ﺻﻨﺪوق اﻷﻫﲇ ﻣﺘﻌﺪد اﻷﺻﻮل ﻟﻠﺪﺧﻞ اﻹﺿﺎﰲ
AlAhli Multi-Asset Income Plus Fund

2018 اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻨﺼﻒ ﺳﻨﻮي

Semiannual Report 2018

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺜﻘﺔ
Investing with confidence

صندوق األهلي متعدد األصول للدخل اإلضافي

AlAhli Multi-Asset Income Plus Fund

مدير الصندوق

Fund Manager

شركة األهلي املالية ،اململكة العربية السعودية
الربج ب ،طريق امللك سعود ،ص.ب ،22216 .الرياض 11495
هاتف+966 920000232 :
املوقعwww.alahlicapital.com :
مدير الصندوق من الباطن و/أو مستشارين االستثمار

NCB Capital Company, Saudi Arabia
Tower B, King Saud Road, P.O. Box 22216, Riyadh 11495
Tel: +966 920000232
Website: www.alahlicapital.com
Sub-Manager / Investment Adviser

ال يوجد

None

أنشطة االستثمار

Investment Activities

خالل النصف األول من 2018م ،واصل الصندوق زيادة استثماره يف الصكوك ومتويل رأس املال
العامل .كما خفض نسبة استثماره يف سوق النقد.

During the first half of 2018, the fund continued building up
exposure to sukuk and working capital financing. Allocation to
money market was reduced.

تقرير األدا

Performance

أداء الصندوق

%0.43

أداء املـ ـ ـ ــؤشـ ـ ــر

%1.47

اخنفض أداء الصندوق عن أداء املؤشر بفارق  104نقطة أساس.
تغيرات حدثت في شروط وأحكام الصندوق
 تعدي ــل م ـسـت ـنـدات الـصنــدوق لـ ــتشم ــل املس ــتنــدات الـتــال ـي ــة :مـ ــذكرة املعلومات ،ال ـ ـشــروطواألح ـك ــام ،وم ـلـخ ـ ــص امل ـع ـل ــوم ـ ــات الـ ـرئـيـس ــة وذلك ال ـتـ ـزاما مبتطــلبــات الئحة صناديق
االست ـث ـم ـار املـ ـع ـدـ ـلة.
 تعيني شركة البالد لالستثمار (البالد املالية) كأمني حفظ للصندوق.االستثمار في صناديق استثمارية أخرى
نسبة رسوم اإلدارة احملتسبة على الصندوق هي  %1سنويا من صايف قيمة أصول الصندوق ،وقد
مت التنازل عن رسوم اإلدارة للصناديق االستثمارية اليت يستثمر هبا الصندوق املوضحة أدناه:
 صندوق األهلي للمتاجرة العاملية-

صندوق األهلي للمتاجرة بالريال السعودي
صندوق األهلي املتنوع بالريال السعودي

-

صندوق األهلي املتنوع بالدوالر األمريكي

-

صندوق األهلي القابض لصناديق االستثمار العقارية املتداولة

عموالت خاصة
مل حيصل مدير الصندوق على أي عموالت خاصة خالل الفرتة.
القوائم المالية

0.43%
1.47%

Fund Performance
Benchmark Performance

The fund underperformed the benchmark by 104 bps.
Terms & Conditions Material Changes
- 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.
Investments in other Investment Funds
The fund management fee is 1% of NAV. Management fees
charged by investments in the following funds have been
rebated:
- AlAhli International Trade Fund
- AlAhli Saudi Riyal Trade Fund
- AlAhli Diversified SAR Fund
- AlAhli Diversified USD Fund
- AlAhli Fund of REITs Fund
Special Commission
No special commissions were received during the period
Financial Statements
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صندوق األهلي متعدد األصول للدخل اإلضافي
(مدار من قبل شركة األهلي المالية)
القوائم المالية األولية الموجزة(غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م
مـع
تقرير الفحص لحملة الوحدات

صندوق األهلي متعدد األصول للدخل اإلضافي
(مدار من قبل شركة األهلي المالية)
قائمة المركز المالي الموجزة (غير مراجعة)
كما في  30يونيو 2018م
ألف لاير سعودي (مالم يذكر غير ذلك)

إيضاح

 30يونيو
2018م

 1يناير
2017م

 31ديسمبر
2017م

الموجـودات:
نقد وما في حكمه

8

11,928

1,033

2,473

إستثمارات

9

360,079

364,300

124,473

372,007

365,333

126,946

إجمالي الموجودات
المطلوبات:
أرصدة دائنة أخرى

706

3,069

--

حقوق الملكية العائدة لحملة الوحدات

371,301

362,264

126,946

358,424

351,101

125,432

1,0359

1,0318

1,0121

10

عدد الوحدات القائمة
حقوق الملكية – للوحدة (باللاير السعودي)

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ()17
جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم الماليـة األولية الموجزة.
1

صندوق األهلي متعدد األصول للدخل اإلضافي
(مدار من قبل شركة األهلي المالية)
قائمة الدخل الشامل الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م
ألف لاير سعودي (مالم يذكر غير ذلك)
 30يونيو
2017م

 30يونيو
2018م
إيرادات عمولة خاصة
2,843
256

1,539
246

 صكوك مرابحاتأرباح محققة من إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة
(خسائر)/أرباح غير محققة من إستثمارات بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة

1,298

74

()1,725
820

203
284

إجمالي اإليرادات

3,492

2,346

أتعاب إدارة
ضريبة القيمة المضافة
مصروفات إدارية
أتعاب تدقيق شرعي
أتعاب مهنية
مكافأة أعضاء مجلس إدارة الصندوق
أعباء االنخفاض في القيمة
أتعاب هيئة السوق المالية

1,772
89
42
13
9
8
7
4

730
-20
19
11
11
-7

أعباء تداول

2

--

إجمالي المصروفات

1,946

798

ربح التشغيل للفترة

1,546

1,548

الدخل الشامل اآلخر للفترة

--

--

إجمالي الدخل الشامل اآلخر للفترة

1,546

1,548

إيرادات أخرى

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ()17
جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم الماليـة األولية الموجزة.
2

صندوق األهلي متعدد األصول للدخل اإلضافي
(مدار من قبل شركة األهلي المالية)
قائمة التغيرات في حقوق الملكية العائدة لحملة الوحدات الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م
ألف لاير سعودي (مالم يذكر غير ذلك)
 30يونيو
2018م
362,264

حقوق الملكية العائدة لحملة الوحدات في بداية الفترة

التغيرات في التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( 9إيضاح -7
()97
(2-3أ))
362,167
الرصيد في  1يناير (معدل)
1,546

إجمالي الدخل الشامل للفترة

 30يونيو
2017م
126,946
-126,946
1,548

االنخفاض في صافي قيمة حقوق الملكية من معامالت الوحدات خالل الفترة
المحصل من وحدات مباعة

142,606

77,444

قيمة الوحدات المستردة

()135,018

()25,473

7,588

51,971

371,301

180,465

حقوق الملكية العائدة لحملة الوحدات في نهاية الفترة

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ()17
جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم الماليـة األولية الموجزة.
3

صندوق األهلي متعدد األصول للدخل اإلضافي
(مدار من قبل شركة األهلي المالية)
قائمة التدفقات النقدية األولية (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م
ألف لاير سعودي (مالم يذكر غير ذلك)
 30يونيو
2018م

إيضاح

 30يونيو
2017م

التدفقات النقدية من األنشـطة التشـغيلية:
الدخل للفترة
تسوية لـ:
خسارة اإلنخفاض في القيمة المحملة
خسائر(/أرباح) غير محققة من إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة

1,546

1,548

7

--

1,725

()203

3,278

1,345

صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
إستثمارات مقاسة بالتكلفة المطفأة

48,140
)(45,741

()41,109
)(12,401

أرصدة دائنة أخرى

)(2,370

118

صافي النقد المتوفر من(/المستخدم في) األنشطة التشـغيلية

3,307

52,047

التدفقات النقدية من األنشـطة التمويليــة:
المحصل من وحدات مباعة

142,606
)(135,018

77,444
)(25,473

صافي النقد المتوفر من األنشـطة التمويلية

7,588

51,971

صافي الزيادة(/النقص) في النقد وما في حكمه

10,895

)(76

النقـد وما في حكمـه في بداية الفترة

8

1,033

2,473

النقـد وما في حكمـه في نهاية الفترة

8

11,928

2,397

قيمة الوحدات المستردة

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ()17
جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم الماليـة األولية الموجزة.
4

صندوق األهلي متعدد األصول للدخل اإلضافي
(مدار من قبل شركة األهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م (غير مراجعة)
ألف لاير سعودي (مالم يذكر غير ذلك)
-1

الصـندوق وأنشطته
صندوق األهلي متعدد األصول للدخل اإلضافي ("الصندوق") هو صندوق استثماري عقاري متداول متوافق مع
أحكام الشريعة اإلسالمية  ،تم تأسيسه وإدارته من قبل شركة األهلي المالية ("مدير الصندوق") ،إحدى الشركات
التابعة للبنك األهلي التجاري ("البنك") لصالح مالكي وحدات الصندوق .م تم تأسيس الصندوق بموجب نص
المادة  30من لوائح االستثمار في الصناديق الصادرة عن هيئة السوق المالية.
وفقا ً لقرار هيئة السوق المالية رقم  2005-83-2الصادر بتاريخ  21جمادى األول 1426هـ ( 28يونيو
2005م) يعمل مدير الصندوق في نشاط األوراق المالية التالية:
أ) التعامل.
ب) الترتيب.
ج) اإلدارة.
د) تقديم المشورة.
ه) الحفظ.
يهدف الصندوق لتحقيق العوائد والنمو في رأس المال على المدى المتوسط والطويل ،وتحقيق عائد أعلى من
عوائد صفقات أسواق النقد وأدوات الدخل الثابت من خالل االستثمار في أوراق وأدوات مالية متنوعة من أسواق
النقد وأدوات الدخل الثابت واالستثمارات األخرى
تمت الموافقة على أحكام وشروط الصندوق من قبل الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ  24أبريل 2016م الموافق
 17رجب 1437هـ .بدأ الصندوق أنشطته في  13يونيو 2016م.
يخضع الصندوق لالئحة التنفيذية تطبيقا للقرار رقم  2006-219-1بتاريخ  3ذو الحجة 1427هـ (الموافق 24
ديسمبر 2006م) .تم تعديل هذه الالئحة بموجب القرار رقم  2016/61/1من مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ
 16شعبان 1437هـ (الموافق  23مايو 2016م) ،التي تتضمن المتطلبات المعدلة والمفصلة لجميع الصناديق
داخل المملكة العربية السعودية.
إن نتائج الفترة المنتهية في  30يونيو 2018م ال تمثل مؤشرا على النتائج المتوقعة للسنة المالية المنتهية في 31
ديسمبر 2018م.

-2

األساس المحاسبي
ً
تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة للصندوق وفقا لمعيار المحاسبة الدولي " 34التقرير المالي
األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية واألحكام السارية في نظام صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة
السوق المالية وشروط وأحكام ومذكرة معلومات الصندوق.
قام الصندوق بإعداد وعرض القوائم المالية لجميع الفترات حتى السنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م وفقا ً
لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين
القانونيين (المعايير المحاسبية المتعارف عليها (سابقاً)) .إن هذه القوائم المالية األولية الموجزة للفترة المنتهية 30
يونيو  2018هي أول قوائم مالية أولية للصندوق معدة وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية والمعيار الدولي
للتقرير المالي " 1تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية للمرة األولى"
تم تقديم شرحاً ،لكيفية تأثير التحول للمعاير الدولية إلعداد التقارير المالية على المركز المالي ،األداء المالي
والتدفقات النقدية للصندوق والمبينة في إيضاح .14
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صندوق األهلي متعدد األصول للدخل اإلضافي
(مدار من قبل شركة األهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م (غير مراجعة)
ألف لاير سعودي (مالم يذكر غير ذلك)
 -3أساس القياس
تم إعداد هذه القوائم المالية الموجزة األولية على أساس التكلفة التاريخية باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي ومفهوم
االستمرارية ما عدا االستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة (2017م :إستثمارات محتفظ
بها للمتاجرة) المسجلة بالقيمة العادلة.
ال يوجد لدى الصندوق دورة تشغيل محددة بوضوح وبالتالي ال يتم عرض الموجودات والمطلوبات المتداولة وغير
المتداولة بشكل منفصل في قائمة المركز المالي الموجزة .بدال من ذلك ،يتم عرض الموجودات والموجودات وفقا ً
لترتيب السيولة.
 -4عملة العرض والنشاط
يتم قياس البنود المدرجة في القوائم المالية األولية الموجزة باستخدام العملة االقتصادية الرئيسية للبيئة االقتصادية
األولية التي يعمل فيها الصندوق ("العملة الوظيفية") .يتم عرض هذه القوائم المالية الموجزة األولية بالدوالر
األمريكي وهي العملة الوظيفية وعملة العرض الخاصة بالصندوق.
 -5التغيرات في شروط وأحكام الصندوق
خالل الفترة المنتهية في  30يونيو 2018م ،قام مدير الصندوق بإجراء بعض التعديالت على شروط وأحكام
الصندوق .إن التغيير الرئيسي في الشروط واألحكام يتعلق بتعيين شركة البالد المالية كجهة حافظة مستقلة.
تم إخطار هيئة سوق المال بالتعديالت بموجب خطابه المؤرخ في  5مارس 2018م .قام مدير الصندوق بإخطار
حملة الوحدات بتلك التغييرات بموجب خطابه المؤرخ في  5مارس 2018م وتم تنفيذ التغييرات من  20مارس
2018م.
 -6التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة
إن إعداد القوائم المالية الموجزة األولية يتطلب من اإلدارة القيام بإصدار أحكام وتقديرات وافتراضات والتي تؤثر
في تطبيق السياسات المحاسبية للمبالغ المعروضة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات .قد تختلف
النتائج الفعلية عن هذه التقديرات .تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات الهامة على أساس مستمر .يتم االعتراف
بالتعديالت على التقديرات مستقبليا ً.

أ -األحكــام
فيما يلي معلومات حول المجاالت الهامة لألحكام عند تطبيق السياسات المحاسبية والتي لها تأثيراً جوهريا ً على
المبالغ المعترف بها في القوائم المالية المبينة في اإليضاح  – 4تحديد العملة الوظيفية.

