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 صندوق األهلي لمؤشر أسهم آسيا والباسيفيك

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 القوائم المالية األولية )غير مراجعة(

 م2017يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 مـع 

 الفحص المحدود لحملة الوحداتتقرير 
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 صندوق األهلي لمؤشر أسهم آسيا والباسيفيك

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 قائمة المركز المالي األولية 

 م2017يونيو  30كما في 

 )ما لم يذكر غير ذلك(ألف دوالر أمريكي 

 

  

 إيضاح

 يونيو 30

 م2017  

 )غير مراجعة( 

 ديسمبر 31

 م2016  

 )مراجعة(  

 يونيو 30

 م2016  

 )غير مراجعة( 

     الموجــودات

 286 260 440 6 نقد وما في حكمه

 38،774 35،796 42,216 8 استثمارات محتفظ بها للمتاجرة

 587 230 82 9 ذمم مدينة

 39،647 36،286 42,738  إجمالي الموجودات

     

     المطلوبــــــــات

 3،218 351 292 10 ذمم دائنة

 36،429 35،935 42,446  صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات

 29،900 28،869 30,064 11 باآلالف –عدد الوحدات القائمة 

 1.2184 1.2448 1.4119  قيمة الوحدة بالدوالر األمريكي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (14( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )

 يتجزأ من هذه القوائم الماليـة األولية.جزءاً ال 
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 صندوق األهلي لمؤشر أسهم آسيا والباسيفيك

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 قائمة الدخل األولية )غير مراجعة(

 م2017يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )ما لم يذكر غير ذلك(ألف دوالر أمريكي 

 

  

 إيضاح

 يونيو 30

 م2017

 يونيو 30

 م2016

    إيرادات/)خسائر( استثمار

 346 395  من توزيعات أرباح دخل

 (957) (65)  خسائر محققة من استثمارات محتفظ بها للمتاجرة مباعة

 1،869 4,630  أرباح غير محققة من قياس استثمارات محتفظ بها للمتاجرة

 (16) --  التغير في القيمة العادلة ألدوات مالية أخرى

 1،242 4,960  إجمالي اإليرادات 

    

   7 مصروفات 

 334 59  أتعاب إدارة

 57 7  أتعاب حفظ 

 3 3  أتعاب مراجعة 

 4 3  أتعاب تدقيق شرعي 

 2 2  مكافأة أعضاء مجلس إدارة الصندوق 

 1 1  رسوم هيئة السوق المالية

 5 9  مصروفات إدارية أخرى

 406 84  إجمالي المصروفات 

    

 836 4,876  صافي الدخل للفترة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (14( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم الماليـة األولية.
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 صندوق األهلي لمؤشر أسهم آسيا والباسيفيك

 األهلي المالية(مدار من قبل شركة )

 قائمة التدفقات النقدية األولية )غير مراجعة(

 م2017يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )ما لم يذكر غير ذلك(ألف دوالر أمريكي 

 

  

 إيضاح

 يونيو 30

 م2017

 يونيو 30

 م2016 

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 836 4,876  صافي الدخل للفترة

    تسوية لـ :

 406 --  قيمة الوحدات المعاد استثمارها

 (1،869) (4,630)  أرباح غير محققة من استثمارات محتفظ بها للمتاجرة

  246 (627) 

    التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 948 (1,790)  في االستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة النقص/ )الزيادة( 

 (569) 148  في الذمم المدينة (الزيادة) النقص /

 3،207 (59)  الزيادة في الذمم الدائنة)النقص( / 

    

 2،959 (1.455)  األنشطة التشغيليةالمتوفر من / صافي النقد )المستخدم في( 

    

    

    األنشطة التمويليةالتدفقات النقدية من 

 1،779 2,858  متحصالت من وحدات مباعة

 (4،806) (1,223)  قيمة وحدات مستردة

    

 (3،027) 1,635  األنشطة التمويلية )المستخدم في(/ صافي النقد المتوفر من 

    

 (68) 180  في النقد وما في حكمه ( النقص/ ) الزيادة صافي

 354 260 6 النقد وما في حكمه في بداية الفترة

 286 440 6 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

 

 

 

 

 

 (14( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم الماليـة األولية.
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 صندوق األهلي لمؤشر أسهم آسيا والباسيفيك
 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 قائمة التغيرات في صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات األولية 

 م2017يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 ألف دوالر أمريكي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (14( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم الماليـة األولية.

