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None ال يوجد 

Investment Activities أنشطة االستثمار 

During the first half of 2018, the fund have seen investment 
activities related to benefit from the inclusion of Saudi Arabia 
to the FTSE & MSCI global emerging market indices. 

 ترقية من لالستفادة االستثمارية األنشطة بعض الصندوق شهد م،2018 من األول النصف يف
 .الناشئة لألسواق وفوتسي ستانلي مورغان مؤشرات ضمن املالية السعودية السوق

Performance دا تقرير األ 

Fund Performance                         15.83% 
Benchmark Performance          17.33% 

  

 %15.83   أداء الصندوق
 %17.33   أداء املــــــــؤشــــــر

 

The fund underperformed the benchmark by 150 bps. أساس نقطة 150 بفارق املؤشر أداء عن الصندوق أداء اخنفض. 

Terms & Conditions Material Changes تغيرات حدثت في شروط وأحكام الصندوق 

- Updating the fund offering documents to include: Information 

Memorandum, Terms and Conditions and Summary of Key 

Information in line with the requirements of the amended 

Investment Funds Regulations.  

- Appointment of AlBilad Capital as the fund custodian. 

الـــــشــروط مــــذكرة املعلومات، تعديـــل مــسـتــنـدات الـصنــدوق لــــتشمـــل املســـتنــدات الـتــالــيـــة:  -
 الئحة صناديقوذلك الــتـــزاما مبتطــلبــات واألحــكـــام، ومــلـخـــــص املــعــلـــومـــــات الـــرئـيـســـة 

  لة.ــــدـــعـــار املــمــثــاالست
 تعيني شركة البالد لالستثمار )البالد املالية( كأمني حفظ للصندوق. -

Investments in other Investment Funds االستثمار في صناديق استثمارية أخرى 
The fund does not invest substantially in other investment 

funds. 
 استثمارية أخرى. صناديق يف كبري بشكل يستثمر لصندوق ملا

Special Commission عموالت خاصة 

No special commissions were received during the period .مل حيصل مدير الصندوق على أي عموالت خاصة خالل الفرتة 

Fund Manager Investment استثمارات مدير الصندوق 

The fund manager invests 23.43% of the fund units. 23.43 الصندوق وحدات في الصندوق مدير استثمارات تبلغ%. 

Financial Statements القوائم المالية 
 

http://www.alahlicapital.com/
http://www.alahlicapital.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صندوق األهلي المرن لألسهم السعودية
 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(  

 )غير مراجعة( القوائم المالية الموجزة األولية

 م2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 مـع 

 لحملة الوحدات الفحصتقرير 
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 صندوق األهلي المرن لألسهم السعودية 
 )مدار من قبل شركة األهلي المالية( 

 

  )غير مراجعة( الموجزة األوليةقائمة المركز المالي 

 م2018يونيو  30كما في 

 )مالم يذكر غير ذلك( ألف لاير سعودي

 

 إيضاح 

 يونيو 30
 م8201 

ديسمبر  31

 م7201

 يناير 1
 م2017 

     
     :الموجـودات

 5,299 524 849 8 نقد وما في حكمه
 115,468 127,986 150,090  9 استثمارات 

 -- 110 116  توزيعات أرباح مستحقة

 120,767 128,620 151,055  إجمالي الموجودات
     

     المطلـوبات:
 5 63 246  أرصدة دائنة أخرى

 120,762 128,557 150,809  العائدة لحملة الوحدات  قوق الملكيةح
 118,083 127,776 129,411 10 عدد الوحدات الصادرة باأللف 

     
 1.0227 1.0061 1.1653  )لاير سعودي(الواحدة  للوحدة –حقوق الملكية 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (16( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )

 ألولية.القوائم المالية الموجزة زأ من هذه جزءاً ال يتج
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 صندوق األهلي المرن لألسهم السعودية
 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 )غير مراجعة(الموجزة الشامل قائمة الدخل

 م2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )مالم يذكر غير ذلك( ألف لاير سعودي

 

 إيضاح 

يونيو  30

 م8201
 يونيو 30

 م7201
    

 2,546 3,548  دخل من توزيعات أرباح
أرباح محققة من قياس استثمارات بالقيمة العادلة من /)خسائر(  

 7,677 (2,314)  ربح والخسارةخالل قائمة ال
)خسائر(/ أرباح غير محققة من قياس استثمارات بالقيمة العادلة من 

  لربح والخسارةخالل قائمة ا
20,256 (7,338) 

 2,885 21,490  اإليراداتإجمالي 
    

 1,055 1,188  أتعاب إدارة
 -- 59  ضريبة قيمة مضافةمصروف 

 68 22  مصروفات إدارية
 13 13  أتعاب تدقيق شرعي

 12 9  أتعاب مهنية
 9 9  مكافأة أعضاء مجلس إدارة الصندوق

 4 4  أتعاب هيئة السوق المالية
 1,161 1,304  يليةإجمالي المصروفات التشغ

    
 1,724 20,186  الدخل للفترة

 -- --  الدخل الشامل للفترة
 1,724 20,186  إجمالي الدخل الشامل للفترة

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 (16( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )

 األولية. القوائم المالية الموجزةجزءاً ال يتجزأ من هذه 
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 سعوديةمرن لألسهم الصندوق األهلي ال
 )مدار من قبل شركة األهلي المالية( 

 غير مراجعة(الوحدات الموجزة )العائدة لحملة  حقوق الملكية التغيرات فيقائمة 

 م2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )مالم يذكر غير ذلك( ألف لاير سعودي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (16( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )

 األولية. الموجزةالقوائم المالية جزءاً ال يتجزأ من هذه 

 
 إيضاح

يونيو  30

 م2018
 يونيو 03

 م2017
    

 120,762 128,557  لفترةئدة لحملة الوحدات في بداية االعا حقوق الملكية
    

 1,724 20,186  الشامل للفترةالدخل إجمالي 
    

فترةعن المعامالت في الوحدات خالل ال حقوق الملكيةالزيادة في   10   

    
 41,064 5,719  متحصالت من وحدات مباعة

 (24,091) (3,653)  قيمة وحدات مستردة
  2,066 16,973 

 139,459 150,809  فترةالعائدة لحملة الوحدات في نهاية الحقوق الملكية 
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 رن لألسهم السعوديةصندوق األهلي الم

 الية( )مدار من قبل شركة األهلي الم

 

 )غير مراجعة( الموجزة التدفقات النقديةقائمة 
 م2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )مالم يذكر غير ذلك( ألف لاير سعودي

 

 

 
 م2018يونيو  30 إيضاح

يونيو  30

 م2017

    
 1,724 20,186  التدفقات النقدية من األنشـطة التشـغيلية:

    الدخل للفترة
    لـ:تسوية 

غير محققة من قياس استثمارات بالقيمة العادلة من خسائر(/ أرباح)

 ربح والخسارةخالل قائمة ال

 
(20,256) 7,338 

  (70) 9,062 
    التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 (30,373) (1,848)  ربح والخسارةالقيمة العادلة من خالل قائمة الاستثمارات مقاسة ب
 -- (6)  زيعات أرباح مستحقةتو

 188 183  أرصدة دائنة أخرى
 (21,123) (1,741)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التشـغيلية        

    
    التدفقات النقدية من األنشـطة التمويليــة:

 41,064 5,719  متحصالت من إصدار وحدات 
 (24,091) (3,653)  مدفوعات السترداد وحدات 

 16,973 2,066  صافي النقد المتوفر من األنشـطة التمويلية
    

 (4,150) 325  )النقص( في النقد وما في حكمه/الزيادة

 5,299 524 8 النقـد وما في حكمـه في بداية الفترة   

 1,149 849 8 النقـد وما في حكمـه في نهاية الفترة
 

 

 

 

 

 

 (16)إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 

 األولية. الموجزة الماليةالقوائم زءاً ال يتجزأ من هذه ج 



 رن لألسهم السعوديةصندوق األهلي الم
  )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 
 األولية  الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية
  م2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )مالم يذكر غير ذلك( ألف لاير سعودي
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 الصـندوق وأنشطته -1
)الصندوق( هو صندوق استثماري مفتوح متوافق مع أحكام  باللاير السعودي سهم السعوديةرن لألصندوق األهلي الم

اري للبنك األهلي التج الشريعة اإلسالمية، تتم إدارته بواسطة شركة األهلي كابيتال )مدير الصندوق(، شركة تابعة

ستثمار في الصناديق من لوائح اال 30وجب نص المادة )البنك( لصالح حملة وحدات الصندوق. تم تأسيس الصندوق بم

 .يةسوق المالالالصادرة عن هيئة 

 

م( 2005يونيو  28هـ )1426جمادي األول  21الصادر بتاريخ  2005-83-2رقم  يةسوق المالالوفقاً لقرار هيئة 

 :ل مدير الصندوق على نشاطات األوراق المالية التاليةيعم

 

 تغطية متعهدأ( 

 ب( الترتيب

 اإلدارة ج(

 د( تقديم المشورة

   هـ( الحفظ

 

نشطه لمحفظة متوافقة مع أحكام يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأس المال على المدى الطويل من خالل إدارة 

سيتم  ك،ذللن يقوم الصندوق بأي توزيعات لمالكي الوحدات. بدال من في سوق األسهم السعودية. الشريعة للشركات 

 ع أحكاممصناديق المرابحة المتوافقة  النقدي فيفائض الإعادة استثمار المكاسب الرأسمالية واألرباح. يمكن استثمار 

 الشريعة.

 

 م2014ديسمبر  29خ في تم الموافقة على أحكام وشروط الصندوق من هيئة السوق المالية بموجب خطابها المؤر

 م.2015يناير  12(. باشر الصندوق نشاطه في هـ1436ربيع األول  7)الموافق 

 

( 2006ديسمبر  24هـ )الموافق  1427ذي الحجة  3بتاريخ  2006-219-7يخضع الصندوق للوائح وفقا للقرار رقم 

 1437شعبان  16لسوق المال الصادر في لمجلس إدارة الهيئة العامة  1/61/2016كما تم تعديله بموجب القرار رقم 

 ( التي قدمت متطلبات تفصيلية لجميع الصناديق داخل المملكة العربية السعودية.2016مايو  23هـ )الموافق 

 

م بالضرورة مؤشراً على النتائج المتوقعة للسنة المالية 2018يونيو  30قد ال تكون نتائج فترة الستة أشهر المنتهية في 

 م.2018ديسمبر  31في التي تنتهي 
 

 

 

 

 

 

 

 



 رن لألسهم السعوديةصندوق األهلي الم
  )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 
 األولية  الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية
  م2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )مالم يذكر غير ذلك( ألف لاير سعودي
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 األساس المحاسبي -2
"التقرير المالي األولي" والمعتمد  34يتم إعداد هذه القوائم المالية الموجزة األولية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

ونيين نفي المملكة العربية السعودية، والمعايير والبيانات األخرى الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القا

واألحكام المعمول بها في نظام صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية، وشروط وأحكام الصندوق 

 .ومذكرة المعلومات

 
م وفقاً 2017ديسمبر  31قام الصندوق بإعداد وعرض القوائم المالية  النظامية لجميع الفترات حتى السنة المنتهية في 

ف عليها في المملكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. لمعايير المحاسبة المتعار

هي معدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية وللمعيار الدولي  2018يونيو  30إن هذه القوائم المالية للفترة المنتهية 

 المالية للمرة األولى(.، )تطبيق المعايير الدولية للتقارير 1للتقارير المالية 

 

التدفقات و المركز المالي، األداء الماليتم تقديم شرحاً، لكيفية تأثير التحول للمعاير الدولية إلعداد التقارير المالية على 

 .13النقدية للصندوق والمبينة في إيضاح 

 

 أساس القياس -3

التاريخية باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي ومفهوم على أساس التكلفة  القوائم المالية الموجزة األوليةتم إعداد هذه 

: استثمارات محتفظ بها للمتاجرة(، 2017االستمرارية، باستثناء االستثمارات التي تقاس من خالل الربح والخسارة )

 والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة.

