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 للمتاجرة العالمية األهليصندوق 
  )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 القوائم المالية األولية )غير مراجعة(

 م2017يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 مـع 

 لحملة الوحدات تقرير الفحص المحدود
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 صندوق األهلي للمتاجرة العالمية
 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 قائمة المركز المالي األولية 

 م2017يونيو  30كما في 

 دوالر أمريكي ألف 

 

 

 إيضاح

يونيو  30

 م2017

 ديسمبر 31

 م2016

 يونيو 30

 م2016

 مراجعة()غير  )مراجعة( )غير مراجعة(  

 

  

 

 الموجـودات : 

  

 

 97 59 5,859 6 نقد وما في حكمه 

 169،302 126،017 116,905  8 االستحقاقاستثمارات محتفظ بها لتاريخ 

 إجمالي الموجودات

 

122,764 126،076 169،399 

     

 المطلـوبات :

 

   

 االسترداداتمستحق لحملة الوحدات على حساب 

 

-- 2 1 

 -- -- 47  إدارة مستحقةأتعاب 

 1 2 47   إجمالي المطلوبات

     

 169،398 126،074 122,717  صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات

 67،161 49،673 48,044 9 باآلالف –عدد الوحدات القائمة 

 للوحدة )دوالر أمريكي( –صافي قيمة الموجودات 

 

2.554 2.538 2.522 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (12( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )

 جزءا  ال يتجزأ من هذه القوائم الماليـة األولية.
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 صندوق األهلي للمتاجرة العالمية
 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 قائمة الدخل األولية )غير مراجعة(

 م2017يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 ألف دوالر أمريكي 

  

 

 إيضاح

يونيو  30

 م2017

 يونيو 30

 م2016

 ستثمارإيرادات ا    

 

  

 1،431 1,141  مرابحةالربح من عقود 

    

   7 المصروفات

 419 279  أتعاب إدارة

 4 3  أتعاب مراجعة

 4 3  أتعاب تدقيق شرعي

 2 2  مكافأة أعضاء مجلس إدارة الصندوق

 1 1  أتعاب هيئة السوق المالية

 إداريةمصروفات 

 

16 22 

 452 304  إجمالي المصروفات

 

 

  

 صافي الدخل للفترة

 

837 979 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (12( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )

 .من هذه القوائم الماليـة األوليةجزءا  ال يتجزأ 
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 صندوق األهلي للمتاجرة العالمية
 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 التدفقات النقدية األولية )غير مراجعة(قائمة 

 م2017يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 ألف دوالر أمريكي 

 

 

 إيضاح

يونيو  30

 م2017

يونيو  30

 م2016

 

 

  التدفقات النقدية من األنشـطة التشـغيلية:  

 979 837  صافي الدخل للفترة   

    تسوية لـ:

 452 --  قيمة وحدات معاد إستثمارها 

 

 837 1،431 

    التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

112.9  النقص في االستثمارات المحتفظ بها لتاريخ اإلستحقاق   24،459 

 (1) --  النقص في المستحق لحملة الوحدات على حساب االستردادات)الزيادة(/ 

 -- 45  إدارة مستحقةأتعاب الزيادة في 

    

994.9  صافي النقد المتوفر من األنشطة التشـغيلية          25،889 

 

   

    التدفقات النقدية من األنشـطة التمويليــة:

462.45  متحصالت من وحدات مباعة  46،491 

(656.49)  قيمـة الوحـدات المســتردة  (72،341) 

(194.4)  األنشـطة التمويليةصافي النقد )المستخدم في(   (25،850) 

 

   

800.5  صافي الزيادة في النقد وما في حكمه  39 

 

   

 58 59 6 النقـد وما في حكمـه في بداية الفترة   

 

   

859.5 6 النقـد وما في حكمـه في نهاية الفترة  97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (12( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )

 من هذه القوائم الماليـة األولية. جزءا  ال يتجزأ
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 صندوق األهلي للمتاجرة العالمية
 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 قائمة التغيرات في صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات األولية 

 م2017يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 ألف دوالر أمريكي 

 

 

 

 إيضاح

يونيو  30

 م2017

يونيو  30 

 م2016

 

 

 

 

صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات في بداية الفترة  

 )مراجعة(

 

126,074 

 

193،817 

 

    

 979  837  صافي الدخل للفترة

     

الزيادة / )النقص( في صافي الموجودات عن المعامالت في 

 الوحدات خالل الفترة 

 

9  

 

 

     

 46،491  45،462  متحصالت من وحدات مباعـة

 452  -- 7 قيمة الوحدات المعاد اسـتثمارها

 (72،341)  (49,656)  قيمة الوحدات المســتردة

     

  (4,194)  (25،398) 

     

نهاية الفترة  الموجودات العائدة لحملة الوحدات فيصافي 

 )غير مراجعة(

 

122,717 

 

169،398 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (12( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم الماليـة األولية.



