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م7102التقرير السنوي لعام   –لمؤشر أسهم أمريكا الشمالية صندوق األهلي    

 
م7102لعام  التقرير السنوي – لمؤشر أسهم أمريكا الشماليةصندوق األهلي   

 صندوقالمعلومات  (أ

 االستثمارأهداف  .0

 خالل رن اشطوكل اؤمدى عيى اؤم ل رسس منو إىل دفكم اشم عة  اؤمع كري رع رتوافق رفتوح اهتثا ر صندوق لهو لهي  ؤمشر  سهم  سر كا  اشما شة األصندوق 
 اإلمج يل ب شدوالر األر كا (. ل سداء رشر  "إم إس ه  آي" اإلهالر  ؤمنطق  سر كا  اشما شة  رن اشفئ  "إم"  )ص يف اشع ئدكع د إمج يل ع ئد حتقةق

 سياسات االستثمار وممارساته .7
كدار اشصندوق حسب اهرتاتةجة  اإلدارة غري اشنمط ، اؤم تبط  ك كز اشصندوق اهتثا راته يف سهم  اشم ك ت اؤمدرج  يف األهواق األر كاة  واألهواق اشاندك . 

اإلهالر  ؤمنطق  سر كا  اشما شة  رن اشفئ  "إم" )ص يف اشع ئد اإلمج يل ب شدوالر األر كا (. ولهو ب ؤمشر  واشيت هتدف إىل تتبع سداء رشر  "إم إس ه  آي" 
وكندا رع االشتزام ب ؤمع كري  رشر  كعتاد عيى رتوهط اشقةا  اشسوقة  احل ة اؤمعدش  شقة س سداء قط ع اشم ك ت اشابرية واؤمتوهط  اؤمدرج  يف سهواق اشوالك ت اؤمتحدة

م  بوزن ستمدف اشصندوق مم ثي  سداء اؤمشر  رن خالل اهتثا ر مجةع سصوشه سو غ شبةتم  يف األهم  اؤمماوش  يف اؤمشر ، وذشك ب الهتثا ر يف كل هاشم عة . ك
رن ص يف  %02سب  كس وي تق كب  نفس وزنه يف اؤمشر  سو ب هتخدام عةن  متثل ذشك، عيى سن ال تزكد اهتثا رات اشصندوق يف سوراق ر شة  ؤمصدر واحد عيى ن

 رن ص يف  قةا  سصوشه يف سي فئ  سوراق ر شة  ص درة رن رصدر واحد.  %02قةا  سصول اشصندوق، وعيى سن ال ميتيك اشصندوق نسب  تزكد عن 
  سياسة توزيع الدخل و األرباح .3

  اشوحدات.كت  إع دة اهتثا ر اشدخل واألرب ح يف اشصندوق، وال كت  توزكع سي دخل وسرب ح عيى ر شا  
 تتاح تقارير الصندوق عند الطلب وبدون مقابل .4

 أداء الصندوق (ب

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

 106,766,584 69,200,295 77,505,970 صافي قيمة األصول*
 4.37 3.67 3.50 صافي قيمة األصول لكل وحدة*

 4.39 3.72 3.61 أعلى سعر وحدة*
 3.68 3.14 3.17 أقل سعر وحدة*

 24,422,882 18,878,934 22,163,942 عدد الوحدات
 - - - األرباح الموزعة

 %0.37 %1.32 %1.97 إجمالي نسبة الرسوم والمصروفات
 اشدوالر األر كا * 

 :لسنة واحدة، وثالث سنوات، وخمس سنوات، وعشر سنوات مقارنة بالمؤشر العائد اإلجمالي للصندوق .7
 سنوات 01 سنوات 5 سنوات 3 سنة الفترة

 5.96 12.02 7.53 20.00 %عائد الصندوق 
  8.67 14.77 10.06 20.43 %ر ـــــــؤشـعائد الم



 

م7102التقرير السنوي لعام   –لمؤشر أسهم أمريكا الشمالية صندوق األهلي    

 

 :الماضيةسنوات لعشر لي السنوي لالعائد اإلجما .3
 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنة

 20.00 4.18 -0.54 7.95 31.39 8.75 0.05 8.22 27.53 -32.61 د %ــــالعائ
  20.43 7.34 3.14 13.85 31.18 12.96 3.41 11.60 32.62 -33.30 المؤشر %

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

 المئويةالنسبة  الرسوم والمصروفات
 0.30 رهوم اإلدارة

 0.01 ر اجع  حس ب ت اشصندوق
 0.02 اشعاية ت اإلدارك 
 0.00 لهةئ  اشسوق اؤم شة 

 0.00 تداول

 0.01 اؤم اجع  اشم عة 

 0.01 جميس إدارة اشصندوق
 0.02 سرني احلفظ

  0.37% مجموع الرسوم والمصاريف
 .لم تحدث أي تغييرات جوهرية تؤثر على أداء الصندوق .5

 .لم تتم أي ممارسات للتصويت خالل الفترة .6

 :تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي .2
 تعةةنم  رن قبل ردك  اشصندوق بعد روافق  لهةئ  اشسوق اؤم شة : واشذكن ،نيصندوق رن األعض ء اشت شةكتاون جميس إدارة اش
 رئةس جميس إدارة اشصندوق حماد عبداهلل اشعي  

