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بالدوالر األمريكي للصكوك صندوق األهلي  

 معلومات صندوق االستثمار (أ

 

 االستثمارأهداف  .1

صندوق األھلي للصكوك بالدوالر األمريكي ھو صندوق استثماري مفتوح متوافق مع المعايير الشرعية يھدف إلى تقديم عوائد منافسة عن 

 .اإلسالميةشريعة مع الوافقة تطريق االستثمار في الصكوك وصفقات المرابحة باإلضافة إلى أدوات الدخل الثابت األخرى الم

 

   سياسات  االستثمار وممارساته                                                      .2

بشكل أساسي في أدوات الدخل الثابت واألدوات المالية قصيرة إلى متوسطة األجل المتوافقة مع المعايير الشرعية وھي على  يستثمر الصندوق

المضاربة والمشاركة، والبدائل الشرعية التفاقيات المبادلة، واتفاقيات إعادة الشراء وإعادة سبيل المثال: الصكوك، وصفقات المرابحة والوكالة و

 .الشراء المعاكس، باإلضافة إلى المنتجات المھيكلة واألوراق المالية المدعومة بأصول

 

 سياسة توزيع الدخل واألرباح .3

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

 

 تتاح تقارير الصندوق عند الطلب وبدون مقابل .4

 

  أداء الصندوق (ب

 

 الجدول التالي يقارن بين البيانات التالية للسنوات الثالث األخيرة .1

  صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية كل سنة مالية 

  صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة في نهاية كل سنة مالية 

  أعلى وأقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة عن كل سنة مالية 

  عدد الوحدات المصدرة في نهاية كل سنة مالية 

 نسبة الرسوم والمصروفات 

  



 

 

 

 2112 2112 2114 السنة

 05،030،041,14 30،301،404,01 30،354،414,04 صافي قيمة األصول*

ة*صافي قيمة األصول لكل وحد  5,00 5,00 5,04 

 5,04 5,00 5,00 أعلى سعر*

 5,00 5,00 5,01 أقل سعر*

 53،410،444,40 44،500،351,43 44،500،351,44 عدد الوحدات

 - - - األرباح الموزعة

 0,44% 0,41% 0,44% نسبة المصروفات

 * بالدوالر األمريكي  

 

 

 :اإلجمالي للصندوق لسنة واحدة، وثالث سنوات، وخمس سنواتالعائد  .2

 

سنوات 3 سنة الفترة سنوات 2   

 0,43% 0,34% 0,05% العائد اإلجمالي

 

 

 

 :للسنوات الماضية منذ إطالق الصندوقالعائد اإلجمالي السنوي  .3

 2112 2112 2114 2113 2112 2111 السنة

 0,05 0,03 0,14 0,43 0,30 5,44 % العائد

 4,44 -0,05 0,50 0,53 0,01 0,43 % المؤشر

  

  



 

 

                                         

م كنسبة مئوية من متوسط صافي قيمة أصول 2112بيان لمقابل الخدمات والعموالت واألتعاب التي تحملها الصندوق على مدار العام   .4

                         الصندوق:

والمصروفات الرسوم  النسبة المئوية  

 0,41% رسوم اإلدارة

 0,003% رسوم المراجعة

 0,014% رسوم الشؤون اإلدارية

 0,004% رسوم هيئة السوق المالية

 0,003% رسوم تداول

 0,003% رسوم المراجعة الشرعية

 0,053% رسوم مجلس إدارة الصندوق

والمصروفات مجموع الرسوم  %1800 

 

 حدثت خالل الفترة وأثرت في أداء الصندوقال يوجد تغيرات جوهرية  .2

 

 ممارسات التصويت السنوية .2

 بنك الخليج األول وبنك أبو ظبي الوطنياسم المصدر: 

 م0050نوفمبر  4التاريخ: 

 تغيير اسم صكوك بنك الخليج األول إلى صكوك بنك أبو ظبي الوطني وذلك بسبب دمج البنكين.موضوع التصويت: 

 باألغلبية التصويتالتصويت:  نوع

 الموافقةقرار التصويت: 

 

 السنوي الصندوق إدارة مجلس تقرير .7

 يتكون مجلس إدارة الصندوق من األعضاء التالية أسماءھم، تم تعيينھم من قبل مدير الصندوق بعد موافقة ھيئة السوق المالية:

 رئيسا لمجلس إدارة الصندوق   نايف بن مسند المسند 

 مستقلعضو غير     لويد كورا 

 عضو مستقل  بسمة بنت مزيد التويجري 

 عضو مستقل  عبدالعزيز بن صالح أبا الخيل 

 



 

 

 

 توالمواضيع التي تم التي تم إقرارھا فيما يلي ملخصا ألھم القراراتم، و0050عقد مجلس إدارة الصندوق ثالثة اجتماعات خالل العام 

 مناقشتھا من قبل مجلس إدارة الصندوق:

 4,50المؤشر بنسبة  أقل من أداءأداء الصندوق  كانل العام: أداء الصندوق خال٪. 

 .وافق مجلس إدارة الصندوق على تعيين كي بي ام جي الفوزان وشركاه كمراجع لحسابات الصندوق 

  ،السوق، والتشغيل.والمخاطر المتعلقة بالصندوق بما في ذلك مخاطر السيولة 

  مع مسؤول المطابقة وااللتزام.التزام الصناديق بلوائح ھيئة السوق المالية 

 .أثر الئحة صناديق االستثمار  المعدلة على الصندوق 

   

 مدير الصندوق (ج

  اسم و عنوان مدير الصندوق                                                                    .1

 شركة األھلي المالية، المملكة العربية السعودية

 55331، الرياض 00050سعود، ص.ب. البرج ب، طريق الملك 

  www.ncbc.comالموقع:   +300553000033 فاكس: + 300554434500 هاتف:

 

 أو مستشاريين االستثمار /مدير الصندوق من الباطن و .2

 .يوجدال 

 

 أنشطة االستثمار .3

توقع تاستراتيجية مع في أدنى مستوياتھا  المؤشر في ظل أن أسعار الفائدة العالميةب المدة الزمنية للصكوك مقارنة خالل العام، خفض الصندوق

تطورات الوج بريطانيا من االتحاد األوروبي تقلبات في أسعار الفائدة نتيجة لخرو 0050في الواليات المتحدة. وقد شھد العام  أن ترتفع نسبتھا

 األميركية.االنتخابات 

 

 أداء الصندوق .4

مغلقا العام عند  ٪34. وقد تراجع إجمالي األصول المدارة بنسبة ٪4,50أقل من أداء المؤشر بنسبة  حقق الصندوق أداء، م0050في عام 

 لاير. مليون 05

  

http://www.ncbc.com/


 

 

 

 الصندوق أحكامشروط و فيتغيرات حدثت   .2

ل مدققي الحسابات إرنست ويونغ وكان التغيير الرئيسي استبداأجرى مدير الصندوق بعض التعديالت في شروط وأحكام الصندوق.  •