 صندوق األهلي للمتاجرة العالمية
 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(

  م2017يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

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

صندوق األهلي المتنوع للمتاجرة العالمية )الصندوق( هو صندوق استثماري مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة 

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

ستثمار في الصناديق من لوائح اال30  مادةلصالح حملة وحدات الصندوق. تم تأسيس الصندوق بموجب نص ال

 .يةسوق المالالالصادرة عن هيئة 

 

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

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

 تغطيةأ( متعهد 

 ب( الترتيب

 ج(اإلدارة

 د( تقديم المشورة

 هـ( الحفظ

 

للمستثمرين للمشاركة في  تتكون موجودات الصندوق بصفة رئيسية من عقود متاجرة، ويتيح الصندوق الفرصة

معامالت تجارية متوافقة مع أحكام الشريعة. يشتري الصندوق السلع ثم يتعاقد على بيعها بسعر أعلى بشروط دفع 

. تمتد عقود المتاجرة بالمرابحة لفترات أقل من سنة وعادة  ما تكون أقل من ستة أشهر وتتم مع شركات كبرى ةمؤجل

 متعددة الجنسيات.راسخة 

 

أحكام وشروط الصندوق في األصل من مؤسسة النقد العربي السعودي ووافقت عليها الحقا  هيئة  الموافقة علىتم 

م(. باشر الصندوق 2008ديسمبر  16هـ )الموافق 1429ذي الحجة  18في المؤرخ  السوق المالية بموجب خطابها

 .1987مارس  6 نشاطه في

 

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

 .م2017ديسمبر  31ة التي تنتهي في المالي

 

 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 

م(، التي تتضمن المتطلبات المعدلة والمفصلة لجميع الصناديق داخل 2016مايو  23هـ )الموافق  1437شعبان 

 المملكة العربية السعودية.

 

 االشـتراك / االسترداد  -3

وق الصندوق مفتوح لالشتراك واسترداد الوحدات كل يوم عمل سعودي. يتم تحديد صافي قيمة الموجودات للصند

العائدة لكل وحدة  الموجوداتوحدات يتم تحديد صافي قيمة ال / شراءبيع في كل يوم عمل سعودي. جميع عمليات

 لقائمة قبل العملية.صندوق اعلى عدد وحدات ال الصندوق موجوداتعن طريق قسمة صافي قيمة 



 صندوق األهلي للمتاجرة العالمية
 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(

  م2017يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

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

 

 المعايير المحاسبية المطبقة

تم إعداد هذه القوائم المالية األولية وفقا  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 

افية لصالح حملة الوحدات يعرض الصندوق أرقام مقارنة لشهر ديسمبر في قائمة كمعلومات إض(. 11تقييم )إيضاح 

 المركز المالي واإليضاحات المرفقة لها.

 

 أسس القياس

على أساس التكلفة التاريخية بإستخدام مبدأ اإلستحقاق المحاسبي ومفهوم ة األولية القوائم الماليتم إعداد هذه 

 اإلستمرارية. 

 

 والنشاطعملة العرض 

البيانات الذي يمثل عملة نشاط الصندوق. تم تقريب كافة  دوالر األمريكيبال القوائم المالية األوليةتم عرض هذه 

 . صحيح ألفألقرب  بالدوالر األمريكي المعروضةالمالية 

 

 إستخدام األحكام والتقديرات

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

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

 فات. قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات. للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصرو

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

التأكد معلومات حول المجاالت الهامة للتقديرات وحاالت عدم الترات المستقبلية التي تتأثر بها. فترة المراجعة والف

 اليةواألحكام الهامة عند تطبيق السياسات المحاسبية والتي لها تأثيرا  جوهريا  على المبالغ المدرجة في القوائم الم

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

 

 تقييم الموجودات المالية

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

بين المشاركين في السوق بتاريخ القياس. تتم المحاسبة عن األدوات المالية للصندوق، باستثناء االستثمارات المحتفظ 

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

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

 

 

 

 

 



 صندوق األهلي للمتاجرة العالمية
 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(

  م2017يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

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

 

 إستخدام األحكام والتقديرات

 

 تقييم الموجودات المالية )تابع(

الصندوق بقياس القيمة العادلة باستخدام تدرج القيمة العادلة التالي الذي يعكس أهمية المعطيات المستخدمة عند يقوم 

 إجراء تلك القياسات:

 

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

 والمطلوبات المتماثلة.

