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م7102التقرير السنوي لعام  – أسهم الرعاية الصحيةق األهلي للمتاجرة بصندو    

 
م7102لعام  التقرير السنوي – الصحية الرعاية بأسهم للمتاجرةصندوق األهلي   

 صندوقالمعلومات  (أ

 أهداف االستثمار .0
لصحية هو صندوق استثمار مفتوح متوافق مع املعايري الشرعية يهدف إىل منو رأس املال على املدى املتوسط إىل األهلي للمتاجرة بأسهم الرعاية اصندوق 

تتمثل أهداف الصندوق يف تزويد املستثمرين مبعدالت  الطويل من خالل االستثمار يف أسهم شركات الرعاية الصحية املدرجة عامليا وفقا للضوابط الشرعية.
 الفرتات متوسطة األجل إىل طويلة األجل )ثالث سنوات أو أكثر(.عائد منافسة عرب 

 سياسات االستثمار وممارساته .7
الشركات اليت  الصندوق بطريقة نشطة تستهدف أسهميدار  .يركز الصندوق استثماراته يف أسهم شركات تقدم خدمات الرعاية الصحية واألنشطة ذات الصلة

 .ذات الصلة تقدم خدمات الرعاية الصحية واألنشطة
  سياسة توزيع الدخل و األرباح .3

  يتم إعادة استثمار الدخل واألرباح يف الصندوق، وال يتم توزيع أي دخل وأرباح على مالكي الوحدات.
 لصندوق عند الطلب وبدون مقابلتتاح تقارير ا .4

 أداء الصندوق (ب
 

 :للسنوات الثالث األخيرة بيانات صافي قيمة أصول الصندوقالجدول التالي يقارن بين  .0
 2017 2016 2015 السنة

 42,275,604 36,533,786 44,328,960 صافي قيمة األصول*
 2.23 1.96 2.23 صافي قيمة األصول لكل وحدة*

 2.33 2.20 2.38 أعلى سعر وحدة*
 1.98 1.79 2.02 أقل سعر وحدة*

 18,936,695 18,638,868.99 19,854,355 عدد الوحدات
 - - - األرباح الموزعة

 %1.96 %2.07 %2.03 إجمالي نسبة الرسوم والمصروفات
 بالدوالر األمريكي  * 
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 :سنوات، وعشر سنوات لسنة واحدة، وثالث سنوات، وخمس مقارنة بالمؤشر العائد اإلجمالي للصندوق .7
 سنوات 01 سنوات 5 سنوات 3 سنة الفترة

 5.99 10.38 1.46 14.07 %عائد الصندوق 
  8.69 13.11 5.19 17.78 %ر ـــــــؤشـعائد الم

 

 :الماضيةسنوات لعشر لي السنوي لالعائد اإلجما .3
 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنة
 14.07 12.34- 4.44 16.30 34.89 16.47 1.25 1.06 17.03 21.75- د %ــــالعائ

 17.78 7.50- 6.82 16.54 36.52 19.32 8.17 1.74 18.72 20.29- المؤشر %
 

 م كنسبة مئوية من متوسط صافي قيمة أصول الصندوق:7102 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب التي تحملها الصندوق على مدار العام .4

 المئويةالنسبة  لرسوم والمصروفاتا
 1.84 رسوم اإلدارة

 0.01 مراجعة حسابات الصندوق
 0.04 العمليات اإلدارية
 0.00 هيئة السوق املالية

 0.00 تداول
 0.02 املراجعة الشرعية

 0.01 جملس إدارة الصندوق
 0.01 أمني احلفظ

 0.02 مصاريف أخرى
 1.96% مجموع الرسوم والمصاريف

 

 لم تحدث أي تغييرات جوهرية تؤثر على أداء الصندوق .5

 ممارسات التصويت السنوية  .6
 . السنوية" ممارسات التصويت ملحق"لمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة من الباطن مبمارسات التصويت السنوية. و لقام مدير الصندوق 
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 تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي .2
 تعيينهم من قبل مدير الصندوق بعد موافقة هيئة السوق املالية: ينوالذ ،نيصندوق من األعضاء التالييتكون جملس إدارة ال

 رئيس جملس إدارة الصندوق حممد عبداهلل العلي 
 غري مستقلعضو  ر السقاف فحممد جع

 عضو مستقل الدكتور/ عبدالرؤوف سليمان باناجه 
 عضو مستقل الدين رياض سامي  عالء

م، وفيما يلي ملخصا ألهم القرارات اليت مت إقرارها واملواضيع اليت متت مناقشتها من قبل جملس 7102خالل العام عقد جملس إدارة الصندوق ثالثة اجتماعات 
 إدارة الصندوق:

  02.21مقابل املؤشر املعياري بنسبة  %00.12أداء الصندوق خالل العام، حيث حقق أداء مبقدار مناقشة%. 
 السيولة، السوق، والتشغيل. املخاطر املتعلقة بالصندوق مبا يف ذلك خماطر 
 .التزام الصناديق بلوائح هيئة السوق املالية مع مسؤول املطابقة وااللتزام 
 .أثر الئحة صناديق االستثمار املعدلة على الصندوق 

 مدير الصندوق  (ج

 اسم وعنوان مدير الصندوق .0
 شركة األهلي املالية، اململكة العربية السعودية

 11495، الرياض 22216د، ص.ب. الربج ب، طريق امللك سعو 
      920000232 966+ هاتف:
 www.alahlicapital.com املوقع:

 االستثمار  مستشارينأو /مدير الصندوق من الباطن و .7
ة أصول الصندوق مبا يتفق مع كمدير صندوق من الباطن إلدار  TCW Asset Management Company فوض مدير الصندوق شركة

 .سياسات استثمار الصندوق ووفقا للمعايري الشرعية
 أنشطة االستثمار .3

الشركات الصغرية أبقى الصندوق على زيادة الوزن النسيب لالستثمار يف قطاع التكنولوجيا احليوية ونقص الوزن يف قطاع األدوية، مع زيادة كبرية يف أسهم 
 الكبرية خالل العامونقص الوزن على الشركات 

 أداء الصندوق .4
 نقطة أساس. 120للمؤشر املعياري، هو ما يعين تأخرا عن أداء املؤشر مبقدار  %02.21مقابل  %00.12، حقق الصندوق عائدا بنسبة 7102يف عام 

 تغيرات حدثت في شروط وأحكام الصندوق .5
 .ضريبة القيمة املضافةحتديث شروط وأحكام الصندوق لتشمل 

  استثمارية أخرى. صناديق في كبير بشكل يستثمر الصندوق لم .6

 

http://www.alahlicapital.com/


 

م7102التقرير السنوي لعام  – أسهم الرعاية الصحيةق األهلي للمتاجرة بصندو    

 بيان حصول مدير الصندوق على أي عموالت خاصة خالل الفترة .2
 استفاد الصندوق من عموالت احملفظة من أجل احلصول على حبوث ذات صلة.

