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AlAhli GCC Growth and Income Fund   الخليجي للنمو والدخل األهلي صندوق

Investment Fund Information    معلومات صندوق االستثمار
Investment Objective    أهداف االستثمار
AlAhli Saudi Trading Equity Fund  investment objective  is to achieve 
long term capital growth and  income distribution through  investing 
in the GCC equity markets with good potential growth in earnings in 
accordance  with  the  Sharia  guidelines  issued  by  the  Fund  Sharia 
Board. 

صندوق األهلي اخلليجي للنمو والدخل هو صندوق استثماري مفتوح يهدف إىل حتقيق النمو يف 
رأس املال على املدى الطويل وتوزيع الدخل، من خالل االستثمار يف أسواق األسهم اخلليجية اليت 

الشرعية الصادرة عن  لديها فرص جيدة للنمو من حيث األرباح والتدفقات النقدية وفقا للمعايري
  اهليئة الشرعية للصندوق.

Investment Policies    سياسات االستثمار وممارساته
Investing mainly  in  Sharia  compliant  shares of  companies  listed  in 
the  main  market,  including  IPOs  and  right  issues,  and  ETFs 
authorized by CMA.  In addition, the Fund may  invest  in real estate 
investment  traded  funds  and  shares  of  companies  listed  on  the 
Saudi parallel market  (Nomu),  including  IPOs and  right  issues. The 
fund may  also  invest  in mutual  funds  that  invest  in  Saudi  or GCC 
markets.  The  Fund  may  invest  cash  surplus  in  Sharia‐compliant 
money market transactions or funds. 

 مع املتوافقة اخلليجية األسواق يف املدرجة الشركات أسهم يف أساسي بشكل الصندوق يستثمر
 ةــداولـاملت راتـاملؤش وصناديق ة،ـاألولوي وقــقـوح األولية الطروحات ذلك ويشمل الشرعية رــاملعايي

)ETFs (يـجـيـاخلل اونــالتع جملس دول يف ةـالرمسي اتـيئـاهل أو/و ةـيـالـامل السوق يئةـه من ةــصـرخـامل .
 ة،ـداولـمتـال اريـعقــال ارـمــاالستث قــصنادي يف ثمارـــتـاالس ندوقـللص وزـــجـي ذلك، إىل ةـباإلضاف
 وحقوق األولية الطروحات ذلك ويشمل) منو( السعودية املوازية السوق يف املدرجة الشركات مـوأسه

  .األولوية
Distribution of Income & Gain Policy    سياسة توزيع الدخل واألرباح
Dividends are distributed to the unitholders twice a year, within five 
working  days  from  the  end  of  April  and  August.  Dividends  are 
deposited  in  the  investments  account  of  AlAhli  Saudi  Riyal  Trade 
Fund.  

اية يتم توزيع األرباح على مالكي الوحدات مرتني يف السنة خ الل مخسة أيام عمل باململكة من 
شهر أبريل وشهر أغسطس. ويتم إيداع هذه التوزيعات يف حسابات االستثمار اخلاصة مبالكي 

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

 Year 2018 2017 2016  السنة
 *AUM 97,231,768  97,151,123  128,172,673  صافي قيمة األصول*

 *NAV per Unit 1.28  1.15  1.19  صافي قيمة األصول لكل وحدة*

 *Highest Price 1.37  1.23  1.24  أعلى سعر وحدة*

 *Lowest Price 1.14  1.12  0.98  أقل سعر وحدة*

 Number of Units 76,005,674  84,637,473  107,782,061  عدد الوحدات

  Income Distribution 2,200,000  4,500,000  7,300,000  األرباح الموزعة

 Fees & Expense Ratio  %2.11  %1.97  %2.09  نسبة الرسوم والمصروفات إجمالي

 In Saudi Riyal*     *بالريال السعودي   
Total return compared to the benchmark:    :اإلجمالي للصندوق مقارنة بالمؤشرالعائد 

 Years ‐   5 Years 3سنوات Year ‐ 3 1 سنة  الفترة – سنوات 5   Period 

 % Total Return 2.06  5.50  13.82  %عائد الصندوق 

 % Benchmark 2.65‐  5.45  11.45  %عائد المـؤشـــــــر    
 
Annual total return for the fund since its launch: 

