
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صندوق األھلي للصكوك بالدوالر األمریكي 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة) 

 )مراجعة (غیراألولیة المختصرة القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۱یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 مـع 
 فحص مراجع الحسابات المستقلتقریر  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

۲ 
 

 صندوق األھلي للصكوك بالدوالر األمریكي 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 المختصرة قائمة المركز المالي 

 م ۲۰۲۱یونیو   ۳۰كما في 
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف دوالر أمریكي

 

 اتإیضاح 

 یونیو   ۳۰
 م ۲۰۲۱

 (غیر مراجعة)

دیسمبر  ۳۱
 م ۲۰۲۰

 (مراجعة)
    

    الموجـودات
 ۳٥ ۳٥۷ ۸ نقد وما في حكمھ 

 ۱۷٬۰۰۷ ۱۷٬۲۹۹  ۹ استثمارات  
 ۷ ٥  أخرىذمم مدینة 

 ۱۷٬۰٤۹ ۱۷٬٦٦۱  إجمالي الموجودات
    

    المطلوبات 
 --  ۲٤۷  أرصدة دائنة أخرى 

 ۱۷٬۰٤۹ ۱۷٬٤۱٤  حقوق الملكیة العائدة لمالكي الوحدات

 ۱۳٬۷٤۲ ۱٤٬۰٤۰ ۱۰ ) باآلالف الوحدات القائمة (العدد

 ۱٫۲٤۰٦ ۱٫۲٤۰۳  حقوق الملكیة لكل وحدة (دوالر أمریكي)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .األولیة المختصرة المالیـةجزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم  )۱٤) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (
  



 

۳ 
 

 صندوق األھلي للصكوك بالدوالر األمریكي 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 المختصرة (غیر مراجعة)  الشامل قائمة الدخل

 م ۲۰۲۱یونیو   ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 ألف دوالر أمریكي (مالم یذكر غیر ذلك)

 

 إیضاحات 
 یونیو  ۳۰

 م ۲۰۲۱
 یونیو  ۳۰

 م ۲۰۲۰
    

 ۲۷۹ ۲٤۰  دخل عمولة خاصة من صكوك
أرباح غیر محققة من استثمارات بالقیمة العادلة من  (خسائر) / 

 ۲۳ (٤)  خالل الربح أو الخسارة 
أرباح محققة من استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو 

 ۱۰ ۱٤  الخسارة
محققة من استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الدخل   أرباح 

 ۹۱ ۸۰  الشامل اآلخر 
 ۱۳ ۱۲  إیرادات أخرى 
 ٤۱٦ ۳٤۲  إجمالي الدخل 

    
)٦۲( (٦٥) ۱۱ أتعاب إدارة  

)۳( (۱۰)  ضریبة القیمة المضافة    
)٦( (۷)  أتعاب مھنیة   

)٤( (٤)  اتعاب تدقیق شرعي    
)۲( (۲)  مكافأة مجلس ادارة الصندوق   

)۲( (۱)    ةداریإمصروفات   
)۱( (۱)  رسوم ھیئة السوق المالیة  

 --  (۱)  الحفظ  أتعاب
)۳( --  مصروفات أخرى  
 ٦ --  الھبوط في القیمةعكس مخصص 

 )۷۷( (۹۱)  إجمالي المصروفات التشغیلیة 
    

 ۳۳۹ ۲٥۱  ربح الفترة  
    

    الشامل اآلخر للفترة الدخل 
غیر محققة من استثمارات بالقیمة العادلة من خالل   خسائر

)۲۷( (۲٥٥)  الدخل الشامل اآلخر   

 ۳۱۲ (٤)  الدخل الشاملة للفترة (الخسارة) / إجمالي 

 
 
 
 

 .األولیة المختصرة جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیـة )۱٤) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (
  



 

٤ 
 

 صندوق األھلي للصكوك بالدوالر األمریكي 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 لحاملي الوحدات المختصرة   حقوق الملكیة في التغیراتقائمة 

 م ۲۰۲۱یونیو   ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 ألف دوالر أمریكي (مالم یذكر غیر ذلك)