  

ير غو موجودات والمطلوبات المتداولةغيل محددة بوضوح وبالتالي ال يتم عرض الال يوجد لدى الصندوق دورة تش

 والموجوداتيتم عرض الموجودات  ذلك،. بدال من األولية الموجزة ليالمركز الما المتداولة بشكل منفصل في قائمة

 ً  سيولة. الترتيب ل وفقا

 
 والنشاطملة العرض ع -4

التي يعمل فيها  للبلد االقتصادية الرئيسية العملةباستخدام األولية الموجزة القوائم المالية قياس البنود المدرجة في  يتم

العملة الوظيفية وعملة العرض  وهي السعوديباللاير القوائم المالية الصندوق )"العملة الوظيفية"(. يتم عرض هذه 

 .الخاصة بالصندوق

 
 التغيرات في شروط وأحكام الصندوق -5

راء بعض التعديالت على شروط وأحكام الصندوق. ، قام مدير الصندوق بإج 2018يونيو  30خالل الفترة المنتهية في 

 .إن التغيير الرئيسي في الشروط واألحكام يتعلق بتعيين شركة البالد المالية كجهة حافظه مستقلة
 

م. قام مدير الصندوق بإخطار 2018مارس 12المؤرخ فيبالتعديالت بموجب خطابها  هيئة سوق المال إخطار تم

مارس  22وتم تنفيذ التغييرات من  م2018مارس 12بموجب خطابه المؤرخ في  حملة الوحدات بتلك التغييرات

 .م2018

 

 



 رن لألسهم السعوديةصندوق األهلي الم
  )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 
 األولية  الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية
  م2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )مالم يذكر غير ذلك( ألف لاير سعودي
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 محاسبية مؤثرة وافتراضاتتقديرات  -6
 

ثر في والتي تؤ وتقديرات وافتراضاتيتطلب من اإلدارة القيام بإصدار أحكام  األولية الموجزة الماليةالقوائم  إعدادإن 

تائج الفعلية . قد تختلف النواإليرادات والمصروفاتينة للموجودات والمطلوبات تطبيق السياسات المحاسبية للمبالغ المب

ى بالتعديالت علاالعتراف  يتممراجعة التقديرات واالفتراضات الهامة على أساس مستمر.  التقديرات. تتمعن هذه 

  و أي سنوات مستقبليه متأثرة.خالل السنة التقديرات 

 

 تقدير القيمة العادلة (أ
ادلة هي القيمة التي سيتم استالمها مقابل بيع أصل ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما ضمن معاملة منتظمة القيمة الع

بين المشاركين في السوق بتاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة على افتراض أن المعاملة لبيع األصل أو تحويل 
 تحدث أيًضا: مطلوباتال
 أو المطلوبات، في السوق الرئيسي لألصل أو• 
  وق األكثر فائدة لألصول أو المطلوبات في الس الرئيسي،في غياب السوق • 
 

عندما يكون متاًحا، يقيس الصندوق القيمة العادلة لألداة باستخدام السعر المدرج في سوق نشط لذلك الصك. يعتبر 

قديم معلومات التسعير على أساس مستمر. السوق نشًطا إذا تمت معامالت األصل أو االلتزام بتكرار وحجم كافيين لت

 .، ألن هذا السعر معقول تقريبًا لسعر الخروج السوقيقيس الصندوق األدوات المدرجة في سوق نشط بسعر 
 

إذا لم يكن هناك سعر مقتبس في سوق نشط، فإن الصندوق يستخدم تقنيات تقييم تعمل على زيادة استخدام المدخالت 

تقليل استخدام المدخالت غير القابلة للرقابة. يتضمن أسلوب التقييم المختار جميع العوامل الملحوظة ذات الصلة و

التي يأخذها المشاركون في السوق في االعتبار عند تسعير المعاملة. يدرك الصندوق التحويل بين مستويات القيمة 

 العادلة في نهاية فترة إعداد التقارير التي حدث خاللها التغيير.

 

 :ي التسلسل الهرمي للقيمة العادلة على المستويات التاليةيحتو

المدخالت من المستوى األول هي األسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للمطلوبات أو الموجودات  •

 المتطابقة التي يمكن للكيان الوصول إليها في تاريخ القياس؛

عار المدرجة ا ضمن المستوى األول والتي يمكن مالحظتها مدخالت المستوى الثاني هي مدخالت غير األس •

 للموجودات أو المطلوبات، بشكل مباشر أو غير مباشر ؛ و

 أو المطلوباتلألصل مالحظتها  ت ال يمكنمدخالهي لثالث ى المستوت امدخال •

 

تثماري صندوق االس لالستثمار فيمن خالل الربح والخسارة قام الصندوق بتصنيف التسلسل الهرمي للقيمة العادلة 

  .ضمن المستوى األول
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مبينة أدناه. وقد تم تطبيق هذه  األولية الموجزة القوائم الماليةإن السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد هذه 

ندما السياسات بشكل خاص ع خالف ذلك. تم تحديد يذكرما لم  المعروضة،بشكل ثابت على جميع الفترات السياسات 
 .2018يناير  1تكون هذه السياسات قابلة للتطبيق فقط بعد أو قبل 

 
 حكمه وما فينقد  7-1

البنك واالستثمارات قصيرة األجل ذات السيولة العالية والتي يمكن تحويلها  لدىحكمه؛ النقد  وما فييشتمل النقد 
حكمه  ما فيوالنقد يتضمن ة لمخاطر ضئيلة للتغيرات في القيمة. والتي تكون عرض محددهبسهولة إلى مبالغ نقدية 

 .بنكية أرصدة
 

 ذمم مدينة 7-2
مبدئياً بسعر  همميتم إثبات الذمم المدينة التجارية مبدئياً عند نشأتها. يتم قياس الذمم المدينة التجارية بدون مكون تمويل 

دائًما  . يتم قياس مخصص خسارة الذمم المدينةالفائدة الفعالة سعر المعاملة وبعد ذلك بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة
بدئيًا بسعر م مهمبمبلغ يعادل خسائر االئتمان المتوقعة مدى الحياة. يتم قياس الذمم المدينة التجارية بدون مكون تمويل 

 المعاملة.
 

 أدوات مالية 7-3
 المالية.المالية على الموجودات المالية والمطلوبات  األدواتتشمل 

 
واالستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  المالية من النقد وما في حكمه تتكون الموجودات

 وأرباح التوزيعات النقدية المستحقة. تتكون المطلوبات المالية من ذمم دائنة أخرى.
 

 المعايير المحاسبية المتعارف عليها )سابقا( لسياسة بموجبا 7-3-1
 
المحاسبية  المعاييربين  متوافقالتوجيه المحاسبي فيما يتعلق باإلثبات المبدئي للموجودات والمطلوبات المالية  إن

 :. وهذا كما يلي9والمعايير الدولية للتقارير المالية رقم المتعارف عليها 
 

 المبدئي والقياس االعتراف( أ
 

تصبح المنشأة طرفًا في األحكام التعاقدية لألداة. يسجل الصندوق يتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية عندما 
 استثماراته في أدوات حقوق الملكية في "يوم التداول."

 
في  ص،قبالزيادة أو النيقيس الصندوق الموجودات المالية أو المطلوبات المالية بالقيمة العادلة  المبدئي، اإلثباتعند 

، تكاليف المعاملة المتزايدة ةالربح أو الخسار خاللحالة أصل مالي أو التزام مالي غير مدرج بالقيمة العادلة من 
، مثل الرسوم والعموالت. يتم إدراج المالية المطلوباتإلى اقتناء أو إصدار الموجودات المالية أو  والعائدة مباشرة

م يتوالربح أو الخسارة  خالللوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من الموجودات المالية والمط معامالتتكاليف 
 الموجزة.تسجيلها كمصروف في قائمة الدخل الشامل 
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 )تابع( أدوات مالية 7-3

 

 )تابع( المعايير المحاسبية المتعارف عليها )سابقا( السياسة بموجب 7-3-1

 

 ب( التصنيف

 

 :المالية على النحو التالي قام الصندوق بتصنيف الموجودات ،2017ديسمبر  31بالنسبة للفترات المالية المنتهية في 

 

 محتفظ بها للمتاجرة

لقصير. و إعادة الشراء على المدى ابشكل أساسي لغرض البيع أ ،م شراء االستثمارات المصنفة كمحتفظ بها للمتاجرةيت

يتم قياس األوراق المالية المحتفظ بها للمتاجرة الحقاً بالقيمة العادلة ويتم إدراج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن التغير 

 في الفترة التي ينشأ فيها. الموجزة ملعادلة ضمن قائمة الدخل الشافي القيمة ال

 

بعد االعتراف المبدئي، يتم قياس االستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة بالقيمة العادلة ويتم إثبات أي تغير في القيمة 

 العادلة في قائمة الدخل الشامل الموجزة للفترة التي تنشأ فيها

 

  9تقارير المالية رقم السياسات المحاسبية بموجب المعيار الدولي لل 7-3-2

 

 "األدوات المالية" الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية 9اعتمد الصندوق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
، والذي أدى إلى تغييرات في السياسات المحاسبية والتعديالت 2018يناير  1مع تاريخ التحول في  2014في يوليو 

تغيرات في السياسات المحاسبية وتعديالت على المبالغ المدرجة ال  .ها سابقاً في القوائم الماليةعلى المبالغ المعترف ب

 سابقاً في القوائم المالية الموجزة األولية.