 .( الفوزان وشركاهKMPGكي بي إم جي )بـ

 لويد كورا كعضو غير مستقل في مجلس اإلدارة.  و،  الصندوق مجلس إدارة مستقل عضوك بسمة التويجرياألستاذة  تعيين •

 

 لم يستثمر الصندوق بشكل كبير في صناديق استثمارية أخرى .2

 

                                                                                                                            .لصكوك بنك الخليج األول نقطة أساس نتيجة التصويت 12حصل مدير الصندوق على عمولة خاصة بمقدار  .7

 

  أمين الحفظ (د

 

  اسم و عنوان مدير الصندوق                                                                    .1

 شركة األھلي المالية، المملكة العربية السعودية

 55331، الرياض 00050البرج ب، طريق الملك سعود، ص.ب. 

  www.ncbc.comالموقع:   +300553000033 فاكس: + 300554434500 هاتف:

 

 واجبات وعنوان مدير الصندوق .2

 

 طرفا بھا كلف أم مباشر مسؤولياته بشكل أأدى سواء ،الئحة صناديق االستثمار ھذه ألحكام وفقا التزاماته عن مسؤوالا  الحفظ أمين يعد 

 عن الوحدات ومالكي الصندوق مدير تجاه مسؤوالا  الحفظ أمين وُيعد   .لھم األشخاص المرخص الئحة أو الالئحة ھذه أحكام بموجب ثالثا

 .المتعمد تقصيره أو تصرف سوء أو إھمال أو احتيال بسبب الناجمة خسائر الصندوق

 

 اإلجراءات جميع اتخاذ كذلك عن مسؤول ، وھواتالوحد مالكي لصالح وحمايتھا الصندوق أصول حفظ عن مسؤوالا  الحفظ أمين يعد 

 .أصول الصندوق بحفظ يتعلق فيما الالزمة اإلدارية

 

 رأي أمين الحفظ .3
 

 يؤكد أمين الحفظ أنه تم إصدار ونقل واسترداد الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق. 

 الصندوق وشروط وأحكامأحكام الئحة صناديق االستثمار  حساب سعر الوحدات بموجبيم وويؤكد أمين الحفظ أنه تم تق. 

 .يؤكد أمين الحفظ أنه لم تتم مخالفة أي من قيود و حدود االستثمار وصالحيات االقتراض المأمور بھا 

 

 

http://www.ncbc.com/


 

 

 

  المحاسب القانوني (ه

 اسم و عنوان المحاسب القانوني                                                                     .1

 وشركاهكي بي ام جي الفوزان 

 المملكة العربية السعودية،   05143، جدة 11044شارع األمير سلطان ص.ب  –مركز زھران لألعمال 

       www.kpmg.com/sa الموقع:  +30050034333 فاكس:       +300500343131 هاتف:

                                                   

 رأي المحاسب القانوني .2

 .القانونيين السعودية للمحاسبين الھيئة عن الصادرة المحاسبة لمعايير وفقاا  وروجعت أُعد ت المالية القوائم

 

 معلومات أخرى (و

 التزام عدم ذلك عن ونتج الصندوق لمدير تابع مع نقد أسواق صفقات الصندوق أجرى الصندوق، مدير سيطرة عن خارج الظروف في تغير بسبب

 الحادي في التصحيحية اإلجراءات باتخاذ الصندوق مدير قام وقد. االستثمار صناديق الئحة من واألربعين الثالثة المادة من( أ) بالفقرة مؤقت

 .م0050 العام في ديسمبر من والثالثين

 

 

 القوائم المالية  (ز

 

 

http://www.kpmg.com/sa


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 للصكوك بالدوالر األمریكيصندوق األھلي 

  (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 القوائم المالیة 
 م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  نةلسل

  مـع 
 لحملة الوحدات تقریر مراجعي الحسابات

 
 







 

۲ 

 للصكوك بالدوالر األمریكيصندوق األھلي 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

  قائمة المركز المالي 
 م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱كما في 

 (مالم یذكر غیر ذلك) دوالر أمریكيألف 
 

 إیضاح 
دیسمبر  ۳۱

 م٦۲۰۱
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٥
    
    

    الموجـودات :
 ۱۲ ۷٥ ۷ نقد وما في حكمھ

 ۲٤،٦۷۲ ۱۰،٤۸۳ (أ) ۹ استثمارات محتفظ بھا لتاریخ اإلستحقاق
 ۷،٦۹٥ ٦،٦۹٥ (ب) ۹ استثمارات متاحة للبیع

 ۸،۰۲۸ ۳،۷۸۷ (ج) ۹ استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة
 ٤۰،٤۰۷  ۲۱،۰٤۰  إجمالي الموجودات

 
  المطلـوبات :

 
 

 ۱ --  لحملة الوحدات على حساب اإلسترداداتمستحق 

 ٤۰،٤۰٦ ۲۱،۰٤۰  صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات

 ۳۸،۱٦۳ ۱۹،۷٥۲ ۱۰ باآلالف –عدد الوحدات القائمة 

 ۱٫۰٥۸۸ ۱٫۰٦٥۲  )للوحدة (دوالر امریكي –ة الموجودات صافي قیم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 )٤۱) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (
 . یتجزأ من ھذه القوائم المالیـةجزءاً ال                                              



 

۳ 

 للصكوك بالدوالر األمریكيصندوق األھلي 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 قائمة الدخل 
 م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  لسنةل

 ألف دوالر أمریكي (مالم یذكر غیر ذلك)
 

 إیضاح 
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٦
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱٥
    

    یةإیرادات إستثمار
 ۲۳۰ ۲۷۹  ربح من عقود مرابحة

 ۳٦٤ ۲٤٦  دخل من صكوك
 ۳٤ ۲٤۳   أرباح محققة من استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة

 ۱۸ )٥۳(  محققة من بیع استثمارات متاحة للبیعأرباح (خسائر) /  
 ٥۹ )۱٦۷(  بھا للمتاجرة (خسائر) / أرباح غیر محققة محتفظ

 -- ۹  إیرادات أخرى

 ۷۰٥ ٥٥۷  إجمالي اإلیرادات
    

   ۸ المصروفات
 ۳۲۰ ۲۱۸  أتعاب إدارة

 ۱۲ ۱۸  مصروفات إداریة
 ٦ ۷  أتعاب مراجعة

 ۷ ۷  أتعاب تدقیق شرعي
 ٥ ٤  مكافأة أعضاء مجلس إدارة الصندوق

 ۲ ۲  ھیئة السوق المالیة رسوم

 ۳٥۲ ۲٥٦  المصروفاتإجمالي 
    

 ۳٥۳ ۳۰۱  سنةصافي الدخل لل

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٤۱) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (
 .من ھذه القوائم المالیـةجزءاً ال یتجزأ 



 

٤ 

 صندوق األھلي للصكوك بالدوالر األمریكي
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 قائمة التدفقات النقدیة
 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱لسنة المنتھیة في ل

 ألف دوالر أمریكي (مالم یذكر غیر ذلك)
 

 

 
 ایضاح

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱٦

دیسمبر  ۳۱
 م۲۰۱٥

    
    

