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Investment Activities أنشطة االستثمار 

During the first half of 2018, the fund underweighted the 
duration of the benchmark with the strategy that global 
interest rates were at all-time lows and were expected to go 
up driven by the interest rates in United States. 

 املعياري باملؤشر مقارنة الصندوق استثمارات مدة خفض مت م،2018 من األول النصف خالل
 أسعار ارتفاع توقع مع اإلطالق على مستوياهتا أدىن اىل وصلت اليت الفائدة اسعار أساس على

 .املتحدة الواليات يف الفائدة

Performance تقرير األداء 

Fund Performance                      -1.29% 

Benchmark Performance      -1.27% 

  

 %1.29- أداء الصندوق
 %1.27- املــــــــؤشــــــرأداء 

 
The fund underperformed the benchmark by 2 bps  أساس. نقطيتاخنفض أداء الصندوق عن أداء املؤشر بفارق 

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; 

- Amendments to the fund investment policies; 

- Amendments of current risk factors disclosure and adding risks 

related to Taxes & Zakat. 

- Increase the level of disclosure relating to services, 

commissions and fees; 

-  Increase the level of disclosure relating to valuation and 

pricing; 

- Amendment of the maximum limit to paying redemption 

proceeds to five days. 

تعديـــل مــسـتــنـدات الـصنــدوق لــــتشمـــل املســـتنــدات الـتــالــيـــة: مــــذكرة املعلومات، الـــــشــروط  -
ــــات الـــرئـيـســـة وذلك الــتـــزاما مبتطــلبــات الئحة صناديق واألحــكـــام، ومــلـخـــــص املــعــلـــومـ

 االستــثــمــار املـــعـــدــــلة.
 تعيني شركة البالد لالستثمار )البالد املالية( كأمني حفظ للصندوق. -
 تعديل يف سياسات استثمار الصندوق -
 .والزكاة الضريبة خماطر وإضافة شامل، بشكل اخلطر لتوضيح احلايل الوصف صياغة تعديل -
الئحة  ملتطلبات وفقا اإلفصاح الفقرة املتعلقة باخلدمات والعموالت واألتعاب مستوى زيادة -

 صناديق االستثمار املعدلة.
الئحة صناديق االستثمار  ملتطلبات وفقا اإلفصاح الفقرة املتعلقة بالتقومي والتسعري مستوى زيادة -

 املعدلة.
 ع مبالغ االسرتدادات يف حسابات العمالء إىل مخسة أيام عمل.تغيري احلد األقصى إليدا  -

Investments in other Investment Funds االستثمار في صناديق استثمارية أخرى 
The fund management fee is 0.75% of NAV. Management fees 

charged by investment in AlAhli Diversified US Dollar Fund 

have been rebated. 

سنويا من صايف قيمة أصول الصندوق،  %0.75نسبة رسوم اإلدارة احملتسبة على الصندوق هي 
الذي يستثمر به  األمريكي بالدوالر املتنوع األهلي صندوقلوقد مت التنازل عن رسوم اإلدارة 

 الصندوق.
Special Commission عموالت خاصة 

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

Financial Statements القوائم المالية 
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 صندوق األھلي للصكوك بالدوالر األمریكي
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)  

 األولیة (غیر مراجعة)الموجزة القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 مـع 

 تقریر الفحص المحدود لحملة الوحدات
 

 
 





 

۱ 
 

 صندوق األھلي للصكوك بالدوالر األمریكي

 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

  (غیر مراجعة) الموجزةقائمة المركز المالي 

 م۲۰۱۸یونیو  ۳۰كما في 
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف دوالر أمریكي

 

 إیضاح 
یونیو  ۳۰
 م۸۲۰۱

دیسمبر  ۳۱
 م۷۲۰۱

ینایر  ۱
 م۲۰۱۷

     

     :الموجـودات

 ۷٥ ۱۳ ٥۱ ۸ نقد وما في حكمھ

 ۲۰٬۹٦٥ ۲۰٬۹۱۱ ۱۸٬٥٦٤  ۹ استثمارات 

 -- ۱۸ --  أرصدة مدینة أخرى

     

 ۲۱٬۰٤۰ ۲۰٬۹٤۲ ۱۸٬٦۱٥  إجمالي الموجودات

     

     المطلـوبات:

 -- ۲ ۱۳  أرصدة دائنة أخرى

     

 ۲۱٬۰٤۰ ۲۰٬۹٤۰ ۱۸٬٦۰۲  صافي قیمة الموجودات العائدة لحملة الوحدات

 ۱۹٬۷٥۲ ۱۹٬۲۲۰ ۱۷٬۳۰۲ ۱۰ باآلالف – القائمةعدد الوحدات 

دوالر ( الواحدة للوحدة –صافي قیمة الموجودات 
 ۱٫۰٦٥۲ ۱٫۰۸۹٥ ۱٫۰۷٥۱  )أمریكي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )۱۷) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (

 األولیة.الموجزة جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیـة 



 

۲ 
 

 صندوق األھلي للصكوك بالدوالر األمریكي

 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 (غیر مراجعة) الموجزة الشامل قائمة الدخل

 م۲۰۱۸یونیو  ۳۰ لفترة الستة أشھر المنتھیة في
 ألف دوالر أمریكي (مالم یذكر غیر ذلك)

 

  

یونیو  ۳۰
 م۸۲۰۱

 یونیو ۳۰

 م۷۲۰۱
    

    إیرادات عمولة خاصة

 ۲٤۹ ۳۳۹  صكوك -

 ٤٥ --   عقود مرابحة -

ارات مقاسة بالقیمة العادلة مغیر محققة من استث )/أرباحخسائر(
 ۱ )٦(  الربح أو الخسارة من خالل

استثمارات مقاسة بالقیمة العادلة من خالل الربح ن خسائر محققة م
 )۳۰( --  أو الخسارة

 ۸ ۷  إیرادات أخرى
    

 ۲۷۳ ۳٤۰  إجمالي اإلیرادات

    

 ۷۸ ۷٤  أتعاب إدارة

 ٤ ٤  أتعاب تدقیق شرعي

 -- ٤  ضریبة القیمة المضافة

 -- ٤  رسوم خفض االئتمان

 ٤ ۳  مھنیةأتعاب 

 ۲ ۲  إدارة الصندوق مكافأة أعضاء مجلس

 ۱ ۱  أتعاب ھیئة السوق المالیة

 ۸ ۳  مصروفات إداریة

 ۹۷ ۹٥  إجمالي المصروفات

    

  للفترة الدخل
۲٤٥ ۱۷٦ 

    

    الدخل الشامل اآلخر للفترة

(خسائر)/أرباح غیر محققة من استثمارات مقاسة بالقیمة العادلة 
)٥۲٤(  من خالل الدخل الشامل اآلخر  ۸۱۱  

)۲۷۹(  ر)/الدخل الشامل اآلخر للفترةئإجمالي (الخسا  ۲۹٤ 

 

 )۱۷) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (

 األولیة.الموجزة جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیـة 



 

۳ 
 

 صندوق األھلي للصكوك بالدوالر األمریكي

 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 دات العائدة لحملة الوحدات الموجزة (غیر مراجعة)قائمة التغیرات في صافي الموجو

 م۲۰۱۸یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 ألف دوالر أمریكي (مالم یذكر غیر ذلك)

 

یونیو  ۳۰ 
 م۲۰۱۸

یونیو  ۳۰ 
 م۲۰۱۷

    

 ۲۱٬۰٤۰  ۲۰٬۹٤۰ العائدة لحملة الوحدات في بدایة الفترة حقوق الملكیة

    

 ۳۲٤  )۲۷۹( الدخل الشامل للفترة(الخسارة)/إجمالي 

    

    من معامالت الوحدات خالل الفترة حقوق الملكیةفي  االنخفاض

 ۱٬۲۳۲  ۷۹۲ المحصل من وحدات مباعة

    

 )۱٬۳۹۷(  )۲٬۸٥۱( قیمة الوحدات المستردة

    

 )۲٬۰٥۹(  )۱٦٥( 

 ۲۱٬۱۹۹  ۱۸٬٦۰۲ العائدة لحملة الوحدات في نھایة الفترة حقوق الملكیة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )۱۷) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (

 األولیة.الموجزة جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیـة 

  



 

٤ 
 

 صندوق األھلي للصكوك بالدوالر األمریكي

 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 (غیر مراجعة) الموجزة التدفقات النقدیةقائمة 

 م۲۰۱۸یونیو  ۳۰المنتھیة في  لفترة الستة أشھر
 ألف دوالر أمریكي (مالم یذكر غیر ذلك)

 

 

 

 

 

یونیو  ۳۰
 م۸۲۰۱

یونیو  ۳۰
 م۷۲۰۱

    

    التدفقات النقدیة من األنشـطة التشـغیلیة:

 ۱۷٦ ۲٤٥  الدخل للفترة

    تسویة لـ:

 -- )٤(  رسوم خفض االئتمان

ة بالقیمة العادلة من خسائر/(أرباح) غیر محققة من استثمارات مقاس
 خالل الربح أو الخسارة

 

٦ )۱( 

  ۲٤۷ ۱۷٥ 

    التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة:صافي 

 )۱۰٬٥٥۸( ۳۹۸  استثمارات من خالل الدخل الشامل اآلخر

 ۱۰۸ ۱٬٤۲۳  استثمارات من خالل الربح أو الخسارة

 ۱۰٬٤۸۳ --  استثمارات مقاسة بالتكلفة المطفأة

 -- ۱۸  أرصدة مدینة أخرى

 ۱۳ ۱۱  أرصدة دائنة أخرى

 ۲۲۱ ۲٬۰۹۷  األنشطة التشـغیلیة        من  المتوفرصافي النقد 

    

    التدفقات النقدیة من األنشـطة التمویلیــة:

 ۱٬۲۳۲ ۷۹۲  المحصل من وحدات مباعة

 )۱٬۳۹۷( )۲٬۸٥۱(  مدفوعات السترداد وحدات قابلة لالسترداد

 )۱٦٥( )۲٬۰٥۹(  األنشـطة التمویلیة المستخدم فيصافي النقد 

    

 ٥٦ ۳۸  الزیادة في النقد وما في حكمھ صافي

 ۷٥ ۱۳  النقـد وما في حكمـھ في بدایة الفترة   

 ۱۳۱ ٥۱  النقـد وما في حكمـھ في نھایة الفترة

 

 

 

 

  )۱۷(إلى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 

 األولیة.الموجزة  ن ھذه القوائم المالیـةجزءاً ال یتجزأ م



 صندوق األھلي للصكوك بالدوالر األمریكي

 المالیة)(مدار من قبل شركة األھلي 

 
 األولیة الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة 

  م۲۰۱۸یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 دوالر أمریكي (مالم یذكر غیر ذلك)ألف 

 

٥ 
 

 الصـندوق وأنشطتھ -۱

صندوق األھلي للصكوك بالدوالر األمریكي (الصندوق) ھو صندوق استثماري مفتوح متوافق مع أحكام الشریعة 
) كاإلسالمیة، تتم إدارتھ بواسطة شركة األھلي كابیتال (مدیر الصندوق)، شركة تابعة للبنك األھلي التجاري (البن

من لوائح االستثمار في الصنادیق الصادرة  ۳۰لصالح حملة وحدات الصندوق. تم تأسیس الصندوق بموجب نص المادة 
 .عن ھیئة السوق المالیة

 

 شركة األھلي المالیة تعتبر ھي أمین حفظ الصندوق. إن مدیر الصندوق مرخص وفقاً لقرار ھیئة السوق المالیة رقم

 :م) للعمل فیما یلي۲۰۰٥یونیو  ۲۸ھـ (۱٤۲٦جمادي األول  ۲۱الصادر بتاریخ  ۲-۸۳-۲۰۰٥

 

 أ) التعامل

 ب) الترتیب

 ج) اإلدارة

 د) تقدیم المشورة

 ھـ) الحفظ

 

أدوات ذات دخل ثابت متوافقة مع أحكام الشریعة ومعامالت تجاریة تشمل ولیست محدودة یستثمر الصندوق في 
ً في مقایضات متوافقة مع أحكام الشریعة لمعامالت المرابحة ووكالة ومضاربة ومشاركة. یس تثمر الصندوق أیضا

 واتفاقیات شراء وإعادة شراء، كما یستثمر في شھادات أوراق مالیة مدعومة بأصول. 

 

ذي الحجة  ۱۹تم الموافقة على أحكام وشروط الصندوق من قبل ھیئة السوق المالیة بموجب خطابھا المؤرخ في 
 م.۲۰۱۰مارس  ۹م). باشر الصندوق نشاطھ في ۲۰۰۹دیسمبر  ٦ھـ (الموافق ۱٤۳۰

 

ً للقرار رقم   ۲٤ھـ (الموافق ۱٤۲۷ذي الحجة  ۳بتاریخ  ۲۰۰٦-۲۱۹-۱یخضع الصندوق لالئحة التنفیذیة تطبیقا

 ۱٦من مجلس ھیئة السوق المالیة بتاریخ  ۱/٦۱/۲۰۱٦م). تم تعدیل ھذه الالئحة بموجب القرار رقم ۲۰۰٦دیسمبر 

ـ (ال۱٤۳۷شعبان  م)، التي تتضمن المتطلبات المعدلة والمفصلة لجمیع الصنادیق داخل المملكة ۲۰۱٦مایو  ۲۳موافق ھ
 العربیة السعودیة.

 

م بالضرورة مؤشراً على النتائج المتوقعة للسنة المالیة ۲۰۱۸یونیو  ۳۰قد ال تكون نتائج فترة الستة أشھر المنتھیة في 
 .م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱التي تنتھي في 

 

 المحاسبي األساس -۲

تم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة للتقریر المالي األولیة (معیار المحاسبة الدولي 
) المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، والمعاییر المعلومات األخرى الصادرة من الھیئة السعودیة للمحاسبین ۳٤رقم 

ألحكام المعمول بھا في نظام صنادیق االستثمار الصادرة عن ھیئة السوق المالیة، وشروط وأحكام القانونیین وا
 الصندوق ومذكرة المعلومات.

