
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 صندوق األھلي للمتاجرة بأسھم الرعایة الصحیة

  (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 القوائم المالیة األولیة الموجزة (غیر مراجعة)
 م۲۰۱٦یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 مـع 
 تقریر الفحص المحدود لحملة الوحدات

 





 

۲ 
 

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

 قائمة المركز المالي األولیة 
 م۲۰۱٦یونیو  ۳۰كما في 

 ألف دوالر أمریكي 
 

  
 إیضاح

 یونیو ۳۰
 م۲۰۱٦

 (غیر مراجعة) 

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱٥

 (مراجعة) 

 یونیو ۳۰
 م۲۰۱٥

 (غیر مراجعة) 
 الموجودات

 ۲,٦۳۳ ۱,۸٤۰ ۲,٤۸۲ ۷ نقد وما في حكمھ
 ٥٦,٤۳۰ ٤۲,٥٤۰ ۳۷,۸۷۹ ۹ استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة

 ۱۲۱ ۱۰۳ ۱۱۷ ۱۰ ذمم مدینة
 ٥۹,۱۸٤ ٤٤,٤۸۳ ٤۰,٤۷۸  إجمالي الموجودات

     المطلوبات
 ۱۷۸ ۱٤۸ ۱۰۲ ۱۱ ذمم دائنة 

     
 ٥۹,۰۰٦ ٤٤,۳۳٥ ٤۰,۳۷٦  صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات 

 ۲٦,۱٥۲ ۱۹,۸٥۷ ۱۹,۹۰٦ ۱۲ باآلالف –عدد الوحدات القائمة 

دوالر للوحدة ( –الموجودات صافي قیمة 
 )أمریكي

 

۲٫۰۲۸۳ ۲٫۲۳۲۷ ۲٫۲٥٦۳ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

۳ 
 

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

 األولیة (غیر مراجعة)قائمة الدخل 
 م۲۰۱٦یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 ألف دوالر أمریكي
 

  
 إیضاح

 یونیو ۳۰
 م۲۰۱٦

 یونیو ۳۰
 م۲۰۱٥

    إیرادات استثمار
 ٤۲٥ ۳٥۸  دخل من توزیعات أرباح

 ۲,٦۲٤ ۹۳۸  مباعة أرباح محققة من استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة 
محققة من قیاس استثمارات محتفظ غیر (خسائر) / أرباح 

 بھا للمتاجرة
  

(٥,۰٦۲) 
 

٥۳۲ 
 ۳,٥۸۱ (۳,۷٦٦)  اجمالي اإلیرادات 

   ۸    مصروفات 
 ٥۲۲ ۳٦٤  أتعاب إدارة
 ۲٤ ۳۱  أتعاب حفظ 

 ٤ ۳  أتعاب مراجعة 
 ۲ ۲  مكافأة أعضاء مجلس إدارة الصندوق 

 ٤ ٤  أتعاب تدقیق شرعي 
 ۱ ۱  المالیةأتعاب ھیئة السوق 

 ۸ ٦  مصروفات إداریة أخرى
 ٥٦٥ ٤۱۱  اجمالي المصروفات 

 ۳,۰۱٦ (٤,۱۷۷)  للفترة(الخسارة) / الدخل صافي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

٤ 
 

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

 قائمة التدفقات النقدیة األولیة (غیر مراجعة)
 م۲۰۱٦یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 ألف دوالر أمریكي
 

  
 إیضاح

 یونیو ۳۰
 م۲۰۱٦ 

 یونیو ۳۰
 م۲۰۱٥ 

 التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
 صافي (الخسارة) / الدخل للفترة

 
(٤,۱۷۷) ۳,۰۱٦ 

    تسویة لـ:
 ٥٦٥ ٤۱۱  مصروفات غیر نقدیة

 )٥۳۲( ٥،۰٦۲  (خسارة) / ربح غیر محققة من استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة
  ۱,۲۹٦ ۳،۰٤۹ 

 التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة:
 ستثمارات المحتفظ بھا للمتاجرةالزیادة في اال

 
)٤۰۱( )٥،٤۷۳( 

 ۱۹ (۱٤)  (الزیادة) / النقص في الذمم المدینة 
 (۱,۱۸۷) (٤٦)  النقص في الذمم الدائنة 

 (۳,٥۹۲) ۸۳٥  صافي النقد المتوفر من (المستخدم في) األنشطة التشغیلیة
    التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة

 ۱۳,۲٥٦ ٤,۷۹۷  متحصالت من وحدات مباعة
 (۱۱,۳۱۳) (٤,۹۹۰)  قیمة وحدات مستردة

 ۱,۹٤۳ (۱۹۳)  (المستخدم في) / المتوفر من األنشطة التمویلیةصافي النقد 
 (۱,٦٤۹) ٦٤۲  الزیادة / (النقص) في النقد وما في حكمھ صافي 

 ٤,۲۸۲ ۱,۸٤۰ ۷ النقد وما في حكمھ في بدایة الفترة 
 ۲,٦۳۳ ٤۸۲,۲ ۷ النقد وما في حكمھ في نھایة الفترة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

٥ 
 

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

 الموجودات العائدة لحملة الوحدات األولیة (غیر مراجعة)قائمة التغیرات في صافي 
 م۲۰۱٦یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 ألف دوالر أمریكي 
 

  
 إیضاح

 یونیو ۳۰
 م۲۰۱٦ 

 یونیو ۳۰ 
 م۲۰۱٥ 

     
 ٥۳,٤۸۲  ٤٤,۳۳٥  في بدایة الفترة (مراجعة) العائدة لحملة الوحداتصافي الموجودات 

 ۳,۰۱٦  (٤,۱۷۷)  (الخسارة) للفترةصافي الدخل / 
الزیادة / (النقص) في صافي الموجودات عن المعامالت في الوحدات 

 خالل الفترة
۱۲ 

 
 

 
 ۱۳,۲٥٦  ٤,۷۹۷  متحصالت من وحدات مباعة
 ٥٦٥  ٤۱۱ ۸ قیمة وحدات معاد استثمارھا

 (۱۱,۳۱۳)  (٤,۹۹۰)  قیمة وحدات مستردة
  ۲۱۸  ۲,٥۰۸ 

في نھایة الفترة (غیر  العائدة لحملة الوحداتصافي الموجودات 
 مراجعة)

 
٤۰٫۳۷٦ 

  
٥۹,۰۰٦ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



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

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 
 (غیر مراجعة) م۲۰۱٦یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 ألف دوالر أمریكي
 

٦ 
 

 وأنشطتھ الصندوق -۱
سھم صندوق األھل صندوق")ي للمتاجرة بأ ستثم الرعایة الصحیة ("ال متوافق مع احكام  اري مفتوحـ��������ھو صندوق ا

ة للبنك األھلي ـ����ة تابعـ����وھي شرك ـ���� ة ("مدیر الصندوق")ـ����ة األھلي المالیـ����شرك من قبل الشریعة اإلسالمیة، یدار
(ب) من لوائح  ٥وجب نص المادة تم تأسیس الصندوق بم .الصندوقفي وحدات الة ـ������الح حملـ������لصـ������ اري ـ������التج
 .ستثمار في الصنادیق الصادرة عن ھیئة سوق المالاال

 
الصادر بتاریخ  ۲۰۰٥-۸۳-۲شركة األھلي المالیة تعتبر ھي أمین حفظ الصندوق. وفقاً لقرار ھیئة سوق المال رقم 

 على نشاطات األوراق المالیة التالیة: م) یعمل مدیر الصندوق۲۰۰٥یونیو  ۲۸ھـ (۱٤۲٦جمادي األول  ۲۱
 متعھد تغطیة أ) 

 ب) الترتیب
 ج) اإلدارة

 د) تقدیم المشورة
 ھـ) الحفظ

 
ندوق وھي الشركة المعینة من قبل مدیر الص "ترست كومبانيوستیت ستریت بنك "یحتفظ باستثمارات الصندوق لدى 

 لحفظ موجودات الصندوق.
 

 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

 .االستثمار والضوابط الشرعیةالستراتیجیات 
 

 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  العربي السعوديمن قبل مؤسسة النقد في األصل أحكام وشروط الصندوق  الموافقة علىتم 

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

 
للسنة المالیة  م بالضرورة مؤشراً على النتائج المتوقعة۲۰۱٦یونیو  ۳۰قد ال تكون نتائج فترة الستة أشھر المنتھیة في 

 .م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱التي تنتھي في 
 
 السلطة التنظیمیة -۲

دیسمبر  ۲٤ھـ (الموافق ۱٤۲۷ذي الحجة  ۳تاریخ  ۲۰۰٦ - ۲۱۹ – ۱بموجب القرار رقم  نظمةألیخضع الصندوق 
 م) والذي یحدد بالتفصیل المتطلبات المتعلقة بكافة الصنادیق داخل المملكة العربیة السعودیة.۲۰۰٦