    التدفقات النقدیة من األنشـطة التشـغیلیة:
 ۳٥۳ ۳۰۱  سنةصافي الدخل لل

    تسویة لـ:
 ۳٥۲ ۱٦۸  قیمة الوحدات المعاد استثمارھا

 )٥۹( ۱٦۷  من استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة غیر محققة خسائر / (أرباح) 

  ٦۳٦٤٦ ٦ 
    التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة:

 ۷۹۰ ۱٤،۱۸۹  النقص في اإلستثمارات المحتفظ بھا لتاریخ اإلستحقاق 
 ۲،٦٥۱ ۸۹٦  النقص في اإلستثمارات المتاحة للبیع

 ۹۸۷ ٤،۰۷٤  النقص في اإلستثمارات المحتفظ بھا للمتاجرة 
 )۷( )۱(  في المستحق لحملة الوحدات على حساب اإلستردادات )النقص(

 ٥،۰٦۷ ۱۹،۷۹٤  صافي النقد المتوفر من األنشطة التشـغیلیة        

    
    التدفقات النقدیة من األنشـطة التمویلیــة:

 ۳۸٥ ۳،۱۷٥  متحصالت من وحدات مباعة
 (۳) --  رسوم اشتراك 

 (٥،٤٦۸) )۲۲،۹۰٦(  قیمـة الوحـدات المســتردة

 (٥،۰۸٦) )۱۹،۷۳۱(  صافي النقد المستخدم في األنشـطة التمویلیة
    

 (۱۹) ٦۳  في النقد وما في حكمھ (نقص) / صافي الزیادة
    

 ۳۱ ۱۲ ۷ للسنةالنقـد وما في حكمـھ في بدایة 

 ۱۲ ۷٥ ۷ للسنةالنقـد وما في حكمـھ في نھایة 

    معلومات إضافیة غیر نقدیة
شرة سجلت مباإلستثمارات محتفظ بھا للبیع خسائر غیر محققة 

 (۲٥۱) )۱۰٤(  في قائمة التغیرات في صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات 

 
 )۱٤) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (

 المالیـة.جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم 



 

٥ 

 للصكوك بالدوالر األمریكيصندوق األھلي 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 قائمة التغیرات في صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات 
 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱لسنة المنتھیة في ل

 ألف دوالر أمریكي (مالم یذكر غیر ذلك)
 

 إیضاح 
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٦
دیسمبر  ۳۱ 

 م۲۰۱٥

     
 ٤٥،۰۳۸  ٤۰،٤۰٦  سنةصافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات في بدایة ال

 
 محققة من بیع استثمارات متاحة للبیع غیر خسائر

 
)۱۰٤( 

 
(۲٥۱) 

 ۳٥۳  ۳۰۱  صافي الدخل للسنة
الزیادة / (النقص) في صافي الموجودات عن المعامالت في 

 السنةالوحدات خالل 
 

 
 

 
 ۳۸٥  ۳،۱۷٥  متحصالت من وحدات مباعة

 (۳)  -- ۸ رسوم اشتراك
 ۳٥۲  ۱٦۸  قیمة وحدات معاد استثمارھا

 (٥،٤٦۸)  )۲۲،۹۰٦(  قیمة وحدات مستردة
  )۱۹،٥٦۳(  (٤،۷۳٤) 

 ٤۰،٤۰٦  ۲۱،۰٤۰  سنةلحملة الوحدات في نھایة الصافي الموجودات العائدة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )۱٤) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (
 المالیـة.جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم 
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٦ 
 

 الصـندوق وأنشطتھ -۱
متوافق مع أحكام الشریعة صندوق األھلي للصكوك بالدوالر األمریكي (الصندوق) ھو صندوق استثماري مفتوح 

(مدیر الصندوق)، شركة تابعة للبنك األھلي التجاري (البنك)  دارتھ بواسطة شركة األھلي المالیةاإلسالمیة، تتم إ
من لوائح اإلستثمار في الصنادیق الصادرة  ۳۰لصالح حملة وحدات الصندوق. تم تأسیس الصندوق بموجب نص المادة 

 عن ھیئة سوق المال.
 

 . إن مدیر الصندوق مرخص وفقاً لقرار ھیئة سوق المال رقمركة األھلي المالیة كأمین حفظ الصندوقتعمل ش
 م) للعمل فیما یلي:۲۰۰٥یونیو  ۲۸ھـ (۱٤۲٦جمادي األول  ۲۱الصادر بتاریخ  ۲-۸۳-۲۰۰٥ 

 التعاملأ) 
 ب) الترتیب

 ج)اإلدارة
 د) تقدیم المشورة

 ھـ) الحفظ
 

متاجرة بالصكوك والمرابحة مسجلة بالدوالر األمریكي ومتوافقة مع الضوابط الشرعیة یستثمر الصندوق في عقود 
ویتمثل الھدف الرئیسي للصندوق في تقدیم عوائد منافسة لحملة الوحدات. تمتد آجال عقود المرابحة ألقل من سنة 

ون لفترة أطول من سنة، وھي عادًة ما تكون ألقل من ستة أشھر. أما االستثمارات في الصكوك فھي عادًة ما تك
ولكن یحق لمدیر الصندوق بیع اإلستثمارات في الصكوك في السوق المفتوح قبل موعد استحقاقھا للحفاظ على نسب 

 .معینة لمحفظة االستثمار المبینة في أحكام وشروط الصندوق
 

ذي الحجة  ۱۹تم الموافقة على أحكام وشروط الصندوق من قبل ھیئة السوق المالیة بموجب خطابھا المؤرخ في 
 م.۲۰۱۰مارس  ۹م). باشر الصندوق نشاطھ في ۲۰۰۹دیسمبر  ٦ھـ (الموافق ۱٤۳۰

 
 السلطة التنظیمیة -۲

 ۲٤ھـ (الموافق  ۱٤۲۷لحجة ذي ا ۳بتاریخ  ۲۰۰٦-۲۱۹-۷یخضع الصندوق لالئحة التنفیذیة تطبیقا للقرار رقم 
 ۱٦من مجلس ھیئة السوق المالیة بتاریخ  ۱/٦۱/۲۰۱٦م). تم تعدیل ھذه الالئحة بموجب القرار رقم ۲۰۰٦دیسمبر 
م)، التي تتضمن المتطلبات المعدلة والمفصلة لجمیع الصنادیق داخل ۲۰۱٦مایو  ۲۳ھـ (الموافق  ۱٤۳۷شعبان 

 المملكة العربیة السعودیة.
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۷ 
 

 التغیرات في شروط وأحكام الصندوق -۳
م، قام مدیر الصندوق بإدخال بعض التعدیالت على شروط وأحكام ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱خالل السنة المنتھیة في 

الصندوق. یتعلق التغییر الرئیسي في الشروط واألحكام بتغییر مراجعي الحسابات. لیس للتغییر في الشروط واألحكام 
 مالیة.أي أثر على ھذه القوائم ال

وقام مدیر  ۲۰۱٦أبریل  ۱۱تمت الموافقة على التعدیالت من قبل ھیئة السوق المالیة من خالل خطابھا المؤرخ في 
. وأصبحت األحكام والشروط المعدلة مفعلة ۲۰۱٦ ابریل ۱٤الصندوق بإخطار مالكي الوحدات في خطابھ المؤرخ 

  .۲۰۱٦یولیو  ۱٤اعتبارا من 
 
 االشـتراك / االسترداد  -٤

. یتم تحدید صافي قیمة الموجودات االربعاءلصندوق مفتوح لالشتراك واسترداد الوحدات في كل یوم االثنین وا
 صافي قیمة الموجوداتالوحدات یتم على أساس جمیع معامالت شراء / بیع  إن للصندوق في كل یوم عمل سعودي.