 
 یونیو  ۳۰ 

 م ۲۰۲۱
 یونیو  ۳۰ 

 م ۲۰۲۰
    

 ۱٦٬۷۲۳  ۱۷٬۰٤۹ (مراجعة)  حقوق الملكیة العائدة لمالكي الوحدات في بدایة الفترة
    

 ۳۱۲  (٤) إجمالي الدخل الشامل للفترة 
    

    خالل الفترة  الوحدة في حقوق الملكیة من معامالت )النقصالزیادة / (
 ۳٤٥  ۱٬۳۱۱ المتحصالت من الوحدات المباعة 

    
 ) ۷۱۱(  (۹٤۲) قیمة الوحدات المستردة

    
 ۳٦۹  )۳٦٦ ( 

 ۱٦٬٦٦۹  ۱۷٬٤۱٤ ( غیر مراجعة) حقوق الملكیة العائدة لمالكي الوحدات في نھایة الفترة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .األولیة المختصرة جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیـة )۱٤) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (
  



 

٥ 
 

 صندوق األھلي للصكوك بالدوالر األمریكي 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 المختصرة (غیر مراجعة)  التدفقات النقدیةقائمة 

 م ۲۰۲۱یونیو   ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 ألف دوالر أمریكي (مالم یذكر غیر ذلك)

 

 إیضاح 
 یونیو  ۳۰

 م ۲۰۲۱
 یونیو  ۳۰

 م ۲۰۲۰
    التدفقات النقدیة من األنشـطة التشـغیلیة

 ۳۱۲ ۲٥۱  ربح الفترة
    تسویة لـ:

 )٦( -  الھبوط في القیمةعكس مخصص 
محققة من استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الدخل   حرباأ

 الشامل اآلخر 
 

(۸۰) )۹۱( 

العادلة من  محققة من استثمارات بالقیمة  غیر )حأرباخسائر / (
 خالل الربح أو الخسارة 

 
٤ )۱۰( 

غیر محققة من استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح   أرباح
 أو الخسارة 

 
(۱٤) )۲۳( 

    

  ۱٦۱ ۱۸۲ 
    صافي التغیرات في الموجودات وااللتزامات التشغیلیة

 ۲٬۹٦٤ (۱٬۰٦۷)  استثمارات من خالل الدخل الشامل اآلخر
 ) ۲٬۷۸۷( ٦۱۰  استثمارات من خالل الربح أو الخسارة

 --  ۲  ذمم مدینة أخرى
 )۲( ۲٤۷  دائنة أخرى  ذمم

 ۳٥۷ (٤۷)  الناتج من األنشطة التشـغیلیة        (المستخدم في) / صافي النقد 

    
    التدفقات النقدیة من األنشـطة التمویلیــة

 ۳٤٥ ۱٬۳۱۱  المتحصالت من الوحدات المباعة 
 ) ۷۱۱( (۹٤۲)  قیمة الوحدات المستردة

 ) ۳٦٦( ۳٦۹  المستخدم في األنشـطة التمویلیةالناتج من / (صافي النقد 
    

 )۹( ۳۲۲  في النقد وما في حكمھ(النقص)  /الزیادة  صافي
 ۹٤ ۳٥ ۸ النقـد وما في حكمـھ في بدایة الفترة   

 ۸٥ ۳٥۷ ۸ الفترة النقـد وما في حكمـھ في نھایة 

 
 

 .األولیة المختصرة جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیـة )۱٤(إلى  )۱(تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 



 صندوق األھلي للصكوك بالدوالر األمریكي  
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة) 

 
 المختصرة (غیر مراجعة)  األولیة  إیضاحات حول القوائم المالیة
 م ۲۰۲۱یونیو   ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 دوالر أمریكي (مالم یذكر غیر ذلك) ألف 
 

٦ 
 

 الصـندوق وأنشطتھ  -۱
صندوق استثماري مفتوح متوافق مع أحكام الشریعة ) ھو  "الصندوق"صندوق األھلي للصكوك بالدوالر األمریكي (