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

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

 )مثل المشتقة من األسعار(. 

  للموجودات والمطلوبات ال تستند إلى أي بيانات سوقية المستوى الثالث: قياس القيمة العادلة بناء على معطيات

  يمكن مالحظتها )مثل المعطيات التي ال يمكن مالحظتها(.

 

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

 التدرج.

 

 السياسات المحاسبية الهامة  -5

  األولية. السياسات المحاسبية الواردة أدناه بشكل ثابت لجميع الفترات المعروضة في هذه القوائم الماليةتم تطبيق 

 

 استثمارات محتفظ بها للمتاجرة  -أ

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

االعتبار القيمة العادلة وتقاس الحقا بالقيمة العادلة. التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات بالتكلفة. مع األخذ في 

المحتفظ بها للمتاجرة )"االستثمارات"(، والتي تتكون من أرباح وخسائر غير محققة تندرج في قائمة الدخل. يتم 

 متوسط المرجح.تحديد األرباح والخسائر المحققة لالستثمارات المباعة على أساس ال

 

 معامالت االستثمار -ب

وهو التاريخ الذي يصبح فيه الصندوق جزءا من  يتم احتساب معامالت االستثمار اعتبارا من تاريخ التداول

 األحكام التعاقدية ألداة االستثمار.

 

 

 

 

 



 صندوق األهلي للمتاجرة العالمية
 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(

  م2017يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 مالم يذكر غير ذلك(دوالر أمريكي )ألف 
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 السـياسـات المحاسـبية الهامة -5

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

    

 االستثمارات  -ج

محتفظ بها لتاريخ االستحقاق وتقاس بالتكلفة )مع  ستثماراتكاستثمارات في عقود المرابحة والصكوك التصنف ا

 .لتكلفة المستنفذةتقاس الحقا باو عند اإلثبات األولي القيمة العادلة( األخذ في االعتبار

 

 ستثمارمعامالت اال -د

 التسوية.من تاريخ ستثمار في عقود المرابحة تتم المحاسبة عن معامالت اال

 

 الموجودات الماليةقيمة في  الهبوط -ه

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

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

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

 

بعد  ،في القيمة هو الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة الهبوطفي حالة الموجودات المدرجة بالقيمة العادلة فإن  (أ

 المعترف بها مسبقا بقائمة الدخل.هبوط خصم أي خسائر 

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

 للتدفقات النقدية المستقبلية المخصومة حسب سعر السوق الحالي لموجودات مالية مماثلة.

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

 الحالية للتدفقات النقدية المخصومة طبقا  لسعر الفائدة األصلي الفعال.

 

 لغاء االثباتإ -و

جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة مماثلة من  األصل المالي )أو، عندما يكون منطبقا، اثباتلغاء إيتم 

 الموجودات المالية( في حالة:

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

 على التدفقات النقدية من األصل، تحويل حقوق الصندوق للحصول تم (ب

كافة المخاطر أو اإلحتفاظ ب تحويليقوم الصندوق بلم ( ii، أو )( بتحويل كافة مخاطر ومنافع األصلiإما ) (ت

 األصل. السيطرة على قام بتحويل لكن لألصل والمنافع و

 

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

م اإلعتراف باألصل الى حد المخاطر والمنافع من األصل ولم يقوم بتحويل السيطرة على األصل، فإنه يت بكافة

 المستمرة في األصل. المشاركة
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 السياسات المحاسبية الهامة )تابع(    -5

 

 االعتراف االيرادات -ز

ى أساس المبالغ على أساس التناسب الزمني على مدى فترة العقد علإيرادات عقود المرابحة يتم االعتراف من 

 .الرئيسية القائمة

 

 تحويل العمالت األجنبية -ح

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

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

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

 الدخل.

 

  الضريبة /الزكاة -ط

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

 القوائم المالية المرفقة.