 



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

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 
 (غیر مراجعة) م۲۰۱٦یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 ألف دوالر أمریكي
 

۷ 
 

 التغیرات في شروط وأحكام الصندوق -۳
بعض التعدیالت على شروط وأحكام الصندوق. بإدخال  م، قام مدیر الصندوق۲۰۱٦یونیو  ۳۰خالل الفترة المنتھیة في 

شروط في ال لتغیرلیس لتعلق بالتغییرات في الخطط والتقییم ومراجع حسابات الصندوق. یالتغییر الرئیسي في شروط 
 األولیة. تلك التغیرات لیست ساریة المفعول حتى االن.  ى ھذه القوائم المالیةر علواألحكام أي أث

 
قام مدیر الصندوق . وقد م۲۰۱٦مایو  ۲ بموجب خطابھا المؤرخ فيمن قبل ھیئة سوق المال التغییرات  الموافقةتم 

من  ساریة المفعول الشروط واألحكامتصبح . م۲۰۱٦مایو  ۱٥ المؤرخ في بموجب خطابھبإخطار حملة الوحدات 
 .م۲۰۱٦یولیو  ۱٥

 
 االشـتراك / االسترداد -٤

الصندوق مفتوح لالشتراك واسترداد الوحدات في كل یوم عمل سعودي. یتم تحدید صافي قیمة الموجودات للصندوق 
حدة و في كل یوم تقییم (اإلثنین واألربعاء). لغرض شراء / بیع وحدات یتم تحدید صافي قیمة الموجودات العائدة لكل

 .التقییمعلى إجمالي عدد وحدات الصندوق القائمة في تاریخ ن طریق قسمة صافي قیمة موجودات الصندوق ع
 
 أسس اإلعداد -٥

 
 المعاییر المحاسبیة المطبقة

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

دیسمبر في قائمة كمعلومات إضافیة لصالح حملة الوحدات یعرض الصندوق أرقام مقارنة لشھر . )۱٤(إیضاح  تقییم.
 .اإلیضاحات المرافقة لھاالمركز المالي و

 
 أسس القیاس

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

 
 عملة العرض والنشاط

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

 
 
 
 
 
 



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

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 
 (غیر مراجعة) م۲۰۱٦یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 ألف دوالر أمریكي
 

۸ 
 

 أسس اإلعداد (تابع)   -٥
 
 استخدام األحكام والتقدیرات 

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

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

 المستقبلیة التي تتأثر بھا.
 
 معلومات حول المجاالت الھامة للتقدیرات وحاالت عدم التأكد واألحكام الھامة عند تطبیق السیاسات المحاسبیة والتيال

الیة األولیة متفقھ مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم المالیة القوائم الملھا تأثیراً جوھریاً على المبالغ المدرجة في 
 .م۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱السنویة للصندوق للسنة المنتھیة في 

 
 تقییم الموجودات المالیة

القیمة العادلة ھي القیمة التي سیتم استالمھا مقابل بیع أصل ما أو دفعھا مقابل تحویل التزام ما ضمن معاملة منتظمة 
المحتفظ ثمارات ستات المالیة للصندوق، باستثناء االبین المشاركین في السوق بتاریخ القیاس. تتم المحاسبة عن األدو

یة، قد تنشأ فروقات بین تقدیرات القیمة الدفتریة والقیمة العادلة. وترى إدارة ، على أساس التكلفة التاریخبھا للمتاجرة
 الصندوق أن القیم العادلة لموجودات ومطلوبات الصندوق ال تختلف بصورة جوھریة عن قیمتھا الدفتریة

 
ستخدمة المدخالت المیقوم الصندوق بقیاس القیمة العادلة باستخدام تسلسل القیاس الھرمي التالي والذي یعكس أھمیة 

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

 والمطلوبات المتماثلة.
ألول، االمستوى الثاني: قیاس القیمة العادلة بناء على مدخالت بخالف األسعار المدرجة التي تدخل تحت المستوى  •

والتي من الممكن مالحظتھا للموجودات والمطلوبات، إما بطریقة مباشرة (مثل األسعار) أو بطریقة غیر مباشرة 
 (مثل المشتقة من األسعار). 

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

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

 التسلسل الھرمي.
 