  

 إيضاح

 

يونيو  30

 م2017

 )غير مراجعة(

يونيو  30 

 م2016

 )غير مراجعة(

 

 38،214  35,935  صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات في بداية الفترة )مراجعة(

     

 836  4,876  صافي الدخل / )الخسارة( للفترة 

     

 الزيادة / )النقص( في صافي الموجودات عن المعامالت في الوحدات

 خالل الفترة 

    

     

)النقص(/ الزيادة في صافي الموجودات من عن معامالت الوحدات 

  11 خالل الفترة 

 

 

 779 ,1  2,858  متحصالت من وحدات مباعة

 406  -- 7 قيمة وحدات معاد استثمارها 

 (4،806)  (1,223)  قيمة وحدات مستردة

  1,635  (2،621) 

صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات في نهاية الفترة )غير 

 مراجعة(

 

42,446  36،429 



 صندوق األهلي لمؤشر أسهم آسيا والباسيفيك

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 ت حول القوائم المالية األولية إيضاحا

 )غير مراجعة( م2017يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

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

)الصندوق( هو صندوق استثماري مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة  صندوق األهلي لمؤشر أسهم آسيا والباسيفيك

)مدير الصندوق(، شركة تابعة للبنك األهلي التجاري )البنك(  الماليةاإلسالمية، تتم إدارته بواسطة شركة األهلي 

ستثمار في الصناديق من لوائح اال 30وجب نص المادة تم تأسيس الصندوق بملصالح حملة وحدات الصندوق. 

 .يةسوق المالالالصادرة عن هيئة 

 

الصادر  2005-83-2رقم  يةسوق المالالشركة األهلي المالية تعتبر هي أمين حفظ الصندوق. وفقاً لقرار هيئة 

 م( يعمل مدير الصندوق على نشاطات األوراق المالية التالية:2005يونيو  28هـ )1426جمادي األول  21بتاريخ 

 تغطية متعهدأ( 

 ب( الترتيب

 ج(اإلدارة

 د( تقديم المشورة

 هـ( الحفظ

 

 .يحتفظ الصندوق باستثماراته لدى "بنك كايسيس لوكسومبورغ" وهي الشركة المعينة من مدير الصندوق كأمين حفظ

 

مهام بيت  تتضمن. للصندوق كمدير من الباطن "فرنسا ـ امونديستثمار الدولي بيت اال"عين مدير الصندوق 

ستثمار االجيات الصندوق وفقاً الستراتي أصولفتح حسابات استثمار منفصلة ومستقلة وإدارة  في ستثماراال

 .والضوابط الشرعية

 

متوافقة مع  مدرجة في أسواق المال في جنوب شرق آسيا والباسيفيك واليابانفي أسهم شركات  يستثمر الصندوق

التي تتوافق مع  يةأسواق مالإيداع األرصدة النقدية غير المستثمرة في من الممكن و .ة لالستثماريعالضوابط الشر

 .عمليات مرابحة استخدامها في وصناديق مرابحة و/أو الضوابط الشرعية

 

وافقت عليها والحقاً  من قبل مؤسسة النقد العربي السعوديفي األصل أحكام وشروط الصندوق  الموافقة علىتم  

 .(م2008ديسمبر  16في ) هـ1429الحجة  ذي 18 في خطابها المؤرخهيئة السوق المالية بموجب 

 

م بالضرورة مؤشراً على النتائج المتوقعة للسنة 2017يونيو  30قد ال تكون نتائج فترة الستة أشهر المنتهية في 

 م. 2017ديسمبر  31المالية التي تنتهي في 

 

 

 

 

 



 صندوق األهلي لمؤشر أسهم آسيا والباسيفيك

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 ت حول القوائم المالية األولية إيضاحا

 )غير مراجعة( م2017يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 دوالر أمريكي )مالم يذكر غير ذلك(ألف 
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  السلطة التنظيمية -2

 24هـ )الموافق  1427ذي الحجة  3بتاريخ  2006-219-7يخضع الصندوق لالئحة التنفيذية تطبيقا للقرار رقم 

 16من مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ  1/61/2016م(. تم تعديل هذه الالئحة بموجب القرار رقم 2006ديسمبر 

المعدلة والمفصلة لجميع الصناديق داخل  م(، التي تتضمن المتطلبات2016مايو  23هـ )الموافق  1437شعبان 

 المملكة العربية السعودية.