(المعروف    السعودي)، شركة تابعة للبنك األھلي  "مدیر الصندوق"اإلسالمیة، تتم إدارتھ بواسطة شركة األھلي المالیة (
التجاري) ("البنك") البنك األھلي  باسم  الصندوق.    مالكيلصالح    سابقاً  بإنھاء إجراءوحدات  المالیة  ات قامت األھلي 

تم تأسیس الصندوق بموجب نص المادة    م.۲۰۲۱یولیو    ۸االندماج مع شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار، بدءاً من  
  .("الھیئة")  في الصنادیق الصادرة عن ھیئة السوق المالیة االستثمارمن لوائح  ۳۱

 
المالیة رقم   السوق  لقرار ھیئة  م)  ۲۰۰٥یونیو    ۲۸ھـ (۱٤۲٦جمادي األول    ۲۱الصادر بتاریخ    ۲۰۰٥-۸۳-۲وفقاً 

 یعمل مدیر الصندوق على نشاطات األوراق المالیة التالیة: 
 ؛أ) التعامل

 ؛ب) الترتیب
 ؛ج) اإلدارة

 و  ؛د) تقدیم المشورة
 .ھـ) الحفظ

 
مقتصرة على  یستثمر الصندوق في أدوات ذات دخل ثابت متوافقة مع أحكام الشریعة ومعامالت تجاریة تشمل ولیست  

ومشاركة.    معامالت ومضاربة  ووكالة  ً یسمح  المرابحة  االستثمار   أیضا أحكام    للصندوق  مع  متوافقة  مقایضات  في 
 وراق مالیة مدعومة بموجودات.  الشریعة واتفاقیات شراء وإعادة شراء، كما یستثمر في شھادات أ 

 
ذي الحجة    ۱۹الموافقة على أحكام وشروط الصندوق من قبل ھیئة السوق المالیة بموجب خطابھا المؤرخ في    ت تم

 م. ۲۰۱۰مارس  ۹م). باشر الصندوق نشاطھ في ۲۰۰۹دیسمبر   ٦ھـ (الموافق ۱٤۳۰
 

ھـ  ۱٤۲۷الحجة  ذو    ۳یخضع الصندوق لالئحة صنادیق االستثمار ("الالئحة") الصادرة عن ھیئة السوق المالیة بتاریخ  
م). وتم تعدیل الالئحة ۲۰۱٦مایو    ۲۳ھـ (الموافق  ۱٤۳۷شعبان    ۱٦م) تم تعدیلھا الحقاً في  ۲۰۰٦دیسمبر    ۲٤(الموافق  

م)، والتي تفّصل متطلبات جمیع الصنادیق ۲۰۲۱مارس    ۱ھـ (الموافق  ۱٤٤۲رجب    ۱۷("اللوائح المعدلة") بتاریخ  
 م). ۲۰۲۱مایو    ۱ھـ (الموافق  ۱٤٤۲رمضان    ۱۹من    ابتداءً   ئحة المعدلة نافذةفي المملكة العربیة السعودیة. أصبحت الال

 
 األساس المحاسبي -۲

لمعیار المحاسبة الدولي   القوائم المالیة األولیة المختصرة وفقاً  "التقریر المالي األولي" المعتمد في   ۳٤تم إعداد ھذه 
واإلصدارات   والمعاییر  السعودیة  العربیة  والمحاسبین  المملكة  للمراجعین  السعودیة  الھیئة  عن  الصادرة  األخرى 

ولتتماشى مع األحكام المطبقة للوائح صنادیق االستثمار الصادرة عن ھیئة السوق المالیة وشروط وأحكام الصندوق 
 ومذكرة المعلومات. 

في القوائم المالیة السنویة ویجب    ال تتضمن ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة
إلى جنب مع القوائم المالیة السنویة المراجعة للصندوق للسنة المنتھیة في   م.  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱أن تتم قراءتھا جنباً 

النتائج المتوقعة ۲۰۲۱یونیو    ۳۰وبالتالي، قد ال تكون نتائج فترة الستة أشھر المنتھیة في   م بالضرورة مؤشراً على 
 م. ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱مالیة التي ستنتھي في للسنة ال

 
 أساس القیاس  -۳

على أساس التكلفة التاریخیة باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي ومبدأ   تم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة
 االستمراریة.

