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AlAhli Diversified US Dollar Fund   األهلي المتنوع بالدوالر األمريكي صندوق

Investment Fund Information    معلومات صندوق االستثمار
Investment Objective    أهداف االستثمار
AlAhli  Diversified  US  Dollar  Fund  aims  to  provide  liquidity  and 
enhanced capital appreciation in a Sharia‐compliant manner.  

مبا يتوافق  يهدف صندوق األهلي املتنوع بالدوالر األمريكي إىل تنمية رأس املال، وتوفري السيولة
  .مع املعايري الشرعية

Investment Policies    سياسات االستثمار وممارساته
Investing  primarily  in  Sharia  compliant  short  and  medium‐term 
financial  instruments,  and  trade  transactions  such  as  Murabaha, 
Wakala,  Mudaraba  and  Musharaka,  medium‐term  fixed  income 
instruments, and Sharia compliant alternatives of swaps, repurchase 
agreement  (repo)  and  reverse  repurchase  agreement,  structured 
certificates and asset‐backed securities. 

يستثمر الصندوق بشكل أساسي يف األدوات املالية قصرية ومتوسطة وطويلة األجل املتوافقة مع 
املثال: املتاجرة يف صفقات أسواق النقد مثل املراحبة والوكالة املعايري الشرعية، وهي على سبيل 

واملضاربة واملشاركة، وأدوات الدخل الثابت، والبدائل الشرعية التفاقيات املبادلة واتفاقيات إعادة 
  الشراء وإعادة الشراء املعاكس، باإلضافة إىل املنتجات املهيكلة واألوراق املالية املدعومة بأصول.

Distribution of Income & Gain Policy    سياسة توزيع الدخل واألرباح
All  profit  will  be  reinvested  in  the  Fund.  No  income  will  be 
distributed to Unitholders. 

يتم إعادة استثمار الدخل واألرباح يف الصندوق، وال يتم توزيع أي دخل وأرباح على مالكي 
  الوحدات.

‐ The Fund’s reports are available upon request free of charge.    ر الصندوق عند الطلب وبدون مقابل.تتاح تقاري - 
Fund Performance    أداء الصندوق
Fund performance for the last three years:    الصندوق للسنوات الثالث األخيرة: أداء

 Year 2018 2017 2016  السنة

 *AUM 293,874,655  268,487,114  261,463,373  صافي قيمة األصول*

 *NAV per Unit 1.30  1.28  1.26  صافي قيمة األصول لكل وحدة*

 *Highest Price 1.31  1.28  1.26  أعلى سعر وحدة*

 *Lowest Price 1.28  1.26  1.25  أقل سعر وحدة*

 Number of Units 225,266,866  209,721,151  206,985,988  عدد الوحدات

  Income Distribution -  -  -  األرباح الموزعة

 Fees & Expense Ratio  0.80%  0.76%  0.75%  إجمالي نسبة الرسوم والمصروفات

 In US Dollars*     األمريكي بالدوالر*
  

Total return compared to the benchmark:    :العائد اإلجمالي للصندوق مقارنة بالمؤشر
 Years ‐   5 Years 3سنوات Year ‐ 3 1 سنة  الفترة – سنوات 5   Period 

 % Total Return 1.12  1.45  1.90  %عائد الصندوق 

 % Benchmark 1.10  1.29  2.12  %عائد المـؤشـــــــر    
Annual total return for the fund last 10 years:    :للعشر سنوات الماضيةللصندوق العائد اإلجمالي السنوي 

 Year 2018 2017  2016  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009  السنة

 % Return 1.90 1.35  1.12  0.59  0.65  0.68  0.85  0.55  0.33  0.40  العائــــد %

 % Benchmark 2.12 1.19 0.55 0.82 0.80 0.93 1.08 1.12 1.29 1.81  المؤشر %   
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Actual fees and fund expenses paid by the investment fund during 
the year as a percentage of average Net Asset Value: 
 

مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب التي تحملها الصندوق على مدار العام  
                          كنسبة مئوية من متوسط صافي قيمة أصول الصندوق:

  الرسوم والمصروفات
 النسبة المئوية

  - %  
  ألف دوالر

USD ‘000  Fees and Expenses  
 Management Fee Expense  2,046  0.75  رسوم اإلدارة

 VAT on Management Fee  102  0.03  ضريبة القيمة املضافة على رسوم اإلدارة

 Audit Fee Expense  10  0.00  مراجعة حسابات الصندوق

 Fund Admin Fee Expense  54  0.02  العمليات اإلدارية

 CMA Fee Expense  2  0.00  املاليةهيئة السوق 

 Tadawul Fee Expense  1  0.00  تداول

 Custody fees  7  0.00  رسوم احلفظ

 Shariah Audit Fee Expense  8  0.00  املراجعة الشرعية

 Fund Board Fee Expense  4  0.00  جملس إدارة الصندوق

 Total Fees and Expenses  2,234  0.80  مجموع الرسوم والمصاريف   
Material Changes    تغيرات جوهرية حدثت خالل الفترة

- The Federal Reserve hiked  interest  rates 4  times during 2018 by 

25bps  each  in  March,  June,  September,  and  December, 

the  Federal Reserve funding rate reached 2.5% in December 2018 

up from 1.5% in December 2017.  

- SAMA increased the Reverse repo rate to 2.5% up from 1.5% and 

Repo rate to 3% up from 2%.  

- Brent  average  price  increased from  an  average  of  $54.75  per 

barrel  in  2017  to  $71.67  per  barrel  in  2018,  the  increase  in  oil 

prices was driven by the extension of oil production cut until the 

end of 2018. 

- KSA  government  issued  SAR  48.75  billion  of  local  Sukuk  in  the 

domestic market during 2018. 

أساس يف  نقطة 25مبقدار  2018مرات خالل  4رفع الفدرايل األمريكي أسعار الفائدة  -
 2018يف ديسمرب  %2.5وبلغ معدل التمويل الفدرايل  ،مارس، يونيو، سبتمرب، وديسمرب

  .2017يف ديسمرب  %1.5مرتفعا عن 
و معدل الريبو  %1.5من  %2.5مؤسسة النقد العريب السعودي معدل الريبو العكسي إىل  -

 .%2من  %3إىل 
 71.67إىل  2017دوالر للربميل يف عام  54.75ارتفع سعر متوسط خام برينت من  -

، وكان االرتفاع يف أسعار النفط بسبب متديد خفض إنتاج النفط 2018دوالر للربميل يف 
اية   .2018حىت 

مليار ريـال من الصكوك احمللية يف السوق احمللية خالل  48.75السعودية احلكومة أصدرت  -
  .2018عام 

Exercising of voting rights    ممارسات التصويت السنوية
No voting rights were exercised during the year.     تتم أي ممارسات تصويت خالل العام.مل 
Fund Board Annual Report    تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي
The Board of Directors consists of the following members, who were 
appointed by the fund manager and approved by the Capital Market 
Authority: 
Naif Al Mesned      Chairman  
Lloyd Kawara      Non‐independent member 
Basmah AlTuwaijri                    Independent member 
Abdulaziz Abalkhail    Independent member 
The Fund's Board of Directors held three meetings during 2018. The 
following  is  a  summary  of  the  key  decisions  approved  and  the 
matters discussed by the Fund’s Board of Directors: 
‐ Fund’s performance review. 
‐ Risks related to the funds;  including:  liquidity, market, operational 
risks. 
‐ Ensuring fund’s compliance to all applicable rules and regulations. 

يتكون جملس إدارة الصندوق من األعضاء التاليني، والذين تعيينهم من قبل مدير الصندوق بعد 
  موافقة هيئة السوق املالية:

 الصندوق إدارة جملس رئيس        املسند مسند بن نايف
 مستقل غري عضو                       كورا  لويد
 مستقل عضو       التوجيري مزيد بنت بسمة

 مستقل عضو       اخليل أبا صاحل بن عبدالعزيز
م، وفيما يلي ملخصا ألهم 2018عقد جملس إدارة الصندوق ثالثة اجتماعات خالل العام 

  إدارة الصندوق: القرارات اليت مت إقرارها واملواضيع اليت متت مناقشتها من قبل جملس
 .ناقشة أداء الصندوق خالل العامم -
  ملخاطر املتعلقة بالصندوق مبا يف ذلك خماطر السيولة، السوق، والتشغيل.ا -
  لتزام الصناديق بلوائح هيئة السوق املالية مع مسؤول املطابقة وااللتزام.ا -
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Fund Manager   مدير الصندوق

NCB Capital Company, Saudi Arabia 

Tower B, King Saud Road, P.O. Box 22216, Riyadh 11495 

Tel: +966 920000232 

Website: www.alahlicapital.com 

 األهلي املالية، اململكة العربية السعوديةشركة 
  11495، الرياض 22216الربج ب، طريق امللك سعود، ص.ب. 

 +966 920000232هاتف: 
 www.alahlicapital.comاملوقع: 

Sub‐Manager / Investment Adviser    أو مستشارين االستثمار/مدير الصندوق من الباطن و

None   ال يوجد

Investment Activities   أنشطة االستثمار

During  the year 2018,  the Fund  focused on Murabaha  investments 
with local and GCC banks. The Fund strategy was conservative given 
its investments objectives. The Fund underperformed its benchmark 
even  though  LIBID  increased  faster  than  that  of  deposit  rates.  1 
month  LIBOR  increased  by  60%  during  2018  going  from  1.56%  to 
2.50%. 

 كانت.  واخلليجية احمللية البنوك مع املراحبة استثمارات على الصندوق ركز ، 2018 عام خالل
مؤشره  من قلأ الصندوق أداء كانوقد  . الستثماريةا هألهداف نظًرا حمافظة الصندوق اسرتاتيجية
 أسعار من أسرع مبعدل ارتفع LIBIDاالقرتاض بني البنوك  معدل أن من الرغم على املعياري
 ملدة LIBORفائدة بني البنوك ال سعارأ شهدت.  الودائع على البنوك من املدفوعة الفائدة
 .%2.50 إىل %1.56 من 2018 العام خالل %60 بنسبة  زيادة شهر

Performance   داءتقرير األ

Fund Performance                     1.90  % 
Benchmark Performance         2.12  % 

    

  %  1.90  أداء الصندوق
  %  2.12  أداء املــــــــؤشــــــر

The fund underperformed the benchmark by 22 bps.   .أساس نقطة 22 بفارق املؤشر أداء عن الصندوق أداء اخنفض

Terms & Conditions Material Changes   حدثت في شروط وأحكام الصندوقتغيرات 

- 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. 

- Amendment of Auditor’s annual fees. 

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

 االستــثــمــار املـــعـــدلة.
 تعيني شركة البالد لالستثمار (البالد املالية) كأمني حفظ للصندوق. -
 تعديل رسوم مراجع احلسابات السنوية. -

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

charged by investments in the following funds have been rebated: 

‐ AlAhli International Trade Fund 

سنويا من صايف قيمة أصول الصندوق،  %0.75نسبة رسوم اإلدارة احملتسبة على الصندوق هي 
ا الصندوق املوضحة أدناه:وقد مت التنازل عن    رسوم اإلدارة للصناديق االستثمارية اليت يستثمر 

  صندوق األهلي للمتاجرة العاملية -
Special Commission    عموالت خاصة

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

Fund Manager Investment    استثمارات مدير الصندوق

The fund manager invests 4.84% of the fund units.    .%4.84 الصندوق وحدات يف الصندوق مدير استثمارات تبلغ

Custodian    أمين الحفظ
AlBilad Capital 

King Fahad Road, P.O. Box 140, Riyadh 11411, Saudi Arabia 

Tel: +966 92000 3636 

Website: www.albilad‐capital.com 

  )املالية البالد( لالستثمار البالد شركة
  السعودية العربية اململكة ،11411 الرياض ،140. ب.ص فهد، امللك طريق
  3636 92000 966+  :هاتف
  www.albilad‐capital.com: اإللكرتوين املوقع

Custodian’s duties and responsibilities    واجبات ومسؤوليات أمين الحفظ
‐ The custodian shall be held  responsible  to  the  fund manager and 
unitholders for any losses caused to the investment fund due to the 
custodian fraud, negligence, misconduct or willful default. 
 

 أدى سواء الئحة صناديق االستثمار، ألحكام وفقا التزاماته عن مسؤوالً  احلفظ أمني عدي -
 الئحة صناديق االستثمار أو أحكام مبوجب ثالثا طرفا ا كلف أم مباشر مسؤولياته بشكل

 الوحدات ومالكي الصندوق مدير جتاه مسؤوالً  احلفظ أمني ويُعدّ  هلم. األشخاص املرخص الئحة
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‐  The  custodian  shall  be  responsible  for  taking  custody  and 
protecting  the  fund's assets on behalf of unitholders, and  taking all 
necessary administrative measures  in relation to the custody of the 
fund's assets. 

- The Fund Manager acknowledges that the responsibilities vested in 
the  custodian  does  not  include  ensuring  the  fund  manager's 
compliance with the contents of subparagraphs (a,b,c) of paragraph 
(d‐3) of annex 5 of the Investment Funds Regulations. 

 .املتعمد تقصريه أو تصرف سوء أو إمهال أو احتيال بسبب النامجة خسائر الصندوق عن
 الوحدات، وهو مالكي لصاحل ومحايتها الصندوق أصول حفظ عن مسؤوالً  احلفظ أمني يعد -

  .أصول الصندوق حبفظ يتعلق فيما الالزمة اإلدارية اإلجراءات مجيع اختاذ كذلك عن مسؤول
يقر مدير الصندوق بأن املسؤوليات املنوطة بأمني احلفظ ال تشمل إبداء رأيه حول ما إذا كان  -

) من امللحق 3-قام باألنشطة يف الفقرات الفرعية (أ،ب،ج) من الفقرة (دمدير الصندوق قد 
  .) من الئحة صناديق االستثمار5(

Fund Manager Opinion    رأي مدير الصندوق 
‐ Units were  issued,  transferred  and  redeemed  the  in  accordance 
with  the  provision  of  the  Investment  Funds  Regulations  and  Fund 
Terms and Conditions. 
‐ Units were valued and calculated in accordance with the provisions 
of  Investment  Funds  Regulations,  Fund  Terms  &  Conditions,  and 
Information Memorandum.  
‐  There  was  no  breach  of  any  of  the  Investment  Restrictions, 
Limitations and borrowing powers applicable. 

- The Fund Manager acknowledges that the responsibilities vested in 
the  custodian  does  not  include  ensuring  the  fund  manager's 
compliance with the contents of subparagraphs (a,b,c) of paragraph 
(d‐3) of annex 5 of the Investment Funds Regulations. 

مت إصدار ونقل واسرتداد الوحدات مبوجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام  -
 الصندوق.

مت تقومي وحساب سعر الوحدات مبوجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام  -
  الصندوق.