 
  :للصندوق منذ إطالقهالعائد اإلجمالي السنوي 

 Year 2018 2017  2016  2015 2014 2013 2012  السنة

 % Return 13.82 0.99-  4.19  13.32-  8.80  27.37  12.94  %العائــــد 

 % Benchmark 11.45 1.56- 6.89 17.90- 9.21- 23.12 6.06  المؤشر %   
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Actual fees and fund expenses paid by the investment fund during 
the year as a percentage of average Net Asset Value: 
 

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

   النسبة المئوية  الرسوم والمصروفات
%  

 لایر ألف
SAR ‘000 Fees and Expenses  

 Management Fee Expense  1,888  1.85  رسوم اإلدارة

 VAT on Management Fee 94 0.09  اإلدارة رسوم على املضافة القيمة ضريبة

 Audit Fee Expense  34  0.03  مراجعة حسابات الصندوق

 Fund Administration  25  0.02  العمليات اإلدارية

  CMA Fee  7  0.01  هيئة السوق املالية

 Tadawul Fee 5 0.01  تداول

 Custody Fees  45  0.05  رسوم احلفظ

 Shariah Audit Fee Expense  29  0.03  املراجعة الشرعية

 Fund Board Fee Expense  19  0.02  جملس إدارة الصندوق

اية العام) رسوم التعامل  Dealing Fees (and its percentage of 70 0.07  (ونسبتها من حجم الصندوق يف 
the size of the fund at the end of the year) 

  Total Fees and Expenses   2,216  2.18  الرسوم والمصاريفمجموع    
Material Changes    تغيرات جوهرية حدثت خالل الفترة

Crude oil prices averaged USD 71.69 per barrel during 2018 but have 
been  volatile  during  the  year  recording  its  highest  reaching  USD 
86.29 per barrel, but declining by 37% during the last quarter of the 
year and closing the year with a decline of 19% from 2017 levels. 
GCC markets  did  not  follow  oil  movement  as  Qatar,  Abu  Dhabi, 
Kuwait ,Saudi Arabia and Bahrain markets increased by +21%, +12%, 
+10%,  +8%    and  +0.1%  respectively.  On  the  contrary,  Dubai  and 
Oman were down by ‐25% and ‐15% respectively.  
Going forward, we believe that the direction of GCC markets will be 
driven by economic  trends, budgets and  reforms, oil price and  the 
broader macro picture. For most of  the GCC markets, 2019 annual 
budgets are carrying clear focus on spending, capex and the private 
sector that is expected to boost economic development.  
GCC markets will continue attracting international investment flows 
on account of FTSE/MSCI driven momentum. 

دوالر للربميل لكنها كانت  71.69يف مستوى  2018كان متوسط أسعار النفط اخلام لعام 
خالل الربع االخري  %37واخنفضت ب 86.29متذبذبة خالل السنة حيث سجلت األسعار 

  . 2017من مستويات  %19لتغلق السنة باخنفاض 
السعودية أسواق قطر وأبوظيب والكويت و هدت مل تتبع األسواق اخلليجية حركة النفط حيث ش

على التوايل. باملقابل شهد  %0.1، و%8 ،%10 ،%12، %21والبحرين ارتفاعات ب
  على التوايل. %15و  %25ديب وعمان اخنفاضات ب سوقيْ 

يكون اجتاه أسواق دول جملس مدفوعا باالجتاهات االقتصادية وامليزانيات نتوقع أن سوف 
فط والصورة الكلية األوسع نطاقا. كما تركزت امليزانيات دول اخلليج واإلصالحات وأسعار الن

األخرية على اإلنفاق، والنفقات الرأمسالية، والقطاع اخلاص الذي من املتوقع أن يعزز التنمية 
  االقتصادية.

األسواق اخلليجية ستستمر جبذب االستثمارات األجنبية مدفوعة بزخم االنضمام ملؤشرات فوتسي 
  سي اي. و ام اس

Exercising of voting rights    ممارسات التصويت السنوية
The  Fund  Manager  has  exercised  voting  rights,  for  more  details 
kindly refer to the “Exercising of voting right Annex”. 