 
 

 



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

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 
 (غیر مراجعة) م۲۰۱٦یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 ألف دوالر أمریكي
 

۹ 
 

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

 
 استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة  -أ

ا ستثمارات محتفظ بھا للمتاجرة وتقاس مبدئیاقابلة للمتاجرة في سوق األسھم ك ستثمارات المتداولة أوتصنف اال
 ستثماراتلالة یمة العادلبالتكلفة. مع األخذ في االعتبار القیمة العادلة وتقاس الحقا بالقیمة العادلة. التغیرات في الق

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

 
 ستثمارمعامالت اال -ب

 اعتبارا من تاریخ المتاجرة. ستثماریتم احتساب معامالت اال
 

 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 

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

 
في حالة الموجودات المدرجة بالقیمة العادلة فإن الھبوط في القیمة ھو الفرق بین التكلفة والقیمة العادلة، بعد  )أ

 خصم أي خسائر ھبوط المعترف بھا مسبقا بقائمة الدخل.
 

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

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

 الحالیة للتدفقات النقدیة المخصومة طبقاً لسعر الفائدة األصلي الفعال.
 

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

 الموجودات المالیة) في حالة:
 یة من األصل. أوإنتھاء حقوق الحصول على التدفقات النقد )أ

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

صندوق بتحویل أو اإلحتفاظ ) لم یقوم الii) في حین تحویل الصندوق كافة المخاطر والمنافع لألصل، أو (iج) إما (
بكافة المخاطر والمنافع لألصل ولكن حولت السیطرة على األصل. في حین تحویل حقوق الصندوق للحصول 
على التدفقات النقدیة من األصل، أو حتى لم یحول أو أستلم كل من المخاطر والمنافع لألصل أو تحویل التحكم 

 في 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 األولیة الموجزة 
 (غیر مراجعة) م۲۰۱٦یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 ألف دوالر أمریكي
 

۱۰ 
 

 (تابع)السیاسات المحاسبیة الھامة    -٦
 

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

 فیتم االعتراف بھا عندما یحق للصندوق استالمھا.
تغیرات في القیمة كوق ارات الصندیتم إثبات الزیادة أو النقص في الفرق بین التكلفة والقیمة السوقیة لمحفظة استثم

 ستثمارات في قائمة الدخل.العادلة لال
 

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

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

 الدخل.
 

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

 القوائم المالیة المرفقة.
 

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

 
 صافي قیمة الموجودات للوحدة -ط

الصندوق مفتوح لالكتتاب والبیع للوحدات في كل یوم عمل سعودي. یتم احتساب صافي قیمة الموجودات للوحدة 
ة القائمة في نھایلواحدة بقسمة صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات بقائمة المركز المالي على عدد الوحدات ا

 .الفترة
 

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

 .بشكل موثوقتعاقدي یمكن تقدیر مبلغھ 
 

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

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

 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 األولیة الموجزة 
 (غیر مراجعة) م۲۰۱٦یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 ألف دوالر أمریكي
 

۱۱ 
 

 النقد وما في حكمھ -۷
 .البنكما في حكمھ بشكل رئیسي في النقد المحتفظ بھ في حسابات جاریة لدى یتمثل النقد و

 
 أتعاب إدارة ومصروفات أخرى -۸

ما مقابل ھذه الخدمات حسب اتعاب إدارة مرتین في االسبوعیدار الصندوق من قبل مدیر الصندوق. یحتسب الصندوق 
صوص علیھ في كما ھو من في السنة %۱٫۸٥یحدده مدیر الصندوق، بحیث ال تتجاوز المعدل األقصى السنوي بواقع 

 .أحكام وشروط الصندوق
 

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.حفظ ومصروفات ال

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

 
یتم تخصیص وحدات لمدیر الصندوق سداداً ألتعاب اإلدارة والمصروفات األخرى في كل یوم تقییم، ویعاد استثمار 

 ھذه الوحدات في الصندوق. 