 أمين الحفظ (د

 اسم وعنوان أمين الحفظ .0
 شركة األهلي املالية، اململكة العربية السعودية

 11495، الرياض 22216الربج ب، طريق امللك سعود، ص.ب. 
      920000232 966+ هاتف:
 www.alahlicapital.com املوقع:

 واجبات ومسؤوليات أمين الحفظ .7
 أحكام مبوجب ثالثا طرفا هبا كلف أم مباشر مسؤولياته بشكل دىأ اءسو  الئحة صناديق االستثمار، ألحكام وفقا التزاماته عن مسؤوالا  احلفظ أمني يعد 

 خسائر الصندوق عن الوحدات ومالكي الصندوق مدير جتاه مسؤوالا  احلفظ أمني ويُعد   هلم. األشخاص املرخص الئحة الئحة صناديق االستثمار أو
 .املتعمد تقصريه أو تصرف سوء أو إمهال أو احتيال بسبب النامجة

 الالزمة اإلدارية اإلجراءات مجيع اختاذ كذلك عن مسؤول الوحدات، وهو مالكي لصاحل ومحايتها الصندوق أصول حفظ عن مسؤوالا  احلفظ نيأم يعد 
 .أصول الصندوق حبفظ يتعلق فيما

 رأي أمين الحفظ .3
  وشروط وأحكام الصندوق.يؤكد أمني احلفظ أنه مت إصدار ونقل واسرتداد الوحدات مبوجب أحكام الئحة صناديق االستثمار 
 .يؤكد أمني احلفظ أنه مت تقومي وحساب سعر الوحدات مبوجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق 
  .يؤكد أمني احلفظ أنه مل تتم خمالفة أي من قيود و حدود االستثمار وصالحيات االقرتاض املأمور هبا 

 المحاسب القانوني (ه

 ب القانونياسم وعنوان المحاس .0
 كي يب ام جي الفوزان وشركاه

  اململكة العربية السعودية، 21534، جدة 55078شارع األمري سلطان ص.ب  –مركز زهران لألعمال 
     9595 698 12 966+ هاتف:

  www.kpmg.com/sa :املوقع

 رأي المحاسب القانوني .7
الصندوق ومذكرة معلوماته  ة املرفقة هلذا التقرير متوافقة مع متطلبات الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق املالية، وشروط وأحكامإن القوائم املالي

  ة للمحاسبني القانونني.فيما يتعلق بإعداد القوائم املالية، ومل يوجد ما تتطلب اإلبالغ عنه من قبل مراجع احلسابات يف تقريره حسب متطلبات اهليئة السعودي

 القوائم المالية (و

 

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


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 صندوق األھلي للمتاجرة بأسھم الرعایة الصحیة

  (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

  القوائم المالیة 
 م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  للسنة

 مـع 
 لحملة الوحدات المراجع المستقلتقریر 

 



 
 كي بي إم جي الفوزان وشركاه 

  محاسبون ومراجعون قانونیون
  مركز زھران لألعمال

 شارع األمیر سلطان
 ٥٥۰۷۸ص.ب 

 ۲۱٥۳٤جـدة 
 المملكة العربیة السعودیة

تلفون         
فاكس 
 إنترنت

 
 رقم الترخیص

+۹٦٦ ۱۲ ٦۹۸ ۹٥۹٥ 
+۹٦٦ ۱۲ ٦۹۸ ۹٤۹٤ 
www.kpmg.com 

 
   ھـ۷/۹/۱٤۱۲بتاریخ  ٤٦/۳۲۳/۱۱

 

كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونیون، شركة مھنیة مسجلة في المملكة العربیة  
السعودیة وعضو غیر شریك في شبكة شركات كي بي ام جي المستقلة والتابعة لـ كي بي ام جي العالمیة، 

 شركة تعاونیة سویسریة.
 

 

 تقریر المراجع المستقل
 إلي السـادة / حملة الوحدات

 صندوق األھلي للمتاجرة بأسھم الرعایة الصحیة

المملكة العربیة السعودیة  -جدة   

 الرأي

المالیة  شركة األھليلقد راجعنا القوائم المالیة لصندوق األھلي للمتاجرة بأسھم الرعایة الصحیة ("الصندوق") المدار من قبل 
م، وقوائم الدخل، التدفقات النقدیة والتغیرات ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱("مدیر الصندوق")، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في 

في صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ، واإلیضاحات، المكونة من ملخص للسیاسات 
 مة والمعلومات التفسیریة األخرى.المحاسبیة الھا

دیسمبر  ۳۱وفي رأینا، فإن القوائم المالیة المرفقة تعرض بعدل، من جمیع الجوانب الجوھریة، المركز المالي للصندوق كما 
لمملكة ام، وأداءھا المالي وتدفقاتھا النقدیة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ، وفقاً لمعاییر المحاسبة المتعارف علیھا في ۲۰۱۷

 العربیة السعودیة الصادرة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین.

 أساس الرأي 

لقد قمنا بالمراجعة وفًقا للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة. ومسؤولیتنا بموجب تلك المعاییر 
القوائم المالیة " في تقریرنا. ونحن مستقلون عن الصندوق وفقاً تم توضیحھا في قسم "مسؤولیات المراجع عن مراجعة 

لقواعد سلوك وآداب المھنة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالیة، كما وفینا أیضاً 
وفیر ي حصلنا علیھا كافیة ومناسبة لتبمتطلبات سلوك وآداب المھنة األخرى وفقاً لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة الت

 أساساً لرأینا في المراجعة.

 عن القوائم المالیة والمكلفین بالحوكمة مدیر الصندوق مسؤولیات 

لمعاییر المحاسبة المتعارف علیھا في المملكة  وفقاً عن إعداد القوائم المالیة وعرضھا العادل،  المسؤول وھمدیر الصندوق إن 
ادرة األحكام المطبقة في نظام صنادیق االستثمار الصالصادرة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین، العربیة السعودیة 

عن الرقابة الداخلیة التي تراھا اإلدارة  المسؤول ووھ، عن ھیئة السوق المالیة، أحكام وشروط الصندوق، مذكرة البیانات
 ضروریة، لتمكینھا من إعداد قوائم مالیة خالیة من تحریف جوھري، سواء بسبب غش أو خطأ.

عن تقدیر قدرة الصندوق على البقاء كمنشأة مستمرة وعن  المسؤول وھمدیر الصندوق وعند إعداد القوائم المالیة، فإن 
الحال، عن األمور ذات العالقة باالستمراریة، واستخدام أساس االستمراریة في المحاسبة، ما لم  اإلفصاح بحسب مقتضى

 أو إیقاف عملیاتھ، أو لیس ھناك خیار واقعي بخالف ذلك. الصندوقتكن ھناك نیة لتصفیة 

 والمكلفین بالحوكمة ھم المسؤولون عن اإلشراف على عملیة التقریر المالي في الصندوق.
 