 

م وفقاً لمعاییر ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱قام الصندوق بإعداد وعرض القوائم المالیة لجمیع الفترات حتى السنة المنتھیة في 
العربیة السعودیة والصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین. إن ھذه المحاسبة المتعارف علیھا في المملكة 

ھي أول قوائم مالیة أولیة للصندوق معدة وفقاً للمعاییر  م۲۰۱۸یونیو  ۳۰القوائم المالیة األولیة الموجزة للفترة المنتھیة 
 لمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة للمرة األولى"."تطبیق ا ۱الدولیة للتقاریر المالیة والمعیار الدولي للتقریر المالي 

 
والتدفقات  المركز المالي، األداء الماليتم تقدیم شرحاً، لكیفیة تأثیر التحول للمعایر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة على 

 .۱٤المبینة في إیضاح النقدیة للصندوق و



 صندوق األھلي للصكوك بالدوالر األمریكي

 المالیة)(مدار من قبل شركة األھلي 

 
 األولیة الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة 

  م۲۰۱۸یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 دوالر أمریكي (مالم یذكر غیر ذلك)ألف 

 

٦ 
 

 أساس القیاس -۳

ومفھوم  قاق المحاسبيألولیة على أساس التكلفة التاریخیة باستخدام مبدأ االستحتم إعداد ھذه القوائم المالیة الموجزة ا
م: استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة) ۲۰۱۷االستثمارات المقاسة من خالل الربح أو الخسارة ( باستثنــاء االستمراریة

 قیاسھا بالقیمة العادلة. تموالتي 

  

یر وغ متداولةالموجودات والمطلوبات ال تم عرضح وبالتالي ال یال یوجد لدى الصندوق دورة تشغیل محددة بوضو
ً ل لموجوداتیتم عرض ا ذلك،بدال من  .المركز المالي قائمةالمتداولة بشكل منفصل في  ب ترتیوالموجودات وفقا

 .سیولةال

 

 عملة العرض والنشاط -٤

التي یعمل فیھا  للبلد االقتصادیة الرئیسیة لعملةاباستخدام  قیاس البنود المدرجة في القوائم المالیة الموجزة األولیة یتم
فیة وھي العملة الوظیالدوالر األمریكي ب القوائم المالیة الموجزة األولیةیتم عرض ھذه  .الصندوق ("العملة الوظیفیة")

 .وعملة العرض الخاصة بالصندوق

 

 التغیرات في شروط وأحكام الصندوق -٥

 

 .، قام مدیر الصندوق بإجراء بعض التعدیالت على شروط وأحكام الصندوقم۲۰۱۸یونیو  ۳۰خالل الفترة المنتھیة في 

یل لسیاسات وتعد مستقلة ةإن التغییر الرئیسي في الشروط واألحكام یتعلق بتعیین شركة البالد المالیة كجھة حافظ
 سترداد لخمسة أیام.االالصندوق وتعدیل للحد األعلى لسداد محصالت 

 

قام مدیر الصندوق بإخطار  .م۲۰۱۸ فبرایر ۲۷مؤرخ في ال ھبموجب خطاب تتعدیالبالال ھیئة سوق المتم إخطار 
مارس  ۱۱م وتم تنفیذ التغییرات من ۲۰۱۸فبرایر  ۲۷حملة الوحدات بتلك التغییرات بموجب خطابھ المؤرخ في 

 .م۲۰۱۸
 

 محاسبیة مؤثرة وافتراضاتتقدیرات  -٦

 

ثر في والتي تؤ وتقدیرات وافتراضاتیتطلب من اإلدارة القیام بإصدار أحكام  القوائم المالیة الموجزة األولیة إعدادإن 
نتائج الفعلیة قد تختلف ال .واإلیرادات والمصروفاتتطبیق السیاسات المحاسبیة للمبالغ المبینة للموجودات والمطلوبات 

ى بالتعدیالت علاالعتراف  میت .تتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات الھامة على أساس مستمر .عن ھذه التقدیرات
ً مستقبلی التقدیرات  .ا

 
 األحكــام -أ
 

فیما یلي معلومات حول المجاالت الھامة لألحكام عند تطبیق السیاسات المحاسبیة والتي لھا تأثیراً جوھریاً على المبالغ 
 الوظیفیة. تحدید العملة – ٤المبینة في اإلیضاح  األولیة الموجزة المعترف بھا في القوائم المالیة

  
 
 
 



 صندوق األھلي للصكوك بالدوالر األمریكي

 المالیة)(مدار من قبل شركة األھلي 

 
 األولیة الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة 

  م۲۰۱۸یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 دوالر أمریكي (مالم یذكر غیر ذلك)ألف 

 

۷ 
 

 (تابع) محاسبیة مؤثرة وافتراضاتقدیرات ت  -٦
 

 قیاس القیمة العادلة -ب
 

القیمة العادلة ھي القیمة التي سیتم استالمھا مقابل بیع أصل ما أو دفعھا مقابل تحویل التزام ما ضمن معاملة منتظمة 
أو  ستند إلى افتراضیة أن المعاملة لبیع األصلإن قیاس القیمة العادلة ی. لمشاركین في السوق بتاریخ القیاسبین ا

 تحویل االلتزام یتم في:
 في السوق الرئیسیة لألصل أو االلتزام، أو 
 في حال عدم وجود سوق رئیسیة، في أفضل سوق یمكن للمجموعة الوصول إلیھا في ذلك التاریخ. 

 
 :ھي كما یلي مستویات التسلسل الھرمي للقیمة العادلة إن 
 

 األسعار المدرجة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة. :۱المستوى  •

: القابلة للمالحظة لألصل وااللتزام، ۱: المدخالت بخالف األسعار المدرجة المتضمنة في المستوى ۲المستوى  •
  .أو غیر مباشرةسواء بصورة مباشرة 

 تي ال تستند إلى بیانات السوق القابلة.مدخالت للموجودات أو المطلوبات ال: ۳المستوى  •
 

قام الصندوق بتصنیف التسلسل الھرمي للقیمة العادلة لالستثمارات بالقیمة العادلة من خالل قائمة الربح أو 
 .۱الخسارة باعتباره المستوى 

 
 التأكد وتقدیرات عدماالفتراضات  -جـ 

 
 خسائر االئتمان المتوقعة مخصصقیاس 

ة االئتمان المتوقع للموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة ھو مجال یتطلب استخدام قیاس مخصص خسارإن 
 .نماذج معقدة وافتراضات ھامة حول الظروف االقتصادیة المستقبلیة والسلوك االئتماني

 

، قعةالمتوس خسارة االئتمان ھناك عدد من األحكام الھامة المطلوبة أیًضا في تطبیق المتطلبات المحاسبیة لقیا
 :مثل

 ؛كبیرة في مخاطر االئتمانتحدید معاییر الزیادة ال •
 ؛خسارة االئتمان المتوقعة اختیار النماذج المناسبة واالفتراضات لقیاس •
بھا  اع المنتجات / األسواق وما یرتبطحدید العدد والوزن النسبي للسیناریوھات المستقبلیة لكل نوع من أنوت •

 ؛ وخسارة ائتمان متوقعة من

 .خسارة االئتمان المتوقعة المالیة المماثلة ألغراض قیاس للموجوداتنشاء صندوق إ •

 

ة في خسارة االئتمان المتوقعویرد شرح تفصیلي للمدخالت واالفتراضات وتقنیات التقدیر المستخدمة في قیاس 
 .ریرات في ھذه العناصللتغ خسارة االئتمان المتوقعةوالتي تحدد أیًضا الحساسیات الرئیسیة ل ،۲-۱-۱۳اإلیضاح 

 

 السیاسات المحاسبیة الھامة -۷

طبیق ھذه وقد تم ت .مبینة أدناهالقوائم المالیة الموجزة األولیة السیاسات المحاسبیة الرئیسیة المطبقة في إعداد ھذه إن 
تطبیق لعندما تكون السیاسات قابلة ل .خالف ذلك یذكرما لم  ،المعروضةعلى جمیع الفترات  بشكل ثابتالسیاسات 

 .تم تحدید ھذه السیاسات بشكل خاص ،م۲۰۱۸ینایر  ۱فقط بعد أو قبل 



 صندوق األھلي للصكوك بالدوالر األمریكي

 المالیة)(مدار من قبل شركة األھلي 

 
 األولیة الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة 

  م۲۰۱۸یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 دوالر أمریكي (مالم یذكر غیر ذلك)ألف 

 

۸ 
 

 (تابع) سیاسات المحاسبیة الھامةال   -۷

 

 نقد وما في حكمھ ۷-۱

البنك واالستثمارات قصیرة األجل ذات السیولة العالیة والتي یمكن تحویلھا  لدىالنقد  وما في حكمھ؛یشتمل النقد 
ما في حكمھ والنقد یتضمن  .والتي تكون عرضة لمخاطر ضئیلة للتغیرات في القیمة محددهبسھولة إلى مبالغ نقدیة 

 .بنكیة أرصدة

 

 ذمم مدینة ۷-۲

كون یتم قیاس الذمم المدینة التجاریة بدون م .وأوراق الدین المصدرة مبدئیاً عند نشأتھا إثبات الذمم المدینة التجاریةیتم 
یاس مخصص خسارة یتم ق .الفائدة الفعلیةوبعد ذلك بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة تمویل كبیر مبدئیاً بسعر المعاملة 

یتم قیاس الذمم المدینة التجاریة بدون مكون  .الذمم المدینة دائًما بمبلغ یعادل خسائر االئتمان المتوقعة مدى الحیاة
 معاملة.بسعر ال تمویل كبیر مبدئیًا

 

  أدوات مالیة ۷-۳
 

 المالیة من موجودات مالیة والتزامات مالیة. تتكون األدوات

 

تتكون الموجودات المالیة من نقد وما في حكمھ واستثمارات مقاسة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 وتوزیعات أرباح مدینة. تتكون االلتزامات المالیة من أرصدة دائنة أخرى.

 

ً السیاسة   لیھا (سابقاً)المتعارف عة یلمعاییر المحاسبل وفقا

 

ة ییر المحاسبمعایالبین  متوافقفیما یتعلق باإلثبات المبدئي للموجودات والمطلوبات المالیة  رشادات المحاسبیةاإلإن 
 :. كما یلي۹للتقریر المالي رقم  ر الدوليایوالمع المتعارف علیھا (سابقاً)

 

 والقیاس اإلثبات األوليأ) 

 

ل الصندوق یسج .لألداةالتعاقدیة  األحكامات المالیة عندما تصبح المنشأة طرفًا في بالموجودات والمطلوب االعترافیتم 
االستثمارات في المرابحة والصكوك على أساس "تاریخ التسویة" واالستثمارات في أدوات حقوق الملكیة والصنادیق 

 ."المشتركة في "یوم التداول

 

قص، في لناأو  بالزیادةلیة أو المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة یقیس الصندوق الموجودات الما المبدئي، اإلثباتعند 
ة، تكالیف المعاملة المتزایدة الربح أو الخسار خاللحالة أصل مالي أو التزام مالي غیر مدرج بالقیمة العادلة من 

 یتم إدراج .والعموالت، مثل الرسوم المالیة المطلوباتإلى اقتناء أو إصدار الموجودات المالیة أو  مباشرةوالعائدة 

 ائمةقالربح أو الخسارة في  خاللالموجودات المالیة والمطلوبات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من  معامالتتكالیف 

باشرة م المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة المتوقعة للموجوداتیتم إثبات مخصص خسائر االئتمان  الربح أو الخسارة.
والتي ینتج عنھا تكبد خسارة محسوبة في قائمة الدخل الشامل عندما یكون األصل  مبین،كما ھو  ،المبدئيبعد التحقق 

 قد أنشئ حدیثاً.



 صندوق األھلي للصكوك بالدوالر األمریكي

 المالیة)(مدار من قبل شركة األھلي 

 
 األولیة الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة 

  م۲۰۱۸یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 دوالر أمریكي (مالم یذكر غیر ذلك)ألف 

 

۹ 
 

 (تابع) سیاسات المحاسبیة الھامةال   -۷

 

 (تابع) أدوات مالیة ۷-۳
 

ً السیاسة   (تابع) للمعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا (سابقاً) وفقا

 

 ب) التصنیف

 

 :المالیة على النحو التالي موجودات، قام الصندوق بتصنیف الم۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱رات المالیة المنتھیة في بالنسبة للفت

 

 محتفظ بھا للمتاجرةاالستثمارات 

یتم شراء االستثمارات المصنفة كمحتفظ بھا للمتاجرة، بشكل أساسي لغرض البیع أو إعادة الشراء على المدى القصیر. 
یة المحتفظ بھا للمتاجرة الحقاً بالقیمة العادلة ویتم إدراج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن التغیر یتم قیاس األوراق المال

 في الفترة التي ینشأ فیھا. الدخل الشامل الموجزةفي القیمة العادلة ضمن قائمة 

 

الدخل قائمة  يف ھاتم إدراجیعند اإلثبات المبدئي، یتم قیاس االستثمارات بالقیمة العادلة وأي تغیرات في القیمة العادلة 
 في الفترة التي ینشأ فیھا. الموجزة الشامل

 

 بیعلل استثمارات متاحة

تصنف االستثمارات في صكوك كاستثمارات متاحة للبیع وتقاس مبدئیا بالتكلفة مع األخذ باالعتبار القیمة العادلة (بما 
ادلة. األولي لالستثمارات في صكوك، تقاس بالقیمة الع في ذلك مصاریف االستحواذ المرتبطة باالستثمار). بعد اإلثبات

تتدرج األرباح أو الخسائر الغیر محققة كعنصر مستقل في قائمة التغیرات في صافي الموجودات العائدة لحملة 
 الوحدات حتى یتم إلغاء اإلثبات أو یكون ھناك ھبوط في قیمة الصكوك. األرباح أو الخسائر المتراكمة المدرجة مسبقا

ي حالة للفترة وذلك ف الشامل الموجزة العائدة لحملة الوحدات تحول لقائمة الدخل حقوق الملكیةفي قائمة التغیرات في 
 إلغاء اإلثبات أو ھبوط في القیمة.