ا.  مل تتم خمالفة أي من قيود و حدود االستثمار -   وصالحيات االقرتاض املأمور 
يقر مدير الصندوق بأن املسؤوليات املنوطة بأمني احلفظ ال تشمل إبداء رأيه حول ما إذا كان  -

) من امللحق 3-مدير الصندوق قد قام باألنشطة يف الفقرات الفرعية (أ،ب،ج) من الفقرة (د
  .) من الئحة صناديق االستثمار5(

Auditor    القانونيالمحاسب 
KPMG Al Fozan & Partners 

Zahran Business Center, Prince Sultan Street, P.O Box 55078 

21534 Jeddah, Saudi Arabia 

Tel: +966 12 6989595     

Website: www.kpmg.com/sa   

  كي يب ام جي الفوزان وشركاه
  ، 55078شارع األمري سلطان ص.ب  –مركز زهران لألعمال 

 اململكة العربية السعودية،  21534جدة 
      9595 698 12 966+هاتف: 
   www.kpmg.com/saاملوقع: 

Auditor’s Opinion    رأي المحاسب القانوني
Accompanying  financial  statements  have  complied  with  the 
requirements of  the applicable provisions of  the  Investment  Funds 
Regulations  issued by  the Capital Market Authority, and  the Fund’s 
Terms and Conditions and the Information Memorandum in so far as 
they  affect  the  preparation  of  the  financial  statements  and 
accordingly nothing has been reported by the auditor in their report 
which is in compliance with the SOCPA requirements. 
 

إن القوائم املالية املرفقة هلذا التقرير متوافقة مع متطلبات الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن 
الصندوق ومذكرة معلوماته فيما يتعلق بإعداد القوائم املالية،  املالية، وشروط وأحكامهيئة السوق 

ومل يوجد ما تتطلب اإلبالغ عنه من قبل مراجع احلسابات يف تقريره حسب متطلبات اهليئة 
  السعودية للمحاسبني القانونني.

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 مـع 

 الوحداتلحملة  المستقل الحسابات مراجعتقریر 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 

۱ 
 

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

   قائمة المركز المالي 

 م۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱كما في 
 (مالم یذكر غیر ذلك)ألف دوالر أمریكي 

 

 إیضاح 
 دیسمبر ۳۱

 م۸۲۰۱
دیسمبر  ۳۱
 م۷۲۰۱

 ینایر ۱

 م۲۰۱۷ 
     

     الموجـودات
 ٦٦ ۲٬٥۰۷ ٥٥۳ ۸ وما في حكمھنقد 

 ۲٦۱٬۳۹۸ ۲٦٦,۰۳۲ ۲۹۳٬٤۹۰  ۹ ستثمارات ا

     

 ۲٦۱٫٤٦٤ ۲٦۸,٥۳۹ ۲۹٤٬۰٤۳  إجمالي الموجودات

     

     لتزاماتاال

 ۱ ٥۲ ۲۲۱  أرصدة دائنة أخرى
 ۲٦۱,٤٦۳ ۲٦۸,٤۸۷ ۲۹۳٬۸۲۲  حقوق الملكیة العائدة لحملة الوحدات

     

 ۲۰٦٫۹۸٦ ۲۰۹٫۷۲۱ ۲۲٥٬۲٦۷ ۱۰ الف الوحدات الصادرة باآلعدد 

 ۱٫۲٦۳۲ ۱٫۲۸۰۲ ۱٫۳۰٤۳  (بالدوالر األمریكي) حدةاوال للوحدة -حقوق الملكیة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 

۲ 
 

 بالدوالر األمریكيصندوق األھلي المتنوع 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة) 

  الشامل قائمة الدخل

 م۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة
 (مالم یذكر غیر ذلك)ألف دوالر أمریكي 

 

  

 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۸
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۷
    

    عمولة خاصة دخل

 ۳٬٦٤۲ ٥٬۰۸۰  من عقود مرابحة دخل -

 ۲٬۱۳۰ ۲٬۱٤۳  صكوكدخل من  -

ستثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من ا(خسائر) محققة من / رباح أ
 (۳۲۷) ۲٦  و الخسارةأخالل الربح 

ستثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل اأرباح غیر محققة من 
 ٦۸ ۹٥  و الخسارةأالربح 

 ۳۹ ٥۱  أخرى إیرادات

 ٥٬٥٥۲ ۷٬۳۹٥  الدخلإجمالي 

    

 (۱٬۹۸۷) (۲٬۰٤٦)  أتعاب إدارة

 -- (۱۰۲)  ضریبة القیمة المضافة

 (۲٤) (٥٤)  مصروفات إداریة

 (۸) (۱۱)  تعاب مھنیةأ

 (۷) (۸)  أتعاب تدقیق شرعي

 -- )۷(  الحفظ مصروفات

 (٤) (٤)  مكافأة أعضاء مجلس إدارة الصندوق

 (۲) (۲)  المالیةأتعاب ھیئة السوق 

 -- ۳  المتوقعة االئتمان خسائرعكس 

    

 (۲٬۰۳۲) (۲٬۲۳۱)  إجمالي المصروفات التشغیلیة

    

 ۳٬٥۲۰ ٥٬۱٦٤  للسنةالدخل 

 -- --  للسنةالدخل الشامل اآلخر 

 ۳٬٥۲۰ ٥٬۱٦٤  للسنةإجمالي الدخل الشامل 

 

 

 )۷۱إلى () ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (
 جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیـة.

 



 

۳ 
 

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

 العائدة لحملة الوحدات التغیرات في حقوق الملكیةقائمة 

 م۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة
 (مالم یذكر غیر ذلك)ألف دوالر أمریكي 

 

 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۸
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۷
   

 السنةحقوق الملكیة العائدة لحملة الوحدات في بدایة 
۲٦۸,,٤۸۷ ۲٦۱٬٤٦۳ 

 ۹ ریر المالياألولي للمعیار الدولي للتقالتغیرات في التطبیق 
 -- (٥٦) ))ب( ۲-۳-۷ (إیضاح

   

 ۲٦۱٬٤٦۳ ۲٦۸٬٤۳۱ م۲۰۱۸ ینایر ۱الرصید المعدل في 

   

 ۳٬٥۲۰ ٥٬۱٦٤ للسنةإجمالي الدخل الشامل 

   

   السنةالزیادة في حقوق الملكیة عن معامالت الوحدات خالل 

 ۱۲۳٬٦۲٦ ۱۲٤٬۲۷۳ متحصالت من وحدات مباعة

 (۱۲۰٬۱۲۲) (۱۰٤٬۰٤٦) قیمة وحدات مستردة

   

 ۲۰٬۲۲۷ ۳٬٥۰٤ 

 ۲٦۸٬٤۸۷ ۲۹۳٬۸۲۲ السنةحقوق الملكیة العائدة لحملة الوحدات في نھایة 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )۱۷) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (

 جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیـة.



 

٤ 
 

 صندوق األھلي المتنوع بالدوالر األمریكي

 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

  التدفقات النقدیةقائمة 

 م۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة
 (مالم یذكر غیر ذلك)ألف دوالر أمریكي 

 

 

 دیسمبر ۳۱ إیضاح

 م۲۰۱۸
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۷

    
    التدفقات النقدیة من األنشـطة التشـغیلیة

 ۳٬٥۲۰ ٥٬۱٦٤  للسنةالدخل 

    تسویة لـ:

 -- (۳)   المتوقعة االئتمان خسائرعكس 

بالقیمة العادلة من خالل  مدرجةستثمارات اغیر محققة من  أرباح
 و الخسارةأالربح 

 

(۹٥) (٦۸) 

  ٥٬۰٦٦ ۳٬٤٥۲ 

    التشغیلیة لتزاماتالتغیرات في الموجودات واالصافي 

 (۳٬۹٤٤) ٥۱۷  بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةستثمارات ا

 (٦۲۲) (۲۷٬۹۳۳)  ستثمارات مقاسة بالتكلفة المطفأةا

 ٥۱ ۱٦۹  أرصدة دائنة أخرى

    

 (۱٬۰٦۳) (۲۲,۱۸۱)  شطة التشـغیلیة        ألنا المستخدم في المتوفرصافي النقد 

    

    التدفقات النقدیة من األنشـطة التمویلیــة

 ۱۲۳٬٦۲٦ ۱۲٤٬۲۷۳  متحصالت من وحدات مباعة

 (۱۲۰٬۱۲۲) (۱۰٤٬۰٤٦)  مدفوعات السترداد وحدات قابلة لالسترداد

 ۳٬٥۰٤ ۲۰٬۲۲۷  األنشـطة التمویلیةمتوفر من الصافي النقد 

    

 ۲٬٤٤۱ (۱٬۹٥٤)  الزیادة في النقد وما في حكمھ / (النقص) صافي

 ٦٦ ۲٬٥۰۷ ۸    السنةالنقـد وما في حكمـھ في بدایة 

 ۲٬٥۰۷ ٥٥۳ ۸ السنةالنقـد وما في حكمـھ في نھایة 

 

 

 

 

 )۱۷(إلى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 

 جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیـة. 



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

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف دوالر أمریكي

 

٥ 
  

 الصـندوق وأنشطتھ -۱
(الصندوق) ھو صندوق استثماري مفتوح متوافق مع أحكام الشریعة ق األھلي المتنوع بالدوالر األمریكي صندو

(مدیر الصندوق)، شركة تابعة للبنك األھلي التجاري (البنك) ، تتم إدارتھ بواسطة شركة األھلي المالیة اإلسالمیة
الصادرة ستثمار في الصنادیق المن لوائح ا ۳۰وجب نص المادة لصالح حملة وحدات الصندوق. تم تأسیس الصندوق بم

 .یةالمال سوقالعن ھیئة 
 

م) ۲۰۰٥یونیو  ۲۸ھـ (۱٤۲٦جمادي األول  ۲۱الصادر بتاریخ  ۲۰۰٥-۸۳-۲رقم  یةالمالسوق الوفقاً لقرار ھیئة 
 :یعمل مدیر الصندوق على نشاطات األوراق المالیة التالیة

 
 متعھد تغطیةأ) 

 ب) الترتیب
 اإلدارة ج)

 د) تقدیم المشورة
 ھـ) الحفظ

 
في  ستثمارلتي تتوافق مع مبادئ الشریعة واالوا یمنح الصندوق الفرصة للمستثمرین للمشاركة في المعامالت التجاریة

 ستثمار.تتوافق مع أحكام الشریعة لال واتالصكوك وأي صنادیق مشتركة أخرى أو أد
 

ً ھیئة  تم الموافقة على أحكام وشروط الصندوق في األصل من مؤسسة النقد العربي السعودي ووافقت علیھا الحقا
 م.۲۰۰۳اكتوبر  ۱نشاطھ في  م. باشر الصندوق۲۰۰۸دیسمبر  ۱٦المؤرخ الموافق ا السوق المالیة بموجب خطابھ

 
 ً ) ۲۰۰٦دیسمبر  ۲٤ھـ (الموافق  ۱٤۲۷ذي الحجة  ۳بتاریخ  ۲۰۰٦-۲۱۹-۱للقرار رقم  یخضع الصندوق للوائح وفقا

 ۱٤۳۷شعبان  ۱٦في لمجلس إدارة الھیئة العامة لسوق المال الصادر  ۱/٦۱/۲۰۱٦كما تم تعدیلھ بموجب القرار رقم 
 ) التي قدمت متطلبات تفصیلیة لجمیع الصنادیق داخل المملكة العربیة السعودیة.۲۰۱٦مایو  ۲۳ھـ (الموافق 

 
 األساس المحاسبي -۲

ً للمعاییر الدولیة   والمعتمد في المملكة العربیة السعودیة، والمعاییر للتقریر الماليتم إعداد ھذه القوائم المالیة وفقا
واألحكام المعمول بھا في نظام صنادیق  ،والمعلومات األخرى الصادرة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین

 االستثمار الصادرة عن ھیئة السوق المالیة، وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.
 

م وفقاً ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱المالیة النظامیة لجمیع الفترات حتى السنة المنتھیة في ام الصندوق بإعداد وعرض القوائم ق
ة المتعارف علیھا في المملكة العربیة السعودیة والصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین. یمعاییر المحاسبلل

ھي أول قوائم مالیة للصندوق معدة وفقاً للمعاییر الدولیة  ۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱ المنتھیة للسنةإن ھذه القوائم المالیة لفترة 
 ألول مرة". المالي للتقریر"تطبیق المعاییر الدولیة  ۱والمعیار الدولي للتقریر المالي  للتقریر المالي

 
لتدفقات النقدیة االمركز المالي، األداء المالي وعلى  ةریر المالیاتقللیر الدولیة یحول للمعاتم تقدیم شرحاً، لكیفیة تأثیر الت
 .۱٤للصندوق والمبینة في إیضاح 

 
 أساس القیاس -۳

 ،تم إعداد ھذه القوائم المالیة على أساس التكلفة التاریخیة باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي ومفھوم االستمراریة
 .یتم تسجیلھا بالقیمة العادلة حیثالمدرجة  و الخسارةأخالل الربح من  المدرجةباستثناء االستثمارات 

  
یر غو المتداولة لتزاماتغیل محددة بوضوح وبالتالي ال یتم عرض الموجودات واالال یوجد لدى الصندوق دورة تش

ً  لتزاماتواالیتم عرض الموجودات  ذلك،لي. بدال من المركز الما المتداولة بشكل منفصل في قائمة یب ترتل وفقا
 سیولة.ال



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

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف دوالر أمریكي

 

٦ 
  

 والنشاطعملة العرض  -٤
العملة العملة االقتصادیة الرئیسیة للبلد التي یعمل فیھا الصندوق (" باستخدامیتم قیاس البنود المدرجة في القوائم المالیة 

 .وھي العملة الوظیفیة وعملة العرض الخاصة بالصندوقتم عرض ھذه القوائم المالیة بالدوالر األمریكي یالوظیفیة"). 
 
 التغیرات في شروط وأحكام الصندوق -٥

م قام مدیر الصندوق بإجراء بعض التعدیالت على أحكام وشروط ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱خالل السنة المنتھیة في 
 االستثمار قصنادی الئحةالصندوق. یتعلق التغییر االساسي في الشروط واألحكام بتحدیث المستندات بما یتوافق مع 

 .المحدثة وتعیین شركة البالد المالیة كمدیر محفظة مستقل
 

م یبلغ فیھ مدیر الصندوق بالتعدیالت الطارئة. وقد ۲۰۱۸فبرایر  ۲۷تم إرسال خطاب إلى ھیئة سوق المال بتاریخ 
 ۱۱ فيم. دخلت ھذه الشروط واألحكام حیز التنفیذ ۲۰۱۸فبرایر  ۲۷ابلغ كذلك حاملي الوحدات بخطاب بتاریخ 

 م.۲۰۱۸مارس 
 

م وغیر الفقرة المتعلقة بمجلس إدارة شركة االھلي المالیة. وتم قام مدیر الصندوق بتحدیث معلومات مذكرة التفاھ
م وتم إبالغ حاملي الوحدات ۲۰۱۸نوفمبر  ۲۷االبالغ عن ھذه التحدیثات في خطاب موجھ لھیئة سوق المال بتاریخ 

 م.۲۰۱۸دیسمبر  ۱۰التحدیثات حیز التنفیذ في  ھذه دخلتم. ۲۰۱۸نوفمبر  ۲۹كذلك بخطاب بتاریخ 
 
 امةالمحاسبیة الھ واالفتراضات قدیراتوالت األحكام -٦

ق والتي تؤثر في تطبی وتقدیرات وافتراضاتیتطلب من اإلدارة القیام بإصدار أحكام  قائمة المركز المالي إعدادإن 
لفعلیة عن لنتائج ا. قد تختلف اواإلیرادات والمصروفات لتزاماتالسیاسات المحاسبیة للمبالغ المبینة للموجودات واال

واالفتراضات الھامة على أساس مستمر. یتم االعتراف بالتعدیالت على  تتم مراجعة التقدیرات ھذه التقدیرات.
 التي یتم فیھا مراجعة التقدیرات وفي أي فترات مستقبلیة متأثرة. سنةالمحاسبیة في ال التقدیرات

 
 القیمة العادلة قیاس )أ

ة لتزام ما ضمن معاملاستالمھا مقابل بیع أصل ما أو دفعھا مقابل تحویل االتي سیتم  القیمة العادلة ھي السعر
لبیع املة فتراضیة أن المعاقیاس القیمة العادلة یستند إلى  منتظمة بین المشاركین في السوق بتاریخ القیاس. إن

 األصل أو تحویل االلتزام یتم في:
 
 في السوق الرئیسیة لألصل أو االلتزام، أو 
  لتزاماتواال للموجوداتفي غیاب السوق الرئیسي، في السوق األكثر فائدة  

 
عتبر یعندما یكون متاًحا، یقیس الصندوق القیمة العادلة لألداة باستخدام السعر المدرج في سوق نشط لتلك االداة. 