 عضو غري رستقل حماد جعف  اشسق ف 
 عضو رستقل اشدكتور/ عبداش ؤوف هيةا ن ب ن جه 

 عضو رستقل اشدكن رك ض ه ر   عالء

إق ارله  واؤمواضةع اشيت متت رن قمتم  رن قبل جميس م، وفةا  كي  ريخص  ألله  اشق ارات اشيت مت 0202عقد جميس إدارة اشصندوق ثالث  اجتا ع ت خالل اشع م 
 إدارة اشصندوق:

   02.02رق بل اؤمشر  اؤمعة ري بنسب   % 02سداء اشصندوق خالل اشع م، حةث حقق سداء مبقدار رن قم%. 
 .اؤمخ ط  اؤمتعيق  ب شصندوق مب  يف ذشك خم ط  اشسةوش ، اشسوق، واشتمغةل 
   اشسوق اؤم شة  رع رسشول اؤمط بق  واالشتزام.اشتزام اشصن دكق بيوائح لهةئ 
 .سث  الئح  صن دكق االهتثا ر اؤمعدش  عيى اشصندوق 
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 مدير الصندوق  (ج

 اسم وعنوان مدير الصندوق .0
 ر ك  األلهي  اؤم شة ، اؤمايا  اشع بة  اشسعودك 

 11495، اش ك ض 22216اشربج ب، ط كق اؤميك هعود، ص.ب. 
      920000232 966+ له تف:
 www.alahlicapital.com :اؤموقع

 االستثمار  مستشارينأو /مدير الصندوق من الباطن و .7
 ر ك  سروندي إلدارة األصول.

AMUNDI Asset Management, 90 Boulevard Pasteur, 75015 Paris, France 

 أنشطة االستثمار .3
رواكب  سدائه )قبل اؤمص وف ت( قدر اؤمستط ع رع سداء رشر  "إم إس ه  آي" اإلهالر  ؤمنطق  سر كا  اشما شة  رن فئ  "إم" )ص يف كمدف اشصندوق إىل 

 (.اشع ئد اإلمج يل ب شدوالر األر كا 

 أداء الصندوق .4
 02. وك ن اشع ئد اإلمج يل شيصندوق سقل رن سداء اؤمشر  اؤمعة ري مبقدار ٪02.02بةنا  حقق اؤمشر  ع ئدا بنسب   ٪02، حقق اشصندوق ع ئدا بنسب  0202ويف ع م 

 .نقط  سه س

 تغيرات حدثت في شروط وأحكام الصندوق .5
 .ض كب  اشقةا  اؤمض ف حتدكث ر وط وسحا م اشصندوق شتمال 

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

 لم يحصل مدير الصندوق على أي عموالت خاصة خالل الفترة. .2

 أمين الحفظ (د

 اسم وعنوان أمين الحفظ .0
 ر ك  األلهي  اؤم شة ، اؤمايا  اشع بة  اشسعودك 

 11495، اش ك ض 22216اشربج ب، ط كق اؤميك هعود، ص.ب. 
      920000232 966+ له تف:
 www.alahlicapital.com اؤموقع:

 واجبات ومسؤوليات أمين الحفظ .7
 سحا م مبوجب ث شث  ط ف  هب  كيف سم رب ر  رسشوشة ته بمال دىس هواء الئح  صن دكق االهتثا ر، ألحا م وفق  اشتزار ته عن رسشوالا  احلفظ سرني كعد 

 خس ئ  اشصندوق عن اشوحدات ور شا  اشصندوق ردك  جت ه رسشوالا  احلفظ سرني وكُعد   هل . األرخ ص اؤم خص الئح  صن دكق االهتثا ر سوالئح  
 .اؤمتعاد تقصريه سو تص ف هوء سو إمه ل سو احتة ل بسبب اشن مج 

http://www.alahlicapital.com/
http://www.alahlicapital.com/
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 اشالزر  اإلدارك  اإلج اءات مجةع اخت ذ كذشك عن رسشول ولهواشوحدات،  ر شا  شص حل ومح كتم  اشصندوق سصول حفظ عن رسشوالا  احلفظ سرني كعد 
 .سصول اشصندوق حبفظ كتعيق فةا 

 رأي أمين الحفظ .3
 .كشكد سرني احلفظ سنه مت إصدار ونقل واهرتداد اشوحدات مبوجب سحا م الئح  صن دكق االهتثا ر ور وط وسحا م اشصندوق 
   اشوحدات مبوجب سحا م الئح  صن دكق االهتثا ر ور وط وسحا م اشصندوق.كشكد سرني احلفظ سنه مت تقومي وحس ب هع 
  . كشكد سرني احلفظ سنه مل تت  خم شف  سي رن قةود و حدود االهتثا ر وصالحة ت االقرتاض اؤمأرور هب 

 المحاسب القانوني (ه

 اسم وعنوان المحاسب القانوني .0
 ك  يب ام ج  اشفوزان ور ك ه

  اؤمايا  اشع بة  اشسعودك ، 21534، جدة 55078ر رع األرري هيط ن ص.ب  –ر كز زله ان شألعا ل 
     9595 698 12 966+ له تف:
  www.kpmg.com/sa :اؤموقع

 رأي المحاسب القانوني .7
اشصندوق ورذك ة رعيور ته  رتطيب ت الئح  صن دكق االهتثا ر اشص درة عن لهةئ  اشسوق اؤم شة ، ور وط وسحا مإن اشقوائ  اؤم شة  اؤم فق  هلذا اشتق ك  رتوافق  رع 

