرر ى أنھا سوق نشطة إذا كانت معامالت الموجودات أو المطلوبات تتملعق وسلااعتبار 
ً  ةنشطالسوق الة في متداولاألدوات البقیاس لصندوق وم اعلى أساس مستمر. یقعن األسعار  معلومات سعر ل وفقا

 .البیعسعر معقول  كلشبیقارب  لسعرذا اھ نسوق ألال
 

مدخالت  ق یستخدم تقنیات تقییم تعمل على زیادة استخدام الإن الصندوفمقتبس في سوق نشط،  رعس كاإذا لم یكن ھن
تي عوامل اللاجمیع ختار میم الالتقیتضمن أسلوب خدام المدخالت غیر القابلة للرقابة. یالملحوظة ذات الصلة وتقلیل است 

لقیمة العادلة مستویات االصندوق التحویل بین  كردی د تسعیر المعاملة.تبار عنعي االفوق سلان في شاركوالم اھذیأخ
 حدث خاللھا التغییر. في نھایة فترة إعداد التقاریر التي

 
 
 
 



 دوق األھلي متعدد األصول للدخل اإلضافي صن
   ) مالیةشركة األھلي ال (مدار من قبل
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۹ 

 
 )یتبع(  األحكام والتقدیرات واإلفتراضات المحاسبیة الھامة -٦

 
 )یتبع( ادلةالقیمة الع یرتقد  )أ

 
 ة ھي كما یلي:ادلمة العللقی رميلھا سلتسلالت استویم إن
 
المتطابقة  تامازتلأو اال للموجوداتسواق النشطة متداولة (غیر المعدلة) في األالخالت األسعار دم :۱ ىالمستو •

 .لوصول إلیھا في تاریخ القیاسالتي یمكن للكیان ا
تھا حظمكن مالتي یلواول األ توىمسال ھا تحتم ادراج ت ة التيعار المدرجسألالف اخالت بخ: المد۲المستوى  •

  غیر مباشرة. وة مباشرة أو ریقطب تاماااللتزللموجودات و
 .تامازتلللموجودات واال غیر الملحوظة : مدخالت۳المستوى  •
 

ً  ۲ى لمستوعند اسارة خالل الربح والخارات المقاسة بالقیمة العادلة من ستثماال بتصنیف الصندوققام  لتسلسل  ل وفقا
. خالل السنة، لم  ۱ مستوىفي الالمصنفة اولة ودتمل ا  دیق النقصنادي تثمارات فساال ناءستثاب، ةدلالعاقیمة لل الھرمي

لموجودات  ل بالنسبةل قائمة الربح أو الخسارة. یكن ھنالك أي تغیر في القیمة العادلة الستثمارات القیمة العادلة من خال
حقة تسملا حاتوزیعات األرب ة ومطفأالكلفة تبال ةمقاسلرات اتثماسالاو كمھي حافومد نقل المات األخرى مثلتزاواال

   ب معقول للقیمة العادلة.تقری یة ھية الدائنة األخرى، القیم الدفتراألرصدو
 
 االفتراضات وتقدیرات عدم التأكد  )ب
 

 المتوقعةقیاس مخصص خسائر االئتمان 
طلب استخدام  و مجال یتھ لمطفأةفة الكتلمقاسة باالة لیالماات جودموع للوقئتمان المترة االص خساإن قیاس مخص

 تماني.قبلیة والسلوك االئف االقتصادیة المستات ھامة حول الظروة وافتراضقدعم جذامن
 

 :وقعة، مثلالمت ئتمانسبیة لقیاس خسارة االك عدد من األحكام الھامة المطلوبة أیًضا في تطبیق المتطلبات المحاھنا
 ؛انئتمر االطخابیرة في ملكا دةیالزر ااییمعد دیتح •
 المتوقعة؛خسارة االئتمان  ساضات لقیاترفالاو ةناسبنماذج الماختیار ال •
 منت المستقبلیة لكل نوع من أنواع المنتجات / األسواق وما یرتبط بھا زن النسبي للسیناریوھاعدد والوتحدید ال •

 عة؛ وخسارة ائتمان متوق
 عة.قتمان المتوئة االخسار اسقیألغراض ة ثلماالم لیةلماا وداتوجإنشاء صندوق للم •
 

وقعة في  ن المتئتماة في قیاس خسارة االت التقدیر المستخدماالفتراضات وتقنیالمدخالت ول يلیصفت ویرد شرح
 ر. عناصالذه رات في ھللتغیوقعة لخسارة االئتمان المت، والتي تحدد أیًضا الحساسیات الرئیسیة أ)(۲-۱-۱۲اإلیضاح 

 ة الھام بیةاسمحلا سیاساتلا -۷

یاسات بشكل م تطبیق ھذه السنة أدناه. وقد تقوائم المالیة مبیاد ھذه الإعد يف ةقبة الرئیسیة المطالمحاسبی تسیاساال نإ
 المعروضة، ما لم یذكر خالف ذلك.   لسنواتلى جمیع اثابت ع

 
 مھا في حكمو نقد ۷-۱

ستثمارات قصیرة األجل ذات السیولة العالیة والتي یمكن تحویلھا نك واالدى البیشتمل النقد وما في حكمھ؛ النقد ل
بسھولة إلى مبالغ نقدیة محدده والتي تكون عرضة لمخاطر ضئیلة للتغیرات في القیمة. یتضمن النقد وما في حكمھ 

ة.بنكی ةأرصد على
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۱۰ 

 
 ) یتبع ( اسبیة الھامة ت المحالسیاسا -۷

 
 ة مدینةصدأر ۷-۲

ً عند ننیرصدة المداأل یتم إثبات مبدئیاً بسعر  جوھري ون تمویلة بدون مكدة المدینرصاأل اسشأتھا. یتم قیة مبدئیا
اس یتم قی. یةعلالفعمولة لا معدلطریقة  باستخدامك بالتكلفة المطفأة ذل دبعو )یعادل القیمة العادلةما  (وھو ةاملعمال

 . العمرتوقعة مدى لما االئتمانائًما بمبلغ یعادل خسائر نة دص خسارة األرصدة المدیمخص
 

 الیةطلوبات الممالو تاالموجود ۷-۳

 تصنیف الموجودات المالیة
خالل   لعادلة منا ةمأو بالقی بالتكلفة المطفأة م تصنیفھالة ویتادعلا ةمیبالق ثبات األوليعند اإل الیةلما تادجوالمو قاست

 .ل الشامل اآلخرخ من خالل الد لةلعادة اقیمالأو ب،  أو الخسارة بحالر
 

 فأةطلمفة اموجودات المالیة بالتكللا
ح  من خالل الرب ادلة علا ةمیبالق تصنفأدناه وال  ینرطلشال ات كفوستمطفأة إذا االمالیة بالتكلفة القیاس الموجودات م یت

 أو الخسارة: 
 

یة، الموجودات لتحصیل تدفقات نقدیة تعاقدب ظاف إلى االحتفال الذي یھدنموذج األعمن ضمصل باألاظ تفاالحیتم  •
 و

ألصل المبلغ   وعاتقط مدفل فثمت یخ محددة للتدفقات النقدیة التيت المالیة في توارا دوموجلل قدیةتنشأ الشروط التعا •
 مبلغ القائم.صل الأ  ىلع ةعمولوال

 
 شامل اآلخر الل ل الدخ خالن م  ادلةالعمة قیبال الموجودات المالیة

  تصنف  الشرطین أدناه وال الت كفتوا اسإذل الدخل الشامل اآلخر القیمة العادلة من خالودات المالیة بوجملیتم قیاس ا
 ارة: و الخسح أبرالبالقیمة العادلة من خالل 

 
دیة قاعنقدیة ت اتفقتدصیل تح ریقط ھ عنل الذي یتحقق الھدف منوذج األعمامن نمض تادوجیتم االحتفاظ بالمو •

 .ةوبیع موجودات مالی
على أصل   عمولةوال فوعات ألصل المبلغمد فقط ثلي تمدة للتدفقات النقدیة التشأ فتراتھا التعاقدیة في تواریخ محدنت •