 ملحق" مراجعة يرجى التفاصيل من للمزيد و. السنوية التصويت مبمارسات الصندوق مدير قام
  ".السنوية التصويت ممارسات

Fund Board Annual Report    تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي
The Board of Directors consists of the following members, who were 

appointed by the fund manager and approved by the Capital Market 

Authority: 

Mohammed Al‐Ali                                   Chairman 

Mohammed Saqaf     non‐independent member 

Dr. Abdulrauof  Banajah     independent member 

Alaaeldden Sami       independent member 

The Fund's Board of Directors held  two meetings during 2018. The 

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

 جملس إدارة الصندوق رئيس                حممد عبداهللا العلي 
 عضو غري مستقل                حممد جعفر السقاف 

  عضو مستقل الدكتور/ عبدالرؤوف سليمان باناجه 
  عضو مستقل                عالء الدين رياض سامي 
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following  is  a  summary  of  the  key  decisions  approved  and  the 

matters discussed by the Fund’s Board of Directors: 

‐ Fund’s objectives achievement and performance review. 

‐ Risks related to the funds; including: liquidity, market, operational 

risks. 

‐ Ensuring fund’s compliance to all applicable rules and regulations. 

‐ Approving the income distributions to Unitholders 

م، وفيما يلي ملخصا ألهم القرارات 2018عقد جملس إدارة الصندوق اجتماعني خالل العام 
  :ملواضيع اليت متت مناقشتها من قبل جملس إدارة الصندوقاليت مت إقرارها وا

  .صندوق ألهدافه وأدائه خالل العاممناقشة حتقيق ال -
  .املخاطر املتعلقة بالصندوق مبا يف ذلك خماطر السيولة، السوق، والتشغيل -
 .التزام الصناديق بلوائح هيئة السوق املالية مع مسؤول املطابقة وااللتزام -
  املوافقة على توزيعات األرباح على مالكي الوحدات. -

Fund Manager   مدير الصندوق

NCB Capital Company, Saudi Arabia 

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

Tel: +966 920000232 

Website: www.alahlicapital.com 

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

 +966 920000232هاتف: 
 www.alahlicapital.comاملوقع: 

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

None   ال يوجد

Investment Activities   أنشطة االستثمار

On  the  back  of  the  different  government  initiatives  and 
announcements  throughout  2018  (VAT  Implementation,  and  the 
inclusion  of  KSA  by  MSCI  and  FTSE),  the  fund  witnessed  some 
changes  to  stock  selection  and  sector  allocation  to  enhance 
performance  and  gain  from  capitalizing  on  positive  changes  and 
economic development and the positive outlook on the medium and 
long term economic trends in GCC countries in the future. 

 إدراج و ،تطبيق ضريبة القيمة املضافة( 2018 عام خالل املختلفة احلكومية املبادرات خلفية على
 يف التغيريات بعض الصندوق شهد) وفوتسي آي سي إس إم شركة قبل من السعودية العربية اململكة
 االقتصادية ولتنمية اإلجيابية التغريات من واالستفادة األداء، لتعزيز القطاعات وتوزيع األسهم اختيار
 تؤثر أن املتوقع من واليت للمنطقة والطويل املتوسط املدى على االقتصادي بالتوجه اإلجيابية والنظرة
 .املستقبل يف اخلليجية الشركات بعض على مباشر بشكل

Performance   داءتقرير األ

Fund Performance                    13.82    % 
Benchmark Performance        11.45    % 

    

  %  13.82  أداء الصندوق
  %  11.45  أداء املــــــــؤشــــــر

The fund outperformed the benchmark by 237 bps.   .أساس نقطة 237 بفارق املؤشر أداء عن الصندوق أداء تفوق

Terms & Conditions Material Changes   في شروط وأحكام الصندوقتغيرات حدثت 

- Updating  the  fund  offering  documents  to  include:  Information 

Memorandum,  Terms  and  Conditions,  and  Summary  of  Key 

Information  in  line  with  the  requirements  of  the  amended 

Investment Funds Regulations.  

- Appointment of AlBilad Capital as the fund custodian. 

- Amendment of Auditor’s annual fees. 

تعديـــل مــسـتــنـدات الـصنــدوق لــــتشمـــل املســـتنــدات الـتــالــيـــة: مــــذكرة املعلومات، الـــــشــروط  - 
 ــتـــزاما مبتطــلبــات الئحة صناديقواألحــكـــام، ومــلـخـــــص املــعــلـــومـــــات الـــرئـيـســـة وذلك ال

 لة.االستــثــمــار املـــعـــد
 عيني شركة البالد لالستثمار (البالد املالية) كأمني حفظ للصندوق.ت -
  ديل رسوم مراجع احلسابات السنوية.تع -

Investments in other Investment Funds    االستثمار في صناديق استثمارية أخرى
The fund management fee is 1.85% of NAV.  