  شياح هبني اشق نونني.فةا  كتعيق بإعداد اشقوائ  اؤم شة ، ومل كوجد ر  تتطيب اإلبالغ عنه رن قبل ر اجع احلس ب ت يف تق ك ه حسب رتطيب ت اهلةئ  اشسعودك  

 لماليةالقوائم ا (و

 
 

http://www.kpmg.com/sa


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صندوق األھلي لمؤشر أسھم أمریكا الشمالیة
  (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

  القوائم المالیة 
 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 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، 

 تعاونیة سویسریة. شركة
 

 

 تقریر المراجع المستقل
 إلي السـادة / حملة الوحدات

 صندوق األھلي لمؤشر أسھم أمریكا الشمالیة

المملكة العربیة السعودیة  -جدة   

 الرأي

الیة األھلي الملقد راجعنا القوائم المالیة لصندوق األھلي لمؤشر أسھم أمریكا الشمالیة ("الصندوق") المدار من قبل شركة 
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 
 لمعلومات التفسیریة األخرى.المحاسبیة الھامة وا

دیسمبر  ۳۱وفي رأینا، فإن القوائم المالیة المرفقة تعرض بعدل، من جمیع الجوانب الجوھریة، المركز المالي للصندوق كما 
ة كم، وأداءھا المالي وتدفقاتھا النقدیة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ، وفقاً لمعاییر المحاسبة المتعارف علیھا في الممل۲۰۱۷

 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 
المالیة " في تقریرنا. ونحن مستقلون عن الصندوق وفقاً تم توضیحھا في قسم "مسؤولیات المراجع عن مراجعة القوائم 

لقواعد سلوك وآداب المھنة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالیة، كما وفینا أیضاً 
لتوفیر  علیھا كافیة ومناسبةبمتطلبات سلوك وآداب المھنة األخرى وفقاً لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا 

 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 

ي تراھا اإلدارة عن الرقابة الداخلیة الت 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 
اإلفصاح بحسب مقتضى الحال، عن األمور ذات العالقة باالستمراریة، واستخدام أساس االستمراریة في المحاسبة، ما لم 

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

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





 

۲ 

 صندوق األھلي لمؤشر أسھم أمریكا الشمالیة
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 قائمة المركز المالي 
 م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱كما في 

 (ما لم یذكر غیر ذلك) ألف دوالر أمریكي

 
 م۲۰۱٦ م۲۰۱۷ إیضاح  

    :الموجودات
 ٤۹۸ ۱,۲۰۸ ۷ نقد وما في حكمھ

 ٦۸,۲٤۲ ۱۰٦,۲۲٦ ۹ استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة
 ۸۳ ۲٦٦ ۱۰ ذمم مدینة

 ٦۸،۸۲۳ ۱۰۷,۷۰۰  إجمالي الموجودات
    

    :المطلوبات
 ٤٦ ۹۳۲ ۱۱ ذمم دائنة 

    
 ٦۸,۷۷۷ ۱۰٦,۷٦۸  صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات 

 ۱۸,۸۷۹ ۲٤,٤۲۳ ۱۲ باآلالف –عدد الوحدات القائمة 

 ۳.٦٤۳۱ ٤.۳۷۱۷  للوحدة (دوالر أمریكي) –صافي قیمة الموجودات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

۳ 
 

 
 صندوق األھلي لمؤشر أسھم أمریكا الشمالیة

 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

  قائمة الدخل
 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 مالم یذكر غیر ذلك)( ألف دوالر أمریكي

 
 م۲۰۱٦ م۲۰۱۷ إیضاح 

    إیرادات استثمار
 ۱,۰٥٥ ۱,۳٦۰  توزیعات أرباحدخل من 

 ۲۱۱ ٤,٥۱۲  محققة من استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة مباعة أرباح
 ۲,۸۱۷ ۹,۲۹۹  غیر محققة من قیاس استثمارات محتفظ بھا للمتاجرةأرباح 

    
 ٤,۰۸۳ ۱٥,۱۷۱  إجمالي اإلیرادات 

    
   ۸ المصروفات 
 ۷۸۸ ۲٤٤  أتعاب إدارة

 ٥٤ ۱۹  مصروفات إداریة 
 ۱۰۱ ۱۳  أتعاب حفظ 

 ۷ ۸  أتعاب تدقیق شرعي
 ٦ ۷  أتعاب مھنیة

 ٤ ٥  مكافأة أعضاء مجلس إدارة الصندوق 
 ۲ ۲  رسوم ھیئة السوق المالیة

    
 ۹٦۲ ۲۹۸  إجمالي المصروفات 

 ۳,۱۲۱ ۱٤,۸۷۳   للسنةالدخل  صافي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

٤ 
 

 صندوق األھلي لمؤشر أسھم أمریكا الشمالیة
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

  قائمة التدفقات النقدیة
 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف دوالر أمریكي

 
 م۲۰۱٦ م۲۰۱۷ إیضاح 

    :األنشطة التشغیلیةالتدفقات النقدیة من 
 ۳,۱۲۱ ۱٤,۸۷۳   للسنةالدخل  صافي

    تسویة لـ:
 ۷۷۷ --  قیمة الوحدات المعاد استثمارھا

 (۲,۸۱۷) (۹,۲۹۹)  غیر محققة من استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة أرباح
  ٥,٥۷٤ ۱,۰۸۱ 

    التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة:
 ۱۱,۸۸۲ (۲۸,٦۸٥)  في االستثمارات المحتفظ بھا للمتاجرة  النقص / )الزیادة(

 ۱۱۹ (۱۸۳)  في الذمم المدینة(الزیادة) / النقص 
 (٤٥) ۸۸٦  في الذمم الدائنة / (النقص) الزیادة

 ۱۳,۰۳۷ (۲۲,٤۰۸)  األنشطة التشغیلیة/ المتوفر من صافي النقد (المستخدم في) 
    

    :التمویلیةالتدفقات النقدیة من األنشطة 
 ۱۰,۸۷٤ ٤۲,۰۳٦  متحصالت من وحدات مباعة

 (۲۳,٥۱۰) (۱۸,۹۱۸)  قیمة وحدات مستردة
 (۱۲,٦۳٦) ۲۳,۱۱۸  األنشطة التمویلیة )المستخدم فيالمتوفر من / (صافي النقد 

    
 ٤۰۱ ۷۱۰  في النقد وما في حكمھ صافي الزیادة 

 ۹۷ ٤۹۸ ۷ السنةالنقد وما في حكمھ في بدایة 
 ٤۹۸ ۱,۲۰۸ ۷ السنةالنقد وما في حكمھ في نھایة 

 
 
 
 
 
 
 

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

  



 

٥ 
 

 صندوق األھلي لمؤشر أسھم أمریكا الشمالیة
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

  قائمة التغیرات في صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات 
 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف دوالر أمریكي

 
 م۲۰۱٦  م۲۰۱۷ إیضاح 
     

 ۷۷,٥۱٥  ٦۸,۷۷۷  السنةفي بدایة  العائدة لحملة الوحداتصافي الموجودات 
     

 ۳,۱۲۱  ۱٤,۸۷۳   للسنةالدخل  صافي
في صافي الموجودات عن المعامالت في الوحدات  )النقصالزیادة / (

 ۱۲ السنةخالل 
   

 ۱۰,۸۷٤  ٤۲,۰۳٦  متحصالت من وحدات مباعة 
 ۷۷۷  -- ۹ قیمة وحدات معاد استثمارھا 
 (۲۳,٥۱۰)  (۱۸,۹۱۸)  قیمة وحدات مستردة 
  ۲۳,۱۱۸  (۱۱,۸٥۹) 
     

 ٦۸,۷۷۷  ۱۰٦,۷٦۸  السنةفي نھایة  لحملة الوحداتالعائدة صافي الموجودات 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 أمریكا الشمالیةصندوق األھلي لمؤشر أسھم 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف دوالر أمریكي

٦ 
 

 
 الصـندوق وأنشطتھ -۱

(الصندوق) ھو صندوق استثماري مفتوح متوافق مع أحكام الشریعة  لمؤشر أسھم أمریكا الشمالیة صندوق األھلي
(مدیر الصندوق)، شركة تابعة للبنك األھلي التجاري (البنك) لصالح  كابیتالاإلسالمیة، تتم إدارتھ بواسطة شركة األھلي 

لوائح االستثمار في الصنادیق الصادرة عن ھیئة من  ۳۰تم تأسیس الصندوق بموجب نص المادة  حملة وحدات الصندوق.
 .یةسوق المالال

 
 ۲۱الصادر 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 
 تغطیة متعھدأ) 

 ب) الترتیب
 ج) اإلدارة

 د) تقدیم المشورة
 ھـ) الحفظ

 
 وھي الشركة المعینة من مدیر الصندوق كأمین حفظ. "لوكسومبورق بنك كاسیس"لدى باستثماراتھ یحتفظ الصندوق 

 
كمدیر من الباطن للصندوق وتتضمن الوالیات المتحدة،  –إلدارة األصول  "تي سي دبلیو"شركة عین مدیر الصندوق 

ط والضواب ستثمارالصندوق وفقاً الستراتیجیات اال أصولفتح حسابات استثمار مستقلة وإدارة في مھام المدیر من الباطن 
 الشرعیة. 

 
 . یجوز استثمار األرصدة النقدیة غیرللشركات المدرجة في سوق األسھم األمریكي یستثمر الصندوق في األوراق المالیة

 ستثمارات بغرض المتاجرة مقومة بالدوالر األمریكي.جمیع اال المستثمرة ـ إن وجدت ـ في عملیات مرابحة.
 

من مؤسسة النقد العربي السعودي ووافقت علیھا الحقا ھیئة السوق  في األصل أحكام وشروط الصندوقالموافقة على  تم
م. باشر الصندوق نشاطھ ۲۰۰۸دیسمبر  ۱٦ھـ الموافق ۱٤۲۹ذي الحجة  ۱۸المالیة علیھا بموجب خطابھا المؤرخ في 

 . م۱۹۹۳ینایر  ۱في 
 

  السلطة التنظیمیة -۲
ـ (الموافق ۱٤۲۷ذي الحجة  ۳تاریخ  ۲۰۰٦-۲۱۹-۷یخضع الصندوق ألنظمة بموجب القرار رقم  م) ۲۰۰٦دیسمبر  ۲٤ھ

ھـ ۱٤۳۷شعبان  ۱٦من مجلس ھیئة السوق المالیة بتاریخ  ۱/٦۱/۲۰۱٦تم تعدیل ھذه الالئحة بموجب القرار رقم كما 
 مفصلة لجمیع الصنادیق داخل المملكة العربیة السعودیة.) التي تتضمن المتطلبات المعدلة والم۲۰۱٦مایو  ۲۳(الموافق 