 

 االشـتراك واالسترداد  -3

الصندوق مفتوح لالشتراك واسترداد الوحدات في كل يوم عمل سعودي. يتم تحديد صافي قيمة موجودات الصندوق 

صافي قيمة الموجودات تحديد  معامالت شراء / بيع الوحدات يتملغرض في كل يوم تقيم )اإلثنين إلى الجمعة(. 

 عن طريق قسمة صافي قيمة موجودات الصندوق على إجمالي عدد وحدات الصندوق العائدة لكل وحدة للصندوق

 

 أسس اإلعداد -4

 

 المعايير المحاسبية المطبقة

تم إعداد هذه القوائم المالية األولية وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها بالمملكة العربية السعودية الصادرة عن 

الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. يقوم الصندوق بإعداد قوائمه المالية األولية كما في وللسنة المنتهية بتاريخ آخر 

ة شهر ديسمبر في قائمحدات يعرض الصندوق أرقام مقارنة افية لصالح حملة الوكمعلومات إض(. 13تقييم )إيضاح 

 فقة لها.المركز المالي واإليضاحات المر

 

 س القياسأس

ومفهوم على أساس التكلفة التاريخية بإستخدام مبدأ اإلستحقاق المحاسبي  األولية تم إعداد هذه القوائم المالية

 متاجرة، والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة. للستثمارات المحتفظ بها اإلستمرارية، بإستثناء اال

 

 عملة العرض والنشاط

بالدوالر األمريكي وهي عملة النشاط للصندوق. تم تقريب جميع البيانات المالية القوائم المالية األولية  هذه تم عرض

 ألقرب ألف صحيح.  المعروضة بالدوالر األمريكي

 

 

 

 

 

 

 

 



 صندوق األهلي لمؤشر أسهم آسيا والباسيفيك

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 ت حول القوائم المالية األولية إيضاحا

 )غير مراجعة( م2017يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 دوالر أمريكي )مالم يذكر غير ذلك(ألف 
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 اإلعداد )تابع(أسس   -4

 

 إستخدام األحكام والتقديرات

يتطلب إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها والمطبقة في المملكة العربية السعودية من 

المبينة اإلدارة إستخدام األحكام والتقديرات واإلفتراضات التي قد تؤثر في تطبيق السياسات المحاسبية وعلى المبالغ 

  .للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات

تتم مراجعة التقديرات واإلفتراضات المتعلقة بها على أساس مستمر. يتم إظهار مراجعة التقديرات المحاسبية في 

ت حول المجاالت الهامة للتقديرات وحاالت عدم التأكد معلوماستقبلية التي تتأثر بها. الفترة المراجعة والفترات الم

الية القوائم المواألحكام الهامة عند تطبيق السياسات المحاسبية والتي لها تأثيراً جوهرياً على المبالغ المدرجة في 

 .م2016ديسمبر  31األولية متفقه مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم المالية السنوية للصندوق للسنة المنتهية في 

 

 تقييم الموجودات المالية

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

لمحتفظ ستثمارات اات المالية للصندوق، بإستثناء االبين المشاركين في السوق بتاريخ القياس. تتم المحاسبة عن األدو

، على أساس التكلفة التاريخية، قد تنشأ فروقات بين تقديرات القيمة الدفترية والقيمة العادلة. وترى إدارة بها للمتاجرة

 الصندوق أن القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات الصندوق ال تختلف بصورة جوهرية عن قيمتها الدفترية.