  
المتداولة وغیر   والمطلوباتال یوجد لدى الصندوق دورة تشغیل محددة بوضوح وبالتالي ال یتم عرض الموجودات  

المالي المركز  قائمة  وفقاً   والمطلوبات. بدال من ذلك، یتم عرض الموجودات  المختصرة  المتداولة بشكل منفصل في 
 ، ما لم یذكر خالف ذلك.دوالر أمریكيتم تقریب كافة المبالغ ألقرب ألف  لترتیب السیولة.



 صندوق األھلي للصكوك بالدوالر األمریكي  
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة) 

 
 المختصرة (غیر مراجعة)  األولیة  إیضاحات حول القوائم المالیة
 م ۲۰۲۱یونیو   ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 دوالر أمریكي (مالم یذكر غیر ذلك) ألف 
 

۷ 
 

 عملة العرضالعملة الوظیفیة و -٤
قیاس   المالیةیتم  القوائم  في  المدرجة  المختصرة  البنود  فیھا    باستخدام  األولیة  یعمل  التي  الرئیسیة  االقتصادیة  العملة 

وھي العملة الوظیفیة الدوالر األمریكي  باألولیة المختصرة  الصندوق ("العملة الوظیفیة"). یتم عرض ھذه القوائم المالیة  
 وعملة العرض الخاصة بالصندوق.

 
 التغیرات في شروط وأحكام الصندوق  -٥

 
 لم یقم مدیر الصندوق بإجراء أیة تعدیالت على شروط وأحكام الصندوق. ،خالل الفترة

  
 المحاسبیة الھامة  واالفتراضاتاألحكام والتقدیرات  -٦

في   تؤثر  التي  والتقدیرات واالفتراضات  األحكام  استخدام  اإلدارة  المختصرة من  األولیة  المالیة  القوائم  إعداد  یتطلب 
تطبیق السیاسات المحاسبیة وعلى المبالغ المبینة للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج  

التقدیرات. تتوافق االفتراض المحاسبیة الفعلیة عن ھذه  السیاسات  الصندوق في تطبیق  التي وضعھا مدیر  المھمة  ات 
للصندوق والمصادر الرئیسیة من عدم الیقین بالتقدیرات والمستخدمة في إعداد القوائم المالیة السنویة للسنة المنتھیة في 

 . م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱
 

 القیمة العادلة  تقدیر )أ
 

استالمھا مقابل بیع أصل ما أو دفعھا مقابل تحویل التزام ما ضمن معاملة منتظمة  القیمة العادلة ھي القیمة التي سیتم  
بین المشاركین في السوق بتاریخ القیاس. إن قیاس القیمة العادلة یستند إلى افتراضیة أن المعاملة لبیع األصل أو تحویل 

 االلتزام یتم في:
 
 السوق الرئیسیة لألصل أو االلتزام، أو 
 لتزاماتد سوق رئیسیة، في السوق األكثر فائدة للموجودات واالفي حال عدم وجو . 

         
یتم  توفرھا.  األداة، عند  لتلك  النشطة  السوق  في  المتداول  السعر  باستخدام  العادلة لألداة  القیمة  بقیاس  الصندوق  یقوم 

المطلوبات تتم بشكل متكرر وحجم كاٍف لتقدیم  اعتبار السوق على أنھا سوق نشطة إذا كانت معامالت الموجودات أو  
معلومات عن األسعار على أساس مستمر. یقوم الصندوق بقیاس األدوات المتداولة في السوق النشطة وفقاً لسعر السوق 

 ألن ھذا السعر یقارب بشكل معقول سعر البیع.
 

قییم تعمل على زیادة استخدام المدخالت  تأسالیب  في سوق نشط، فإن الصندوق یستخدم    متداولإذا لم یكن ھناك سعر  
ذات الصلة وتقلیل استخدام المدخالت غیر القابلة للرقابة. یتضمن أسلوب التقییم المختار جمیع العوامل   قابلة للمالحظةال

یمة  التحویل بین مستویات القبإثبات  الصندوق    قومالتي یأخذھا المشاركون في السوق في االعتبار عند تسعیر المعاملة. ی
 العادلة في نھایة فترة إعداد التقاریر التي حدث خاللھا التغییر. 