 

والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  9وفقًا لما تسمح به األحكام االنتقالية في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

)أ((، اختار الصندوق عدم إعادة عرض أرقام المقارنة. تم إدراج أي تعديالت على القيم الدفترية  13)إيضاح  1 رقم

 .للموجودات والمطلوبات المالية في تاريخ االنتقال في رصيد األرباح المبقاة االفتتاحي للفترة الحالية

 

 صنف الصندوق موجوداته الماليةي (أ

 لربح أو الخسارة القيمة العادلة من خالل ا      
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 )تابع( أدوات مالية  7-3

 
  )تابع( 9تقارير المالية رقم السياسات المحاسبية بموجب المعيار الدولي لل 7-3-2

 
  متطلبات تصنيف أدوات حقوق الملكية موضحة أدناه:

 
 أدوات حقوق الملكية

دوات حقوق الملكية هي أدوات تستوفي تعريف حقوق الملكية من وجهة نظر المصدر ؛ أي األدوات التي ال تحتوي أ
 .لمصدراحقوق ملكية في دليل على وجود فائدة المبقاه  على التزام تعاقدي بالدفع، و

 
يقوم الصندوق بعد ذلك بقياس جميع االستثمارات في حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، 
باستثناء عندما يكون مدير الصندوق قد اختار، عند اإلثبات المبدئي، تعيين استثمار في حقوق الملكية بالقيمة العادلة 

االرباح والخسائر بالقيمة  يتم إثبات، االختيار جعة فيه عند استخدام هذابشكل ال رمن خالل الدخل الشامل اآلخر.
ذلك  بما في الدخل الشامل الموجز العادلة في في قائمة الدخل الشامل اآلخر و ال يتم إعادة تصنيفها الحقًا إلى قائمة

صل عن القيمة( بشكل منف عند البيع. ال يتم اإلفصاح عن خسائر االنخفاض في القيمة )وعكس خسائر اإلنخفاض في
التغيرات األخرى في القيمة العادلة. يتم إثبات توزيعات األرباح عندما تمثل عائد على هذه االستثمارات في قائمة 

 عندما يتم تحديد حق الصندوق في استالم المدفوعات.الدخل الشامل الموجزة 
 

 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة عند  م تصنيف االستثمارات في هذه الفئة على أنهايت

االعتراف األولي. قد يتم تعيين استثمار كاستثمار مدرج بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة من قبل اإلدارة في 
 )يشار إليه أحيانًا باسم "عدم تطابق المحاسبة"( والذي شكل متناقضاقص القياس أو االعتراف بحالة إلغاء أو تقليل تن

قد ينشأ من قياس الموجودات أو المطلوبات أو االعتراف باألرباح والخسائر في على أسس مختلفة. أو يتم إدارة 
العادلة، وفقاً  مجموعة من الموجودات المالية أو المطلوبات المالية أو كليهما ويتم تقييم أدائها على أساس القيمة

االستثمار ، ويتم توفير المعلومات حول المجموعة داخليًا على هذا األساس استراتيجية  الستراتيجية إدارة المخاطر أو 
 لموظفين اإلدارة العليا. 

 
 المالية ( تصنيف الموجوداتب
لمعايير المحاسبية لسبية السابقة وفقًا المالية وفقًا للسياسات المحا ة القياس والقيمة الدفترية للموجوداتفئ لتغير فيا

 :على النحو التالي 2018يناير  1في  9والمعايير الدولية للتقارير المالية رقم  المتعارف عليها )سابقا(
 

المتعارف عليها المعايير المحاسبية  
 )سابقا(

 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 القيمة الدفترية سفئة القيا القيمة الدفترية فئة القياس 
     الموجودات المالية

القيمة العادلة من  استثمارات 
الربح خالل 

والخسارة )محتفظ 
 بها للمتاجرة(

 
127,986 

القيمة العادلة من 
خالل الربح 

 والخسارة 

 
127,986 

 
 في الجدول أعاله.المذكورة عدا عن  ةتغييرات في الموجودات الماليأي ال توجد 

 رات على التصنيف والقياس للمطلوبات المالية.ال توجد تغيي
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  )تابع( 9تقارير المالية رقم السياسات المحاسبية بموجب المعيار الدولي لل 7-3-2

 

تقارير معيار الدولي إلعداد الإلى الالمتعارف عليها لمعايير المحاسبية ( التسوية بين أرصدة قائمة المركز المالي من ج

 9المالية 

 

أجرى الصندوق تحليالً مفصالً لنماذج أعماله إلدارة الموجودات المالية وتحليل خصائص التدفقات النقدية الخاصة 

للحصول على معلومات أكثر تفصيالً فيما يتعلق بمتطلبات التصنيف  أ((7.3.2به. يرجى الرجوع إلى اإليضاح 

 .9الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  الجديدة للمعيار

 

لمعايير لمن تصنيفها السابق وفئة قياسها وفقًا  ،المالية الجدول التالي بالتسوية بين القيم الدفترية للموجوداتيقوم 

ي لإلى فئات القياس الجديدة الخاصة بها عند االنتقال إلى المعيار الدوالمتعارف عليها )سابقا(المحاسبية المعايير 

 .. لم تكن هناك تغييرات في تصنيف وقياس المطلوبات المالية2018يناير  1في  9للتقارير المالية رقم 

 

لمعايير ا 

المحاسبية 

 يهاالمتعارف عل

 )سابقا(

القيمة الدفترية 

ديسمبر  31

 م2017

المعيار الدولي  إعادة قياس إعادة تصنيف

للتقارير المالية 

 9رقم 

القيمة الدفترية 

يناير  1

 م2018

استثمارات محتفظ بها 

 للمتاجرة

    

استثمارات محتفظ بها 

 للمتاجرة

127,986 (127,986) -- -- 

استثمارات مقاسة بالقيمة 

من خالل الربح أو العادلة 

 الخسارة

-- 127,986 -- 127,986 

 

 االستبعاد 7-4

 

يتم استبعاد األصول المالية ، أو جزء منها، عندما تنتهي صالحية الحقوق التعاقدية الستالم التدفقات النقدية من 

( ال يقوم 2ة ، أو )( يقوم الصندوق بتحويل جميع مخاطر ومزايا الملكي1الموجودات ، أو عندما يتم تحويلها وإما )

الصندوق بنقل أو االحتفاظ بجميع مخاطر ومزايا الملكية إلى حد كبير ، ولم يحتفظ الصندوق بالسيطرة. عند استبعاد 

 .الموجودات المالية ، يتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية لألصل والمبلغ المستلم في قائمة الدخل الشامل
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 المطلوبات المالية 7-5

 

أو  مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح لتكلفة المطفأة ما لم يكن لديه مطلوباتيصنف الصندوق مطلوباته المالية با

تهاء من التزاماته التعاقدية أو إلغاؤها أو ان لمطلوبات المالية عندما يتم تحريرهالخسارة. يستبعد الصندوق االعتراف با

  صالحيتها.

 

 المقاصة 7-7

اء مقاصة بين مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي الموجزة يتم إجر 

جراء مقاصة لتلك المبالغ المدرجة وكذلك عندما يكون لدى الشركة نية لتسويتها إلفقط عند وجود حق نظامي ملزم 

 واحد.  على أساس الصافي أو بيع الموجودات لتسديد المطلوبات في آن

 

 المستحقات وذمم دائنة أخرى 7-7

يتم إثبات المصروفات المستحقة والذمم الدائنة األخرى مبدئيًا بالقيمة العادلة ويتم قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام 

 .الفائدة الفعالةطريقة معدل 

 

 المخصصات 7-8

التزام حالي قانوني أو تعاقدي يمكن تقدير صندوق ال يتم االعتراف بالمخصص إذا ظهر نتيجة ألحداث سابقة أن لدى

تقدير اء يمكن إجرمبلغه بشكل موثوق ومن المحتمل أن يتطلب تدفقات خارجة لمنافع اقتصادية لتسوية هذا االلتزام و

 موثوق للمبلغ المدفوع. ال يتم إثبات المخصص لخسارة التشغيل المستقبلية.

 

  للوحدة الواحدةحقوق الملكية  7-9

 

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

قوق حالصندوق مفتوح لالشتراك واسترداد الوحدات في كل يوم عمل سعودي. يتم احتساب  في كل يوم عمل سعودي.

ات المدرجة في قائمة المركز المالي على عدد الوحدات العائدة إلى مالكي الوحدحقوق الملكية لكل وحدة بقسمة الملكية 

 .القائمة في نهاية الفترة

 

 الضرائب / الزكاة 7-10

 

هذه القوائم في لهذا االلتزام مخصص إدراج أي ال يتم ام على مالكي الوحدات، بالتالي لتزكاة هي الزائب / الضرإن ا

 . األولية الموجزة المالية
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 إثبات إيرادات 7-11

 

إثبات اإليرادات إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل تدفق المنافع االقتصادية إلى الصندوق ويمكن قياس اإليرادات يتم 

تثناء اسبصورة موثوق بها، بغض النظر عن موعد السداد. يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم، 

  .الخصومات والضرائب والحسومات

توزيعات  يتم إثبات إيرادات التكلفة.ح والخسائر المحققة من االستثمارات المباعة على أساس متوسط يتم تحديد األربا

األرباح في قائمة الدخل الشامل الموجزة في التاريخ الذي يتم فيه إثبات الحق في إعادة الدفع. يتم إثبات الزيادة أو 

الدخل  والمالية كاختالف في القيمة العادلة لالستثمار في قائمة النقصان بين التكلفة والقيمة السوقية لمحفظة االستثمار

 الشامل الموجزة.

 

 2018يناير  1 – 15وفقا للمعايير الدولية العداد القوائم المالية  7-11-1

نموذًجا واحدا شامل للمحاسبة عن اإليرادات الناتجة عن العقود مع  15يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

العمالء ويحل محل التوجيه الحالي للمحاسبة عن اإليرادات، والذي يوجد حاليًا في العديد من المعايير والتفسيرات 

لم ينتج عنه أي تغيير في  15ضمن المعايير الدولية للتقارير المالية. إن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 السياسة المحاسبية للصندوق
 

 ي حكمهما فالنقد و -8
 يتمثل في األرصدة البنكية المحتفظ بها لدى بنك تجاري.

 

  ستثماراتا -9
 استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة /استثمارات محتفظ بها للمتاجرة 
 

 حسب القطاع ملخصة فيما يلي:  االستثمارات المقاسة باقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةكونات م

 2018يونيو  30 

 القطاع 

من قيمة  %

 القيمة العادلة التكلفة االستثمار اإلجمالية

    
  56,412  44,216  37.59 خدمات مصرفية ومالية
  50,880   41,999  33.90 صناعات بتروكيماوية
  13,446   13,236  8.96 مواد غذائية وزراعة

  7,625   6,448  5.08 االتصاالت وتقنية المعلومات
  7,363   7,135  4.91 وسائل االعالم

  7,327   5,238  4.88 استثمارات صناعية
  7,037   7,472  4.68 المواصالت

 100 125,744 150,090 
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 )تابع( استثمارات  -9
 

 م 2017ديسمبر  31 

 القطاع 

من قيمة  %

 القيمة العادلة التكلفة االستثمار اإلجمالية

    
 28,503 26,555 22.27 صناعات بتروكيماوية

 28,345 24,455 22.15 خدمات مصرفية ومالية
 14,680 15,276 11.47 التامين

 13,341 15,289 10.42 العقارات
 12,406 12,785 9.69 مواد غذائية وزراعة
 10,076 7,976 7.87 استثمارات صناعية

 5,932 5,547 4.63 المواصالت
 5,454  5,359 4.26 التجزئة

 5,034 5,383 3.93 الطاقة والخدمات
 4,215 5,271 3.31 السياحة الفندقية

    
 100 123,896 127,986 

 

 2017يناير  1 

 القطاع 

من قيمة  %

 القيمة العادلة التكلفة اإلستثمار اإلجمالية

    

    

 43,232 37,706 37.44 صناعات بتروكيماوية
 15,923 14,411 13.79 خدمات مصرفية ومالية

 13,546 11,468 11.73 لقطاع النق
 12,186 10,212 10.55 العقارات
 8,612 6,370 7.46 التجزئة

 8,343 7,379 7.23 االتصاالت وتقنية المعلومات
 7,150 6,047 6.19 التامين

 5,342 4,980 4.63 استثمارات صناعية
 1,134 1,056 0.98 مواد غذائية وزراعة

 100           99,629  115,468 
 

  



 رن لألسهم السعوديةصندوق األهلي الم
  )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 
 األولية  الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية
  م2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )مالم يذكر غير ذلك( ألف لاير سعودي

 

15 

 

 حدات معامالت الو   -10
 م تلخيص المعامالت في الوحدات خالل فترة الستة أشهر كما يلي:ت
 لفترة الستة 

 أشهر المنتهية
 يونيو 30في 

 م2018
 وحـــــــــدات

 )باآلالف(

 لفترة الستة
 أشهر المنتهية

 يونيو 30في 
 م 2017

 وحــــــدات
 )باآلالف(

   

 118,083 127,776 الوحدات في بداية الفترة 
 40,866 5,077 الوحدات المباعة 

   
 (24,233) (3,442) استرداد وحدات

 16,633 1,635 صافي الزيادة في الوحدات خالل الفترة 

 134,716 129,411 الوحدات في أخر المدة 
 

( من وحدات %61.2م: 2017) %91.14ثلوا تمم، فإن أكبر خمس حملة وحدات 2018يونيو  30كما في 

 .الصندوق

 
 عامالت و أرصدة أطراف ذات عالقةم -11

 

تعتبر األطراف ذات عالقة إذا كان لطرف القدرة للسيطرة على طرف آخر أو ممارسة تأثير هام علة طرف آخر 

 التخاذ قرارات مالية أو تشغيلية.