 

۲ 
 

 للمتاجرة بأسھم الرعایة الصحیةصندوق األھلي 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 قائمة المركز المالي 
 م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱كما في 

 مالم یذكر غیر ذلك)(ألف دوالر أمریكي 
 

 م۲۰۱٦ م۲۰۱۷ إیضاح 

    الموجودات
 ۱,٦۹۰ ۲,٦۷٥ ۷ نقد وما في حكمھ

 ۳٤,۷۸٦ ۳۹,۱۸٦ ۹ استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة
 ۷۷ ٥٥۱ ۱۰ ذمم مدینة

 ۳٦,٥٥۳ ٤۲,٤۱۲  إجمالي الموجودات
    

    المطلوبات
 ۷۳ ۱۳۲ ۱۱ ذمم دائنة 

    
 ۳٦,٤۸۰ ٤۲,۲۸۰  صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات 

 ۱۸,٦۳۹ ۱۸,۹۳۷ ۱۲ باآلالف –عدد الوحدات القائمة 

 ۱.۹٥۷۲ ۲.۲۳۲۷  للوحدة (دوالر أمریكي) –صافي قیمة الموجودات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

۳ 
 

 صندوق األھلي للمتاجرة بأسھم الرعایة الصحیة
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 قائمة الدخل 
 م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  للسنة

 یذكر غیر ذلك)مالم ( ألف دوالر أمریكي
 

 م۲۰۱٦ م۲۰۱۷ إیضاح 
    إیرادات استثمار

 ٦٥۸ ۱,۰۰۰  دخل من توزیعات أرباح
 ۳,۰۸۹ ۲۲۸  أرباح محققة من استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة مباعة 

 (۸,۳۱۷) ٤,٦٦۱  غیر محققة من قیاس استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة (خسائر)/  ارباح
 (٤,٥۷۰) ٥,۸۸۹  (خسائر)/اجمالي اإلیرادات 

    
   ۸    مصروفات 
 ۷۳٦ ۷٦۷  أتعاب إدارة

 ۱۱ ۲٤  مصروفات إداریة
 ٤۰ ٥  أتعاب حفظ 

 ۷ ۸  أتعاب تدقیق شرعي
 ٦ ۷  ھنیةأتعاب م

 ٥ ٥  مكافأة أعضاء مجلس إدارة الصندوق 
 ۲ ۲  أتعاب ھیئة السوق المالیة

 ۸۰۷ ۸۱۸  اجمالي المصروفات 
 (٥,۳۷۷) ٥,۰۷۱  (الخسارة) للسنة / صافي الدخل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

٤ 
 

 صندوق األھلي للمتاجرة بأسھم الرعایة الصحیة
 المالیة)(مدار من قبل شركة األھلي 

  قائمة التدفقات النقدیة 
 م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  للسنة

 مالم یذكر غیر ذلك)( ألف دوالر أمریكي
 

 م۲۰۱٦ م۲۰۱۷ إیضاح 
    التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة

 (٥,۳۷۷) ٥,۰۷۱  (الخسارة) للسنة /صافي الدخل
    لـ: اتتسوی

 ٤٥۸ --  قیمة وحدات معاد استثمارھا
 ۸,۳۱۷ (٤,٦٦۱)  غیر محققة من استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة خسارة/ )أرباح(
  ٤۱۰ ۳,۳۹۸ 

    التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة:
 (٥٦۳) ۲٦۱  في االستثمارات المحتفظ بھا للمتاجرة (الزیادة) /نقصال

 ۲٦ (٤۷٤)  النقص في الذمم المدینة  /(الزیادة)
 (۷٥) ٥۹  في الذمم الدائنة  )النقص(/الزیادة 

 ۲,۷۸٦ ۲٥٦  األنشطة التشغیلیةالمتوفر من صافي النقد 
    التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة

 ۹,۰۰٦ ۱۱,٤٥٥  متحصالت من وحدات مباعة
 (۱۱,۹٤۲) (۱۰,۷۲٦)  قیمة وحدات مستردة

 (۲,۹۳٦) ۷۲۹  األنشطة التمویلیة/ (المستخدم في) صافي النقد المتوفر من 
 (۱٥۰) ۹۸٥  (النقص) في النقد وما في حكمھ  /صافي الزیادة 

 ۱,۸٤۰ ۱,٦۹۰ ۷  السنةالنقد وما في حكمھ في بدایة 
 ۱,٦۹۰ ۲,٦۷٥ ۷  السنةالنقد وما في حكمھ في نھایة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

٥ 
 

 صندوق األھلي للمتاجرة بأسھم الرعایة الصحیة
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

  قائمة التغیرات في صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات 
 م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  للسنة

 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف دوالر أمریكي
 

 م۲۰۱٦  م۲۰۱۷ إیضاح 
     

   في بدایة السنة العائدة لحملة الوحداتصافي الموجودات 
۳٦,٤۸۰ 

  
٤٤,۳۳٥ 

 (٥,۳۷۷)  ٥,۰۷۱  صافي الدخل / (الخسارة) للسنة
في صافي الموجودات عن المعامالت في الوحدات  (النقص) /الزیادة
 السنةخالل 

۱۲ 
 

 
 

 ۹,۰۰٦  ۱۱,٤٥٥  متحصالت من وحدات مباعة
 ٤٥۸  -- ۸ استثمارھاقیمة وحدات معاد 

 (۱۱,۹٤۲)  (۱۰,۷۲٦)  قیمة وحدات مستردة
  ۷۲۹  (۲,٤۷۸) 

 ۳٦,٤۸۰  ٤۲,۲۸۰  في نھایة السنة العائدة لحملة الوحداتصافي الموجودات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 صندوق األھلي للمتاجرة بأسھم الرعایة الصحیة
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
  م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱المنتھیة في للسنة 

 مالم یذكر غیر ذلك)( ألف دوالر أمریكي
 

٦ 
 

 وأنشطتھ الصندوق -۱
متوافق مع احكام  ھو ص���ندوق اس���تثماري مفتوح ي للمتاجرة بأس���ھم الرعایة الص���حیة ("الص���ندوق")ص���ندوق األھل

اري ـوھي شركة تابعة للبنك األھلي التج ـ ة األھلي المالیة ("مدیر الصندوق")ـشرك من قبل الشریعة اإلسالمیة، یدار
ستثمار في الصنادیق من لوائح اال ۳۰وجب نص المادة تم تأسیس الصندوق بم .الصندوقفي وحدات اللصالح حملة ـ 