 م.المبلغ القائ
 

مدیر ل حقی جرة،متاال رضا بغال یتم االحتفاظ بھ الملكیة التيحقوق  تاودأ ألولي لالستثمارات فيات اثباإل عند
یار خلاذا ھم . یتضمن الدخل الشامل اآلخر التغیرات الالحقة في القیمة العادلة عرض دوق أن یختار بشكل نھائينالص

 ستثمار على حدة.على أساس كل ا
 

 ة راسخلا  ربح أومن خالل الة  عادل ال یمةلقة بایالالموجودات الم
الشامل  لة من خالل الدخل عادال یمةبالقطفأة أو التكلفة المالمصنفة على أنھا مقاسة بات المالیة غیر ودجوإن جمیع الم

 لخسارة.  ا ح أو ل الربمة العادلة من خالبالقی اآلخر، یتم قیاسھا
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۱۱ 

 
 ) یتبع ة (حاسبیة الھامالسیاسات الم -۷

 
 )یتبع(المالیة  وباتلمطلواات دووجالم ۷-۳

 ةودات المالیجوملا فتصنی
 تقییم نموذج األعمال

ً یمیجري مدیر الصندوق تقی  موجودات على مستوىبال من خاللھ یتم االحتفاظذي ج األعمال الوذنم نف ملھدل ا
یتم التي لومات المع ملتشتلإلدارة. لمعلومات المقدمة وا مالألعرة ادا یقة إضل طریعكس بشكل أفالمحفظة ألن ذلك 

 : ىعل  راأخذھا في االعتب
 

 اً؛لیعمت یاساللمحفظة وتشغیل ھذه الساسات واألھداف المحددة السی •
 لصندوق.ا ریالمحفظة ورفع تقریر بذلك لمد فیة أداءكییم تقی •
فیة یوكموذج األعمال) ن نضم بھاتفظ ودات المالیة المحالموجال (وعلى أداء نموذج األعملتي تؤثر المخاطر ا •

 لمخاطر؛ ھذه اة إدار
رة أو التدفقات دالما تاجودلمول لةادالع كافآت تستند إلى القیمةفیما إذا كانت الم -ال األعم يریدم ةكیفیة مكافأ •

 لة؛ و حص ملالنقدیة التعاقدیة ا
ات بیعملا المبیعات وتوقعاتھا بشأن نشاط لتلكسباب األ، وسابقةات الحجم وتوقیت المبیعات في الفتروتكرار معدل  •

 ولكنھا، دھانشاط المبیعات ال یمكن أخذھا في الحسبان بمفر معلومات بشأنلا نإ ف وبالرغم من ذلك،یة. ستقبلالم
ق ة تحقوكیفیددة إلدارة الموجودات المالیة من التقییم الكلي لكیفیة قیام الصندوق بتحقیق األھداف المحكجزء 

 التدفقات النقدیة.
 

ورات " أسوأ حالة" أو  خذ باالعتبار تصألا ن ودالتصورات المتوقعة  قولیةمدى معإلى  الیستند تقییم نموذج األعم
صندوق، ال یقوم ة بعد اإلثبات األولي بطریقة تختلف عن التوقعات األصلیة لل النقدیدفقات ت الت"حالة ضغط". إذا تحقق

 ج ھذه المعلومات عندھ یدرل ولكنعماألا وجودات المالیة المتبقیة المحتفظ بھا في نموذجف المتصنی الصندوق بتغییر
ً  راءھایة الناشئة حدیثاً أو التي تم شالموجودات المالیة المستقبل مییقت  .حدیثا

 
العادلة، یتم یمة س الققییم أداءھا على أساالتي یتم تالمتاجرة وض رغالیة التي یتم االحتفاظ بھا بودات الموجالمإن 

ة تعاقدیة وال یتم حصیل تدفقات نقدیتل اھب  یتم االحتفاظنھا الرة ألالخسا أو حبلرل اخال  من دلةالعاقیاسھا بالقیمة 
 ودات مالیة.ع موجولبی ةقدیتعاة نقدی فقاتتفاظ بھا لتحصیل تداالح

 
 عمولةواللغ المب فقط مدفوعات ألصل یةیة التعاقدفقات النقدتدلاتقییم ما إذا كانت 

ولي. تعرف عند اإلثبات األ ةیلاملدلة للموجودات االعا  یمةقلأنھ اعلى  ي" األصللغ لمب"ا عّرفلغرض ھذا التقییم، ی
األصلي   بطة بالمبلغرتملقابل المخاطر االئتمانیة اة للنقود ومزمنیلامة یقلا قابللغ م" على أنھا مبمولةلع"اأو الفائدة

كالیف التة ولالسیو اطرخم( لیفوالتكا ىراألخیة قابل مخاطر اإلقراض األساسنة ومة معیائم خالل فترة زمنیالق
 إلى ھامش الربح.  ةفاضإلااإلداریة) ب

 
ار بدوق باالعتصنل ا، یأخذ لعمولةت من المبلغ األصلي واعادفط قفعد تُ  یةعاقدالت ةنت التدفقات النقدیعند تقییم ما إذا كا

ى تغیر إل ؤديی قدي قداتع طشرن یة تتضملاالم ت الموجوداتتقییم فیما إذا كانیشمل وھذا الشروط التعاقدیة لألداة. 
م، یأخذ  قییالت اذء ھجرا إ دوعنط. شرفلن تستوفي ھذا ال عاقدیة وإذا كان كذلكتدفقات النقدیة التلا غلبمتوقیت أو 

  الصندوق باالعتبار ما یلي:
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 )یتبع(لمطلوبات المالیة واودات الموج ۷-۳

 تصنیف الموجودات المالیة

 بع)ت(ی عمولةوالفقط مدفوعات ألصل المبلغ  ةیدقاعتلفقات النقدیة اتدلاكانت  ما إذاییم قت
 
 ة. مبلغ وتوقیت التدفقات النقدییر تغ ىتؤدي إل التي قد لةمالمحت ثحدااأل -
   مالیة.فعة الخصائص الرا -
 ؛ یدتمدوال الدفع المسبقشروط  -
ت یباترت :لاعلى سبیل المثات محددة (دوموج نة میدنقة الصندوق بالتدفقات المطالب د منحتتي ال وطالشر -

 )؛ و دون حق الرجوع الموجودات
  .العمولة / لدوري ألسعار الفائدةإعادة الضبط ا -د قوة للنینالزم ارات القیمةالخصائص التي تعدل اعتب -
 

 إعادة التصنیف 
الــھ معأ جذودوق بتغییر نمصنلام فیھا تي یقوال ةرفتولي، إال في الألتھا ااإثبعد ب لیةامموجودات الف التصنی ةال یتم إعاد

 ت المالیة.إلدارة الموجودا
 

 ت المالیة االنخفاض في قیمة الموجودا
 كلفة المطفأة لتباجة مدرھ الالخاصة ب المالیة جوداتبالمووقعة المرتبطة ر االئتمانیة المتالخسائ میبتقی یقوم الصندوق

احتمالیة متوقعة المرتبطة بلا ةینالخسائر االئتما  ىللمخصص إ ھذا ا تندسیو عیة للمستقبل.تطلرة الظالناس أسعلى 
 نشأتھا.مخاطر االئتمانیة منذ زیادة كبیرة في الاك ھن یكنلم  القادمة ما شھراً ي عشر االثن  على مدىالتعثر في السداد  

 
 لیةلماتصنیف المطلوبات ا

ة العادلة من  میقلاب طلوبات مالیةم اھعلى أن فتصنلم ما  ةفأتكلفة المطة بالمالیال ھباتطلوم نیفصتوم الصندوق بقی
 الخسارة.  لربح أوخالل ا