 

 طبيعة العالقة الطرف ذو العالقة

 مدير الصندوق شركة األهلي المالية

 ريك لمدير الصندوق ش البنك األهلي التجاري

 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 للطروحات األولية
ة وحداتحمل صندوق األهلي ألسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة  

 حملة وحدات شركة األهلي للتكافل
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 معامالت وأرصدة أطراف ذات عالقة )تابع(  -11
 

 أتعاب إدارية ومصروفات أخرى
يدار الصندوق من قبل مدير الصندوق. يحتسب الصندوق أتعاب إدارة بشكل يومي مقابل هذه الخدمات حسبما يحدده 

الصندوق ية حقوق الملكفي السنة من  %1.75مدير الصندوق، بحيث ال تتجاوز المعدل األقصى السنوي بواقع 
 اليومي كما هو منصوص عليه في أحكام وشروط الصندوق.

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

بلغ هذه الحفظ واالستشارات ومصروفات معالجة بيانات واألتعاب األخرى المماثلة. يقتصر الحد األعلى لم
الصندوق حقوق الملكية في السنة من  %1المصروفات الذي يستطيع مدير الصندوق استرداده من الصندوق على نسبة 

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

 أطراف ذات عالقةمعامالت مع 
دخل الصندوق في المعامالت التالية مع األطراف ذات العالقة في سياق األعمال االعتيادية. تم تنفيذ هذه  ،خالل السنة

المعامالت على أساس شروط وأحكام الصندوق المعتمدة. تتم الموافقة على جميع معامالت األطراف ذات الصلة من 
 قبل مجلس إدارة الصندوق.

 

 

 

 قيمة وحدات محتفظ بها مبلغ المعامالت طبيعة المعامالت ذو العالقةالطرف 
  

 م7201 م8201
 ونيوي 30

 م2018
ديسمبر  13

 م2017
      

   1,055 1,188 أتعاب إدارة شركة األهلي المالية
مصروفات مدفوعة  

بالنيابة عن 
 30,567 -- 105 116 الصندوق

      
صندوق األهلي متعدد 

 متحفظاألصول ال
   2,500  اشتراك للوحدات 
 12,418 14,382 --  استرداد للوحدات

      
صندوق األهلي متعدد 

 األصول المتوازن
   7,000  اشتراك للوحدات 
 16,547 19,164 --  استرداد للوحدات

      
صندوق األهلي متعدد 

 األصول للنمو
   1,500  اشتراك للوحدات 
 10,245 11,865 --  استرداد للوحدات

      
   --  اشتراك للوحدات  شركة األهلي للتكافل 

 149 173 --  استرداد للوحدات

صندوق األهلي للطروحات 
 األولية

   --  اشتراك للوحدات 
 1,404 1,626 562  استرداد للوحدات

      
صندوق األهلي ألسهم 

الشركات السعودية الصغيرة 
 والمتوسطة

   --  لوحدات اشتراك ل
 5,304 6,144 --  استرداد للوحدات
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 إدارة المخاطر المالية -12
 

 عوامل المخاطر المالية 12-1
 

ومخاطر  ،ومخاطر االئتمان ،إن أنشطة الصندوق تعرضه لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية: مخاطر السوق
 .السيولة ومخاطر التشغيل

 
ولية تحديد ومراقبة المخاطر. يشرف مجلس إدارة الصندوق على مدير الصندوق وهو يتحمل مدير الصندوق مسؤ

 .مسؤول في النهاية عن اإلدارة العامة للصندوق
 

على أساس الحدود الموضوعة من قبل مجلس إدارة الصندوق.  المراقبة والتحكم في المقام األوليتم تحديد مخاطر 
لمخاطر ل تحملهو ،ام الخاصة به التي تحدد استراتيجيات أعماله العامةيحتوي الصندوق على وثيقة الشروط واألحك

 .وفلسفة إدارة المخاطر العامة وملزمة باتخاذ إجراءات إلعادة توازن المحفظة بما يتماشى مع إرشادات االستثمار
 

 مخاطر السوق 12-1-1
 

 أ( مخاطر صرف العمالت األجنبية
 

ب قيمة التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في أسعار مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تقل
 .صرف العمالت األجنبية وتنشأ من األدوات المالية المقومة بالعملة األجنبية

 
 اللاير السعودي.ال يوجد لدى الصندوق أي مخاطر جوهرية متعلقة بالعمالت األجنبية حيث أن معظم معامالته 

 
 ارمخاطر األسع (ب
 
نتيجة لتغير أسعار السوق، سواء كانت تلك التغيرات نتيجة لعوامل مرتبطة  مالية أداةتمثل في مخاطر تذبذب قيمة ت

تنشأ مخاطر السعر بشكل  باألداة أو الجهة المصدرة لألداة أو عوامل تؤثر على جميع األدوات المتداولة في السوق.
لية المستقبلية التي يمتلكها الصندوق. يراقب الصندوق عن قرب حركة أساسي من عدم اليقين بشأن أسعار األدوات الما

 ألسهم.الدى الصندوق استثمارات في  ،الموجز أسعار استثماراته في األدوات المالية. وفقاً لتاريخ قائمة المركز المالي
 

حقوق الملكية ي غير محتمل معقول ف)نتيجة للتغير في القيمة العادلة لالستثمارات( بسبب ت حقوق الملكيةن التأثير على 
 :مع جميع المتغيرات األخرى المحتفظ بها ثوابت هي كما يلي ،لصندوق االستثمار

 
 م2017يناير  1 م2017ديسمبر  31 م2018يونيو  30 
       

 التأثير
على 

حقوق 
 الملكية

±10% ±15,009 ±10% ±12,799 ±10% ±11,547 
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 )تابع( إدارة المخاطر المالية   -12
 

 مخاطر االئتمان 12-1-2

 

مخاطر المتمثلة في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يتسبب في خسائر مالية للطرف اآلخر. يهدف هي ال

مدير الصندوق إلدارة مخاطر االئتمان، الحد من التعامل مع بعض األطراف، والتقييم المستمر للكفاءة المالية لبعض 

وق لمخاطر االئتمان متمثلة في القيمة الدفترية للنقد وما في األطراف. في تاريخ قائمة المركز المالي، يتعرض الصند

 باح مدينة.و توزيعات أر حكمه والذي يتمثل في النقد لدى البنوك المودع لدى بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني مرتفع

 

 مخاطر السيولة 12-1-3

 

 نقدية كافية لتسوية التزاماته بالكامل مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في عدم قدرة الصندوق على توليد موارد

 ً  .عند استحقاقها أو القيام بذلك فقط بشروط تكون غير مالئمة جوهريا
 

تنص شروط وأحكام الصندوق على االكتتاب في الوحدات واستردادها في كل يوم عمل سعودي، ومن ثم، فإنها 

ذه األيام. تتكون المطلوبات المالية للصندوق في تتعرض لمخاطر السيولة الخاصة باسترداد أموال حملة األسهم في ه

 المقام األول من الذمم الدائنة التي من المتوقع تسويتها خالل شهر واحد من تاريخ قائمة المركز المالي.

 

يقوم مدير الصندوق بمراقبة متطلبات السيولة من خالل التأكد من توفر أموال كافية للوفاء بأي التزامات عند نشوئها، 

ا من خالل االشتراكات الجديدة أو تصفية محفظة االستثمار أو عن طريق أخذ قروض قصيرة األجل من مدير إم

 الصندوق.

 

 مخاطر التشغيل 12-1-4

 

مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناتجة عن مجموعة متنوعة من األسباب المرتبطة إن 

لبنية التحتية التي تدعم أنشطة الصندوق سواء داخليًا أو خارجيًا لدى مقدم خدمة الصندوق بالعمليات والتكنولوجيا وا

ومن العوامل الخارجية األخرى غير االئتمان والسيولة والعمالت والسوق المخاطر مثل تلك الناشئة عن المتطلبات 

 .القانونية والتنظيمية

 

ن أجل تحقيق التوازن بين الحد من الخسائر المالية واألضرار يتمثل هدف الصندوق في إدارة المخاطر التشغيلية م

 .التي لحقت بسمعته في تحقيق هدفه االستثماري المتمثل في توليد عوائد لحاملي الوحدات
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 تبني المعايير الدولية للتقارير المالية للمرة األولى   -13
صندوق يتم إعدادها وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي أولية لل الموجزة أول قوائم مالية ،2كما هو موضح في ايضاح 

 .المعتمد في المملكة العربية السعودية 34رقم 
 

في إعداد هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة. عند إعداد  7تم تطبيق السياسات المحاسبية الواردة في إيضاح 
، وهو  2017يناير  1ز المالي االفتتاحي للصندوق في تم إعداد بيان المرك االولية،ت المالية الموجزة هذه البيانا

 )تاريخ تحويل الصندوق إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية(.
 

للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ًوفقا، عند إعداد البيانات المالية التي أدخلها المعيار الدولي للتقارير المالية 

للمعايير المحاسبية  ًالمالية المحددة وفقا قوائم المالية الموجزةفي ال ًالمبالغ المسجلة سابقال قام الصندوق بتعدي، 

ً لكيفية تأثير االنتقال  اشرح تم تقديم. المتعارف عليها )سابقا( لمعايير لمن مبادئ المحاسبة المتعارف عليها وفقا
مالي على الوضع المالي للصندوق واألداء ال لتقارير المالية إلى المعايير الدولية ل المحاسبية المتعارف عليها )سابقا(

 محدد في المالحظات التالية.
 