السوق نشًطا إذا تمت معامالت األصل أو االلتزام بتكرار وحجم كافیین لتقدیم معلومات التسعیر على أساس 
، ألن ھذا السعر معقول تقریبًا لسعر مستمر. یقیس الصندوق األدوات المدرجة في سوق نشط بسعر متوسط

 الخروج
 

ستخدم تقنیات تقییم تعمل على زیادة استخدام إذا لم یكن ھناك سعر مقتبس في سوق نشط، فإن الصندوق ی
المدخالت الملحوظة ذات الصلة وتقلیل استخدام المدخالت غیر القابلة للرقابة. یتضمن أسلوب التقییم المختار 
جمیع العوامل التي یأخذھا المشاركون في السوق في االعتبار عند تسعیر المعاملة. یدرك الصندوق التحویل بین 

 مة العادلة في نھایة فترة إعداد التقاریر التي حدث خاللھا التغییر.مستویات القی
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 إیضاحات حول القوائم المالیة 
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۷ 
  

 (تابع) الھامة المحاسبیة واإلفتراضات والتقدیرات األحكام -٦
 

 قیاس القیمة العادلة (تابع)) أ
 

 إن مستویات التسلسل الھرمي للقیمة العادلة ھي كما یلي:
المتطابقة التي  اللتزاماتأو ا موجودات(غیر المعدلة) في األسواق النشطة لل المتداولة: مدخالت األسعار ۱المستوى 

 یمكن للكیان الوصول إلیھا في تاریخ القیاس.
 مالحظتھا یمكن والتي األول المستوى تحت دراجھااتم  التي: المدخالت بخالف األسعار المدرجة ۲المستوى 

 و  بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة. لتزاماتواال للموجودات
 غیر ملحوظة. الغیر لتزاماتمدخالت للموجودات واال: ۳المستوى 

 
قام الصندوق بتصنیف التسلسل الھرمي للقیمة العادلة لالستثمارات بالقیمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة 

خالل السنة، لم یكن ھنالك أي تغیر في القیمة العادلة الستثمارات القیمة العادلة من خالل قائمة الربح  .۲في المستوى 
في حكمھ واالستثمارات المقاسة بالتكلفة المطفأة  موجودات وااللتزامات األخرى مثل النقد وماللأو الخسارة. بالنسبة 

 واألرصدة الدائنة األخرى، القیم الدفتریة ھي تقریب معقول للقیمة العادلة.
 

 االفتراضات والتقدیرات غیر المؤكدة )ب
 قیاس مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

إن قیاس مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة یعتبر من المجاالت التي تتطلب 
 االقتصادیة المستقبلیة والسلوك االئتماني.استخدام نماذج معقدة وافتراضات مھمة بخصوص الظروف 

 
 :قعة، مثلالمتو االئتمانیةلخسارة ھناك عدد من األحكام الھامة المطلوبة أیًضا في تطبیق المتطلبات المحاسبیة لقیاس ا

 
 ؛االئتمانیةللزیادة الملحوظة في المخاطر  تحدید معاییر •
 المتوقعة؛ االئتمانیةبة واالفتراضات لقیاس الخسارة اختیار النماذج المناس •
 تمانیةاالئالمنتجات / األسواق والخسارة  تحدید العدد واألوزان النسبیة للسیناریوھات المستقبلیة لكل نوع من •

 المتوقعة المرتبطة بھا؛ و
 المتوقعة. االئتمانیةلیة مشابھة لغرض قیاس الخسارة ما موجوداتإنشاء صندوق من  •
 

یتم شرح تفاصیل المدخالت واالفتراضات وتقنیات التقدیر المستخدمة في قیاس الخسارة االئتمانیة المتوقعة بمزید من 
ي ھذه المتوقعة للتغیرات ف االئتمانیةا الحساسیة الرئیسیة للخسارة (أ)، والتي تحدد أیضً  ۲-۱-۱۳التفصیل في اإلیضاح 

 العناصر.
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة -۷
شكل بإن السیاسات المحاسبیة الرئیسیة المطبقة في إعداد ھذه القوائم المالیة مبینة أدناه. وقد تم تطبیق ھذه السیاسات 

 ۱خالف ذلك. عندما تكون السیاسات قابلة للتطبیق فقط بعد أو قبل  یذكرما لم  المعروضة،ثابت على جمیع الفترات 
 .تم تحدید ھذه السیاسات بشكل خاص ،۲۰۱۸ینایر 

 
 حكمھ وما فينقد  ۷-۱

البنك واالستثمارات قصیرة األجل ذات السیولة العالیة والتي یمكن تحویلھا  لدىحكمھ؛ النقد  وما فيیشتمل النقد 
 والتي تكون عرضة لمخاطر ضئیلة للتغیرات في القیمة.  محددهبسھولة إلى مبالغ نقدیة 

 
 .بنكیة حكمھ أرصدة وما فيالنقد یتضمن 
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۸ 
  

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)   -۷
 
 مدینة أرصدة ۷-۲

عر المعاملة مبدئیاً بس مھمالمدینة بدون مكون تمویل  رصدةالمدینة مبدئیاً عند نشأتھا. یتم قیاس األ رصدةیتم إثبات األ
مدینة دائًما ال رصدةالفائدة الفعلیة. یتم قیاس مخصص خسارة األ معدلطریقة  باستخداموبعد ذلك بالتكلفة المطفأة 

 المتوقعة مدى الحیاة.  االئتماندل خسائر بمبلغ یعا
 
 أدوات مالیة ۷-۳

 .المالیة تزاماتلالمالیة واال موجوداتال من المالیة األدوات تتكون
 .ألخرىا الدائنة رصدةاأل من تتكون المالیة لتزاماتاال. ستثماراتالمالیة من النقد وما في حكمھ، اال موجوداتال تتكون

 
   المعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا (سابقا) السیاسة ۷-۳-۱
 

المحاسبیة  المعاییر بین متوافقالمالیة  لتزاماتواال موجوداتللإن التوجیھ المحاسبي فیما یتعلق باإلثبات المبدئي 
 :. وھذا كما یلي۹ المالي یررللتق الدولي رایالمتعارف علیھا (سابقا) والمع

 
 والقیاس األولي االعترافأ) 
الصندوق  . یسجللألداةالتعاقدیة  األحكامالمالیة عندما تصبح المنشأة طرفًا في  لتزاماتبالموجودات واال االعترافیتم 

"تاریخ التسویة" واالستثمارات في أدوات حقوق الملكیة  في والصنادیق االستثمارات في المرابحة والصكوك
 ".التداولوالصنادیق المشتركة في "یوم 

 
ص، في قبالزیادة أو النالمالیة بالقیمة العادلة  لتزاماتاالالمالیة أو  موجوداتالیقیس الصندوق  المبدئي، اإلثباتعند 

، تكالیف المعاملة المتزایدة ةالربح أو الخسار خاللحالة أصل مالي أو التزام مالي غیر مدرج بالقیمة العادلة من 
، مثل الرسوم والعموالت. یتم إدراج المالیة لتزاماتاالالمالیة أو  موجوداتالإلى اقتناء أو إصدار  والعائدة مباشرة

ائمة قالربح أو الخسارة في  خاللالمالیة المدرجة بالقیمة العادلة من  لتزاماتواالالمالیة  موجوداتال معامالتتكالیف 
بعد  باشرةم المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة موجوداتللالمتوقعة یتم إثبات مخصص خسائر االئتمان . الدخل الشامل

 .یتم إدراج التغیر في القیمة على القیاس الالحق في قائمة الدخل الشامل المبدئي،التحقق 
 

 ب) التصنیف
 

 :المالیة على النحو التالي موجوداتالقام الصندوق بتصنیف  ،۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱بالنسبة للفترات المالیة المنتھیة في 
 

 محتفظ بھا للمتاجرة
لقصیر. و إعادة الشراء على المدى ابشكل أساسي لغرض البیع أ ،یتم شراء االستثمارات المصنفة كمحتفظ بھا للمتاجرة

یتم قیاس األوراق المالیة المحتفظ بھا للمتاجرة الحقاً بالقیمة العادلة ویتم إدراج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن التغیر 
 في الفترة التي ینشأ فیھا.الدخل الشامل في القیمة العادلة ضمن قائمة 

 
 ستثمارات محتفظ بھا لتاریخ االستحقاقا

ة النیة والقدرة دى اإلدارستحقاق ثابت والتي یكون لإیتم تصنیف االستثمارات ذات الدفعات الثابتة أو المحددة وبتاریخ 
 ستثمارات محتفظ بھا لتاریخ االستحقاق. وتقید االستثمارات المحتفظ بھا لتاریخاحتفاظ بھا لتاریخ االستحقاق كعلى اإل

ما في ذلك التكالیف المباشرة واإلضافیة للمعاملة وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة بعد االستحقاق مبدئیاً بالقیمة العادلة ب
خصم مخصص االنخفاض في قیمتھا. ویتم احتساب التكلفة المطفأة بعد األخذ باالعتبار أي خصم أو عالوة على 

 امل.ستثمارات في قائمة الدخل الشائدة الفعلي. ویتم قید أیة أرباح أو خسائر لھذه االفال معدل الشراء باستخدام طریقة
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 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)   -۷
 

 أدوات مالیة ۷-۳
 

 ۹ للتقریر الماليالتغیرات في السیاسات المحاسبیة بموجب المعیار الدولي  ۷-۳-۲
 

 في الدوليالصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة  "األدوات المالیة" ۹ للتقریر المالياعتمد الصندوق المعیار الدولي 
والذي أدى إلى تغییرات في السیاسات المحاسبیة والتعدیالت على  ،۲۰۱۸ینایر  ۱ التحول فيمع تاریخ  ۲۰۱٤یولیو 

 .المبالغ المعترف بھا سابقاً في القوائم المالیة
 

 ۱٤(إیضاح  ۱ المالي للتقریر والمعیار الدولي ۹ للتقریر الماليفي المعیار الدولي  االنتقالیة األحكاموفقًا لما تسمح بھ 
 موجوداتللأرقام المقارنة. تم إدراج أي تعدیالت على القیم الدفتریة  عرضاختار الصندوق عدم إعادة  ،)(أ)
 .الحالیة نةللساالفتتاحي  الوحدات حملة إلى العائدة الملكیة حقوقرصید في  االنتقالالمالیة في تاریخ  لتزاماتالوا

 
 

 المالیة موجوداتال تصنیف) أ
 

 :موضحة أدناهأدوات الدین و أدوات 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 

 لتزام تعاقدي بالدفع، ودلیل ذلك وجود حصة متبقیة في حقوق ملكیة المصدر.اتحتوي على 
 

 ن خالل الربح أو الخسارة،ستثمارات في حقوق الملكیة بالقیمة العادلة مم الصندوق بعد ذلك بقیاس جمیع االیقو
 االستثمارات في حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من وقیاسعندما یختار مدیر الصندوق، عند اإلثبات األولي،  باستثناء

خالل الدخل الشامل اآلخر. عند اختیار ذلك الوسم، یتم إثبات االرباح والخسائر بالقیمة العادلة في قائمة الدخل الشامل 
خسائر  صاح عناآلخر وال یتم إعادة تصنیفھا الحقًا إلى قائمة الربح أو الخسارة، بما في ذلك عند البیع. ال یتم اإلف

في القیمة) بشكل منفصل عن التغیرات األخرى في القیمة العادلة.  االنخفاضاالنخفاض في القیمة (وعكس خسائر 
 عندما یتم تحدید حق الشامل الدخلستثمارات في قائمة الرباح عندما تمثل عائد على ھذه ایتم إثبات توزیعات األ

 المدفوعات. استالمالصندوق في 
 

 أدوات حقوق الملكیة
استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح او الخسارة عند  ھذه الفئة على أنھایتم تصنیف االستثمارات في 

اإلثبات األولي. قد یتم وسم االستثمار كاستثمار مدرج بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة من قبل اإلدارة في 
ل ناقض (یشار إلیھ أحیانًا باسم "عدم تماثحالة یزید أو یقلص بشكل جوھري عدم اتساق اإلثبات أو االعتراف بشكل مت

أو االعتراف باألرباح والخسائر على أسس مختلفة. أو  لتزاماتاالمحاسبي") والذي ینشأ من قیاس الموجودات أو 
المالیة أو كلیھما ویتم تقویم أدائھا على أساس القیمة العادلة،  تزاماتلاالالمالیة أو  موجوداتالتتم إدارة مجموعة من 

ووفقاً إلدارة الخاطر او االستراتیجیة االستثمار الموثقة، ویتم توفیر المعلومات حول المجموعة داخلیًا على ھذا 
 األساس لموظفین اإلدارة العلیا.
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 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)   -۷
 

 مالیة (تابع)أدوات  ۷-۳
 

 (تابع) ۹التغیرات في السیاسات المحاسبیة بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي  ۷-۳-۲
 

 أ) تصنیف الموجودات المالیة (تابع)
 

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

 .والصكوك
 

 :یعتمد التصنیف والقیاسات الالحقة ألدوات الدین على
 ؛ وموجوداتالنموذج أعمال الصندوق إلدارة  •
 .خصائص التدفق النقدي لألصل •
 

من أجل تولید التدفقات النقدیة. إذا كان ھدف  موجوداتالنموذج العمل: یعكس نموذج العمل كیف یدیر الصندوق 
یة أو جمع التدفقات النقدیة التعاقدیة والتدفقات النقد موجوداتالالصندوق ھو فقط جمع التدفقات النقدیة التعاقدیة من 

 . موجوداتالناشئة عن بیع ال
 

تم تصنیف ی ،یتم االحتفاظ بالموجودات المالیة ألغراض المتاجرة) ،إذا لم یكن أيٌّ من ھذین ینطبقان (على سبیل المثال
 . وتشملبالقیمة العادلة من خالل الربح او الخسارةالمالیة كجزء من نموذج العمل "اآلخر" ویتم قیاسھا  موجوداتال

الخبرة السابقة بشأن كیفیة  ،موجوداتالعوامل التي ینظر فیھا الصندوق في تحدید نموذج األعمال لمجموعة من ال
وكیفیة تقییم  ،العلیاوكیفیة تقییم أداء األصل داخلیا وإبالغھ إلى موظفي اإلدارة  ،موجوداتجمع التدفقات النقدیة لھذه ال

 تعویض المدیرین. وكیف یتمالمخاطر وإدارتھا 
 

البیع على المدى القریب أو ھي جزء من یتم االحتفاظ باألوراق المالیة المحتفظ بھا للمتاجرة بشكل أساسي لغرض 
محفظة األدوات المالیة التي تدار معًا والتي یوجد لھا دلیل على نمط فعلي مؤخًرا لجني األرباح على المدى القصیر. 