 

 لتاریخ االستحقاقمحتفظ بھا استثمارات 

یة والقدرة التي یكون لدى اإلدارة النیتم تصنیف االستثمارات ذات الدفعات الثابتة أو المحددة وبتاریخ استحقاق ثابت و
على االحتفاظ بھا لتاریخ االستحقاق كاستثمارات محتفظ بھا لتاریخ االستحقاق. وتقید االستثمارات المحتفظ بھا لتاریخ 

بعد  ةاالستحقاق مبدئیاً بالقیمة العادلة بما في ذلك التكالیف المباشرة واإلضافیة للمعاملة وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأ
خصم مخصص االنخفاض في قیمتھا. ویتم احتساب التكلفة المطفأة بعد األخذ باالعتبار أي خصم أو عالوة على 
 الشراء باستخدام طریقة العائدة الفعلي. ویتم قید أیة أرباح أو خسائر لھذه االستثمارات في قائمة الدخل الشامل الموجزة.

 

 

 

 



 صندوق األھلي للصكوك بالدوالر األمریكي

 المالیة)(مدار من قبل شركة األھلي 

 
 األولیة الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة 

  م۲۰۱۸یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 دوالر أمریكي (مالم یذكر غیر ذلك)ألف 

 

۱۰ 
 

 ع)(تاب سیاسات المحاسبیة الھامةال   -۷
 

 (تابع) أدوات مالیة ۷-۳
 

 ۹السیاسات المحاسبیة بموجب المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  ۷-۳-۲
 

 الدولیةالصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة  "األدوات المالیة" ۹قم ر لتقاریر المالیةالمعیار الدولي لاعتمد الصندوق 
والذي أدى إلى تغییرات في السیاسات المحاسبیة والتعدیالت  ،م۲۰۱۸ینایر  ۱ التحول فيمع تاریخ  م۲۰۱٤في یولیو 

 القوائم المالیة الموجزة األولیة.على المبالغ المعترف بھا سابقاً في 
 

التقاریر المالیة  إلعداد الدولي یاروالمع ۹المالیة رقم  في المعیار الدولي للتقاریر االنتقالیة األحكاموفقًا لما تسمح بھ 
تم إدراج أي تعدیالت على القیم الدفتریة  .أرقام المقارنة عرضاختار الصندوق عدم إعادة  ،)(أ) ۱٤(إیضاح  ۱رقم 

 .للفترة الحالیةالمبقاة االفتتاحي األرباح رصید للموجودات والمطلوبات المالیة في تاریخ االنتقال في 
 

ن ة الصادرة من الھیئة السعودیة للمحاسبیأ) التصنیف والتسویة بین أرصدة قائمة المركز المالي من معاییر المحاسب
 ۹القانونیین إلى المعیار الدولي للتقریر المالي 

 
قوم الجدول یقام الصندوق بتحلیل تفصیلي لنماذج األعمال إلدارة الموجودات المالیة وتحلیل لخصائص تدفقاتھ النقدیة. 

الصادرة ة یفھا السابق وفئة قیاسھا وفقًا لمعیار المحاسبالتالي بالتسویة بین القیم الدفتریة للموجودات المالیة، من تصن
ر إلى فئات القیاس الجدیدة الخاصة بھا عند االنتقال إلى المعیار الدولي للتقاری عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین

 م. لم تكن ھناك تغییرات في تصنیف وقیاس المطلوبات المالیة.۲۰۱۸ینایر  ۱في  ۹المالیة رقم 
 

 

 

ة یمعاییر المحاسبال
المتعارف علیھا 

 (سابقاً)
القیمة الدفتریة  

دیسمبر  ۳۱
 إعادة قیاس إعادة تصنیف م۲۰۱۷

المعیار الدولي 
للتقاریر المالیة 

 ۹رقم 
القیمة الدفتریة 

ینایر  ۱
 م۲۰۱۸

      التكلفة المطفأة
استثمارات محتفظ بھا 

 للمتاجرة
 

۳٬٥۱٤ )۳٬٥۱٤( -- -- 
لة من خالل القیمة العاد

 الربح أو الخسارة
 

-- ۳٬٥۱٤ -- ۳٬٥۱٤ 
 -- -- )۱۷٬۳۹۷( ۱۷٬۳۹۷  متاحة للبیعاستثمارات 

القیمة العادلة من خالل 
 ۱۷٬۳۹٤ )٤( ۱۷٬۳۹۷ --  الدخل الشامل اآلخر

 
 ریكيملیون دوالر أم ۰٫۰٤ ـب تم تسجیل إجمالي خسارة إعادة القیاس المتعلقة بمخصص خسارة االئتمان المتوقعة

 .م۲۰۱۸ینایر  ۱في الرصید االفتتاحي لالحتیاطي في 
 
 
 
 

 



 صندوق األھلي للصكوك بالدوالر األمریكي

 المالیة)(مدار من قبل شركة األھلي 

 
 األولیة الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة 

  م۲۰۱۸یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
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 طرق القیاس) ب

 

 الفعالمعدل العمولة 

المدفوعات النقدیة أو اإلیرادات المستقبلیة المقدرة خالل العمر  یتم بھ خصمالسعر الذي  ھو الفعالمعدل العمولة 
المتوقع لألصل المالي أو االلتزام المالي إلى القیمة الدفتریة اإلجمالیة ألصل مالي (أي التكلفة المطفأة قبل أي مخصص 

كالیف متوقعة ویتضمن تالئتمانیة االخسائر الساب الحب ؤخذال ی المالي. مالتكلفة المطفأة لاللتزاانخفاض) أو إلى 
وأقساط التأمین أو الخصومات والرسوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة والتي تعتبر جزًءا ال یتجزأ من سعر  ،المعاملة
 .مثل رسوم اإلنشاء ،الفعلي العمولة

 

أو  لمالیةا داتللموجو لدفتریةا لقیمةا تعدیل یتم ،لمستقبلیةا لنقدیةا تلتدفقاا اتتقدیر جعةابمر وقلصندا میقو عندما
یتم إثبات أي  .ألصليا لفعليا لعمولةا لمعد امباستخد ملمخصوا لجدیدا لتقدیرا لتعكس لمعنیةا لمالیةا تلمطلوباا

 .الموجزة الدخل الشامل قائمةتغییرات في 

 

 الموجودات المالیة تصنیفجـ) 

 

 :موضحة أدناه أدوات الدینو حقوق الملكیة متطلبات تصنیف

 

 أدوات حقوق الملكیة
أدوات حقوق الملكیة ھي أدوات تستوفي تعریف حقوق الملكیة من وجھة نظر المصدر؛ وھي تلك األدوات التي ال 

 .تحتوي على التزام تعاقدي بالدفع، ودلیل ذلك وجود حصة متبقیة في حقوق ملكیة المصدر

 

في حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة،  یقوم الصندوق بعد ذلك بقیاس جمیع االستثمارات
باستثناء عندما یختار مدیر الصندوق، عند اإلثبات األولي، وسم االستثمارات في حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من 

الشامل  ي قائمة الدخلوالخسائر بالقیمة العادلة ف األرباحخالل الدخل الشامل اآلخر. عند اختیار ذلك الوسم، یتم إثبات 
اآلخر وال یتم إعادة تصنیفھا الحقًا إلى قائمة الربح أو الخسارة، بما في ذلك عند البیع. ال یتم اإلفصاح عن خسائر 

في القیمة) بشكل منفصل عن التغیرات األخرى في القیمة العادلة.  االنخفاضاالنخفاض في القیمة (وعكس خسائر 
عندما تمثل عائد على ھذه االستثمارات في قائمة الربح أو الخسارة عندما یتم تحدید حق یتم إثبات توزیعات األرباح 

 الصندوق في استالم المدفوعات.

 

 

 

 



 صندوق األھلي للصكوك بالدوالر األمریكي

 المالیة)(مدار من قبل شركة األھلي 

 
 األولیة الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة 

  م۲۰۱۸یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 دوالر أمریكي (مالم یذكر غیر ذلك)ألف 

 

۱۲ 
 

 (تابع) سیاسات المحاسبیة الھامةال    -۷
 

 (تابع) أدوات مالیة ۷-۳
 

 (تابع) ۹السیاسات المحاسبیة بموجب المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  ۷-۳-۲
 
 تصنیف الموجودات المالیة (تابع)ـ) ج
 

قد یتم تعیین استثمار كاستثمار مدرج بالقیمة العادلة من خالل الربح والخسارة من قبل اإلدارة في حالة إلغاء أو تقلیل 
تناقص القیاس أو االعتراف بشكل كبیر (یشار إلیھ أحیانًا باسم "عدم تطابق المحاسبة") والذي قد ینشأ من قیاس 

دات أو المطلوبات أو االعتراف باألرباح والخسائر في على أسس مختلفة. أو یتم إدارة مجموعة من الموجودات الموجو
المالیة أو المطلوبات المالیة أو كلیھما ویتم تقییم أدائھا على أساس القیمة العادلة، وفقاً الستراتیجیة إدارة المخاطر أو 

 حول المجموعة داخلیًا على ھذا األساس لموظفین اإلدارة العلیا.االستثمار الموثقة، ویتم توفیر المعلومات 
 

 أدوات الدین
أدوات الدین ھي تلك األدوات التي تفي بتعریف االلتزامات المالیة من وجھة نظر المصدر، مثل عقود المرابحة 

 والصكوك.
 

 :یعتمد التصنیف والقیاسات الالحقة ألدوات الدین على
 ارة الموجودات؛ ونموذج أعمال الصندوق إلد •
 خصائص التدفق النقدي لألصل. •

 
نموذج األعمال: یعكس نموذج العمل كیف یدیر الصندوق الموجودات من أجل تولید التدفقات النقدیة. إذا كان ھدف 

 ةالصندوق ھو فقط جمع التدفقات النقدیة التعاقدیة من الموجودات أو جمع التدفقات النقدیة التعاقدیة والتدفقات النقدی
الناشئة عن بیع األصول. إذا لم یكن أيٌّ من ھذین ینطبقان (على سبیل المثال، یتم االحتفاظ بالموجودات المالیة 
ألغراض المتاجرة)، یتم تصنیف الموجودات المالیة كجزء من نموذج العمل "اآلخر" ویتم قیاسھا بالقیمة العادلة من 

 خالل الربح او الخسارة. 
 

ینظر فیھا الصندوق في تحدید نموذج األعمال لمجموعة من األصول، الخبرة السابقة بشأن كیفیة وتشمل العوامل التي 
جمع التدفقات النقدیة لھذه األصول، وكیفیة تقییم أداء األصل داخلیا وإبالغھ إلى موظفي اإلدارة العلیا، وكیفیة تقییم 

وراق المالیة المحتفظ بھا للمتاجرة بشكل أساسي المخاطر وإدارتھا وكیف یتم تعویض المدیرین. یتم االحتفاظ باأل
لغرض البیع على المدى القریب أو ھي جزء من محفظة األدوات المالیة التي تدار معًا والتي یوجد لھا دلیل على نمط 

رى وتقاس بالقیمة خل أعماوذج أنمضمن لمالیة وراق األف ھذه اتصنفعلي مؤخًرا لجني األرباح على المدى القصیر. 
 عادلة من خالل الربح أو الخسارة.ال
 

لنقدیة ت التدفقاالجمع ل بأصول ألعماذج انموحین  یحتفظ  تدفقات نقدیة تُعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والعائد:
لمالیة دوات النقدیة لألت التدفقاإذا كانت ابتقدیر ما وق لصندم ایقووبیعھا، لتعاقدیة النقدیة ت التدفقاالجمع أو لتعاقدیة ا

ر "دفعات من المبلغ األصلي والعائد") عند إجراء ھذا التقییم، یدرس ختباط دفعات من المبلغ األصلي والعائد (اتمثل فق
الصندوق ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة تتسق مع ترتیبات اإلقراض األساسیة، أي أن األرباح تشمل فقط النظر 

ئتمان، ومخاطر اإلقراض األساسیة األخرى وھامش الربح الذي یتماشى مع في القیمة الزمنیة للموارد، ومخاطر اال
ترتیب اإلقراض األساسي. عندما تظھر األحكام التعاقدیة التعرض للمخاطر أو التقلبات التي ال تتسق مع ترتیبات 

 ارة.الربح أو الخس اإلقراض األساسیة، یتم تصنیف الموجودات المالیة ذات الصلة وقیاسھا بالقیمة العادلة من خالل
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 (تابع) أدوات الدین

 
ن صول. تتم إعادة التصنیف میعید الصندوق تصنیف استثمارات الدیون عندما یتغیر نموذج أعمالھ إلدارة تلك األ

بدایة فترة التقریر األولى التي تلي التغییر. ومن المتوقع أن تكون ھذه التغییرات غیر متكررة وال یحدث أي منھا 
 خالل ھذه الفترة.

 

ل ھذه ثالتكلفة المطفأة: یتم قیاس الموجودات المحتفظ بھا لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة بالتكلفة المطفأة حیث تم
التدفقات النقدیة دفعة المبلغ األساسیة فقط والربح، والتي لم یتم تحدیدھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، 

ھو کما و مقاسة بھا رف معتن متوقعة ئتمار اخسائص مخصودات من خالل ي جولمذه ایة لھرفتدلالقیمة ل ایدتعم یت
لربح المكتسب من ھذه الموجودات المالیة في قائمة الربح أو الخسارة . یتم إثبات ا۲-۱-۱۳اإلیضاح ضح في وم

 باستخدام طریقة معدل العمولة الفعلي.