   
 ألولياإلثبات والقیاس ا

اریخ الذي  لتا وھول، ولتداأو الخسارة في تاریخ ا لعادلة من خالل الربح المالیة بالقیمة اات جودلمولي لوت األإلثبایتم ا
األخرى في   المطلوبات المالیةو ةیلامالموجودات ال اتبث. یتم إلألداةیة دقعاي األحكام التا فطرفً  قوندالصھ فی حبیص

ف المعاملة العائدة العادلة زائداً تكالی ام المالي بالقیمةلتزاالأو الي مي لألصل اللقیاس األولالتاریخ الذي نشأت فیھ. یتم ا
 الخسارة.أو  ل الربحمن خاللة دالعصنف بالقیمة االمغیر  دنلبة لسببالن ه أو إصداره،اءتناق إلىاشرة مب

 
 حقاللا سایالق

صافي األرباح  لعادلة. یتم إثباتة اقیمبالقاً حقیاسھا اللخسارة یتم الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو ا
یر 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
 

ً قیاس ھذه الموجودات والمطلو الفعلیة  لعمولة/ ا ئدةلفاة اطریق بالتكلفة المطفأة باستخدام بات المالیةیتم الحقا
الدخل   ةمئمن قاض ھاتباإثعن  فربح أو خسارة تم التوق أي أیضاً إثبات . یتملشاملف بھا في قائمة الدخل اعتراواال

یتم قیاس الموجودات   ذي من خاللھ ھي المبلغ ال  لموجودات المالیة أو المطلوبات المالیةل "ةفأطمال ةفالشامل. إن "التكل
ً مدفوعات أصل ال ألوليند اإلثبات اة عالیالمة أو المطلوبات لیالما ً زائد مبلغ،ناقصا  ةالمتراكمة عموللا اً أو ناقصا
االستحقاق، ویتم تعدیلھ، بالنسبة  بلغاألولي وم غلمبلا ي فرق بینفعلیة ألال مولةلع/ ا ةدئافلاة یقطرم خداباست

 مخصص خسائر. يالمالیة، ألللموجودات 



 دوق األھلي متعدد األصول للدخل اإلضافي صن
   ) مالیةشركة األھلي ال (مدار من قبل

 حات حول القوائم المالیة  إیضا
 م ۲۰۱۹بر سم دی ۳۱في   منتھیةللسنة ال

 ) لكغیر ذ  ركذ ی  ألف لایر سعودي (مالم

۱۳ 

 
 ) یتبعة (حاسبیة الھامالسیاسات الم  -۷

 
 )یتبع(لمطلوبات المالیة االموجودات و ۷-۳

 اإلثباتعن قف توال
، أو عند قیامھ  لألصة من ا یدنقلا التعاقدیة للتدفقات وقحقلا ءاتھان دنع یةمالإثبات الموجودات ال یتوقف الصندوق عن

جمیع مخاطر ل ویاملة التي یتم بموجبھا تحالمع التعاقدیة من خاللقدیة ات النالتدفقبتحویل الحقوق للحصول على 
 طرمخاع میبجظ تفام الصندوق بتحویل أو االحتي بموجبھا ال یقوأو الھري، كل جواألصل المالي بشمنافع ملكیة و
 على األصل المالي.  یطرةوال یقوم بإبقاء السي رھوجمنافع الملكیة بشكل و

 
وزعة على  الدفتریة الم(أو القیمة  ألصلبین القیمة الدفتریة لالمالي، یتم إثبات الفرق  إثبات األصلعند التوقف عن 

ً تم الحصول علیھ ناقصدید أي أصل جلك ي ذالمستلم (بما ف والمقابل التوقف عن إثباتھ)ي تم ل الذاألص جزء من ي  أ  ا
التي قام الصندوق  المالیة المحولة وجودات الم ھذه من ولة عمي أمة الدخل الشامل. التزام جدید مفترض) في قائ

 لة.منفص ودات أو مطلوباتإثباتھا كموجالحتفاظ بھا یتم بإنشائھا أو ا
 

الخاص   ة المركز الماليمئاالتي تم إثباتھا في قجودات ل الموحویبت تي بموجبھا یقومالوامالت معیقوم الصندوق بإبرام 
كافة أو معظم نھا. إذا تم االحتفاظ بجودات المحولة أو جزء مفة أو معظم مخاطر ومنافع المولكنھ یحتفظ إما بكابھ، و

د یتم الي عنلتوقف عن إثبات االلتزام المباصندوق ال  ات المحولة. یقوما حینئذ ال یتم إثبات الموجودالمخاطر والمزای
 ؤھا أو انتھاؤھا.غاالوفاء بااللتزامات التعاقدیة أو ال

 
 المقاصة 

 الي؛ عندما وفقط عند وجود حقمتتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة ویدرج الصافي في قائمة المركز ال
موجودات مع سویة الیكون لدى الصندوق النیة لت دماجة وعنمدرقانوني ملزم للصندوق بإجراء مقاصة للمبالغ ال

 ات في آن واحد. بالمطلوبات على أساس الصافي أو بیع الموجودات وتسدید المطلو
 

العادلة من خالل   لقیمةر من األدوات المالیة بالخسائوا  الربحصافي یتم عرض اإلیرادات والمصروفات على أساس 
 ف العمالت األجنبیة.صر اح وخسائربالربح أو الخسارة وكذلك أر

 
 تمخصصا ٤-۷

ومن نتیجة ألحداث سابقة ي الصندوق التزام حالي قانوني أو تعاقدعندما یكون على العتراف بالمخصص یتم ا
كان تقدیر مبلغ االلتزام بصورة ویة ھذا االلتزام ویكون باإلمالمحتمل أن یتطلب تدفقات خارجة لمنافع اقتصادیة لتس

 المخصص بخسائر التشغیل المستقبلیة.موثوقة. ال یتم االعتراف ب
 

 حقوق الملكیة لكل وحدة  ٥-۷

كل یوم عمل سعودي. یتم احتساب حقوق الملكیة لكل وحدة بقسمة في الصندوق مفتوح لالشتراك واسترداد الوحدات 
 ة السنة.نھای لقائمة فيافي قائمة المركز المالي على عدد الوحدات   المدرجةعائدة لمالكي الوحدات لكیة الحقوق الم
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 وحدات مصدرة  ٦-۷

ً للشروط ن الیصنف الصندوق األدوات المالیة المصدرة ضم مطلوبات المالیة أو أدوات حقوق الملكیة، وذلك وفقا
 ات. یة لألدوالتعاقد

 
الكیھا بصافي حدات مل ھذه الووداد مصدرة. عند تصفیة الصندوق، تخلالستر ات قابلةلدى الصندوق وحد

الوحدات القابلة  عطي ویتم تصنیفھا بالتساوي من جمیع النواحي ولھا شروط وظروف متطابقة. تالمتبقیة. الموجودات 
في موجودات الصندوق تتناسب مع حصة المستثمر في صا بقیمة لالسترداد المستثمرین حق المطالبة باالسترداد نقداً 

 فیة الصندوق. حال تصأیًضا في  وفي كل تاریخ استرداد 
 

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

 ق؛ح المالك حصة تناسبیة من صافي موجودات الصندوق في حال تصفیة الصندوتمن •
 لجمیع فئات األدوات األخرى؛ف في فئة األدوات التي تخضع تًصنَّ  •
 وات األخرى لھا سمات متطابقة؛فئات األد األدوات التي تخضع لجمیعي فئة المالیة ف جمیع األدوات •
 التصنیف على أنھا التزاماً؛ و طلب ال تشتمل األداة على أي سمات أخرى تت •
بشكل جوھري على الربح أو الخسارة،   ة لألداة على مدى عمرھا تستندة العائدإن إجمالي التدفقات النقدیة المتوقع •

ة العادلة لصافي موجودات الصندوق المثبتة وغیر ر في القیموجودات المثبتة أو التغیفي المغیر في صاتأو ال
 داة. األ المثبتة على مدى عمر

 
ن حقوق الملكیة الوحدات القابلة لالسترداد ضماسترداد یتم إثبات التكالیف اإلضافیة التي تعود مباشرة إلى إصدار أو 