ب -قياس القيمة العادلة
القيمة العادلة هي القيمة التي سيتم استالمها مقابل بيع أصل ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما ضمن معاملة
منتظمة بين المشاركين في السوق بتاريخ القياس .إن قياس القيمة العادلة يستند إلى افتراضية أن المعاملة لبيع
األصل أو تحويل االلتزام يتم في:
 في السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام ،أو
 في حال عدم وجود سوق رئيسية ،في أفضل سوق يمكن للمجموعة الوصول إليها في ذلك التاريخ.
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صندوق األهلي متعدد األصول للدخل اإلضافي
(مدار من قبل شركة األهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م (غير مراجعة)
ألف لاير سعودي (مالم يذكر غير ذلك)
 -6التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة (تابع)

ب -قياس القيمة العادلة(تابع)
إن مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة هي كما يلي:
 المستوى  :1األسعار المدرجة (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة.
 المستوى  :2المدخالت بخالف األسعار المدرجة المتضمنة في المستوى  :1القابلة للمالحظة لألصل
وااللتزام ،سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
المستوى  :3مدخالت للموجودات أو المطلوبات التي ال تستند إلى بيانات السوق القابلة.
قام الصندوق بتصنيف مستوى تسلسل القيمة العادلة الهرمي لالستثمارات بالقيمة العادلة في المستوى الثاني ما
عدا االستثمارات في ريتز والتي يتم تصنيفها في المستوى األول.

ج  -االفتراضات وتقديرات عدم التأكد
قياس مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

إن قياس مخصص خسارة االئتمان المتوقع للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة هو مجال يتطلب
استخدام نماذج معقدة وافتراضات هامة حول الظروف االقتصادية المستقبلية والسلوك االئتماني.

هناك عدد من األحكام الهامة المطلوبة أيضًا في تطبيق المتطلبات المحاسبية لقياس خسارة االئتمان المتوقعة،
مثل:
 تحديد معايير الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان؛
 اختيار النماذج المناسبة واالفتراضات لقياس خسارة االئتمان المتوقعة؛
 ت حديد العدد والوزن النسبي للسيناريوهات المستقبلية لكل نوع من أنواع المنتجات  /األسواق وما يرتبط بها
من خسارة ائتمان متوقعة؛ و
 إنشاء صندوق للموجودات المالية المماثلة ألغراض قياس خسارة االئتمان المتوقعة.
ويرد شرح تفصيلي للمدخالت واالفتراضات وتقنيات التقدير المستخدمة في قياس خسارة االئتمان المتوقعة في
اإليضاح  ،2-1-13والتي تحدد أيضًا الحساسيات الرئيسية لخسارة االئتمان المتوقعة للتغيرات في هذه العناصر.
 -7السياسات المحاسبية الهامة
إن السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة مبينة أدناه .وقد تم تطبيق هذه
السياسات بشكل ثابت على جميع الفترات المعروضة ،ما لم يذكر خالف ذلك .عندما تكون السياسات قابلة للتطبيق
فقط بعد أو قبل  1يناير 2018م ،تم تحديد هذه السياسات بشكل خاص.
 1-7نقد وما في حكمه
يشتمل النقد وما في حكمه؛ النقد لدى البنك واالستثمارات قصيرة األجل ذات السيولة العالية والتي يمكن تحويلها
بسهولة إلى مبالغ نقدية محدده والتي تكون عرضة لمخاطر ضئيلة للتغيرات في القيمة .يتضمن النقد وما في حكمه
أرصدة بنكية.
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السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
 2-7ذمم مدينة
ً
ً
يتم إثبات الذمم المدينة المصدرة مبدئيا عند نشأتها .يتم قياس الذمم المدينة بدون مكون تمويل مهم مبدئيا بسعر
المعاملة وبعد ذلك بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة العمولة الفعالة .يتم قياس مخصص خسارة الذمم المدينة دائ ًما
بمبلغ يعادل خسائر االئتمان المتوقعة مدى الحياة .يتم قياس الذمم المدينة بدون مكون تمويل مهم مبدئيًا بسعر
المعاملة.
 3-7أدوات مالية
األدوات المالية تتكون من الموجودات المالية والمطلوبات المالية.
إن النقد وما في حكمه واالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وتوزيعات األرباح
المستحقة تمثل األصول المالية .تشمل المطلوبات المالية على الذمم الدائنة األخرى.
 1-3-7السياسة بموجب المعايير المحاسبية المتعارف عليها (سابقاً)
إن االرشادات المحاسبية فيما يتعلق باإلثبات األولي للموجودات والمطلوبات المالية متوافق بين المعايير المحاسبية
المتعارف عليها (سابقاً) والمعيار الدولية للتقرير المالي رقم  .9كما يلي:
أ) االثبات األولي والقياس
يتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية عندما تصبح المنشأة طرفًا في األحكام التعاقدية لألداة .يسجل
الص ندوق االستثمارات في المرابحة والصكوك على أساس "تاريخ التسوية" واالستثمارات في أدوات حقوق الملكية
والصناديق المشتركة في "يوم التداول".
عند اإلثبات األولي ،يقيس الصندوق الموجودات المالية أو المطلوبات المالية بالقيمة العادلة بالزيادة أو النقص ،في
حالة أصل مالي أو التزام مالي غير مدرج بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،تكاليف المعاملة المتزايدة
والعائدة مباشرة إلى اقتناء أو إصدار الموجودات المالية أو المطلوبات المالية ،مثل الرسوم والعموالت .يتم إدراج
تكاليف المعاملة الموجودات المالية والمطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ويتم
تسجيلها كمصروف في قائمة الدخل الشامل الموجزة .مباشرة بعد اإلثبات األولي ،يتم قياس الموجودات المالية
بالتكلفة ناقصا ً اال نخفاض في قيمة الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة والقيمة العادلة للموجودات المالية
المحتفظ بها بالقيمة العادلة .يتم إدراج التغير في القيمة على القياس الالحق في قائمة الدخل الشامل الموجزة.
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السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
 3-7أدوات مالية (تابع)

 1-3-7السياسة بموجب المعايير المحاسبية المتعارف عليها (سابقاً) (تابع)
ب) التصنيف
بالنسبة للفترات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2017م ،قام الصندوق بتصنيف الموجودات المالية على النحو
التالي:

محتفظ بها للمتاجرة
يتم شراء االستثمارات المصنفة كمحتفظ بها للمتاجرة ،بشكل أساسي لغرض البيع أو إعادة الشراء على المدى
القصير .يتم قياس األوراق المالية المحتفظ بها للمتاجرة الحقا ً بالقيمة العادلة ويتم إدراج أي أرباح أو خسائر ناتجة
عن التغير في القيمة العادلة ضمن قائمة الدخل الشامل في الفترة التي ينشأ فيها.
بعد االثبات األولي  ،تقاس االستثمارات بالقيمة العادلة وأي تغير في القيمة العادلة يتم االعتراف به في قائمة الدخل
الشامل اآلخر الموجزة للفترة التي تنشأ فيها ويتم اإلفصاح به كدخل من االستثمارات.

استثمارات محتفظ بها لتاريخ االستحقاق
يتم تصنيف االستثمارات ذات الدفعات الثابتة أو المحددة وبتاريخ استحقاق ثابت والتي يكون لدى اإلدارة النية
والقدرة على االحتفاظ بها لتاريخ االستحقاق كاستثمارات محتفظ بها لتاريخ االستحقاق .وتقيد االستثمارات المحتفظ
بها لتاريخ االستحقاق مبدئيا ً بالقيمة العادلة بما في ذلك التكاليف المباشرة واإلضافية للمعاملة وتقاس الحقا ً بالتكلفة
المطفأة بعد خصم مخصص االنخفاض في قيمتها .ويتم احتساب التكلفة المطفأة بعد األخذ باالعتبار أي خصم أو
عالوة على الشراء باستخدام طريقة العائدة الفعلي .ويتم قيد أية أرباح أو خسائر لهذه االستثمارات في قائمة الدخل
الشامل الموجزة.
 2-3-7التغيرات في السياسات المحاسبية بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9
اعتمد الصندوق المعيار الدولي للتقرير المالي قم " 9األدوات المالية" الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية
في يوليو 2014م مع تاريخ التحول في  1يناير 2018م ،والذي أدى إلى تغييرات في السياسات المحاسبية
والتعديالت على المبالغ المعترف بها سابقا ً في القوائم المالية األولية الموجزة.
وف ًقا للمسموح به للمخصصات من فترة التحول في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  9والمعيار الدولي إلعداد
التقرير المالي رقم ( 1إيضاح ( 14أ)) ،اختار الصندوق عدم إعادة عرض أرقام المقارنة .تم إدراج أي تعديالت
على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية في تاريخ االنتقال في رصيد األرباح المبقاة االفتتاحي للفترة
الحالية.
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السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
 3-7أدوات مالية (تابع)

 2-3-7التغيرات في السياسات المحاسبية بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( 9تابع)
أ) التصنيف والتسوية بين أرصدة قائمة المركز المالي من المعايير المحاسبة المتعارف عليها (سابقاً) إلى المعيار
الدولي للتقارير المالية 9
أجرى الصندوق تحليالً مفصالً لنماذج أعماله إلدارة الموجودات المالية وتحليل خصائص التدفقات النقدية الخاصة
به .يقوم الجدول التالي بالتسوية بين القيم الدفترية للموجودات المالية ،من تصنيفها السابق وفئة قياسها وفقًا للمعايير
المحاسبية المتعارف عليها (سابقاً) إلى فئات القياس الجديدة الخاصة بها عند االنتقال إلى المعيار الدولي للتقارير
المالية رقم  9في  1يناير  .2018لم تكن هناك تغييرات في تصنيف وقياس المطلوبات المالية.
المعايير المحاسبية
المتعارف عليها
(سابقاً)القيمة
الدفترية  31ديسمبر
2017م
استثمارات محتفظ بها لتاريخ
االستحقاق
استثمارات مقاسة بالتكلفة المطفأة
استثمارات محتفظ بها للمتاجرة
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة

إعادة تصنيف

إعادة قياس

المعيار الدولي
للتقارير المالية رقم
9
القيمة الدفترية
1يناير 2018م

190,873
-173,427

()190,873
190,873
()173,427

-()97
--

-190,776
--

--

173,427

--

173,427

تم تسجيل إجمالي خسارة إعادة القياس المتعلقة بمخصص خسارة االئتمان المتوقعة بـ  0.097مليون لاير سعودي
في الرصيد االفتتاحي لالحتياطي في  1يناير 2018م.
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السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
 3-7أدوات مالية (تابع)

 2-3-7التغيرات في السياسات المحاسبية بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( 9تابع)
ب) طرق القياس

معدل العمولة الفعال
معدل العمولة الفعال هو السعر الذي يتم به خصم المدفوعات النقدية أو اإليرادات المستقبلية المقدرة خالل العمر
المتوقع لألصل المالي أو االلتزام المالي إلى القيمة الدفترية اإلجمالية ألصل مالي (أي التكلفة المطفأة قبل أي
مخصص انخفاض) أو إلى التكلفة المطفأة لاللتزام المالي .ال يؤخذ بالحساب الخسائر االئتمانية المتوقعة ويتضمن
تكاليف المعاملة ،وأقساط التأمين أو الخصومات والرسوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة والتي تعتبر جز ًءا ال يتجزأ
من سعر العمولة الفعلي ،مثل رسوم اإلنشاء.
عﻨﺪما يقﻮم الﺼﻨﺪوق بﻤﺮاجعة تقﺪيﺮات الﺘﺪفقات الﻨقﺪية الﻤﺴﺘقﺒلﻴة ،يﺘﻢ تعﺪيﻞ القﻴﻤة الﺪفﺘﺮية للﻤﻮجﻮدات الﻤالﻴة أو
الﻤﻄلﻮبات الﻤالﻴة الﻤعﻨﻴة لﺘعﻜﺲ الﺘقﺪيﺮ الﺠﺪيﺪ الﻤﺨﺼﻮم باسﺘﺨﺪام معﺪل العﻤﻮلة الفعال األصلي .يتم إثبات أي
تغييرات في قائمة الدخل الشامل.
ج) قياس الموجودات المالية
متطلبات تصنيف أدوات الدين وحقوق الملكية موضحة أدناه:

أدوات حقوق الملكية
أدوات حقوق الملكية هي أدوات تستوفي تعريف حقوق الملكية من وجهة نظر المصدر؛ وهي تلك األدوات التي ال
تحتوي على التزام تعاقدي بالدفع ،ودليل ذلك وجود حصة متبقية في حقوق ملكية المصدر.
يقوم الصندوق بعد ذلك بقياس جميع االستثمارات في حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة،
باستثناء عندما يختار مدير الصندوق ،عند اإلثبات األولي ،وسم االستثمارات في حقوق الملكية بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر .عند اختيار ذلك الوسم ،يتم إثبات االرباح والخسائر بالقيمة العادلة في قائمة الدخل
الشامل اآلخر وال يتم إعادة تصنيفها الحقًا إلى قائمة الربح أو الخسارة ،بما في ذلك عند البيع .ال يتم اإلفصاح عن
خسائر االنخفاض في القيمة (وعكس خسائر اإلنخفاض في القيمة) بشكل منفصل عن التغيرات األخرى في القيمة
العادلة .يتم إثبات توزيعات األرباح عندما تمثل عائد على هذه االستثمارات في قائمة الربح أو الخسارة عندما يتم
تحديد حق الصندوق في استالم المدفوعات.
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السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
 3-7أدوات مالية (تابع)

 2-3-7التغيرات في السياسات المحاسبية بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( 9تابع)
يتم تصنيف االستثمارات في هذه الفئة على أنها استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة عند
اإلثبات األولي .قد يتم وسم االستثمار كاستثمار مدرج بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة من قبل اإلدارة في
حالة يزيد أو يقلص بشكل جوهري عدم اتساق اإلثبات أو االعتراف بشكل متناقض (يشار إليه أحيانًا باسم "عدم
تماثل محاسبي") والذي ينشأ من قياس الموجودات أو المطلوبات أو االعتراف باألرباح والخسائر على أسس
مختلفة .أو تتم إدارة مجموعة من الموجودات المالية أو المطلوبات المالية أو كليهما ويتم تقويم أدائها على أساس
القيمة العادلة ،ووفقا ً إلدارة الخاطر او االستراتيجية االستثمار الموثقة ،ويتم توفير المعلومات حول المجموعة
داخليًا على هذا األساس لموظفين اإلدارة العليا.