  أ( االعفاءات المطبقة
 

"اعتماد معايير التقارير المالية الدولية للمرة األولى" يتيح بعض  1إن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
لدولية للمرة األولى من التطبيق بأثر رجعي لمتطلبات معينة بموجب المعايير اإلعفاءات للشركات التي تبنت المعيار ا

وحيث أنه بالنسبة لمعلومات الفترة السابقة ، اختار الصندوق اإلعفاء من تطبيق المعيار  .الدولية إلعداد التقارير المالية
بأثر رجعي ؛ لذلك ، تم تقديم المعلومات  15ة والمعايير الدولية للتقارير المالي 9الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 .1وفقًا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  )سابقا( المقارنة وفقًا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها
 

كما أصدره مجلس معايير المحاسبة الدولية في يوليو  9طبق الصندوق المعيار الدولي إلعداد التقرير المالي رقم 
 .م، والذي نتج عنه تسويات للمبالغ المعترف بها سابقا في القوائم المالية2018يناير  1بتاريخ انتقال في  2014

 
ً لألحكام االنتقالية للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم  ، اختار الصندوق عدم إعادة 9كما هو مسموح وفقا

لى القيم الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية في تاريخ عرض أرقام المقارنة. تم إدراج أي تعديالت ع
( واحتياطيات أخرى للفترة الحالية. وبناًء على ذلك، 2018يناير  1االنتقال في الرصيد االفتتاحي لألرباح المبقاة )

. وبالتالي سابقا() عارف عليهاالمت ةمعايير المحاسبيللفإن البيانات المعروضة في فترات المقارنة تعكس المتطلبات وفقاً 
للسنة  9فهي غير قابلة للمقارنة مع البيانات المقدمة بموجب متطلبات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

. وبناًء على ذلك، بالنسبة إلقرارات اإليضاحات، فإن التعديالت الناتجة عن اإلفصاح 2018يونيو 30المنتهية في 
 .أيضا تم تطبيقها فقط على الفترة الحالية 7ي إلعداد التقارير المالية رقم عن المعيار الدول

 
تم إجراء التقييم التالي على أساس الحقائق والظروف الموجودة في تاريخ االنتقال إلى المعيار الدولي إلعداد التقارير 

 :9المالية رقم 
 
 لية ؛تحديد نموذج العمل الذي يتم بموجبه االحتفاظ بموجودات ما •
 تعيين وإلغاء التعينات السابقة لبعض األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.• 

 
 تقديرات

 
ً للهيئة 2017ديسمبر  31م و2017يناير  1إن التقديرات كما في  م تتوافق مع التقديرات في نفس التواريخ وفقا

 السعودية للمحاسبين القانونيين.
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 إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةآثار االنتقال 
 

في المملكة العربية السعودية إلى المعايير الدولية للتقارير )سابقا( إن االنتقال من معايير المحاسبة المتعارف عليها 
في  تالمالية ليس له أي تأثير جوهري على قائمة المركز المالي للصندوق، وقائمة الدخل الشامل، وقائمة التغيرا

  المنسوبة إلى مالكي الوحدات والتدفقات النقدية.حقوق الملكية 
 

 المعايير الصادرة والتي لم يتم تطبيقها  13-1
 

م مع إمكانية 2018يناير  1 ابتدأً بعدفيما يلي بيان بالمعايير الجديدة والتعديالت على المعايير المطبقة على السنوات 
 . االولية ةالمالي الماليةالقوائم المجموعة بالتطبيق المبكر لها عند إعداد هذه  التطبيق الحقا او المبكر ومع ذلك لم تقم

 
 االيجار عقود 16 المالية للتقرير الدولي المعيار (أ

 
للمستأجرين نموذج موحد للمحاسبة عن عقود اإليجار في قائمة المركز المالي.  16يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي 

راف باألصل المتعلق بحق االستخدام الذي يمثل حقه في استخدام األصل ذو الصلة باإلضافة يقوم المستأجر باالعت
إلى التزام اإليجار الذي يمثل التزامه بسداد دفعات اإليجار .توجد إعفاءات اختيارية لعقود اإليجار قصيرة األجل 

ي يستمر أ –مؤجر مشابهة للمعيار الحالي وعقود اإليجار ذات القيمة المنخفضة. تبقى طريقة المحاسبة المتبعة من ال
 المؤجرون في تصنيف عقود اإليجار كعقود إيجار تمويلي او تشغيلي.

 
 17محل التوجيهات الحالية لعقود االيجار بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي  16يحل المعيار الدولي للتقرير المالي 

تحديد ما إذا كان ترتيب ما يتضمن عقد إيجار،  4تقارير المالية عقود االيجار، وتفسيرات لجنة المعايير الدولية لل
تقييم   27الحوافز، وتفسير لجنة التفسيرات الدولية  -عقود اإليجار التشغيلي  15وتفسير لجنة التفسيرات الدولية 

 جوهر المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإليجار.
 

م مع السماح بالتبني المبكر للمنشات 2019يناير  1السنوية التي تبدأ من أو بعد إن هذا المعيار يسري مفعوله للفترات 
االيراد من العقود مع العمالء في أو قبل تاريخ التطبيق األولي للمعيار  15التي تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 .16الدولي للتقرير المالي 
 

 تحديد ما إذا كان الترتيب يتضمن عقد إيجار
 ، إختيار إما: 16يجوز للمجموعة عند التحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي       

 لعقد اإليجار لكافة عقودها، أو 16تطبيق تعريف المعيار الدولي للتقرير المالي  -
 تطبيق وسيلة عملية وعدم إعادة تقييم ما إذا كان العقد يمثل إيجار أو يحتوي على إيجار. -

 
 التحول

 
 كمستأجر إما تطبيق المعيار باستخدام: للصندوقيجوز 

 منهج األثر الرجعي، أو  -
 منهج األثر الرجعي المعدل مع وسائل عملية إختيارية. -

 
حاليا  تطبيق المعيار ستمرار على جميع عقود اإليجار. ويخطط الصندوق يقوم المستأجر بتطبيق الخيار با

نهج التحول الذي ستقوم بتطبيقه.بعد الصندوق  حدد يم. لم  2019اير ين 1مبدئيا في  16الدولي للتقرير المالي   
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 )تابع( االيجار عقود 16 المالية للتقرير الدولي المعيار (أ

 
كمؤجر إجراء أي تعديالت لعقود االجار التي تكون فيها مؤجرا بخالف مؤجر وسيط في عقد  ال يتطلب من الصندوق

  تأجير بالباطن.
 

  (م2017 –م 2015)دورة لمالیة اير رلیة للتقاولدالسنوية للمعايیر ت التعديالا ( ب

 

يوضح  -لمشتركة ت الترتيباا 11لمالي الي للتقرير ولدر المعيال واألعمااندماج ا 3لمالي الي للتقرير ولدر المعياا -

 .لألعماالتي تستوفي تعريف المشتركة ت العمليااحصصها في دة يازلشركة عن اريقة محاسبة ط

 

  .لمحتفظ بها سابقاًا لحصةس اقياد مشتركة فال يعاة حصل على( سيطر)أو ما ف رطحتفظ إذا ا •

ف لطرم ايقووحل امرل عليها من خالل لحصوايتم ل عماأمج دي هلمعاملة ن افإة ما على سيطرف رطحصل إذا  •

 .لةدلعاالمحتفظ بها سابقاً بالقيمة الحصة س اقيادة بإعاذ لمستحوا

 

)بما ح بات أريعازاتجة من تولنالدخل ائب اضرت كافة تبعاأن يبين  -لدخل ائب اضر 12لي ولدالمحاسبة ر امعيا -

لتي نتج عنها المعامالت ابها بشكل ثابت ضمن اف العتراملكية( يتم ق لمصنفة كحقوالمالية دوات الألت لمدفوعاافيها 

   .لملكيةق احقوأو آلخر الشامل الدخل المكسب أو الخسارة، ايع في زقابلة للتوح باأر

 

تكاليف ب لمستخدمة الحتساالعامة وض القرامجموعة أن توضح  -اض القتراتكاليف  23لي ولدالمحاسبة ر امعيا 

ء. إلنشاأو التطوير الت تحت زالتي الالة هلمؤدات الموجوالتمويل دة لمحدوض القرالة يستثني فقط هلمؤاض االقترا

لة  هغير مؤدات موجوأو أي لبيع د أو المحدام الالستخدن آلة ازهلجاالة هلمؤدات الموجوالتمويل دة لمحدوض القراما أ

ات لتغيرايا فيتم تطبيق المزق اجعي قد يفورتكاليف تطبيق بأثر ن ألاً نظرولعامة. المجموعة اجها في تلك إدرافيتم 

  .تللتعديالة لمنشأايخ تطبيق ربعد تاأو في ة لمتكبداض االقترابأثر مستقبلي على تكاليف 

 

  ىألخرت التعديالا ( ج

 

ولية تسر بعد والتي ال يتوقع أن يكون لها تأثير كبير على البيانات المالية األ المعايير الجديدة أو المعدلة التالية التي لم

 للصندوق

يوضح  -لدخل اضريبة ت معالجال لتأكد حوم اعد حالة-23لمالي الية للتقرير ولدالمعايير ات اتفسير لجنة تفسير 

 .ريبية بعدالمحاسبة عن معالجات ضريبة الدخل التي لم يتم قبولها من قبل السلطات الض

  (.9لمالي الي للتقرير ولدر المعيااعلى ت لسالب )تعديالالتعويض امقدماً مع ت لمدفوعاخصائص ا 

  (.28لي ولدالمحاسبة ر اعلى معيات لمشتركة ) تعديالايع رلمشاوالزميلة ت الشركااألجل في اويلة طلحصص ا 

                                                                                                                                                                              . ( 9ليولدامحاسبة لر اعلى معيات لتسوية )تعديالر أو االختصاأو الخطط ت اتعديال 
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 آخر يوم للتقييم   -14

ليس هناك تغيرات جوهرية في  (2016يونيو 22: 2017يونيو 30) 2018يونيو  28خر يوم لتقييم الصندوق هوآ

 م.2018يونيو  30تقييم للصندوق وتقييم  أخرلكل وحدة ما بين حقوق الملكية 
 

 القوائم المالية الموجزة األوليةاعتماد   -15
ـ المو1439ذولقعدة  27م اعتماد هذه القوائم المالية األولية الموجزة من قبل مدير الصندوق بتاريخ ت أغسطس  09افق ه

 م.2018
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ALAHLI FREESTYLE SAUDI EQUITY FUND 
(Managed by NCB Capital Company) 

2 

CONDENSED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (unaudited) 
As at 30 June 2018 
Expressed in Saudi Arabian Riyals ‘000 (unless otherwise stated) 
 

  30 June 
2018 

31December 
2017 

1 January 
2017 

 Notes    
ASSETS 

Cash and cash equivalents 8 849 524 5,299 

     Investments  9 150,090 127,986 115,468 

Dividends receivable   116 110 -- 
     

Total assets  151,055 128,620 120,767 
     LIABILITY     
     
Other payables   246 63   5 

     
Equity attributable to Unitholders  150,809 128,557 120,762 

     
Units in issue in thousands (number) 10 129,411 127,776 118,083 

     
Equity  
per unit (SR) 

 
1.1653 1.0061 1.0227 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The accompanying notes 1 to 16 form integral part 
of these condensed interim financial statements 



 
ALAHLI FREESTYLE SAUDI EQUITY FUND 
(Managed by NCB Capital Company) 
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CONDENSED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME (unaudited) 
For the six months period ended 30 June 2018 
Expressed in Saudi Arabian Riyals ‘000 (unless otherwise stated) 
 
 

 
30 June  

2018 
30 June  

2017 
    
Dividend income   3,548 2,546 
    
Realised (loss)/gain on FVTPL investments   (2,314) 7,677 
    
Unrealised gains/(loss) on FVTPL investments 
   20,256 (7,338) 