 العادلة من خالل الربح أو الخسارة. وتقاس بالقیمة رىخأ لعماأ وذجنم ضمن لمالیةا وراقألھذه ا فتصن
 

 لنقدیةا تلتدفقاا لجمع لبأصو لألعماا ذجنمویحتفظ  حین  :المبلغ أو فائدة على أصل المبلغضوابط مدفوعات أصل 
 لمالیةا دواتلأل لنقدیةا تلتدفقااإذا كانت  ما بتقدیر وقلصندا میقو ،وبیعھا لتعاقدیةا لنقدیةا تلتدفقاا لجمع أو لتعاقدیةا

عند إجراء  )"مدفوعات أصل المبلغ أو فائدة على أصل المبلغضوابط " رختباإ( لربحوا األساسیة لمبلغا فعةد طفق تمثل
أي أن  ،یدرس الصندوق ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة تتسق مع ترتیبات اإلقراض األساسیة ،ھذا التقییم

مش ى وھاومخاطر اإلقراض األساسیة األخر ،ومخاطر االئتمان ،األرباح تشمل فقط النظر في القیمة الزمنیة للموارد
 التعاقدیة التعرض للمخاطر أو التقلبات التيألحكام ا تظھرعندما . اإلقراض األساسيترتیب الربح الذي یتماشى مع 

یتم تصنیف الموجودات المالیة ذات الصلة وقیاسھا بالقیمة العادلة من خالل  ،ال تتسق مع ترتیبات اإلقراض األساسیة
 .الربح أو الخسارة
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 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف دوالر أمریكي

 

۱۱ 
  

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)   -۷
 

 أدوات مالیة (تابع) ۷-۳
 

 (تابع) ۹ للتقریر الماليالسیاسات المحاسبیة بموجب المعیار الدولي  ۷-۳-۲
 
 المالیة (تابع) موجوداتال) تصنیف أ
 

 (تابع) أدوات الدین
ف من . تتم إعادة التصنیموجوداتالیعید الصندوق تصنیف استثمارات الدیون عندما یتغیر نموذج أعمالھ إلدارة تلك 

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

 
حیث تمثل ھذه ة أبالتكلفة المطفالتكلفة المطفأة: یتم قیاس الموجودات المحتفظ بھا لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة 

العادلة من  والتي لم یتم تحدیدھا بالقیمة ،)فائدة على أصل المبلغ( والربحدفعة المبلغ األساسیة فقط التدفقات النقدیة 
 متوقعة نئتماا رخسائ صمخصي امن خالل  وداتجولما ذهلھ یةرفتدلا لقیمةا لیدتع میت الخسارة،خالل الربح أو 

 یتم إثبات الربح المكتسب من ھذه الموجودات المالیة في(أ)  ۲-۳-۷ اإلیضاح في ضحومھو  کماومقاسة  بھا رفمعت
 .الفعلي العمولةستخدام طریقة معدل إبالدخل الشامل  قائمة

 
قط دفعة المبلغ األساسیة فالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: إذا كانت التدفقات النقدیة ألداة الدین ال تمثل 

 ،العمل نموذجأو إذا لم تكن محتفظ بھا ضمن المجموعة المحتفظ بھا للتحصیل أو المحتفظ بھا لتجمیع وبیع  والربح
 .یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،أو إذا تم تعیینھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

ي ضمن "صافالدخل الشامل  قائمةمقاس بالقیمة العادلة من خالل یتم إثبات الربح أو الخسارة من استثمار الدین ال
یھا. یتم في الفترة التي تنشأ ف ،"المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة االستثماراتالربح / (الخسارة) في 

رة بشكل الحتفاظ بھا للمتاجعرض الربح أو الخسارة من أدوات الدین التي تم تصنیفھا بالقیمة العادلة أو التي ال یتم ا
من "صافي ض ،منفصل عن استثمارات الدین التي یتم قیاسھا بشكل إلزامي بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

". یتم إثبات إیرادات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةالربح / (الخسارة) في االستثمارات المحددة في 
 .الفعلي العمولةباستخدام طریقة معدل  قائمة الدخل الشاملالعموالت المحققة من ھذه الموجودات المالیة في 

 
) التصنیف والتسویة بین أرصدة قائمة المركز المالي من المعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا (سابقاً) إلى المعیار ب

 ۹الدولي للتقریر المالي 
 

أجرى الصندوق تحلیالً مفصالً لنماذج أعمالھ إلدارة الموجودات المالیة وتحلیل خصائص التدفقات النقدیة الخاصة 
 بھ. 

 

 

 

 



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

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف دوالر أمریكي

 

۱۲ 
  

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)   -۷
 

 أدوات مالیة (تابع) ۷-۳
 

 (تابع) ۹التغیرات في السیاسات المحاسبیة بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي  ۷-۳-۲
 

 أ) تصنیف الموجودات المالیة (تابع)
 

الجدول التالي بالتسویة بین القیم الدفتریة للموجودات المالیة، من تصنیفھا السابق وفئة قیاسھا وفقًا للمعاییر  یوضح
المحاسبیة المتعارف علیھا (سابقاً)إلى فئات القیاس الجدیدة الخاصة بھا عند االنتقال إلى المعیار الدولي للتقریر المالي 

 المالیة. لتزاماتاالییرات في تصنیف وقیاس . لم تكن ھناك تغم۲۰۱۸ینایر  ۱في  ۹
 

المعاییر المحاسبیة  
المتعارف علیھا 
(سابقاً) القیمة 

دیسمبر  ۳۱الدفتریة 
 إعادة قیاس إعادة تصنیف م۲۰۱۷

المعیار الدولي للتقریر 
 ۹المالي 

ینایر  ۱القیمة الدفتریة 
 م۲۰۱۸

     
محتفظ بھا لتاریخ  استثمارات
 -- -- )۲٥٤٬۹٥٥( ۲٥٤٬۹٥٥ االستحقاق
محتفظ بھا بالتكلفة  استثمارات

 ۲٥٤٬۸۹۹ )٥٦( ۲٥٤٬۹٥٥ -- المطفأة
 -- -- )۱۱٬۰۷۷( ۱۱٬۰۷۷  للمتاجرةمحتفظ بھا  استثمارات
 العادلة بالقیمة مدرجة استثمارات

 ۱۱٬۰۷۷ -- ۱۱٬۰۷۷ -- الخسارة او الربح خالل من
 
 ) طرق القیاسج
 

 ليمعدل العمولة الفع
ھو السعر الذي یتم بھ خصم المدفوعات النقدیة أو اإلیرادات المستقبلیة المقدرة خالل العمر  الفعليمعدل العمولة 

المتوقع لألصل المالي أو االلتزام المالي إلى القیمة الدفتریة اإلجمالیة ألصل مالي (أي التكلفة المطفأة قبل أي مخصص 
م المالي. ال یؤخذ بالحساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة ویتضمن تكالیف انخفاض) أو إلى التكلفة المطفأة لاللتزا

 العمولة معدلقساط أو الخصومات والرسوم المدفوعة أو المستلمة والتي تعتبر جزًءا ال یتجزأ من األالمعاملة، و
 الفعلي، مثل رسوم اإلنشاء.

 
أو  لمالیةا موجوداتلل لدفتریةا لقیمةا تعدیل یتم ،لمستقبلیةا لنقدیةا تلتدفقاا اتتقدیر جعةابمر وقلصندا میقو عندما

. یتم إثبات أي تغییرات ألصليا لفعليالفائدة ا لمعد امستخدإب ملمخصوا لجدیدا لتقدیرا لتعكس لمعنیةا لمالیةا تلمطلوباا
 في قائمة الدخل الشامل.

  
 المالیة موجوداتنخفاض قیمة الا )د

 لمعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا (سابقا)لنموذج "الخسارة المتكبدة" وفقاً  ۹ للتقریر الماليیستبدل المعیار الدولي 
مع نموذج "خسارة ائتمانیة متوقعة" ویقیم الصندوق على أساس تطلعي خسائر االئتمان المتوقعة المرتبطة بموجودات 
أدوات الدین. مدرجة بالتكلفة المطفأة. یستند ھذا البدل على خسائر االئتمان المتوقعة المرتبطة باحتمال التخلف عن 

 كن ھناك زیادة كبیرة في مخاطر االئتمان منذ نشأتھا.السداد في األشھر االثني عشر القادمة ما لم ت



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

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف دوالر أمریكي

 

۱۳ 
  

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)   -۷

 

 االستبعاد ٤-۷

 ،عندما تنتھي الحقوق التعاقدیة الستالم التدفقات النقدیة من الموجودات ،أو جزء منھا ،المالیة یتم استبعاد الموجودات
) ال یقوم ۲أو ( ،الملكیة إلى حد كبیرلصندوق بتحویل جمیع مخاطر ومنافع ) یقوم ا۱أو عندما یتم تحویلھا وإما (

ات ولم یحتفظ الصندوق بالسیطرة. یتم إثب ،الملكیة إلى حد كبیر ل أو االحتفاظ بجمیع مخاطر ومنافعالصندوق بنق
 .وجودات المالیةعند استبعاد المقائمة الدخل الشامل  الفرق بین القیمة الدفتریة لألصل والمبلغ المستلم في

 

 المالیة االلتزامات ٥-۷

لعادلة من القیمة االمالیة بالتكلفة المطفأة ما لم یكن لدیھ مخصصات محددة في  لتزاماتاالیقوم الصندوق بتصنیف 
و من التزاماتھ التعاقدیة أ اإلعفاءالمالیة عندما یتم  لتزاماتباال االعتراف. یلغي الصندوق خالل الربح او الخسارة

 إلغاؤھا أو انتھاء صالحیتھا.

 

 المقاصة ٦-۷

قط عند ف الصافي في قائمة المركز الماليالمالیة ویدرج المبلغ  لتزاماتیتم إجراء مقاصة بین مبالغ الموجودات واال
نیة لتسویتھا على أساس  الشركةوجود حق نظامي ملزم إجراء مقاصة لتلك المبالغ المدرجة وكذلك عندما یكون لدى 

 .في آن واحد لتزاماتالصافي أو بیع الموجودات لتسدید اال

 

 أخرى دائنة أرصدةوالمستحقات  ۷-۷

لمطفأة باستخدام بالتكلفة ایًا بالقیمة العادلة ویتم قیاسھا مبدئ األخرى الدائنة رصدةواألیتم إثبات المصروفات المستحقة 
 .طریقة معدل العمولة الفعلي

 

 المخصصات ۷-۸

یتم االعتراف بالمخصص إذا ظھر نتیجة ألحداث سابقة أن لدى الشركة التزام حالي قانوني أو تعاقدي یمكن تقدیر 
وثوق للمبلغ م وتقدیرااللتزام مبلغھ بشكل موثوق ومن المحتمل أن یتطلب تدفقات خارجة لمنافع اقتصادیة لتسویة ھذا 

 ستقبلیة.ال یتم إثبات المخصص لخسارة التشغیل المالمدفوع. 

 

 حقوق الملكیة لكل وحدة ۷-۹

مة حقوق الملكیة لكل وحدة بقس احتسابوحدات في كل یوم عمل سعودي. یتم ال واستردادالصندوق مفتوح لالشتراك 
 .لسنةاحقوق الملكیة العائدة إلى مالكي الوحدات المدرجة في قائمة المركز المالي على عدد الوحدات القائمة في نھایة 

 

 

 

 

 

 



 صندوق األھلي المتنوع بالدوالر األمریكي
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 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف دوالر أمریكي

 

۱٤ 
  

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)   -۷
 

 القائمةالوحدات  ۷-۱۰

مالیة او حقوق أدوات حقوق الملكیة وذلك تبعاً لمضمون الشروط  التزاماتصنف الصندوق االدوات المالیة الصادرة ك
التعاقدیة لألدوات. لدى الصندوق وحدات قابلة لالسترداد قائمة. عند تصفیة الصندوق، یمنح حملة الوحدات صافي 

ً للشروط واألحكام. تعطي الوحدات القابلة لالسترداد لمستثمرین ا الموجودات المتبقیة. ویتم تصنیفھا بالتساوي وفقا
حق المطالبة بالنقد بقیمة تتناسب مع حصة المستثمر في صافي موجودات الصندوق في كل تاریخ استرداد وأیًضا في 

 حال تصفیة الصندوق.

 

  :تصنف الوحدات القابلة لالسترداد كأداة حقوق ملكیة عند استیفاء جمیع الشروط التالیة

  التصفیة. لحا في دوقلصنت اموجودا صافي نم تناسبیة حصةتمنح المالك  •

 .في حال كانت الوحدات القابلة لالسترداد في فئة األدوات التي تتبع جمیع فئات األدوات االخرى •

 .أن تشترك جمیع األدوات المالیة في فئة األدوات التي تتبع جمیع فئات األدوات االخرى في صفات متطابقة •

للصندوق والذي یلزمھ بإعادة دفع أو استرداد االداة نقداً او عن طریق أصل بغض النظر عن االلتزام التعاقدي  •
 .التزاماتمالي آخر، فإن االداة ال تتضمن أي صفة أخرى توجب تصنیفھا ك

یستند إجمالي التدفقات النقدیة المتوقعة العائدة لألدوات على مدى عمر األداة إلى حد كبیر على األرباح أو الخسائر  •
ي صافي الموجودات المعترف بھا أو التغیر في القیمة العادلة لصافي الموجودات المعترف بھا وغیر والتغیر ف

 .المعترف بھا للصندوق على مدى عمر األداة

 

اثبات التكالیف اإلضافیة العائدة مباشرة إلى استرداد أو إصدار وحدات قابلة لالسترداد مباشرة إلى حقوق الملكیة  یتم
 صم من المتحصالت أو جزء من تكلفة االستحواذ.ویتم تسجیلھا كخ

 
 الضرائب / الزكاة ۷-۱۱

 القوائم ھذه في االلتزام لھذا مخصص أي إدراج یتم ال بالتالي الوحدات، مالكي على املتزا ھي كاةلز/ائبالضرإن ا
 .المالیة

 
 یراداتاإلإثبات  ۷-۱۲

 إلى الصندوق ویمكن قیاس االقتصادیةإلى الحد الذي یكون فیھ من المحتمل تدفق المنافع  اإلیراداتیتم إثبات 
 ،تلمبل المسبالقیمة العادلة للمقا اإلیراداتبغض النظر عن موعد السداد. یتم قیاس  ،بصورة موثوق بھا اإلیرادات
ریخ اح في الربح أو الخسارة في التایتم إثبات إیرادات توزیعات األربوالحسومات.  الضرائب والخصوماتباستثناء 

استخدام المالیة في الربح والخسارة ب موجوداتیتم إثبات إیرادات الفوائد من الالذي یتم فیھ إثبات الحق في إعادة الدفع. 
 الفعلي. العمولة معدل

 
 م۲۰۱۸ینایر  ۱، اعتباراً من ۱٥وفقاً للمعیار الدولي للتقریر المالي 

یتم قیاس اإلیرادات بناًء على المقابل المحدد في العقد مع العمیل وتستثني المبالغ التي یتم تحصیلھا نیابة عن أطراف 
ثالثة. یعترف مدیر الصندوق باإلیرادات عندما ینقل التحكم في منتج أو خدمة إلى عمیل. إن تطبیق المعیار الدولي 