 
 

  



 صندوق األھلي للصكوك بالدوالر األمریكي  
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة) 

 
 المختصرة (غیر مراجعة)  األولیة  إیضاحات حول القوائم المالیة
 م ۲۰۲۱یونیو   ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 دوالر أمریكي (مالم یذكر غیر ذلك) ألف 
 

۸ 
 

 ) یتبع( والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامةاألحكام    -٥
 

 (یتبع)   تقدیر القیمة العادلة )أ
 

 إن مستویات التسلسل الھرمي للقیمة العادلة ھي كما یلي:
المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات وااللتزامات المماثلة التي یمكن : األسعار المتداولة (غیر  ۱المستوى   •

 الحصول علیھا في تاریخ القیاس.
: المدخالت بخالف األسعار المدرجة التي تم إدراجھا تحت المستوى األول والتي یمكن مالحظتھا  ۲المستوى   •

 للموجودات وااللتزامات بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة. 
 مدخالت تمثل مدخالت غیر قابلة للمالحظة للموجودات أو المطلوبات.: ۳المستوى  •

المستوى   عند  الخسارة  أو  الربح  خالل  من  العادلة  بالقیمة  قیاسھا  یتم  التي  االستثمارات  بتصنیف  الصندوق   ۲قام 
، لم یتم إجراء أي تحویل الفترةلتسلسل الھرمي للقیمة العادلة. خالل  لوفقاً    ۱الصكوك عند المستوى    فيواالستثمارت  

للموجودات   بالنسبة  الخسارة.  أو  الربح  خالل  من  العادلة  بالقیمة  لالستثمارات  العادلة  للقیمة  الھرمي  التسلسل  في 
قارب بشكل معقول قیمتھا  والمطلوبات األخرى مثل النقد وما في حكمھ واألرصدة  الدائنة األخرى، فإن القیم الدفتریة ت

 العادلة. 
 

 االفتراضات وتقدیرات عدم التأكد  ب )

 قیاس مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
 بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرإن قیاس مخصص خسارة االئتمان المتوقع للموجودات المالیة المقاسة  

 یتطلب استخدام نماذج معقدة وافتراضات ھامة حول الظروف االقتصادیة المستقبلیة والسلوك االئتماني.
 

 :ئتمان المتوقعة، مثلھناك عدد من األحكام الھامة المطلوبة أیًضا في تطبیق المتطلبات المحاسبیة لقیاس خسارة اإل
 ئتمان؛تحدید معاییر الزیادة الكبیرة في مخاطر اإل •
 ئتمان المتوقعة؛خسارة اإل النماذج المناسبة واالفتراضات لقیاس ختیارإ •
 تحدید العدد والوزن النسبي للسیناریوھات المستقبلیة لكل نوع من أنواع المنتجات / األسواق وما یرتبط بھا من •

 خسارة ائتمان متوقعة؛ و
 ئتمان المتوقعة.خسارة اإل إنشاء صندوق للموجودات المالیة المماثلة ألغراض قیاس •

  



 صندوق األھلي للصكوك بالدوالر األمریكي  
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة) 

 
 المختصرة (غیر مراجعة)  األولیة  إیضاحات حول القوائم المالیة
 م ۲۰۲۱یونیو   ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 دوالر أمریكي (مالم یذكر غیر ذلك) ألف 
 

۹ 
 

 ة الھام ةالسیاسات المحاسبی -۷
 

تتماشى السیاسات المحاسبیة الھامة المطبقة عند إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة مع تلك المستخدمة عند 
 م. ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱إعداد القوائم المالیة السنویة المراجعة للسنة المنتھیة في 

 
للتقریر المالي الجدیدة وتفسیرات لجنة المعاییر الدولیة للتقریر المالي والتعدیالت علیھا المطبقة  المعاییر الدولیة   )أ

 بواسطة الصندوق 
 ۱أصبحت التعدیالت على المعاییر المحاسبیة والتفسیرات أدناه قابلة للتطبیق لفترات التقاریر السنویة التي تبدأ في  