    
Total revenue   21,490 2,885 
    
Management fee  1,188 1,055 
    
Value added tax expense  59 -- 
    
Administrative expenses  22 68 
    
Shariah audit fee  13 13 
    
Professional fees  9 12 
    
Fund Board remuneration  9 9 
    
CMA fee  4 4 
    
Total operating expenses  1,304 1,161 
    
Profit for the period   20,186 1,724 
    
Other comprehensive income for the period  -- -- 
    
Total comprehensive income for the period   20,186 1,724 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The accompanying notes 1 to 16 form integral part 
of these condensed interim financial statements
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30 June  

2018 
 30 June  

2017 
      
Equity attributable to Unitholders at the beginning 
of the period   128,557 

 
120,762 

     
Total comprehensive income for the period  20,186  1,724 
     
Increase in equity from unit transactions during 
the period   

 
 

     
Proceeds from units sold   5,719  41,064 
     
Value of units redeemed   (3,653)  (24,091) 
  ───────  ─────── 
   2,066  16,973 
   ───────  ─────── 
Equity attributable to Unitholders at the end of 
the period   150,809 

 
139,459 

    ═══════  ═══════ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The accompanying notes 1 to 16 form integral part 
of these condensed interim financial statements



 
ALAHLI FREESTYLE SAUDI EQUITY FUND 
(Managed by NCB Capital Company) 
 
CONDENSED STATEMENT OF CASH FLOWS (unaudited) 
For the six months period ended 30 June 2018 
Expressed in Saudi Arabian Riyals ‘000 (unless otherwise stated) 
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Note 
30 June 

2018 
30 June 

2017 

Cash flow from operating activities 
Profit for the period  20,186 1,724 
Adjustment for:    
Unrealised (gain)/loss on FVTPL investments   (20,256) 7,338 

  (70) 9,062 
    

Changes in operating assets and liabilities:    
FVTPL investments   (1,848) (30,373) 
Dividend receivable  (6) -- 
Other payables  183 188 
    

Net cash used in operating activities  (1,741) (21,123) 
    

Cash flow from financing activities    
Proceeds from issuance of units   5,719 41,064 
Payments on redemptions of the units    (3,653) (24,091) 
    

Net cash provided by financing activities  2,066 16,973 
    

Increase/(decrease) in cash and cash equivalents   325 (4,150) 

Cash and cash equivalents at the beginning of the period 8 524 5,299 

    
Cash and cash equivalents at the end of the period 8 849 1,149 

    
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The accompanying notes 1 to 16 form integral part 
of these condensed interim financial statements



ALAHLI FREESTYLE SAUDI EQUITY FUND 
(Managed by NCB Capital Company) 
 
NOTES TO THE CONDENSED INTERIM FINANCIAL STATEMENTS (unaudited) 
For the six months period ended 30 June 2018  
Expressed in Saudi Arabian Riyals ‘000 (unless otherwise stated) 
 

6 

1 THE FUND AND ITS ACTIVITIES 
 
AlAhli Freestyle Saudi Equity Fund (the “Fund”) is a Shariah compliant, open-ended investment fund, 
managed by NCB Capital Company (the “Fund Manager”), a subsidiary of The National Commercial 
Bank (the "Bank"), for the benefit of the Fund's Unitholders. The Fund is established under article 30 of 
the Investment Fund Regulations (the Regulations) issued by the Capital Market Authority (CMA). 
 
As defined in Capital Market Authority's (CMA) Regulation No. 2-83-2005 dated 21 Jumada Awal 
1426H (28 June 2005) the Fund Manager conducts following securities’ activities: 
 
a) Dealing; 
b) Arranging; 
c) Managing; 
d) Advising; 
e) Custody; 

 
The Fund's objective is to achieve long-term capital growth by actively managing a concentrated portfolio 
of Shariah complaint companies in the Saudi equity market. The Fund will not make any distributions to 
Unitholders. Instead, capital gains and dividends will be reinvested. Surplus cash may be invested in 
Shariah compliant Murabaha funds. 
 
The terms and conditions of the Fund were approved by the Capital Markets Authority (“CMA”) on 29 
December 2014 (corresponding to 7 Rabi Al-Awwal 1436 H). The Fund commenced its activities on 12 
January 2015. 
 
The Fund is governed by the Regulations pursuant to resolution number 7-219-2006 dated 3 Dhul Hijja 
1427H (corresponding to 24 December 2006) as amended by the Resolution No. 1/61/2016 of Board of 
the CMA dated 16 Sha’ban 1437H (corresponding to 23 May 2016) which provided detailed requirements 
for all funds within the Kingdom of Saudi Arabia. 
 
The results for the six months period ended 30 June 2018 are not necessarily indicative of the results that 
may be expected for the financial year ending 31 December 2018. 
 
2. BASIS OF ACCOUNTING 
 
These condensed interim financial statements of the Fund have been prepared in accordance with 
International Financial Reporting Standards for Interim Financial Reporting (“IAS 34”) as endorsed in 
the Kingdom of Saudi Arabia and to comply with the applicable provisions of the Investment Funds 
Regulations issued by Capital Market Authority, the Fund’s terms and conditions and the Information 
Memorandum. 
 
For all periods up to and including the year ended 31 December 2017, the Fund prepared its financial 
statements in accordance with generally accepted accounting standards in the Kingdom of Saudi Arabia 
promulgated by Saudi Organisation for Certified Public Accountants (SOCPA) (“previous GAAP”). The 
condensed interim financial statements for the six months period ended 30 June 2018 are the first 
condensed interim financial statements of the Fund prepared in accordance with IFRS and IFRS 1 First-
time Adoption of International Financial Reporting Standards has been applied.  
 
An explanation of how the transition to IFRSs has affected the reported financial position, financial 
performance and cash flows of the Fund is provided in note 13. 
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3. BASIS OF MEASUREMENT 
 
The condensed interim financial statements have been prepared on a historical cost convention using 
accrual basis of accounting and going concern concept except for investments measured at fair value 
through profit or loss (“FVTPL”) (2017: investments held for trading) which are recorded at fair value. 
 
The Fund does not have a clearly identifiable operating cycle and therefore does not present current and 
non-current assets and liabilities separately in the condensed statement of financial position. Instead, 
assets and liabilities are presented in order of their liquidity.  

 
4. FUNCTIONAL AND PRESENTATION CURRENCY  
 
Items included in the condensed interim financial statements are measured using the currency of the 
primary economic environment in which the Fund operates (the “functional currency”). These condensed 
interim financial statements are presented in Saudi Arabian Riyal (“SAR”) which is the Fund’s functional 
and presentation currency. 
 
5. CHANGES IN FUND’S TERMS AND CONDITIONS 

 
During the period ended 30 June 2018, the Fund Manager has made certain revisions to the terms and 
conditions of the Fund. The main change in the terms and conditions relate to appointment of AlBilad 
Capital as an independent custodian.  
 
The changes was notified to CMA through a letter dated 12 March 2018 and was notified by the Fund 
manager to the unitholders through a letter dated 12 March 2018. The revised terms and conditions 
became effective from 22 March 2018. 
 
6. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS  

 
The preparation of the condensed interim financial statements requires management to make judgments, 
estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of 
assets, liabilities, income and expenses. Actual results may differ from these estimates. Estimates and 
underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are 
recognised in the period in which the estimates are revised and in any future periods affected. 
 
a) Fair value estimation   
 
Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly 
transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based 
on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:  
 
• In the principal market for the asset or liability, or 
• In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability 
 
When available, the Fund measures the fair value of an instrument using the quoted price in an active 
market for that instrument. A market is regarded as active if transactions for the asset or liability take 
place with sufficient frequency and volume to provide pricing information on an on-going basis. The 
Fund measures instruments quoted in an active market at market price, because this price reasonable 
approximation of the exit price.  
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6. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS 
(continued) 

 
a) Fair value estimation (continued)  
 
If there is no quoted price in an active market, then the Fund uses valuation techniques that maximise the 
use of relevant observable inputs and minimise the use of unobservable inputs. The chosen valuation 
technique incorporates all of the factors that market participants would take into account in pricing a 
transaction.  The Fund recognizes transfer between levels of fair value at the end of the reporting period 
during which the change has occurred. 
 
The fair value hierarchy has the following levels: 
 
• Level 1 inputs are quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that 

the entity can access at the measurement date; 
• Level 2 inputs are inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the 

asset or liability, either directly or indirectly; and 
• Level 3 inputs are unobservable inputs for the asset or liability. 
 
The Fund has classified the fair value hierarchy of FVTPL investments as Level 1.  
 
7. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 

 
The principal accounting policies applied in the preparation of these condensed interim financial 
statements are set out below. These policies have been consistently applied to all the periods presented, 
unless otherwise stated. Where policies are applicable only after or before 1 January 2018, those policies 
have been particularly specified. 
 
7.1 Cash and cash equivalents  
 
Cash equivalents include cash at bank and short-term, highly liquid investments that are readily 
convertible to known amounts of cash and which are subject to an insignificant risk of changes in value. 
Cash and cash equivalents include bank balances. 
 
7.2 Receivables   
 
Receivables are initially recognised when they are originated. Receivable without a significant financing 
component is initially measured at the transaction price and subsequently at their amortised cost using 
effective commission rate method. Loss allowance for receivables is always measured at an amount equal 
to lifetime expected credit losses. Receivable without a significant financing component is initially 
measured at the transaction price. 
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7. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 
 

7.3 Financial Instrument  
 

Financial instrument comprise financial assets and financial liabilities. 
 
Financial assets consist of cash and cash equivalents, investments measured at fair value through profit 
or loss, and dividend receivable. Financial liabilities consists of other payables.   

 
7.3.1 Policy under previous GAAP 

 
The accounting guidance in respect of the initial recognition of financial assets and liabilities is consistent 
between previous GAAP and IFRS 9. This is as follows: 

 
a) Initial recognition and measurement    
 
Financial assets and financial liabilities are recognised when the entity becomes a party to the contractual 
provisions of the instrument. The Fund records its investments in equity instruments on a ‘trade day’ 
basis.  
 
At initial recognition, the Fund measures a financial asset or financial liability at its fair value plus or 
minus, in the case of a financial asset or financial liability not at fair value through profit or loss, 
transaction costs that are incremental and directly attributable to the acquisition or issue of the financial 
asset or financial liability, such as fees and commissions. Transaction costs of financial assets and 
financial liabilities carried at fair value through profit or loss are expensed in the condensed statement of 
comprehensive income.  

 
b) Classification     
 
For financial periods ended 31 December 2017, the Fund classified financial assets as follows: 
 
Held for trading 
Investments classified as held for trading, are acquired principally for the purpose of selling or 
repurchasing in the short term. Securities which are held for trading are subsequently measured at fair 
value and any gain or loss arising from a change in fair value is included in the condensed statement of 
comprehensive income in the period in which it arises. 
 
After initial recognition, held for trading investments are measured at fair value and any change in the 
fair value is recognized in the condensed statement of comprehensive income for the period in which it 
arises.  
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7. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 
 
7.3 Financial Instrument (continued)  

 
7.3.2 Accounting policies under IFRS 9 
 
The Fund has adopted IFRS 9 ‘Financial Instruments’ as issued by the International Accounting 
Standards Board (IASB) in July 2014 with a date of transition of 1 January 2018, which resulted in 
changes in accounting policies and adjustments to the amounts previously recognised in the condensed 
interim financial statements. 
 