 

 النقد وما في حكمه -ي

 .ما في حكمه من أرصدة بنكيةالنقد و لغرض قائمة التدفقات النقدية يتكون

 

 للوحدة الموجوداتصافي قيمة  -ك

لحملة الوحدات بقائمة الموجودات العائدة للوحدة الواحدة بقسمة صافي  الموجوداتيتم احتساب صافي قيمة  

 .الفترةعلى عدد الوحدات القائمة في نهاية  يالمركز المال

 

 المخصصات والمستحقات  -ل

بالمخصصات والمستحقات إذا ظهر نتيجة ألحداث سابقة أن لدى الصندوق التزام حالي قانوني أو يتم االعتراف 

 .تعاقدي يمكن تقدير مبلغه بشكل موثوق

 

 المقاصة -م

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

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

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

 ،ة العربية السعوديةفي المملك أساس الصافي فقط عندما تسمح بذلك المعايير المحاسبية المتعارف عليها والمطبقة

 أو أرباح أو خسائر ناشئة من مجموعة تعامالت مثيلة.

 

 النقد وما في حكمه -6

 .األهلي التجاري )طرف ذو عالقة( بنكاليتمثل النقد وما في حكمه في األرصدة لدى البنوك والنقد المحتفظ به لدى 
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 أتعاب إدارة ومصروفات أخرى -7

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

اليومي من صافي موجودات الصندوق  في السنة %0.45الصندوق، بحيث ال تتجاوز المعدل األقصى السنوي بواقع 

 .كما هو منصوص عليه في أحكام وشروط الصندوق

 

استرداد المصروفات المنفقة نيابة  عن الصندوق والمتعلقة بأتعاب المراجعة والتدقيق  كما يحق لمدير الصندوق

واألتعاب األخرى المماثلة. يقتصر الحد األعلى لمبلغ هذه  معالجة البياناتومصروفات  واستشارات وأتعاب الحفظ

سنة من صافي موجودات في ال %0.5المصروفات الذي يستطيع مدير الصندوق استرداده من الصندوق على نسبة 

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

 .باستثناء حضانة الحفظ التي يتحملها مدير الصندوق

 

فقات في كل م، خصص لمدير الصندوق وحدات مقابل تسوية الرسوم اإلدارية وغيرها من الن2016يوليو  23حتى 

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

 

 محتفظ بها لتاريخ اإلستحقاقاستثمارات  -8

 :كما يلي تاريخ االستحقاقاستثمارات محتفظ بها لمكونات  (أ

 

 من القيمة % 

 القيمة الدفترية التكلفة اإلجمالية 

    مرابحةاستثمارات في عقود 

 22,650 22,500 %19.37 بنك الفجيرة الوطني

 20,728 20,600 %17.73 بنك الخليج التجاري

 16,013 16,000 %13.70 بنك الكويت الوطني

(ة)طرف ذو عالق البنك األهلي التجاري  13.46% 15,600 15,737 

 13,353 13,300 %11.43 مصرف الريان

 9,585 9,550 %8.20 البنك الدولي التجاري

لالستثمارالبنك السعودي   5.99% 7,000 7,005 

 6,325 6,300 %5.41 بنك الجزيرة

 4,409 4,400 %3.77 بنك قطر اإلسالمي

 1,100 1,100 %0.94 البنك السعودي األمريكي

    

 116,905 116,350 100 م )غير مراجعة(2017يونيو  30

    م )مراجعة(2016ديسمبر  31

 126،017 125،300 100 م )غير مراجعة(2016 يونيو 30

    

 100 168،600 169،302 

 

إلى  %75م: 2016 )يونيو%2.6إلى %1من  تتراوحم محملة بأرباح 2017يونيو  30إن عقود المرابحة كما في 

 من نهاية الفترة (9إلى  1من شهر  م:2016)يونيو  شهرأتسعة إلى  شهروذات تاريخ استحقاق يتراوح من (2.5%
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 استثمارات محتفظ بها لتاريخ االستحقاق )تابع(    -8

 

 كما يلي:الموضحة باألعلى  تاريخ االستحقاقمحتفظ بها لالستثمارات ة لالاالستحقاق المتوقعفترة 

 

 المجموع أشهر إلى سنة 6 أشهر 6إلى -1 حتى شهر واحد 

     

 116،905 14.096 80.600 22.209 استثمار في عقود المرابحة 

     