تاریخ  عدد وحدات الصندوق القائمة قبلالي الصندوق على إجم عن طریق قسمة صافي قیمة موجودات للصندوق
 .معاملةال
 

 أسس اإلعداد -٥
 

 المعاییر المحاسبیة المطبقة
تم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة وفقاً لمعاییر المحاسبة المتعارف علیھا بالمملكة العربیة السعودیة الصادرة عن 
الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین. یقوم الصندوق بإعداد قوائمھ المالیة األولیة كما في وللسنة المنتھیة بتاریخ آخر 

 ). ۱۳تقییم (إیضاح 
 

 القیاسأسس 
األولیة على أساس التكلفة التاریخیة بإستخدام مبدأ اإلستحقاق المحاسبي ومفھوم  تم إعداد ھذه القوائم المالیة

 اإلستمراریة، بإستثناء اإلستثمارات المحتفظ بھا المتاجرة، والتي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة. 
 

 عملة العرض والنشاط
بالدوالر األمریكي الذي یمثل عملة نشاط الصندوق. تم تقریب كافة البیانات المالیة األولیة  تم عرض ھذه القوائم المالیة

 المعروضة بالدوالر األمریكي ألقرب ألف صحیح. 
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۸ 
 

 أسس اإلعداد (تابع)  -٥
 

 إستخدام األحكام والتقدیرات
یتطلب إعداد القوائم المالیة وفقاً للمعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا والمطبقة في المملكة العربیة السعودیة من اإلدارة 
إستخدام األحكام والتقدیرات واإلفتراضات التي قد تؤثر في تطبیق السیاسات المحاسبیة وعلى المبالغ المبینة للموجودات 

 فات. قد تختلف النتائج الفعلیة عن تلك التقدیرات. والمطلوبات واإلیرادات والمصرو
تتم مراجعة التقدیرات واإلفتراضات المتعلقة بھا على أساس مستمر. یتم إظھار مراجعة التقدیرات المحاسبیة في فترة 

د واألحكام كالمراجعة والفترات المستقبلیة التي تتأثر بھا. المعلومات حول المجاالت الھامة للتقدیرات وحاالت عدم التأ
ولیة متفقھ الیة األالھامة عند تطبیق السیاسات المحاسبیة والتي لھا تأثیراً جوھریاً على المبالغ المدرجة في القوائم الم

 م.  ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم المالیة السنویة للصندوق للسنة المنتھیة في 
 

 تقییم الموجودات المالیة
العادلة ھي القیمة التي سیتم استالمھا مقابل بیع أصل ما أو دفعھا مقابل تحویل التزام ما ضمن معاملة نظامیة قیمة 

بین المشاركین في السوق بتاریخ القیاس. تتم المحاسبة عن األدوات المالیة للصندوق، بإستثناء اإلستثمارات المحتفظ 
نشأ فروقات بین تقدیرات القیمة الدفتریة والقیمة العادلة. وترى إدارة بھا للمتاجرة، على أساس التكلفة التاریخیة قد ت

 الصندوق أن القیمة العادلة لموجودات ومطلوبات الصندوق ال تختلف بصورة جوھریة عن قیمتھا الدفتریة.
 

لمستخدمة ا تالمدخالالذي یعكس أھمیة والعادلة باستخدام تسلسل القیاس الھرمي التالي  ةیقوم الصندوق بقیاس القیم
 عند إجراء تلك القیاسات:

المستوى األول: أسس قیاس القیمة العادلة بناء على السعر المدرج (غیر المعدل) في سوق نشط للموجودات  •
 والمطلوبات المتماثلة.

المستوى الثاني: قیاس القیمة العادلة بناء على مدخالت بخالف األسعار المدرجة التي تدخل تحت المستوى األول،  •
والتي من الممكن مالحظتھا للموجودات والمطلوبات، إما بطریقة مباشرة (مثل األسعار) أو بطریقة غیر مباشرة 

 (مثل المشتقة من األسعار). 
ة العادلة بناء على مدخالت للموجودات والمطلوبات التي ال تستند إلى أي بیانات سوقیة المستوى الثالث: قیاس القیم •

  ملحوظة (مثل المدخالت غیر الممكن مالحظتھا). 
 

ي ف تاریخ التقریر تحت المستوى الثاني یتم تصنیف جمیع موجودات الصندوق المالیة المدرجة بالقیمة العادلة كما في
 التسلسل الھرمي.
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۹ 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة  -٦
 تم تطبیق السیاسات المحاسبیة الواردة أدناه بشكل ثابت لجمیع الفترات المعروضة في ھذه القوائم المالیة.

 
 االستثمارات  -أ

 التي لھا تاریخ استحقاق محدد، والتي لدى اإلدارة النیةوإن اإلستثمارات ذات الدفعات الثابتة أو القابلة للتحدید 
اق. ویتم ستثمارات محتفظ بھا لتاریخ االستحقتاریخ االستحقاق، یتم تصنیفھا كإ على االحتفاظ بھا حتىوالقدرة 

ستثمارات محتفظ بھا لتاریخ االستحقاق وتدرج مبدئیاً الصكوك كإرات في عقود المرابحة وتصنیف االستثما
اس تلك ة. والحقاً للقیاس المبدئي، یتم قیبالقیمة العادلة بما في ذلك تكلفة المعاملة المباشرة والتكلفة اإلضافی

 .االستثمارات بالتكلفة المطفأة بعد خصم خسائر اإلنخفاض في القیمة، إن وجدت
  

تصنف االستثمارات في صكوك كاستثمارات متاحة للبیع وتقاس مبدئیا بالتكلفة مع األخذ باإلعتبار القیمة العادلة 
باالستثمار). بعد اإلثبات األولي لالستثمارات في صكوك، تقاس (بما في ذلك مصاریف اإلستحواذ المرتبطة 

بالقیمة العادلة. تتدرج األرباح أو الخسائر الغیر محققة كعنصر مستقل في قائمة التغیرات في صافي الموجودات 
 العائدة لحملة الوحدات حتى یتم إلغاء اإلثبات أو یكون ھناك ھبوط في قیمة الصكوك. األرباح أو الخسائر
المتراكمة المدرجة مسبقا في قائمة التغیرات في صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات تحول لقائمة الدخل 

 للسنة.
 