 

المستخدمة  المدخالتالذي يعكس أهمية وم تسلسل القياس الهرمي التالي العادلة باستخدا ةيقوم الصندوق بقياس القيم

 عند إجراء تلك القياسات:

  المستوى األول: أسس قياس القيمة العادلة بناء على السعر المدرج )غير المعدل( في سوق نشط للموجودات

 والمطلوبات المتماثلة.

 ت بخالف األسعار المدرجة التي تدخل تحت المستوى المستوى الثاني: قياس القيمة العادلة بناء على مدخال

األول، والتي من الممكن مالحظتها للموجودات والمطلوبات، إما بطريقة مباشرة )مثل األسعار( أو بطريقة غير 

 مباشرة )مثل المشتقة من األسعار(. 

 ي ال تستند إلى أي بيانات المستوى الثالث: قياس القيمة العادلة بناء على مدخالت للموجودات والمطلوبات الت

  سوقية ملحوظة )مثل المدخالت غير الممكن مالحظتها(. 

 

يتم تصنيف جميع موجودات الصندوق المالية المدرجة بالقيمة العادلة كما في تاريخ التقرير تحت المستوى األول في 

 التسلسل الهرمي.

 

 

 

 

 



 صندوق األهلي لمؤشر أسهم آسيا والباسيفيك

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 ت حول القوائم المالية األولية إيضاحا

 )غير مراجعة( م2017يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 دوالر أمريكي )مالم يذكر غير ذلك(ألف 

 

 

9 

 

 السياسات المحاسبية الهامة  -5

  المحاسبية الواردة أدناه بشكل ثابت لجميع الفترات المعروضة في هذه القوائم المالية.تم تطبيق السياسات 

 

 استثمارات محتفظ بها للمتاجرة  -أ

تصنف االستثمارات المتداولة أو قابلة للمتاجرة في سوق األسهم كاستثمارات محتفظ بها للمتاجرة وتقاس مبدئيا 

. التغيرات في القيمة العادلة وتقاس الحقا بالقيمة العادلة العادلةعتبار القيمة الافي  األخذ بالتكلفة. مع

تندرج في لمحققة خسائر غير وأرباح تتكون من  والتي، لالستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة )"االستثمارات"(

 المتوسط المرجح.أساس  على قائمة الدخل. يتم تحديد األرباح والخسائر المحققة لالستثمارات المباعة

 

 ستثمارمعامالت اال -ب

وهو التاريخ الذي يصبح فيه الصندوق طرف في  المتاجرةمعامالت اإلستثمار في تاريخ  يتم المحاسبة عن

 النصوص التعاقدية لألداة.

 

 الهبوط في قيمة الموجودات المالية -ج

أصل مالي محدد  يتم إجراء تقييم في تاريخ قائمة المركز المالي لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن

قد تنخفض قيمته. في حالة وجود مثل هذا الدليل، تسجل أي خسائر هبوط في قائمة الدخل. إذا كان هناك هبوط 

 قيمة الموجودات المالية، يتم تحديد هذا الهبوط على النحو التالي:

 

التكلفة والقيمة العادلة , في حالة الموجودات المدرجة بالقيمة العادلة فإن الهبوط في القيمة هو الفرق بين  (أ

 بعد خصم أي خسائر هبوط المعترف بها مسبقا بقائمة الدخل.

في حالة الموجودات المدرجة بالتكلفة فإن الهبوط في القيمة هو الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية  (ب

 اثلة.للتدفقات النقدية المستقبلية المخصومة حسب سعر السوق الحالي لموجودات مالية مم

ج( في حالة الموجودات المدرجة بالتكلفة المستنفذة فإن الهبوط في القيمة هو الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة 

 .الفعالالحالية للتدفقات النقدية المخصومة طبقاً لسعر الفائدة األصلي 

 

 لغاء االثباتإ -د

ألصل المالي أو جزء من مجموعة مماثلة من يتم الغاء اثبات األصل المالي )أو، عندما يكون منطبقا، جزء من ا

 الموجودات المالية( في حالة:

 إنتهاء حقوق الحصول على التدفقات النقدية من األصل. أو (أ

في حين تحويل حقوق الصندوق للحصول على التدفقات النقدية من األصل أو عندما يأخذ على عاتقه  (ب

 تأخير جوهري لطرف ثالث؛ وااللتزام بدفع تدفقات النقدية مستلمة بالكامل بدون 

لم يقوم الصندوق بتحويل أو ( ب( في حين تحويل الصندوق كافة المخاطر والمنافع لألصل، أو )أج( إما )

في حين تحويل حقوق  اإلحتفاظ بكافة المخاطر والمنافع لألصل ولكن حولت السيطرة على األصل.