أدوات الدين
أدوات الدين هي تلك األدوات التي تفي بتعريف االلتزامات المالية من وجهة نظر المصدر ،مثل عقود المرابحة
والصكوك.
يعتمد التصنيف والقياسات الالحقة ألدوات الدين على:
 نموذج أعمال الصندوق إلدارة الموجودات؛ و
 خصائص التدفق النقدي لألصل.
نموذج األعمال :يعكس نموذج العمل كيف يدير الصندوق الموجودات من أجل توليد التدفقات النقدية .إذا كان هدف
الصندوق هو فقط جمع التدفقات النقدية التعاقدية من الموجودات أو جمع التدفقات النقدية التعاقدية والتدفقات النقدية
ي من هذين ينطبقان (على سبيل المثال ،يتم االحتفاظ بالموجودات المالية
الناشئة عن بيع األصول .إذا لم يكن أ ٌّ
ألغراض المتاجرة) ،يتم تصنيف الموجودات المالية كجزء من نموذج العمل "اآلخر" ويتم قياسها بالقيمة العادلة من
خالل الربح او الخسارة.
وتشمل العوامل التي ينظر فيها الصندوق في تحديد نموذج األعمال لمجموعة من األصول ،الخبرة السابقة بشأن
كيفية جمع التدفقات النقدية لهذه األصول ،وكيفية تقييم أداء األصل داخليا وإبالغه إلى موظفي اإلدارة العليا ،وكيفية
تقييم المخاطر وإدارتها وكيف يتم تعويض المديرين .يتم االحتفاظ باألوراق المالية المحتفظ بها للمتاجرة بشكل
أساسي لغرض البيع على المدى القريب أو هي جزء من محفظة األدوات المالية التي تدار معًا والتي يوجد لها دليل
مؤخرا لجني األرباح على المدى القصير .تصنف هذه األوراق المالية ضمن نموذج أعمال أخرى
على نمط فعلي
ً
وتقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
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السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
 3-7أدوات مالية (تابع)

 2-3-7التغيرات في السياسات المحاسبية بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( 9تابع)
تدفقات نقدية تُعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والعائد :حين يحتفظ نﻤﻮذج األعﻤال بأصﻮل لﺠﻤع الﺘﺪفقات الﻨقﺪية
الﺘعاقﺪية أو لﺠﻤع الﺘﺪفقات الﻨقﺪية الﺘعاقﺪية وبيعها ،يقﻮم الﺼﻨﺪوق بﺘقﺪيﺮ ما إذا كانت الﺘﺪفقات الﻨقﺪية لألدوات
الﻤالﻴة تﻤﺜﻞ فقط دفعات من المبلغ األصلي والعائد (اخﺘﺒار "دفعات من المبلغ األصلي والعائد") عند إجراء هذا
التقييم ،يدرس الصندوق ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تتسق مع ترتيبات اإلقراض األساسية ،أي أن األرباح
تشمل فقط النظر في القيمة الزمنية للموارد ،ومخاطر االئتمان ،ومخاطر اإلقراض األساسية األخرى وهامش الربح
الذي يتماشى مع ترتيب اإلقراض األساسي .عندما تظهر األحكام التعاقدية التعرض للمخاطر أو التقلبات التي ال
تتسق مع ترتيبات اإلقراض األساسية ،يتم تصنيف الموجودات المالية ذات الصلة وقياسها بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة.
يعيد الصندوق تصنيف استثمارات الديون عندما يتغير نموذج أعماله إلدارة تلك األصول .تتم إعادة التصنيف من
بداية فترة التقرير األولى التي تلي التغيير .ومن المتوقع أن تكون هذه التغييرات غير متكررة وال يحدث أي منها
خالل هذه الفترة.
التكلفة المطفأة :يتم قياس الموجودات المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية بالتكلفة المطفأة حيث تمثل هذه
التدفقات النقدية دفعة المبلغ األساسية فقط والربح ،والتي لم يتم تحديدها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة،
يتم تعديل القيمة الدفترية لهذه الموجودات من خالل ي مخصص خسائر ائتمان متوقعة معترف بها و مقاسة ﮐما هو
موضح في اإليضاح  .2-1-13يتم إثبات الربح المكتسب من هذه الموجودات المالية في قائمة الربح أو الخسارة
باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي.

د) انخفاض قيمة األصول المالية
يستبدل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9نموذج "الخسارة المتكبدة" وفقا ً للمعايير المحاسبة المتعارف عليها
(سابقاً) مع نموذج "خسارة ائتمانية متوقعة" ويقيم الصندوق على أساس تطلعي خسائر االئتمان المتوقعة المرتبطة
بموجودات أدوات الدين .مدرجة بالتكلفة المطفأة .يستند هذا البدل على خسائر االئتمان المتوقعة المرتبطة باحتمال
التخلف عن السداد في األشهر االثني عشر القادمة ما لم تكن هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ نشأتها.
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السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
 4-7االستبعاد
يتم استبعاد الموجودات المالية ،أو جزء منها ،عندما تنتهي الحقوق التعاقدية الستالم التدفقات النقدية من
الموجودات ،أو عندما يتم تحويلها وإما ( )1يقوم الصندوق بتحويل جميع مخاطر ومنافع الملكية إلى حد كبير ،أو
( )2ال يقوم الصندوق بنقل أو االحتفاظ بجميع مخاطر ومنافع الملكية إلى حد كبير ،ولم يحتفظ الصندوق بالسيطرة.
يتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية لألصل والمبلغ المستلم في قائمة الدخل الشامل الموجزة.
 5-7المطلوبات المالية
يقوم الصندوق بتصنيف المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة ما لم يكن لديه مخصصات محددة في بنك الخليج المتحد.
يلغي الصندوق االعتراف بالمطلوبات المالية عندما يتم اإلعفاء من التزاماته التعاقدية أو إلغاؤها أو انتهاء
صالحيتها.
 6-7المقاصة
يتم إجراء مقاصة بين مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي فقط عند
وجود حق نظامي ملزم إجراء مقاصة لتلك المبالغ المدرجة وكذلك عندما يكون لدى الشركة نية لتسويتها على
أساس الصافي أو بيع الموجودات لتسديد المطلوبات في آن واحد.
 7-7المستحقات وذمم دائنة أخرى
يتم إثبات المصروفات المستحقة والذمم الدائنة األخرى مبدئيًا بالقيمة العادلة ويتم قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة
باستخدام طريقة معدل العمولة الفعال.
 8-7المخصصات
يتم االعتراف بالمخصص إذا ظهر نتيجة ألحداث سابقة أن لدى الشركة التزام حالي قانوني أو تعاقدي يمكن تقدير
مبلغه بشكل موثوق ومن المحتمل أن يتطلب تدفقات خارجة لمنافع اقتصادية لتسوية هذا االلتزام وتقدير موثوق
للمبلغ المدفوع .ال يتم إثبات المخصص لخسارة التشغيل المستقبلية.
 9-7حقوق الملكية للوحدة الواحدة
الصندوق مفتوح لالشتراك واسترداد الوحدات في كل يوم تعامل (من اإلثنين إلى الخميس شرط أن تكون أيام عمل
في كل من المملكة العربية السعودية والواليات األمريكية المتحدة) .يتم احتساب حقوق الملكية لكل وحدة عن
طريق قسمة حقوق الملكية العائدة لحاملي الوحدات المدرجة في قائمة المركز المالي على عدد الوحدات القائمة في
نهاية الفترة.
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السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
 10-7الضرائب  /الزكاة
إن الﻀﺮائﺐ  /الﺰكاة هي الﺘﺰام على مالكي الوحدات ،بالتالي ال يﺘﻢ إدراج أي مﺨﺼﺺ لهذا االلتزام في هذه
القوائم المالية األولية الموجزة.
 11-7إثبات إيرادات
يتم إثبات اإليرادات إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل تدفق المنافع االقتصادية إلى الصندوق ويمكن قياس
اإليرادات بصورة موثوق بها ،بغض النظر عن موعد السداد .يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم،
باستثناء الضرائب والخصومات والمرتجعات.
يتم إثبات إيرادات توزيعات األرباح في الربح أو الخسارة في التاريخ الذي يتم فيه إثبات الحق في إستالم الدفعة .يتم
إثبات إيرادات العمولة من الموجودات المالية في قائمة الدخل الشامل الموجزة باستخدام طريقة العمولة الفعالة.
اعتبارا من  1يناير 2018
 1-11-7بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ،15
ً
يحدد المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  15نموذ ًجا واحدا شامل للمحاسبة عن اإليرادات الناتجة عن العقود مع
العمالء ويحل محل التوجيه الحالي للمحاسبة عن اإليرادات ،والذي يوجد حاليًا في العديد من المعايير والتفسيرات
ضمن المعايير الدولية للتقارير المالية .إن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  15لم ينتج عنه أي تغيير في
السياسة المحاسبية للصندوق.

 -8النقد وما في حكمه
يتمثل في األرصدة البنكية المحتفظ بها لدى بنك تجاري.
 -9استثمارات
تتكون االستثمارات مما يلي:
 30يونيو
2018م
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل
أو الخسارة
استثمارات مقاسة بالتكلفة المطفأة

 31ديسمبر
2017م

 1يناير
2017م

123.562
236.517

173.427
190.873

32.430
92.043

360.079

364.300

124.473
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صندوق األهلي متعدد األصول للدخل اإلضافي
(مدار من قبل شركة األهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة (غير مراجعة)
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 -9استثمارات (تابع)
أ -استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل أو الخسارة/
استثمارات محتفظ بها للمتاجرة
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل أو الخسارة وفقا ً لمعير المحاسبة الدولي إلعداد التقرير المالي تم
تصنيفها كاستثمارات محتفظ بها للمتاجرة وفقا ً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها (سابقاً) يتضمن التالي:
 30يونيو 2018م
 %من إجمالي
التكلفة
االستثمار

صناديق مدارة من مدير الصندوق
صندوق األهلي المتنوع للمتاجرة باللاير السعودي
صندوق األهلي للمتاجرة باللاير السعودي

القيمة
الدفترية

21,10

36,476

36,768

6,02
0,68

21,606
2,456

21,683
2,459

886
258

773
261

صندوق األهلي الدولي
صندوق األهلي القابض لصناديق االستثمار العقارية
المتداولة
0,21
صندوق األهلي المتنوع للمتاجرة بالدوالر األمريكي
0,07

استثمارات في ريز
جدوى السعودية ريت
األهلي ريت 1
الرياض ريت
جدوى ريت
تعليم ريت
ملكية ريت

1,62
0,80
0,75
0,35
0,25

6,179
3,534
2,849
1,488
1,009

5,816
2,872
2,714
1,243
909
--

استثمارات أخرى
صندوق آشمور الخليج المتنوع
جايدنس أي تي إي إل ليسينج
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36,057
12,007

10,01
3,33

35,528
12,300

34,32

123,562 124,569

صندوق األهلي متعدد األصول للدخل اإلضافي
(مدار من قبل شركة األهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م (غير مراجعة)
ألف لاير سعودي (مالم يذكر غير ذلك)
 -9استثمارات (تابع)
أ -استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل أو الخسارة/
استثمارات محتفظ بها للمتاجرة (تابع)
 31ديسمبر 2017م
 %من
إجمالي
االستثمار
9,71
9,19
9,18

التكلفة
35,124
33,258
33,290

القيمة الدفترية
35,365
33,463
33,460

صناديق مدارة من مدير الصندوق
صندوق األهلي المتنوع للمتاجرة باللاير السعودي
صندوق األهلي المتنوع للمتاجرة بالدوالر األمريكي
صندوق األهلي الدولي
صندوق األهلي للمتاجرة باللاير السعودي

9,02
صندوق األهلي القابض لصناديق االستثمار العقارية المتداولة 0,24

32,754
886

32,851
886

استثمارات في ريت
األهلي ريت 1
الرياض ريت
جدوى ريت الحرمين
تعليم ريت
ملكية ريت

0,95
0,73
0,38
0,17
0,00

3,534
2,593
1,364
599
7

استثمارات أخرى
صندوق آشمور الخليج المتنوع
جايدنس أي تي إي إل ليسينج
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3,464
2,656
1,374
606
7

4,71
3,33

17,000
12,300

17,154
12,141

47,61

172,709

173,427

صندوق األهلي متعدد األصول للدخل اإلضافي
(مدار من قبل شركة األهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م (غير مراجعة)
ألف لاير سعودي (مالم يذكر غير ذلك)
 -9استثمارات (تابع)
أ -استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل أو الخسارة/
استثمارات محتفظ بها للمتاجرة (تابع)
 1يناير 2017م
 %من إجمالي
التكلفة
االستثمار
12,254
9,91

صناديق مدارة من مدير الصندوق
صندوق األهلي المتنوع للمتاجرة باللاير السعودي
صندوق األهلي للمتاجرة باللاير السعودي

9,90

استثمارات أخرى
جايدنس أي تي إي إل ليسينج

12,226

القيمة الدفترية
12,339
12,330

6,24

7,800

7,761

26,05

32,280

32,430

ب -استثمارات مقاسة بالتكلفة المطفأة /استثمارات محتفظ بها لتاريخ االستحقاق
تتضمن االستثمارات المقاسة بالتكلفة المطفأة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي  9المصنفة كاستثمارات محتفظ
بها لتاريخ االستحقاق بموجب المعايير المحاسبية المتعارف عليها (سابقاً) ما يلي:
 1يناير
 31ديسمبر
 30يونيو
2017م
2017م
2018م
استثمارات في صكوك
استثمارات في عقود مرابحة

216,621
20,000

98,259
92,614

78,840
13,203

خسارة االنخفاض

236,621
()104

190,873
--

92,043
--

236,517

190,873

92,043
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صندوق األهلي متعدد األصول للدخل اإلضافي
(مدار من قبل شركة األهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م (غير مراجعة)
ألف لاير سعودي (مالم يذكر غير ذلك)
 -10وحدات قابلة لالسترداد
معامالت الوحدات خالل الفترة تتلخص كما يلي:
لفترة الستة
أشهر المنتهية
في  30يونيو
2018م

لفترة الستة أشهر
المنتهية في 30
يونيو
2017م

(وحدات باآلالف)

(وحدات باآلالف)

الوحدات في بداية الفترة

351,101

125,432

وحدات مباعة

138,125

76,099

وحدات مستردة

()130,802

()25,005

صافي الزيادة في الوحدات

7,323

51,094

الوحدات في نهاية الفترة

358,424

176,526

كما في  30يونيو 2018م ،فإن أكبر خمس حملة وحدات (2017م :أكبر خمسة) يمثلوا 2017( %60.99م:
 )%46.29من وحدات الصندوق.
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صندوق األهلي متعدد األصول للدخل اإلضافي
(مدار من قبل شركة األهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م (غير مراجعة)
ألف لاير سعودي (مالم يذكر غير ذلك)
 -11تسوية للتغيرات في حقوق الملكية
يقوم الصندوق وفقا ً لمتطلبات هيئة السوق المالية تعميم المؤرخ في  31ديسمبر  ،2017باحتساب مخصص
لالستثمارات المقاسة بالتكلفة المطفأة على أساس الخسائر المتكبدة ،بينما المعيار الدولي إلعداد التقرير المالي 9
يتطلب مخصص يتم قياسه بطريقة خسائر االئتمان المتوقعة .نتج عن هذا فرق بين حقوق الملكية المحتسبة وفقا ً
لخطاب هيئة سوق المال ("حقوق الملكية المتداولة") وحسب متطلب معايير الدولية إلعداد التقرير المالي ("حقوق
ً
وفق لمعيار المحاسبة الدولي
الملكية المذكورة") .إن وحدات الصندوق تحت اإلصدار يتم تصنيفها كحقوق ملكية
رقم  32فبالتالي يساوي القيمة االستردادية للصندوق .يوضح الجدول التالي تسوية الفروقات بين حقوق الملكية
المسجلة وحقوق الملكية المتداولة للصندوق:

حقوق الملكية للصندوق كما في  30يونيو 2018م
يضاف :مخصص خسائر ائتمانية متوقعة كما في  30يونيو 2018م

371.301
104
371.405

يخصم :مخصص الخسائر االئتمانية المتكبدة كما في  30يونيو 2018م
حقوق الملكية المتداول بها كما في  30يونيو 2018م

-371.405

عدد الوحدات الصادرة كما في  30يونيو 2018م

358.424

حقوق الملكية المتداولة للوحدة الواحدة للصندوق كما في  30يونيو 2018م

1.0362

 -12معامالت وأرصدة أطراف ذات عالقة
تعتبر األطراف ذات عالقة إذا كان لطرف القدرة على السيطرة على طرف آخر أو ممارسة تأثير هام علة طرف
آخر التخاذ قرارات مالية أو تشغيلية.
طبيعة العالقة
مدير الصندوق
شريك لمدير الصندوق
حملة وحدات
حملة وحدات
حملة وحدات
حملة وحدات

الطرف ذو العالقة
شركة األهلي المالية
البنك األهلي التجاري
صندوق األهلي متعدد األصول المتحفظ
صندوق األهلي متعدد األصول المتوازن
صندوق األهلي متعدد األصول للنمو
شركة األهلي للتكافل
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صندوق األهلي متعدد األصول للدخل اإلضافي
(مدار من قبل شركة األهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م (غير مراجعة)
ألف لاير سعودي (مالم يذكر غير ذلك)
 -12معامالت وأرصدة أطراف ذات عالقة (تابع)
أتعاب إدارة ومصروفات أخرى
يدار الصندوق من قبل مدير الصندوق .يحتسب الصندوق أتعاب إدارة بشكل يومي مقابل هذه الخدمات حسبما
يحدده مدير الصندوق ،بحيث ال تتجاوز المعدل األقصى السنوي بواقع  %1في السنة من حقوق ملكية الصندوق
اليومي كما هو منصوص عليه في أحكام وشروط الصندوق.
كما يحق لمدير الصندوق استرداد المصروفات المنفقة نيابةً عن الصندوق والمتعلقة بأتعاب المراجعة والتدقيق
وأتعاب الحفظ واالستشارات ومصروفات معالجة بيانات واألتعاب األخرى المماثلة .يقتصر الحد األعلى لمبلغ هذه
المصروفات الذي يستطيع مدير الصندوق استرداده من الصندوق على نسبة  %1في السنة من حقوق ملكية
الصندوق في أي ام التقييم المعنية .تم استرداد هذه المصروفات من قبل مدير الصندوق على أساس قيمتها الفعلية
باستثناء حضانة الحفظ التي يتحملها مدير الصندوق.
معامالت مع أطراف ذات عالقة
خالل السنة ،دخل الصندوق في المعامالت التالية مع األطراف ذات العالقة في سياق األعمال االعتيادية .تم تنفيذ
هذه المعامالت على أساس شروط وأحكام الصندوق المعتمدة .تتم الموافقة على جميع معامالت األطراف ذات
الصلة من قبل مجلس إدارة الصندوق.
قيمة وحدات محتفظ بها كما في
مبلغ المعامالت
طبيعة المعامالت
الطرف ذو العالقة
كما في  31ديسمبر
كما في 30
2017م
يونيو 2018م
2017م
2018م
1,772

730

شركة األهلي المالية

أتعاب إدارة
مصروفات
مدفوعة بالنيابة
عن الصندوق

68

--

174

صندوق األهلي متعدد
األصول المتحفظ

اشتراك للوحدات
استرداد للوحدات

31,000
21,000

2,593
20,300

50,094

صندوق األهلي متعدد
األصول المتوازن

اشتراك للوحدات
استرداد للوحدات

-17,000

---

77,906

صندوق األهلي متعدد
األصول للنمو

اشتراك للوحدات
استرداد للوحدات

---

-5,000

6,332

شركة األهلي تكافـل

اشتراك للوحدات
استرداد للوحدات

---

---

5,554
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--

39,873

60,572

6,305

5,530

صندوق األهلي متعدد األصول للدخل اإلضافي
(مدار من قبل شركة األهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م (غير مراجعة)
ألف لاير سعودي (مالم يذكر غير ذلك)
 -13إدارة المخاطر المالية
 1-13عوامل المخاطر المالية
إن أنشطة الصندوق تعرضه لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية :مخاطر السوق ،ومخاطر االئتمان ،ومخاطر
السيولة ومخاطر التشغيل.
يتحمل مدير الصندوق مسؤولية تحديد ومراقبة المخاطر .يشرف مجلس إدارة الصندوق على مدير الصندوق وهو
مسؤول في النهاية عن اإلدارة العامة للصندوق.
يتم تحديد مخاطر المراقبة والتحكم في المقام األول على أساس الحدود الموضوعة من قبل مجلس إدارة الصندوق.
يحتوي الصندوق على وثيقة الشروط واألحكام الخاصة به التي تحدد استراتيجيات أعماله العامة ،وتحمله للمخاطر
وفلسفة إدارة المخاطر العامة وملزمة باتخاذ إجراءات إلعادة توازن المحفظة بما يتماشى مع إرشادات االستثمار.
يستخدم الصندوق أساليب مختلفة لقياس وإدارة مختلف أنواع المخاطر التي يتعرض لها يتم شرح هذه األساليب
أدناه.
 1-1-13مخاطر السوق
أ) مخاطر صرف العمالت األجنبية
مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تقلب قيمة التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في أسعار
صرف العمالت األجنبية وتنشأ من األدوات المالية المقومة بالعملة األجنبية.
ال يوجد لدى الصندوق أي مخاطر جوهرية متعلقة بالعمالت األجنبية حيث أن معظم معامالته تتم باللاير السعودي.
ب) مخاطر أسعار العمولة
تتمثل مخاطر أسعار العمولة في مخاطر تقلب قيمة التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية أو القيمة العادلة لألدوات
المالية للقسيمة الثابتة بسبب التغيرات في أسعار عمولة السوق.
في  30يونيو 2018م ،إذا كانت أسعار الفائدة في ذلك التاريخ قد كانت  10نقطة أساس أقل (2017م 10 :نقطة
أساس أقل) مع ثبات جميع المتغيرات األخرى ،فإن الربح للسنة سيكون  0.216مليون لاير سعودي (2017م:
 0.02مليون لاير سعودي) أقل ،بشكل رئيسي كنتيجة النخفاض الربح على أصول الربح المتغيرة .إذا كانت
معدالت الربح  10نقطة أساس أعلى (2017م 10 :نقطة أساس أعلى) ،مع ثبات جميع المتغيرات األخرى ،فإن
الربح كان سيكون  0.216مليون لاير سعودي ( 0.02 :2017مليون لاير سعودي).
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صندوق األهلي متعدد األصول للدخل اإلضافي
(مدار من قبل شركة األهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م (غير مراجعة)
ألف لاير سعودي (مالم يذكر غير ذلك)
 -13إدارة المخاطر المالية (تابع)
 1-13عوامل المخاطر المالية (تابع)
 1-1-13مخاطر السوق (تابع)
جـ) مخاطر األسعار
مخاطر األسعار هي المخاطر المتمثلة في احتمالية تذبذب قيمة أداة مالية للصندوق ما بسبب التغيرات في أسعار
صرف العمالت األجنبية والحركة في معدل أسعار الفائدة .إن مخاطر األسعار تنشأ بشكل أساسي عند الشك في
األسعار المستقبلية لألدوات المالية التي يملكها الصندوق .كما في تاريخ قائمة المركز المالي ،يوجد لدى الصندوق
استثمار في األسهم.
إن التأثير على حقوق الملكية نتيجة للتغير في القيمة العادلة لالستثمارات بسبب تغير منطقي من االحتمال أن يغير
في حقوق الملكية لالستثمارات ،مع بقاء جميع المتغيرات ثابتة هي كما يلي:
 1يناير 2017م
 31ديسمبر 2017م
 30يونيو 2018م
األثر على حقوق الملكية

±%10

12.356

10%±

17.343

10%±

3.243

 2-1-13مخاطر االئتمان
يتعرض الصندوق لمخاطر ائتمانية ،وهي مخاطر أن يتسبب أحد أطراف أداة مالية في خسارة مالية للطرف اآلخر
ّ
يتعرض الصندوق لمخاطر ائتمانية لمحفظة استثماراته ،والذمم المدينة ،وأرصدة البنك.
بسبب عدم الوفاء بالتزامّ .
إن سياسة الصندوق هي إبرام عقود األدوات المالية مع أطراف ذات سمعة حسنة .يسعى الصندوق للحد من
مخاطرة االئتمانية من خال ل مراقبة التعرضات االئتمانية والحد من المعامالت مع أطراف مقابلة محددة والتقييم
المستمر للكفاءة االئتمانية لألطراف المقابلة.
أ) النهج العام (تحت خسارة االئتمان المتوقعة)
يقوم الصندوق بإدراج المخصصات لخسائر االئتمان المتوقعة على األدوات المالية التي هي أدوات دين والتي لم
يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
تقوم المجموعة بقياس مخصصات الخسارة بمبلغ يساوي خسارة االئتمان المتوقعة على أساس العمر الزمني
باستثناء ما يلي والتي يتم قياسها بخسارة ائتمان متوقعة على مدى  12شهراً:
 استثمارات بأوراق مالية كأدوات دين يتم تحديدها على أنها ذات مخاطر متدنية في تاريخ التقرير المالي ،و
 أدوات مالية أخرى لم تزداد مخاطر االئتمان بخصوصها بصورة جوهرية منذ االعتراف األولي بها.
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صندوق األهلي متعدد األصول للدخل اإلضافي
(مدار من قبل شركة األهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م (غير مراجعة)
ألف لاير سعودي (مالم يذكر غير ذلك)
 -13إدارة المخاطر المالية (تابع)
 1-13عوامل المخاطر المالية (تابع)
 2-1-13مخاطر االئتمان (تابع)
أ) النهج العام (تحت خسائر االئتمان المتوقعة) (تابع)
صنفت على أنها ذات مخاطر ائتمان متدنية عندما يكون تصنيف مخاطر االئتمان
يعتبر الصندوق سندات الدين التي ُ
لها يتوافق مع تعريف المفهوم العالمي ل "درجة أولى".
إن خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  12شهرا ً هي جزء من خسائر االئتمان التي تنشأ عن أحداث التعثر في
األدوات المالية المحتملة خالل  12شهرا ً بعد تاريخ التقرير المالي.
إن المدخالت الرئيسية في قياس خسائر االئتمان المحتملة تمثل هيكل أحكام المتغيرات التالية:
 احتمال التعثر
 مخاطر التعرض للتعثر
 خسارة من التعثر المفترض
يقوم الصندوق بتصنيف موجوداته المالية في ثالث مراحل وفقا ً لمنهجية المعيار الدولي للتقارير المالية  9كما يلي:
 المرحلة (- )1الموجودات المالية التي لم تنخفض قيمتها بصورة جوهرية من حيث الجودة االئتمانية منذ نشأتها.
يتم تسجيل مخصص االنخفاض في القيمة بنا ًء على احتمالية التعثر على مدى  12شهرا ً.
 المرحلة (- )2الموجودات المالية التي انخفضت قيمتها بصورة جوهرية من حيث الجودة االئتمانية منذ نشأتها.
يتم تسجيل مخصص االنخفاض في القيمة استنادا ً إلى خسارة االئتمان المتوقعة على مدى العمر الزمني .يتم
تسجيل مخصص االنخفاض في القيمة استنادا ً إلى احتمال التعثر على مدى العمر الزمني.
 المرحلة (- )3بالنسبة للموجودات المالية التي انخفضت قيمتها بصورة جوهرية ،تقوم المجموعة باالعتراف
بمخصص االنخفاض في القيمة استنادا ً إلى العمر الزمني لخسائر االئتمان المحتملة.
يأخذ الصندوق أيضا ً في االعتبار المعلومات المتوقعة مستقبالً في تقييمها لالنخفاض الجوهري في مخاطر االئتمان
منذ نشأتها إضافة إلى قياس خسائر االئتمان المتوقعة.
ب) قياس خسارة االئتمان المتوقعة
إن خسائر االئتمان المتوقعة هي خسائر االئتمان المحتملة والمرجح حدوثها ويتم قياسها كاآلتي:
 الموجودات المالية التي ال تنخفض فيها قيمة االئتمان في تاريخ التقرير المالي تعتبر كقيمة حالية لجميع النواقص
النقدية (أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للمنشأة وفقا ً للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة
الحصول عليها(  ،و
 الموجودات المال ية التي انخفضت فيها قيمة االئتمان في تاريخ التقرير المالي :تمثل الفرق بين إجمالي القيمة
الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة.
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صندوق األهلي متعدد األصول للدخل اإلضافي
(مدار من قبل شركة األهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م (غير مراجعة)
ألف لاير سعودي (مالم يذكر غير ذلك)
 -13إدارة المخاطر المالية (تابع)
 1-13عوامل المخاطر المالية (تابع)
 2-1-13مخاطر االئتمان (تابع)
ب) قياس خسارة االئتمان المتوقعة (تابع)
يوضح الجدول أدناه الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان -األدوات المالية الخاضعة لالنخفاض في القيمة.