 لم ینتج عنھ أي تغییر في السیاسة المحاسبیة للصندوق. ۱٥ لتقریر الماليل
 
 



 صندوق األھلي المتنوع بالدوالر األمریكي
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 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف دوالر أمریكي

 

۱٥ 
  

   ما في حكمھالنقد و -۸
 .محليیتمثل في األرصدة البنكیة المحتفظ بھا لدى بنك 

    
 ستثماراتا -۹
 

ینایر ۱  
 ۲۰۱۷م

دیسمبر ۳۱  
 ۲۰۱۷م

دیسمبر ۳۱  
  إیضاح ۲۰۱۸م

     
مقاسة بالتكلفة المطفأة استثمارات      أ ۲۸۲٬۸۳٥ ۹٥٥,۲٥٤ ۳۳۳,۲٥٤  

 ب ۱۰٬٦٥٥ ۱۱,۰۷۷ ۷٬۰٦٥
القیمة العادلة من خالل الربح بمقاسة  استثمارات

 و الخسارةأ
     

۳۹۸٫۲٦۱  ۲۰۳٫۲٦٦  ۲۹۳٬٤۹۰   
 

 االستحقاقاستثمارات محتفظ بھا لتاریخ  ة /ستثمارات مقاسة بالتكلفة المطفأا أ)
المصنفة كاستثمارات محتفظ ( ۹ للتقریر المالي دولیةتحت المعاییر التتضمن االستثمارات المقاسة بالتكلفة المطفأة 

 ما یلي: )المعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا (سابقا)بھا لتاریخ االستحقاق بموجب 

 دیسمبر ۳۱ 
 م۲۰۱۸ 

دیسمبر  ۳۱
 م۲۰۱۷

 ینایر ۱
 م۲۰۱۷ 

    

 ۲۰۳٫۰۲۸ ۱۹۹٫۷۲۲ ۲۱۸٬۱۲۰ في عقود مرابحة استثمارات
 ٥۱٫۳۰٥ ٥٥٫۲۳۳ ٦٤٬۷٦۸ في صكوك  استثمارات

 -- -- )٥۳( االئتمان المتوقعة خسائرناقص: مخصص 

 ۲٥٤٬۳۳۳ ۲٥٤٬۹٥٥ ۲۸۲٬۸۳٥ المطفأة بالتكلفة المقاسة االستثمارات صافي

 

 استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة ستثمارات مقاسة بالقیمة العادلة من خالل الربح والخسارة /اب) 

المصنفة ( ۹ للتقریر المالي الدولير ایتحت المع ستثمارات المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الربح والخسارةتتضمن اال
ً ستثمارات محتفظ بھا للمتاجرة بموجب اك  ما یلي: ))المعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا (سابقا

 

 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۸
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۷
 ینایر ۱

 م۲۰۱۷
    

العالمیةھلي للمتاجرة وحدات صندوق األ  ۱۰٬٦٥٥ ۱۱٫۰۷۷ ۷٫۰٦٥ 

 

 

 

 

 



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

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف دوالر أمریكي

 

۱٦ 
  

 وحدات معامالت   -۱۰
 خالل السنة تتكون مما یلي:معامالت الوحدات 

 في المنتھیة للسنة 
  دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۸
 (وحدات باآلالف)

 في المنتھیة للسنة
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۷
 (وحدات باآلالف)

   
 ۲۰٦٬۹۸٦ ۲۰۹٬۷۲۱ السنةالوحدات في بدایة 

   
 ۹۷٬۱۹۸ ۹٦٬۲۲۹ وحدات مباعة

   
 (۹٤٬٤٦۳) (۸۰٬٦۸۳) وحدات مستردة

   
 ۲٬۷۳٥ ۱٥٬٥٤٦ الزیادة في الوحدات/(النقص) صافي 

 ۲۰۹٬۷۲۱ ۲۲٥٬۲٦۷ السنةالوحدات في نھایة 

 
) من وحدات %۳۸٫۰۲ م:۲۰۱۷( %۳۹٫۲۳فإن أكبر خمس حملة وحدات یمثلوا  م،۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱كما في 

 الصندوق.
 

  حقوق الملكیةفي  اتتسویة التغیر -۱۱
ً لمتطلبات خطاب ھیئة السوق المالیة بتاریخ  م باحتساب مخصص ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱یقوم الصندوق وفقا

للتقریر  الخسائر المتكبدة، بینما المعیار الدولي نموذج طریقة بإستخدامالمقاسة بالتكلفة المطفأة  المدینة لالستثمارات
یتطلب مخصص یتم قیاسھ بطریقة خسائر االئتمان المتوقعة. نتج عن ھذا فرق بین قیمة حقوق الملكیة  ۹المالي 

المالي  المعیار الدولي للتقریر اتالمحتسبة وفقاً لخطاب ھیئة السوق المالیة (حقوق الملكیة المتداولة) وحسب متطلب
("قیمة حقوق الملكیة المبلغ عنھا"). إن وحدات الصندوق القائمة یتم تصنیفھا كحقوق ملكیة وفقاً لمعیار المحاسبة  ۹

 لمبلغابالتالي یساوي القیمة المتبقیة للصندوق. یوضح الجدول التالي التسویة بین حقوق ملكیة الصندوق و ۳۲الدولي 
 ة:وحقوق ملكیة الصندوق المتداول عنھا

 بالدوالر األمریكي 
  

 ۲۹۳٬۸۲۲ م۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱للصندوق كما في  المبلغ عنھا حقوق الملكیة

م۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱في القیمة كما في  االنخفاضمخصص خسائر   ٥۳ 

 ۲۹۳٬۸۷٥ 

م۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱ناقص: المخصص الخسائر االئتمان المتكبدة كما في   -- 
 ۲۹۳٬۸۷٥ م۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱حقوق الملكیة المتداولة للصندوق كما في 

  
 ۲۲٥٬۲٦۷ م۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱عدد الوحدات الصادرة كما في 

  
 ۱٫۳۰٤٥ م۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱قیمة حقوق الملكیة للوحدة الواحدة للصندوق كما في 



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

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف دوالر أمریكي

 

۱۷ 
  

 أرصدة أطراف ذات عالقةمعامالت و -۱۲
 

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

 
 طبیعة العالقة الطرف ذو العالقة

 الصندوق لمدیر شریك التجاري األھلي البنك
 مدیر الصندوق شركة األھلي المالیة

 حملة وحدات صندوق األھلي متعدد األصول المتحفظ
 حملة وحدات صندوق األھلي متعدد األصول المتوازن

 حملة وحدات صندوق األھلي متعدد األصول للنمو
 حملة وحدات صندوق األھلي متعدد األصول للدخل اإلضافي

 زمیلة شركة األھلي للتكافل
 حملة وحدات صندوق األھلي للصكوك بالدوالر األمریكي

 
 اخرىاتعاب اداریة ومصاریف 

یدار الصندوق من قبل مدیر الصندوق. یحتسب الصندوق أتعاب إدارة بشكل یومي مقابل ھذه الخدمات حسبما یحدده 
الصندوق الیومي  ملكیة حقوقفي السنة من  %۰٫۷٥مدیر الصندوق، بحیث ال تتجاوز المعدل األقصى السنوي بواقع 

 ق.كما ھو منصوص علیھ في أحكام وشروط الصندو
 

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

 حقوق الملكیةفي السنة من  %۰٫٥صندوق على نسبة المصروفات الذي یستطیع مدیر الصندوق استرداده من ال
 لفعلیة.اصندوق في أیام التقییم المعنیة. تم استرداد ھذه المصروفات من قبل مدیر الصندوق على أساس قیمتھا لل
 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة
 

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

 قبل مجلس إدارة الصندوق.
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف دوالر أمریكي

 

۱۸ 
  

 أطراف ذات عالقة (تابع)معامالت وأرصدة   -۱۲
 

 
 المخاطر المالیة إدارة -۱۳

 
 عوامل المخاطر المالیة ۱۳-۱

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

 .السیولة ومخاطر التشغیل
 

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

 
یتم تحدید مخاطر المراقبة والتحكم في المقام األول على أساس الحدود الموضوعة من قبل مجلس إدارة الصندوق. 
یحتوي الصندوق على وثیقة الشروط واألحكام الخاصة بھ التي تحدد استراتیجیات أعمالھ العامة، وتحملھ للمخاطر 

 اطر العامة وملزمة باتخاذ إجراءات إلعادة توازن المحفظة بما یتماشى مع إرشادات االستثمار.وفلسفة إدارة المخ
 
 

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

    دیسمبر ۳۱
 م۷۲۰۱ م۸۲۰۱ م۷۲۰۱ م۸۲۰۱  
      

   ۱٬۹۸۷ ۲٬۰٤٦ أتعاب إدارة شركة األھلي المالیة
مصروفات  

مدفوعة بالنیابة 
   ٤٥ ۱۸۸ عن الصندوق

      
   ٥٬٥٥۰ ۳٬۱۳۹ اشتراك للوحدات  

 ۹۷٬۳۱٤ ۱٤٬۲۱۰ ۲۰۰۰ ۳٬۳۸٤ استرداد للوحدات
صندوق األھلي متعدد 

 األصول المتحفظ
   ۱۸۸۰۰ ٦۷۰۰ اشتراك للوحدات 
 ۷٬۳۳۱ ۷٬۹٤۱ ۱٦۸۳۰ ٦۱۰۰ استرداد للوحدات

      
      

صندوق األھلي متعدد 
 المتوازناألصول 

   ۷٬۷٥۰ ۱٤,۲٥۰ اشتراك للوحدات 
 ۸۷۰ ۱٥٬۱۱٦ ٦٬۹۰۰ -- استرداد للوحدات

      
صندوق األھلي متعدد 

 نمواألصول لل
   -- ۲۷۰۰ اشتراك للوحدات 
 -- ۲۷۰۰ -- -- استرداد للوحدات

      
 متعدد األھليصندوق 

 األصول للدخل اإلضافي
   ۱۰٬۷۹۳ ۱,۳٥۷ اشتراك للوحدات
 ۳۳٬٤٦۳ ۱٬۹٤٦ ۱٬۹۳۰ ۹٬۸۰۰ استرداد للوحدات

      
صندوق األھلي للصكوك 

 بالدوالر األمریكي
   ٦٬٤٥۰ ۳٬٤٦۹ اشتراك للوحدات 
 ۱٬۹۷٥ ۲٬٦٥۹ ٦٬٤۷٥ ۲٬۷۹٥ استرداد للوحدات

    --  ٥٬۲۹۰ اشتراك للوحدات  شركة األھلي للتكافل
 -- ۱۷٤  -- ٥٬۲٦۰ استرداد للوحدات



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

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف دوالر أمریكي

 

۱۹ 
  

 إدارة المخاطر المالیة (تابع)  -۱۳
 

 مخاطر السوق ۱۳-۱-۱
 

 أ) مخاطر صرف العمالت األجنبیة
 

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

 
یتم تحدید عملة الموجودات المالیة وااللتزامات المالیة الصندوق بالدوالر األمریكي واللایر السعودي. بما أن اللایر 

تمل أن یكون ھناك أي تأثیر مادي على قائمة الدخل فیما السعودي مرتبط بالدوالر األمریكي، فإنھ من غیر المح
 یتعلق باألدوات المالیة المقومة باللایر السعودي.

 
 مخاطر أسعار الفائدةب) 

 
تتمثل مخاطر أسعار الفائدة في مخاطر تقلب قیمة التدفقات النقدیة المستقبلیة لألداة المالیة أو القیمة العادلة لألدوات 

 .المالیة للقسیمة الثابتة بسبب التغیرات في أسعار عمولة السوق
 

جمیع استثمارات الصندوق موجودة في ودائع المرابحة والصكوك التي تحمل معدل عمولة ثابت. بما أن ھذه حالیا، 
االستثمارات تصنف كاستثمارات مقاسة بالتكلفة المطفأة، فإن أي تغیرات في أسعار السوق لن یكون لھا أي تأثیر 

 على صافي الدخل وصافي قیمة أصول الصندوق.
 

 للعمولة.االستثمارات المقاسة بالتكلفة المطفأة إستثناء ب لتزاماتالموجودات واال ال تخضع جمیع
 

 ج) مخاطر األسعار 
تتمثل في مخاطر تذبذب قیمة اداة مالیة للصندوق نتیجة لتغیر أسعار السوق، سواء كانت تلك التغیرات نتیجة لعوامل 
غیر تلك المتعلقة بالتغیرات في أسعار صرف العمالت وأسعار العموالت. تنشأ مخاطر السعر بشكل أساسي من عدم 

یمتلكھا الصندوق. یراقب الصندوق عن قرب حركة أسعار الیقین بشأن أسعار األدوات المالیة المستقبلیة التي 
ندوق األھلي صاستثماراتھ في األدوات المالیة. وكما في تاریخ قائمة المركز المالي، فإن الصندوق لدیھ استثمارات في 

 ("صندوق االستثمار") .للمتاجرة العالمیة
 

إن التأثیر على حقوق الملكیة (نتیجة للتغیر في القیمة العادلة لالستثمارات من خالل الربح او الخسارة) نتیجة لتغییر 
و الخسارة، مع وجود جمیع المتغیرات األخرى ثابتة على أالربح  بالقیمة العادلة من خالل االستثمارات فيمحتمل 

 النحو التالي:

 
 
 
 
 
 

 م۲۰۱۷ینایر  ۱ م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ م۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱ 
       

۱٬۰٦٦  ٪۱۰± التأثیر على حقوق الملكیة  ±۱۰٪ ±۱,۱۰۸ ±۱۰٪ ±۷۰۷ 



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

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف دوالر أمریكي

 

۲۰ 
  

 إدارة المخاطر المالیة (تابع)  -۱۳
 

 عوامل المخاطر المالیة (تابع) ۱۳-۱
 

 مخاطر االئتمان ۱۳-۱-۲
 

، وھي مخاطر أن یتسبب أحد أطراف أداة مالیة في خسارة مالیة للطرف اآلخر ائتمانیةیتعّرض الصندوق لمخاطر 
 .دة البنكالمدینة، وأرص رصدةواألبسبب عدم الوفاء بالتزام. یتعّرض الصندوق لمخاطر ائتمانیة لمحفظة استثماراتھ، 

 
 مخاطرةإن سیاسة الصندوق ھي إبرام عقود األدوات المالیة مع أطراف ذات سمعة حسنة. یسعى الصندوق للحد من 

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

 
 حت خسائر االئتمان المتوقعة)العام (ت جالنھ )أ

"یعترف الصندوق مخصصات الخسارة لخسائر االئتمان المتوقعة على الموجودات المالیة التي ھي أدوات دین والتي 
یقیس الصندوق مخصصات الخسارة بمبلغ یساوي خسائر  لم یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

 شھراً: ۱۲ئتمان المتوقعة لمدة یلي، والتي یتم قیاسھا خسائر اإل الحیاة، باستثناء مااالئتمان المتوقعة مدى 
 

 وأوراق استثمار الدیون التي تقرر أن یكون لدیھا مخاطر ائتمانیة منخفضة في تاریخ التقریر. • 
 المبدئي.األدوات المالیة األخرى التي لم تزداد فیھا مخاطر االئتمان بشكل كبیر منذ االعتراف • 
 