 

 انخفاض قیمة األصول المالیة 

 

نموذج "الخسارة المتكبدة" في معیار المحاسبة الصادر عن الھیئة السعودیة  ۹یستبدل المعیار الدولي للتقریر المالي 
ین بنموذج "الخسائر االئتمانیة المتوقعة". ینطبق نموذج االنخفاض في القیمة الجدید على الموجودات للمحاسبین القانونی

المالیة التي یتم قیاسھا بالتكلفة المطفأة. إن المخصص مرتكز على الخسائر االئتمانیة المتوقعة المصحوبة مع احتمالیة 
 ناك زیادة كبیرة في المخاطر االئتمانیة منذ نشأتھا.شھر القادمة، إّال إذا كان ھ ۱۲التخلف عن الدفع في الـ

 

 االستبعاد ٤-۷

 

 ،عندما تنتھي الحقوق التعاقدیة الستالم التدفقات النقدیة من الموجودات ،أو جزء منھا ،المالیة موجوداتیتم استبعاد ال
) ال یقوم ۲أو ( ،ى حد كبیرالملكیة إلمنافع لصندوق بتحویل جمیع مخاطر و) یقوم ا۱أو عندما یتم تحویلھا وإما (

یتم إثبات  .ولم یحتفظ الصندوق بالسیطرة ،الملكیة إلى حد كبیر منافعل أو االحتفاظ بجمیع مخاطر والصندوق بنق
 .عند استبعاد الموجودات المالیة الفرق بین القیمة الدفتریة لألصل والمبلغ المستلم في الربح والخسارة

 

 المالیةالمطلوبات  ٥-۷

 

لصندوق مطلوباتھ المالیة بالتكلفة المطفأة ما لم یكن لدیھ مطلوبات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو یصنف ا
الخسارة. یقوم الصندوق بإلغاء اإلثبات المطلوبات المالیة عندما یتم الوفاء بااللتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو 

 انقضاؤه.
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۱٤ 
 

 (تابع) السیاسات المحاسبیة الھامة    -۷

 

 المقاصة ٦-۷

 

عند قط ف الصافي في قائمة المركز الماليالمبلغ الموجودات والمطلوبات المالیة ویدرج مقاصة بین مبالغ  إجراءتم ی
ساس أنیة لتسویتھا على  الشركةعندما یكون لدى كذلك ومقاصة لتلك المبالغ المدرجة  إجراءوجود حق نظامي ملزم 

 .سدید المطلوبات في آن واحدتلو بیع الموجودات أالصافي 

 

 المستحقات وذمم دائنة أخرى ۷-۷

 

تخدام مبدئیًا بالقیمة العادلة ویتم قیاسھا الحقًا بالتكلفة المطفأة باس األخرىالدائنة  والذممالمستحقة  المصروفات إثباتیتم 
 .الفعلي العمولةطریقة معدل 

 

 المخصصات ۷-۸

 

ألحداث سابقة أن لدى الشركة التزام حالي قانوني أو تعاقدي یمكن تقدیر یتم االعتراف بالمخصص إذا ظھر نتیجة 
وق للمبلغ االلتزام وتقدیر موثمبلغھ بشكل موثوق ومن المحتمل أن یتطلب تدفقات خارجة لمنافع اقتصادیة لتسویة ھذا 

 المدفوع. ال یتم إثبات المخصص لخسارة التشغیل المستقبلیة.

 

 لواحدةللوحدة ا حقوق الملكیة ۷-۹

 

حدة بقسمة لكل و حقوق الملكیة. یتم احتساب إثنین وأربعاءالصندوق مفتوح لالشتراك واسترداد الوحدات في كل یوم 
على عدد الوحدات القائمة  الموجزة قائمة المركز الماليالوحدات المدرجة في  حملةإلى  عائدةال الموجوداتصافي 

 .في نھایة الفترة

 

 الضرائب / الزكاة ۷-۱۰

 

ھذه القوائم  فيلھذا االلتزام  مخصصإدراج أي  یتم ال على مالكي الوحدات، بالتالي املتزا ھي كاةلز/ ا ئبالضراإن 
 المالیة الموجزة األولیة.

 

 إثبات إیرادات ۷-۱۱

 

رادات ییتم إثبات اإلیرادات إلى الحد الذي یكون فیھ من المحتمل تدفق المنافع االقتصادیة إلى الصندوق ویمكن قیاس اإل
بصورة موثوق بھا، بغض النظر عن موعد السداد. یتم قیاس اإلیرادات بالقیمة العادلة للمقابل المستلم، باستثناء 

 .الضرائب والخصومات

 

یتم إثبات إیرادات توزیعات األرباح في الربح أو الخسارة في التاریخ الذي یتم فیھ إثبات الحق في إعادة الدفع. یتم 
فوائد من الموجودات المالیة في الربح والخسارة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة. یشمل صافي الربح إثبات إیرادات ال

من األدوات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة جمیع التغیرات في القیمة العادلة المحققة وغیر المحققة 
 .ت توزیعات األرباحوفروق الصرف األجنبي، باستثناء دخل العموالت وإیرادا
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 (تابع) السیاسات المحاسبیة الھامة    -۷ 

 

 إثبات إیرادات (تابع) ۷-۱۱

 

 م۲۰۱۸ینایر  ۱، اعتباراً من ۱٥وفقاً للمعیار الدولي إلعداد للتقریر المالي رقم 
عن العقود مع  نموذًجا واحدا شامل للمحاسبة عن اإلیرادات الناتجة ۱٥یحدد المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

العمالء ویحل محل التوجیھ الحالي للمحاسبة عن اإلیرادات، والذي یوجد حالیًا في العدید من المعاییر والتفسیرات 
لم ینتج عنھ أي تغییر في  ۱٥ضمن المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة. إن تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

 .السیاسة المحاسبیة للصندوق

 

 النقد وما في حكمھ -۸

 .یتمثل في األرصدة البنكیة المحتفظ بھا لدى بنك تجاري

 

 استثمارات -۹

 :تتكون االستثمارات مما یلي

 

 اإلیضاح

یونیو  ۳۰
 م۲۰۱۸

دیسمبر  ۳۱
 م۲۰۱۷

ینایر  ۱
 م۲۰۱۷

     

 ۱۰٬٤۸۳ -- -- أ استثمارات مقاسة بالتكلفة المطفأة

ح خالل الرببالقیمة العادلة من  استثمارات مقاسة
 ۳٬۷۸۷ ۳٬٥۱٤ ۲٬۰۸٥ ب أو الخسارة

بالقیمة العادلة من خالل الدخل  استثمارات مقاسة
 ٦٬٦۹٥ ۱۷٬۳۹۷ ۱٦٬٤۷۹ جـ الشامل اآلخر

     

  ۱۸٬٥٦٤ ۲۰٬۹۱۱ ۲۰٬۹٦٥ 

 

 استثمارات مقاسة بالتكلفة المطفأة -أ

 استثمارات محتفظ بھا لتاریخ االستحقاق 

 

ً للمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة تتضمن االستثمارات المقاس والمصنفة كاستثمارات  ۹ة بالتكلفة المطفأة وفقا
 ما یلي: المعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا (سابقاً)محتفظ بھا لتاریخ االستحقاق بموجب 

یونیو  ۳۰ 
 م۲۰۱۸

دیسمبر  ۳۱
 م۲۰۱۷

 م۲۰۱۷ینایر  ۱

    

 ۱۰٬٤۸۳ -- -- استثمارات في عقود مرابحة

 



 صندوق األھلي للصكوك بالدوالر األمریكي

 المالیة)(مدار من قبل شركة األھلي 

 
 األولیة الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة 

  م۲۰۱۸یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 دوالر أمریكي (مالم یذكر غیر ذلك)ألف 

 

۱٦ 
 

 (تابع) ستثماراتا     -۹
 /القیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةاستثمارات مقاسة ب -ب

 ثمارات محتفظ بھا للمتاجرةاست
 

تتضمن االستثمارات المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وفقاً للمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة 
 :ما یلي المعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا (سابقاً)حتفظ بھا للمتاجرة بموجب والمصنفة كاستثمارات م ۹
 م۲۰۱۸یونیو  ۳۰ 

 صنادیق مدارة من قبل مدیر الصندوق
 من إجمالي %

 القیمة التكلفة قیمة االستثمارات
صندوق األھلي المتنوع للمتاجرة بالدوالر األمریكي 

 ۲٬۰۸٥ ۲٬۰٥۰ ۱۱٫۲۳ (طرف ذو عالقة)

  
 م۲۰۱۷دیسمبر  ۱۳ 

 صنادیق مدارة من قبل مدیر الصندوق
 من إجمالي %

 القیمة التكلفة قیمة االستثمارات
صندوق األھلي المتنوع للمتاجرة بالدوالر األمریكي 

 ۱٬۹۷٥ ۱٬۹٥۷ ۹٫٤٤ (طرف ذو عالقة)

 ۱٬٥۳۹ ۱٬٥۳۰ ۷٫۳٦ (طرف ذو عالقة) صندوق األھلي للمتاجرة العالمیة

 ۱٦٫۸۰ ۳٬٤۸۷ ۳٬٥۱٤ 

 
 م۲۰۱۷ینایر  ۱ 

 صنادیق مدارة من قبل مدیر الصندوق
 من إجمالي %

 القیمة التكلفة قیمة االستثمارات
صندوق األھلي المتنوع للمتاجرة بالدوالر األمریكي 

 (طرف ذو عالقة)
 

۹٫٤۲ 
 

۱٬۹٦۷ 
 

۱٬۹۷٥ 

 ۱٬۸۱۲ ۱٬۸۱۱ ۸٫٦۳ (طرف ذو عالقة) صندوق األھلي للمتاجرة العالمیة

 ۱۸٫۰٥ ۳٬۷۷۸ ۳٬۷۸۷ 

 
 /استثمارات مقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر - جـ

 استثمارات مصنفة كمتاحة للبیع
 

وفقاً للمعیار الدولي إلعداد التقاریر  الدخل الشامل اآلخرتتضمن االستثمارات المقاسة بالقیمة العادلة من خالل 
 ما یلي: المعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا (سابقاً)وجب بم متاحة للبیعوالمصنفة كاستثمارات  ۹المالیة 

 
یونیو  ۳۰

 م۲۰۱۸
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۷
 ینایر ۱

 م۲۰۱۷
 ٦٬٦۹٥ ۱۷٬۳۹۷ ۱٦٬٤۸۳ استثمارات في صكوك

 -- -- )٤( یخصم: مخصص االنخفاض

 ۱٦٬٤۷۹ ۱۷٬۳۹۷ ٦٬٦۹٥ 

 

 

 

 



 صندوق األھلي للصكوك بالدوالر األمریكي

 المالیة)(مدار من قبل شركة األھلي 

 
 األولیة الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة 

  م۲۰۱۸یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 دوالر أمریكي (مالم یذكر غیر ذلك)ألف 

 

۱۷ 
 

 وحدات قابلة لالسترداد -۱۰
 ا یلي:معامالت الوحدات خالل الفترة تتكون مم

 
لفترة الستة  

أشھر المنتھیة 
 یونیو ۳۰ في

 م۲۰۱۸
 

 (وحدات باآلالف)

لفترة الستة أشھر  
 ۳۰ المنتھیة في
 یونیو
 م۲۰۱۷

 
 (وحدات باآلالف)

    

 ۱۹٬۷٥۲  ۱۹٬۲۲۰ الوحدات في بدایة الفترة
    

 ۱٬۱٥۳  ۷۲۷ وحدات مباعة
    

 )۱٬۳۰۲(  )۲٬٦٤٥( وحدات مستردة

    
 )۱٤۹(  )۱٬۹۱۸( قص في الوحداتصافي الن

 ۱۹٬٦۰۳  ۱۷٬۳۰۲ الفترة نھایةالوحدات في 

 
من وحدات ) %٦۷٫۸٤م: ۲۰۱۷( %۷٤٫۳۰م، فإن أكبر خمس حملة وحدات یمثلوا ۲۰۱۸یونیو  ۳۰كما في 

 الصندوق.
 

 تسویة للتغیرات في صافي قیمة األصول   -۱۱
باحتساب مخصص لالستثمارات  م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱یخ بتاریقوم الصندوق وفقاً لمتطلبات خطاب ھیئة سوق المال 

یتطلب مخصص  ۹المقاسة بالتكلفة المطفأة على أساس الخسائر المتكبدة، بینما المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة 
یئة ھیتم قیاسھ بطریقة خسائر االئتمان المتوقعة. نتج عن ھذا فرق بین صافي قیمة الموجودات المحتسبة وفقاً لخطاب 

سوق المال ("صافي قیمة الموجودات المتداولة") وحسب متطلب معاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ("صافي قیمة 
الموجودات المذكورة"). إن وحدات الصندوق تحت اإلصدار یتم تصنیفھا كحقوق ملكیة وفًق لمعیار المحاسبة الدولي 

 .فبالتالي یساوي القیمة المتبقیة للصندوق ۳۲
  

 ۱۸٬٦۰۲ م۲۰۱۸یونیو  ۳۰للصندوق كما في  حقوق الملكیة
 ٤ م۲۰۱۸یونیو  ۳۰كما في  االئتمانیة المتوقعةمخصص خسائر یضاف: 

 ۱۸٬٦۰٦ 

 -- م۲۰۱۸یونیو  ۳۰كما في  المتكبدةمخصص خسائر االئتمانیة یخصم: 
  

 ۱۸٬٦۰٦ م۲۰۱۸یونیو  ۳۰المتداولة للصندوق كما في  حقوق الملكیة

  
 ۱۷٬۳۰۲ م۲۰۱۸یونیو  ۳۰عدد الوحدات الصادرة كما في 

  
 ۱٫۰۷٥٤ م۲۰۱۸یونیو  ۳۰قیمة األصول المتداولة للوحدة الواحدة للصندوق كما في 

 

 



 صندوق األھلي للصكوك بالدوالر األمریكي

 المالیة)(مدار من قبل شركة األھلي 

 
 األولیة الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة 

  م۲۰۱۸یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 دوالر أمریكي (مالم یذكر غیر ذلك)ألف 

 

۱۸ 
 

 معامالت وأرصدة أطراف ذات عالقة   -۱۲

 

آخر تعتبر األطراف ذات عالقة إذا كان لطرف القدرة للسیطرة على طرف آخر أو ممارسة تأثیر ھام علة طرف 
 التخاذ قرارات مالیة أو تشغیلیة.

 

 طبیعة العالقة الطرف ذو العالقة

 مدیر الصندوق شركة األھلي المالیة

 شریك لمدیر الصندوق البنك األھلي التجاري

 

 أتعاب إدارة ومصروفات أخرى

دده ات حسبما یحیدار الصندوق من قبل مدیر الصندوق. یحتسب الصندوق أتعاب إدارة بشكل یومي مقابل ھذه الخدم
في السنة من صافي موجودات الصندوق  %۰٫۷٥مدیر الصندوق، بحیث ال تتجاوز المعدل األقصى السنوي بواقع 

 الیومي كما ھو منصوص علیھ في أحكام وشروط الصندوق.