أو حتى لم يحول أو أستلم كل من المخاطر والمنافع  ،الصندوق للحصول على التدفقات النقدية من األصل

 لألصل أو تحويل التحكم في األصل 

 

عندما يقوم الصندوق بتحويل حقوق الحصول على التدفقات النقدية من األصل. ولم يقوم بتحويل أو اإلحتفاظ 

ف باألصل الى حد بتحويل السيطرة على األصل، يتم اإلعترايقوم بكافة المخاطر والمنافع من األصل ولم 

 المشاركة المستمرة في األصل. 

 

 



 صندوق األهلي لمؤشر أسهم آسيا والباسيفيك

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 ت حول القوائم المالية األولية إيضاحا

 )غير مراجعة( م2017يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 دوالر أمريكي )مالم يذكر غير ذلك(ألف 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تابع(   -5

 

 االعتراف اإليرادات -ه

ستثمارات المباعة على أساس متوسط التكلفة. أما توزيعات باألرباح والخسائر المحققة من االيتم االعتراف 

 .يحق للصندوق استالمهااألرباح فيتم االعتراف بها عندما 

 

وق كتغيرات في ستثمارات الصندالتكلفة والقيمة السوقية لمحفظة ايتم إثبات الزيادة أو النقص في الفرق بين 

 ستثمارات في قائمة الدخل.القيمة العادلة لال

 

 تحويل العمالت األجنبية -و

بتاريخ تلك يجرى تسجيل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية في الدفاتر بأساس أسعار الصرف السائدة 

المعامالت. أما الموجودات والمطلوبات ذات الطبيعة النقدية التي تتم بالعمالت األجنبية فيجري تحويلها بأسعار 

الصرف السائدة في تاريخ قائمة المركز المالي. تدرج الفروقات الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية في قائمة 

 الدخل.

 

  الضريبة /الزكاة -ز

ضريبة إلتزاماً على حاملي الوحدات، وبالتالي ال يتم تكوين مخصص لمثل هذه اإللتزامات في هذه تعد الزكاة / ال

 القوائم المالية المرفقة.

 

 النقد وما في حكمه -ح

 لغرض قائمة التدفقات النقدية يتكون النقد وما في حكمه من أرصدة بنكية.

 

 للوحدة الموجوداتصافي قيمة  -ط

والبيع للوحدات في كل يوم عمل سعودي. يتم احتساب صافي قيمة الموجودات للوحدة الصندوق مفتوح لالكتتاب 

الواحدة بقسمة صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات بقائمة المركز المالي على عدد الوحدات القائمة في 

 نهاية الفترة.

 

 المخصصات والمستحقات  -ي

ألحداث سابقة أن لدى الصندوق التزام حالي قانوني أو  المستحقات إذا ظهر نتيجةات ويتم االعتراف بالمخصص

 .تعاقدي يمكن تقدير مبلغه بشكل موثوق

 

 المقاصة -ك

يتم إجراء مقاصة بين مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي فقط 

وكذلك عندما يكون لدى الصندوق نية لتسويتها عند وجود حق نظامي ملزم إجراء مقاصة لتلك المبالغ المدرجة 

. يتم إدراج اإليرادات والمصروفات على على أساس الصافي أو بيع الموجودات لتسديد المطلوبات في آن واحد

 ،أساس الصافي فقط عندما تسمح بذلك المعايير المحاسبية المتعارف عليها والمطبقة في المملكة العربية السعودية

 .سائر ناشئة من مجموعة تعامالت مثيلةأو أرباح أو خ

 



 صندوق األهلي لمؤشر أسهم آسيا والباسيفيك

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 ت حول القوائم المالية األولية إيضاحا

 )غير مراجعة( م2017يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 دوالر أمريكي )مالم يذكر غير ذلك(ألف 
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 ما في حكمهالنقد و -6