یعتبر الصندوق سندات الدین التي ُصنفت على أنھا ذات مخاطر ائتمان متدنیة عندما یكون تصنیف مخاطر االئتمان 
 ".االستثمارلھا یتوافق مع تعریف المفھوم العالمي ل "درجة 

 
شھراً ھي جزء من خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج عن األحداث االفتراضیة  ۱۲خسائر االئتمان المتوقعة لمدة 

ي االئتمان المتوقعة ھ شھًرا بعد تاریخ التقریر. المدخالت الرئیسیة في قیاس خسائر ۱۲على أداة مالیة ممكنة خالل 
 ھیكل المصطلحات للمتغیرات التالیة:

 
 احتمال التقصیر • 
 خسارة معطاة افتراضیًا • 
 التعرض عند التقصیر؛• 

 

 

 

 

 

 

 



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

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف دوالر أمریكي

 

۲۱ 
  

 إدارة المخاطر المالیة (تابع)  -۱۳
 

 عوامل المخاطر المالیة (تابع) ۱۳-۱
 

 مخاطر االئتمان (تابع) ۱۳-۱-۲
 
 العام (تحت خسائر االئتمان المتوقعة)  جالنھ )ب
 

 :۹ ریر الماليللتق ر الدوليایھ المالیة إلى ثالث مراحل وفقًا لمنھجیة المعموجوداتیصنف الصندوق 
 

 تسجیل یتم. نشأتھا ذمن نالئتماا ودةج في وظملح لبشک دھورتت مل لتيا لمالیةا وداتجولما - لیوألا حلةرلما• 
 .التقصیر احتمال شھر ۱۲ على بناءً  القیمة انخفاض مخصص

المالیة التي تدھورت بشكل كبیر في جودة االئتمان منذ نشأتھا. یتم تسجیل مخصص  موجوداتال - ۲المرحلة • 
انخفاض القیمة على أساس خسائر االئتمان المتوقعة مدى الحیاة. یتم تسجیل مخصص انخفاض القیمة على أساس 

 احتمال التقصیر خالل فترة الحیاة.
 لقیمةا ضنخفاا صمخص علی دوقلصنا رفیتع ، قیمتھا تنخفضا لتيا لمالیةا وداتجوللم بالنسبة - لثالثةا حلةرلما• 

 .لمھنیةا ةلحیاا خالل التقصیر احتمال سساأ علی
 

قیاس  ن منذ البدء وكذلكئتمااإل كما ینظر الصندوق في المعلومات التطلعیة في تقییمھ للتدھور الكبیر في مخاطر
 ئتمان المتوقعة.خسائر اإل

 
 قیاس خسارة االئتمان المتوقعة

 
 تمثل خسائر االئتمان المتوقعة التقدیرات المرجح مرجًحا لخسائر االئتمان. یتم قیاس ھذه على النحو التالي:

 
الموجودات المالیة التي ال تنخفض فیھا قیمة االئتمان في تاریخ التقریر: كالقیمة الحالیة لجمیع أوجھ النقص النقدیة • 

 و ؛للجھة وفقاً للعقد والتدفقات النقدیة التي یتوقع الصندوق تلقیھا)(أي الفرق بین التدفقات النقدیة المستحقة 
 لحالیةا لقیمةوا یةرفتدلا لقیمةا جماليإ نبی رقبالف: ریرلتقا یخرتا في قیمتھا ضتخفی مت لتيا لمالیةا وداتجولما• 
 .درةلمقا لمستقبلیةا یةدلنقا تفقادللت
 

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

 م۲۰۱۸یونیو  ۱۳كما في  
 ۳۱كما في 

دیسمبر 
 م۲۰۱۷

 ۱كما في 
ینایر 
 م۲۰۱۷

 

المرحلة 
 األولى

المرحلة 
 الثانیة

المرحلة 
 الثالثة

 اإلجمالي اإلجمالي اإلجمالي
 ةخسار

االئتمان 
المتوقعة لمدة 

 شھراً  ۱۲

 ةخسار
االئتمان 
المتوقعة 
 مدى الحیاة

 ةخسار
االئتمان 
المتوقعة 
 مدى الحیاة

استثمارات مقاسة 
 ۲٥٤٫۳۳۳ ۲٥٤٬۹٥٥ ۲۸۲٬۸۸۸  --  ۱٬٥٥۹  ۲۸۱٬۳۲۹ بالتكلفة المطفأة

 ةخسار مخصص
 -- -- (٥۳)  --  (۲۱)  )۳۲( االئتمان المتوقعة
 ۲٥٤٫۳۳۳ ۲٥٤٫۹٥٥ ۲۸۲٬۸۳٥  --  ۱٬٥۳۸  ۲۸۱٬۲۹۷ القیمة الدفتریة



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

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف دوالر أمریكي

 

۲۲ 
  

 إدارة المخاطر المالیة (تابع)  -۱۳
 

 عوامل المخاطر المالیة (تابع) ۱۳-۱
 

 مخاطر االئتمان (تابع) ۱۳-۱-۲
األطراف المقابلة. تدار الجودة االئتمانیة  سساأ على راتالستثماا لمحفظةاالئتماني  كیزلترا وقلصندا مدیر جعایر

 م۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱في، حسنةباستخدام التقییمات من وكاالت التصنیف االئتماني ذات السمعة الللموجودات المالیة 
 :كان لدى الصندوق استثمارات من نوعیة االئتمان التالیة ،م۲۰۱۷ ینایر ۱و م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱و
 

 لنسبة االستثمار التصنیف االئتماني
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۸
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۷
 ینایر ۱

 م۲۰۱۷
    
 ٪۹ %۲ ٪۳ أ

 ٪٤۰ %۲۱ ٪۸ أ+
 ٪۱۹ %۲۱ ٪۲۷ -أ
 -- -- -- -أأ

 -- ٪۱ -- ب+
%۱۷ ٪۹ ب ب ب   -- 

 ٪۲ %۳ ٪۱ -ب ب ب
 ٪۲۹ %۳٥ ٪٥۲ ب ب ب+

    
 ٪۱ -- -- ب ب+

 ۱۰۰٪ ۱۰۰٪ ۱۰۰٪ 

 
 كما یقوم مدیر الصندوق بمراجعة تركز االئتمان لمحفظة االستثمار بناًء على المواقع الجغرافیة لألطراف المقابلة. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف دوالر أمریكي

 

۲۳ 
  

 إدارة المخاطر المالیة (تابع)  -۱۳
 

 المخاطر المالیة (تابع)عوامل  ۱۳-۱
 

 مخاطر االئتمان (تابع) ۱۳-۱-۲
 

 المتوقعة االئتمان خسارة
 المرابحة عقود - االستثمارات المقاسة بالتكلفة المطفأة

 
ین بدایة المحملة بالتكلفة المطفأة ب انخفاض مخصص المرابحة والصكوك التعاقدیةیوضح الجدول التالي التغیرات في 

 ونھایة الفترة السنویة نتیجة لھذه العوامل:
 
 المرحلة األولى 

خسارة االئتمان 
 ۱۲المتوقعة لمدة 

 شھراً 

 المرحلة الثانیة
خسارة االئتمان 

 المتوقعة مدى
 الحیاة

 المرحلة الثالثة
خسارة االئتمان 
المتوقعة مدى 

 اإلجمالي الحیاة
     

االئتمان المتوقعة  رةخسا
عند التطبیق المبدئي لمعیار 

 يف ۹ للتقریر الماليالدولي 
 ٥٦ -- ۲۸ ۲۸ م۲۰۱۸ینایر  ۱

صافي التغیر في 
 (۳) -- (۷) ٤ الموجودات المالیة

خسارة االئتمان المتوقعة في 
 ٥۳ -- ۲۱ ۳۲ م۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱

 
 ۲۰۱۸ینایر  ۱في االئتمان المتوقعة  خسارة، اعترف الصندوق ب۹ للتقریر الماليعند التطبیق المبدئي للمعیار الدولي 

 .أمریكي دوالر لفأ ٥٦بمبلغ قدره 
 

 مخاطر السیولة ۱۳-۱-۳
مخاطر السیولة ھي المخاطر المتمثلة في عدم قدرة الصندوق على تولید موارد نقدیة كافیة لتسویة التزاماتھ بالكامل 

 .جوھریاً مالئمة عند استحقاقھا أو القیام بذلك فقط بشروط تكون غیر 
 

ثم، فإنھا  تنص شروط وأحكام الصندوق على االكتتاب في الوحدات واستردادھا في كل یوم عمل سعودي، ومن
تتعرض لمخاطر السیولة الخاصة باسترداد أموال حملة األسھم في ھذه األیام. یقوم مدیر الصندوق بمراقبة متطلبات 
السیولة عن طریق التأكد من توافر أموال كافیة للوفاء بأي التزامات التي قد تطرأ، وذلك من خالل اشتراكات جدیدة 

    اقتراض تسھیالت قصیرة األجل حصل علیھا مدیر الصندوق. أو تصفیة محفظة االستثمار أو عن طریق
 
 
 
 



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

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف دوالر أمریكي

 

۲٤ 
  

 إدارة المخاطر المالیة (تابع)  -۱۳
 

 عوامل المخاطر المالیة (تابع) ۱۳-۱
 

 مخاطر السیولة (تابع) ۱۳-۱-۳
 

  اإلستحقاق التعاقدي للموجودات كما یلي:
 

 
 
 
 
 
 

 اإلجمالي
تاریخ استحقاق 

 غیر محدد
 ٥أكثر من 
 سنة-ستة أشھر سنوات ۳-۱ سنوات ٥-۳ سنوات

حتى ستة 
 أشھر

 

        
 نقد وما في حكمھ -- -- -- -- -- ٥٥۳ ٥٥۳

        

۲۱۸٬۱۲۰ -- -- -- -- ٤٤٬۱۷۷ ۱۷۳٬۹٤۳ 
استثمار في عقود 

 مرابحة
        

٦٤٬۷٦۸ -- ۱۸٬۰۰٤ ۲۳٬۳٤٤ ۲۱٬۳۲۳ ۲٬۰۹۷ -- 
استثمار في 

 صكوك
        

۱۰٬٦٥٥ ۱۰٬٦٥٥ -- -- -- -- -- 

صندوق األھلي 
للمتاجرة باللایر 

 السعودي
        

۲۹٤٬۰۹٦ ۱۱٬۲۰۸ ٦۰٬٦۹۹ ۲٬۰۰۱ ۹۳٬٥۳٦ ٥۹٬٥۰۱ ٦۷٬۱۸۱ 
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۸
        

۲٦۸٬٥۳۹ ۱۳٬٥۸٤ ۱۷٬۲۲۲ ۲۷٬۷٦۱ ٤٬۱٦۸ ٦۰٬۰۹۸ ۱٤٥٬۷۰٦ 
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۷
        

۲٦۱٬٤٦٤ ۷٬۱۳۱ ۲۲٬٤٦٤ ۱۷٬۲۸٦٬ ٤۰۹۷ ۱۱٬۸۱٥ ۱۹٦٬٦۷۳ 
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱٦
        



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

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف دوالر أمریكي

 

۲٥ 
  

 إدارة المخاطر المالیة (تابع)  -۱۳
 

 عوامل المخاطر المالیة (تابع) ۱۳-۱
 

 مخاطر التشغیل ٤-۱۳-۱
المباشرة أو غیر المباشرة الناتجة عن مجموعة متنوعة من األسباب المرتبطة مخاطر التشغیل ھي مخاطر الخسارة إن 

بالعملیات والتكنولوجیا والبنیة التحتیة التي تدعم أنشطة الصندوق سواء داخلیًا أو خارجیًا لدى مقدم خدمة الصندوق 
تلك الناشئة عن المتطلبات  ومن العوامل الخارجیة األخرى غیر االئتمان والسیولة والعمالت والسوق المخاطر مثل

 .القانونیة والتنظیمیة
 

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

 
. یتم دعم خاطرالم إدارة قسمإن المسؤولیة الرئیسیة عن تطویر وتنفیذ الرقابة على المخاطر التشغیلیة تقع على عاتق 

ھذه المسئولیة عن طریق تطویر المعیار العام إلدارة المخاطر التشغیلیة، والذي یشمل الضوابط والعملیات لدى مقدمي 
 :دمة، في المجاالت التالیةالخدمة وإنشاء مستویات الخدمة مع مقدمي الخ

 توثیق الضوابط واإلجراءات -
 متطلبات ل -
 الفصل المالئم بین الواجبات بین مختلف الوظائف واألدوار والمسؤولیات ؛ -
 التوفیق ورصد المعامالت ؛ و -
 التقییم الدوري للمخاطر التشغیلیة التي تواجھھا، -
 المحددة ؛كفایة الضوابط واإلجراءات لمعالجة المخاطر  -
 االمتثال للمتطلبات التنظیمیة والمتطلبات القانونیة األخرى ؛ -
 تطویر خطط الطوارئ ؛ -
 التدریب والتطویر المھني ؛ -
 المعاییر األخالقیة ومعاییر األعمال ؛ و -
 . تخفیف المخاطر -

 
 للمرة األولى الماليللتقریر المعاییر الدولیة  تبني -۱٤

ً للمعاییر الدولیة ۲كما ھو موضح في ایضاح   يالمال للتقریر، فإن ھذه أول قوائم مالیة للصندوق یتم إعدادھا وفقا
والمعاییر والمعلومات األخرى الصادرة من الھیئة السعودیة للمحاسبین  ،المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة

 .القانونیین
في إعداد ھذه القوائم المالیة. عند إعداد ھذه القوائم المالیة، تم  ۷تم تطبیق السیاسات المحاسبیة الواردة في إیضاح 

یل الصندوق إلى المعاییر الدولیة تاریخ تحو، وھو ۲۰۱۷ینایر  ۱فتتاحیة للصندوق في إعداد قائمة المركز المالي اال
 .للتقریر المالي

 
 الصندوق قام ،المالیةللتقاریر  الدولیة للمعاییر وفقاً ،المالیة للتقاریر الدولي المعاییر أدخلھا التي المالیةالقوائم  إعداد عند

ة . تم تقدیم شرحاً لكیفیالمحاسبیة المتعارف علیھا (سابقا)للمعاییر  وفقاً المالیةالقوائم  في سابقاً المسجلة المبالغ لبتعدی
للتقریر إلى المعاییر الدولیة  للمعاییر المحاسبیة المتعارف (سابقا)تأثر التحول من مبادئ المحاسبة المتعارف علیھا وفقاً 

 التالیة. على المركز المالي للصندوق واألداء المالي في اإلیضاحات المالي
 



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

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف دوالر أمریكي

 

۲٦ 
  

 المعاییر الدولیة للتقریر المالي للمرة األولى (تابع)تبني    -۱٤
 

 االعفاءات المطبقة )أ
" تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي ألول مرة". یتیح بعض اإلعفاءات للمنشآت  ۱إن المعیار الدولي للتقریر المالي 

لتقریر لالتي تبنت المعاییر الدولیة للمرة األولى من التطبیق بأثر رجعي لمتطلبات معینة بموجب المعاییر الدولیة 
والمعیار الدولي  ۹ترة السابقة، اختار الصندوق اإلعفاء لتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي فت ال. بینما لبیاناالمالي

بأثر رجعي. فبالتالي بیانات المقارنة تم عرضھا ضمن المعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا (سابقاً)  ۱٥للتقریر المالي 
 .۱كما ھو مطلوب من المعیار الدولي للتقریر المالي 