 

قیق وأتعاب دكما یحق لمدیر الصندوق استرداد المصروفات المنفقة نیابةً عن الصندوق والمتعلقة بأتعاب المراجعة والت
الحفظ واالستشارات ومصروفات معالجة بیانات واألتعاب األخرى المماثلة. یقتصر الحد األعلى لمبلغ ھذه 

في السنة من صافي موجودات  %۰٫٥المصروفات الذي یستطیع مدیر الصندوق استرداده من الصندوق على نسبة 
ات من قبل مدیر الصندوق على أساس قیمتھا الفعلیة الصندوق في أیام التقییم المعنیة. تم استرداد ھذه المصروف

 باستثناء حضانة الحفظ التي یتحملھا مدیر الصندوق.

 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة

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

 قبل مجلس إدارة الصندوق.

 

 

 

 

 

 

 

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

 یونیو ۳۰  

 م۲۰۱۸
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۷
 یونیو ۳۰

 م۲۰۱۸
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۷
      

ألھلي شركة ا
 المالیة

   ۷۸ ۷٤ أتعاب إدارة

مصروفات 
مدفوعة بالنیابة 

 -- -- ۱۹ ۱۷ عن الصندوق



 صندوق األھلي للصكوك بالدوالر األمریكي

 المالیة)(مدار من قبل شركة األھلي 

 
 األولیة الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة 

  م۲۰۱۸یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 دوالر أمریكي (مالم یذكر غیر ذلك)ألف 

 

۱۹ 
 

 إدارة المخاطر المالیة -۱۳

 

 المالیة لمخاطرعوامل ا ۱۳-۱

 

ومخاطر  ،ومخاطر االئتمان ،إن أنشطة الصندوق تعرضھ لمجموعة متنوعة من المخاطر المالیة: مخاطر السوق
 .یلالسیولة ومخاطر التشغ

 

یشرف مجلس إدارة الصندوق على مدیر الصندوق وھو  .یتحمل مدیر الصندوق مسؤولیة تحدید ومراقبة المخاطر
 .مسؤول في النھایة عن اإلدارة العامة للصندوق

 

 .على أساس الحدود الموضوعة من قبل مجلس إدارة الصندوق ألولالمراقبة والتحكم في المقام ایتم تحدید مخاطر 

لمخاطر ل تحملھو ،دوق على وثیقة الشروط واألحكام الخاصة بھ التي تحدد استراتیجیات أعمالھ العامةیحتوي الصن
 .وفلسفة إدارة المخاطر العامة وملزمة باتخاذ إجراءات إلعادة توازن المحفظة بما یتماشى مع إرشادات االستثمار

 

 مخاطر السوق ۱۳-۱-۱

 

 أ) مخاطر صرف العمالت األجنبیة

 

عمالت األجنبیة ھي مخاطر تقلب قیمة التدفقات النقدیة المستقبلیة ألداة مالیة بسبب التغیرات في أسعار مخاطر ال
 .صرف العمالت األجنبیة وتنشأ من األدوات المالیة المقومة بالعملة األجنبیة

 

 .ةبالعملة الوظیفیال یوجد لدى الصندوق أي مخاطر جوھریة متعلقة بالعمالت األجنبیة حیث أن معظم معامالتھ تتم 
 

 مخاطر أسعار الفائدة ب)

 

 لألدواتلة المالیة أو القیمة العاد لألداةفي مخاطر تقلب قیمة التدفقات النقدیة المستقبلیة  فائدةتتمثل مخاطر أسعار ال

 .المالیة للقسیمة الثابتة بسبب التغیرات في أسعار عمولة السوق

 

: م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱نقطة أساس أقل ( ۱۰في ذلك التاریخ قد كانت  ئدةفا، إذا كانت أسعار الم۲۰۱۸ یونیو ۳۰في 

 ۳۱( دوالر أمریكيملیون  ۱٦٫٤۸فإن الربح للسنة سیكون  ،نقطة أساس أقل) مع ثبات جمیع المتغیرات األخرى ۱۰

بشكل رئیسي كنتیجة النخفاض الربح على أصول الربح  ،) أقلدوالر أمریكيملیون  ۱۷٫٤۰: م۲۰۱۷دیسمبر 
مع ثبات  ،نقطة أساس أعلى) ۱۰: م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱نقطة أساس أعلى ( ۱۰إذا كانت معدالت الربح  .متغیرةال

ملیون  ۱۷٫٤۰: م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱( دوالر أمریكي ملیون ۱٦٫٤۸فإن الربح كان سیكون  ،جمیع المتغیرات األخرى
 .صول فائدة متغیرةویرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع دخل األرباح على أ ،) أعلىدوالر أمریكي

 

 

 



 صندوق األھلي للصكوك بالدوالر األمریكي

 المالیة)(مدار من قبل شركة األھلي 

 
 األولیة الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة 

  م۲۰۱۸یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 دوالر أمریكي (مالم یذكر غیر ذلك)ألف 

 

۲۰ 
 

 (تابع) إدارة المخاطر المالیة -۱۳

 

 (تابع) المالیة لمخاطرعوامل ا ۱۳-۱

 

 (تابع) مخاطر السوق ۱۳-۱-۱

 

 مخاطر األسعارجـ) 

 

مخاطر األسعار ھي المخاطر المتمثلة في احتمالیة تذبذب قیمة أداة مالیة للصندوق ما بسبب التغیرات في أسعار 
الحركة في معدل أسعار الفائدة. إن مخاطر األسعار تنشأ بشكل أساسي عند الشك في صرف العمالت األجنبیة و

األسعار المستقبلیة لألدوات المالیة التي یملكھا الصندوق. كما في تاریخ قائمة المركز المالي، یوجد لدى الصندوق 
 .األسھماستثمار في 

 

من االحتمال  بسبب تغیر منطقي )قیمة العادلة لالستثماراتر في النتیجة للتغی(لتأثیر على صافي قیمة الموجودات إن ا
 ، مع بقاء جمیع المتغیرات ثابتة ھي كما یلي:لالستثماراتأن یغیر في صافي قیمة الموجودات 

 م۲۰۱۷ینایر  ۱ م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ م۲۰۱۸یونیو  ۳۰ 
       

 ۲٬۰۹۹ ±٪۱۰ ۲٬۰۹۱ ±٪۱۰ ۱٬۸٥۷ ±%۱۰ حقوق الملكیةاألثر على 

 

 مخاطر االئتمان ۱۳-۱-۲

 

وھي مخاطر أن یتسبب أحد أطراف أداة مالیة في خسارة مالیة للطرف اآلخر  ائتمانیة،یتعّرض الصندوق لمخاطر 
 .لبنك، وأرصدة االذمم المدینةو استثماراتھ،یتعّرض الصندوق لمخاطر ائتمانیة لمحفظة  .بسبب عدم الوفاء بالتزام

 

 مخاطرةیسعى الصندوق للحد من  .ألدوات المالیة مع أطراف ذات سمعة حسنةإبرام عقود اھي سیاسة الصندوق إن 

ة محددة والتقییم المستمر االئتمانیة من خالل مراقبة التعرضات االئتمانیة والحد من المعامالت مع أطراف مقابل
 .االئتمانیة لألطراف المقابلة كفاءةلل

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 صندوق األھلي للصكوك بالدوالر األمریكي

 المالیة)(مدار من قبل شركة األھلي 

 
 األولیة الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة 

  م۲۰۱۸یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 دوالر أمریكي (مالم یذكر غیر ذلك)ألف 

 

۲۱ 
 

 (تابع) دارة المخاطر المالیةإ  -۱۳

 

 (تابع) المالیة لمخاطرعوامل ا ۱۳-۱

 

 (تابع) مخاطر االئتمان ۱۳-۱-۲

 

 أ) النھج العام تحت خسارة االئتمان المتوقعة

 

م یتم التي لالتي ھي أدوات دین واألدوات المالیة  علىبإدراج المخصصات لخسائر االئتمان المتوقعة الصندوق  یقوم
 ة.الربح أو الخسار قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل

 

تقوم المجموعة بقیاس مخصصات الخسارة بمبلغ یساوي خسارة االئتمان المتوقعة على أساس العمر الزمني باستثناء 
 شھراً: ۱۲بخسارة ائتمان متوقعة على مدى  ما یلي والتي یتم قیاسھا

 

 یر المالي، واستثمارات بأوراق مالیة كأدوات دین یتم تحدیدھا على أنھا ذات مخاطر متدنیة في تاریخ التقر •

 أدوات مالیة أخرى لم تزداد مخاطر االئتمان بخصوصھا بصورة جوھریة منذ االعتراف األولي بھا. •

 

سندات الدین التي ُصنفت على أنھا ذات مخاطر ائتمان متدنیة عندما یكون تصنیف مخاطر االئتمان  الصندوقعتبر ی
 المفھوم العالمي ل "درجة أولى". لھا یتوافق مع تعریف

 

شھراً ھي جزء من خسائر االئتمان التي تنشأ عن أحداث التعثر في األدوات  ۱۲ن خسائر االئتمان المتوقعة على مدى إ
 شھراً بعد تاریخ التقریر المالي. ۱۲ المالیة المحتملة خالل

 

 إن المدخالت الرئیسیة في قیاس خسائر االئتمان المحتملة تمثل ھیكل أحكام المتغیرات التالیة:

 ل التعثراحتما •

 مخاطر التعرض للتعثر •

 خسارة من التعثر المفترض •

 

 كما یلي: ۹المالیة المالیة في ثالث مراحل وفقاً لمنھجیة المعیار الدولي للتقاریر  بتصنیف موجوداتھ الصندوققوم ی

 

تھا. نشأ جودة االئتمانیة منذالمالیة التي لم تنخفض قیمتھا بصورة جوھریة من حیث ال الموجودات-) ۱( المرحلة •
 .شھراً  ۱۲االنخفاض في القیمة بناًء على احتمالیة التعثر على مدى  تسجیل مخصص یتم

المالیة التي انخفضت قیمتھا بصورة جوھریة من حیث الجودة االئتمانیة منذ نشأتھا. یتم  الموجودات-) ۲( المرحلة •
 ة على مدى العمر الزمني. یتم تسجیلاالنخفاض في القیمة استناداً إلى خسارة االئتمان المتوقع تسجیل مخصص

 .احتمال التعثر على مدى العمر الزمني مخصص االنخفاض في القیمة استناداً إلى

للموجودات المالیة التي انخفضت قیمتھا بصورة جوھریة، تقوم المجموعة باالعتراف  بالنسبة-) ۳( المرحلة •
 سائر االئتمان المحتملة.القیمة استناداً إلى العمر الزمني لخ بمخصص االنخفاض في

 

أیضاً في االعتبار المعلومات المتوقعة مستقبالً في تقییمھا لالنخفاض الجوھري في مخاطر االئتمان منذ  لصندوقأخذ ای
 خسائر االئتمان المتوقعة. نشأتھا إضافة إلى قیاس



 صندوق األھلي للصكوك بالدوالر األمریكي

 المالیة)(مدار من قبل شركة األھلي 

 
 األولیة الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة 

  م۲۰۱۸یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 دوالر أمریكي (مالم یذكر غیر ذلك)ألف 

 

۲۲ 
 

 (تابع) دارة المخاطر المالیةإ  -۱۳

 

 (تابع) المالیة لمخاطرعوامل ا ۱۳-۱

 

 مخاطر االئتمان (تابع) ۱۳-۱-۲

 

 المتوقعة خسارة االئتمانب) قیاس 

 ویتم قیاسھا كاآلتي: والمرجح حدوثھاإن خسائر االئتمان المتوقعة ھي خسائر االئتمان المحتملة 

 

الموجودات المالیة التي ال تنخفض فیھا قیمة االئتمان في تاریخ التقریر المالي تعتبر كقیمة حالیة لجمیع النواقص  •
 التدفقات النقدیة المستحقة للمنشأة وفقاً للعقد والتدفقات النقدیة التي تتوقع المجموعة الحصول الفرق بین أينقدیة (ال

 ، و) علیھا

الموجودات المالیة التي انخفضت فیھا قیمة االئتمان في تاریخ التقریر المالي: تمثل الفرق بین إجمالي القیمة  •
 .النقدیة المستقبلیة المتوقعة اتالدفتریة والقیمة الحالیة للتدفق

 لالنخفاض في القیمة.المالیة الخاضعة  األدوات-یوضح الجدول أدناه الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان 

 

 م۲۰۱۸یونیو  ۳۰كما في 
 ۳۱كما في 

 م۲۰۱۷دیسمبر 
ینایر  ۱كما في 

 م۲۰۱۷
المرحلة  

 األولى

خسارة 
االئتمان 

المتوقعة لمدة 
 شھراً  ۱۲

حلة المر
 الثانیة

خسارة 
االئتمان 
المتوقعة 
 مدى الحیاة

المرحلة 
 الثالثة

خسارة 
االئتمان 
المتوقعة 
 اإلجمالي اإلجمالي اإلجمالي مدى الحیاة

استثمارات مقاسة 
 بالتكلفة المطفأة

 

۱٦٬۱۸۰ ۳۰۳ -- ۱٦٬٤۸۳ 

 
 

۱۷٬۳۹۷ 

 
 

۱۰٬٤۸۳ 

إجمالي القیمة 
 ۱۰٬٤۸۳ ۱۷٬۳۹۷ ۱٦٬٤۸۳ -- ۳۰۳ ۱٦٬۱۸۰ الدفتریة

خسائر ائتمانیة 
 -- -- )٤( -- )۱( )۳( متوقعة

 ۱۰٬٤۸۳ ۱۷٬۳۹۷ ۱٦٬٤۷۹ -- ۳۰۲ ۱٦٬۱۷۷ القیمة الدفتریة

 

 

 

 

 

 



 صندوق األھلي للصكوك بالدوالر األمریكي

 المالیة)(مدار من قبل شركة األھلي 

 
 األولیة الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة 

  م۲۰۱۸یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 دوالر أمریكي (مالم یذكر غیر ذلك)ألف 