تصنف اإلستثمارات في صنادیق مشتركة كإستثمارات محتفظ بھا للمتاجرة وتقاس بالتكلفة، مع األخذ في االعتبار 
لإلستثمارات في صنادیق مشتركة یتم تقییمھا بسعر الوحدة السائد في آخر القیمة العادلة. وبعد اإلثبات األولي 

 .یوم تقییم في تلك الفترة. یتم االعتراف باألرباح والخسائر الغیر محققة في قائمة الدخل
 

 معامالت االستثمار -ب
ن بة عالصكوك كما في تاریخ التسویة وتتم المحاسفي عقود المرابحة و یتم احتساب معامالت االستثمار

 تاریخ المتاجرة. كما في االستثماراإلستثمارات في صنادیق 
 

 قیمة الموجودات المالیة  ھبوط -ج
یتم إجراء تقییم في تاریخ قائمة المركز المالي لتحدید ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على أن أصل مالي محدد 

في قائمة الدخل. إذا كان ھناك ھبوط قد تنخفض قیمتھ. في حالة وجود مثل ھذا الدلیل، تسجل أي خسائر ھبوط 
 قیمة الموجودات المالیة، یتم تحدید ھذا الھبوط على النحو التالي:

 
في حالة الموجودات المدرجة بالقیمة العادلة فإن الھبوط في القیمة ھو الفرق بین التكلفة والقیمة العادلة ,  -أ

 بعد خصم أي خسائر ھبوط المعترف بھا مسبقا بقائمة الدخل.
حالة الموجودات المدرجة بالتكلفة فإن الھبوط في القیمة ھو الفرق بین القیمة الدفتریة والقیمة الحالیة  في -ب

 للتدفقات النقدیة المستقبلیة المخصومة حسب سعر السوق الحالي لموجودات مالیة مماثلة.
ریة والقیمة ین القیمة الدفتفي حالة الموجودات المدرجة بالتكلفة المستنفذة فإن الھبوط في القیمة ھو الفرق ب -ج

 .الفعالالحالیة للتدفقات النقدیة المخصومة طبقاً لسعر الفائدة األصلي 
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۱۰ 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)  -٦
 

 الغاء االثبات -د
یتم الغاء اثبات األصل المالي (أو، عندما یكون منطبقا، جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة مماثلة من 

 الموجودات المالیة) في حالة:
 إنتھاء حقوق الحصول على التدفقات النقدیة من األصل. أو -أ

في حین تحویل حقوق الصندوق للحصول على التدفقات النقدیة من األصل أو عندما یأخذ على عاتقھ  -ب
 االلتزام بدفع تدفقات النقدیة مستلمة بالكامل بدون تأخیر جوھري لطرف ثالث؛ و

ویل أو لم یقوم الصندوق بتح) ۲، أو (وق كافة المخاطر والمنافع لألصلتحویل الصند ) في حین۱إما ( -ج
 لكن حولت السیطرة على األصل.اإلحتفاظ بكافة المخاطر والمنافع لألصل و

 
إلحتفاظ ویل أو ابتح یقومدفقات النقدیة من األصل.  ولم حقوق الحصول على الت بتحویل الصندوقعندما یقوم 

حد  یتم اإلعتراف باألصل الىفإنھ  صل،بتحویل السیطرة على األ یقومالمنافع من األصل ولم و بكافة المخاطر
 المشاركة المستمرة في األصل.

 
 االعتراف باإلیرادات -ه

الصكوك على أساس الفترة الزمنیة على مدار مدة العقد وفقاً للمبلغ باإلیرادات من عقود المرابحة و یتم االعتراف
 مسدد.الرئیسي الغیر 

یق المشتركة في في الصناد ستثماراتالتكلفة والقیمة السوقیة لمحفظة ایتم إثبات الزیادة أو النقص في الفرق بین 
نھایة الفترة كأرباح أو خسائر غیر محققة من االستثمارات المحتفظ بھا للمتاجرة في قائمة الدخل. إن األرباح 

على أساس ة المحددوالخسائر المحققة من االستثمارات المباعة یتم إثباتھا كفروق بین متحصالت البیع والتكلفة 
 متوسط التكلفة.

زیادة أو النقصان في الفرق بین التكلفة والقیمة السوقیة للصكوك في نھایة الفترة كأرباح أو خسائر یتم تسجیل ال
 .قائمة التغییرات في صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات غیر محققة في بیان التغیرات في

 
 تحویل العمالت األجنبیة -و

الدفاتر بأساس أسعار الصرف السائدة بتاریخ تلك یجرى تسجیل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة في 
المعامالت. أما الموجودات والمطلوبات ذات الطبیعة النقدیة التي تتم بالعمالت األجنبیة فیجري تحویلھا بأسعار 
الصرف السائدة في تاریخ قائمة المركز المالي. تدرج الفروقات الناتجة عن تحویل العمالت األجنبیة في قائمة 

 الدخل.
 

  الضریبة /الزكاة -ز
تعد الزكاة / الضریبة التزاما على حاملي الوحدات، وبالتالي ال یتم تكوین مخصص لمثل ھذه االلتزامات في ھذه 

 القوائم المالیة المرفقة.
 

 النقد وما في حكمھ -ح
 النقد وما في حكمھ من أرصدة بنكیة.یتكون لغرض قائمة التدفقات النقدیة 

 
 



 للصكوك بالدوالر األمریكيصندوق األھلي  
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

  م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  سنةلل
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف دوالر أمریكي

  

۱۱ 
 

 المحاسبیة الھامة (تابع)السیاسات   -٦
 

 للوحدة الموجوداتصافي قیمة  -ط
للوحدة الواحدة بقسمة صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات بقائمة الموجودات یتم احتساب صافي قیمة 

 .السنةالمركز المالي على عدد الوحدات القائمة في نھایة 
 

 المخصصات والمستحقات  -ي
والمستحقات إذا ظھر نتیجة ألحداث سابقة أن لدى الصندوق التزام حالي قانوني أو یتم االعتراف بالمخصصات 

 .تعاقدي یمكن تقدیر مبلغھ بشكل موثوق
 

 المقاصة -ك
یتم إجراء مقاصة بین مبالغ الموجودات والمطلوبات المالیة ویدرج المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي فقط 

لتلك المبالغ المدرجة وكذلك عندما یكون لدى الصندوق نیة لتسویتھا  عند وجود حق نظامي ملزم إجراء مقاصة
. یتم إدراج اإلیرادات والمصروفات على على أساس الصافي أو بیع الموجودات لتسدید المطلوبات في آن واحد

سعودیة، لأساس الصافي فقط عندما تسمح بذلك المعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا والمطبقة في المملكة العربیة ا
 أو أرباح أو خسائر ناشئة من مجموعة تعامالت مثیلة.

 
 النقد وما في حكمھ -۷

 . قة)البنك األھلي (طرف ذو عالیتمثل النقد وما في حكمھ بشكل رئیسي في النقد المحتفظ بھ في حسابات جاریة لدى 
 
 أتعاب إدارة ومصروفات أخرى -۸

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

 الیومي كما ھو منصوص علیھ في أحكام وشروط الصندوق.
 