 
م بتاریخ ۲۰۱٤كما أصدره مجلس معاییر المحاسبة الدولیة في یولیو  ۹اعتمد الصندوق المعیار الدولي للتقریر المالي 

 .م، والذي نتج عنھ تسویات للمبالغ المعترف بھا سابقا في القوائم المالیة۲۰۱۸ینایر  ۱انتقال في 
 

ً لألحكام االنتقالیة للمعیار الدولي للت ، إختار الصندوق عدم إعادة عرض أرقام ۹قریر المالي كما ھو مسموح وفقا
 المالیة في تاریخ االنتقال في لتزاماتالمقارنة. تم إدراج أي تعدیالت على القیم الدفتریة للموجودات المالیة واال

. وبناًء على ذلك، فإن والسنة الحالیة م)۲۰۱۸ینایر  ۱(الملكیة العائدة لحملة الوحدات  حقوقالرصید االفتتاحي ل
البیانات المعروضة في سنوات المقارنة تعكس المتطلبات وفقاً للمعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا (سابقاً). وبالتالي 

 ۳۱للسنة المنتھیة في  ۹المالي  فھي غیر قابلة للمقارنة مع البیانات المقدمة بموجب متطلبات المعیار الدولي للتقریر
م. وبناًء على ذلك، بالنسبة إلقرارات اإلیضاحات، فإن التعدیالت الناتجة عن اإلفصاح عن المعیار ۲۰۱۸دیسمبر 

 أیضا تم تطبیقھا فقط على السنة الحالیة. ۷الدولي للتقریر المالي 
 

لتقریر لعلى أساس الحقائق والظروف الموجودة في تاریخ االنتقال إلى المعیار الدولي  ةالتالی اتتم إجراء التقییم
 :۹ المالي

 
 ؛تحدید نموذج العمل الذي یتم بموجبھ االحتفاظ بموجودات مالیة •
 .بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة المالیة موجوداتالسابقة لبعض ال تعیین وإلغاء التعینات •

 
 تقدیرات

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

 ).ا(سابقً  علیھا المتعارف المحاسبیة
 

 الماليللتقریر للمعیار الدولي  االنتقالتأثیرات 
 

في المملكة العربیة السعودیة الصادرة عن الھیئة السعودیة ) ا(سابقً إن االنتقال من معاییر المحاسبة المتعارف علیھا 
ندوق، لیس لھا أي تأثیر جوھري على قوائم المركز المالي للص للتقریر الماليللمحاسبین القانونیین إلى المعاییر الدولیة 

 أو الدخل الشامل، أو قائمة التغیرات في حقوق مالكي الوحدات والتدفقات النقدیة.
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف دوالر أمریكي

 

۲۷ 
  

 معاییر أصدرت ولكن لم تفعل بعد -۱٥
م مع إمكانیة ۲۰۱۹ینایر  ۱فیما یلي بیان بالمعاییر الجدیدة والتعدیالت على المعاییر المطبقة على السنوات ابتداًء بعد 

 بالتطبیق المبكر لھا عند إعداد ھذه القوائم المالیة. صندوققم الیالتطبیق الحقا أو المبكر ومع ذلك لم 
 
 تعدیالت أخرى - ا
 

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

 
 عقود االیجار ۱٦المعیار الدولي للتقریر المالي  -
 م)۲۰۱۷ –م ۲۰۱٥(دورة  لمالیةا یررللتقا لیةولدا للمعاییر لسنویةالتحسینات ا -
یوضح - لدخلا ضریبة تمعالجا لحو لتأكدا معد حالة ۲۳ لماليا للتقریر لیةولدا لمعاییرا اتتفسیر لجنةتفسیر  -

 .بعد الضریبیة السلطات قبل من قبولھا یتم لم التي الدخل ضریبة معالجات عن المحاسبة
 ).۹خصائص المدفوعات مقدماً مع التعویض السالب (تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي  -
 ).۲۸الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة (تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي الحصص طویلة األجل في  -
 ).۱۹تعدیالت الخطط أو االختصار أو التسویة (تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي  -
  عقود التأمین– ۱۷المالي  للتقریرالمعیار الدولي  -

 
 یتوقع أن یكون للمعاییر الواردة أعاله أي تأثیر جوھري على القوائم المالیة للصندوق في فترة التطبیق األولي. ال

 
 یوم للتقییم  آخر -۱٦

 ).م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱: م۲۰۱۷( م۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱و خر یوم لتقییم الصندوق ھآ

 
 القوائم المالیة اعتماد -۱۷

 م.۲۰۱۹مارس  ۱٤ھـ الموافق ۱٤٤۰رجب  ۷بتاریخ  من قبل مدیر الصندوقتم اعتماد ھذه القوائم المالیة 
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Notes 

31 December 
2018 

31 December 
2017 

1 January 
2017 

ASSETS     
        
Cash and cash equivalents 8 553 2,507 66 
     
Investments  9 293,490 266,032 261,398 

 
Total assets 

 
294,043 268,539 261,464 

     
LIABILITY     
     
Other payable  221 52 1 

     
Equity attributable to unitholders  293,822 268,487 261,463 

     
Units in issue in thousands (number) 10 225,267 209,721 206,986 

     
Equity per unit (USD)  1.3043 1.2802 1.2632 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

The accompanying notes 1 to 17 form an integral part 

of these financial statements . 
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31 December 
2018 

31 December 
2017 

Special commission income    
- Profit on Murabaha contracts   5,080 3,642 
- Sukuk income   2,143 2,130 

    
Realised gain / (loss) on FVTPL investments  26 (327) 

    
Unrealised gain on FVTPL investments  95 68 
    
Other income   51 39 

    
Total income  7,395 5,552 

    
Management fees  (2,046) (1,987) 
    
Value added tax  (102) -- 
    
Administrative expenses  (54) (24) 
    
Professional fees  (11) (8) 
    
Shariah audit fee  (8) (7) 
    
Custody Fees  (7) -- 
    
Fund Board remuneration  (4) (4) 
    
CMA fees  (2) (2) 
    
Reversal of expected credit loss charge  3 -- 

    
Total operating expenses  (2,231) (2,032) 

    
Profit for the year   5,164 3,520 

    
Other comprehensive income for the year  -- -- 
    
Total comprehensive income for the year  

 5,164 3,520 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The accompanying notes 1 to 17 form an integral part 

of these financial statements . 



 

ALAHLI DIVERSIFIED US DOLLAR FUND 

(Managed by NCB Capital Company) 

 

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS  

For the year ended 31 December 2018 

Expressed in US Dollars ‘000 (unless otherwise stated) 

 

5 

 
 

31 December 
2018 

31 December 
2017 

    
Equity attributable to unitholders at the beginning of the 
year   268,487 261,463 

    
Changes on initial application of IFRS 9 (Note 7.3.2(b))  (56) -- 

    
Restated balance as at 1 January 2018  268,431 261,463 
    
Total comprehensive income for the year  5,164 3,520 
    
Increase in equity from unit transactions during the year     
     

Proceeds from units sold  124,273   123,626 
    
Value of units redeemed  (104,046) (120,122) 

    
  20,227 3,504 

    
Equity attributable to unitholders at the end of the year  293,822 268,487 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

The accompanying notes 1 to 17 form an integral part 

of these financial statements . 
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Notes 

31 December 
2018 

31 December 
2017 

Cash flows from operating activities    
Profit for the year  5,164 3,520 
Adjustments for:    

Reversal of expected credit loss  (3) -- 
Unrealized gain on FVTPL investments  (95) (68) 

  5,066 3,452 
Net changes in operating assets and liabilities:    

FVTPL investments   517 (3,944) 
Investments measured at amortized cost  (27,933) (622) 
Other payable  169 51 

    
Net cash used in operating activities  (22,181) (1,063) 

    
Cash flows from financing activities    
Proceeds from unit sold   124,273 123,626 
Value of units redeemed  (104,046) (120,122) 

    
Net cash generated from financing activities  20,227 3,504 

    
Net (decrease) / increase in cash and cash equivalents  (1,954) 2,441 
    
Cash and cash equivalents at the beginning of the year 8 2,507 66 

    
Cash and cash equivalents at the end of the year 8 553 2,507 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The accompanying notes 1 to 17 form an integral part 

of these financial statements . 
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1. THE FUND AND ITS ACTIVITIES 
 
AlAhli Diversified US Dollar 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 offers investors the opportunity to participate in trade transactions which conform to Shariah 
principles, invest in Sukuks and other mutual funds or instruments that comply with Islamic Shariah 
investment principles. 
 
The terms and conditions of the Fund were originally approved by the Saudi Arabian Monetary Authority 
(“SAMA”) and subsequently endorsed by the CMA through its letter dated 16 December 2008. The Fund 
commenced its operations on 1 October 2003. 
 
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. 
 
2. BASIS OF ACCOUNTING 
 
These financial statements of the Fund have been prepared in accordance with International Financial 
Reporting Standards (“IFRS”) as endorsed in the Kingdom of Saudi Arabia and other standards and 
pronouncements issued by Saudi Organization for Certified Public Accountants (“SOCPA”), and 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 years 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 financial statements for the year ended 31 December 2018 are the first financial statements of the 
Fund prepared in accordance with International Financial Reporting Standards (“IFRS”) and IFRS 1 
First-time Adoption of International Financial Reporting Standards has been applied.  
 
An explanation of how the transition to IFRSs has affected the reported financial position, financial 
performance and cash flows of the Fund is provided in note 14. 
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3. BASIS OF MEASUREMENT 
 
The 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”) 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 statement of financial position. Instead, assets and 
liabilities are presented in order of their liquidity.  
 
4. FUNCTIONAL AND PRESENTATION CURRENCY 
 
Items included in the financial statements are measured using the currency of the primary economic 

environment in which the Fund operates (the “functional currency”). These financial statements are 

presented in US Dollars (“USD”) which is the Fund’s functional and presentation currency. 

 
5. CHANGES IN FUND’S TERMS AND CONDITIONS 

 
During the year ended 31 December 2018, the Fund Manager has made certain revisions to the terms 
and conditions of the Fund. The main changes in the terms and conditions relate to updating of fund 
documentation in compliance with the updated Investment Funds Regulations and appointment of 
AlBilad Capital as an independent custodian. 
 
The changes were notified to CMA through a letter dated 27 February 2018 and were 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. 
 
The Fund Manager also updated the Information Memorandum and changed the paragraph relating to the 
board of directors of NCB Capital Company, which was notified to CMA through a letter dated 27 
November 2018 and was notified by the Fund manager to the unitholders through a letter dated 29 
November 2018. The revision became effective from 10 December 2018. 
 
6. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS 

 
The preparation of the 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 
year in which the estimates are revised and in any future years affected. 
 
a) Fair value estimation   
 
Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly 
transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based 
on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:  
 
 In the principal market for the asset or liability, or 
 In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability. 
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6. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS 
(continued) 

 
a) Fair value estimation (continued)   
 
When available, the Fund measures the fair value of an instrument using the quoted price in an active 
market for that instrument. A market is regarded as active if transactions for the asset or liability take 
place with sufficient frequency and volume to provide pricing information on an on-going basis. The 
Fund measures instruments quoted in an active market at a market price, because this price is reasonable 
approximation of the exit price. 
 
If there is no quoted price in an active market, then the Fund uses valuation techniques that maximise the 
use of relevant observable inputs and minimise the use of unobservable inputs. The chosen valuation 
technique incorporates all of the factors that market participants would take into account in pricing a 
transaction.  The Fund recognizes transfer between levels of fair value at the end of the reporting period 
during which the change has occurred. 
 
The fair value hierarchy has the following levels: 
 
 Level 1 inputs are quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that 

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

asset or liability, either directly or indirectly; and 
 Level 3 inputs are unobservable inputs for the asset or liability. 
 
The Fund has classified the fair value hierarchy of FVTPL investments as Level 2. During the year there 

has been no transfer in fair value hierarchy for FVTPL investments. For other assets and liabilities such 

as cash and cash equivalents, investments measured at amortised cost and other payables, the carrying 

values are a reasonable approximation of fair value. 

 
b) Assumptions and estimation uncertainties  

 
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 (a), which also sets out key sensitivities of the ECL to changes in these elements. 
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7. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
 

The principal accounting policies applied in the preparation of these financial statements are set out 
below. These policies have been consistently applied to all the years presented, unless otherwise stated. 
Where policies are applicable only after or before 1 January 2018, those policies have been particularly 
specified. 
 
7.1 Cash and cash equivalents  
 
Cash equivalents include cash at bank and short-term, highly liquid investments that are readily 
convertible to known amounts of cash and which are subject to an insignificant risk of changes in value.  
 

Cash and cash equivalents include bank balances. 

 

7.2 Receivables   
 
Receivables are initially recognised when they are originated. Receivable without a significant financing 

component is initially measured at the transaction price and subsequently at their amortised cost using 

effective commission rate method. Loss allowance for receivables is always measured at an amount equal 

to lifetime expected credit losses.  

 

7.3 Financial Instruments  
 

 Financial instruments comprise financial assets and financial liabilities. 

 

 Financial assets consist of cash and cash equivalents and investments. 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, Sukuk and Funds 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 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 statement 
of comprehensive income. 
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7. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 
 
7.3 Financial Instruments (continued) 

  

7.3.1 Policy under previous GAAP (continued) 
 
b) Classification     
 
For financial years ended 31 December 2017, the Fund classified financial assets as follows: 
 
Held for trading (HFT) 
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 statement of 
comprehensive income in the year in which it arises. 
 
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 commission rate method. 
Any gain or loss on such investments is recognized in the statement of comprehensive income. 
 
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 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 equity attributable to unitholders of the current year.  
 
a) 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 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 statement of comprehensive income when the Fund’s right to receive payments is 

established. 
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7. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 
 
7.3 Financial Instruments (continued) 
 
7.3.2 Accounting policies under IFRS 9 (continued) 
 
a) Classification of financial assets (continued) 
 
Equity instruments (continued) 

 

 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. 
 
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. 
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7. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 
 
7.3 Financial Instruments (continued) 
 
7.3.2 Accounting policies under IFRS 9 (continued) 
 
a) Classification of financial assets (continued) 
 
Debt instruments (continued) 
 
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 year following the change. 
Such changes are expected to be very infrequent and none occurred during the year. 
 
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 7.3.2 (a). Profit earned from these financial 
assets is recognised in the statement of comprehensive income using the effective commission rate 
method.  
 
Fair value through profit or loss (FVTPL): If debt instrument’s cash flows do not represent solely SPPP 
or if it not held within the held to collect or the held to collect and sell business model, or if it is designated 
at FVTPL, then it is measured at FVTPL. A gain or loss on a debt investment measured at FVTPL is 
recognised in the statement of comprehensive income, within “Net gain / (loss) in investments measured 
at FVTPL”, in the year in which it arises. A gain or loss from debt instruments that were designated at 
fair value or which are not held for trading are presented separately from debt investments that are 
mandatorily measured at fair value through profit or loss, within “Net gain / (loss) in investments 
designated at FVTPL”. Commission income earned from these financial assets is recognised in the 
statement of comprehensive using the effective commission rate method. 
 
b) Reconciliation of statement of financial position balances from previous 

GAAP standards 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 standard 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 as 

at 31 
December 

2017 Reclassifications Remeasurements 

IFRS 9 
carrying 

amount as 
at 1 

January 
2018 

     

Held to maturity investments 254,955 (254,955) -- -- 
Investments measured at 
amortised cost 

-- 254,955 (56) 254,899 

Held for trading investments 11,077 (11,077) -- -- 
Investments measured at FVTPL -- 11,077 -- 11,077 
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7. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 
 

7.3 Financial Instruments (continued) 
 

7.3.2 Accounting policies under IFRS 9 (continued) 
 
c) Measurement methods 
 
Effective commission rate 
 
The effective commission rate is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts or payments 
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 statement of comprehensive income. 
 