 .للصندوقالمالیة  القوائم أن التعدیالت لیس لھا تأثیر جوھري على  الصندوق مدیرقدر . م۲۰۲۱ینایر 
 

 المعاییر / التفسیرات والتعدیالت 
 ۱۹ -امتیازات اإلیجار ذات الصلة بـ كوفید   - ۱٦  المعیار الدولي للتقریر الماليالتعدیالت على 

،    ۷  والمعیار الدولي للتقریر المالي،    ۳۹  المحاسبة الدوليمعیار  ،    ۹  المعیار الدولي للتقریر الماليتعدیالت على  ال
  -   تصحیح المؤشر المرجعي لمعدل الفائدة    -  ۱٦والمعیار الدولي للتقریر المالي    ٤  والمعیار الدولي للتقریر المالي

 ۲المرحلة  
 

 المعاییر الصادرة ولكنھا غیر ساریة بعد )ب
ساریة المفعول بعد وذلك حتى تاریخ إصدار القوائم المالیة للصندوق. ویعتزم  فیما یلي المعاییر الصادرة ولكنھا غیر  

 الصندوق تطبیق ھذه المعاییر عندما تصبح ساریة المفعول.

 المعاییر / التفسیرات والتعدیالت 

 
 

 البیان 

اعتباراً   مفعولھا  یسري 
في   تبدأ  التي  الفترات  من 

 أو بعد التاریخ التالي 
تكلفة : العقود المتوقع خسارتھا ۳۷تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي 

 إتمام العقد
 م ۲۰۲۲ینایر  ۱

،   ۱الدولي للتقریر المالي  یارتعدیالت على المع
، وأمثلة   ۹والمعیار الدولي للتقاریر المالیة  

توضیحیة مصاحبة للمعیار الدولي للتقریر المالي  
 ٤۱ومعیار المحاسبة الدولي  ۱٦

التحسینات السنویة على المعاییر 
الدولیة للتقریر المالي لألعوام  

۲۰۱۸ - ۲۰۲۰ 

 م ۲۰۲۲ینایر  ۱

 م ۲۰۲۲ینایر  ۱ الَمراجع حول إطار المفاھیم ۳ الدولي للتقریر الماليالتعدیالت على المعیار 
تصنیف المطلوبات كمتداولة   ۱تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي 

 غیر متداولةو
 م ۲۰۲۳ینایر  ۱

 م ۲۰۲۳ینایر  ۱ عقود التأمین  ۱۷المعیار الدولي للتقریر المالي 
 م ۲۰۲۳ینایر  ۱ تعریف التقدیرات المحاسبیة  ۸تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي 
والمعیار  ۱تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي 

 ۲الدولي للتقریر المالي 
االفصاح عن السیاسات 

 المحاسبیة 
 م ۲۰۲۳ینایر  ۱

  ۱۰المعیار الدولي للتقریر المالي  تعدیالت على
   ۲۸معیار المحاسبة الدولي 

بین   بیع أو مساھمة الموجودات-
 المشترك  مشروعو الالمستثمر أ

/  یارياالخت طبیقمتاح للت
سریان مؤجل إلى  التاریخ 

 أجل غیر مسمى
 

 تأثیراً ھاماً على القوائم المالیة للصندوق.إن المعاییر المعدلة والتفسیرات الواردة أعاله ال یُتوقع أن یكون لھا 
  



 صندوق األھلي للصكوك بالدوالر األمریكي  
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة) 

 
 المختصرة (غیر مراجعة)  األولیة  إیضاحات حول القوائم المالیة
 م ۲۰۲۱یونیو   ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 دوالر أمریكي (مالم یذكر غیر ذلك) ألف 
 

۱۰ 
 

 النقد وما في حكمھ  -۸
 

 . جید ائتماني تقییم ذویتمثل في األرصدة البنكیة المحتفظ بھا لدى بنك محلي 
 

 استثمارات  -۹
 

 اإلیضاح

 یونیو   ۳۰
 م ۲۰۲۱
 )مراجعة(غیر 

دیسمبر  ۳۱
 م ۲۰۲۰

 (مراجعة)
    