 البنوك.يتمثل النقد وما في حكمه بشكل رئيسي في النقد المحتفظ به في حسابات جارية لدى 

 

 أتعاب إدارة ومصروفات أخرى -7

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

 .في السنة %0.3قصى السنوي بواقع الصندوق، بحيث ال تتجاوز المعدل األ

 

يحق لمدير الصندوق استرداد المصروفات المنفقة نيابًة عن الصندوق والمتعلقة بأتعاب المراجعة والتدقيق وأتعاب 

على لمبلغ هذه الحفظ واستشارات ومصروفات معالجة البيانات واألتعاب األخرى المماثلة. يقتصر الحد األ

في السنة من صافي  %0.50المصروفات الذي يستطيع مدير الصندوق استرداده من الصندوق على نسبة 

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

 الفعلية.

 

في وقت االستثمار في الصندوق من  ٪2لى رسوم االشتراك بـ وعالوة على ذلك، يحق لمدير الصندوق الحصول ع

 قبل مالكي الوحدات. يمكن التنازل عن هذه الرسوم وفقا لتقدير مدير الصندوق.

 

م، خصص لمدير الصندوق وحدات مقابل تسوية الرسوم اإلدارية وغيرها من النفقات في كل 2016يوليو  23حتى 

 يوم تقييم، والتي تم إعادة استثمارها في الصندوق. ولذلك تم تسوية تلك المصروفات نقداً.

 

 



 صندوق األهلي لمؤشر أسهم آسيا والباسيفيك

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 ت حول القوائم المالية األولية إيضاحا

 )غير مراجعة( م2017يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 دوالر أمريكي )مالم يذكر غير ذلك(ألف 
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 لمتاجرة لمحتفظ بها  اراتاستثم -8

 : ملخصة فيما يلي ةعملال حسبستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة االمكونات 

 

 م )غير مراجعة(2017يونيو  30

 

 العملـــة

 

 الدولـــة

 مــــن %

 القيمة العادلة التكلفـــــــة القيمة اإلجمالية

     

    30,965     27,508  73.35 اليابان ين ياباني

    7,353     6,458    17.42 أستراليا دوالر أسترالي

    2,259     2,042     5.35  هونج كونج  دوالرهونج كونج

    899     859  2.13 ةيالواليات المتحدة األمريك دوالر أمريكي

    405     460  0.96 سنغافورة دوالر سنغافوري

    335     329     0.79  نيوزلندا دوالر نيوزلندي 

     

  100   37,656    42,216    

     

 )مراجعة( م2016ديسمبر  31

 

 العملـــة

 

 الدولـــة

 مــــن %

 القيمة العادلة التكلفـــــــة القيمة اإلجمالية

     

  26،810   26،960   74.90  اليابان ين ياباني

 6،127 5،892   17.12  أستراليا دوالر أسترالي

  1،730  1،743   4.83  هونج كونج  دوالرهونج كونج

  815   955   2.28  سنغافورة دوالر سنغافوري

  314   316   0.88  نيوزلندا دوالر نيوزلندي 

     

  100 35،866 35،796 

 

 

 

 

 

 

 

 



 صندوق األهلي لمؤشر أسهم آسيا والباسيفيك

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 ت حول القوائم المالية األولية إيضاحا

 )غير مراجعة( م2017يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 دوالر أمريكي )مالم يذكر غير ذلك(ألف 
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 )تابع( لمتاجرةلاستثمارات محتفظ بها ـ   8

 

 م )غير مراجعة(2016يونيو  30

 الدولـــة العملـــة

 مــــن %

 القيمة العادلة التكلفـــــــة القيمة اإلجمالية

     

 11،389 11،104 29.37 الواليات األمريكية المتحدة دوالر أمريكي

 10،693 9،257 27.58 هونج كونج  دوالرهونج كونج

 7،791 7،186 20.09 تايوان دوالر تايوان الجديد

 3،116 3،054 8.04 كوريا الجنوبية كوري جنوبي-وون 

 1،917 1،573 4.94 اندونيسيا روبية اندونيسية

 1،512 1،493 3.90 سنغافورة دوالر سنغافوري

 1،410 1،262 3.64 تايالند بات تايلندي

 814 729 2.10 الفلبين بيسو فلبيني

 132 147 0.34 ماليزيا رنجنت ماليزي

     