 
 
 
 



 أسھم أمریكا الشمالیةصندوق األھلي لمؤشر 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف دوالر أمریكي

۷ 
 

 
 التغیرات في شروط وأحكام الصندوق -۳

تعلق ت یالت على شروط وأحكام الصندوقم، أجرى مدیر الصندوق بعض التعد۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱خالل السنة المنتھیة في 
  .بإدراج بند ضریبة القیمة المضافة

 
م، وقام مدیر الصندوق بإخطار مالكي الوحدات ۲۰۱۷دیسمبر  ٤بموجب الخطاب الصادر في تم إشعار ھیئة السوق المالیة 

 م.۲۰۱۸ینایر  ۱م. بدأ سریان الشروط واألحكام المعدلة اعتباراً من ۲۰۱۷دیسمبر  ٦من خالل خطاب بتاریخ 
 

 االشـتراك / االسترداد -٤
حدید . یتم ت(من اإلثنین إلى الخمیس) وأمریكي ديسترداد الوحدات في كل یوم عمل سعوالصندوق مفتوح لالشتراك / ا

دخالھا إشراء / بیع وحدات یتم إن جمیع عملیات  .إلى الجمعة)صندوق في كل یوم تقییم (اإلثنین للالموجودات صافي قیمة 
على إجمالي عدد وحدات  الصندوق موجوداتعن طریق قسمة صافي قیمة ویتم تحدیدھا  الموجوداتصافي قیمة ضمن 

 .التقییمالصندوق القائمة في تاریخ 
 

 أسس اإلعداد -٥
 

 المعاییر المحاسبیة المطبقة
تم إعداد ھذه القوائم المالیة وفقاً لمعاییر المحاسبة المتعارف علیھا بالمملكة العربیة السعودیة الصادرة عن الھیئة السعودیة 

روط ، أحكام وشفي نظام صنادیق االستثمار الصادرة عن ھیئة السوق المالیةاألحكام المطبقة ، للمحاسبین القانونیین
 ). ۱٥. یقوم الصندوق بإعداد قوائمھ المالیة كما في وللسنة المنتھیة بتاریخ آخر تقییم (إیضاح ، مذكرة البیاناتالصندوق

 
 أسس القیاس

على أساس التكلفة التاریخیة باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي ومفھوم االستمراریة، باستثناء  تم إعداد ھذه القوائم المالیة
 متاجرة، والتي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة. للستثمارات المحتفظ بھا اال
 

 عملة العرض والنشاط
الذي یمثل عملة النشاط للصندوق. تم تقریب جمیع البیانات المالیة  بالدوالر األمریكي تم عرض ھذه القوائم المالیة

 ألقرب ألف صحیح. بالدوالر األمریكيالمعروضة 
 
 
 
 
 



 أمریكا الشمالیةصندوق األھلي لمؤشر أسھم 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف دوالر أمریكي

۸ 
 

 
 أسس اإلعداد (تابع)   -٥

 
 استخدام األحكام والتقدیرات

اإلدارة  العربیة السعودیة منیتطلب إعداد القوائم المالیة وفقاً للمعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا والمطبقة في المملكة 
استخدام األحكام والتقدیرات واالفتراضات التي قد تؤثر في تطبیق السیاسات المحاسبیة وعلى المبالغ المبینة للموجودات 
والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلیة عن تلك التقدیرات. تتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات 

ة بھا على أساس مستمر. یتم إظھار مراجعة التقدیرات المحاسبیة في فترة المراجعة والفترات المستقبلیة التي تتأثر المتعلق
 بھا.

 
 تقییم الموجودات المالیة

القیمة العادلة ھي القیمة التي سیتم استالمھا مقابل بیع أصل ما أو دفعھا مقابل تحویل التزام ما ضمن معاملة نظامیة بین 
تفظ بھا حستثمارات الماال باستثناءات المالیة للصندوق، المشاركین في السوق بتاریخ القیاس. تتم المحاسبة عن األدو

، على أساس التكلفة التاریخیة، قد تنشأ فروقات بین تقدیرات القیم الدفتریة والقیم العادلة. وترى إدارة الصندوق للمتاجرة
 ت الصندوق ال تختلف بصورة جوھریة عن قیمتھا الدفتریة.أن القیم العادلة لموجودات ومطلوبا

 
تخدمة عند المس المدخالتالذي یعكس أھمیة والعادلة باستخدام تسلسل القیاس الھرمي التالي  ةیقوم الصندوق بقیاس القیم

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

 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 
 تقة من األسعار). المش

المستوى الثالث: قیاس القیمة العادلة بناء على مدخالت للموجودات والمطلوبات التي ال تستند إلى أي بیانات سوقیة  •
  ملحوظة (مثل المدخالت غیر الممكن مالحظتھا). 

 
ي التسلسل لمستوى األول فتحت ایتم تصنیف جمیع موجودات الصندوق المالیة المدرجة بالقیمة العادلة كما في تاریخ التقریر 

 الھرمي.
 