 ۳٬۲۱٦ ۲٬٦۱٦ أ خالل الربح أو الخسارة ستثمارات مقاسة بالقیمة العادلة من ا
 ۱۳٬۷۹۱ ۱٤٬٦۸۳ ب ستثمارات مقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ا
  ۱۷٬۲۹۹ ۱۷٬۰۰۷ 

 
 بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مقاسة استثمارات  -أ
 

 ما یلي:  ۹الخسارة وفقاً للمعیار الدولي للتقریر المالي  تتضمن االستثمارات المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو  
  

 
 یونیو  ۳۰

 م ۲۰۲۱
 )مراجعة(غیر 

دیسمبر  ۳۱
 م ۲۰۲۰

 (مراجعة)
   

 ۳٬۲۱٦ ۲٬٦۱٦ طرف ذا عالقة  – صندوق األھلي المتنوع بالدوالر األمریكي
 

 ستثمارات مقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ا -ب 
 

ما   ۹تتضمن االستثمارات المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وفقاً للمعیار الدولي للتقریر المالي 
 یلي:

 
 یونیو  ۳۰

 م ۲۰۲۱
 )مراجعة(غیر 

دیسمبر  ۳۱
 م ۲۰۲۰

 مراجعة
   

 ۱۳٬۷۹۱ ۱٤٬٦۸۳ استثمارات في صكوك 
 --  -- یخصم: مخصص خسارة االئتمان المتوقعة 

 ۱۳٬۷۹۱ ۱٤٬٦۸۳ صافي االستثمارات في صكوك
 

  



 صندوق األھلي للصكوك بالدوالر األمریكي  
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة) 

 
 المختصرة (غیر مراجعة)  األولیة  إیضاحات حول القوائم المالیة
 م ۲۰۲۱یونیو   ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 دوالر أمریكي (مالم یذكر غیر ذلك) ألف 
 

۱۱ 
 

 معامالت الوحدات -۱۰
 

 تتكون مما یلي:  الفترةمعامالت الوحدات خالل 

 

ي  المنتھیة ف  للفترة
 یونیو  ۳۰

 م ۲۰۲۱ 
  "باآلالف "الوحدات

 المنتھیة في  للفترة
 یونیو  ۳۰

 م ۲۰۲۰ 
 "باآلالف"الوحدات 

  
    

 ۱٤٬۲٥۲  ۱۳٬۷٤۲ (مراجعة) الفترةالوحدات في بدایة 
    

 ۲۹٤  ۱٬۰٦٤ صدرةالوحدات الم
    

 ) ٦۲۲(  (۷٦٦) الوحدات المستردة
    

 ) ۳۲۸(  ۲۹۸   الفترةفي الوحدات خالل  )النقص ( الزیادة / صافي
 ۱۳٬۹۲٤  ۱٤٬۰٤۰ (غیر مراجعة)  الفترةالوحدات في نھایة 

 
في   أكبر  م۲۰۲۱یونیو    ۳۰كما  فإن  أكبر  م۲۰۲۰(  وحدات  مالكي   ٥،  :  م ۲۰۲۰یونیو    ۳۰(  ٪ ۷۳٫٦۲یمثلوا    ) ٥: 
 ) من وحدات الصندوق.٪۷۱٫٥٦

 
 تھا وأرصدمع األطراف ذات العالقة معامالت ال -۱۱

 
السیطرة على الطرف اآلخر أو  یتم اعتبار األطراف على أنھا أطراف ذات عالقة إذا كان ألحد األطراف القدرة على  

ممارسة التأثیر الھام على الطرف اآلخر عند اتخاذ القرارات المالیة والتشغیلیة. إن األطراف ذات العالقة للصندوق  
تتكون من مدیر الصندوق، ومجلس إدارة الصندوق، والصنادیق التي یدیرھا مدیر الصندوق، والبنك األھلي السعودي 

 ي في مدیر الصندوق.بصفتھ المساھم الرئیس
 

 مصروفات أخرىالدارة واإلأتعاب 
یدار الصندوق من قبل مدیر الصندوق. یحتسب الصندوق أتعاب إدارة بشكل یومي مقابل ھذه الخدمات حسبما یحدده  

الیومیة في السنة من حقوق ملكیة الصندوق    ٪۰٫۷٥مدیر الصندوق، بحیث ال تتجاوز المعدل األقصى السنوي بواقع  
 كما ھو منصوص علیھ في أحكام وشروط الصندوق.