 الشراء. تكلفة أو جزء من مباشرة كخصم من المتحصالت
 

 اةالضرائب/ الزك ۷-۷

فإن الصندوق ُمعفى من دفع أي   ودیة،لنظام الحالي للزكاة وضریبة الدخل المطبق في المملكة العربیة السعبموجب ا
ً على مالكي الوحدات وبة الدخل ازكاة وضریبة دخل. تُعد الزكاة وضریب التالي ال یجنب لھا أي مخصص في  لتزاما

 ة. ئم المالیاالقو
 

 قة على األتعاب والمصروفات في قائمة الدخل الشامل. مضافة المطبإثبات ضریبة القیمة ال یتم
 

 ةالخاص عمولةال ومصروف دخل ۷-۸

لوبات من موجودات مالیة ومط ةولالعموالت الخاصة الواردة في قائمة الدخل الشامل من عم دخل ومصروفتتألف 
 الفعلي.   ولةالعم / معدل الفائدة المالیة مقاسة بالتكلفة المطفأة واحتسابھا على أساس

 
ات ومقبوضات التدفقات النقدیة المستقبلیة مدفوع الفعلي ھو المعدل الذي بالتحدید یخصم / العمولة إن معدل الفائدة

 مالیة.المقدرة خالل العمر المتوقع لألداة ال
 للموجودات المالیة؛ أو القیمة الدفتریة •
 لیة.التكلفة المطفأة للمطلوبات الما •
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جمالیة  لدفتریة االالفعلي على القیمة ا / العمولة الخاصة، یتم تطبیق معدل الفائدة لةعموالروف دخل ومصعند احتساب 
لفة المطفأة للمطلوبات. وبالنسبة كال تكون الموجودات منخفضة القیمة االئتمانیة) أو على الت للموجودات (عندما

ولي لھا، یتم احتساب إیرادات دخل بات األلموجودات المالیة التي أصبحت منخفضة القیمة االئتمانیة بعد اإلثل
مطفأة للموجودات المالیة. إذا لم تعد الموجودات  الفعلي على التكلفة ال لة/ العمو دةالعموالت الخاصة بتطبیق معدل الفائ

 الخاصة یعود إلى األساس اإلجمالي. ولةاحتساب دخل العم نخفضة القیمة ائتمانیاً، عندئِذ فإنالمالیة م
 

 اإلدارة أتعاب مصروفات ۷-۹

 الصلة.  دمات ذاتیتم إثبات مصروفات أتعاب اإلدارة في قائمة الدخل الشامل عند تنفیذ الخ
 

 الدائنة األخرى  رصدةواألات المستحقة المصروف  ۷-۱۰

بالتكلفة المطفأة ى بالقیمة العادلة والحقًا یتم قیاسھا رخفات المستحقة والمطلوبات األروللمص یتم اإلثبات األولي
 یقة معدل العمولة الفعلي.تخدام طرباس

 
قریر المالي والتعدیالت علیھا المطبقة جنة المعاییر الدولیة للتالمعاییر الدولیة للتقریر المالي الجدیدة وتفسیرات ل ۷-۱۱

 بواسطة الصندوق

 
رات على المعاییر الحالیة التي صدرت عن مجلس معاییر ییغالتعدیالت والتالتفسیرات ویر الجدیدة والمعای إن

 الصندوق، حیثما ینطبق ذلك: م وعلیھ تم تطبیقھا بواسطة۲۰۱۹ینایر  ۱ة الدولیة ساریة المفعول اعتباراً من اسبالمح
 

 البیان التعدیالت التفسیرات و / اییرالمع
 ود اإلیجار قع ۱٦دولي للتقریر المالي  المعیار ال

لمعاییر الدولیة للتقریر المالي  اتفسیر لجنة تفسیرات 
 ضریبة الدخل  ن من معالجاتالتیقعدم  ۲۳

ت الزمیلة والمشروعاشركات المنافع طویلة األجل في ال ۲۸معیار المحاسبة الدولي 
 المشتركة

 تقلیصات أو التسویات التعدیالت الخطة أو  ۱۹ة الدولي معیار المحاسب
یار عوم ۱۱و   ۳الدولي للتقریر المالي   معیارال

 ۲۳و  ۱۲المحاسبة الدولي  
لسنویة على المعاییر الدولیة للتقریر المالي  التحسینات ا

 م. ۲۰۱۷ –م ۲۰۱٥دورة 
 مععات المقدمة یالت متعلقة بخصائص المدفوتعد ۹لي للتقریر المالي  المعیار الدو

 تعدیل المطلوبات المالیةو التعویض السلبي
 

ري على ھذه القوائم أي تأثر جوھالواجب تطبیقھا على الصندوق لم یكن لھا  تسیراتفتطبیق المعاییر المعدلة والإن 
 المالیة. 
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 المعاییر الصادرة ولكنھا غیر ساریة المفعول بعد ۷-۱۲

ندوق. ویعتزم صة للالی ى تاریخ إصدار القوائم المك حتلالمفعول بعد وذغیر ساریة ما یلي المعاییر الصادرة ولكنھا فی
 ح ساریة المفعول.عندما تصب الصندوق تطبیق ھذه المعاییر

 

 
 المعاییر / التفسیرات و التعدیالت

 
 

 البیان

مفعولھا اعتباراً یسري 
الفترات التي تبدأ في من 

 أو بعد التاریخ التالي
 م ۲۰۲۰ینایر  ۱ اط التجارينشتعریف ال ۳عیار الدولي للتقریر المالي تعدیالت على الم

ومعیار  ۱لمحاسبة الدولي اعلى معیار  تعدیالت
 ۸دولي  المحاسبة ال

 م ۲۰۲۰ینایر  ۱ تعریف األھمیة 

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

 بین البنوك المعروض

 م ۲۰۲۰ینایر  ۱

 م ۲۰۲۲ینایر  ۱ اتبطلوصنیف المت ۱ر المحاسبة الدولي معیاتعدیالت على 
 م ۲۰۲۳ینایر  ۱ عقود التأمین  ۱۷تقریر المالي  الدولي لل المعیار

 
 للصندوق.ة ى القوائم المالیوالتفسیرات الواردة أعاله ال یُتوقع أن یكون لھا تأثیراً ھاماً علإن المعاییر المعدلة 

 
 النقد وما في حكمھ  -۸

 جید.ائتماني  صنیفت ذو يحلمنك دى بھا لتفظ بالمحصدة البنكیة راألیتمثل في 
 

 استثمارات  -۹
 
ر دیسمب ۳۱  

 م۲۰۱۹
دیسمبر  ۳۱

 م ۸۲۰۱
    

العادلة من خالل الربح أو   بالقیمة مقاسةاستثمارات 
 الخسارة

 أ)
۱٦۲٬٤٤۹ ۱٤۹٬٥۹۳ 

 ۲۰۸٬۳۹۰ ۱۹۹٬۹۲۱ ب) المطفأةمقاسة بالتكلفة  استثمارات

  ۳٦۲٬۳۷۰ ۳٥۷٬۹۸۳ 
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 ارةأو الخس الربحالل خة من ارات مقاسة بالقیمة العادلمستثا -أ

 

 تضمن التالي: تالخسارة  أو الربحالقیمة العادلة من خالل ب مقاسةاستثمارات 

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ 

 

% من إجمالي 
 االستثمار

 عادلةال ةالقیم التكلفة دلة)العا (القیمة

     )عالقةأطراف ذات ( ق من مدیر الصندو مدارةصنادیق 

 ۳٦٬٦۲٦ ۳٦٬۰۹٤ ۱۰٫۱۰ دوالر األمریكيلبا ةتاجرللماألھلي المتنوع  صندوق

 ۱۹٬۲۰۹ ۱۸٬۷۱۹ ٥٫۳۰ یال السعودي رالمتنوع للمتاجرة بال األھلي صندوق

 ۱٤٬٥۸۷ ۱٤٬۲۳۷ ٤٫۰۲ صندوق األھلي للمتاجرة العالمیة

االستثمار العقاریة ي القابض لصنادیق صندوق األھل
 ۳٬۲۹۱ ۳٬٥۳٤ ۲٫۰۳ ولة المتدا

    