  100 35،805 38،774 

 

 : ملخصة فيما يلي ستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة حسب القطاعمكونات اال

 

 م )غير مراجعة(2017يونيو  30

 قطاع الصناعة

 مــــن %

 القيمة العادلة التكلفـــــــة القيمة اإلجمالية

    

 12,974 10,862 30.73 سلع استهالكية

 10,542 9,851 24.97 رعاية صحية

 3,766 3,201 8.92 خدمات صناعية

 3,311 2,825 7.84 مواد

 2,431 2,492 5.76 اتصاالت

 2,219 2,041 5.26 تقنية معلومات

 1,767 1,658 4.19 طاقة

 1,767 1,619 4.19 خدمات مالية

 1,317 1,127 3.12 تجزئة

 1,142 1,033 2.71 خدمات عقارية

 881 857 2.09 موصالت

 99 90 0.23 أخرى

    

 100 37,656 42,216 



 صندوق األهلي لمؤشر أسهم آسيا والباسيفيك

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 ت حول القوائم المالية األولية إيضاحا

 )غير مراجعة( م2017يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 دوالر أمريكي )مالم يذكر غير ذلك(ألف 
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 )تابع( لمتاجرةلاستثمارات محتفظ بها ـ   8 

 

 م )مراجعة(2016ديسمبر  31

 قطاع الصناعة

 مــــن %

 القيمة العادلة التكلفـــــــة القيمة اإلجمالية

    

  7،383   8،303   20.63  رعاية صحية

  6،247   6،030   17.45  خدمات صناعية 

  4،897   4،595   13.68  تقنية معلومات

  4،626   4،203   12.92  سلع استهالكية

  4،602   3،800   12.85  مواد

  2،673   3،176   7.47  اتصاالت

  2،665   3،074   7.44  خدمات استهالكية

  1،439   1،448   4.02  خدمات وعقارية

  632   640   1.77  خدمات

  632   597   1.77  أخرى

    

 100 35،866 35،796 

 

 م )غير مراجعة(2016يونيو  30

 قطاع الصناعة

 مــــن %

 القيمة العادلة التكلفـــــــة اإلجماليةالقيمة 

    

  14،399   12،149   37.14  تقنية معلومات

  6،384   6،468   16.46  اتصاالت

  5،659   5،172   14.59  خدمات استهالكية

  5،247   5،084   13.53  خدمات مالية

  2،261   2،147   5.83  سلع استهالكية

  1،687   1،574   4.35  خدمات صناعية

  1،162   1،234   3.00  مواد

  694   673   1.79  خدمات

  478   426   1.23  رعاية صحية

  167   122   0.43  غاز ونفط

  636   756   1.65  أخرى

    

 100  35،806   38،775  



 صندوق األهلي لمؤشر أسهم آسيا والباسيفيك

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 ت حول القوائم المالية األولية إيضاحا

 )غير مراجعة( م2017يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 دوالر أمريكي )مالم يذكر غير ذلك(ألف 
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 الذمم المدينة -9

 

 

 

 

 يونيو 30 

 م2017  

 )باآلالف( 

 )غير مراجعة(

 

 ديسمبر 31

 م2016  

 )باآلالف( 

 )مراجعة( 

 يونيو 30 

 م2016  

 )باآلالف(  

 )غير مراجعة(

 94 -- 82 مبالغ مستحقة مقابل استثمارات مباعة

 181 64 -- توزيعات أرباح مستحقة 

 312 166 -- ذمم مدينة أخرى 

    

 82 230 587 

 

 الذمم الدائنة  -10

 يونيو 30  

 م2017  

 )باآلالف( 

 )غير مراجعة(

 

 ديسمبر  31

 م2016 

 )باآلالف( 

 )مراجعة( 

 يونيو 30 

 م2016  

 )باآلالف( 

 )غير مراجعة(

 2،658 -- 251 مبالغ مستحقة لحملة الوحدات على حساب االستردادات

 215 144 -- مبالغ مستحقة مقابل استثمارات مشتراة

 345 207 41 ذمم دائنة أخرى

    