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

 
 استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة  -أ

بدئیا بالتكلفة. تقاس مستثمارات محتفظ بھا للمتاجرة وقابلة للمتاجرة في سوق األسھم كا وستثمارات المتداولة أتصنف اال
فظ بھا لمحتستثمارات ا. التغیرات في القیمة العادلة لالمع األخذ في االعتبار القیمة العادلة وتقاس الحقا بالقیمة العادلة

األرباح  دیدم تحخسائر غیر لمحققة تندرج في قائمة الدخل. یتوالتي تتكون من أرباح و ،ستثمارات")للمتاجرة ("اال
 على أساس المتوسط المرجح وتم إدراجھا في قائمة الدخل.باعة ستثمارات الموالخسائر المحققة لال

 
 



 أمریكا الشمالیةصندوق األھلي لمؤشر أسھم 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف دوالر أمریكي

۹ 
 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)   -٦

 
 ستثمارمعامالت اال -ب

نصوص في الیتم المحاسبة عن معامالت االستثمار في تاریخ المتاجرة وھو التاریخ الذي یصبح فیھ الصندوق طرف 
 التعاقدیة لألداة.

 
 الھبوط في قیمة الموجودات المالیة -ج

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

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

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

 النقدیة المستقبلیة المخصومة حسب سعر السوق الحالي لموجودات مالیة مماثلة.
قیمة الحالیة لج) في حالة الموجودات المدرجة بالتكلفة المستنفذة فإن الھبوط في القیمة ھو الفرق بین القیمة الدفتریة وا

 .الفعالللتدفقات النقدیة المخصومة طبقاً لسعر الفائدة األصلي 
 

 اإلثباتإلغاء  -د
األصل المالي (أو، عندما یكون منطبقا، جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة مماثلة من  إثباتلغاء یتم إ

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

 ؛ واألصل لتدفقات النقدیة منتحویل حقوق الصندوق للحصول على ا )ب
 فاظاالحتج) إما (أ) في حین تحویل الصندوق كافة المخاطر والمنافع لألصل، أو (ب) لم یقوم الصندوق بتحویل أو 

 بكافة المخاطر والمنافع لألصل ولكن حولت السیطرة على األصل. 
 

بكافة  اظاالحتفیقوم الصندوق بتحویل حقوق الحصول على التدفقات النقدیة من األصل، ولم یقوم بتحویل أو عندما 
اركة المش حد إلىباألصل  االعترافالمخاطر والمنافع من األصل ولم یقوم بتحویل السیطرة على األصل، فإنھ یتم 

 المستمرة في األصل.
 

 االعتراف باإلیرادات -ه
ستثمارات المباعة على أساس متوسط التكلفة. أما توزیعات األرباح باألرباح والخسائر المحققة من اال االعترافیتم 

 فیتم االعتراف بھا عندما یحق للصندوق استالمھا.
رات في القیمة وق كتغیستثمارات الصندایتم إثبات الزیادة أو النقص في الفرق بین التكلفة والقیمة السوقیة لمحفظة 

 ستثمارات في قائمة الدخل.العادلة لال
 



 أمریكا الشمالیةصندوق األھلي لمؤشر أسھم 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف دوالر أمریكي

۱۰ 
 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)   -٦

 
 تحویل العمالت األجنبیة -و

في الدفاتر بأساس أسعار الصرف السائدة بتاریخ تلك المعامالت. یجرى تسجیل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة 
أما الموجودات والمطلوبات ذات الطبیعة النقدیة التي تتم بالعمالت األجنبیة فیجري تحویلھا بأسعار الصرف السائدة 

 خل.في تاریخ قائمة المركز المالي. تدرج الفروقات الناتجة عن تحویل العمالت األجنبیة في قائمة الد
 

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

 
 للوحدة الموجوداتصافي قیمة  -ط

للوحدة الواحدة بقسمة صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات بقائمة المركز  الموجوداتیتم احتساب صافي قیمة 
 .السنةالمالي على عدد الوحدات القائمة في نھایة 

 
 المخصصات والمستحقات  -ي

التزام حالي قانوني أو یتم االعتراف بالمخصصات والمستحقات إذا ظھر نتیجة ألحداث سابقة أن لدى الصندوق 
 تعاقدي یمكن تقدیر مبلغھ بشكل موثوق

 
 المقاصة -ك

یتم إجراء مقاصة بین مبالغ الموجودات والمطلوبات المالیة ویدرج المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي فقط عند 
 لتسویتھا على أساس وجود حق نظامي ملزم إجراء مقاصة لتلك المبالغ المدرجة وكذلك عندما یكون لدى الصندوق نیة

. یتم إدراج اإلیرادات والمصروفات على أساس الصافي الصافي أو بیع الموجودات لتسدید المطلوبات في آن واحد
فقط عندما تسمح بذلك المعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا والمطبقة في المملكة العربیة السعودیة، أو أرباح أو خسائر 

 لة.ناشئة من مجموعة تعامالت مثی
 

 النقد وما في حكمھ -۷
 .بنكیتمثل النقد وما في حكمھ المحتفظ بھ في حسابات جاریة لدى 

 
 
 
 
 



 أمریكا الشمالیةصندوق األھلي لمؤشر أسھم 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف دوالر أمریكي

۱۱ 
 

 
 أتعاب إدارة ومصروفات أخرى -۸

یدار الصندوق من قبل مدیر الصندوق. یحتسب الصندوق أتعاب إدارة مرتین في األسبوع مقابل ھذه الخدمات حسبما 
كما ھو منصوص علیھ في في السنة  %۰٫۳۰یحدده مدیر الصندوق، بحیث ال تتجاوز المعدل األقصى السنوي بواقع 