المرحلة األولى
خسارة االئتمان
المتوقعة لمدة 12
شهرا ً
استثمارات مقاسة
باتكلفة المطفأة
إجمالي القيمة
الدفترية
236.621
مخصص الخسائر ()104
236.517
236.621

كما في  30يونيو 2018م
المرحلة الثانية المرحلة الثالثة
خسارة االئتمان خسارة االئتمان
المتوقعة مدى
المتوقعة مدى
الحياة
الحياة

كما في 31
ديسمبر
2017م

اإلجمالي

كما في
 1يناير
2017م

اإلجمالي

اإلجمالي

--

--

236.621

190.873

92.043

----

----

236.621
()104
236.517

190.873
-190.873

92.043
-92.043

يﺮاجع مﺪيﺮ الﺼﻨﺪوق الﺘﺮكيز االئتماني لﻤﺤفﻈة االسﺘﺜﻤارات على أساس األطراف المقابلة .تدار الجودة االئتمانية
للموجودات المالية باستخدام التصنيفات االئتمانية الخارجية لكل من مودي واس بي وفيتش ،أيهما أقل .في 30
يونيو  2018و 31ديسمبر  2017و 1يناير  ،2017كان لدى الصندوق استثمارات من نوعية االئتمان التالية:
التصنيف االئتماني
أ-
أ
أ+
أأ+
ب ب ب+
ببب-
أأ-
أأ
ببب
غير مصنف

لنسبة االستثمار
 31ديسمبر 2017م
43%
5%
8%
-5%
---2%
37%
100%

 30يونيو 2018م
29%
14%
13%
8%
8%
7%
7%
7%
7%
-100%
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 1يناير 2017م
13%
-9%
------78%
100%

صندوق األهلي متعدد األصول للدخل اإلضافي
(مدار من قبل شركة األهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م (غير مراجعة)
ألف لاير سعودي (مالم يذكر غير ذلك)
 -13إدارة المخاطر المالية (تابع)
 1-13عوامل المخاطر المالية (تابع)
 2-1-13مخاطر االئتمان (تابع)
ج) مخصص االنخفاض

استثمارات مقاسة بالتكلفة المطفأة – عقود المرابحة والصكوك

يوضح الجدول التالي التغيرات في خسائر االستثمارات المقاسة بالتكلفة المطفأة بين بداية ونهاية الفترة السنوية
نتيجة لهذه العوامل:
المرحلة
المرحلة
المرحلة
الثالثة
الثانية
األولى
خسارة
خسارة
خسارة
االئتمان
االئتمان
االئتمان
المتوقعة
المتوقعة
المتوقعة لمدة
 12شهرا ً
مدى الحياة مدى الحياة اإلجمالي
----مخصص الخسائر كما في  1يناير 2018م
تعديل على التطبيق المبدئي للمعيار الدولي التقرير
المالي 9
97
--97
مخصص الخسائر كما في  1يناير 2018م وفقا ً
للمعايير الدولية التقارير المالية

97

--

--

97

صافي التغيرات في الموجودات المالية
مخصص الخسائر كما في  30يونيو 2018م

7
104

---

---

7
104

عند التطبيق المبدئي للمعيار الدولي إلعداد التقرير المالي  ،9قام الصندوق باعتراف بمخصص انخفاض كما في 1
يناير 2018م بمبلغ  0.097مليون لاير سعودي
 3-1-13مخاطر السيولة
مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في عدم قدرة الصندوق على توليد موارد نقدية كافية لتسوية التزاماته بالكامل
عند استحقاقها أو القيام بذلك فقط بشروط تكون غير مالئمة جوهريا ً.
تنص شروط وأحكام الصندوق على االكتتاب في الوحدات واستردادها في كل يوم عمل سعودي ،ومن ثم ،فإنها
تتعرض لمخاطر السيولة الخاصة باسترداد أموال حملة األسهم في هذه األيام .يقوم مدير الصندوق بمراقبة متطلبات
السيولة من خالل التأكد من توفر أموال كافية للوفاء بأي التزامات عند نشوئها ،إما من خالل االشتراكات الجديدة
أو تصفية محفظة االستثمار أو عن طريق أخذ قروض قصيرة األجل من مدير الصندوق.
يقوم مدير الصندوق بمراقبة متطلبات السيولة من خالل التأكد من توفر سيولة كافية للوفاء خالل فترة زمنية
قصيرة.
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صندوق األهلي متعدد األصول للدخل اإلضافي
(مدار من قبل شركة األهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م (غير مراجعة)
ألف لاير سعودي (مالم يذكر غير ذلك)
 -13إدارة المخاطر المالية (تابع)
 4-1-13مخاطر تشغيلية
إن المخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناتجة عن مجموعة متنوعة من األسباب
المرتبطة بالعمليات والتكنولوجيا والبنية التحتية التي تدعم أنشطة الصندوق سواء داخليًا أو خارجيًا لدى مقدم خدمة
الصندوق ومن العوامل الخارجية األخرى غير االئتمان والسيولة والعمالت والسوق المخاطر مثل تلك الناشئة عن
المتطلبات القانونية والتنظيمية.
يتمثل هدف الصندوق في إدارة المخاطر التشغيلية من أجل تحقيق التوازن بين الحد من الخسائر المالية واألضرار
التي تلحق بسمعته في تحقيق هدفه االستثماري المتمثل في توليد عوائد لحاملي الوحدات.
 -14تبني المعايير الدولية للتقارير المالية للمرة األولى
كما هو موضح في ايضاح  ،2فإن هذه أول قوائم مالية اولية الموجزة أولية للصندوق يتم إعدادها وفقا ً للمعيار
المحاسبي الدولي رقم  34المعتمد في المملكة العربية السعودية.
تم تطبيق السياسات المحاسبية الواردة في إيضاح  7في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة .عند إعداد هذه
القوائم المالية الموجزة األولية ،تم إعداد قائمة المركز المالي االفتتاحية للصندوق في  1يناير 2017م ،وهو (تاريخ
تحويل الصندوق إلى المعايير الدولية للتقارير المالية).
عند إعدادها للقوائم المالية وف ًقا للمعايير الدولية للتقرير المالي ،وبموجب هذه المعايير ،قام الصندوق بتعديل المبالغ
المدرجة سابقًا في القوائم المالية المعدة وفقًا للمعايير المحاسبة المتعارف عليها (سابقاً) .تتناول اإليضاحات التالية
شر ًحا لمدى تأثير التحول من المعايير المحاسبة المتعارف عليها (سابقاً) إلى المعايير الدولية للتقرير المالي على
المركز المالي للشركة وأدائها المالي.
أ) االعفاءات المطبقة
إن المعيار الدولي التقرير المالي رقم " 1تبنى معايير التقارير المالية الدولية للمرة األولى" يتيح بعض اإلعفاءات
للمنشآت التي تبنت المعيار الدولية للمرة األولى من التطبيق بأثر رجعي لمتطلبات معينة بموجب المعايير الدولية
للتقارير المالية .بالنسبة لمعلومات الفترة السابقة ،اختار الصندوق اإلعفاء من تطبيق المعيار الدولي التقرير المالي
رقم  9والمعايير الدولية للتقرير المالي  15بأثر رجعي؛ لذلك ،تم تقديم المعلومات المقارنة وفقًا للمعايير المحاسبية
المتعارف عليها (سابقاً) وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم .1
طبق الصندوق المعيار الدولي إلعداد التقرير المالي رقم  9كما أصدره مجلس معايير المحاسبة الدولية في يوليو
 2014بتاريخ انتقال في  1يناير  2018م ،والذي نتج عنه تسويات للمبالغ المعترف بها سابقا في القوائم المالية
األولية الموجزة.
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صندوق األهلي متعدد األصول للدخل اإلضافي
(مدار من قبل شركة األهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م (غير مراجعة)
ألف لاير سعودي (مالم يذكر غير ذلك)
 -14تبني المعايير الدولية للتقارير المالية للمرة األولى (تابع)
كما هو مسموح وفقا ً لألحكام االنتقالية للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم  ،9اختار الصندوق عدم إعادة
عرض أرقام المقارنة .تم إدراج أي تعديالت على القيم الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية في تاريخ
التحول في الرصيد االفتتاحي لألرباح المبقاة ( 1يناير  )2018واحتياطيات أخرى للفترة الحالية .وبنا ًء على ذلك،
فإن البيانات المعروضة في فترات المقارنة تعكس المتطلبات وفقا ً للمعايير المحاسبة المتعارف عليها (سابقاً).
وبالتالي فهي غير قابلة للمقارنة مع البيانات المقدمة بموجب متطلبات المعيار الدولي إلعداد التقرير المالي رقم 9
للسنة المنتهية في  30يونيو  .2018وبنا ًء على ذلك ،بالنسبة اإليضاحات ،فإن التعديالت الناتجة عن اإلفصاح عن
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  7أيضا تم تطبيقها فقط على الفترة الحالية.
•تحديد نموذج العمل الذي يتم بموجبه االحتفاظ بموجودات مالية ؛
• وسم إدارة مالية لبعض الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

تقديرات
إن التقديرات كما في  1يناير 2017م و 31ديسمبر 2017م تتوافق مع التقديرات في نفس التواريخ وفقا ً للمعايير
المحاسبية المتعارف عليها (سابقاً).

آثار التحول إلى المعايير الدولية للتقارير المالية
إن التحول من معايير المحاسبة المتعارف عليها(سابقاً) المعتمدة في المملكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئة
السعودية للمحاسبين القانونيين إلى المعايير الدولية للتقارير المالية ليس لها أي تأثير جوهري على قوائم المركز
المالي األولية الموجزة للصندوق ،أو الدخل الشامل األولية الموجزة ،أو قائمة التغيرات في حقوق مالكي الوحدات
األولية الموجزة والتدفقات النقدية األولية الموجزة.
 -15معايير أصدرت ولكن لم تفعل بعد
فيما يلي بيان بالمعايير الجديدة والتعديالت على المعايير المطبقة على السنوات ابتدأً بعد  1يناير 2019م مع
إمكانية التطبيق الحقا او المبكر ومع ذلك لم يقم الصندوق بالتطبيق المبكر لها عند إعداد هذه القوائم المالية األولية
الموجزة.
أ -المعيار الدولي للتقرير المالية  16عقود اإليجار
يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي  16للمستأجرين نموذج موحد للمحاسبة عن عقود اإليجار في قائمة المركز
المالي .يقوم المستأجر باالعتراف باألصل المتعلق بحق االستخدام الذي يمثل حقه في استخدام األصل ذو الصلة
باإلضافة إلى التزام اإليجار الذي يمثل التزامه بسداد دفعات اإليجار .توجد إعفاءات اختيارية لعقود اإليجار
قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات القيمة المنخفضة .تبقى طريقة المحاسبة المتبعة من المؤجر مشابهة للمعيار
الحالي – أي يستمر المؤجرون في تصنيف عقود اإليجار كعقود إيجار تمويلي او تشغيلي.
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صندوق األهلي متعدد األصول للدخل اإلضافي
(مدار من قبل شركة األهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م (غير مراجعة)
ألف لاير سعودي (مالم يذكر غير ذلك)
 -15معايير أصدرت ولكن لم تفعل بعد (تابع)
أ -المعيار الدولي للتقرير المالية  16عقود اإليجار (تابع)
يحل المعيار الدولي للتقرير المالي  16محل التوجيهات الحالية لعقود االيجار بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي
 17عقود االيجار ،وتفسيرات لجنة المعايير الدولية للتقارير المالية  4تحديد ما إذا كان ترتيب ما يتضمن عقد
إيجار ،وتفسير لجنة التفسيرات الدولية  15عقود اإليجار التشغيلي  -الحوافز ،وتفسير لجنة التفسيرات الدولية 27
تقييم جوهر المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإليجار .إن هذا المعيار يسري مفعوله للفترات السنوية
التي تبدأ من أو بعد  1يناير 2019م مع السماح بالتبني المبكر للمنشات التي تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي
 15االيراد من العقود مع العمالء في أو قبل تاريخ التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير المالي .16
تحديد ما إذا كان الترتيب يتضمن عقد إيجار
يجوز للصندوق عند التحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي  ، 16إختيار إما:
 تطبيق تعريف المعيار الدولي للتقرير المالي  16لعقد اإليجار لكافة عقودها ،أو تطبيق وسيلة عملية وعدم إعادة تقييم ما إذا كان العقد يمثل إيجار أو يحتوي على إيجار.التحول
يجوز للصندوق كمستأجر إما تطبيق المعيار باستخدام:
منهج األثر الرجعي ،أومنهج األثر الرجعي المعدل مع وسائل عملية إختيارية.يقوم المستأجر بتطبيق الخيار باستمرار على جميع عقود اإليجار .وتخطط الصندوق حاليا تطبيق المعيار الدولي
للتقرير المالي  16مبدئيا في  1يناير  2019م .لم يحدد الصندوق بعد نهج التحول الذي ستقوم بتطبيقه .ال يتطلب
من الصندوق كمؤجر إجراء أي تعديالت لعقود االجار التي تكون فيها مؤجرا بخالف مؤجر وسيط في عقد تأجير
بالباطن.
ب -الﺘعﺪيالت الﺴﻨﻮية للﻤعايﯿﺮ الﺪولﯿة للﺘقاريﺮ الﻤالﯿة (دورة 2015م – 2017م)
الﻤعﻴار الﺪولي للﺘقﺮيﺮ الﻤالي  3اندماج األعﻤال والﻤعﻴار الﺪولي للﺘقﺮيﺮ الﻤالي  11الﺘﺮتﻴﺒات الﻤﺸﺘﺮكة -
يﻮضح طﺮيقة مﺤاسﺒة الﺸﺮكة عﻦ زيادة حﺼﺼها في العﻤلﻴات الﻤﺸﺘﺮكة الﺘي تﺴﺘﻮفي تعﺮيﻒ األعﻤال
الﺘﺠارية.