 الصندوق والمتعلقة بأتعاب المراجعة والتدقیق وأتعابكما یحق لمدیر الصندوق استرداد المصروفات المنفقة نیابًة عن 
الحفظ وإستشارات ومصروفات معالجة البیانات واألتعاب األخرى المماثلة. یقتصر الحد األعلى لمبلغ ھذه المصروفات 

في السنة من صافي موجودات الصندوق في  %۰٫٥۰الذي یستطیع مدیر الصندوق استرداده من الصندوق على نسبة 
  التقییم المعنیة. تم استرداد ھذه المصروفات من قبل مدیر الصندوق على أساس قیمتھا الفعلیة.أیام 

 
ستثمار في الصندوق من اإلفي وقت  ٪۲وعالوة على ذلك، یحق لمدیر الصندوق الحصول على رسوم االشتراك بـ 

 قبل مالك الوحدات. یمكن التنازل عن ھذه الرسوم وفقا لتقدیر مدیر الصندوق.
 

، خصص مدیر الصندوق وحدات مقابل تسویة الرسوم اإلداریة وغیرھا من النفقات في كل م۲۰۱٦یولیو  ۲٤ ىحت
تم تسویة تلك المصروفات نقداً. الحقاً تثمارھا في الصندوق. ویوم التقییم، والتي تم إعادة اس



 للصكوك بالدوالر األمریكيصندوق األھلي 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

  م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  سنةلفترة ال
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف دوالر أمریكي

 

۱۲ 

 استثمارات  -۹
 :التالیةمع األطراف  عقود المرابحةوتشمل  مكونات اإلستثمارات المحتفظ بھا لتاریخ االستحقاق -أ

 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ 
من القیمة  % 

 القیمة الدفتریة التكلفة  لإلستثماراإلجمالیة 
    استثمار في عقود مرابحة:
  ٤،٥۱٥   ٤،٤٥۰  ۲۱٫٥٤ بنك االمارات دبي الوطني

  ۳،۲۰٥   ۳،۲۰۰  ۱٥٫۲۹ مصرف الریان
  ۱،۱۰٥   ۱،۱۰۰  ٥٫۲۷ بنك البالد

  ۱،۰۰٤   ۱،۰۰۰  ٤٫۷۹ البنك السعودي لإلستثمار
  ٦٥٤   ٦٥۰  ۳٫۱۲ بنك الجزیرة

    
 ۱۰،٤۸۳ ۱۰،٤۰۰ ٥۰٫۰۱ م ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱

 
 م۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱ 
من القیمة  % 

 القیمة الدفتریة التكلفة  اإلجمالیة لإلستثمار
    استثمار في عقود مرابحة:

 ٥،۹۳۳ ٥،۹۳۰  ۱٤٫٦۹  بنك الكویت الوطني 
 فایناس كاتیلیم بنكاسي (طرف ذوبنك تركیا 

 ٤،۱۲۳ ٤،۰٥۰  ۱۰٫۲۱  عالقة)
 ۳،٤۷٤ ۳،٤٥۰  ۸٫٦۰  بنك قطر اإلسالمي 

 ۳،۰۲۲ ۳،۰۰۰  ۷٫٤۸  بنك قطر اإلسالمي الدولي 
 ۲،۲٥۱ ۲،۲٥۰  ٥٫٥۷  البنك األھلي التجاري (طرف ذو عالقة)

 ۲،۰۰٤ ۲،۰۰۰  ٤٫۹٦  بنك الخلیج الدولي 
 ۱،٥۰۳ ۱،٥۰۰  ۳٫۷۲  بنك الجزیرة 

 ۱،۱۰۷ ۱،۱۰۰  ۲٫۷٤  بنك الخلیج األول 
 ٦٥۲ ٦٥۰  ۱٫٦۱  الشركة العربیة لالستثمار البترولي

 ٦۰۳ ٦۰۰  ۱٫٤۹  البنك األھلي المتحد
 ۲٤،٦۷۲ ۲٤،٥۳۰ ٦۱.۰۷ م۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱

 
وذات تاریخ  %۲٫۳۰إلى  %۱٫٥م محملة بأرباح بمعدل تتراوح من ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱إن عقود المرابحة كما في 

  .من نھایة السنة) ۲۰۱٥: ۱۲الى  ۱(شھر  أربعاستحقاق یتراوح من شھر إلى 



 للصكوك بالدوالر األمریكيصندوق األھلي 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

  م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  سنةلفترة ال
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف دوالر أمریكي

 

۱۳ 

 استثمارات (تابع)  -۹
 

 استثمارات متاحة للبیع  -ب
 اإلستثمارات المتاحة للبیع تتكون الصكوك التالیة:

 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ 
 

 معدل%
 القسیمة

من  %
القیمة 

االجمالیة 
 الدفتریةالقیمة  التكلفة لإلستثمار

أحكام إعادة 
 الدفع

      استثمارات في صكوك
 نصف سنوي   ۱،۰۳۲   ۱،۰۳۹   ٤٫۹۲   ۳٫۷٦  صكوك الشارقة المحدودة

 نصف سنوي   ۱،۰۱۹   ۱،۰۱۷   ٤٫۸٦   ٤٫۰٥  بنك خلیج األول 
 نصف سنوي   ۱،۰۱۸   ۱،۰٤۰   ٤٫۸٦   ۳٫٤۷  شركة الكھرباء السعودیة

 نصف سنوي   ۱،۰۰۸   ۹٦٤   ٤٫۸۱   ۲٫۹٥  المحدودةصكوك الشارقة 
 نصف سنوي   ۹۹۸   ۹۹٥   ٤٫۷٦   ۲٫۸٤  صكوك اس أي بي المحدودة 
 نصف سنوي   ۹۹۱   ۹۹۲   ٤٫۷۳   ۲٫۹۲  صكوك دي أي بي المحدودة 

 نصف سنوي   ۳۱۹   ۳۱۹   ۱٫٥۲   ٦٫۲۷  انترناشیونال بي بيصكوك سي 
 نصف سنوي   ۳۱۰   ۳۰۷   ۱٫٤۸   ٥٫٦۲  انترناشیونال صكوك سي بي بي

      
  ٦،٦۹٥ ٦،٦۷۳ ۳۱٫۹٤  م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱

 
 م۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱ 
 

 معدل%
 القسیمة

من  %
القیمة 

االجمالیة 
 القیمة الدفتریة التكلفة لإلستثمار

أحكام إعادة 
 الدفع

      استثمارات في صكوك
 نصف سنوي   ۲،۱۹۷  ۲،۱٦٦ ٥٫٤٤ ۳٫۷۸ بنك أبو ظبي اإلسالمي

 نصف سنوي   ۲،۰۸۰  ۲،۰۳٥ ٥٫۱٥ ٤٫۰٥ بنك الخلیج األول
 نصف سنوي   ۱،٥۱۳  ۱،٤۸٤ ۳٫۷٥ ۳٫۸۰ بنك الخلیج األول