 

۲۳ 
 

 (تابع) دارة المخاطر المالیةإ  -۳۱
 

 (تابع) المالیة لمخاطرعوامل ا ۱۳-۱
 

 مخاطر االئتمان (تابع) ۱۳-۱-۲
 

 المتوقعة (تابع) خسارة االئتمانب) قیاس 
 

س األطراف المقابلة. تدار الجودة االئتمانیة ساأعلى رات الستثماالمحفظة كیز االئتماني لتروق الصنداجع مدیر ایر
، كالة فیتشووستاندرد آند بورز ومودیز  مؤسسةللموجودات المالیة باستخدام التصنیفات االئتمانیة الخارجیة لكل من 

، كان لدى الصندوق استثمارات من نوعیة م۲۰۱۷ینایر  ۱و م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱و م۲۰۱۸ یونیو ۳۰أیھما أقل. في 
 االئتمان التالیة:

 لنسبة االستثمار التصنیف االئتماني
 م۲۰۱۷ینایر  ۱ م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ م۲۰۱۸یونیو  ۳۰ 

 ٪۲٥ ٪۱۲ ٪۹ أ+
 -- ٪۲۳ ٪٦ أ
 ٪۳۳ ٪٦ ٪۳٥ -أ

 ٪۱۷ ٪۳۲ ٪۸ ب ب ب+
 ٪٦ ٪۱۰ ٪۲۲ ب ب ب 

 ٪۱۲ ٪۱۳ ٪۱۸ -ب ب ب 
 -- -- ٪۲ ب+

 ٪۷ ٪٤ -- غیر مصنف

 ۱۰۰% ۱۰۰% ۱۰۰% 

 
 مخصص النخفاض القیمة

 ستثمار المقاس بالتكلفة المطفأةاال
یوضح الجدول التالي التغیرات في مخصص خسارة عقود المرابحة المدرجة بالتكلفة المطفأة بین بدایة ونھایة الفترة 

 السنویة نتیجة لھذه العوامل:
المرحلة  

 األولى
المرحلة 

 الثانیة
المرحلة 

 الثالثة
 

خسارة  
االئتمان 

المتوقعة لمدة 
 شھراً  ۱۲

خسارة 
االئتمان 

المتوقعة مدى 
 الحیاة

خسارة 
االئتمان 

المتوقعة مدى 
 الحیاة

 
 اإلجمالي

 االئتمانیة المتوقعة عند التطبیق المبدئي خسائرال
كما في  ۹ ر الدولي إلعداد التقاریر المالیةاللمعی

 ٤ -- ۱ ۳ م۲۰۱۸ینایر  ۱
 -- -- -- -- صافي التغیر في الموجودات المالیة

 یونیو ۳۰كما في  الخسائر االئتمانیة المتوقعة
 ٤ -- ۱ ۳ م۲۰۱۸

 
 ۱سجل الصندوق مخصص انخفاض في القیمة في ، ۹للمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة  األوليعند التطبیق 

 .دوالر أمریكي ملیون ۰٫۰٤بمبلغ  م۲۰۱۸ینایر 
 



 صندوق األھلي للصكوك بالدوالر األمریكي

 المالیة)(مدار من قبل شركة األھلي 

 
 األولیة الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة 

  م۲۰۱۸یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 دوالر أمریكي (مالم یذكر غیر ذلك)ألف 

 

۲٤ 
 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع)   -۱۳

 

 (تابع) المالیة لمخاطرعوامل ا ۱۳-۱

 

 مخاطر السیولة ۱۳-۱-۳

 

مخاطر السیولة ھي المخاطر المتمثلة في عدم قدرة الصندوق على تولید موارد نقدیة كافیة لتسویة التزاماتھ بالكامل 
ً عند استحقاقھا أو القیام بذلك فقط بشروط تكون غیر مالئمة جوھر  .یا

 

تنص شروط وأحكام الصندوق على االكتتاب في الوحدات واستردادھا في كل یوم عمل سعودي، ومن ثم، فإنھا 
تتعرض لمخاطر السیولة الخاصة باسترداد أموال حملة األسھم في ھذه األیام. تتكون المطلوبات المالیة للصندوق في 

 ھا خالل شھر واحد من تاریخ قائمة المركز المالي.المقام األول من الذمم الدائنة التي من المتوقع تسویت

 

یقوم مدیر الصندوق بمراقبة متطلبات السیولة من خالل التأكد من توفر أموال كافیة للوفاء بأي التزامات خالل فترة 
 زمنیة قصیرة.

 

 مخاطر التشغیل ٤-۱۳-۱

 

ة عن مجموعة متنوعة من األسباب المرتبطة مخاطر التشغیل ھي مخاطر الخسارة المباشرة أو غیر المباشرة الناتجإن 
بالعملیات والتكنولوجیا والبنیة التحتیة التي تدعم أنشطة الصندوق سواء داخلیًا أو خارجیًا لدى مقدم خدمة الصندوق 
ومن العوامل الخارجیة األخرى غیر االئتمان والسیولة والعمالت والسوق المخاطر مثل تلك الناشئة عن المتطلبات 

 .ونیة والتنظیمیةالقان

 

یتمثل ھدف الصندوق في إدارة المخاطر التشغیلیة من أجل تحقیق التوازن بین الحد من الخسائر المالیة واألضرار 
 .التي لحقت بسمعتھ في تحقیق ھدفھ االستثماري المتمثل في تولید عوائد لحاملي الوحدات

 

 تبني المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة للمرة األولى  -۱٤

 

موجزة للصندوق یتم إعدادھا وفقاً للمعیار المحاسبي  أولیة، فإن ھذه أول قوائم مالیة ۲ إیضاحكما ھو موضح في 
 .المعتمد في المملكة العربیة السعودیة ۳٤الدولي رقم 

 

د ھذه في إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة. عند إعدا ۷تم تطبیق السیاسات المحاسبیة الواردة في إیضاح 
م، وھو (تاریخ ۲۰۱۷ینایر  ۱القوائم المالیة الموجزة األولیة، تم إعداد قائمة المركز المالي االفتتاحیة للصندوق في 

 ة).اد التقاریر المالیتحویل الصندوق إلى المعاییر الدولیة إلعد

 

ً ند إعدادھا للقوائم المالیة وفقع مبالغ المعاییر، قام الصندوق بتعدیل الللمعاییر الدولیة للتقریر المالي، وبموجب ھذه  ا
ات التالیة . تتناول اإلیضاحالمتعارف علیھا (سابقاً) المحاسبیةمعاییر لالمدرجة سابقًا في القوائم المالیة المعدة وفقًا ل

ي على لإلى المعاییر الدولیة للتقریر الماالمحاسبیة المتعارف علیھا (سابقاً) معاییر الشرًحا لمدى تأثیر التحول من 
 المركز المالي للشركة وأدائھا المالي.



 صندوق األھلي للصكوك بالدوالر األمریكي

 المالیة)(مدار من قبل شركة األھلي 

 
 األولیة الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة 

  م۲۰۱۸یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 دوالر أمریكي (مالم یذكر غیر ذلك)ألف 

 

۲٥ 
 

 (تابع) بني المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة للمرة األولىت   -۱٤

 

 المطبقة اإلعفاءات) أ

 

بعض  " یتیحاألولى"اعتماد معاییر التقاریر المالیة الدولیة للمرة  ۱التقاریر المالیة رقم  إلعدادالمعیار الدولي  إن
 من التطبیق بأثر رجعي لمتطلبات معینة بموجب المعاییر نشآت التي تبنت المعیار الدولیة للمرة األولىللم اإلعفاءات

بینما لبیانات القترة السابقة، اختار الصندوق اإلعفاء لتطبیق المعیار الدولي إلعداد  .التقاریر المالیة إلعدادالدولیة 
بأثر رجعي. فبالتالي بیانات المقارنة تم عرضھا ضمن  ۱٥ریر المالیة المعیار الدولي إلعداد التقاو ۹التقاریر المالیة 

 .۱الدولي إلعداد التقاریر المالیة المعیار كما ھو مطلوب من  المتعارف علیھا (سابقاً)المعاییر المحاسبیة 
 

الدولیة في یولیو محاسبة كما أصدره مجلس معاییر ال ۹التقاریر المالیة رقم  إلعدادالصندوق المعیار الدولي  اعتمد
 .ةالمالی قوائملغ المعترف بھا سابقا في ال، والذي نتج عنھ تسویات للمبام۲۰۱۸ینایر  ۱في تاریخ انتقال ب م۲۰۱٤

 

ً لألحكام االنتقالیة للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة رقم  ، اختار الصندوق عدم إعادة ۹كما ھو مسموح وفقا
إدراج أي تعدیالت على القیم الدفتریة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة في تاریخ عرض أرقام المقارنة. تم 

م) واحتیاطیات أخرى للفترة الحالیة. وبناًء على ذلك، ۲۰۱۸ینایر  ۱االنتقال في الرصید االفتتاحي لألرباح المبقاة (
ً للمعفإن البیانات المعروضة في فترات المقارنة تعكس المتطلبات وفقاً  . وبالتالي )اییر المحاسبیة المتعارف علیھا (سابقا

للسنة  ۹فھي غیر قابلة للمقارنة مع البیانات المقدمة بموجب متطلبات المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
صاح إلفم. وبناًء على ذلك، بالنسبة إلقرارات اإلیضاحات، فإن التعدیالت الناتجة عن ا۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱المنتھیة في 

 أیضا تم تطبیقھا فقط على الفترة الحالیة. ۷عن المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

 

لتقاریر داد اعإجراء التقییم التالي على أساس الحقائق والظروف الموجودة في تاریخ االنتقال إلى المعیار الدولي إل تم
 :۹المالیة رقم 

 

 بھ االحتفاظ بموجودات مالیة؛تحدید نموذج العمل الذي یتم بموج •

 .بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة السابقة لبعض األصول المالیة تعیناتتعیین وإلغاء ال •

 

 تقدیرات
 

 للمعاییرم تتوافق مع التقدیرات في نفس التواریخ وفقاً ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱م و۲۰۱۷ینایر  ۱في  إن التقدیرات كما

 .ھا (سابقاً)المحاسبیة المتعارف علی

 

 آثار االنتقال إلى المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة

 

عداد إلإلى المعاییر الدولیة في المملكة العربیة السعودیة (سابقاً) المتعارف علیھا قال من معاییر المحاسبة إن االنت
 تغیراتوقائمة ال الشامل، الدخلوقائمة  للصندوق،المركز المالي قائمة لتقاریر المالیة لیس لھ أي تأثیر جوھري على ا

 الوحدات والتدفقات النقدیة. حملةإلى  حقوق الملكیة العائدةفي 

 



 صندوق األھلي للصكوك بالدوالر األمریكي

 المالیة)(مدار من قبل شركة األھلي 

 
 األولیة الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة 

  م۲۰۱۸یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 دوالر أمریكي (مالم یذكر غیر ذلك)ألف 

 

۲٦ 
 

 المعاییر الصادرة والتي لم یتم تطبیقھا   -۱٥

 

مع إمكانیة  م۲۰۱۹ینایر  ۱ بعد ابتداءً فیما یلي بیان بالمعاییر الجدیدة والتعدیالت على المعاییر المطبقة على السنوات 
 المبكر ومع ذلك لم تقم المجموعة بالتطبیق المبكر لھا عند إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة. أوبیق الحقا التط

 

 اإلیجارعقود  ۱٦المعیار الدولي للتقریر المالیة  -أ

 

المالي.  للمستأجرین نموذج موحد للمحاسبة عن عقود اإلیجار في قائمة المركز ۱٦یقدم المعیار الدولي للتقریر المالي 
یقوم المستأجر باالعتراف باألصل المتعلق بحق االستخدام الذي یمثل حقھ في استخدام األصل ذو الصلة باإلضافة 

إعفاءات اختیاریة لعقود اإلیجار قصیرة األجل  اإلیجار. توجدإلى التزام اإلیجار الذي یمثل التزامھ بسداد دفعات 
ي یستمر أ –طریقة المحاسبة المتبعة من المؤجر مشابھة للمعیار الحالي  وعقود اإلیجار ذات القیمة المنخفضة. تبقى

 .تشغیلي أوالمؤجرون في تصنیف عقود اإلیجار كعقود إیجار تمویلي 

 

 ۱۷بما في ذلك معیار المحاسبة الدولي  اإلیجارمحل التوجیھات الحالیة لعقود  ۱٦یحل المعیار الدولي للتقریر المالي 

تحدید ما إذا كان ترتیب ما یتضمن عقد إیجار،  ٤یرات لجنة المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة ، وتفساإلیجارعقود 
 تقییم جوھر ۲۷، وتفسیر لجنة التفسیرات الدولیة الحوافز-عقود اإلیجار التشغیلي  ۱٥وتفسیر لجنة التفسیرات الدولیة 

معیار یسري مفعولھ للفترات السنویة التي تبدأ من أو بعد إن ھذا ال. المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإلیجار
من العقود  اتاإلیراد ۱٥التي تطبق المعیار الدولي للتقریر المالي  للمنشآتم مع السماح بالتبني المبكر ۲۰۱۹ینایر  ۱

 .۱٦مع العمالء في أو قبل تاریخ التطبیق األولي للمعیار الدولي للتقریر المالي 

 

 ن الترتیب یتضمن عقد إیجارتحدید ما إذا كا

 

 :إما اختیار ،۱٦یجوز للمجموعة عند التحول إلى المعیار الدولي للتقریر المالي 

 

 لعقد اإلیجار لكافة عقودھا، أو ۱٦تطبیق تعریف المعیار الدولي للتقریر المالي  -

 .جاربیق وسیلة عملیة وعدم إعادة تقییم ما إذا كان العقد یمثل إیجار أو یحتوي على إیتط -

 

 التحول

 

 :یجوز للمجموعة كمستأجر إما تطبیق المعیار باستخدام

  منھج األثر الرجعي، أو -

 .اختیاریةمنھج األثر الرجعي المعدل مع وسائل عملیة  -

 

لدولي المعیار ا حالیا تطبیقیقوم المستأجر بتطبیق الخیار باستمرار على جمیع عقود اإلیجار. وتخطط المجموعة 
 ال یتطلب من. م. لم تحدد المجموعة بعد نھج التحول الذي ستقوم بتطبیقھ۲۰۱۹ینایر  ۱مبدئیا في  ۱٦لي لماللتقریر ا

التي تكون فیھا مؤجرا بخالف مؤجر وسیط في عقد تأجیر  جاریاإلالمجموعة كمؤجر إجراء أي تعدیالت لعقود 
 بالباطن.