As permitted by the transitional provisions of IFRS 9 and IFRS 1 (Note 13 (a)), the Fund elected not to 
restate comparative figures. Any adjustments to the carrying amounts of financial assets and liabilities at 
the date of transition were recognised in the opening retained earnings of the current period. 
 
a) Classification of financial assets   
 
The Fund classifies its financial assets as Fair value through profit or loss (FVTPL) 
 
The classification requirements for equity instruments are described below: 
 
Equity instruments 
 
Equity instruments are instruments that meet the definition of equity from the issuer’s perspective; that 
is, instruments that do not contain a contractual obligation to pay and that evidence a residual interest in 
the issuer’s equity.  
 
The Fund subsequently measures all equity investments at fair value through profit or loss, except where 
the Fund Manager has elected, at initial recognition, to irrevocably designate an equity investment at fair 
value through other comprehensive income. When this election is used, fair value gains and losses are 
recognised in OCI and are not subsequently reclassified to the condensed statement of comprehensive 
income, including on disposal. Impairment losses (and reversal of impairment losses) are not reported 
separately from other changes in fair value. Dividends, when representing a return on such investments, 
continue to be recognised in the condensed statement of comprehensive income when the Fund’s right to 
receive payments is established. 
 
Investments carried at fair value through profit and loss (FVTPL) 
 
Investments in this category are classified as FVTPL on initial recognition. An investment may be 
designated as FVTPL by the management if it eliminates or significantly reduces a measurement or 
recognition inconsistency (sometimes referred to as “an accounting mismatch”) that would otherwise 
arise from measuring assets or liabilities or recognizing the gains and losses on different bases; or a group 
of financial assets, financial liabilities or both is managed and its performance is evaluated on a fair value 
basis, in accordance with a documented risk management or investment strategy, and information about 
the group is provided internally on that basis to the Fund’s key management personnel. 
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7. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 
 
7.3 Financial Instrument (continued)  

 
7.3.2 Accounting policies under IFRS 9 (continued) 

 
b) Classification of financial assets (continued)   
 
The changes in measurement category and the carrying amount of financial assets in accordance with 
previous accounting policies under previous GAAP and IFRS 9 as at 1 January 2018 are compared as 
follows: 

 
 Previous GAAP IFRS 9 

 
Measurement 

category 
Carrying 
amount 

Measurement 
category 

Carrying 
amount 

Financial assets     
     
Investments FVTPL (Held for trading) 127,986 FVTPL 127,986 
 
Other than, the financial assets mentioned in the above table, there was no change in the financial assets. 
There were no changes to the classification and measurement of financial liabilities. 
 
c) Reconciliation of statement of financial position balances from previous GAAP to IFRS 9 
 
The Fund performed a detailed analysis of its business models for managing financial assets and analysis 
of their cash flow characteristics. Please refer to Note 7.3.2(a) for more detailed information regarding 
the new classification requirements of IFRS 9.  
 
The following table reconciles the carrying amounts of financial assets, from their previous classification 
and measurement category in accordance with previous GAAP to their new measurement categories upon 
transition to IFRS 9 on 1 January 2018. There were no changes to the classification and measurement of 
financial liabilities. 
 

 

Previous 
GAAP  

carrying 
amount 31 

December 2017 
Reclassifi-

cations 
Remeasure-

ments 

IFRS 9  
carrying 
amount  

1 January  
2018 

     

Held for trading investments     
     

Held for trading investments (HFT) 127,986 (127,986) -- -- 
     

Investments measured at FVTPL -- 127,986 -- 127,986 
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7. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 
 

7.4 Derecognition 
 

Financial assets, or a portion thereof, are derecognised when the contractual rights to receive the cash 
flows from the assets have expired, or when they have been transferred and either (i) the Fund transfers 
substantially all the risks and rewards of ownership, or (ii) the Fund neither transfers nor retains 
substantially all the risks and rewards of ownership and the Fund has not retained control. On 
derecognition of a financial assets the difference between the carrying amount of the asset and the 
consideration received is recognized in the condensed statement of comprehensive income. 
 
7.5 Financial liabilities  
 
The Fund classifies its financial liabilities at amortised cost unless it has designated liabilities at FVTPL. 
The Fund derecognises a financial liability when its contractual obligations are discharged or cancelled, 
or expire. 
 
7.6 Offsetting  
 
Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount presented in the condensed 
statement of financial position when, and only when, the Fund currently has a legally enforceable right 
to set off the amounts and it intends either to settle them on a net basis or to realise the asset and settle 
the liability simultaneously. 
 
7.7 Accrued expenses and other payables  
 
Accrued expenses and other payables are recognised initially at fair value and subsequently measured at 
amortised cost using the effective commission rate method. 
 
7.8 Provisions 
 
A provision is recognised when the Fund has a present legal or constructive obligation as a result of past 
events, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle 
the obligation, and a reliable estimate of the amount can be made. Provision is not recognised for future 
operating loss. 
 
7.9 Equity per unit  
 
The Fund is open for subscription and redemption of units on every Saudi business day. The equity per 
unit is calculated by dividing the equity attributable to unitholders included in the statement of financial 
position by the number of units outstanding at the period end. 
 
7.10 Taxation / zakat 
 
Taxation/zakat is the obligation of the Unitholders and therefore, no provision for such liability is made 
in these condensed interim financial statements. 
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7. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 
 
7.11 Income recognition  
 
Revenue is recognised to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Fund 
and the revenue can be reliably measured, regardless of when payment is being made. Revenue is 
measured at the fair value of the consideration received, excluding discounts, taxes and rebates.  
 
Realized gains and losses on investments sold are determined on an average cost basis. Dividend income 
is recognized in the condensed statement of comprehensive income on the date on which the right to 
receive the dividend is established. Increases or decreases in the difference between the cost and market 
value of the Fund’s portfolio of investments are recognized as change in fair value of investments in the 
condensed statement of comprehensive income. 
 
7.11.1Under IFRS 15, w.e.f. 1 January 2018 
IFRS 15 outlines a single comprehensive model of accounting for revenue arising from contracts with 
customers and supersedes current revenue guidance, which is found currently across several Standards 
and Interpretations within IFRSs. The implementation of IFRS 15 has not resulted in any change in 
accounting policy for the Fund.  
 
8. CASH AND CASH EQUIVALENTS 
 

These comprises of bank balances held with a commercial Bank. 
  

9. INVESTMENTS 
 
INVESTMENTS MEASURED AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS /  
HELD FOR TRADING INVESTMENTS 

 
        The composition of investments measured at fair value through profit or loss by industry sector is 

summarized below:  
 30 June 2018 
 
Industry Sector 

% of Total 
Investment Cost  Fair Value  

    
Banks and Financial Services  37.59  44,216  56,412  
Petrochemical Industries 33.90  41,999   50,880  
Agriculture and food industries 8.96  13,236   13,446  
Telecommunication and Information Technology 5.08  6,448   7,625  
Media publishing  4.91  7,135   7,363  
Industrial Investment 4.88  5,238   7,327  
Transport 4.68  7,472   7,037  
 ──────── ──────── ──────── 
 100 125,744 150,090 
 ════════ ════════ ════════ 
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9. INVESTMENTS (continued) 
 
INVESTMENTS MEASURED AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS /  
HELD FOR TRADING INVESTMENTS (continued) 

    
 31 December 2017  
 
Industry Sector 

% of Total 
Investment Cost  Fair Value  

    
Petrochemical Industries 22.27 26,555 28,503 
Banks and Financial Services  22.15 24,455 28,345 
Insurance 11.47 15,276 14,680 
Real Estate 10.42 15,289 13,341 
Agriculture and food industries 9.69 12,785 12,406 
Industrial Investment 7.87 7,976 10,076 
Transport 4.63 5,547 5,932 
Retail 4.26 5,359  5,454 
Energy and Utilities 3.93 5,383 5,034 
Hotel Tourism 3.31 5,271 4,215 
 ──────── ──────── ──────── 
 100 123,896 127,986 
 ════════ ════════ ════════ 
 
 1 January 2017 
 
Industry Sector 

% of Total  
Investment 

 
Cost 

 
Fair Value 

    
Petrochemical Industries 37.44 37,706 43,232 
Banks and Financial Services  13.79 14,411 15,923 
Transport 11.73 11,468 13,546 
Real Estate 10.55 10,212 12,186 
Retail  7.46 6,370 8,612 
Telecommunication and Information Technology 7.23 7,379 8,343 
Insurance 6.19 6,047 7,150 
Industrial Investment 4.63 4,980 5,342 
Agriculture and food industries  0.98 1,056 1,134 
 ──────── ──────── ──────── 
 100   99,629  115,468 
 ════════ ════════ ════════ 
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10. UNIT TRANSACTIONS 
 
Transactions in units during the six months period are summarized as follows: 
 

 For the six-
months period 
ended 30 June  

2018 
Units’ 000 

 For the six- 
months period 
ended 30 June  

2017 
Units’ 000 

    
Units at the beginning of the period  127,776  118,083 
    
    
Units sold 5,077  40,866 
    
Units redeemed (3,442)  (24,233) 
    
Net increase in units during the period 1,635  16,633 
 ──────────  ────────── 
Units at the end of the period  129,411  134,716 
 ══════════  ══════════ 
 
As at 30 June 2018, top 5 unitholders (2017: top 5) represented 91.14% (2017: 61.2%) of the Fund’s 
units. 
 
11. RELATED PARTY TRANSACTIONS AND BALANCES 
 
Parties are considered to be related if one party has the ability to control the other party or exercise 
significant influence over the other party in making financial or operational decisions. 
 
Name of entity Relationship 
  

NCB Capital Company Fund Manager  
National Commercial Bank (NCB) Shareholder of Fund Manager 
AlAhli Multi-Asset Conservative Fund Unitholder 
AlAhli Multi-Asset Moderate Fund Unitholder 
AlAhli Multi-Asset Growth Fund Unitholder 
AlAhli IPO Fund Unitholder 
AlAhli Saudi Small and Mid Cap Equity Fund Unitholder 
AlAhli Takaful Company Unitholder 
 
Management fee and other expenses  
 
The Fund is managed and administered by the Fund Manager. For these services, the Fund accrues, daily 
a management fee, as determined by the Fund Manager, which should not be more than the maximum 
annual rate of 1.75% p.a. of the Fund's daily equity as set out in the Fund’s terms and conditions. 
 
The Fund Manager is also entitled to recover expenses incurred on behalf of the Fund relating to audit, 
custody, advisory, data processing and other similar charges. The maximum amount of such expenses 
that can be recovered from the Fund by the Fund Manager is restricted to 1% per annum of the Fund's 
equity at the respective valuation days. These expenses have been recovered by the Fund Manager on an 
actual basis. 
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11. RELATED PARTY TRANSACTIONS AND BALANCES (continued) 
 
Transactions with related parties 
 
During the period, the Fund entered into the following transactions with related parties in the ordinary 
course of business. These transactions were carried out on the basis of approved terms and conditions of 
the Fund. All related party transactions are approved by the Fund Board. 
 