 292 351 3،218 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 صندوق األهلي لمؤشر أسهم آسيا والباسيفيك

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 ت حول القوائم المالية األولية إيضاحا

 )غير مراجعة( م2017يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 دوالر أمريكي )مالم يذكر غير ذلك(ألف 
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 معامالت الوحدات  -11

 فيما يلي ملخص معامالت الوحدات: 

 لفترة الستة  

 أشهر المنتهية 

 يونيو  30في 

 م2017  

 وحدات  

 )باآلالف(  

 

 لفترة الستة  

 أشهر المنتهية 

 يونيو  30في 

 م2016  

 وحدات  

 )باآلالف(  

 

 32،041  28,869 الوحدات في بداية الفترة )مراجعة(

 1،516  2,112 وحدات مباعة

 349  -- وحدات معاد استثمارها

 (4،006)  (918) وحدات مستردة

 (2،141)  1,195 في الوحدات خالل الفترة  (النقص) الزيادة / صافي

    

 29،900  30,064 الوحدات في نهاية الفترة )غير مراجعة(

 

من  (%71.55م: 2016يونيو  30) %70.86م، يشكل أكبر خمسة من حملة وحدات 2017يونيو  30كما في 

 وحدات الصندوق.

 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة -12

في سياق العمل المعتاد، يتعامل الصندوق مع بعض األطراف ذات العالقة على أساس الشروط واألحكام الموافق 

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

 

 طبيعة العالقة العالقةالطرف ذو 

 مدير الصندوق شركة األهلي المالية

 شريك لمدير الصندوق البنك األهلي التجاري

 حملة وحدات شركة األهلي للتكافل

 حملة وحدات صندوق األهلي متعدد األصول المتحفظ

 حملة وحدات صندوق األهلي متعدد األصول المتوازن

 حملة وحدات صندوق األهلي متعدد األصول للنمو

 حملة وحدات صندوق األهلي لألسهم العالمية

 

 

 



 صندوق األهلي لمؤشر أسهم آسيا والباسيفيك

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 ت حول القوائم المالية األولية إيضاحا

 )غير مراجعة( م2017يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 دوالر أمريكي )مالم يذكر غير ذلك(ألف 
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 معامالت مع أطراف ذات عالقة )تابع(  -12

 

إن المعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة مع الصندوق خالل الفترة واألرصدة الناتجة عنها من تلك 

 المعامالت: 

  مبلغ المعامالت طبيعة المعامالت الطرف ذو العالقة

 وحدات محتفظ بها كما في قيمة

 يونيو 30

 م2016 م2017 م2016 م2017  

      

 --  334 59 أتعاب إدارة  شركة األهلي المالية

     

مصاريف مدفوعة 

 --  72 25 بالنيابة عن الصندوق

صندوق األهلي متعدد 

 األصول المتحفظ

 --  -- -- اشتراك للوحدات 

     

 6.737 4.688 457 -- استرداد للوحدات

صندوق األهلي متعدد 

 األصول المتوازن

 --  --  اشتراك للوحدات

 142    

 6.192 4.777 114 -- استرداد للوحدات

صندوق األهلي متعدد 

 األصول للنمو

 --  -- -- اشتراك للوحدات 

     

 5.718 4.264 251 -- استرداد للوحدات

      

صندوق األهلي 

 العالميةلألسهم 

 

    

   -- -- استرداد للوحدات 

  437 -- 328 اشتراك للوحدات  

      

 --  -- -- اشتراك للوحدات  شركة األهلي تكافل 

     

 495 100 -- -- استرداد للوحدات

 

 آخـر يوم للتقييـم    -13

 م(. 2016يونيو  29م: 2016يونيو  30م )2017يونيو  29آخر يوم لتقييم الصندوق للفترة هو  

 

 اعتماد القوائم المالية -14

 أغسطس 15هـ الموافق 1438 ذو القعدة 23تم اعتماد هذه القوائم المالية األولية من قبل مدير الصندوق بتاريخ 

 .م2017
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