Management  fees  charged  by  investments  in  the  following  funds 

have been rebated: 

‐ Alahli Fund of REITS 

من صايف قيمة أصول الصندوق،  سنويا %1.85الصندوق هي نسبة رسوم اإلدارة احملتسبة على 
ا الصندوق املوضحة أدناه:   وقد مت التنازل عن رسوم اإلدارة للصناديق االستثمارية اليت يستثمر 

  صندوق األهلي القابض للصناديق العقارية املتداولة -

Special Commission    عموالت خاصة

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

Fund Distributions During The Year    توزيعات الصندوق خالل العام
The  fund manager distributed 1.043%  in April and 1.04%  in August 
of Net Asset Value (at the time of distribution) in 2018. 

من صايف  يف شهر أغسطس %1.04يف شهر إبريل و  %1.043بنسبة  أرباح وزع الصندوق
  .2018 عام يف وقت التوزيع قيمة أصول الصندوق

Other Information    معلومات أخرى
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Unit price error of 0.66% was reported on 16/04/2018 and 

17/04/2018 with no negative impact on unitholders. 

م بنسبة خطأ تبلغ 17/04/2018م و16/04/2018الوحدة يف يومي  مت حساب سعر
  ، ومل يرتتب على ذلك أي ضرر ملالكي الوحدات. 0.66%

Custodian    أمين الحفظ
AlBilad Capital 

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

Tel: +966 92000 3636 

Website: www.albilad‐capital.com 

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

Custodian’s duties and responsibilities    واجبات ومسؤوليات أمين الحفظ
‐ The custodian shall be held responsible to the  fund manager and 

unitholders for any losses caused to the investment fund due to the 

custodian fraud, negligence, misconduct or willful default. 

‐  The  custodian  shall  be  responsible  for  taking  custody  and 

protecting the fund's assets on behalf of unitholders, and taking all 

necessary administrative measures in relation to the custody of the 

fund's assets. 

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

 عن الوحدات ومالكي الصندوق مدير جتاه مسؤوالً  احلفظ أمني ويُعدّ  هلم. األشخاص املرخص
 .املتعمد تقصريه أو تصرف سوء أو إمهال أو احتيال بسبب النامجة خسائر الصندوق

 الوحدات، وهو مالكي لصاحل ومحايتها الصندوق أصول حفظ عن مسؤوالً  احلفظ أمني يعد -
  .أصول الصندوق حبفظ يتعلق فيما الالزمة اإلدارية اإلجراءات مجيع اختاذ كذلك عن مسؤول

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

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

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

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

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

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

Auditor    المحاسب القانوني
KPMG Al Fozan & Partners 

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

21534 Jeddah, Saudi Arabia 

Tel: +966 12 6989595     

Website: www.kpmg.com/sa   

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

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

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

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

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

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صندوق األھلي الخلیجي للنمو والدخل
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)  

 القوائم المالیة

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 مـع 

 لحملة الوحدات المستقل الحسابات مراجعتقریر 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 

۱ 
 

 خلیجي للنمو والدخلصندوق األھلي ال
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 قائمة المركز المالي 

 م۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱كما في 
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف لایر سعودي

 

 إیضاح 
 دیسمبر ۳۱
 م۸۲۰۱

دیسمبر  ۳۱
 م۷۲۰۱

 ینایر ۱
 م۲۰۱۷

     
     الموجـودات

 ۷,۳۸۲ ۸٤۰ ۲٬٦٤٥ ۸ نقد وما في حكمھ

     
 ۱۲۰,٥٦۲ ۹٦,۲۱۱ ۹٤٬٥۰٦  ۹ ستثماراتإ
     

 ۲۲۹ ۱۷۸ ۲۷٦  أخرى مدینة أرصدة

     

 ۱۲۸,۱۷۳ ۹۷,۲۲۹ ۹۷٬٤۲۷  إجمالي الموجودات

     
     لتزاماتاإل

 -- ۷۸ ۱۹٥  أرصدة دائنة أخرى

     
 ۱۲۸,۱۷۳ ۹۷,۱٥۱ ۹۷٬۲۳۲  العائدة لحملة الوحدات حقوق الملكیة

     