 .یةسوق المالالالصادرة عن ھیئة 
 

الصادر بتاریخ  ۲۰۰٥-۸۳-۲رقم  یةسوق المالالشركة األھلي المالیة تعتبر ھي أمین حفظ الصندوق. وفقاً لقرار ھیئة 
 م) یعمل مدیر الصندوق على نشاطات األوراق المالیة التالیة:۲۰۰٥یونیو  ۲۸ھـ (۱٤۲٦جمادي األول  ۲۱
 التعاملأ) 

 ب) الترتیب
 ج) اإلدارة

 د) تقدیم المشورة
 ھـ) الحفظ

 
 .فظمن مدیر الصندوق كأمین حیحتفظ الصندوق باستثماراتھ لدى "بنك كایسیس لوكسومبورغ" وھي الشركة المعینة 

 
 ـ الوالیات المتحدة األمریكیة كمدیر إلدارة األصولتي سي دبلیو  شركة وھو عالميستثمار ابیت  عین مدیر الصندوق

اً الصندوق وفق اصولمستقلة وإدارة ت االستثمار فتح حسابات استثمار تتضمن مھام بی. من الباطن للصندوق
 .والضوابط الشرعیةاالستثمار الستراتیجیات 

 
 مدرجة فيعالقة ذات  أنشطةوتشارك في تقدیم خدمات رعایة صحیة  ندوق في أوراق مالیة لشركاتالص یستثمر

تثمرة ر المساألرصدة النقدیة غیجوز استثمار ی .الشریعة أحكاممتوافقة مع أعمالھا وة یالرئیس ةأسواق األسھم العالمی
  في عملیات مرابحة.

 
ئة السوق ھیووافقت علیھا  من قبل مؤسسة النقد العربي السعوديفي األصل أحكام وشروط الصندوق  علىالموافقة تم 

ـ (الموافق۱٤۲۹الحجة  ذي ۱۸ بموجب خطابھا المؤرخ فيالحقا المالیة  الصندوق نشاطھ بدأ  .)م۲۰۰۸دیسمبر  ۱٦ ھ
 .م۲۰۰۰ كتوبرأ ۳۰في 

 
م بالضرورة مؤشراً على النتائج المتوقعة للسنة المالیة ۲۰۱۷یونیو  ۳۰قد ال تكون نتائج فترة الستة أشھر المنتھیة في 

 .م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱التي تنتھي في 
 
 السلطة التنظیمیة -۲

 ۲٤ھـ (الموافق ۱٤۲۷ذي الحجة  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 المملكة ۲۰۱٦مایو  ۲۳ھـ (الموافق ۱٤۳۷شعبان 

 العربیة السعودیة.
 
 
 



 صندوق األھلي للمتاجرة بأسھم الرعایة الصحیة
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
  م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱المنتھیة في للسنة 

 مالم یذكر غیر ذلك)( أمریكيألف دوالر 
 

۷ 
 

 التغییرات في األحكام والشروط -۳
 ، أجرى مدیر الصندوق بعض التعدیالت علی شروط وأحکام الصندوقم۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱خالل السنة المنتھیة في 

 .بند ضریبة القیمة المضافة دراجإشروط واألحكام بویتعلق التغییر الرئیسي في ال
 

م، وقام مدیر الصندوق بإخطار مالكي ۲۰۱۷دیسمبر  ٤تم إشعار ھیئة السوق المالیة بموجب الخطاب الصادر في 
ینایر  ۱م. بدأ سریان الشروط واألحكام المعدلة اعتباراً من ۲۰۱۷دیسمبر  ٦الوحدات من خالل خطاب بتاریخ 

 م.۲۰۱۸
 
 االشـتراك / االسترداد -٤

الصندوق مفتوح لالشتراك واسترداد الوحدات في كل یوم عمل (من یوم االثنین الى یوم الخمیس على أن تكون تلك 
األیام ھي أیام عمل في المملكة العربیة السعودیة والوالیات المتحدة األمریكیة). یتم تحدید صافي قیمة موجودات 

جمعة على أن تكون تلك األیام ھي أیام عمل). ان جمیع معامالت الصندوق في كل یوم تقییم (من یوم االثنین الى یوم ال
شراء / بیع وحدات یتم إدخالھا ضمن صافي قیمة الموجودات العائدة لكل وحدة وذلك عن طریق قسمة صافي قیمة 

 موجودات الصندوق على إجمالي عدد وحدات الصندوق القائمة قبل ھذه المعامالت.
 
 أسس اإلعداد -٥

 
 سبیة المطبقةالمعاییر المحا

تم إعداد ھذه القوائم المالیة وفقاً لمعاییر المحاسبة المتعارف علیھا بالمملكة العربیة السعودیة الصادرة عن الھیئة 
أحكام  ،األحكام المطبقة في نظام صنادیق االستثمار الصادرة عن ھیئة السوق المالیة، السعودیة للمحاسبین القانونیین

 قییم.ت. یقوم الصندوق بإعداد قوائمھ المالیة كما في وللسنة المنتھیة بتاریخ آخر البیانات، مذكرة وشروط الصندوق
 .)۱٥(إیضاح 

 
 أسس القیاس

تم إعداد ھذه القوائم المالیة على أساس التكلفة التاریخیة باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي ومفھوم االستمراریة، 
 ستثمارات المحتفظ بھا للمتاجرة، والتي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة. االباستثناء 

 
 عملة العرض والنشاط

القوائم المالیة بالدوالر األمریكي وھي عملة النشاط للصندوق. تم تقریب جمیع البیانات المالیة المعروضة  تم عرض ھذه
 ألقرب ألف صحیح. بالدوالر األمریكي

 
 
 
 
 
 
 



 صندوق األھلي للمتاجرة بأسھم الرعایة الصحیة
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
  م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱المنتھیة في للسنة 

 مالم یذكر غیر ذلك)( ألف دوالر أمریكي
 

۸ 
 

 أسس اإلعداد (تابع)   -٥
 
 استخدام األحكام والتقدیرات 

رة علیھا والمطبقة في المملكة العربیة السعودیة من اإلدایتطلب إعداد القوائم المالیة وفقاً للمعاییر المحاسبیة المتعارف 
استخدام األحكام والتقدیرات واالفتراضات التي قد تؤثر في تطبیق السیاسات المحاسبیة وعلى المبالغ المبینة للموجودات 

رات قدیوالمطلوبات واإلیرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلیة عن تلك التقدیرات. تتم مراجعة الت
واالفتراضات المتعلقة بھا على أساس مستمر. یتم إظھار مراجعة التقدیرات المحاسبیة في فترة المراجعة والفترات 

 المستقبلیة التي تتأثر بھا.
 