 . أحكام وشروط الصندوق
 

لقانونیة انیابًة عن الصندوق والمتعلقة بأتعاب المراجعة والتدقیق و المتكبدةكما یحق لمدیر الصندوق استرداد المصروفات 
واألتعاب األخرى المماثلة. یقتصر الحد األعلى لمبلغ ھذه المصروفات الذي معالجة البیانات أتعاب الحفظ ومصروفات و

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

 
في الوقت الذي یستثمر فیھ حامل الوحدة. یمكن التنازل  %۲عالوًة على ذلك یحق لمدیر الصندوق رسوم اشتراك بنسبة 

 حسب تقدیم مدیر الصندوق.ذه الرسوم عن ھ
 

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

 
 متاجرةلستثمارات محتفظ بھا لا -۹

 المدرجة في أسواق أسھم أمریكیة مختلفة حسب القطاع ملخصة فیما یلي:  ستثمار،محفظة االمكونات 
 

 م ۲۰۱۷ 

 القطاع
من القیمة  %

 القیمة العادلة التكلفة اإلجمالیة
    

 ۲۳,٤٦۷ ۲۱,۸۳٥ ۲۲.۰۹ رعایة صحیة
 ۲٤,۱٤۰ ۲۰,۷۹۰ ۲۲.۷۳ سلع استھالكیة
 ۱۹,۱۳۸ ۱٤,۹٤۱ ۱۸.۰۲ تقنیة معلومات

 ۱۲,٥۷۱ ۱۱,۸٦۲ ۱۱.۸۳ طاقة
 ٥,۷٦۰ ٤,٦٤۳ ٥.٤۲ تجزئة

 ٤,۲۹۷ ۳,٥٦۷ ٤.۰٥ موصالت 
 ۳,٤٥٥ ۳,۰۲۲ ۳.۲٥ خدمات صناعیة

 ۲,٦۹۱ ۲,٤۹۰ ۲.٥۳ خدمات مالیة
 ۲,۲۸٦ ۲,۱۷۲ ۲.۱٥ مواد أولیة

 ۱,۳۹۳ ۱,۳۰٥ ۱.۳۱ اتصاالت وتقنیة معلومات
 ۲۸۷ ۲۹۳ ۰.۲۷ خدمات عقاریة

 ٦,۷٤۲ ٥,٦٤۹ ٦.۳٥ أخرى
 ۱۰۰ ۹۲,٥٦۸ ۱۰٦,۲۲٦ 

 
 
 



 أمریكا الشمالیةصندوق األھلي لمؤشر أسھم 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف دوالر أمریكي

۱۲ 
 

 
 استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة (تابع)   -۹
 

 م ۲۰۱٦ 

 القطاع
من القیمة  %

 القیمة العادلة التكلفة اإلجمالیة
    

 ۱۹,۳٤۹ ۱٦,۰۳۳ ۲۸.۳٥ تقنیة معلومات
 ۱۳,٥۸۳ ۱۳,۹۲٤ ۱۹.۹۰ رعایة صحیة

 ۹,۲۷٦ ۸,۸۸٦ ۱۳.٥۹ طاقة
 ۷,۷٤۸ ۷,۱۹۲ ۱۱.۳٥ استھالكات مقدرة

 ۷,٥۹۷ ۷,٤۰۷ ۱۱.۱۳ مواد استھالكیة
 ٦,٤۰۰ ٦,۱۱٦ ۹.۳۸ خدمات صناعیة 

 ۳,٦۱۲ ۳,٦۷۳ ٥.۲۹ مواد أولیة
 ۳٦۳ ۳۳۹ ۰.٥۳ خدمات مالیة

 ۳۱٤ ۳۱٤ ۰.٤۸ خدمات عقاریة

 ۱۰۰ ٦۳,۸۸٦ ٤۸,۲٤۲ 
 

 الذمم المدینة  -۱۰
 

 م۲۰۱٦ م۲۰۱۷ 
   

 ۳۷ ۲٥٦ مبالغ مستحقة مقابل استثمارات مباعة 
 ٤٦ -- توزیعات أرباح مستحقة

 -- ۱۰ أخرى
 ۲٦٦ ۸۳ 

 
 الذمم الدائنة -۱۱

 
 م۲۰۱٦ م۲۰۱۷ 
   

 -- ۳٥ مبالغ مستحقة لحملة الوحدات على حساب االستردادات
 ٤۲ ۲٥ أتعاب إدارة مستحقة

 ٤ ۸۷۲ أخرىذمم دائنة 
 ۹۳۲ ٤٦ 

 
 



 أمریكا الشمالیةصندوق األھلي لمؤشر أسھم 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف دوالر أمریكي

۱۳ 
 

 
 الوحدات معامالت -۱۲

 الوحدات:معامالت  فیما یلي ملخص
 
 م۲۰۱۷   

 وحـــــــــدات
 (باآلالف)  
 

 م۲۰۱٦   
 وحــــــدات

 (باآلالف) 
 

 ۲۲,۱٦٦  ۱۸,۸۷۹ السنةالوحدات في بدایة 
    

 ۳,۰۷٤  ۱۰,۲۳۷ وحدات مباعة 
 ۲۲۸  -- وحدات معاد استثمارھا

 (٦,٥۸۹)  (٤,٦۹۳) وحدات مستردة
    

 (۳,۲۸۷)  ٥,٥٤٤  السنةفي الوحدات خالل  )النقصالزیادة / (صافي 
    

 ۱۸,۸۷۹  ۲٤,٤۲۳ السنةالوحدات في نھایة 
 

 من وحدات الصندوق. )%۸۲.۹۲م: ۲۰۱٦( %۷۳.٥٦أكبر خمسة حملة الوحدات یشكل  م،۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱كما في 
 