    المتداولة  دقنلا دیق صنافي  رااستثم

 ۳٤٬۱٤۹ ۳۱٬۹۷٥ ۹٫٤۲ خلیج المتنوعلور اصندوق آشم

 ٦٬۷۸٦ ٦٬۱۸۰ ٤٫۱۸ یت السعودیة رجدوى 

    

    استثمارات أخرى

 ۲۸٬۸۸٥ ۲۸٬۸۷۸ ۷٫۹۷  شھادة

 ۱۸٬۹۱٦ ۱۸٬۹۰۰ ٥٫۲۲ إي إل لیسینج  جایدنس أي تي

 ٤۸٫۲٤ ۱٥۸٬٥۱۷ ۱٦۲٬٤٤۹ 
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 )یتبع( سارةخالل الدخل أو الخلة من یمة العاداستثمارات مقاسة بالق -أ

 م ۲۰۱۸ر دیسمب ۳۱ 

 

% من إجمالي 
االستثمار 

 عادلة ال القیمة التكلفة العادلة)  (القیمة

    )عالقةأطراف ذات ( الصندوقصنادیق مدارة من مدیر 

 ۳٥٬۱۸۹ ۳٤٬٥۲٥ ۹٫۸۲ السعودي  المتنوع للمتاجرة بالریالصندوق األھلي 

 ۳۲٬۰۹٦ ۳۱٬۸۳۸ ۸٫۹٦ ال السعوديبالری رةجلي للمتاھصندوق األ

 ۱٤٬۰۰۰ ۱۳٬۸۹٤ ۳٫۹۱ العالمیةق األھلي للمتاجرة دوصن

 ۷۰۲ ۸۸٦ ۰٫۲۰ قابض لصنادیق االستثمار العقاریة المتداولة صندوق األھلي ال

 ۱٬۹٥۷ ۱٬۹٤٦ ۰٫٥٥ متاجرة بالدوالر األمریكيصندوق األھلي المتنوع لل

    

    لة متداولا دنقیق  الصنادفي  رماثاست

 ۳٤٬۸۳۲ ۳۳٬۷۷۱ ۹٫۷۲ عمتنولخلیج الصندوق آشمور ا

 ۲٬٦۸۸ ۳٬٥۳٤ ۱٫٤۷ ذا عالقة  فطر –۱ت یاألھلي ر
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    رىات أخرتثمااس

 ۱۸٬٥٤۷ ۱۸٬۹۰۰ ٥٫۱۸ ج نسییإي إل ل ایدنس أي تيج
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 طفأةلتكلفة المات مقاسة بمارااستث -ب

 م ۲۰۱۸دیسمبر  ۱۳ م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ 
   

 ۲۰۸٬٦۱۲ ۱۹۱٬۰۲۹ استثمارات في صكوك

 -- ۹٬۰۳٤ في عقود مرابحةاستثمارات 

 ) ۲۲۲( (۱٤۲) ةمتوقعلمان اائر االئتناقص: مخصص خس

 ۲۰۸٬۳۹۰ ۱۹۹٬۹۲۱ ه المقاسة بالتكلفة المطفأ تراااالستثم صافي
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 دات الوح معامالت -۱۰

 لي:ی تتلخص كما السنةخالل  ت الوحداتالمعام
 دیسمبر  ۳۱في  للسنة المنتھیة 

 م۲۰۱۹ 
 ف)باآلال (وحدات

 م ۲۰۱۸ 
 )ف(وحدات باآلال

    
 ۳٥۱٬۱۰۱  ۳٤۳٬۹۷۱ سنةالوحدات في بدایة ال

    
 ۱٦٥٬۹۷٦  ۱۰٥٬۰۸۰ مباعة لاوحدات ال
    
 ) ۱۷۳٬۱۰٦(  (۱۱۲٬۹۳۹) مستردة ال توحداال
    

 ) ۷٬۱۳۰(  (۷٬۸٥۹) ل السنة في الوحدات خال نقصلاصافي 
    

 ۳٤۳٬۹۷۱  ۳۳٦٬۱۱۲ الوحدات في نھایة السنة

 
م:  ۲۰۱۸( ٪٥۸٫۹۱ ایمثلو )مسةبر خكأ م:۲۰۱۸( وحدات مالكي، فإن أكبر خمس م۲۰۱۹ر دیسمب ۳۱كما في 
 من وحدات الصندوق. )٥٦٫۳۲٪

 
 قة ذات عالأرصدة أطراف الت واممع -۱۱

طرف  ىلسیطرة على طرف آخر أو ممارسة تأثیر ھام علف القدرة على ات عالقة إذا كان لطراذ ألطرافتعتبر ا
 یة.أو تشغیل خاذ قرارات مالیةآخر الت

 
 القةطبیعة الع الطرف ذو العالقة

 قدونمدیر الصشریك  اري جي التھلاألبنك لا
 دوقالصن یرمد شركة األھلي المالیة 

 وحدات مالك ظل المتحفتعدد األصوألھلي مصندوق ا
 وحدات مالك ألصول المتوازناألھلي متعدد اصندوق 

 وحدات مالك للنمو دد األصولصندوق األھلي متع
 شركة شقیقة ھلي للتكافل  شركة األ

 
 خرىت أفامصرورة وداأتعاب إ

ا یحدده مدمات حسبھذه الخ ي مقابلارة بشكل یومتعاب إدأ الصندوق. یحتسب الصندوقمدیر  قبلندوق من ار الصدی
كما الصندوق الیومي  ملكیةحقوق  في السنة من ٪۱وز المعدل األقصى السنوي بواقع ابحیث ال تتج مدیر الصندوق،

 .منصوص علیھ في أحكام وشروط الصندوقھو 
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 ) تبعی ( ةذات عالقطراف أرصدة أت ومعامال -۱۱

 
 (یتبع) رىخأ تدارة ومصروفاأتعاب إ

الحفظ  وأتعاب لمراجعةلقة بأتعاب اوالمتع نیابةً عن الصندوق تكبدةلممصروفات اندوق استرداد الر الصمدیكما یحق ل
وفات غ ھذه المصرلمبل علىاألتعاب األخرى المماثلة. یقتصر الحد روفات معالجة بیانات واألومص واالستشارات

یام التقییم ندوق في أالص حقوق ملكیة نة منفي الس ٪۱ة دوق على نسبنلصاسترداده من ا مدیر الصندوق طیعالذي یست
الحفظ التي  اتمصروفا الفعلیة باستثناء یمتھالصندوق على أساس قفات من قبل مدیر المصرو سترداد ھذها المعنیة. تم

 یتحملھا مدیر الصندوق.
 

 ة ق ات عالمع أطراف ذ امالتمع
 نھا في ھذه القوائم المالیة، بخالف المعامالت التي تم االفصاح ع ،لتالیةات في المعامالندوق ، دخل الصنةسال خالل

وط وأحكام الصندوق امالت على أساس شرذه المعیة. تم تنفیذ ھالعتیادطراف ذات العالقة في سیاق األعمال ااألمع 
 . دوقنراف ذات الصلة من قبل مجلس إدارة الصموافقة على جمیع معامالت األطالمعتمدة. تتم ال

 
 تفظ بھا حت میمة وحداق  ت العاممبلغ الم  

 م ۲۰۱۸ م۲۰۱۹ عة المعامالتیطب الطرف ذو العالقة
 ۳۱ي كما ف 
 م۹۲۰۱ دیسمبر

 ۳۱كما في 
 م ۲۰۱۸ بردیسم

      
   ۳٬٦۳٥ ۳٬۷۳۰ ب إدارةتعاأ شركة األھلي المالیة 

     
     