 تقییم الموجودات المالیة
نتظمة من معاملة مالقیمة العادلة ھي القیمة التي سیتم استالمھا مقابل بیع أصل ما أو دفعھا مقابل تحویل التزام ما ض

المحتفظ ثمارات ستات المالیة للصندوق، باستثناء االبین المشاركین في السوق بتاریخ القیاس. تتم المحاسبة عن األدو
، على أساس التكلفة التاریخیة، قد تنشأ فروقات بین تقدیرات القیمة الدفتریة والقیمة العادلة. وترى إدارة بھا للمتاجرة

 لعادلة لموجودات ومطلوبات الصندوق ال تختلف بصورة جوھریة عن قیمتھا الدفتریةالصندوق أن القیم ا
 

یقوم الصندوق بقیاس القیمة العادلة باستخدام تسلسل القیاس الھرمي التالي والذي یعكس أھمیة المدخالت المستخدمة 
 عند إجراء تلك القیاسات:

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

یتم تصنیف جمیع موجودات الصندوق المالیة المدرجة بالقیمة العادلة كما في تاریخ التقریر تحت المستوى األول في 
 التسلسل الھرمي.

 
 ت المحاسبیة الھامة السیاسا -٦

 تم تطبیق السیاسات المحاسبیة الواردة أدناه بشكل ثابت لجمیع الفترات المعروضة في ھذه القوائم المالیة.
 
 استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة  -أ

ا ستثمارات محتفظ بھا للمتاجرة وتقاس مبدئیقابلة للمتاجرة في سوق األسھم كا ستثمارات المتداولة أوتصنف اال
 ستثماراتاللبالتكلفة. مع األخذ في االعتبار القیمة العادلة وتقاس الحقا بالقیمة العادلة. التغیرات في القیمة العادلة 

تم یغیر لمحققة تندرج في قائمة الدخل. الستثمارات")، والتي تتكون من أرباح وخسائر فظ بھا للمتاجرة ("االالمحت
 تحدید األرباح والخسائر المحققة لالستثمارات المباعة على أساس المتوسط المرجح.



 صندوق األھلي للمتاجرة بأسھم الرعایة الصحیة
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
  م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱المنتھیة في للسنة 

 مالم یذكر غیر ذلك)( ألف دوالر أمریكي
 

۹ 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)   -٦
 

 ستثمارمعامالت اال -ب
 ت االستثمار في تاریخ المتاجرة.تتم المحاسبة عن معامال

 
 الھبوط في قیمة الموجودات المالیة -ج

المركز المالي لتحدید ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على أن أصل مالي محدد یتم إجراء تقییم في تاریخ قائمة 
قد تنخفض قیمتھ. في حالة وجود مثل ھذا الدلیل، تسجل أي خسائر ھبوط في قائمة الدخل. إذا كان ھناك ھبوط 

 قیمة الموجودات المالیة، یتم تحدید ھذا الھبوط على النحو التالي:
 
المدرجة بالقیمة العادلة فإن الھبوط في القیمة ھو الفرق بین التكلفة والقیمة العادلة، بعد في حالة الموجودات  )أ

 خصم أي خسائر ھبوط المعترف بھا مسبقا بقائمة الدخل.
 

في حالة الموجودات المدرجة بالتكلفة فإن الھبوط في القیمة ھو الفرق بین القیمة الدفتریة والقیمة الحالیة  )ب
 المستقبلیة المخصومة حسب سعر السوق الحالي لموجودات مالیة مماثلة.للتدفقات النقدیة 

 
في حالة الموجودات المدرجة بالتكلفة المستنفذة فإن الھبوط في القیمة ھو الفرق بین القیمة الدفتریة والقیمة  )ج

 الحالیة للتدفقات النقدیة المخصومة طبقاً لسعر الفائدة األصلي الفعال.
 

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

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

 ؛ ول على التدفقات النقدیة من األصلفي حین تحویل حقوق الصندوق للحصو )ب
) لم یقوم الصندوق بتحویل أو اإلحتفاظ بحین تحویل الصندوق كافة المخاطر والمنافع لألصل، أو ( ) فيأج) إما (

 بكافة المخاطر والمنافع لألصل ولكن حولت السیطرة على األصل. 
 

عندما یقوم الصندوق بتحویل حقوق الحصول على التدفقات النقدیة من األصل، ولم یقوم بتحویل أو اإلحتفاظ بكافة 
المخاطر والمنافع من األصل ولم یقوم بتحویل السیطرة على األصل، فإنھ یتم اإلعتراف باألصل الى حد المشاركة 

 المستمرة في األصل.
 
 
 
 



 صندوق األھلي للمتاجرة بأسھم الرعایة الصحیة
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
  م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱المنتھیة في للسنة 

 مالم یذكر غیر ذلك)( ألف دوالر أمریكي
 

۱۰ 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)   -٦
 

 االعتراف باإلیرادات -ه
باح متوسط التكلفة. أما توزیعات األرستثمارات المباعة على أساس باألرباح والخسائر المحققة من االیتم االعتراف 

 فیتم االعتراف بھا عندما یحق للصندوق استالمھا.
تغیرات في القیمة وق كیتم إثبات الزیادة أو النقص في الفرق بین التكلفة والقیمة السوقیة لمحفظة استثمارات الصند

 ستثمارات في قائمة الدخل.العادلة لال
 

 تحویل العمالت األجنبیة -و
تسجیل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة في الدفاتر بأساس أسعار الصرف السائدة بتاریخ تلك یجرى 

المعامالت. أما الموجودات والمطلوبات ذات الطبیعة النقدیة التي تتم بالعمالت األجنبیة فیجري تحویلھا بأسعار 
اتجة عن تحویل العمالت األجنبیة في قائمة الصرف السائدة في تاریخ قائمة المركز المالي. تدرج الفروقات الن

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

 
 صافي قیمة الموجودات للوحدة -ط

یتم احتساب صافي قیمة الموجودات للوحدة الواحدة بقسمة صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات بقائمة المركز 
 .سنةالقائمة في نھایة الالمالي على عدد الوحدات 

 
 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.
 

 



 صندوق األھلي للمتاجرة بأسھم الرعایة الصحیة
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
  م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱المنتھیة في للسنة 

 مالم یذكر غیر ذلك)( ألف دوالر أمریكي
 

۱۱ 
 

 النقد وما في حكمھ -۷
(طرف ذو  األھلي التجاري البنكما في حكمھ بشكل رئیسي في النقد المحتفظ بھ في حسابات جاریة لدى یتمثل النقد و

 عالقة).
 
 أتعاب إدارة ومصروفات أخرى -۸

مقابل ھذه الخدمات حسبما یحدده مدیر الصندوق، اتعاب إدارة یدار الصندوق من قبل مدیر الصندوق. یحتسب الصندوق 
 الصندوق،صوص علیھ في أحكام وشروط كما ھو من في السنة %۱٫۸٥بحیث ال تتجاوز المعدل األقصى السنوي بواقع 

 لصافي األصول الیومیة للصندوق تلك التواریخ.
 