 116,905 11,063 64,949 40,894 م )غير مراجعة(2017يونيو  30 

 126،017 -- 86،187 39،830 م )مراجعة(2016ديسمبر  31

 169،302 25،074 99،549 44،679 )غير مراجعة( م2016يونيو  30

 

 الوحدات معامالت -9

 

 الوحدات:  معامالتفيما يلي ملخص 

 لفترة الستة 

 أشهر المنتهية

 يونيو 30في 

 م2017

 وحـــــــــدات

 )باآلالف(

 

 لفترة الستة 

 أشهر المنتهية

 يونيو 30في 

م 2016

 وحــــــدات

 )باآلالف(

 

    

 77،247  49,674 الوحدات في بداية الفترة )مراجعة(

    

857.17 وحدات مباعة    18،474 

 180  -- وحدات معاد استثمارها

(487.19) مستردةوحدات    (28،740) 

    

(630.1) صافي النقص في الوحدات   (10،086) 

044.48 الوحدات في نهاية الفترة )غير مراجعة(   67،161 

 

( من %39.17م: 2016يونيو  30) %27.32 نسبة أكبر خمس حملة الوحدات يمثلم، 2017يونيو  30كما في 

 وحدات الصندوق.

 



 صندوق األهلي للمتاجرة العالمية
 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(

  م2017يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 مالم يذكر غير ذلك(دوالر أمريكي )ألف 

 

13 

 

 عالقةمعامالت مع أطراف ذات  -10

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 الطرف ذو العالقة

  

 مدير الصندوق شركة األهلي المالية

 شريك لمدير الصندوق والبنك الرئيسي للصندوق األهلي التجاريالبنك 

 شركة زميلة للشريك 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 للمتاجرة بالدوالر األمريكيصندوق األهلي المتنوع 

 حملة وحدات صندوق األهلي متعدد األصول للدخل اإلضافي

 حملة وحدات صندوق األهلي للصكوك بالدوالر األمريكي

 

 .8و  6القة مفصح عنها في اإليضاح رقم باإلضافة لإليضاح المبين أدناه، األرصدة مع األطراف ذات الع

 

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

 المعامالت: 

 

 يونيو 30قيمة الوحدات كما في   مبلغ المعامالت طبيعة المعامالت الطرف ذو العالقة

 م2016 م2017 م2016 م2017  

      

   419 279 أتعاب إدارة  شركة األهلي المالية

مصروفات مدفوعة  

بالنيابة على 

 28.944 20 33 25 الصندوق

صندوق األهلي متعدد 

 األصول المتحفظ

   1.500 6,000 اشتراك للوحدات 

     

 11،237 25 13،400 9,700 استرداد للوحدات  

      

صندوق األهلي متعدد 

 األصول المتوازن

   3،400 2.800 اشتراك للوحدات 

 استرداد للوحدات 

5.100 

        

10،400 869 3،041 
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 معامالت مع أطراف ذات عالقة )تابع( -10

 

 يونيو 30قيمة الوحدات كما في  مبلغ المعامالت طبيعة المعامالت الطرف ذو العالقة

 م2016 م2017 م2016 م2017  

      

صندوق األهلي متعدد 

 األصول للنمو

 اشتراك للوحدات 

4.300 1،800   

 2،536 1 3،500 4.698 استرداد للوحدات  

صندوق األهلي المتنوع 

للمتاجرة بالدوالر 

 األمريكي

   16،565 700 اشتراك للوحدات 

 استرداد للوحدات 

-- 12،000 7.812 15،567 

   17 -- اشتراك للوحدات  شركة األهلي للتكافل 

 1.345 -- -- 3,320 استرداد للوحدات  

صندوق األهلي متعدد 

 األصول للدخل اإلضافي

 اشتراك للوحدات 

4,465 3،466   

 3،466 4.403 -- 70 استرداد للوحدات  

صندوق األهلي للصكوك 

 بالدوالر األمريكي

 اشتراك للوحدات 

4,880 1،330   

 -- 1.639 5،320 5.058 استرداد للوحدات  

صندوق األهلي لألسهم 

 العالمية

 للوحداتاشتراك 

-- 1،330  -- 

 -- -- 5،320 60 استرداد للوحدات 

 

 آخـر يوم للتقييـم    -11

 م(.2016يونيو  30م: 2016يونيو  30م )2017يونيو 22آخر يوم لتقييم الصندوق للفترة هو 

 

 اعتماد القوائم المالية -12

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