  Amount of transactions Value of units held 

Related party 
Nature of 
transaction 2018 2017 

30 June  
2018 

31 December 
2017 

      
NCBC Management fee  1,188 1,055   
      
 Expenses paid on 

behalf of the fund 116 105 -- 30,567 
      
AlAhli Multi-
Asset 
Conservative 
Fund 

Subscription of units  -- 2,500   
     

Redemption of units -- -- 14,382 12,418 
      
AlAhli Multi-
Asset Moderate 
Fund 

Subscription of units  -- 7,000   
     
Redemption of units -- -- 19,164 16,547 

      
AlAhli Multi-
Asset Growth 
Fund 

Subscription of units  -- 1,500   
     
Redemption of units -- -- 11,865 10,245 

      
AlAhli Takaful 
Company 

Subscription of units  -- --   
     
Redemption of units -- -- 173 149 

      
AlAhli IPO Fund Subscription of units  -- --   

     
Redemption of units -- 562 1,626 1,404 

      
AlAhli Saudi 
Small and Mid 
Cap Equity Fund 

Subscription of units  -- --   
     
Redemption of units -- -- 6,144 5,304 
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12. FINANCIAL RISK MANAGEMENT 
 
12.1 Financial risk factors  

 
The Fund’s activities expose it to a variety of financial risks: market risk, credit risk, liquidity risk and 
operational risk.  
 
The Fund Manager is responsible for identifying and controlling risks. The Fund Board supervises the 
Fund Manager and is ultimately responsible for the overall management of the Fund.  
 
Monitoring and controlling risks is primarily set up to be performed based on the limits established by 
the Fund Board. The Fund has its Terms and Conditions document that set out its overall business 
strategies, its tolerance of risks and its general risk management philosophy and is obliged to take actions 
to rebalance the portfolio in line with the investment guidelines.  
 
12.1.1 Market risk  
 
a) Foreign exchange risk  
 
Foreign exchange risk is the risk that the value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate 
due to changes in foreign exchange rates and arises from financial instruments denominated in foreign 
currency.  
 
The Fund does not have any significant foreign exchange risk since the majority of its transactions are 
carried out in SAR.  
 
b) Price risk  
 
Price risk is the risk that the value of the Fund’s financial instruments will fluctuate as a result of changes 
in market prices caused by factors other than foreign currency and commission rate movements. The price 
risk arises primarily from uncertainty about the future prices of financial instruments that the Fund holds. 
The Fund closely monitors the price movement of its investments in financial instruments. As of the 
condensed statement of financial position date, the Fund has investments in equities.  
 
The effect on the equity (as a result of the change in the fair value of investments) due to a reasonably 
possible change in market price of FVTPL investments, with all other variables held constants is as 
follows: 
 
 30 June 2018 31 December 2017 1 January 2017 
       
Effect on equity ±10% ±15,009 ±10% ±12,799 ±10% ±11,547 
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12. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued) 
 
12.1 Financial risk factors (continued)  

 
12.1.2 Credit risk  
 
Credit risk is the risk that one party to a financial instrument will fail to discharge an obligation and cause 
the other party to incur a financial loss. The Fund Manager seeks to manage credit risk by monitoring 
credit exposures, limiting transactions with specific counterparties, and continually assessing the 
creditworthiness of counterparties. As at the statement of financial position date, the Fund’s maximum 
exposure to credit risk is represented by the carrying amount of cash and cash equivalents, which 
represent cash at bank with a local Bank having sound credit rating, and dividend receivable. 
 

12.1.3 Liquidity risk  
 
Liquidity risk is the risk that the Fund may not be able to generate sufficient cash resources to settle its 
obligations in full as they fall due or can only do so on terms that are materially disadvantageous. 
 
The Fund’s terms and conditions provide for subscription and redemption of units on every Saudi 
business day and it is, therefore, exposed to the liquidity risk of meeting unitholder redemptions on these 
days. The Fund Manager monitors liquidity requirements by ensuring that sufficient funds are available 
to meet any commitments as they arise, either through new subscriptions, liquidation of the investment 
portfolio or by taking short term loans from the Fund Manager. 
 
The Fund manages its liquidity risk by investing predominantly in securities that it expects to be able to 
liquidate within short period of time.  
 

12.1.4 Operational risk  
 
Operational risk is the risk of direct or indirect loss arising from a variety of causes associated with the 
processes, technology and infrastructure supporting the Fund’s activities either internally or externally at 
the Fund’s service provider and from external factors other than credit, liquidity, currency and market 
risks such as those arising from the legal and regulatory requirements.  
 
The Fund’s objective is to manage operational risk to balance limiting of financial losses and damage to 
its reputation with achieving its investment objective of generating returns to unitholders.  
 
13. FIRST-TIME ADOPTION OF IFRS 
 
As stated in note 2, these are Fund’s first condensed interim financial statements prepared in accordance 
with IAS 34 as endorsed in Kingdom of Saudi Arabia. 
 
The accounting policies set out in Note 7 have been applied in preparing these condensed interim financial 
statements. In preparing these condensed interim financial statements, the Fund’s opening statement of 
financial position was prepared as at 1 January 2017, being the Fund’s date of transition to IFRS. 
 
In preparing its opening IFRS statement of financial statements, in accordance with IFRS, the Fund has 
adjusted amounts previously reported in the financial statements prepared in accordance with previous 
GAAP. An explanation of how the transition from previous GAAP to IFRS has affected the Fund’s 
financial position and financial performance is set out in the following notes. 
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13. FIRST-TIME ADOPTION OF IFRS (continued) 
 
a) Exemptions applied  
 
IFRS 1 ‘First-time Adoption of International Financial Reporting Standards’ allows first-time adopters 
certain exemptions from the retrospective application of certain requirements under IFRS. Whereas, for 
the prior period information, the Fund has opted for the exemption to apply IFRS 9 and IFRS 15 
retrospectively; therefore, the comparative information has been presented under the previous GAAP as 
required by IFRS 1. 
 
The Fund has adopted IFRS 9 as issued by International Accounting Standards Board in July 2014 with 
a date of transition of 1 January 2018, which resulted in adjustments to the amounts previously recognised 
in the financial statements. 
 
As permitted by the transitional provisions of IFRS 9, the Fund elected not to restate comparative figures. 
Any adjustments to the carrying amounts of financial assets and financial liabilities at the date of 
transition were recognised in the opening retained earnings (1 January 2018) and other reserves of current 
period. Accordingly, the information presented in comparative periods reflect the requirements under 
previous GAAP and therefore is not comparable to the information presented under the requirements of 
IFRS 9 for the six months period ended 30 June 2018. Consequently, for notes disclosures, the 
consequential amendments to IFRS 7 disclosures have also only been applied to the current period.  
 
The following assessment have been made on the basis of the facts and circumstances that existed at the 
date of transition to IFRS 9: 
 
• Determination of the business model within which a financial asset is held; 
• Designation and revocation of previous designations of certain financial assets at FVTPL. 
 
Estimates 
 
The estimates at 1 January 2017 and at 31 December 2017 are consistent with those made for the same 
dates in accordance with SOCPA. 
 
Effects of transition to IFRS  
 
The transition from previous GAAP i.e. generally accepted accounting standards in the Kingdom of Saudi 
Arabia as issued by SOCPA to IFRSs has no significant impact on the Fund’s condensed statement of 
financial position, comprehensive income, changes in equity attributable to Unitholders and cash flows. 
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14. STANDARDS ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE 
 
Following are the new standards and amendments to standards are effective for annual periods beginning 
on or after 1 January 2019 and earlier application is permitted; however, the Fund has not early adopted 
them in preparing these condensed interim financial statements. 

 
(a) IFRS 16 Leases 
 
IFRS 16 introduces a single, on-balance sheet lease accounting model for lessees. A lessee recognises a 
right-of-use asset representing its right to use the underlying asset and a lease liability representing its 
obligation to make lease payments. There are optional exemptions for short-term leases and leases of low 
value items. Lessor accounting remains similar to the current standard – i.e. lessors continue to classify 
leases as finance or operating leases. 
 
IFRS 16 replaces existing leases guidance including ‘IAS 17 – Leases’, ‘IFRIC 4 – Determining whether 
an Arrangement contains a Lease’, ‘SIC-15 - Operating Leases – Incentives’ and ‘SIC 27 - Evaluating 
the Substance of Transactions Involving the Legal Form of a Lease’. The standard is effective for annual 
periods beginning on or after January 1, 2019. Early adoption is permitted for entities that apply IFRS 15 
Revenue from Contracts with Customers at or before the date of initial application of IFRS 16. 
 
Determining whether an arrangement contains a lease 

 
On transition to IFRS 16, the Fund can choose whether to: 

 
- Apply the IFRS 16 definition of a lease to all its contracts; or 
- Apply a practical expedient and not reassess whether a contract is, or contains, a lease. 
 
Transition 

 
As a lessee, the Fund can either apply the standard using a: 

 
- Retrospective approach; or 
- Modified retrospective approach with optional practical expedients. 
 
The lessee applies the election consistently to all of its leases. The Fund currently plans to apply IFRS 16 
initially on 1 January 2019. The Fund has not yet determined which transition approach to apply. As a 
lessor, the Fund is not required to make any adjustments for leases in which it is a lessor except where it 
is an intermediate lessor in a sub-lease. 
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14. STANDARDS ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE (continued) 
 
(b) Annual Improvements to IFRSs 2015–2017 Cycle 
 

- IFRS 3 Business Combinations and IFRS 11 Joint Arrangements – clarifies how a company 
accounts for increasing its interest in a joint operation that meets the definition of a business. 

 
• If a party maintains (or obtains) joint control, then the previously held interest is not remeasured. 
• If a party obtains control, then the transaction is a business combination achieved in stages and the 

acquiring party remeasures the previously held interest at fair value. 
 
- IAS 12 Income Taxes – clarifies that all income tax consequences of dividends (including payments 

on financial instruments classified as equity) are recognised consistently with the transactions that 
generated the distributable profits i.e. in profit or loss, other comprehensive income or equity.  
 

- IAS 23 Borrowing Costs – clarifies that the general borrowings pool used to calculate eligible 
borrowing costs excludes only borrowings that specifically finance qualifying assets that are still 
under development or construction. Borrowings that were intended to specifically finance 
qualifying assets that are now ready for their intended use or sale – or any non-qualifying assets – 
are included in that general pool. As the costs of retrospective application might outweigh the 
benefits, the changes are applied prospectively to borrowing costs incurred on or after the date an 
entity adopts the amendments. 

 
(c) Other Amendments 
 
The following new or amended standards which are not yet effective and neither expected to have a 
significant impact on the Fund’s condensed interim financial statements. 
 
- IFRIC 23 Uncertainty over Income Tax Treatments – clarifies the accounting for income tax 

treatments that have yet to be accepted by tax authorities. 
- Prepayment Features with Negative Compensation (Amendments to IFRS 9). 
- Long-term Interests in Associates and Joint Ventures (Amendments to IAS 28). 
- Plan Amendments, Curtailment or Settlement (Amendments to IAS 19). 
 
15. LAST VALUATION DAY 
 
The last valuation day of the period was 28 June 2018 (30 June 2017: 22 June 2017). There is no 
significant change in the equity per unit of the Fund between last valuation and 30 June 2018. 

 
16. APPROVAL OF THE CONDENSED INTERIM FINANCIAL STATEMENTS 
 
These condensed interim financial statements were approved by the Fund Manager on 27 Dhul Qadah 
1439H, corresponding to 9 August 2018. 
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