نیابًة عن الصندوق والمتعلقة بأتعاب المراجعة والتدقیق وأتعاب  المتكبدةیحق لمدیر الصندوق استرداد المصروفات كما 
الحد األعلى لمبلغ ھذه المصروفات الذي یستطیع مدیر  معالجة البیانات واألتعاب األخرى المماثلة.الحفظ ومصروفات 

السنة من صافي موجودات الصندوق في أیام التقییم المعنیة. في  %۰٫٥الصندوق استرداده من الصندوق على نسبة 
 تم استرداد ھذه المصروفات من قبل مدیر الصندوق على أساس قیمتھا الفعلیة.

 
في الوقت الذي یستثمر فیھ حامل الوحدة. قد یتم  %۲عالوة على ذلك یحق لمدیر الصندوق رسوم اشتراك بنسبة 

 إلختیار مدیر الصندوق.التنازل عن ھذه الرسوم وذلك خاضع 
 

م، خصص لمدیر الصندوق وحدات مقابل تسویة الرسوم اإلداریة وغیرھا من النفقات في كل ۲۰۱٦یولیو  ۲۳حتى 
 یوم تقییم، والتي تم إعادة استثمارھا في الصندوق. ولذلك تم تسویة تلك المصروفات نقداً.

 
 للمتاجرة محتفظ بھا اراتاستثم -۹

 ستثمار المحتفظ بھا للمتاجرة حسب العملة ملخصة فیما یلي: مكونات اال
                                                                                                 

 م۲۰۱۷  

 الدولــــة العملـــــة
 من %

 التكلفـــــــة القیمة اإلجمالیة
القیمــــــــة 

 العادلة
     

    ۳۸,۱۰۱    ۳۱,۷۸۱  ۹۷.۲۳  الوالیات المتحدة االمریكیة   الدوالر األمریكي 
    ٥٥۰    ٥۰۹  ۱.٤۰  السوید كرونا سویدیة

 ٥۳٥ ۱۹۳ ۱.۳۷ الیابان ین یاباني
  ۱۰۰ ۳۲,٤۸۳ ۳۹,۱۸٦ 

 
 
 
 



 صندوق األھلي للمتاجرة بأسھم الرعایة الصحیة
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
  م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱المنتھیة في للسنة 

 مالم یذكر غیر ذلك)( ألف دوالر أمریكي
 

۱۲ 
 

 استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة (تابع)   -۹
 م۲۰۱٦  

 الدولــــة العملـــــة
 من %

 القیمــــــــة العادلة التكلفـــــــة القیمة اإلجمالیة
     

  الوالیات المتحدة الدوالر األمریكي 
٦۸.۰۸ 

 
۲۰,۸۷۸  

 
 ۲۳,٦۸٤  

  ٤,۰٤٦   ٤,۱۷۲  ۱۱.٦۳ سویسرا الفرنك السویسري
وفرنسا، وأیرلندا، وألمانیا،  یورو

 والدنمارك
 

۱۱.۱۹ 
 

 ٤,۱۸۸  
 

 ۳,۸۹۱  
  ۱,۸٦۱   ۲,۰٥٥  ٥.۳٥ المملكة المتحدة الجنیھ االسترلیني

  ۸۱۹   ۸۸٥  ۲.۳٥ السوید كرونا سویدیة
  ۳۰۱   ۱۹۳  ۰.۸۷ الیابان  ین یاباني 

  ۱۸٤   ۳۷٤  ۰.٥۳ كندا الدوالر الكندي
  ۱۰۰ ۳۲,۷٤٥ ۳٤,۷۸٦ 

 
 مكونات المحفظة االستثماریة حسب القطاع فیما یلي:

 م۲۰۱۷ 

 االستثمارات حسب القطاع
 من %

 التكلفـــــــة القیمة اإلجمالیة
القیمــــــــة 

 العادلة
    

 ۳٦,۸٦٤ ۳۰,٤۹۸ ۹٤.۰۸ رعایة صحیة 
 ۹۷۰ ۸٦۷ ۲.٤۸ صناعة

 ۸۷۸ ٦٤۰ ۲.۲٤ االتصاالت وتقنیة المعلومات 
 ٤۷٤ ٤۷۸ ۱.۲۰ خدمات مالیة

 ۱۰۰ ۳۲,٤۸۳ ۳۹,۱۸٦ 
 

 م۲۰۱٦ 

 االستثمارات حسب القطاع
 من %
 التكلفـــــــة اإلجمالیةالقیمة 

القیمــــــــة 
 العادلة

    
  ۳۳,۷۲۸   ۳۲,۱٥۰  ۹٦.۹٦ الرعایة الصحیة 
  ۱,۰٥۸  ٥۹٥  ۳.۰٤ خدمات استھالكیة

 ۱۰۰  ۳۲,۷٤٥   ۳٤,۷۸٦  



 صندوق األھلي للمتاجرة بأسھم الرعایة الصحیة
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
  م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱المنتھیة في للسنة 

 مالم یذكر غیر ذلك)( ألف دوالر أمریكي
 

۱۳ 
 

 الذمم المدینة  -۱۰
 م۲۰۱٦ م۲۰۱۷ 
   

 ۷۷ ٤۳ توزیعات أرباح مستحقة 
 -- ٥۰۸ ذمم مدینة أخرى

 ٥٥۱ ۷۷ 
 

 الذمم الدائنة -۱۱
 م۲۰۱٦ م۲۰۱۷ 
   

 ۲۷ ٦۷ مبالغ مستحقة لحملة الوحدات على حساب االستردادات
 -- ٦۲ مستحقة اتعاب إدارة

 ٤٦ ۳ ذمم دائنة أخرى 
 ۱۳۲ ۷۳ 
 

 الوحدات معامالت -۱۲
 الوحدات:  معامالتفیما یلي ملخص 

 
 م۲۰۱۷   

 وحـــــــــدات
 (باآلالف)  
 

 م۲۰۱٦   
 وحــــــدات

 (باآلالف) 
 

 ۱۹,۸٥۷  ۱۸,٦۳۹ الوحدات في بدایة السنة
    

 ٤,٤٤٤  ٥,۲۰٦ وحدات مباعة 
 ۲۲۹  -- وحدات معاد استثمارھا

 (٥,۸۹۱)  (٤,۹۰۸) وحدات مستردة
 (۱,۲۱۸)  ۲۹۸ (النقص) في الوحدات /صافي الزیادة 

    
 ۱۸,٦۳۹  ۱۸,۹۳۷ الوحدات في نھایة السنة

 
) من %٦٦.۰۲م: ۲۰۱٦دیسمبر ۳۱( %٦٤.۱۸ نسبة أكبر خمسة حملة وحدات یمثلم، ۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱كما في 

   وحدات الصندوق.
 