 ۱۰۷,۷۸۲ ۸٤,٦۳۷ ۷٦٬۰۰٥ ۱۰ باآلالف –عدد الوحدات القائمة 

     

 ۱٫۱۸۹۲ ۱٫۱٤۷۹ ۱٫۲۷۹۳  (لایر سعودي) للوحدة الواحدة حقوق الملكیة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

۲ 
 

 والدخلصندوق األھلي الخلیجي للنمو 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

  الشامل قائمة الدخل

 م۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف لایر سعودي

 

  
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۸
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۷
    

 ٥٬۹٦٥ ٤٬۹٦٤  دخل من توزیعات أرباح
    

بالقیمة العادلة من خالل  استثماراتغیر محققة من / (خسائر) أرباح
 (۷۳۸) ۱۰٬۱۱٥    أو الخسارةربح ال
    

بالقیمة العادلة من خالل  استثماراتمحققة من أرباح/ (خسائر) 
 (۲٬۲۱۹) ۲۲٦   أو الخسارةالربح 

    
 (٦۸) (۲۲)  ر التحویل ئخسا

    
 ۲٬۹٤۰ ۱٥٬۲۸۳  اإلیراداتإجمالي 

    
 (۲٬۰۳۹) (۱٬۸۸۸) ۱۱ أتعاب إدارة

    
 -- (۹٤)  مصروفات ضریبة القیمة المضافة

    
)٤٥(  الحفظ مصروف  -- 

    
)۳۹(  أتعاب مھنیة  (۲۸) 

    
 (۲۷) (۲۹)  أتعاب تدقیق شرعي

    
)۲٥(  مصروفات إداریة  )٥۱(  

    
 (۱۷) (۱۹)  مكافأة أعضاء مجلس إدارة الصندوق

    
 (۷) (۷)  أتعاب ھیئة السوق المالیة

    
 (۲٬۱٦۹) (۲٬۱٤٦)  إجمالي المصروفات التشغیلیة

    
 ۷۷۱ ۱۳٬۱۳۷  للسنةالدخل 

    
 -- --  للسنةالدخل الشامل اآلخر 

    
 ۷۷۱ ۱۳٬۱۳۷  للسنةإجمالي الدخل الشامل 

 
 )۱٦) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (

 جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیـة.



 

۳ 
 

 صندوق األھلي الخلیجي للنمو والدخل
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 العائدة لحملة الوحدات الملكیة قائمة التغیرات في حقوق 

 م۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف لایر سعودي

 
 

 
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۸
دیسمبر  ۳۱ 

 م۲۰۱۷
     

 ۱۲۸٬۱۷۳  ۹۷٬۱٥۱  السنةالعائدة لحملة الوحدات في بدایة  حقوق الملكیة

     
 ۷۷۱  ۱۳٬۱۳۷  للسنةإجمالي الدخل الشامل 

     
     السنةن معامالت الوحدات خالل م حقوق الملكیةالنقص في 

 ۲٬٤۷۰  ۲٬۸٦۸  من وحدات مباعة المحصل
     

 (۲۹٬۷٦۳)  (۱۳٬۷۲٤)  مستردةالوحدات القیمة 
     

 (٤٥۰۰)  (۲٬۲۰۰)  لحملة الوحدات توزیعات دخل

     

  (۱۳٬۰٥٦)  (۳۱٬۷۹۳) 

     
 ۹۷٬۱٥۱  ۹۷٬۲۳۲  السنةالعائدة لحملة الوحدات في نھایة  حقوق الملكیة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

٤ 
 

 صندوق األھلي الخلیجي للنمو والدخل
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

  التدفقات النقدیةقائمة 

 م۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف لایر سعودي

 

 إیضاح 
۳۱ دیسمبر 

 ۲۰۱۸م
۳۱ دیسمبر 

 ۲۰۱۷م

    
    األنشـطة التشـغیلیة:التدفقات النقدیة من 

 ۷۷۱ ۱۳٬۱۳۷  للسنةالدخل 

    تسویة لـ:

بالقیمة العادلة من  استثماراتغیر محققة من  خسائر(أرباح) / 
 الخسارة أوربح خالل ال

 