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

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

 طبیعة العالقة الطرف ذو العالقة
  

 مدیر الصندوق شركة األھلي المالیة
 شریك لمدیر الصندوق البنك األھلي التجاري
 شركة زمیلة للشریك شركة األھلي للتكافل

 حملة وحدات متعدد األصول المتحفظ صندوق األھلي
 حملة وحدات صندوق األھلي متعدد األصول المتوازن

 حملة وحدات صندوق األھلي متعدد األصول للنمو
 حملة وحدات صندوق األھلي للمتاجرة باألسھم العالمیة

 
 
 
 



 أمریكا الشمالیةصندوق األھلي لمؤشر أسھم 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف دوالر أمریكي

۱٤ 
 

 
 معامالت مع أطراف ذات عالقة (تابع) -۱۳

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

 

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

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱٦ م۲۰۱۷ م۲۰۱٦ م۲۰۱۷  
      

   ۷۸۸ ۲٤٤ أتعاب إدارة  شركة األھلي المالیة
مصاریف مدفوعة  

بالنیابة عن 
 -- -- ۱۷٤ ٥٤ الصندوق

      
صندوق األھلي متعدد 

 األصول المتحفظ
   -- ۳,٤۸٦ اشتراك للوحدات
 ۱۲,٤٥۹ ۱٥,۳۷۷ ٤,۳٤۲ ۲,۲٤۰ استرداد للوحدات

      
صندوق األھلي متعدد 

 األصول المتوازن
   -- ٤,۸۲۳ اشتراك للوحدات
 ۱۲,۲۸٥ ۱۸,٦۱۹ ۲,٥۹٦ ۸۱٦ استرداد للوحدات

      
صندوق األھلي متعدد 

 األصول للنمو
   ۲۲۸ ۱,۲٤٥ اشتراك للوحدات
 ۱۱,٤۹٥ ۱٤,۸۱۷ ۲,۷۲۲ ۸۹۷ استرداد للوحدات

      
للمتاجرة  صندوق األھلي

 ألسھم العالمیةبا
   ۱,۸٥٦ ٦٥۱ اشتراك للوحدات
 ۱,۸٥٦ ۲,۰٥۷ -- ۷۲۳ استرداد للوحدات

      
   -- ۲,٤۲۷ للوحداتاشتراك  شركة األھلي تكافل 

 ۲۷٦ ۳,۷٤۷ ۹۹٦ -- استرداد للوحدات
 
 
 
 
 
 
 
 



 أمریكا الشمالیةصندوق األھلي لمؤشر أسھم 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف دوالر أمریكي

۱٥ 
 

 
 إدارة المخاطر  -۱٤

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

 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 
إلدارة مخاطر االئتمان، الحد من التعامل مع بعض األطراف، والتقییم المستمر للكفاءة المالیة لبعض مدیر الصندوق 

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

 

 خاطر السیولةم
دیة التي تحتاج تسویتھا إلى نق بالتزاماتھمخاطر السیولة ھي المخاطر الناتجة عن مواجھة الصندوق لصعوبات في الوفاء 

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

 
 أسعار األسھم مخاطر

إن مخاطر أسعار األسھم ھي مخاطر تذبذب قیمة األدوات المالیة بسبب التغیرات في أسعار السوق. إن استثمارات 
الصندوق عرضة لمخاطر أسعار السوق الناتجة عن وجود شكوك فیما یتعلق األسعار المستقبلیة. إن مدیر الصندوق یدیر 

 ).۹ إیضاح (انظرالتركز الصناعي ستثماریة من حیث ھذه المخاطر من خالل تنویع المحفظة اال
دیسمبر)  ۳۱إن التأثیر على قائمة الدخل (نتیجة للتغیر في القیمة العادلة لالستثمارات في أدوات حقوق الملكیة كما في 

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

 م۲۰۱٥ م۲۰۱٦ التغیر في أسعار السوق 
    

 ٦,۸۲٤ ± ۱۰,٦۲۲ ± ٪۱۰ ± التأثیر على صافي الموجودات
 

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

 األمریكي ھو العملة الوظیفیة للشركة.الدوالر 
إن موجودات ومطلوبات الصندوق یتم التعامل فیھا بنفس العملة الوظیفیة للصندوق. بالتالي، فإن موجودات الصندوق لن 

 تتعرض لمخاطر جوھریة.
 



 أمریكا الشمالیةصندوق األھلي لمؤشر أسھم 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف دوالر أمریكي

۱٦ 
 

 
 آخـر یوم للتقییـم -۱٥

لیس ھناك تغیرات جوھریة في م). ۲۰۱٦ دیسمبر ۳۰م: ۲۰۱٦م (۲۰۱۷ دیسمبر ۲۹ھو  للسنةآخر یوم لتقییم الصندوق  
 .م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱قیمة الموجودات الصافیة لكل وحدة ما بین آخر تقییم للصندوق وتقییم 

 
 اعتماد القوائم المالیة -۱٦

 م.۲۰۱۸مارس  ۲۷الموافق  ھـ۱٤۳۹ رجب ۱۰الصندوق بتاریخ  مدیرتم اعتماد ھذه القوائم المالیة من قبل 
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