 نصف سنوي   ۱،۰۱۸  ۹٦٤ ۲٫٥۲ ۲٫۹٥ بنك الشارقة اإلسالمي
 نصف سنوي   ٥۰۲  ٥۰۰ ۱٫۲٤ ۲٫۳٥ بنك التنمیة اإلسالمي 

 نصف سنوي  ۳۸٥  ٤۰۱ ۰٫۹٥ ٥٫۸۸ الكویتيبیت المالیة 
      

  ۷،٦۹٥ ۷،٥٥۰ ۱۹٫۰٥  م۲۰۱٥دیسمبر ۳۱

 
 



 للصكوك بالدوالر األمریكيصندوق األھلي 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

  م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  سنةلفترة ال
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف دوالر أمریكي

 

۱٤ 

 استثمارات (تابع)  -۹
 

 خالل السنة: المتعللة بالصكوك ستثمارات المتاحة للبیعالحركة في اإل
 للسنة المنتھیة في 

 ربدیسم ۳۱
 م۲۰۱٦

 ۳۱للسنة المنتھیة في 
 دیسمبر
 م۲۰۱٥

   
 ۳۱۹ ٦۸ الرصید في بدایة السنة 

 (۲۳۳) (۱٥۷) الفترة السنةخالل  )المحمل(
 ۱۸ ٥۳ تحویل إلى قائمة العملیات خالل السنة

   

)۳٦( السنة الرصید في نھایة   ٦۸ 
 

  محتفظ بھا للمتاجرة استثمارات   -ج
 

 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ 
إجمالي من  % 

 القیمة الدفتریة التكلفة  اإلستثمار
    الصنادیق التي یدیرھا مدیر الصندوق 

صندوق األھلي المتنوع للمتاجرة بالدوالر 
 ۱،۹۷٥ ۱،۹٦۷ ۹٫٤۲ األمریكي 

 ۱،۸۱۲ ۱،۸۱۱ ۸٫٦۳ صندوق األھلي للمتاجرة العالمیة
    
 ۱۸٫۰٥ ۳،۷۷۸ ۳،۷۸۷ 

 
 م۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱ 
من إجمالي  % 

 القیمة الدفتریة التكلفة  اإلستثمار
    الصنادیق التي یدیرھا مدیر الصندوق 

 ٤،۰٦٤ ۳،۹٤۰ ۱۰٫۰٦ صندوق األھلي للمتاجرة العالمیة
صندوق األھلي المتنوع للمتاجرة بالدوالر 

 ۳،۹٦٤ ۳،۹۱۳ ۹٫۸۲ األمریكي
    
 ۱۹٫۸۸ ۷،۸٥۳ ۸،۰۲۸ 

 
  



 للصكوك بالدوالر األمریكيصندوق األھلي 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

  م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  سنةلفترة ال
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف دوالر أمریكي

 

۱٥ 

 استثمارات (تابع)  -۹
 

 االستحقاق واإلستثمارات المحتفظ بھا للمتاجرة فترة االستحقاق المتوقعة لإلستثمارات المحتفظ بھا لتاریخ -د
 الموضحة باألعلى كما یلي: واإلستثمارات المحتفظ بھا للبیع

 

 
 معامالت وحدات -۱۰

 
 فیما یلي ملخص معامالت الوحدات: 

 لسنةل 
 المنتھیة

 دیسمبر ۳۱في 
 م۲۰۱٦

 وحـــــــــدات
 (باآلالف)

 لسنةل 
 المنتھیة

 دیسمبر ۳۱في 
 م۲۰۱٥

 وحــــــدات 
 (باآلالف)

    
 ٤۲،٦٤۰  ۳۸،۱٦۳ السنة الوحدات في بدایة

 ۳٦٤  ۲،۹۸۰ وحدات مباعة 
 ۳۳۳  ۱٥۸ وحدات معاد استثمارھا

 (٥،۱۷٤)  (۲۱،٥٤۹) وحدات مستردة
 (٤،٤۷۷)  (۱۸،٤۱۱) صافي النقص في الوحدات

 ۳۸،۱٦۳  ۱۹،۷٥۲ سنةالوحدات في نھایة ال
 

) من وحدات ٦٤٫۳٥م: %۲۰۱٥( %٥۸٫۱۲م، یشكل أكبر خمسة حملة وحدات ۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱في  كما
 الصندوق.

  

 
 

حتى 
شھر 
 واحد

 ٦إلى -۱
 أشھر

أشھر إلى  ٦
 سنة

۱-۳ 
 سنوات

۳-٥ 
 سنوات 

 ٥اكثر من 
  سنوات

تاریخ 
إستحقاق 
 المجموع غیر محدد

المحتفظ بھا  ستثماراتاال
     لتاریخ االستحقاق

  
  

 ۱۰،٤۸۳ -- -- -- -- -- ۷،۱۷٦ ۳،۳۰۷ استثمار في عقود مرابحة 
         بیعاستثمارات محتفظ لل
 ٦،٦۹٥ -- ۲,۳۳۷ ۱،۹۷۹ ۱٫۳۱۹ -- ٤۰ ۱،۰۲۰ استثمار في صكوك

استثمارات محتفظ بھا 
         للمتاجرة

استثمار في صندوق 
 ۳،۷۸۷ ۳،۷۸۷ -- -- -- -- -- -- الصنادیق

         
 ۲۰٫۹٦٥ ۳٫۷۸۷ ۲٫۳۳۷ ۱٫۹۷۹ ۱٫۳۱۹ -- ۷,۲۷٦ ٤،۳۲۷ م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱
 ٤۰،۳۹٥ ۸،۰۲۸ -- -- ۳،۰٥٦ ٥،۰۱۲ ۱۹،٦٤۷ ٤،٦٥۲ م ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱



 للصكوك بالدوالر األمریكيصندوق األھلي 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

  م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  سنةلفترة ال
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف دوالر أمریكي

 

۱٦ 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة -۱۱
في سیاق العمل المعتاد، یتعامل الصندوق مع بعض األطراف ذات العالقة. إن المعامالت مع األطراف ذات العالقة 

المعتمدة. إن جمیع األطراف ذات العالقة معتمدة من قبل مجلس إدارة تحكمھا شروط وأحكام وإدارة الصندوق 
 الصندوق.