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. 
 
Definition of Default 
A default is considered to have occurred with regard to a particular obligor when either or both of the two 

following events taken place: 

 

 The obligor is past due for 90 days or more on any material credit obligations to the Fund including 

principal instalments, interest payments and fees. The materiality threshold for recognition of default 

is 5% of the total outstanding credit obligations of the client. 

 The Fund considers that the obligor is unlikely to pay its credit obligations to the Fund in full. 

 
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 asset the difference between the carrying amount of the asset and the 
consideration received is recognized in the 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 statement of 
financial position when, and only when, the Fund currently has a legally enforceable right to set off the 
amounts and it intends either to settle them on a net basis or to realise the asset and settle the liability 
simultaneously. 
 
7.7 Accrued expenses and other payables  
 
Accrued expenses and other payables are recognised initially at fair value and subsequently measured at 
amortised cost using the effective commission rate method.  
 
7.8 Provisions 
 
A provision is recognised when the Fund has a present legal or constructive obligation as a result of past 
events, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle 
the obligation, and a reliable estimate of the amount can be made. Provision is not recognised for future 
operating loss. 
 
7.9 Equity per unit 
 
The Fund is open for subscription and redemption of units on every Saudi business day. The equity per 
unit is calculated by dividing the equity attributable to unitholders included in the statement of financial 
position by the number of units outstanding at the year end. 
 
7.10 Units in issue  

 

The Fund classified financial instruments issued as financial liabilities or equity instruments in 

accordance with the substance of the contractual terms of the instruments. 

 

The Fund has redeemable units in issue. On liquidation of the Fund, they entitle the holders to the residual 

net assets. They rank pari passu in all respects and have identical terms and conditions. The redeemable 

units provide investors with the right to require redemption for cash at a value proportionate to the 

investor’s share in the Fund’s net assets at each redemption date and also in the event of the Fund’s 

liquidation. Redeemable units are classified as equity as it meets all of the following conditions: 

 it entitles the holder to a pro rata share of the Fund’s net assets in the event of the Fund’s 

liquidation; 

 it is in the class of instruments that is subordinate to all other classes of instruments; 

 all financial instruments in the class of instruments that is subordinate to all other classes of 

instruments have identical features; 

 apart from the contractual obligation for the Fund to repurchase or redeem the instrument for 

cash or another financial asset, the instrument does not include any other features that would 

require classification as a liability; and  

 the total expected cash flows attributable to the instrument over its life are based substantially on 

the profit or loss, the change in recognized net assets or the change in the fair value of the 

recognized and unrecognized net assets of the Fund over the life of the instrument.  

 

Incremental costs directly attributable to the issue or redemption of redeemable units are recognized 

directly in equity as a deduction from the proceeds or part of the acquisition cost. 
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7. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 
 
7.11 Taxation / zakat 

 

Taxation / zakat is the obligation of the Unitholders and therefore, no provision for such liability is made 
in these financial statements. 
 
7.12 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. Commission income from 

financial assets is recognized in the 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. 

 

8. CASH AND CASH EQUIVALENTS 

 

These comprises of bank balances held with a local Bank.  

 

9. INVESTMENTS 

 

 

 

 

Ref 

31 December 
2018 

31 December 
2017 

1 January 
2017 

Investments measured at amortised cost 
 

i) 282,835 254,955 254,333 

Investments measured at fair value 
through profit or loss  

 
ii) 10,655 11,077 7,065 

     

  293,490 266,032 261,398 
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9. INVESTMENTS (continued) 

 

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: 

 
31 December 

2018 
31 December 

2017 
1  January 

2017 
    
Investment in Murabaha contracts  218,120 199,722 203,028 

Investment in Sukuks  64,768 55,233 51,305 

Less: Provision for expected credit loss (53) -- -- 

    

Net investments measured at amortised cost 282,835 254,955 254,333 

 

ii) INVESTMENTS MEASURED AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS /  

HELD FOR TRADING INVESTMENTS  

 

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

investments under previous GAAP) includes the following: 

 
 31 December 

2018 
31 December 

2017 
1  January 

s2017 
    

Units of AlAhli International Trade Fund 10,655 11,077 7,065 

 

10.  UNITS TRANSACTIONS 

 

Transactions in units during the year are summarized as follows: 

 

 For the year 
ended 31 

December 
2018 

Units’ 000 

For the  
year ended 31 

December 
2017 

Units’ 000 
   
Units at the beginning of the year   209,721 206,986 

   

Units sold 96,229 97,198 

   

Units redeemed (80,683) (94,463) 

         

Net increase in units 15,546 2,735 

      
Units at the end of the year  225,267 209,721 

 

As at 31 December 2018, top 5 unitholders (2017: top 5) represented 39.23 % (2017: 38.02%) of the 

Fund’s units. 
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11. RECONCILIATION OF CHANGE IN EQUITY 

 

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

impairment in respect of debt investments measured at amortised cost using the incurred loss model, 

whereas IFRS 9 requires provisions to be measured using the Expected Credit Loss (ECL) method. This 

has resulted in a difference between equity calculated as per the CMA circular (“trading equity”) and as 

per requirements 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 the 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 

  

National Commercial Bank (NCB) Shareholder of Fund Manager 

NCB Capital Company Fund Manager  

AlAhli Multi-Asset Conservative Fund Unitholder 

AlAhli Multi-Asset Moderate Fund Unitholder 

AlAhli Multi-Asset Growth Fund Unitholder 

AlAhli Multi-Asset Income Plus Fund Unitholder 

AlAhli Takaful Company Affiliate 

AlAhli US Dollar Sukuk Fund Unitholder 

 

Management fee and other expenses  

The Fund is managed and administered by the Fund Manager. For these services, the Fund accrues, daily 

a management fee, as determined by the Fund Manager, which should not be more than the maximum 

annual rate of 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. 

 

 

               

Reported net assets of the Fund as at 31 December 2018 293,822 

Add: Provision for expected credit losses as at 31 December 2018 (note 13.1.2(b)) 53 

 293,875 

Less: Provision for incurred credit losses as at 31 December 2018 -- 

 

Traded equity of the Fund as at 31 December 2018 293,875 

  

Number of units in issue as at 31 December 2018 225,267 

  

Traded equity per unit of the Fund as at 31 December 2018 1.3045 
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12. RELATED PARTY TRANSACTIONS AND BALANCES 

 
Transactions with related parties 

During the year, 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 as at  

Related party 
Nature of 

transaction 2018 2017 
31 December 

2018 
31 December 

2017 
      
NCB Capital 
Company Management fee  2,046 1,987   
      
 Expenses paid on 

behalf of the fund 188 45   
      
 Subscription of units 3,139 5,550   
      
 Redemption of units 3,384 2,000 14,210 97,314 

      
AlAhli Multi-
Asset 
Conservative 
Fund 

Subscription of units  6,700 18,800   
     

Redemption of units 6,100 16,830 7,941 7,331 

      

AlAhli Multi-
Asset Moderate 
Fund 

Subscription of units 14,250 7,750   

     

Redemption of units -- 6,900 15,116 870 

      
AlAhli Multi-
Asset Growth 
Fund 

Subscription of units  2,700 --   
     

Redemption of units -- -- 2,700 -- 

      
AlAhli Multi 
Asset Income 
Plus Fund 

Subscription of units  1,357 10,793   
     

Redemption of units 9,800 1,930 1,946 33,463 

      
AlAhli US 
Dollar Sukuk 
Fund 

Subscription of units  3,469 6,450   
     

Redemption of units 2,795 6,475 2,659 1,975 

      
AlAhli Takaful 
Company 

Subscription of units  5,290 --   
     

Redemption of units 5,260 -- 174 -- 
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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 U.S. Dollar and Saudi Arabian Riyals. As 

the Saudi Arabian Riyal is pegged against the U.S. Dollar, there is unlikely to be any material impact on 

the statement of comprehensive income in respect of the financial instruments denominated in Saudi 

Arabian Riyals. 

 

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. 

 

Currently all investments of the Fund are in Murabaha deposits and Sukuks which carry fixed commission 

rate. Since these investments are classified as investments measured at amortised cost, any changes in the 

market rates would not have any impact on the net income and the net asset value of the Fund. 

 

All assets and liabilities other than investments measured are amoritsed cost are non-commission bearing. 

 

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 

statement of financial position date, Fund has investments in AlAhli International Trade Fund (“Investee 

Fund”). 
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13. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued) 

 

13.1 Financial risk factors (continued) 

 

13.1.1 Market risk (continued) 

 

c) Price risk (continued) 

 

The effect on the equity due to a reasonably possible change in equity of the FVTPL investments, with 

all other variables held constants is as follows: 

 

 31 December 2018 31 December 2017 1 January 2017 

       

Effect on equity ±10% 1,066 ±10% ±1,108 ±10% ±707 

 

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.  

 

It is the 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. 

 

a) The General Approach under Expected Credit Loss (ECL) 

 

The Fund recognizes loss allowances for ECL on the financial assets that are debt 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) 
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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 Expected Credit Loss (ECL) (continued) 

 

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. 

 

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);and    

 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 maximum exposure to credit risk – financial instruments subject to 

impairment. 

 
 

As at 31 December 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 

amortised cost 

281,329 1,559 -- 282,888 254,955 254,333 

Provision for expected credit loss  (32) (21) -- (53) -- -- 

 

Carrying amount 281,297 1,538 -- 282,835 254,955 254,333 
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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) 

 

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

credit quality of the financial assets is managed using the ratings from reputable credit ratings agencies. 

As at 31 December 2018, 31 December 2017 and 1 January 2017, the Fund had investments of the 

following credit quality: 

 

Credit ratings In percentage of investments 

 31 December 
2018 

31 December 
2017 

1  January 
2017 

A 3% 2% 9% 

A+ 8% 21% 40% 

A- 27% 21% 19% 

AA- -- -- -- 
B+ -- 1% -- 
BBB 9% 17% -- 
BBB- 1% 3% 2% 
BBB+ 52% 35% 29% 
BB+ -- -- 1% 
 100% 100% 100% 

 

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

counterparties’ geographical locations.  

 

Allowance for expected credit loss 

 

Investments measured at amorised cost – Murabaha contracts 

The following table explains the changes in the loss allowance of Murabaha contracts and Sukuk 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  
28 28 -- 56 

Net change in financial asset 4 (7) -- (3) 

Expected credit loss as at 31 December 2018 32 21 -- 53 

 

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

the in the amount of USD 56 thousand.  
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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 which are of short term nature. The Fund Manager monitors liquidity requirements by ensuring that 

sufficient funds are available to meet any commitments as they arise, either through new subscriptions, 

liquidation of the investment portfolio or by taking short term loans facilities obtained by the Fund 

Manager. 

 

The contractual maturity profile of the assets are as follows: 

 

 Up to 6 
month 

6 months 
- 1 year 

1 - 3 
years 

3 - 5 
years 

Over 5 
years 

No fixed 
maturity Total 

        
Cash and 
cash 
equivalents -- -- -- -- -- 553 553 

        
Investment 
in Murabaha 
contracts 173,943 44,177 -- -- -- -- 218,120 
        
Investment 
in Sukuks -- 2,097 21,323 23,344 18,004 -- 64,768 
        
AlAhli 
International 
Trade Fund -- -- -- -- -- 10,655 10,655 

        
31 
December 
2018 67,181 69,501 93,535 2,001 60,699 11,208 294,096 

        
31 
December 
2017  145,706 60,098 4,168 27,761 17,222 13,584 268,539 

        
31 
December 
2016  196,673 11,815 6,097 17,284 22,464 7,131 261,464 
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13. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued) 

 

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. 

 

The primary responsibility for the development and implementation of control over operational risks rests 

with the Risk Management Team. This responsibility is supported by the development of overall standard 

for the management of operational risk, which encompasses the controls and processes at the service 

providers and the establishment of service levels with the service providers, in the following areas: 

 

- documentation of controls and procedures 

- requirements for  

 appropriate segregation of duties between various functions, roles and responsibilities; 

 reconciliation and monitoring of transactions; and  

 periodic assessment of operational risks faced, 

- the adequacy of controls and procedures to address the risks identified;  

- compliance with regulatory and other legal requirements; 

- development of contingency plans; 

- training and professional development; 

- ethical and business standards; and 

- risk mitigation. 

 

14. FIRST-TIME ADOPTION OF IFRS 

 

As stated in note 2, these are Fund’s first financial statements prepared in accordance with IFRS as 

endorsed in the Kingdom of Saudi Arabia and other standards and pronouncements issued by SOCPA. 

 

The accounting policies set out in Note 7 have been applied in preparing these financial statements. In 

preparing these 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 position, 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. For the prior 

year information, the Fund has opted for the exemption to apply IFRS 9 and IFRS 15 retrospectively; 

therefore, the comparative information has been presented under the previous GAAP as required by IFRS 

1. 

 

The Fund has adopted IFRS 9 as issued by International Accounting Standards Board in July 2014 with 

a date of transition of 1 January 2018, which resulted in adjustments to the amounts previously recognised 

in the financial statements. 

 

As permitted by the transitional provisions of IFRS 9, the Fund elected not to restate comparative figures. 

Any adjustments to the carrying amounts of financial assets and financial liabilities at the date of 

transition were recognised in the opening equity attributable to the unitholders (1 January 2018) and 

current year. Accordingly, the information presented in comparative years reflects the requirements under 

previous GAAP and therefore is not comparable to the information presented under the requirements of 

IFRS 9 for the year ended 31 December2018. Consequently, for notes disclosures, the consequential 

amendments to IFRS 7 disclosures have also only been applied to the current year.  

 

The following assessments have been made on the basis of the facts and circumstances that existed at the 

date of transition to IFRS 9: 

 

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

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

 

Estimates 

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

dates in accordance with 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 statement of financial 

position, statement of comprehensive income, statement of changes in equity attributable to Unitholders 

and statement of cash flows. 

 

15. STANDARDS ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE 

 

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

after 1 January 2019 and earlier application is permitted; however, the Fund has not early adopted them 

in preparing these financial statements. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALAHLI DIVERSIFIED US DOLLAR FUND 

(Managed by NCB Capital Company) 

 

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  

For the year ended 31 December 2018  

Expressed in US Dollars ‘000 (unless otherwise stated) 

 

27 

15. STANDARDS ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE (continued) 
 

(a) 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 financial statements. 

 

- IFRS 16 Leases. 

- Annual Improvements to IFRSs 2015–2017 Cycle. 

- 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). 

- Amendments to Reference to Conceptual Framework in IFRS Standards. 

- IFRS 17 Insurance Contracts. 

 
Of the above mentioned standards, none is expected to have a material impact on the Fund’s financial 

statements in the period of initial application. 

 

16. LAST VALUATION DAY 

 

The last valuation day of the year was 31 December 2018 (2017: 31 December 2017). 

 

17. APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS  

 

These financial statements were approved by the Fund Manager on 7 Rajab 1440H corresponding to 14 

March 2019. 
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