 
 
 
 
 
 



 صندوق األھلي للمتاجرة بأسھم الرعایة الصحیة
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
  م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱المنتھیة في للسنة 

 مالم یذكر غیر ذلك)( ألف دوالر أمریكي
 

۱٤ 
 

 مع أطراف ذات عالقة معامالت -۱۳
سیاق العمل المعتاد، یتعامل الصندوق مع بعض األطراف ذات العالقة على أساس الشروط واألحكام الموافق علیھا في 

 ذات العالقة معتمدة من قبل مجلس إدارة الصندوق.للصندوق. إن جمیع األطراف 
 

 طبیعة العالقة الطرف ذو العالقة
  

 مدیر الصندوق شركة األھلي المالیة
 شریك لمدیر الصندوق البنك األھلي التجاري

 
 إن المعامالت الھامة مع األطراف ذات العالقة مع الصندوق خالل الفترة واألرصدة الناتجة عنھا من تلك المعامالت: 

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

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱٦ م۲۰۱۷ م۲۰۱٦ م۲۰۱۷  
      

   ۷۳٦ ۷٦۷ اتعاب إداریة  شركة األھلي المالیة
مصروفات 

مدفوعة بالنیابة 
   ۷۱ ٥۱ عن الصندوق

 
 إدارة المخاطر  -۱٤

یتعرض الصندوق لعدة مخاطر مالیة متمثلة في مخاطر السوق، مخاطر االئتمان، ومخاطر السیولة. یھدف برنامج 
السلبیة المحتملة على األداء المالي إدارة المخاطر للصندوق للوصول للحد األعلى من العوائد وللحد من اآلثار 

 للصندوق. یستخدم مدیر الصندوق طرق مختلفة لقیاس وإدارة المخاطر المتنوعة التي یتعرض لھا الصندوق.
 
  خاطر االئتمانم

ھي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماتھ مما یتسبب في خسائر مالیة للطرف اآلخر. یھدف 
الصندوق إلدارة مخاطر االئتمان، الحد من التعامل مع بعض األطراف، والتقییم المستمر للكفاءة المالیة لبعض مدیر 

األطراف. في تاریخ قائمة المركز المالي، یتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان متمثلة في القیمة الدفتریة للنقد وما في 
 بنوك محلیة ذات تصنیف ائتماني مرتفع. حكمھ والذي یتمثل في النقد لدى البنوك المودع لدى

 
 خاطر السیولةم

مخاطر السیولة ھي المخاطر الناتجة عن مواجھة الصندوق لصعوبات في الوفاء بإلتزاماتھ التي تحتاج تسویتھا إلى 
نقدیة أو موجودات مالیة أخرى. یھدف مدیر الصندوق إلى إدارة مخاطر السیولة من خالل توفیر السیولة لالزمة 

لوفاء بالتزاماتھ المالیة عند وحال استحقاقھا، في الظروف العادیة والطارئة بدون تكبد خسائر غیر مقبولة أو اإلضرار ل
 بسمعة الصندوق.



 صندوق األھلي للمتاجرة بأسھم الرعایة الصحیة
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
  م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱المنتھیة في للسنة 

 مالم یذكر غیر ذلك)( ألف دوالر أمریكي
 

۱٥ 
 

 إدارة المخاطر (تابع) -۱٤
 

 مخاطر أسعار األسھم
استثمارات  إن مخاطر أسعار األسھم ھي مخاطر تذبذب قیمة األدوات المالیة بسبب التغیرات في أسعار السوق. إن

الصندوق عرضة لمخاطر أسعار السوق الناتجة عن وجود شكوك فیما یتعلق األسعار المستقبلیة. إن مدیر الصندوق 
) والتركیز ۹یدیر ھذه المخاطر من خالل تنویع المحفظة االستثماریة من حیث التوزیع الجغرافي (انظر إیضاح 

 الصناعي.
دیسمبر)  ۳۱غیر في القیمة العادلة لالستثمارات في أدوات حقوق الملكیة كما في إن التأثیر على قائمة الدخل (نتیجة للت

 ، مع بقاء جمیع المتغیرات األخرىالتركیز الصناعيوذلك بسبب التغیر المحتمل في مؤشرات األسھم استنادا إلى 
 ثابتة ھو على النحو التالي:

 م۲۰۱٦ م۷۲۰۱ التغیر في أسعار السوق 
    

 ۳,٤۷۹ ± ۳,۹۱۹ ± ٪۱۰ ± صافي الموجوداتالتأثیر على 
 

 العمالت مخاطر
وھي المخاطر المتمثلة في احتمالیة تذبذب قیمة أداة مالیة ما بسبب التغیرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة. إن 

 الدوالر األمریكي ھو العملة الوظیفیة للشركة.
 

غیر العملة الوظیفیة للصندوق. بالتالي، فإن موجودات إن موجودات ومطلوبات الصندوق یتم التعامل فیھا بعمالت 
 الصندوق قد تتأثر بشكل إیجابي أو سلبي بتذبذب أسعار العمالت.

 
إن التحلیل یتضمن احتساب تأثیر الحركة المحتملة في الدوالر األمریكي مقابل العمالت األساسیة للمحفظة اإلستثمارات 

 على قائمة العملیات بسبب للقیمة العادلة للموجودات ذات الحساسیة للعملة.مع بقاء جمیع المتغیرات األخرى ثابتة، 
 

 م۲۰۱٦ م۲۰۱۷ التغیر في أسعار السوق 
    

 ۲,۳٦۸ ± ۳,۸۱۰ ± ٪۱۰ ± الدوالر األمریكي
 ٤۰٤ ± ٥٥ ± ٪۱۰ ± فرنك سویسري 

 ۳۰ ± ٥٤ ± ٪۱۰ ± ین یاباني
 ۱۸٦ ± -- ٪۱۰ ± الجنیھ اإلسترلیني

 ۳۸۹ ± -- ٪۱۰ ± یورو 
 ۸۲ ± -- ٪۱۰ ± كرونا سویدیة

 ۳۷ ± -- ٪۱۰ ± الدوالر الكندي 
 
 
 
 



 صندوق األھلي للمتاجرة بأسھم الرعایة الصحیة
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
  م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱المنتھیة في للسنة 

 مالم یذكر غیر ذلك)( ألف دوالر أمریكي
 

۱٦ 
 

 آخـر یوم للتقییـم    -۱٥
م). لیس ھناك تغیرات جوھریة ۲۰۱٦دیسمبر  ۲۸م: ۲۰۱٦م (۲۰۱۷دیسمبر  ۲۹آخر یوم لتقییم الصندوق للفترة ھو 

 م.۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱خر تقییم للصندوق وتقییم آوجودات الصافیة لكل وحدة ما بین في قیمة الم
 

 اعتماد القوائم المالیة -۱٦
 .م۲۰۱۸ مارس ۲۷الموافق  ھـ۱٤۳۹رجب  ۱۰الصندوق بتاریخ  مدیرتم اعتماد ھذه القوائم المالیة من قبل 
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سنويةممارسات التصويت ال - ملحق  

 قرار التصويت موضوع التصويت تاريخ الجمعية العمومية المصدر

NOVARTIS AG 2/28/2017 Accounts and Reports موافق 
NOVARTIS AG 2/28/2017 Ratification of Board and Management 