 
 طبیعة العالقة الطرف ذو العالقة

  
 مدیر الصندوق شركة األھلي المالیة

 شریك لمدیر الصندوق البنك األھلي التجاري
 

 .۹و ۷باإلضافة لإلیضاح المبین أدناه، األرصدة مع األطراف ذات العالقة مفصح عنھا في اإلیضاحات رقم
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة الھامة التي أبرمھا الصندوق خالل العام وأرصدة تلك المعامالت ھي كما یلي:

 
  إدارة المخاطر -۱۲

 
السیولة. یھدف برنامج یتعرض الصندوق لعدة مخاطر مالیة متمثلة في مخاطر السوق، مخاطر االئتمان، ومخاطر 

. وقحتملة على األداء المالي للصندإدارة المخاطر للصندوق للوصول للحد األعلى من العوائد وللحد من اآلثار السلبیة الم
إن مدیر الصندوق یستخدم عدة طرق مختلفة لقیاس ملة على األداء المالي للصندوق. وللحد من اآلثار السلبیة المحت

 .ر المختلفة التي یتعرض لھا الصندوقوإدارة أنواع المخاط
 

  خاطر االئتمانم
ھي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماتھ مما یتسبب في خسائر مالیة للطرف اآلخر. یسعى 
 مدیر الصندوق إلدارة مخاطر االئتمان لمراقبة عرضات االئتمان والحد من التعامل مع بعض األطراف، والتقییم
المستمر للكفاءة االئتمانیة لبعض األطراف. في تاریخ قائمة المركز المالي، یتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان القیمة 
الدفتریة للنقد وما في حكمھ واإلستثمارات المحتفظ بھا لتاریخ االستحقاق المودعة لدى جھات ذات تصنیف ائتماني 

 جید.
المالیة بإستخدام تصنیفات ائتمانیة خارجیة من وكالة مودیز، ستاندرد آند بورز تتم إدارة الجودة االئتمانیة للموجودات 

 دیسمبر، فإن الصندوق لدیھ إستثمارات ذات الجودة االئتمانیة التالیة: ۳۱وفیتش، أیھما أقل. كما في 
 

 مبلغ المعامالت طبیعة المعامالت الطرف ذو العالقة
 قیمة وحدات محتفظ بھا كما في

 دیسمبر ۳۱ 
 م۲۰۱٥ م۲۰۱٦ م۲۰۱٥ م۲۰۱٦  

شركة األھلي 
المالیة

  

     
   ۳۲۰ ۲۱۸ أتعاب إدارة  

مصروفات مدفوعة 
 -- -- ۳۲ ۳۸ بالنیابة عن الصندوق



 للصكوك بالدوالر األمریكيصندوق األھلي 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

  م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  سنةلفترة ال
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف دوالر أمریكي

 

۱۷ 

 إدارة المخاطر(تابع) -۱۲
 
 (تابع) خاطر االئتمانم
 

 م۲۰۱٥  م۲۰۱٦ 
 وصكوكمن استثمارات في عقود مرابحة  % 

A+ ۲٥٥  ٪٥٪ 
AAA --  ۱٪ 

A --  ۱۸٪ 
A- ۳۳٪  ٥٪ 

AA- --  ۳٪ 
BBB+ ۱۷٪  ۱۸٪ 

BBB ٦٪  -- 
BBB- ۱۲٪  -- 

 --  ٪۷ غیر مصنف
 ────────  ──────── 
 ۱۰۰٪  ۱۰۰٪ 
 ════════  ════════ 
 

 خاطر السیولةم
الناتجة عن مواجھة الصندوق لصعوبات في الوفاء بإلتزاماتھ التي تحتاج تسویتھا إلى مخاطر السیولة ھي المخاطر 

نقدیة أو موجودات مالیة أخرى. یھدف مدیر الصندوق إلى إدارة مخاطر السیولة من خالل توفیر السیولة الالزمة 
تكبد خسائر غیر مقبولة أو  للوفاء بالتزاماتھ المالیة عند وحال استحقاقھا، في الظروف العادیة والطارئة بدون

اإلضرار بسمعة الصندوق. لمواجھة مخاطر السیولة، قام الصندوق بإستثمار في عقود مرابحة وصنادیق االستثمار 
 ).۹ذات طبیعة قصیرة االجل (إیضاح 

 
 دخل الصكوك وأرباح عقود المرابحة تمخاطر معدال

احتمال تأثیر التغیرات في معدالت دخل الصكوك تنشأ مخاطر معدل دخل الصكوك وأرباح عقود المرابحة من 
وأرباح عقود المرابحة السوقیة على الربحیة المستقبلیة أو القیمة العادلة لألدوات المالیة. إن الصندوق یخضع لمخاطر 
معدل دخل الصكوك وأرباح عقود المرابحة على دخل الصكوك وأرباح عقود المرابحة المحملة باألصول (إیضاح 

 مدیر الصندوق یدیر مخاطر الصكوك بمراقبة التغیرات في معدالت الدخل والربح الستثمارات الصندوق.). إن ۹
 

 تحلیل الحساسیة لألدوات المالیة ذات معدالت فائدة ثابتة
حیث و بمعدل فائدة ثابتة.بعض االستثمارات في الصكوك محملة رات الصندوق في ودائع المرابحة وإن جمیع إستثما

أن ھذه اإلستثمارات مصنفة كاستثمارات محتفظ بھا لتاریخ االستحقاق وتدرج بالتكلفة المطفأة، فإن أي تغیرات في 
 صافي قیمة موجودات الصندوق.یكون لھا تأثیر على صافي الدخل وأسعار السوق لن 

 
 
 



 للصكوك بالدوالر األمریكيصندوق األھلي 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

  م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  سنةلفترة ال
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف دوالر أمریكي

 

۱۸ 

 إدارة المخاطر(تابع)   -۱۲
 

 فائدة متغیرةتحلیل الحساسیة لألدوات المالیة ذات معدال 
نقط أساسیة  ۱۰قع إن التغیر بوا .إن بعض استثمارات الصندوق في الصكوك محملة بمعدالت فائدة متغیرة

في تاریخ التقریر قد یؤدي إلى زیادة / (نقص) صافي الدخل بالمبالغ الموضحة  الصكوك كما في معدل دخل
 ل مستمرة.أدناه. یفترض ھذا التحلیل أن جمیع المتغیرات األخرى ال تزا

 
 م۲۰۱٥ م۲۰۱٦ التغیر في أسعار السوق 
    

 ۷٫٥۰ ± ٦٫٦۷ ±  ۱۰ ± نقطة أساس معومة صكوك بمعدالت
 

 مخاطرالعمالت
بیة. مالت األجنوھي المخاطر المتمثلة في احتمالیة تذبذب قیمة أداة مالیة ما بسبب التغیرات في أسعار صرف الع

 ھو العملة الوظیفیة للصندوق. إن الدوالر االمریكي
 

 إن األدوات المالیة للصندوق مقومة بنفس العملة الوظیفیة للصندوق. بالتالي، فإنھ ال یوجد تأثیر لمخاطر العمالت.
 

 آخـر یوم للتقییـم   -۱۳
أنھ م) ویعتقد مدیر الصندوق ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱م: .۲۰۱٥م (۲۰۱٦دیسمبر  ۲۹آخر یوم لتقییم الصندوق للفترة ھو  

 م.۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱لتقییم ولموجودات للوحدة ما بین أخر یوم اال توجد تغیرات جوھریة في صافي قیمة ا
 

 اعتماد القوائم المالیة -۱٤
  م.۲۰۱۷ أبریل ۲ھـ الموافق ۱٤۳۸رجب  ٥بتاریخ  مدیر الصندوقتم اعتماد ھذه القوائم المالیة من قبل 
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