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

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 
 (غیر مراجعة) م۲۰۱٦یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 ألف دوالر أمریكي
 

۱۲ 
 

 للمتاجرة محتفظ بھا اراتاستثم -۹
 المحتفظ بھا للمتاجرة حسب العملة ملخصة فیما یلي:  ستثمارمكونات اال

                                                                                                 
 م (غیر مراجعة)۲۰۱٦یونیو ۳۰  

 الدولــــة العملـــــة
 من %

 التكلفـــــــة القیمة اإلجمالیة
القیمــــــــة 

 العادلة
     

  ۳٦,٦٦۱   ۳۱,٥۰٤   ۹٦٫۷۸  الیابان ین یاباني
  ۸٥۰   ۸۸٥   ۲٫۲٤  السوید كرونا سویدیة

  ۳٦۸  ۱۹۳   ۰٫۹۸ الوالیات المتحدة االمریكیة   الدوالر األمریكي 
  ۱۰۰ ۳۲,٥۸۲ ۳۷,۸۷۹ 

 
 (مراجعة)۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱  

 الدولــــة العملـــــة
 من %
 التكلفـــــــة اإلجمالیةالقیمة 

القیمــــــــة 
 العادلة

الصین، الدنمارك، كندا،  الدوالر األمریكي 
جزر كایمان، المانیا، ایرلندا، 

سویسرا، المملكة المتحدة، 
 ٤۰,٦٤٥ ۳۰,۸۸۷ ۹٥٫٥٥ الوالیات المتحدة االمریكیة

 ۱,۱٤۹ ۹۱۳ ۲٫۷۰ السوید كرونا سویدیة
 ۳۸۲ ۲۰۱ ۰٫۹۰ الیابان  ین یاباني 

 ۳٦٤ ۱۸۰ ۰٫۸٥ فرنسا  یورو
  ۱۰۰ ۳۲,۱۸۱ ٤۲,٥٤۰ 

 
 م (غیر مراجعة)۲۰۱٥ یونیو ۳۰  

 الدولــــة العملـــــة
 من %

 التكلفـــــــة القیمة اإلجمالیة
القیمــــــــة 

 العادلة
 الدوالر األمریكي 

 
الصین، الدنمارك، كندا، 

المانیا، ایرلندا، فرنسا، 
المتحدة، سویسرا، المملكة 

 ٥٤,۲۳۱ ٤۰,۳۹۰ ۹٦٫۱۰ الوالیات المتحدة االمریكیة
 ۱,۲۱٥ ۱,۱٦۹ ۲٫۱٥ سویسرا فرنك سویسري

 ٥۱۲ ۲۳۰ ۰٫۹۱ فرنسا  یورو 
 ٤۷۲ ۲٥۸ ۰٫۸٤ الیابان  ین یاباني 

  ۱۰۰ ٤۲،۰٤۷ ٥٦،٤۳۰ 
 

 



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

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 
 (غیر مراجعة) م۲۰۱٦یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 ألف دوالر أمریكي
 

۱۳ 
 

 محتفظ بھا للمتاجرة (تابع) استثمارات   -۹
 :ستثماریة حسب القطاع فیما یليمكونات المحفظة اال

 
 م (غیر مراجعة)۲۰۱٦یونیو  ۳۰ 

 ستثمارات حسب القطاعاال
 من %

 التكلفـــــــة القیمة اإلجمالیة
القیمــــــــة 

 العادلة
    

 ۳۳,۰۹٥ ۲۹,۲۱۸ ۸۷٫۳۷ رعایة صحیة 
 ۲,۰۲۰ ۱,٤۸۲ ٥٫۳۳ االتصاالت وتقنیة المعلومات 

 ۱,۹۹۰ ۱,۱٤۲ ٥٫۲٥ خدمات استھالكیة 
 ٦۱۰ ٦٤۲ ۱٫٦۱ مواد عامة

 ۱٦٤ ۹۸ ۰٫٤۳ صناعة
 ۱۰۰ ۳۲،٥۸۲ ۳۷،۸۷۹ 
    

 
 (مراجعة)۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱ 

 ستثمارات حسب القطاعاال
 من %

 التكلفـــــــة القیمة اإلجمالیة
القیمــــــــة 

 العادلة
    

 ۳۷,٥۲۰ ۲۹,۰۹۸ ۸۸٫۲ الرعایة الصحیة 
 ۲,۳٤۰ ۱,٥۳۷ ٥٫٥ تقنیة المعلومات 

 ۱,۷۱٦ ۷۹۱ ٤٫۰۳ خدمات استھالكیة 
 ۸۰۲ ٦٦۲ ۱٫۸۹ مواد عامة   

 ۱٦۲ ۹۳ ۰٫۳۸ صناعة 
 ۱۰۰ ۳۲,۱۸۱ ٤۲,٥٤۰ 

 
 م (غیر مراجعة)۲۰۱٥یونیو  ۳۰ 

 ستثمارات حسب القطاعاال
 من %

 القیمــــــــة العادلة التكلفـــــــة القیمة اإلجمالیة
    

  ٤۹,۹۰۰   ۳۷,۹۹۰   ۸۸٫٤۳  السلع االستھالكیة 
  ۲,۸۱٤   ۲,۰۱۱   ٤٫۹۹  الخدمات االستھالكیة 