ة  مصروفات مدفوع
 -- -- ۳٦۷ ٤٤۳ بالنیابة عن الصندوق 

      
ھلي متعدد وق األصند

 ظل المتحفاألصو
   ۳۱٬۰۰۰ ۱۱٬٥۲٥ ت  اك للوحدارتشا
     
 ٥۰٬٦۳۲ ٦۰٬۷۷۳ ۲۱٬۰۰۰ ۳٬۹۲٤ سترداد للوحداتا

      
ھلي متعدد صندوق األ

 زن األصول المتوا
   ۱۷٬۰۰۰ ۱۸۱ اشتراك للوحدات  

     
 ۷٥٬۷۱٦ ۷۸٬۷۳۱ ۳٬۰۰۰ -- اتاسترداد للوحد 

      
 متعددھلي دوق األصن

 مواألصول للن
   -- ۹۰٥   تحداتراك للواش
     
 ٦٬٤۰۰ ۷٬٦۲۰ -- -- سترداد للوحداتا

      
٤٬۰۰۰۱ اك للوحدات  راشت فـل شركة األھلي تكا  --   

     
٬۱۳۰۱۹ -- ۷٥۰ داد للوحداتاستر  ٥٬٦۱٥ 
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 لیةاإدارة المخاطر الم -۱۲

 

 المخاطر المالیة عوامل ۱۲-۱

مان، ئتاللسوق، ومخاطر ااطر امخ شملت لمالیةا رخاطة من الممتنوعضھ لمجموعة ق تعرصندونشطة الإن أ
 .یةاطر التشغیلمخالومخاطر السیولة و

 

ى مدیر الصندوق وھو المخاطر. یشرف مجلس إدارة الصندوق علیة تحدید ومراقبة مسؤول مل مدیر الصندوقیتح
 صندوق. ل في النھایة عن اإلدارة العامة للسؤوم

 

  ن قبل مجلس إدارة الصندوق. م عةالحدود الموضو أساس ول على مقام األلا في والتحكم راقبةد مخاطر المتحدی یتم

لھ للمخاطر  حدد استراتیجیات أعمالھ العامة، وتحمالخاصة بھ التي ت ألحكاموثیقة الشروط واق على یحتوي الصندو
 مار.ت االستثاداإرشماشى مع ما یتن المحفظة بتواز عادةاءات إلالمخاطر العامة وملزمة باتخاذ إجر ارةوفلسفة إد

 

 مخاطر السوق ۱۲-۱-۱
 

ار صرف العمالت مثل أسعار العمولة وأسع في أسعار السوق تغیراتاطر السوق" ھي مخاطر التأثیر المحتمل لل"مخ
 مالیة. ة أدواتھ الندوق أو قیمعلى إیرادات الصالتي لھا تأثیر زائد، ھم وھامش االئتمان الاألجنبیة وأسعار األس

 

 ةاألجنبی التعملاصرف  ر سعرخاطم )أ
 

 بب التغیراتلیة بسة التدفقات النقدیة المستقبلیة ألداة ماقیم األجنبیة ھي مخاطر تقلب مالتلعاصرف سعر ر طخام

 مقومة بالعملة األجنبیة.ال بیة وتنشأ من األدوات المالیةت األجنفي أسعار صرف العمال

 

 . ال السعوديالریب تتم تھامالعمم ث أن معظحی یةألجنبا مالتعلقة بالعر جوھریة متأي مخاط  لدى الصندوقال یوجد 

 
 العمولة معدلب) مخاطر

 
لة لألدوات  لألداة المالیة أو القیمة العادتقبلیة التدفقات النقدیة المستقلب قیمة  مخاطرفي  تتمثل العمولةدل مع مخاطر

 ة السوق.عمول التمعدت في سبب التغیراالمالیة للقسیمة الثابتة ب
 

نقطة   ۱۰م: ۲۰۱۸ة أساس أقل (نقط ۱۰في ذلك التاریخ قد كانت  فائدةالار أسع تنكا ، إذام۲۰۱۹بر سمید ۳۱في 
م:  ۲۰۱۸(  سعوديلایرملیون  ۰٫۳۱٤ أقل بـ نة سیكونبح للستغیرات األخرى، فإن الرجمیع المات ع ثبأساس أقل) م

ى)،  أساس أعل ةطنق ۱۰م: ۲۰۱۸لى (أع قطة أساسن ۱۰لربح معدالت اانت ا كذ. إل) أق وديلایر سعملیون  ۰٫۱۱٥
لایر ملیون  ۰٫۱۱٥ :م۲۰۱۸( لایر سعوديملیون  ۰٫۳۱٤ن خرى، فإن الربح كان سیكوتغیرات األالم ثبات جمیع عم

 ).سعودي
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 )یتبع إدارة المخاطر المالیة (  -۱۲

 
 )یتبعاطر المالیة (المخ لعوام ۱۲-۱

 
 )یتبعالسوق ( مخاطر ۱۲-۱-۱

 
 سعار) مخاطر األج
 
رات في أسعار ا بسبب التغیاة مالیة للصندوق مب قیمة أدلیة تذبذاحتماي ثلة فاطر المتمخمال سعار ھياأل اطرخم

الشك في  بشكل أساسي عند ة في معدل أسعار الفائدة. إن مخاطر األسعار تنشأ بیة والحركصرف العمالت األجن
الصندوق لدى  جدي، یوركز المالملة اریخ قائمتا في امدوق. كیملكھا الصنیة التي ات المالقبلیة لألدواألسعار المست

 .صنادیق مشتركة  في ستثماراتا
 

ال أن یغیر في ة العادلة لالستثمارات بسبب تغیر منطقي من االحتمر في القیمنتیجة للتغی حقوق الملكیةر على إن التأثی
 ا یلي:ثابتة ھي كممتغیرات جمیع ال ات، مع بقاءلالستثمار قوق الملكیةح
 

 م ۰۱۸۲دیسمبر  ۱۳ م۲۰۱۹مبر دیس ۳۱ 
     

 ۱٤٬۹٥۹ ±٪۱۰ ۱٦٬۲٤٥ ٪۱۰± ملكیةى حقوق الاألثر عل

 
 مخاطر االئتمان ۱۲-۱-۲

 
  رة مالیة للطرف اآلخر اة مالیة في خسادمخاطر ائتمانیة، وھي مخاطر أن یتسبب أحد أطراف أ الصندوق ل یتعّرض

 .نكأرصدة البمدینة، وال دةرصواأل ستثماراتھ،اظة نیة لمحفئتماا طرق لمخاعّرض الصندوتزام. یتوفاء بالبسبب عدم ال
 

حسنة. یسعى الصندوق للحد من مخاطرة ذات سمعة  عقود األدوات المالیة مع أطراف دوق ھي إبرامإن سیاسة الصن
مر لمستا یموالتقیابلة محددة أطراف مقمالت مع لحد من المعاتعرضات االئتمانیة واخالل مراقبة ال ناالئتمانیة م

 ابلة.المق رافلألطالئتمانیة اءة للكفا
 
 )ةالمتوقع یةاالئتمان رئخساباستخدام وحدة ال(لعام ) النھج اأ
 

تم  ي لم یأدوات دین والت المالیة التي ھي ر االئتمان المتوقعة على األدوات صصات لخسائیقوم الصندوق بإدراج المخ
 خسارة. ال ح أوالل الربمن خقیاسھا بالقیمة العادلة 

 
ستثناء مر الزمني باتوقعة على أساس الع ئتمان المسارة االاوي خمبلغ یسالخسارة ب تصصاس مخبقیاة وعجمتقوم الم

 شھراً: ۱۲تمان متوقعة على مدى بخسارة ائ ما یلي والتي یتم قیاسھا
 
 لمالي، ولتقریر اخ اتاریدنیة في ر متتحدیدھا على أنھا ذات مخاط ین یتممالیة كأدوات د ستثمارات بأوراقا •
 األولي بھا. وھریة منذ االعترافا بصورة جن بخصوصھئتماخاطر االلم تزداد م خرىیة أمال اتدوأ •
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۲۳ 