 صندوق األھلي للصكوك بالدوالر األمریكي

 المالیة)(مدار من قبل شركة األھلي 

 
 األولیة الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة 

  م۲۰۱۸یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 دوالر أمریكي (مالم یذكر غیر ذلك)ألف 

 

۲۷ 
 

 (تابع) المعاییر الصادرة والتي لم یتم تطبیقھا   -۱٥

 

 م۲۰۱۷ – م۲۰۱٥السنویة للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة دورة  لتحسیناتا-ب
 

 یوضحان-الترتیبات المشتركة  ۱۱دمج األعمال والمعیار الدولي للتقریر المالي  ۳المعیار الدولي للتقریر المالي 

 .ل التجاریةطریقة محاسبة الشركة عن زیادة حصصھا في العملیات المشتركة التي تستوفي تعریف األعما

 

-  ً  .إذا احتفظ طرف ما (أو حصل على) سیطرة مشتركة فال یعاد قیاس الحصة المحتفظ بھا سابقا

إذا حصل طرف ما على سیطرة فإن المعاملة ھي دمج أعمال یتم الحصول علیھا من خالل مراحل ویقوم الطرف  -
 .المستحوذ بإعادة قیاس الحصة المحتفظ بھا سابقاً بالقیمة العادلة

 

أن كافة تبعات ضرائب الدخل الناتجة من توزیعات أرباح (بما  یوضح-ضرائب الدخل  ۱۲معیار المحاسبة الدولي 
فیھا المدفوعات لألدوات المالیة المصنفة كحقوق ملكیة) یتم االعتراف بھا بشكل ثابت ضمن المعاملة التي نتج عنھا 

 .ل الشامل اآلخر أو حقوق الملكیةأرباح قابلة للتوزیع في األرباح أو الخسائر أو الدخ

 

أن مجموعة القروض العامة المستخدمة الحتساب تكالیف  یوضح-تكالیف االقتراض  ۲۳معیار المحاسبة الدولي 
االقتراض المؤھلة یستثني فقط القروض المحددة لتمویل الموجودات المؤھلة التي الزالت تحت التطویر أو اإلنشاء. 

یل الموجودات المؤھلة الجاھزة اآلن لالستخدام المحدد أو البیع أو أي موجودات غیر مؤھلة أما القروض المحددة لتمو
فیتم إدراجھا في تلك المجموعة العامة. ونظراً ألن تكالیف تطبیق بأثر رجعي قد یفوق المزایا فیتم تطبیق التغیرات 

 .لمنشأة للتعدیالتد تاریخ تطبیق ابأثر مستقبلي على تكالیف االقتراض المتكبدة في أو بع

 

 تعدیالت أخرى -ج

 

المعاییر الجدیدة أو المعدلة الواردة أدناه لم تطبق بعد، كما ال یتوقع أن یكون لھا تأثیر جوھري على القوائم المالیة 
 للصندوق. الموجزة

 

 یوضح- لدخلا ضریبة تمعالجا لحو لتأكدا معد حالة ۲۳ لماليا للتقریر لیةولدا لمعاییرا اتتفسیر لجنة تفسیر -

 المحاسبة عن معالجات ضریبة الدخل التي لم یتم قبولھا من قبل السلطات الضریبیة بعد.

 ).۹خصائص المدفوعات مقدماً مع التعویض السالب (تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي  -

 ).۲۸محاسبة الدولي الحصص طویلة األجل في الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة (تعدیالت على معیار ال -

 ).۱۹تعدیالت الخطط أو االختصار أو التسویة (تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي  -

 

 آخر یوم للتقییم   -۱٦

   لیس ھناك تغیرات جوھریة  م)۲۰۱۷یونیو  ۲۲م: ۲۰۱۷یونیو  ۳۰م (۲۰۱۸یونیو  ۲۸ق ھو آخر یوم لتقییم الصندو  

 م.۲۰۱۸یونیو  ۳۰تقییم للصندوق وتقییم  أخرفي قیمة الموجودات الصافیة لكل وحدة ما بین 

 

 اعتماد القوائم المالیة   -۱۷

أغسطس  ۹ھـ الموافق ۱٤۳۹ ذو القعدة ۲۷تم اعتماد ھذه القوائم المالیة األولیة من قبل مدیر الصندوق بتاریخ 
  م.۲۰۱۸
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Notes 
30 June  

2018 
31 December 

2017 
1 January 

2017 
     
ASSETS     
        
Cash and cash equivalents 8 51 13 75 
     
Investments  9 18,564 20,911 20,965 
     
Other receivables  -- 18 -- 

 
Total assets 

 
18,615 20,942 21,040 

     
LIABILITY     
        
Other payables   13 2 -- 

     
Equity attributable to Unitholders  18,602 20,940 21,040 

     
Units in issue in thousands (number) 10 17,302 19,220 19,752 

     
Equity per unit (USD)  1.0751 1.0895 1.0652 

     
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The accompanying notes 1 to 17 form an integral part 

of these condensed interim financial statements. 
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30 June  

2018 
30 June  

2017 
    
Special commission income    

- Sukuk    339 249 
- Murhaba contracts   -- 45 

    
Unrealised (loss) / gain on FVTPL investments   (6) 1 
    
Realised loss on FVTPL investments  -- (30) 
    
Other income  7 8 

    
Total revenue   340 273 

    
Management fee  74 78 
    
Shariah audit fee  4 4 
    
Value addition taxes  4 -- 
    
Credit impairment charge  4 -- 
    
Professional fees  3 4 
    
Fund Board remuneration  2 2 
    
CMA fee  1 1 
    
Administrative expenses  3 8 

    
Total operating expenses  95 97 

    
Profit for the period   245 176 

    
Other comprehensive (loss) / income for the period 
 
Unrealised (losses) / gain on FVOCI investments   (524) 118 

    
Total comprehensive (loss) / income for the period   (279) 294 

    
 

 

 

 

 

 

 

The accompanying notes 1 to 17 form an 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   20,940 

 

21,040 

     

Total comprehensive (loss) / income for the period  (279)  324 

     

Decrease in equity from unit transactions during 

the period   

 

 

     

Proceeds from units sold   792  1,232 

     

Value of units redeemed   (2,851)  (1,397) 

     

   (2,059)  (165) 

Equity attributable to Unitholders at the end of 

the period   18,602 

 

21,199 

    ═══════  ═══════ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The accompanying notes 1 to 17 form an integral part 

of these condensed interim financial statements. 
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  30 June  

2018 
30 June  

2017 
    
Cash flow from operating activities    
Profit for the period  245 176 
Adjustment for:    

Credit impairment charge  (4) -- 
Unrealised loss / (gain) on FVTPL investments  6 (1) 

  247 175 
Net changes in operating assets and liabilities:    

FVOCI investments   398 (10,558) 
FVTPL investments   1,423 108 
Investment measured at amortised cost  -- 10,483 

   Other receivables  18 -- 
Other payables  11 13 

 
Net cash generated from operating activities 

 
2,097 221 

    
Cash flow from financing activities      
Proceeds from units sold  792 1,232 
Value of units redeemed    (2,851) (1,397) 

    
Net cash used in financing activities  (2,059) (165) 

    
Net increase in cash and cash equivalents  38 56 
    
Cash and cash equivalents at the beginning of the period  13 75 

    
Cash and cash equivalents at the end of the period  51 131 

    
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The accompanying notes 1 to 17 form an integral part 

of these condensed interim financial statements. 
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1. THE FUND AND ITS ACTIVITIES 

 

AlAhli US Dollar Sukuk 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 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 invests in shariah compliant fixed income instruments and trade transactions including but 

notlimited to murabaha, wakala, mudaraba and musharaka transaction. The fund also invests in shariah 

compliant alternatives of swaps, repo and reverse repos, as well as structured certificates and asset-backed 

securities.  

 

The terms and conditions of the Fund have been approved by the CMA on 19 Dhul Hijja 1430H 

(corresponding to 6 December 2009). The Fund commenced its activities on 9 March 2010.  

 
The Fund is governed by the Regulations pursuant to resolution number 1-219-2006 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 International Financial 

Reporting Standards (IFRSs) 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 14. 
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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 US Dollar (“US$”) 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 following 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, amendment of the fund investment policies and amendment 

of the maximum limit to paying redemption proceeds to five days.  

   

The changes was notified to CMA through a letter dated 27 February 2018 and was notified by the Fund 

manager to the unitholders through a letter dated 27 February 2018. The revised terms and conditions 

became effective from 11 March 2018. 

 

6. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS, 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) Judgments  

 

Information about judgment made in applying accounting policies that have most significant effects on 

the amounts recognized in the condensed interim financial statements is included in the note 4 – 

Determination of functional currency. 
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6. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued) 

 

b) Assumptions and estimation uncertainties 

 

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 

 

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 the investment in the Investee Fund as Level 1.   

 

Measurement of the expected credit loss allowance 

The measurement of the expected credit loss allowance for financial assets measured at amortised cost is 

an area that requires the use of complex models and significant assumptions about future economic 

conditions and credit behavior.  

 

A number of significant judgments are also required in applying the accounting requirements for 

measuring expected credit loss (ECL), such as: 

 

 Determining criteria for significant increase in credit risk; 

 Choosing appropriate models and assumptions for the measurement of ECL; 
 Establishing the number and relative weightings of forward-looking scenarios for each type of 

product/market and the associated ECL; and 

 Establishing Fund of similar financial assets for the purposes of measuring ECL. 

 

Explanation of the inputs, assumptions and estimation techniques used in measuring ECL is further 

detailed in Note 13.1.2, which also sets out key sensitivities of the ECL to changes in these elements. 

 

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. 
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7. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 

 

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. A 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. A receivable without a significant financing component is initially 

measured at the transaction price. 

 

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 investments in Murabaha and Sukuk on a ‘settlement 

date’ basis and investments in equity instruments and mutual funds 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. Immediately after initial recognition, financial assets are measured subsequently 

at cost less impairment for financial assets measured at amortised cost and at fair value for financial assets 

held at fair value.  The change in the amount on subsequent measurement is recognised in the condensed 

statement of comprehensive income. 
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7. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 

 

7.3 Financial Instrument (continued) 

 

7.3.1 Policy under previous GAAP (continued) 

 

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, investments are measured at fair value and any change in fair value is recognised 

in the condensed statement of comprehensive income for the period in which it arises. 

  

Available for sale investments 

Investments in Sukuks are classified as available for sale and are initially recognised at cost, being the 

fair value of consideration given (including acquisition charges associated with the investment). After 

initial recognition investment in Sukuks are measured at fair value. Unrealised gains or losses are reported 

as a separate component of the statement of changes in net assets attributable to unitholders until the 

Sukuk is derecognised or the Sukuk is determined to be impaired. On derecognition or impairment the 

cumulative gain or loss previously reported in the statement of changes in net assets attributable to 

unitholders is included in the statement of income for the period. 

 

Held to maturity investments (HTM) 

Investments having fixed or determinable payments and fixed maturity that the management has the 

positive intention and ability to hold to maturity are classified as held to maturity. HTM investments are 

initially recognised at fair value including direct and incremental transaction costs and subsequently 

measured at amortised cost, less provision for impairment in their value. Amortised cost is calculated by 

taking into account any discount or premium on acquisition using the effective yield method. Any gain 

or loss on such investments is recognized in the condensed statement of comprehensive income. 
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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 14(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 and reconciliation of condensed statement of financial position balance 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. 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 Reclassifications Remeasurements 

IFRS 9  
carrying 
amount  

1 January  
2018 

     

Held for trading investment (HFT) 3,514 (3,514) - - 
     

Fair value through profit or loss  - 3,514 - 3,514 
     

Available for sale 17,397 (17,397) - - 

Fair value through other 
comprehensive income 

- 17,397 (4) 17,394 

 

The total remeasurement loss relating to ECL allowance of USD 0.04 million was recognised in opening 

reserves at 1 January 2018.  

 
b) Measurement method  
 

Effective commission rate 

The effective commission rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments or receipts 

through the expected life of the financial asset or financial liability to the gross carrying amount of a 

financial asset (i.e. its amortised cost before any impairment allowance) or to the amortised cost of a 

financial liability. The calculation does not consider expected credit losses and includes transaction costs, 

premiums or discounts and fees paid or received that are integral to the effective commission rate, such 

as origination fees. 

 

When the Fund revises the estimates of future cash flows, the carrying amount of the respective financial 

assets or financial liability is adjusted to reflect the new estimate discounted using the original effective 

commission rate. Any changes are recognised in the condensed statement of comprehensive income. 
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7. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 

 

7.3 Financial Instrument (continued) 
 

7.3.2 Accounting policies under IFRS 9 (continued) 

c) Classification of financial assets 

 The classification requirements for equity and debt 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. 

 

 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 fund is provided internally on that basis to the Fund’s key management personnel. 

 
Debt instruments 

Debt instruments are those instruments that meet the definition of a financial liability from the issuer’s 

perspective, such as Murabaha contracts and Sukuks. 
 
Classification and subsequent measurement of debt instruments depend on: 

 The Fund’s business model for managing the asset; and 
 The cash flow characteristics of the asset. 
 

Business model: The business model reflects how the Fund manages the assets in order to generate cash 

flows. That is, whether the Fund’s objective is solely to collect the contractual cash flows from the assets 

or is to collect both the contractual cash flows and cash flows arising from the sale of assets. If neither of 

these is applicable (e.g. financial assets are held for trading purposes), then the financial assets are 

classified as part of ‘other’ business model and measured at FVTPL.  