Acts 
 موافق

NOVARTIS AG 2/28/2017 Allocation of Profits/Dividends موافق 
NOVARTIS AG 2/28/2017 Cancellation of Shares and Reduction in 

Share Capital 
 موافق

NOVARTIS AG 2/28/2017 Board Compensation موافق 
NOVARTIS AG 2/28/2017 Executive Compensation موافق 
NOVARTIS AG 2/28/2017 Compensation Report موافق 
NOVARTIS AG 2/28/2017 Elect Jörg Reinhardt as Chairman موافق 
NOVARTIS AG 2/28/2017 Elect Nancy C. Andrews موافق 
NOVARTIS AG 2/28/2017 Elect Dimitri Azar موافق 
NOVARTIS AG 2/28/2017 Elect Ton Büchner موافق 
NOVARTIS AG 2/28/2017 Elect Srikant M. Datar موافق 
NOVARTIS AG 2/28/2017 Elect Elizabeth Doherty موافق 
NOVARTIS AG 2/28/2017 Elect Ann M. Fudge موافق 
NOVARTIS AG 2/28/2017 Elect Pierre Landolt موافق 
NOVARTIS AG 2/28/2017 Elect Andreas von Planta موافق 
NOVARTIS AG 2/28/2017 Elect Charles L. Sawyers موافق 
NOVARTIS AG 2/28/2017 Elect Enrico Vanni موافق 
NOVARTIS AG 2/28/2017 Elect William T. Winters موافق 
NOVARTIS AG 2/28/2017 Elect Frans van Houten موافق 
NOVARTIS AG 2/28/2017 Elect Srikant Datar as Compensation 

Committee Member 
 موافق

NOVARTIS AG 2/28/2017 Elect Ann M. Fudge as Compensation 
Committee Member 

 موافق
NOVARTIS AG 2/28/2017 Elect Enrico Vanni as Compensation 

Committee Member 
 موافق

NOVARTIS AG 2/28/2017 Elect William T. Winters as 
Compensation Committee Member 

 موافق
NOVARTIS AG 2/28/2017 Appointment of Auditor موافق 
NOVARTIS AG 2/28/2017 Appointment of Independent Proxy موافق 
NOVARTIS AG 2/28/2017 Additional or Miscellaneous Proposals غري موافق 

ASTRAZENECA PLC 4/27/2017 Accounts and Reports موافق 
ASTRAZENECA PLC 4/27/2017 Allocation of Profits/Dividends موافق 
ASTRAZENECA PLC 4/27/2017 Appointment of Auditor موافق 
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 قرار التصويت موضوع التصويت تاريخ الجمعية العمومية المصدر

ASTRAZENECA PLC 4/27/2017 Authority to Set Auditor's Fees موافق 
ASTRAZENECA PLC 4/27/2017 Elect Leif Johansson موافق 
ASTRAZENECA PLC 4/27/2017 Elect Pascal Soriot موافق 
ASTRAZENECA PLC 4/27/2017 Elect Marc Dunoyer موافق 
ASTRAZENECA PLC 4/27/2017 Elect Geneviève B. Berger موافق 
ASTRAZENECA PLC 4/27/2017 Elect Philip Broadley موافق 
ASTRAZENECA PLC 4/27/2017 Elect Bruce Burlington فقموا  

ASTRAZENECA PLC 4/27/2017 Elect Graham Chipchase موافق 
ASTRAZENECA PLC 4/27/2017 Elect Rudy H.P. Markham موافق 
ASTRAZENECA PLC 4/27/2017 Elect Shriti Vadera موافق 
ASTRAZENECA PLC 4/27/2017 Elect Marcus Wallenberg موافق 
ASTRAZENECA PLC 4/27/2017 Remuneration Report (Advisory) موافق 
ASTRAZENECA PLC 4/27/2017 Remuneration Policy (Binding) موافق 
ASTRAZENECA PLC 4/27/2017 Authorisation of Political Donations موافق 
ASTRAZENECA PLC 4/27/2017 Authority to Issue Shares w/ 

Preemptive Rights 
 موافق

ASTRAZENECA PLC 4/27/2017 Authority to Issue Shares w/o 
Preemptive Rights 

 موافق
ASTRAZENECA PLC 4/27/2017 Authority to Repurchase Shares موافق 
ASTRAZENECA PLC 4/27/2017 Authority to Set General Meeting 

Notice Period at 14 Days 
 غري موافق

SANOFI 5/10/2017 Accounts and Reports موافق 
SANOFI 5/10/2017 Consolidated Accounts and Reports موافق 
SANOFI 5/10/2017 Allocation of Profits/Dividends موافق 
SANOFI 5/10/2017 Related Party Transactions (Olivier 

Brandicourt) 
 غري موافق

SANOFI 5/10/2017 Directors' Fees موافق 
SANOFI 5/10/2017 Elect Fabienne Lecorvaisier موافق 
SANOFI 5/10/2017 Elect Bernard Charlès موافق 
SANOFI 5/10/2017 Elect Melanie G Lee موافق 
SANOFI 5/10/2017 Remuneration Policy (Chairman) موافق 
SANOFI 5/10/2017 Remuneration Policy (CEO) موافق 
SANOFI 5/10/2017 Remuneration of Serge Weinberg 

(Chair) 
 موافق

SANOFI 5/10/2017 Remuneration of Olivier Brandicourt, 
CEO 

 موافق
SANOFI 5/10/2017 Approval to Reappoint 

PricewaterhouseCoopers as one of the 
Company's Independent Auditors for 
the Next Six Years 

 موافق
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 قرار التصويت موضوع التصويت تاريخ الجمعية العمومية المصدر

SANOFI 5/10/2017 Authority to Repurchase and Reissue 
Shares 

 موافق
SANOFI 5/10/2017 Authority to Issue Shares and 

Convertible Debt w/ Preemptive Rights 
 موافق

SANOFI 5/10/2017 Authority to Issue Shares and 
Convertible Debt w/o Preemptive 
Rights 

 موافق

SANOFI 5/10/2017 Authority to Issue Shares Through 
Private Placement 

 موافق
SANOFI 5/10/2017 Authority to Issue Debt Instruments موافق 
SANOFI 5/10/2017 Greenshoe موافق 
SANOFI 5/10/2017 Authority to Increase Capital in 

Consideration for Contributions in Kind 
قمواف  

SANOFI 5/10/2017 Authority to Increase Capital Through 
Capitalisations 

 موافق
SANOFI 5/10/2017 Employee Stock Purchase Plan غري موافق 

SANOFI 5/10/2017 Authority to Cancel Shares and Reduce 
Capital 

 موافق
SANOFI 5/10/2017 Amendments to Articles موافق 
SANOFI 5/10/2017 Authorisation of Legal Formalities موافق 
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