-



-

إذا احﺘفﻆ طﺮف ما (أو حﺼﻞ على) سﻴﻄﺮة مﺸﺘﺮكة فال يعاد قﻴاس الﺤﺼة الﻤﺤﺘفﻆ بها سابقاً.
إذا حﺼﻞ طﺮف ما على سﻴﻄﺮة فإن الﻤعاملة هي دمج أعﻤال يﺘﻢ الﺤﺼﻮل علﻴها مﻦ خالل مﺮاحﻞ ويقﻮم
الﻄﺮف الﻤﺴﺘﺤﻮذ بإعادة قﻴاس الﺤﺼة الﻤﺤﺘفﻆ بها سابقاً بالقﻴﻤة العادلة.
معﻴار الﻤﺤاسﺒة الﺪولي  12ضﺮائﺐ الﺪخﻞ  -يﺒﻴﻦ أن كافة تﺒعات ضﺮائﺐ الﺪخﻞ الﻨاتﺠة مﻦ تﻮزيعات أرباح
(بﻤا فﻴها الﻤﺪفﻮعات لألدوات الﻤالﻴة الﻤﺼﻨفة كﺤقﻮق ملﻜﻴة) يﺘﻢ االعﺘﺮاف بها بﺸﻜﻞ ثابﺖ ضﻤﻦ المعامالت
الﺘي نﺘج عﻨها أرباح قابلة للﺘﻮزيع في المكسب أو الخسارة ،الﺪخﻞ الﺸامﻞ اآلخﺮ أو حقﻮق الﻤلﻜﻴة.
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صندوق األهلي متعدد األصول للدخل اإلضافي
(مدار من قبل شركة األهلي المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م (غير مراجعة)
ألف لاير سعودي (مالم يذكر غير ذلك)
 -15معايير أصدرت ولم تفعل بعد (تابع)
ب -الﺘعﺪيالت الﺴﻨﻮية للﻤعايﯿﺮ الﺪولﯿة للﺘقاريﺮ الﻤالﯿة (دورة 2015م – 2017م) (تابع)
-

معﻴار الﻤﺤاسﺒة الﺪولي  23تﻜالﻴﻒ االقﺘﺮاض  -تﻮضح أن مﺠﻤﻮعة القﺮوض العامة الﻤﺴﺘﺨﺪمة الحﺘﺴاب
تﻜالﻴﻒ االقﺘﺮاض الﻤﺆهلة يﺴﺘﺜﻨي فقﻂ القﺮوض الﻤﺤﺪدة لﺘﻤﻮيﻞ الﻤﻮجﻮدات الﻤﺆهلة الﺘي الزالﺖ تﺤﺖ
الﺘﻄﻮيﺮ أو اإلنﺸاء .أما القﺮوض الﻤﺤﺪدة لﺘﻤﻮيﻞ الﻤﻮجﻮدات الﻤﺆهلة الﺠاهﺰة اآلن لالسﺘﺨﺪام الﻤﺤﺪد أو
الﺒﻴع أو أي مﻮجﻮدات غﻴﺮ مﺆهلة فﻴﺘﻢ إدراجها في تلﻚ الﻤﺠﻤﻮعة العامة .ونﻈﺮا ً ألن تﻜالﻴﻒ تﻄﺒﻴق بأثﺮ
رجعي قﺪ يفﻮق الﻤﺰايا فﻴﺘﻢ تﻄﺒﻴق الﺘغﻴﺮات بأثﺮ مﺴﺘقﺒلي على تﻜالﻴﻒ االقﺘﺮاض الﻤﺘﻜﺒﺪة في أو بعﺪ تاريخ
تﻄﺒﻴق الﻤﻨﺸأة للﺘعﺪيالت.

ج -الﺘعﺪيالت األخﺮى
المعايير الجديدة أو المعدلة التالية التي لم تسر بعد والتي ال يتوقع أن يكون لها تأثير كبير على البيانات المالية
المؤقتة للصندوق
 تفﺴﻴﺮ لﺠﻨة تفﺴﻴﺮات الﻤعايﻴﺮ الﺪولﻴة للﺘقﺮيﺮ الﻤالي  23حالة عﺪم الﺘأكﺪ حﻮل معالﺠات ضﺮيﺒة الﺪخﻞ -يوضح المحاسبة عن معالجات ضريبة الدخل التي لم يتم قبولها من قبل السلطات الضريبية بعد.
 خصائص الﻤﺪفﻮعات مقﺪماً مع الﺘعﻮيﺾ الﺴالﺐ (تعﺪيالت على الﻤعﻴار الﺪولي للﺘقﺮيﺮ الﻤالي .)9 الﺤﺼﺺ طﻮيلة األجﻞ في الﺸﺮكات الﺰمﻴلة والﻤﺸاريع الﻤﺸﺘﺮكة ( تعﺪيالت على معﻴار الﻤﺤاسﺒة الﺪولي.)28
 تعﺪيالت الﺨﻄﻂ أو االخﺘﺼار أو الﺘﺴﻮية (تعﺪيالت على معﻴار الﻤﺤاسﺒة الﺪولي .)19 -16آخر يوم للتقييم
آخر يوم لتقييم الصندوق هو  28يونيو 2018م ( 30يونيو 2017م 22 :يونيو 2017م) .ليس هناك تغيرات
جوهرية في حقوق الملكية لكل وحدة ما بين أخر تقييم للصندوق وتقييم  30يونيو 2018م.
 -17اعتماد القوائم المالية الموجزة األولية
تم اعتماد هذه القوائم المالية األولية الموجزة من قبل مدير الصندوق بتاريخ  27ذو القعدة 1439هـ الموافق 9
أغسطس 2018م.
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ALAHLI MULTI-ASSET INCOME PLUS FUND
(Managed by NCB Capital Company)
CONDENSED INTERIM FINANCIAL STATEMENTS (unaudited)
For the six months period ended 30 June 2018
with
REVIEW REPORT TO THE UNITHOLDER

ALAHLI MULTI-ASSET INCOME PLUS FUND
(Managed by NCB Capital Company)
CONDENSED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (unaudited)
As at 30 June 2018
Expressed in Saudi Arabian Riyals ‘000 (unless otherwise stated)

Notes

30 June
2018

31 December
2017

1 January
2017

Cash and cash equivalents

8

11,928

1,033

2,473

Investments

9

360,079

364,300

124,473

372,007

365,333

126,946

706

3,069

--

371,301

362,264

126,946

358,424

351,101

125,432

1.0359

1.0318

1.0121

ASSETS

Total assets
LIABILITY
Other payables
Equity attributable to Unitholders
Units in issue in thousands (number)

10

Equity per unit (SAR)

The accompanying notes 1 to 17 form an integral part
of these condensed interim financial statements.
2

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

30 June
2017

Special commission income
- Sukuk
- Murabaha contracts

2,843
256

1,539
246

Realised gains on FVTPL investments

1,298

74

(1,725)

203

820

284

Total revenue

3,492

2,346

Management fee

1,772

730

Value addition taxes

89

--

Administrative expenses

42

20

Shariah audit fee

13

19

Professional fees

9

11

Fund Board remuneration

8

11

Credit impairment charge

7

--

CMA fees

4

7

Tadawul fees

2

--

Total operating expenses

1,946

798

Profit for the period

1,546

1,548

Other comprehensive income for the period

--

--

Total comprehensive income for the period

1,546

1,548

Unrealised (losses)/gains on FVTPLL investments
Other income

The accompanying notes 1 to 17 form an integral part
of these condensed interim financial statements.
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ALAHLI MULTI-ASSET INCOME PLUS FUND
(Managed by NCB Capital Company)
CONDENSED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY ATTRIBUTABLE TO
UNITHOLDERS (unaudited)
For the six months period ended 30 June 2018
Expressed in Saudi Arabian Riyals ‘000 (unless otherwise stated)
30 June
2018

30 June
2017

Equity attributable to Unitholders at the beginning of
the period

362,264

126,946

Changes on initial application of IFRS 9 (Note 7.3.2 (a))

(97)

--

362,167

126,946

1,546

1,548

Proceeds from units sold

142,606

77,444

Value of units redeemed

(135,018)

(25,473)

Restated balance at 1 January 2018
Total comprehensive income for the period
Increase in equity from unit transactions during the
period

Equity attributable to Unitholders at the end of the
period

7,588

51,971

371,301
═══════

180,465
═══════

The accompanying notes 1 to 17 form an integral part
of these condensed interim financial statements.
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ALAHLI MULTI-ASSET INCOME PLUS FUND
(Managed by NCB Capital Company)
CONDENSED STATEMENT OF CASH FLOWS (unaudited)
For the six months period ended 30 June 2018
Expressed in Saudi Arabian Riyals ‘000 (unless otherwise stated)

Note

30 June
2018

30 June
2017

1,546

1,548

7
1,725
3,278

-(203)
1,345

48,140
(45,741)
(2,370)

(41,109)
(12,401)
118

3,307

(52,047)

142,606
(135,018)

77,444
(25,473)

7,588

51,971

10,895

(76)

Cash flow from operating activities
Profit for the period
Adjustment for:
Credit impairment charge
Unrealised loss / (gain) on FVTPL investments
Net changes in operating assets and liabilities:
FVTPL investments
Investments measured at amortised cost
Other payables
Net cash generated from / (used in) operating activities
Cash flow from financing activities
Proceeds from units sold
Value of units redeemed
Net cash generated from financing activities
Net increase / (decrease) in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents at the beginning of the period

8

1,033

2,473

Cash and cash equivalents at the end of the period

8

11,928

2,397

The accompanying notes 1 to 17 form an integral part
of these condensed interim financial statements.
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ALAHLI MULTI-ASSET INCOME PLUS FUND
(Managed by NCB Capital Company)
NOTES TO THE CONDENSED INTERIM FINANCIAL STATEMENTS (unaudited)
For the six months period ended 30 June 2018
Expressed in Saudi Arabian Riyals ‘000 (unless otherwise stated)
1.

THE FUND AND ITS ACTIVITIES

AlAhli Multi-Asset Income Plus 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)
b)
c)
d)
e)

Dealing;
Arranging;
Managing;
Advising;
Custody;

The Fund’s objective is to achieve medium to long term capital growth and generate higher return than
that achievable from money markets and fixed income transactions through investing in a variety of
securities and financial instruments of money markets, fixed income instruments and other investments
The terms and conditions of the Fund was approved by the CMA on 24 April 2016 corresponding to 17
Rajab 1437. The Fund commenced its activities on 13 June 2016.
The Fund is governed by the Regulations pursuant to resolution number 1-219-2006 dated 3 Dhul Hijja
1427H (corresponding to 24 December 2006) as amended by the Resolution No. 1/61/2016 of Board of
the CMA dated 16 Sha’ban 1437H (corresponding to 23 May 2016) which provided detailed requirements
for all funds within the Kingdom of Saudi Arabia.
The results for the six months period ended 30 June 2018 are not necessarily indicative of the results that
may be expected for the financial year ending 31 December 2018.
2.

BASIS OF ACCOUNTING

These condensed interim financial statements of the Fund have been prepared in accordance with
International Financial Reporting Standards for Interim Financial Reporting (“IAS 34”) as endorsed in
the Kingdom of Saudi Arabia and to comply with the applicable provisions of the Investment Funds
Regulations issued by Capital Market Authority, the Fund’s terms and conditions and the Information
Memorandum.
For all periods up to and including the year ended 31 December 2017, the Fund prepared its financial
statements in accordance with generally accepted accounting standards in the Kingdom of Saudi Arabia
promulgated by Saudi Organisation for Certified Public Accountants (SOCPA) (“previous GAAP”). The
condensed interim financial statements for the six months period ended 30 June 2018 are the first
condensed interim financial statements of the Fund prepared in accordance with International Financial
Reporting Standards (IFRSs) and IFRS 1 First-time Adoption of International Financial Reporting
Standards has been applied.
An explanation of how the transition to IFRSs has affected the reported financial position, financial
performance and cash flows of the Fund is provided in note 14.
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ALAHLI MULTI-ASSET INCOME PLUS FUND
(Managed by NCB Capital Company)
NOTES TO THE CONDENSED INTERIM FINANCIAL STATEMENTS (unaudited)
For the six months period ended 30 June 2018
Expressed in Saudi Arabian Riyals ‘000 (unless otherwise stated)
3.

BASIS OF MEASUREMENT

The condensed interim financial statements have been prepared on a historical cost convention using
accrual basis of accounting and going concern concept except for investments measured at fair value
through profit or loss (“FVTPL”) (2017: investments held for trading) which are recorded at fair value.
The Fund does not have a clearly identifiable operating cycle and therefore does not present current and
non-current assets and liabilities separately in the condensed statement of financial position. Instead,
assets and liabilities are presented in order of their liquidity.
4.

FUNCTIONAL AND PRESENTATION CURRENCY

Items included in the condensed interim financial statements are measured using the currency of the
primary economic environment in which the Fund operates (the “functional currency”). These condensed
interim financial statements are presented in Saudi Arabian Riyal (“SAR”) which is the Fund’s functional
and presentation currency.
5.

CHANGES IN FUND’S TERMS AND CONDITIONS

During the period ended 30 June 2018, the Fund Manager has made certain revisions to the terms and
conditions of the Fund. The main change in the terms and conditions relate to appointment of AlBilad
Capital as an independent custodian.
The changes was notified to CMA through a letter dated 5 March 2018 and was notified by the Fund
manager to the unitholders through a letter dated 5 March 2018. The revised terms and conditions became
effective from 20 March 2018.
6.

CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of the condensed interim financial statements requires management to make judgments,
estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of
assets, liabilities, income and expenses. Actual results may differ from these estimates. Estimates and
underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are
recognised in the period in which the estimates are revised and in any future periods affected.
a)

Judgments

Information about judgment made in applying accounting policies that have most significant effects on
the amounts recognized in the condensed interim financial statements is included in the note 4 –
Determination of functional currency.
b)

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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ALAHLI MULTI-ASSET INCOME PLUS FUND
(Managed by NCB Capital Company)
NOTES TO THE CONDENSED INTERIM FINANCIAL STATEMENTS (unaudited)
For the six months period ended 30 June 2018
Expressed in Saudi Arabian Riyals ‘000 (unless otherwise stated)
6. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)
b) Fair value estimation (continued)
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 investment as Level 2 except for investment
in REITs which are classified under level 1.
c)

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, which also sets out key sensitivities of the ECL to changes in these elements.
7. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
The principal accounting policies applied in the preparation of these condensed interim financial
statements are set out below. These policies have been consistently applied to all the periods presented,
unless otherwise stated. Where policies are applicable only after or before 1 January 2018, those policies
have been particularly specified.
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.
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ALAHLI MULTI-ASSET INCOME PLUS FUND
(Managed by NCB Capital Company)
NOTES TO THE CONDENSED INTERIM FINANCIAL STATEMENTS (unaudited)
For the six months period ended 30 June 2018
Expressed in Saudi Arabian Riyals ‘000 (unless otherwise stated)
7.

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

7.2 Receivables
Receivables are initially recognised when they are originated. A receivable without a significant financing
component is initially measured at the transaction price and subsequently at their amortised cost using
effective commission rate method. Loss allowance for receivables is always measured at an amount equal
to lifetime expected credit losses. A receivable without a significant financing component is initially
measured at the transaction price.
7.3 Financial Instrument
Financial instrument comprise financial assets and financial liabilities.
Financial assets consist of cash and cash equivalents, investments measured at fair value through profit or
loss, and dividend receivable. Financial liabilities consists of other payables.
7.3.1 Policy under previous GAAP
The accounting guidance in respect of the initial recognition of financial assets and liabilities is consistent
between previous GAAP and IFRS 9. This is as follows:
a)

Initial recognition and measurement

Financial assets and financial liabilities are recognised when the entity becomes a party to the contractual
provisions of the instrument. The Fund records investments in Murabaha and Sukuk on a ‘settlement
date’ basis and investments in equity instruments and mutual funds on a ‘trade day’ basis.
At initial recognition, the Fund measures a financial asset or financial liability at its fair value plus or
minus, in the case of a financial asset or financial liability not at fair value through profit or loss,
transaction costs that are incremental and directly attributable to the acquisition or issue of the financial
asset or financial liability, such as fees and commissions. Transaction costs of financial assets and
financial liabilities carried at fair value through profit or loss are expensed in the condensed statement of
comprehensive income. Immediately after initial recognition, financial assets are measured subsequently
at cost less impairment for financial assets measured at amortised cost and at fair value for financial assets
held at fair value. The change in the amount on subsequent measurement is recognised in the condensed
statement of comprehensive income.
b)

Classification

For financial periods ended 31 December 2017, the Fund classified financial assets as follows:
Held for trading
Investments classified as held for trading, are acquired principally for the purpose of selling or repurchasing
in the short term. Securities which are held for trading are subsequently measured at fair value and any gain
or loss arising from a change in fair value is included in the condensed statement of comprehensive income
in the period in which it arises.
After initial recognition, investments are measured at fair value and any change in fair value is recognised
in the condensed statement of comprehensive income for the period in which it arises.
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ALAHLI MULTI-ASSET INCOME PLUS FUND
(Managed by NCB Capital Company)
NOTES TO THE CONDENSED INTERIM FINANCIAL STATEMENTS (unaudited)
For the six months period ended 30 June 2018
Expressed in Saudi Arabian Riyals ‘000 (unless otherwise stated)
7.