 
كما یحق لمدیر الصندوق استرداد المصروفات المنفقة نیابةً عن الصندوق والمتعلقة بأتعاب المراجعة والتدقیق وأتعاب 

مصروفات الحفظ واالستشارات ومصروفات معالجة بیانات واألتعاب األخرى المماثلة. یقتصر الحد األعلى لمبلغ ھذه ال
أیام    ٪۰٫٥الذي یستطیع مدیر الصندوق استرداده من الصندوق على نسبة   في السنة من حقوق ملكیة الصندوق في 

مدیر  یتحملھا  التي  الفعلیة،  قیمتھا  أساس  على  الصندوق  مدیر  قبل  من  المصروفات  ھذه  استرداد  تم  المعنیة.  التقییم 
 الصندوق.

 
  



 صندوق األھلي للصكوك بالدوالر األمریكي  
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة) 

 
 المختصرة (غیر مراجعة)  األولیة  إیضاحات حول القوائم المالیة
 م ۲۰۲۱یونیو   ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 دوالر أمریكي (مالم یذكر غیر ذلك) ألف 
 

۱۲ 
 

 (یتبع)  تھاوأرصدمع األطراف ذات العالقة معامالت ال -۱۱
 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة 
 

، دخل الصندوق في المعامالت التالیة مع األطراف ذات العالقة في سیاق األعمال االعتیادیة. تم تنفیذ ھذه  الفترةخالل  
معامالت األطراف ذات الصلة من  المعامالت على أساس شروط وأحكام الصندوق المعتمدة. تتم الموافقة على جمیع  

 قبل مجلس إدارة الصندوق.
 

 الرصید كما في  مبلغ المعامالت طبیعة المعامالت الطرف ذو العالقة
  

 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱
 یونیو   ۳۰ 

 م ۲۰۲۱
 دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۲۰
 (مراجعة) (غیر مراجعة)    

 --  -- ٦۲ ٦٥ أتعاب إدارة شركة األھلي المالیة 
     

مصروفات مدفوعة  
 --  -- ۲۰ ۲٦ بالنیابة عن الصندوق

      
 

   ۱۹ –كوفید فیروس تأثیر  -۱۲
 

ــھد  ۱۹-ال تزال جائحة فیروس كورونا ("كوفید ــواق العالمیة حیث أن العدید من المناطق الجغرافیة تشـ ") تعطل األسـ
ــابقاً على   ــیطرت ســ ــي الفیروس من خالل إجراءات موجات متعددة من العدوى على الرغم من أنھا كانت قد ســ تفشــ

احترازیة ـصارمة. مثل فرض قیود على الـسفر وعملیات اإلغالق وقواعد التباعد االجتماعي الـصارمة.  ومع ذلك، فقد 
تمكنت حكومة المملكة العربیة السـعودیة من السـیطرة بنجاح على تفشـي الفیروس حتى اآلن. تسـیر حملة التطعیم التي 

 قدم وساق ومن المتوقع أن یتم تحصین الغالبیة العظمى من سكان المملكة في المستقبل القریب. تقوم بھا الحكومة على
 

ــاد الكلي والجزئي الناتجة عن كوفید  ــندوق بتقییم كالُ من تحدیات االقتصـ ــتمر مدیر الصـ والتي قد   ۱۹ –ومع ذلك یسـ
 تظھر اثارھا لبعض الوقت ویراقب عن كثب تعرضاتھ للمخاطر.

 
 آخر یوم للتقییم   -۱۳

 ).م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱: م۲۰۲۰( م۲۰۲۱و  نییو ۳۰ھو للفترة   تقییم  لآخر یوم ل
 

 اعتماد القوائم المالیة -۱٤
 

أغسطس    ۱٦ الموافق    ھـ۱٤٤۳  محرم  ۸  الصندوق بتاریخ  من قبل مدیر  األولیة المختصرة  تم اعتماد ھذه القوائم المالیة  
 . م۲۰۲۱
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