  ۲,۳۲۹   ۱,۰۳۹   ٤٫۱۳  النفط والغاز 
  ۱,۱۸۷   ۸۷۱   ۲٫۱۰  رعایة صحیة 

  ۲۰۰   ۱۳٦   ۰٫۳٥  صناعة
 ۱۰۰ ٤۲,۰٤۷ ٥٦,٤۳۰ 
 



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

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 
 (غیر مراجعة) م۲۰۱٦یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 ألف دوالر أمریكي
 

۱٤ 
 

 الذمم المدینة  -۱۰
 
 
 

 یونیو ۳۰
 م۲۰۱٦

 (غیر مراجعة)

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱٥

 (مراجعة)

 یونیو ۳۰
 م۲۰۱٥

 (غیر مراجعة)
    

 ٦۱ ٤۳ ۳۹ توزیعات أرباح مستحقة 
 ٦۰ ٦۰ ۷۸ ذمم مدینة أخرى

 ۱۱۷ ۱۰۳ ۱۲۱ 
 

 الذمم الدائنة -۱۱
  
 
 

 یونیو ۳۰
 م۲۰۱٦

 (غیر مراجعة)

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱٥

 (مراجعة)

 یونیو ۳۰
 م۲۰۱٥

 (غیر مراجعة)
    

 ۱٦٦ ۲۰ ۹۲ الوحدات على حساب االسترداداتمبالغ مستحقة لحملة 
 ۱۲ ۱۲۸ ۱۰ ذمم دائنة أخرى 

 ۱۰۲ ۱٤۸ ۱۷۸ 
 

 الوحدات معامالت -۱۲
 الوحدات:  معامالتفیما یلي ملخص 

 
 لفترة الستة  

 أشھر المنتھیة 
 یونیو    ۳۰في 

 م۲۰۱٦  
 وحـــــــــدات

 (باآلالف)  
 

 لفترة الستة  
 أشھر المنتھیة 

 یونیو    ۳۰في 
 م۲۰۱٥  

 وحــــــدات
 (باآلالف) 
 

 ۲٥٫۰۱۷  ۱۹٫۸٥۷ (مراجعة) الوحدات في بدایة الفترة
    

 ٥٫۸۹۹  ۲٫٤۰۷ وحدات مباعة 
 ۲٥۱  ۲۰۷ وحدات معاد استثمارھا

 )٥٫۰۱٥(  )۲٫٥٦٥( وحدات مستردة
 ۱٫۱۳٥  ٤۹ صافي النقص في الوحدات

    
 ۲٦٫۱٥۲  ۱۹٫۹۰٦ (غیر مراجعة) الوحدات في نھایة الفترة

 
) من وحدات %٤٥٫٦۷م: ۲۰۱٥یونیو  ۳۰( %٦۲٫۹۰ یشكل أكبر خمسة حملة وحداتم، ۲۰۱٦یونیو  ۳۰كما في 

   الصندوق.



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

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 
 (غیر مراجعة) م۲۰۱٦یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 ألف دوالر أمریكي
 

۱٥ 
 

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

 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

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

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

 یونیو ۳۰
 م۲۰۱٥ م۲۰۱٦ م۲۰۱٥ م۲۰۱٦  
      

   ٥۲۲ ۳٦٤ اتعاب إداریة  المالیةاألھلي شركة 
مصروفات 

مدفوعة بالنیابة 
 -- -- ٤۳ ٤۷ عن الصندوق

 
 آخـر یوم للتقییـم -۱٤

 م).۲۰۱٥یونیو  ۳۰م: ۲۰۱٥یونیو  ۳۰م (۲۰۱٦یونیو  ۲۹آخر یوم لتقییم الصندوق للفترة ھو  
 

 اعتماد القوائم المالیة -۱٥
أغسطس  ۱۰ الموافق ھـ۱٤۳۷ذو القعدة  ۷الصندوق بتاریخ  مدیرتم اعتماد ھذه القوائم المالیة األولیة من قبل 

  .م۲۰۱٦
 

          
 
 

 