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

7.3

Financial Instrument (continued)

7.3.1 Policy under previous GAAP (continued)
b)

Classification (continued)

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 condensed 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 condensed
interim financial statements.
As permitted by the transitional provisions of IFRS 9 and IFRS 1 (Note 14(a)), the Fund elected not to
restate comparative figures. Any adjustments to the carrying amounts of financial assets and liabilities at
the date of transition were recognised in the opening retained earnings of the current period.
(a)

Classification and reconciliation of statement of financial position balance from previous GAAP
to IFRS 9

The Fund performed a detailed analysis of its business models for managing financial assets and analysis
of their cash flow characteristics. The following table reconciles the carrying amounts of financial assets,
from their previous classification and measurement category in accordance with previous GAAP to their
new measurement categories upon transition to IFRS 9 on 1 January 2018. There were no changes to the
classification and measurement of financial liabilities.
Previous
GAAP
carrying
amount 31
December
2017

Held to maturity investments (HTM)
Investments measured at amortised cost
Held for trading investment
FVYPL investments

190,873
-173,427
--

Reclassifications Remeasurements

(190,873)
190,873
(173,427)
173,427

-(97)
---

IFRS 9
carrying
amount
1 January
2018

-190,776
-173,427

The total remeasurement loss relating to ECL allowance of SAR 0.097 million was recognised in opening
reserves at 1 January 2018.
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ALAHLI MULTI-ASSET INCOME PLUS FUND
(Managed by NCB Capital Company)
NOTES TO THE CONDENSED INTERIM FINANCIAL STATEMENTS (unaudited)
For the six months period ended 30 June 2018
Expressed in Saudi Arabian Riyals ‘000 (unless otherwise stated)

7.

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

7.3

Financial Instrument (continued)

7.3.2 Accounting policies under IFRS 9 (continued)
b) Measurement methods
Effective commission rate
The effective commission rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments or receipts
through the expected life of the financial asset or financial liability to the gross carrying amount of a
financial asset (i.e. its amortised cost before any impairment allowance) or to the amortised cost of a
financial liability. The calculation does not consider expected credit losses and includes transaction costs,
premiums or discounts and fees paid or received that are integral to the effective commission rate, such
as origination fees.
When the Fund revises the estimates of future cash flows, the carrying amount of the respective financial
assets or financial liability is adjusted to reflect the new estimate discounted using the original effective
commission rate. Any changes are recognised in the condensed statement of comprehensive income.
c) Classification of financial assets
The classification requirements for equity and debt instruments are described below:
Equity instruments
Equity instruments are instruments that meet the definition of equity from the issuer’s perspective; that
is, instruments that do not contain a contractual obligation to pay and that evidence a residual interest in
the issuer’s equity.
The Fund subsequently measures all equity investments at fair value through profit or loss, except where
the Fund Manager has elected, at initial recognition, to irrevocably designate an equity investment at fair
value through other comprehensive income. When this election is used, fair value gains and losses are
recognised in OCI and are not subsequently reclassified to the condensed statement of comprehensive
income, including on disposal. Impairment losses (and reversal of impairment losses) are not reported
separately from other changes in fair value. Dividends, when representing a return on such investments,
continue to be recognised in the condensed statement of comprehensive income when the Fund’s right to
receive payments is established.
An investment may be designated as FVTPL by the management if it eliminates or significantly reduces a
measurement or recognition inconsistency (sometimes referred to as “an accounting mismatch”) that would
otherwise arise from measuring assets or liabilities or recognizing the gains and losses on different bases;
or a group of financial assets, financial liabilities or both is managed and its performance is evaluated on a
fair value basis, in accordance with a documented risk management or investment strategy, and information
about the fund is provided internally on that basis to the Fund’s key management personnel.
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ALAHLI MULTI-ASSET INCOME PLUS FUND
(Managed by NCB Capital Company)
NOTES TO THE CONDENSED INTERIM FINANCIAL STATEMENTS (unaudited)
For the six months period ended 30 June 2018
Expressed in Saudi Arabian Riyals ‘000 (unless otherwise stated)
7.

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

7.3

Financial Instrument (continued)

7.3.2 Accounting policies under IFRS 9 (continued)
c)

Measurement of financial assets (continued)

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.
The Fund reclassifies debt investments when and only when its business model for managing those assets
changes. The reclassification takes place from the start of the first reporting period following the change.
Such changes are expected to be very infrequent and none occurred during the period.
Amortised cost: Assets that are held for collection of contractual cash flows where those cash flows
represent solely payments of principal and profit (SPPP), and that are not designated at FVTPL, are
measured at amortised cost. The carrying amount of these assets is adjusted by any expected credit loss
allowance recognised and measured as described in Note 13.1.2. Profit earned from these financial assets
is recognised in the condensed statement of comprehensive income using the effective commission rate
method.
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ALAHLI MULTI-ASSET INCOME PLUS FUND
(Managed by NCB Capital Company)
NOTES TO THE CONDENSED INTERIM FINANCIAL STATEMENTS (unaudited)
For the six months period ended 30 June 2018
Expressed in Saudi Arabian Riyals ‘000 (unless otherwise stated)
7.

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

7.3

Financial Instrument (continued)

7.3.2 Changes in accounting policies under IFRS 9 (continued)
d)

Impairment of financial assets

IFRS 9 replaces the 'incurred loss' model in previous GAAP with an 'expected credit loss' model
(“ECL”).The Fund assesses on a forward-looking basis the expected credit losses (“ECL”) associated
with its debt instrument assets carried at amortised cost. The allowance is based on the ECLs associated
with the probability of default in the next twelve months unless there has been a significant increase in
credit risk since origination.
7.4

Derecognition

Financial assets, or a portion thereof, are derecognised when the contractual rights to receive the cash
flows from the assets have expired, or when they have been transferred and either (i) the Fund transfers
substantially all the risks and rewards of ownership, or (ii) the Fund neither transfers nor retains
substantially all the risks and rewards of ownership and the Fund has not retained control. On
derecognition of a financial assets the difference between the carrying amount of the asset and the
consideration received is recognized in the condensed statement of comprehensive income.
7.5

Financial liabilities

The Fund classifies its financial liabilities at amortised cost unless it has designated liabilities at FVTPL.
The Fund derecognises a financial liability when its contractual obligations are discharged or cancelled,
or expire.
7.6

Offsetting

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount presented in the condensed
statement of financial position when, and only when, the Fund currently has a legally enforceable right
to set off the amounts and it intends either to settle them on a net basis or to realise the asset and settle
the liability simultaneously.
7.7

Accrued expenses and other payables

Accrued expenses and other payables are recognised initially at fair value and subsequently measured at
amortised cost using the effective commission rate method.
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ALAHLI MULTI-ASSET INCOME PLUS FUND
(Managed by NCB Capital Company)
NOTES TO THE CONDENSED INTERIM FINANCIAL STATEMENTS (unaudited)
For the six months period ended 30 June 2018
Expressed in Saudi Arabian Riyals ‘000 (unless otherwise stated)
7.

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

7.8

Provisions

A provision is recognised when the Fund has a present legal or constructive obligation as a result of past
events, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle
the obligation, and a reliable estimate of the amount can be made. Provision is not recognised for future
operating loss.
7.9

Equity per unit

The Fund is open for subscriptions / redemptions of units on each dealing day (from Monday to Thursday
provided they are business days in Saudi Arabia). The equity of the fund is determined on each valuation
day (from Sunday to Thursday provided they are Saudi Business Days). The equity per unit is calculated
by dividing the equity attributable to unitholders included in the condensed statement of financial position
by the number of units outstanding at the period end.
7.10 Taxation / zakat
Taxation/zakat is the obligation of the Unitholders and therefore, no provision for such liability is made
in these condensed interim financial statements.
7.11 Income recognition
Revenue is recognised to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Fund
and the revenue can be reliably measured, regardless of when payment is being made. Revenue is
measured at the fair value of the consideration received, excluding discounts, taxes and rebates.
Realized gains and losses on investments sold are determined on an average cost basis. Dividend income
is recognized in the condensed statement of comprehensive income on the date on which the right to
receive the dividend is established. Commission income from financial assets is recognized in the
condensed statement of comprehensive income, using effective commission rate method.
Under IFRS 15, w.e.f. 1 January 2018
IFRS 15 outlines a single comprehensive model of accounting for revenue arising from contracts with
customers and supersedes current revenue guidance, which is found currently across several Standards
and Interpretations within IFRSs. The implementation of IFRS 15 has not resulted in any change in
accounting policy for the Fund.
8.

CASH AND CASH EQUIVALENTS

These comprises of bank balances held with a commercial Bank.
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ALAHLI MULTI-ASSET INCOME PLUS FUND
(Managed by NCB Capital Company)
NOTES TO THE CONDENSED INTERIM FINANCIAL STATEMENTS (unaudited)
For the six months period ended 30 June 2018
Expressed in Saudi Arabian Riyals ‘000 (unless otherwise stated)
9.

INVESTMENTS

Investments comprises of following:

Description
Investments measured at fair value through profit
or loss
Investments measured at amortised cost

i)

30 June
2018

31 December
2017

1 January
2017

123,562

173,427

32,430

236,517

190,873

92,043

360,079

364,300

124,473

Investments Measured At Fair Value Through Profit Or Loss /
Investments Held For Trading

Investments measured at fair value through profit or loss under IFRS 9 classified as investments held for
trading under previous GAAP includes the following:
30 June 2018
Funds managed by Fund Manager
AlAhli Diversified Saudi Riyal Trade Fund
AlAhli Saudi Riyal Trade Fund
AlAhli International Fund
AlAhli Fund of REIT Funds
AlAhli Diversified US Dollar Trade Fund
Investment in REITs
Jadwad Saudi REIT
AlAhli REIT 1
Riyad REIT
Jadwa REIT
Taleem REIT
Other Investments
Ashmore GCC Diversified Fund
Guidance ATEL GCC Leasing (OEIC) Ltd

15

% of Total
Investment

Cost

Carrying
value

10.21
6.02
0.68
0.21
0.07

36,476
21,606
2,456
886
258

36,768
21,683
2,459
773
261

1.62
0.80
0.75
0.35
0.25

6,179
3,534
2,849
1,488
1,009

5,816
2,872
2,714
1,243
909

10.01
3.33

35,528
12,300

36,057
12,007

34.32

124,569

123,562

ALAHLI MULTI-ASSET INCOME PLUS FUND
(Managed by NCB Capital Company)
NOTES TO THE CONDENSED INTERIM FINANCIAL STATEMENTS (unaudited)
For the six months period ended 30 June 2018
Expressed in Saudi Arabian Riyals ‘000 (unless otherwise stated)
9.

INVESTMENTS (continued)

i)

Investments Measured At Fair Value Through Profit Or Loss /
Investments Held For Trading
31 December 2017
% of
total
investment
value
Cost

Carrying
value

Funds managed by Fund Manager
AlAhli Diversified Saudi Riyal Trade Fund
AlAhli Diversified US Dollar Trade Fund
AlAhli International Fund
AlAhli Saudi Riyal Trade Fund
AlAhli Fund of REIT Funds

9.71
9.19
9.18
9.02
0.24

35,124
33,258
33,290
32,754
886

35,365
33,463
33,460
32,851
886

Investment in REITs
AlAhli REIT 1
Riyad REIT
Jadwa REIT AlHarmain
Taleem REIT
Mulkia REIT

0.95
0.73
0.38
0.17
0.00

3,534
2,593
1,364
599
7

3,464
2,656
1,374
606
7

Other Investments
Ashmore GCC Diversified Fund
Guidance ATEL GCC Leasing (OEIC) Ltd

4.71
3.33

17,000
12,300

17,154
12,141

47.61

172,709

173,427

1 January 2017
% of
total
investment
value
Cost

Carrying
value

Funds managed by Fund Manager
AlAhli Diversified Saudi Riyal Trade Fund
AlAhli Saudi Riyal Trade Fund

9.91
9.90

12,254
12,226

12,339
12,330

Other Investments
Guidance ATEL GCC Leasing (OEIC) Ltd

6.24

7,800

7,761

26.05

32,280

32,430
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9.
ii)

INVESTMENTS (continued)
Investments Measured At Measured Cost / Investments Held To Maturity

Investments measured at amortised cost under IFRS 9 classified as investments held to maturity under
previous GAAP includes the following:
30 June
2018

31 December
2017

1 January
2017

Investment in Sukuks
Investment in Murbaha Contracts

216,621
20,000

98,259
92,614

78,840
13,203

Impairment Loss

236,621
(104)

190,873
--

92,043
--

236,517

190,873

92,043

10. UNITS TRANSACTIONS
Transactions in units during the period are summarized as follows:
For the sixmonths period
ended 30 June
2018
Units’ 000

For the sixmonths period
ended 30 June
2017
Units’ 000

Units at the beginning of the period

351,101

125,432

Units sold

138,125

76,099

(130,802)

(25,005)

7,323
──────────
358,424
══════════

51,094
──────────
176,526
══════════

Units redeemed
Net decrease in units during the period
Units at the end of the period

As at 30 June 2018, top 5 unitholders (2017: top 5) represented 60.99% (2017: 46.29%) 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
investment measured at amortised cost using incurred loss model, whereas IFRS 9 requires provision to
be measured on Expected Credit Loss (ECL) method. This has resulted in a difference between equity
calculated as per CMA circular (“trading equity”) and as per requirement of IFRS 9 (“reported equity”).
The Fund’s units in issue are classified as equity in accordance with IAS 32 and therefore equate to the
residual value of the Fund. The following table shows the reconciliation between Fund’s reported equity
and trading equity:

Less: Provision for incurred credit losses as at 30 June 2018
Traded equity of the Fund as at 30 June 2018

371,301
104
371,405
-371,405

Number of units in issue as at 30 June 2018

358,424

Equity of the Fund as at 30 June 2018
Add: Provision for expected credit losses as at 30 June 2018

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

1.0362

RELATED PARTY TRANSACTIONS AND BALANCES

Parties are considered to be related if one party has the ability to control the other party or exercise
significant influence over the other party in making financial or operational decisions.
Name of entity

Relationship

NCB Capital Company
National Commercial Bank (NCB)
AlAhli Multi-Asset Conservative Fund
AlAhli Multi-Asset Moderate Fund
AlAhli Multi-Asset Growth Fund
AlAhli Takaful Company

Fund Manager
Shareholder of Fund Manager
Unitholder
Unitholder
Unitholder
Associate of NCB
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12.