 

Factors considered by the Fund in determining the business model for a group of assets include past 

experience on how the cash flows for these assets were collected, how the asset’s performance is 

internally evaluated and reported to key management personnel, how risks are assessed and managed and 

how managers are compensated. Securities held for trading are held principally for the purpose of selling 

in the near term or are part of a portfolio of financial instruments that are managed together and for which 

there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit-taking. These securities are classified in 

‘other’ business model and measured at FVTPL. 
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7. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 

 

7.3 Financial Instrument (continued) 

 

7.3.2 Changes in accounting policies under IFRS 9 (continued) 

 

c) Classification of financial assets (continued) 

 

SPPP: Where the business model is to hold assets to collect contractual cash flows or to collect contractual 

cash flows and sell, the Fund assesses whether the financial instruments’ cash flows represent solely 

payment of principal and profit (the “SPPP” test). In making this assessment, the Fund considers whether 

the contractual cash flows are consistent with a basic lending arrangement i.e. profit includes only 

consideration for the time value of resources, credit risk, other basic lending risks and a profit margin that 

is consistent with a basic lending arrangement. Where the contractual terms introduce exposure to risk or 

volatility that are inconsistent with a basic lending arrangement, the related financial asset is classified 

and measured at fair value through profit or loss. 

 

The Fund reclassifies debt investments when and only when its business model for managing those assets 

changes. The reclassification takes place from the start of the first reporting period following the change. 

Such changes are expected to be very infrequent and none occurred during the period. 

 

Amortised cost: Assets that are held for collection of contractual cash flows where those cash flows 

represent solely payments of principal and profit (SPPP), and that are not designated at FVTPL, are 

measured at amortised cost. The carrying amount of these assets is adjusted by any expected credit loss 

allowance recognised and measured as described in Note 13.1.2. Profit earned from these financial assets 

is recognised in the condensed statement of comprehensive income using the effective commission rate 

method.  

 

d) Impairment of financial assets  

 

IFRS 9 replaces the 'incurred loss' model in previous GAAP with an 'expected credit loss' model 

(“ECL”).The Fund assesses on a forward-looking basis the expected credit losses (“ECL”) associated 

with its debt instrument assets carried at amortised cost. The allowance is based on the ECLs associated 

with the probability of default in the next twelve months unless there has been a significant increase in 

credit risk since origination. 

 

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. 
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7. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 

 

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 subscriptions / redemptions of units on every Monday and Wednesday. The equity 

of the fund is determined on each Saudi Business day. The equity per unit is calculated by dividing the 

equity attributable to unitholders included in the condensed 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. 

 

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. Commission income from financial assets is recognized in the 

condensed statement of comprehensive income, using effective commission rate method. 

 

Under 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. 
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8. CASH AND CASH EQUIVALENTS 

 

These comprises of bank balances held with a commercial Bank.  

 

9. INVESTMENTS 

 

Investments comprises of the following: 

Description   
Note 

30 June  

2018 

31 December 
2017 

1 January 
2017 

     
Investments measured at amortised cost i -- -- 10,483 
Investments measured at fair value 
through profit or loss 

 
ii 

2,085 3,514 3,787 

Investments measured at fair value 
through other comprehensive income 

 
iii 

16,479 17,397 6,695 

  18,564 20,911 20,965 

 

i) Investments Measured At Amortised Cost / Investments Held To Maturity 

 

Investments measured at amortised cost under IFRS 9 classified as investments held to maturity under 

previous GAAP includes the following: 
 30 June  

2018 

31 December 
2017 

1 January 2017 

    
Investment in Murabaha contracts  -- -- 10,483 

 

ii) Investments measured at fair value through profit or loss /  
Investments held for trading 

 

Investments measured at fair value through profit or loss under IFRS 9 classified as investments held for 

trading under previous GAAP includes the following: 
 30 June 2018 

 

 

Funds managed by Fund Manager 

% of total 

investment 

value  

Cost  Value 

    

AlAhli Diversified US Dollar Trade Fund (a related 

party) 

 

11.23 

 

2,050 

 

2,085 

 
 31 December 2017 

 

 
Funds managed by Fund Manager 

% of total 

investment 

value  

Cost  Value 

    

AlAhli Diversified US Dollar Trade Fund (a related 

party) 

 
9.44 

 
1,957 

 
1,975 

AlAhli International Trade Fund (a related party) 7.36 1,530 1,539 

  

16.80 

 

3,487 

 

3,514 
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9. INVESTMENTS (continued) 

 

ii) Investments measured at fair value through profit or loss/ 
 Investments held for trading (continued) 

 1 January 2017 

 % of total 

investment 

value  

Cost  Value 

    

Funds managed by Fund Manager    

AlAhli Diversified US Dollar Trade Fund (a 

related party) 

 
9.42 

 
1,967 

 
1,975 

AlAhli International Trade Fund (a related party) 8.63 1,811 1,812 

 18.05 3,778 3,787 

 

iii) Investments Measured At Fair Value Through Other Comprehensive Income /  
Investments Classified As Available For Sale 

 

Investments measured at fair value through other comprehensive income under IFRS 9 classified as 

investments held as available for sale under previous GAAP includes the following: 

 

 30 June  

2018 

31 December 
2017 

1 January 
2017 

    

Investment in Sukuks 16,483 17,397 6,695 

Less: impairment allowance (4) -- -- 

  

16,479 

 

17,397 

 

6,695 

 

10. UNITS TRANSACTIONS 

 

Transactions in units during the 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  19,220  19,752 

    

Units sold 727  1,153 

    

Units redeemed (2,645)  (1,302) 

    

Net decrease in units during the period (1,918)  (149) 
 ──────────  ────────── 

Units at the end of the period  17,302  19,603 

 ══════════  ══════════ 

As at 30 June 2018, top 5 unitholders (2017: top 5) represented 74.30% (2017: 67.84%) of the Fund’s 

units. 
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11. RECONCILIATION OF CHANGE IN EQUITY 

 

The Fund, as per the requirements of CMA circular dated 31 December 2017, calculates provision for 

investment measured at amortised cost on incurred loss model, whereas IFRS 9 requires provision to be 

measured on Expected Credit Loss (ECL) method. This has resulted in a difference between equity 

calculated as per CMA circular (“trading equity”) and as per requirement of IFRS 9 (“reported equity”). 

The Fund’s units in issue are classified as equity in accordance with IAS 32 and therefore equate to the 

residual value of the Fund.  The following table shows the reconciliation between Fund’s reported equity 

and trading equity: 

 

12. 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 

 

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 0.75% 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 0.5% 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 except for custody fess, which is borne by the Fund Manager. 

 

 

  

  
Equity of the Fund as at 30 June 2018 18,602 

Add: Provision for expected credit losses as at 30 June 2018 4 

 18,606 

Less: Provision for incurred credit losses as at 30 June 2018 -- 

Traded equity of the Fund as at 30 June 2018 18,606 

  

Number of units in issue as at 30 June 2018 17,302 

  

Traded equity per unit of the Fund as at 30 June 2018 1.0754 
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12. 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 

As at 30 
June 2018 

As at 31 
December 

2017 
      
NCB Capital 
Company 
 

Management fee 74 78 -- -- 
     
Expenses paid on 
behalf of the fund 17 19 -- -- 

      

13. FINANCIAL RISK MANAGEMENT 

 

13.1  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.  

 

13.1.1  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 views the United States Dollars as its functional currency. 

 

The Fund's financial assets and liabilities are denominated in its functional currency. Accordingly, there 

is no significant currency risk. 
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13. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued) 

 

13.1 Financial risk factors  

 

13.1.1  Market risk (continued) 

 

b) Commission rate risk  

 

Commission rate risk is the risk that the value of the future cash flows of a financial instrument or fair 

values of fixed coupon financial instruments will fluctuate due to changes in market commission rates. 

 

At 30 June 2018, if commission rates at that date had been 10 basis points lower (31 December 2017: 10 

basis points lower) with all other variables held constant, profit for the period would have been higher by 

USD 16.48  million (31 December 2017: USD 17.40 million). If profit rates had been 10 basis points 

higher (31 December 2017: 10 basis points higher), with all other variables held constant, profit would 

have been lower by USD 16.48 million (31 December 2017: USD 17.40 million). 

 

c) 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 equity 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% 1,857 ±10% 2,091 ±10% 2,099 

 

13.1.2 Credit risk  

 

The Fund is exposed to credit risk, which is the risk that one party to a financial instrument will cause a 

financial loss for the other party by failing to discharge an obligation. The Fund is exposed to credit risk 

for its investment portfolio, receivables and bank balances.  

 

Its Fund’s policy to enter into financial instrument contracts with reputable counterparties. The Fund 

seeks to limit its credit risk by monitoring credit exposures, limiting transactions with specific 

counterparties and continually assessing the creditworthiness of counterparties. 
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13. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued) 

 

13.1 Financial risk factors (continued) 

 

13.1.2 Credit risk (continued) 

 

a) The General Approach (under ECL) 

 

'The Fund recognizes loss allowances for ECL on the financial assets that are debt instruments 

instruments that are not measured at FVTPL. 

 

'The Fund measures loss allowances at an amount equal to lifetime ECL, except for the following, for 

which they are measured as 12-month ECL: 

 

 debt investment securities that are determined to have low credit risk at the reporting date; and 

 other financial instruments  on which credit risk has not increased significantly since their initial 

recognition. 

 

The Fund considers a debt security to have low credit risk when their credit risk rating is equivalent to 

the globally understood definition of 'investment grade'. 

 

'12-month ECL are the portion of ECL that result from default events on a financial instrument that are 

possible within the 12 months after the reporting date. 

 

The key inputs into the measurement of ECL are the term structure of the following variables: 

 

 Probability of default (PD) 

 Loss given default (LGD) 

 Exposure at default (EAD); 

 

The Fund categorizes its financial assets into following three stages in accordance with the IFRS-9 

methodology: 

 

 Stage 1 – financial assets that are not significantly deteriorated in credit quality since origination. The 

impairment allowance is recorded based on 12 months Probability of Default (PD). 

 Stage 2 – financial assets that has significantly deteriorated in credit quality since origination. The 

impairment allowance is recorded based on lifetime ECL. The impairment allowance is recorded 

based on life time PD. 

 Stage 3 – for financial assets that are impaired, the Fund recognizes the impairment allowance based 

on life time PD. 

 

The Fund also considers the forward-looking information in its assessment of significant deterioration in 

credit risk since origination as well as the measurement of ECLs. 
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13. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued) 

 

13.1 Financial risk factors (continued) 

 

13.1.2  Credit risk (continued) 

 

b) Expected credit loss measurement 

 

ECL represent probability-weighted estimates of credit losses. These are measured as follows: 

 

 financial assets that are not credit-impaired at the reporting date: as the present value of all cash 

shortfalls (i.e. the difference between the cash flows due to the entity in accordance with the contract 

and the cash flows that the Fund expects to receive); 

 financial assets that are credit-impaired at the reporting date: as the difference between the gross 

carrying amount and the present value of estimated future cash flows;  

 

The table below shows the financial instruments subject to impairment. 

 

 

As at 30 June  

2018 

As at 31 

December 

2017 

As at 

1 January 

2017 

 

Stage 1 

12-month 

ECL 

Stage 2 

Lifetime 

ECL 

Stage 3 

Lifetime 

ECL 

 

Total 

 

Total 

 

Total 

       

Investments measured at fair 

value through other 

comprehensive income 

 

 

16,180 

 

 

303 

 

 

-- 

 

 

16,483 

 

 

17,397 

 

 

10,483 

Gross carrying amount 16,180 303 -- 16,483 17,397 10,483 

Loss allowance  (3) (1) -- (4) -- -- 

Carrying amount 16,177 302 -- 16,479 17,397 10,483 

 

The Fund Manager reviews credit concentration of the investment portfolio based on counterparties.  The 

credit quality of the financial assets is managed using the external credit ratings of Moody’s, S&P and 

Fitch, whichever is lowest. As at 30 June 2018, 31 December 2017 and 1 January 2017, the Fund had 

investments of the following credit quality: 
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13. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued) 

 

13.1 Financial risk factors (continued) 

 

13.1.2  Credit risk (continued) 

 

b) Expected credit loss measurement (continued) 

 

Credit ratings In percentage of investments 

 30 June  

2018 

31 December 

2017 

1 January 

2017 

    

A+ 9% 12% 25% 

A 6% 23% -- 

A- 35% 6% 33% 

BBB+ 8% 32% 17% 

BBB 22% 10% 6% 

BBB- 18% 13% 12% 

B+ 2% -- -- 

Unrated -- 4% 7% 

 100% 100% 100% 

 

Allowance for impairment 

 

Investment measured at amortised cost – Murabaha contracts and Sukuks 

 

The following table explains the changes in the loss allowance of Murabaha contracts and Sukuks carried 

at amortised cost: 

 

 

Stage 1 

12-month 

ECL 

Stage 2 

Lifetime 

ECL 

Stage 3 

Lifetime- 

credit 

impaired 

ECL Total 

     

Expected credit loss on initial application of IFRS 9 

as at 1 January 2018 

3 1 -- 4 

Net change in financial asset  -- -- -- -- 

Expected credit loss as at 30 June 2018 3 1 -- 4 

 

On initial adoption of IFRS 9, the Fund recognised an impairment allowance as at 1 January 2018 

amounting to USD 0.04 million. 
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13. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued) 

 

13.1.3 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’s financial liabilities primarily consist of payables which are expected to be settled within 

one month from the condensed statement of financial position date.   

 

The Fund manages its liquidity risk by investing predominantly in securities that it expects to be able to 

liquidate within short period of time. 

 

13.1.4 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 so as to balance limiting of financial losses and 

damage to its reputation with achieving its investment objective of generating returns to unitholders.  

 

14. 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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14. 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 condensed interim 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.  

 

 Determination of the business model within which a financial asset is held; 

 Designation and revocation of previous designations of certain financial assets at FVPL. 

 

Estimates 

 

The estimates at 1 January 2017 and at 31 December 2017 are consistent with those made for the same 

dates in accordance with previous GAAP. 

 

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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15 STANDARDS ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE 

 

Following are the new standards and amendments to standards are effective for annual periods beginning 

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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15 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 condensed statement of 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). 

 

16. 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. 

 

17. 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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