 
 )یتبع إدارة المخاطر المالیة ( -۱۲

 
 )یتبعالمخاطر المالیة ( عوامل ۱۲-۱

 
 )یتبعان (مخاطر االئتم ۱۲-۱-۲

 
 )تبعی( )ةالمتوقع یةاالئتمان رئخساباستخدام وحدة ال( النھج العام )أ
 
والتي لم یتم  ھي أدوات دین  الیة التياألدوات الم وقعة علىئتمان المتاال ت لخسائراصص اج المخإدرب وم الصندوقیق
 الخسارة.  بح أوسھا بالقیمة العادلة من خالل الرقیا
 

ستثناء با مر الزمنية االئتمان المتوقعة على أساس الع ساریساوي خ ة بقیاس مخصصات الخسارة بمبلغتقوم المجموع
 شھراً: ۱۲مدى  متوقعة على مانسارة ائتخب قیاسھا یتمي ا یلي والتم
 
 خ التقریر المالي، وتاری ھا على أنھا ذات مخاطر متدنیة فيات دین یتم تحدیدراق مالیة كأدومارات بأواستث •
 ا.ھاألولي ب خصوصھا بصورة جوھریة منذ االعترافن باالئتما ات مالیة أخرى لم تزداد مخاطرأدو •
 

ئتمان صنیف مخاطر االما یكون تن متدنیة عندطر ائتماھا ذات مخانى أُصنفت عل تيلدین الت اداالصندوق سنیعتبر 
 ".تثمارساالجة مع تعریف المفھوم العالمي ل "در لھا یتوافق

 
في ر ثحداث التعمن خسائر االئتمان التي تنشأ عن أزء راً ھي جشھ ۱۲ئتمان المتوقعة على مدى إن خسائر اال

 الي.قریر المتاریخ الت دبع شھراً  ۱۲  لتملة خاللمحا ات المالیةاألدو
 

 تالیة:ات اللمحتملة تمثل ھیكل أحكام المتغیرخسائر االئتمان ائیسیة في قیاس  دخالت الرإن الم
 احتمال التعثر •
 ارة من التعثر المفترضخس •
  ثرلتعالتعرض لمخاطر  •
 

 لي:كما ی ۹ ریر الماليقللتالدولي  ریایة المعنھجلماحل وفقاً ثالث مر في ھ المالیةیقوم الصندوق بتصنیف موجودات
 
ئتمانیة منذ نشأتھا. ة االیمتھا بصورة جوھریة من حیث الجودق دھورتالتي لم ت وجودات المالیة الم-) ۱(  المرحلة •

 .اً شھر ۱۲ى احتمالیة التعثر على مدى  علمة بناءً م تسجیل مخصص االنخفاض في القییت
نشأتھا. انیة منذ لجودة االئتممن حیث ارة جوھریة وبص قیمتھا تھوردتتالتي یة مالوجودات الالم-) ۲(لة المرح •

العمر الزمني. یتم مان المتوقعة على مدى االئتض في القیمة استناداً إلى خسارة جیل مخصص االنخفایتم تس
 .نيعمر الزمال ىر على مدالقیمة استناداً إلى احتمال التعثض في النخفاتسجیل مخصص ا

باالعتراف تقوم المجموعة ، جوھریة بصورة قیمتھاانخفضت  مالیة التيلت اللموجودابة بالنس- )۳(حلة المر •
 مان المحتملة.ر الزمني لخسائر االئتالعم االنخفاض في القیمة استناداً إلىبمخصص 

 
ً فيیأخذ الصندوق أی ن تماطر االئمخافي  الجوھري لالنخفاضھا مفي تقیی تبار المعلومات المتوقعة مستقبالً االع ضا

 .المتوقعة ائر االئتمانقیاس خس إضافة إلى اأتھمنذ نش
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 ) لكغیر ذ  ركذ ی  ألف لایر سعودي (مالم

۲٤ 

 
 )یتبع إدارة المخاطر المالیة ( -۱۲

 
 )یتبع(المخاطر المالیة  عوامل ۱۲-۱

 
 )یتبعمان (مخاطر االئت ۱۲-۱-۲

 
 لمتوقعةتمان اب) قیاس خسارة االئ

 
 تي:كاآلقیاسھا  یتمح حدوثھا ورجلمحتملة واتمان المالئاقعة ھي خسائر إن خسائر االئتمان المتو

 
میع النواقص قریر المالي تعتبر كقیمة حالیة لجالئتمان في تاریخ التیھا قیمة ا تنخفض فالیة التي الت المجوداالمو •

ً للعقد والتدفقات النقحقة للفرق بین التدفقات النقدیة المستالنقدیة (أي ال  صندوقال  عیتوقدیة التي منشأة وفقا
 ، و) اھحصول علیال

إجمالي القیمة  مالي: تمثل الفرق بین لتقریر الفي تاریخ ااالئتمان  ا قیمةفیھي انخفضت تال المالیة  داتالموجو •
 مستقبلیة المتوقعة.لحالیة للتدفقات النقدیة الاالدفتریة والقیمة 

 
 ة. ض في القیمخفا ناضعة لالالیة الخالم األدوات-ئتمان ه الحد األقصى للتعرض لمخاطر االال أدنیوضح الجدو

 
 

 م۱۹۲۰ دیسمبر ۳۱ كما في
 ۳۱ي كما ف

 م ۲۰۱۸ر دیسمب
 )۱(المرحلة  

خسارة االئتمان 
  ۱۲المتوقعة لمدة 

 شھراً 

 )۲(المرحلة 
خسارة االئتمان 

ى المتوقعة مد
 العمر

 )۳(المرحلة 
تمان ة االئخسار

لمتوقعة مدى ا
 اإلجمالي إلجماليا العمر

اسة مق تاستثمارا
 ۲۰۰٬۰٦۳ -- -- ۲۰۰٬۰٦۳ فأةلفة المطاتكب

 
۸٬٦۱۲۰۲  

مخصص 
یة راالئتمانئالخسا
) ۲۲۲( (۱٤۲) -- -- (۱٤۲) قعةالمتو  

إجمالي القیمة 
 ۲۰۸٬۳۹۰ ۱۹۹٬۹۲۱ -- -- ۱۹۹٬۹۲۱ الدفتریة
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 ) لكغیر ذ  ركذ ی  ألف لایر سعودي (مالم

۲٥ 

 
 )یتبع ( رة المخاطر المالیةإدا -۱۲

 
 )یتبعلیة (المخاطر الما لامعو ۱۲-۱

 
 )یتبعن (امخاطر االئتم ۱۲-۱-۲

 
 )بعتی( توقعةالماالئتمان  سارة) قیاس خب
 

مانیة تدار الجودة االئت على أساس األطراف المقابلة.ت ئتماني لمحفظة االستثماراز االق التركیدویراجع مدیر الصن
 ۳۱ يواس اند بي وفیتش، أیھما أقل. فة لكل من موودي لخارجیالئتمانیة ااستخدام التصنیفات اللموجودات المالیة ب

 تالیة:مان الیة االئتوق استثمارات من نوعدنلصان لدى اك ،م۲۰۱۸سمبر دی  ۳۱و م۲۰۱۹دیسمبر 
 

 لنسبة االستثمار  يالتصنیف االئتمان
 م ۲۰۱۸ر دیسمب ۳۱ م۲۰۱۹ر دیسمب ۳۱ 
   
٪٦۱ -أ  ۲۳ ٪ 
٪۱۷ أ  ۸ ٪ 

 ٪ ۱٥ -- أ+
٪۱٥ ب  -- 

 ٪ ۸ --  -ب ب 
٪۷ ب ب ب+  ۹ ٪ 

٪۱۷  -أأ  ۱٤ ٪ 
٪۲۸ ب ب ب  ۲۳ ٪ 

 ۱۰۰٪  ۱۰۰ ٪ 
 

 قعةوان المتئتماالخسارة  مخصص
 

 وك صكالمرابحة وال–أة المطف بالتكلفةاستثمارات مقاسة 
 

 :المقاسة بالتكلفة المطفأة تخسائر االستثماراات في یوضح الجدول التالي التغیر
 )۱(المرحلة  