RELATED PARTY TRANSACTIONS AND BALANCES (continued)

Management fee and other expenses
The Fund is managed and administered by the Fund Manager. For these services, the Fund accrues, daily
a management fee, as determined by the Fund Manager, which should not be more than the maximum
annual rate of 1% p.a. of the Fund's daily equity as set out in the Fund’s terms and conditions.
The Fund Manager is also entitled to recover expenses incurred on behalf of the Fund relating to audit,
custody, advisory, data processing and other similar charges. The maximum amount of such expenses
that can be recovered from the Fund by the Fund Manager is restricted to 1% per annum of the Fund's
equity at the respective valuation days. These expenses have been recovered by the Fund Manager on an
actual basis except for custody fess, which is borne by the Fund Manager.
Transactions with related parties
During the period, the Fund entered into the following transactions with related parties in the ordinary
course of business. These transactions were carried out on the basis of approved terms and conditions of
the Fund. All related party transactions are approved by the Fund Board.
Value
Amount of transactions
of units held
As at 31
Nature of
As at 30
December
Related party
transaction
2018
2017
June 2018
2017
Management fee

1,772

730

174

68

NCB Capital
Company

Expenses paid on
behalf of the fund

AlAhli MultiAsset
Conservative
Fund

Subscription of units

31,000

2,593

Redemption of units

21,000

20,300

AlAhli MultiAsset Moderate
Fund

Subscription of units

--

--

Redemption of units

17,000

--

AlAhli MultiAsset Growth
Fund

Subscription of units

--

--

Redemption of units

--

5,000

AlAhli Takaful
Company

Subscription of units

--

--

Redemption of units

--

--
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--

--

50,094

39,873

77,906

60,572

6,332

6,305

5,554

5,530
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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 does not have any significant foreign exchange risk since the majority of its transactions are
carried out in SAR.
b)

Commission rate risk

Commission rate risk is the risk that the value of the future cash flows of a financial instrument or fair
values of fixed coupon financial instruments will fluctuate due to changes in market commission rates.
At 30 June 2018, if commission rates at that date had been 10 basis points lower (31 December 2017: 10
basis points lower) with all other variables held constant, profit for the profit would have been lower by
SAR 0.216 million (31 December 2017: SAR 0.02 million). If profit rates had been 10 basis points higher
(31 December 2017: 10 basis points higher), with all other variables held constant, profit would have
been higher by SAR 0.216 million (31 December 2017: SAR 0.02 million).
c)

Price risk

Price risk is the risk that the value of the Fund’s financial instruments will fluctuate as a result of changes
in market prices caused by factors other than foreign currency and commission rate movements. The price
risk arises primarily from uncertainty about the future prices of financial instruments that the Fund holds.
The Fund closely monitors the price movement of its investments in financial instruments. As of the
condensed statement of financial position date, the Fund has investments in equities.
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13. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)
13.1 Financial risk factors
13.1.1 Market risk (continued)
b)

Price risk (continued)

The effect on the equity (as a result of the change in the fair value of investments) due to a reasonably
possible change in equity of the investments, with all other variables held constants is as follows:
30 June 2018
Effect on equity

±10%

12,356

31 December 2017

±10%

17,343

1 January 2017

±10%

3,243

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 measured at amortised cost, dividend receivables and bank balances.
Its Fund’s policy to enter into financial instrument contracts with reputable counterparties. The Fund
seeks to limit its credit risk by monitoring credit exposures, limiting transactions with specific
counterparties and continually assessing the creditworthiness of counterparties.
a) The General Approach (under ECL)
'The Fund recognizes loss allowances for ECL on the financial assets that are debt instruments
instruments that are not measured at FVTPL.
'The Fund measures loss allowances at an amount equal to lifetime ECL, except for the following, for
which they are measured as 12-month ECL:
•
•

debt investment securities that are determined to have low credit risk at the reporting date; and
other financial instruments on which credit risk has not increased significantly since their initial
recognition.

The Fund considers a debt security to have low credit risk when their credit risk rating is equivalent to
the globally understood definition of 'investment grade'.
'12-month ECL are the portion of ECL that result from default events on a financial instrument that are
possible within the 12 months after the reporting date.
The key inputs into the measurement of ECL are the term structure of the following variables:
• Probability of default (PD)
• Loss given default (LGD)
• Exposure at default (EAD);
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13. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)
13.1 Financial risk factors
13.1.2 Credit risk (continued)
b) The General Approach (under 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.
c)

Expected credit loss measurement

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

financial assets that are not credit-impaired at the reporting date: as the present value of all cash
shortfalls (i.e. the difference between the cash flows due to the entity in accordance with the contract
and the cash flows that the Fund expects to receive);
financial assets that are credit-impaired at the reporting date: as the difference between the gross
carrying amount and the present value of estimated future cash flows;

The table below shows the financial instruments subject to impairment.

Stage 1
12-month
ECL
Investments measured at
amortised cost
Gross carrying amount
Loss allowance
Carrying amount

236,621
236,621
(104)
236,517

As at 30 June
2018
Stage 2
Stage 3
Lifetime Lifetime
ECL
ECL

-----
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As at 31
As at
December 1 January
2017
2017
Total

-- 236,621
-- 236,621
-(104)
-- 236,517

Total

Total

190,873
190,873
-190,873

92,043
92,043
-92,043
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13.

FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

13.1 Financial risk factors (continued)
13.1.2 Credit risk (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 external credit ratings of Moody’s, S&P and
Fitch, whichever is lowest. As at 30 June 2018, 31 December 2017 and 1 January 2017, the Fund had
investments of the following credit quality:
Credit ratings

In percentage of investments
31 December
1 January
30 June
2017
2017
2018
43%
13%
29%
5%
-14%
8%
9%
13%
--8%
5%
-8%
--7%
--7%
--7%
2%
-7%
37%
78%
--

AA
A+
AA+
BBB+
BBBAAAA
BBB
Unrated

100%

100%

100%

Allowance for impairment
Investment measured at amorised cost – Murbaha contracts and Sukuks
The following table explains the changes in the loss allowance of investments carried at amortised cost:

Stage 1
12-month
ECL

Stage 2
Lifetime
ECL

Stage 3
Lifetimecredit
impaired
ECL

Total

Loss allowance as at 1 January 2018
Adjustment on initial application of IFRS 9

-97

---

---

-97

Loss allowance as at 1 January 2018 as per IFRS
Net change in financial asset

97
7

----

---

97
7

--

104

104

Loss allowance as at 30 June 2018

On initial adoption of IFRS 9, the Fund recognised an impairment allowance as at 1 January 2018 in the
in the amount of SAR 0.097 million.
23

ALAHLI MULTI-ASSET INCOME PLUS FUND
(Managed by NCB Capital Company)
NOTES TO THE CONDENSED INTERIM FINANCIAL STATEMENTS (unaudited)
For the six months period ended 30 June 2018
Expressed in Saudi Arabian Riyals ‘000 (unless otherwise stated)
13.

FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

13.1 Financial risk factors (continued)
13.1.3 Liquidity risk
Liquidity risk is the risk that the Fund may not be able to generate sufficient cash resources to settle its
obligations in full as they fall due or can only do so on terms that are materially disadvantageous.
The Fund’s terms and conditions provide for subscription and redemption of units on every Saudi
business day and it is, therefore, exposed to the liquidity risk of meeting unitholder redemptions on these
days. The Fund Manager monitors liquidity requirements by ensuring that sufficient funds are available
to meet any commitments as they arise, either through new subscriptions, liquidation of the investment
portfolio or by taking short term loans from the Fund Manager.
The Fund manages its liquidity risk by investing predominantly in securities that it expects to be able to
liquidate within short period of time.
13.1.4 Operational risk
Operational risk is the risk of direct or indirect loss arising from a variety of causes associated with the
processes, technology and infrastructure supporting the Fund’s activities either internally or externally at
the Fund’s service provider and from external factors other than credit, liquidity, currency and market
risks such as those arising from the legal and regulatory requirements.
The Fund’s objective is to manage operational risk so as to balance limiting of financial losses and
damage to its reputation with achieving its investment objective of generating returns to unitholders.
14.

FIRST-TIME ADOPTION OF IFRS

As stated in note 2, these are Fund’s first condensed interim financial statements prepared in accordance
with IAS 34 as endorsed in Kingdom of Saudi Arabia.
The accounting policies set out in Note 7 have been applied in preparing these condensed interim financial
statements. In preparing these condensed interim financial statements, the Fund’s opening statement of
financial position was prepared as at 1 January 2017, being the (Fund’s date of transition to IFRS).
In preparing its opening IFRS statement of financial statements, in accordance with IFRS, the Fund has
adjusted amounts previously reported in the financial statements prepared in accordance with previous
GAAP. An explanation of how the transition from previous GAAP to IFRS has affected the Fund’s
financial position and financial performance is set out in the following notes.
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14.
a)

FIRST-TIME ADOPTION OF IFRS (continued)
Exemptions applied

IFRS 1 ‘First-time Adoption of International Financial Reporting Standards’ allows first-time adopters
certain exemptions from the retrospective application of certain requirements under IFRS. Whereas, for
the prior period information, the Fund has opted for the exemption to apply IFRS 9 and IFRS 15
retrospectively; therefore, the comparative information has been presented under the previous GAAP as
required by IFRS 1.
The Fund has adopted IFRS 9 as issued by International Accounting Standards Board in July 2014 with
a date of transition of 1 January 2018, which resulted in adjustments to the amounts previously recognised
in the condensed interim financial statements.
As permitted by the transitional provisions of IFRS 9, the Fund elected not to restate comparative figures.
Any adjustments to the carrying amounts of financial assets and financial liabilities at the date of
transition were recognised in the opening retained earnings (1 January 2018) and other reserves of current
period. Accordingly, the information presented in comparative periods reflect the requirements under
previous GAAP and therefore is not comparable to the information presented under the requirements of
IFRS 9 for the six months period ended 30 June 2018. Consequently, for notes disclosures, the
consequential amendments to IFRS 7 disclosures have also only been applied to the current period.
•
•

Determination of the business model within which a financial asset is held;
Designation and revocation of previous designations of certain financial assets at FVPL.

Estimates
The estimates at 1 January 2017 and at 31 December 2017 are consistent with those made for the same
dates in accordance with previous GAAP.
Effects of transition to IFRS
The transition from previous GAAP i.e. generally accepted accounting standards in the Kingdom of Saudi
Arabia as issued by SOCPA to IFRSs has no significant impact on the Fund’s condensed statement of
financial position, comprehensive income, changes in equity attributable to Unitholders and cash flows.
15 STANDARDS ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE
Following are the new standards and amendments to standards are effective for annual periods beginning
on or after 1 January 2019 and earlier application is permitted; however, the Fund has not early adopted
them in preparing these condensed interim financial statements.
(a)

IFRS 16 Leases

IFRS 16 introduces a single, on-balance sheet lease accounting model for lessees. A lessee recognises a
right-of-use asset representing its right to use the underlying asset and a lease liability representing its
obligation to make lease payments. There are optional exemptions for short-term leases and leases of low
value items. Lessor accounting remains similar to the current standard – i.e. lessors continue to classify
leases as finance or operating leases.
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15 STANDARDS ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE (continued)
(a)

IFRS 16 Leases (continued)

IFRS 16 replaces existing leases guidance including ‘IAS 17 – Leases’, ‘IFRIC 4 – Determining whether
an Arrangement contains a Lease’, ‘SIC-15 - Operating Leases – Incentives’ and ‘SIC 27 - Evaluating
the Substance of Transactions Involving the Legal Form of a Lease’. The standard is effective for annual
periods beginning on or after January 1, 2019. Early adoption is permitted for entities that apply IFRS 15
Revenue from Contracts with Customers at or before the date of initial application of IFRS 16.
Determining whether an arrangement contains a lease
On transition to IFRS 16, the Fund can choose whether to:
-

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

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

Retrospective approach; or
Modified retrospective approach with optional practical expedients.

The lessee applies the election consistently to all of its leases. The Fund currently plans to apply IFRS 16
initially on 1 January 2019. The Fund has not yet determined which transition approach to apply. As a
lessor, the Fund is not required to make any adjustments for leases in which it is a lessor except where it
is an intermediate lessor in a sub-lease.
(b)

Annual Improvements to IFRSs 2015–2017 Cycle

-

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

•
•

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

-

IAS 12 Income Taxes – clarifies that all income tax consequences of dividends (including payments
on financial instruments classified as equity) are recognised consistently with the transactions that
generated the distributable profits i.e. in condensed statement of comprehensive income or equity.

-

IAS 23 Borrowing Costs – clarifies that the general borrowings pool used to calculate eligible
borrowing costs excludes only borrowings that specifically finance qualifying assets that are still
under development or construction. Borrowings that were intended to specifically finance
qualifying assets that are now ready for their intended use or sale – or any non-qualifying assets –
are included in that general pool. As the costs of retrospective application might outweigh the
benefits, the changes are applied prospectively to borrowing costs incurred on or after the date an
entity adopts the amendments.
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15.
(c)

STANDARDS ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE (continued)
Other Amendments

The following new or amended standards which are not yet effective and neither expected to have a
significant impact on the Fund’s condensed interim financial statements.
-

IFRIC 23 Uncertainty over Income Tax Treatments – clarifies the accounting for income tax
treatments that have yet to be accepted by tax authorities.
Prepayment Features with Negative Compensation (Amendments to IFRS 9).
Long-term Interests in Associates and Joint Ventures (Amendments to IAS 28).
Plan Amendments, Curtailment or Settlement (Amendments to IAS 19).

16. LAST VALUATION DAY
The last valuation day of the period was 28 June 2018 (30 June 2017: 22 June 2017). There is no
significant change in the equity per unit of the Fund between last valuation and 30 June 2018.
17. APPROVAL OF THE CONDENSED INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
These condensed interim financial statements were approved by the Fund Manager on 27 Dhul Qadah
1439H, corresponding to 9 August 2018.
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