خسارة 
ن ااالئتم

عة لمدة المتوق
 شھراً  ۱۲

 )۲(المرحلة 
خسارة 
االئتمان 

قعة ومتلا
 العمرمدى 

 )۳(ة مرحلال
 ةرخسا

ئتمان الا
وقعة مدى تالم

 جمالياإل العمر
     

ینایر  ۱الخسارة االئتمانیة المتوقعة  كما في 
 ۲۲۲ -- ۱۲٦ ۹٦ م۲۰۱۹
 )۸۰( -- )۱۲٦( ٤٦ الیةت في الموجودات المالتغیرا صافي

 ۱٤۲ -- -- ۱٤۲ م۲۰۱۹دیسمبر ۳۱كما في الخسائر مخصص 
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 ) لكغیر ذ  ركذ ی  ألف لایر سعودي (مالم

۲٦ 

 
 )بع یتالیة (طر المخاالم ةإدار -۱۲

 
 )یتبعیة (للمامخاطر الا لمعوا ۱۲-۱

 
 مخاطر السیولة ۱۲-۱-۳

 ھ بالكامل اتمطلوبقدیة كافیة لتسویة د نم قدرة الصندوق على تولید موارمخاطر السیولة ھي المخاطر المتمثلة في عد
ً بذلك فقط بشروط القیام  عند استحقاقھا أو  .تكون غیر مالئمة جوھریا

 
ل سعودي، ومن ثم، فإنھا م عمكل یو دادھا فيراستلوحدات وي افاالكتتاب على الصندوق وأحكام  روطشنص ت

متطلبات دوق بمراقبة األیام. یقوم مدیر الصن ذهاألسھم في ھ مالكياسترداد أموال تتعرض لمخاطر السیولة الخاصة ب
جدیدة  كاتاخالل اشترمن  رأ، وذلكي قد تطتال تمطلوباأموال كافیة للوفاء بأي التأكد من توافر عن طریق السیولة 

    یر الصندوق.أو عن طریق اقتراض تسھیالت قصیرة األجل حصل علیھا مد تثمارة االسفیة محفظصو تأ
 

على تصفیتھا خالل یكون قادر  نیتوقع أ يالمالیة التراق ثمار في األوستاطر السیولة من خالل االوق مخدیدیر الصن
 .فترة زمنیة قصیرة

 
 لي:یا ودات كمجموي للدالتعاق إلستحقاقا

 
 
 
 

 يمالاإلج

ریخ تا
 استحقاق 

 ر محددغی
 ٥أكثر من 
 سنوات ۳-۱ سنوات ٥-۳ سنوات

-رھستة أش
 ة نس

تة حتى س
 أشھر

 

        
 كمھا في حقد ومن -- -- -- -- -- ۳٬۷۷۹ ۳٬۷۷۹

        

۹٬۰۳٤ -- -- -- -- -- ۹٬۰۳٤ 
عقود ستثمار في 

 ابحة مر
        

 ۱۹۱٬۰۲۹  --    ٦۷٬۷۳۹ ٥۳٬۰٤ ٥٤۲٬٦۰۰ ۱۹٬٥۰۱ ۸٬۱۳٥ 
في  تثمارسا

 صكوك
        

۱٦۲٬٤٤۹ ۱٦۲٬٤٤۹ -- -- -- -- -- 

أستثمارات مقاسة 
لعادلة من  القیمة اب

  خالل الربح
 ة والخسار

        

۳٥ -- -- -- -- -- ۳٥ 
 أرصدة مدینة

 خرى  أ
        

۳٦٦٬۳۲٦ ۱٦٦٬۲۲۸ ٦۷٬۷۳۹ ٥۳٬۰٤ ٥٤۲٬٦۰۰ ۱۹٬٥۰۱ ۱۷٬۲۰٤ 
مبر دیس ۳۱

 م۲۰۱۹
        

۳٦۱٬۱۱٤ ۱٥۲٬٤۷۷  ٦۷٬۸۲۷  ۲٦٬۳۹۷ ٥۰٬۷۸۲  ۱٥٬۱۸٤  ٦۸٬٤٤٥  
یسمبر د ۳۱

 م۲۰۱۸
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 ) لكغیر ذ  ركذ ی  ألف لایر سعودي (مالم

۲۷ 

 
 )یتبع إدارة المخاطر المالیة ( -۱۲

 
 )یتبعلیة (االمخاطر الم عوامل ۱۲-۱

 غیلیةتشمخاطر  ٤-۱۲-۱

ب ابسمن األ عةنومجموعة مت عنالناتجة ة شرباالم غیرالمباشرة أو  ر الخسارةھي مخاط التشغیلیةمخاطر الإن 
دمة  مقدم خسواء داخلیًا أو خارجیًا لدى  قالتحتیة التي تدعم أنشطة الصندو والتكنولوجیا والبنیة یاتالمرتبطة بالعمل

 عن ل تلك الناشئةلمخاطر مثالئتمان والسیولة والعمالت والسوق اا وامل الخارجیة األخرى غیرلعندوق ومن االص
 ة.والتنظیمی یةالقانون اتلبتطالم

 
ئر المالیة واألضرار  اتحقیق التوازن بین الحد من الخس خاطر التشغیلیة من أجل المالصندوق في إدارة  فدھیتمثل 
   وائد لحاملي الوحدات.ع ستثماري المتمثل في تولیدالقیق ھدفھ اتح ھ فيبسمعت تلحقالتي 

 
یتم  وق.مجلس إدارة الصند قتاعع على تقة ر التشغیلیاطعلى المخة ابرقذ النفیة عن تطویر وتة الرئیسیإن المسؤولی

دى ل والعملیات ابطالضویشمل  دارة المخاطر التشغیلیة، والذية عن طریق تطویر المعیار العام إلدعم ھذه المسئولی
 :تالیةمجاالت الویات الخدمة مع مقدمي الخدمة، في الستمقدمي الخدمة وإنشاء م

 
 ءاتراجواإل قابةلرا وثیقت      -
 ـلت بامتطل -
 والمسؤولیات؛بین مختلف الوظائف واألدوار ات ئم بین الواجبلمالا ل صالف •
 امالت؛ والمع ةتسویة ومراقب •
 جھھا،ایلیة التي توشغالتللمخاطر التقییم الدوري  •
 جراءات لمعالجة المخاطر المحددة؛ اإلكفایة الضوابط و -
 ؛رىنونیة األخقاات المتطلبالو یمیةتنظللمتطلبات ال متثالاال -
 الطوارئ؛ ططخ رتطوی -
 والتطویر المھني؛ ریبالتد -
 وال؛ اییر األخالقیة ومعاییر األعمالمع -
 .المخاطر ضتخفی -
 

 ترة التقریر ف  ایةنھبعد  ثاألحدا -۱۳
 

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

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

لتقریر المؤشرات الرئیسیة الناتجة عن ھذا التفشي أثناء تحدید تأثیر الخسائر االئتمانیة المتوقعة وفقًا للمعیار الدولي ل
ملكة العربیة السعودیة من خالل جھاتھا الرقابیة عن عدة مبادرات لتقدیم م. أعلنت حكومة الم۲۰۲۰في عام  ۹ المالي

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

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

 



 دوق األھلي متعدد األصول للدخل اإلضافي صن
   ) مالیةشركة األھلي ال (مدار من قبل

 حات حول القوائم المالیة  إیضا
 م ۲۰۱۹بر سم دی ۳۱في   منتھیةللسنة ال

 ) لكغیر ذ  ركذ ی  ألف لایر سعودي (مالم

۲۸ 

 
   ییمللتق میو رآخ -۱٤

 
 م). ۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱: م۲۰۱۸( م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ھو   لیةالمالغرض إعداد القوائم   دوقلصنییم اقتآخر یوم ل

 
 الیة المئم القوا اداعتم -۱٥

 
 م. ۲۰۲۰  ارسم ۳۰ھـ الموافق ۱٤٤۱ شعبان ٦ لصندوق بتاریختماد ھذه القوائم المالیة من قبل مدیر اتم اع
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