(۱۰٬۱۱٥) ۷۳۸ 

  ۳٬۰۲۲ ۱٬٥۰۹ 

    التشغیلیة: لتزاماتصافي التغیرات في الموجودات واال

 ۲۳٬٦۱۳ ۱۱٬۸۲۰  الخسارة أوربح العادلة من خالل البالقیمة  ستثماراتإ

 ٥۱ (۹۸)  أخرى مدینة أرصدة

 ۷۸ ۱۱۷  أرصدة دائنة أخرى

 ۲٥٬۲٥۱ ۱٤٬۸٦۱  صافي النقد المتوفر من األنشطة التشـغیلیة        

    

    التدفقات النقدیة من األنشـطة التمویلیــة:

 ۲٬٤۷۰ ۲٬۸٦۸  وحدات مباعةمن  المحصل

 (۲۹٬۷٦۳) (۱۳٬۷۲٤)  مستردةالوحدات القیمة 

 (٤٬٥۰۰) (۲٬۲۰۰)  دخل موزع لحملة الوحدات

 (۳۱٬۷۹۳) (۱۳٬۰٥٦)  صافي النقد المستخدم في األنشـطة التمویلیة

    

 (٦٬٥٤۲) ۱٬۸۰٥  (النقص) في النقد وما في حكمھ/صافي الزیادة

 ۷٬۳۸۲ ۸٤۰ ۸    السنةالنقـد وما في حكمـھ في بدایة 

 ۸٤۰ ۲٬٦٤٥ ۸ السنةالنقـد وما في حكمـھ في نھایة 

 

 

 

 

 

 

 

 )۱٦(إلى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 

 جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیـة. 



 خلیجي للنمو والدخلصندوق األھلي ال
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف لایر سعودي

 

٥ 
 

 الصـندوق وأنشطتھ -۱
مفتوح متوافق مع أحكام الشریعة  استثماري(الصندوق) ھو صندوق  الخلیجي للنمو والدخلصندوق األھلي 

اإلسالمیة، تتم إدارتھ بواسطة شركة األھلي كابیتال (مدیر الصندوق)، شركة تابعة للبنك األھلي التجاري (البنك) 
 ستثمار في الصنادیقمن لوائح اال ۳۰وجب نص المادة لصالح حملة وحدات الصندوق. تم تأسیس الصندوق بم

 .یةسوق المالالالصادرة عن ھیئة 
 

الصادر بتاریخ  ۲۰۰٥-۸۳-۲رقم  یةسوق المالالشركة األھلي المالیة تعتبر ھي أمین حفظ الصندوق. وفقاً لقرار ھیئة 
 :یعمل مدیر الصندوق على نشاطات األوراق المالیة التالیةم) ۲۰۰٥یونیو  ۲۸ھـ (۱٤۲٦األول  ىجماد ۲۱

 
 تغطیة متعھدأ) 

 الترتیبب) 
 اإلدارة ج)

 د) تقدیم المشورة
 ھـ) الحفظ

 
الطویل من خالل في أسواق األسھم الخلیجیة والتي تتمتع بسجل یھدف الصندوق إلى تنمیة رأس المال على المدى 

 تتوافق أعمالھا مع أحكام الشریعة اإلسالمیة الصادرة مجلس شریعة الصندوق. جید في الدخل والتدفقات النقدیة
 

ة ئتم الموافقة على أحكام وشروط الصندوق في األصل من مؤسسة النقد العربي السعودي ووافقت علیھا الحقاً ھی
م). باشر الصندوق ۲۰۰۸دیسمبر  ۱٦ھـ (الموافق ۱٤۲۹ذي الحجة  ۱۸السوق المالیة بموجب خطابھا المؤرخ في 

 م.۲۰۱۱أكتوبر  ۳۱نشاطھ في 
 

ـ (الموافق ۱٤۲۷ذي الحجة  ۳بتاریخ  ۲۰۰٦-۲۱۹-۷یخضع الصندوق للوائح وفقا للقرار رقم  ) ۲۰۰٦دیسمبر  ۲٤ھ
شعبان  ۱٦لمجلس إدارة الھیئة العامة لسوق المال الصادر في  ۱/۲۰۱٦/۲۰۱٦كما تم تعدیلھ بموجب القرار رقم 

 ) التي قدمت متطلبات تفصیلیة لجمیع الصنادیق داخل المملكة العربیة السعودیة.۲۰۱٦مایو  ۲۳ھـ (الموافق ۱٤۳۷
 

 األساس المحاسبي -۲
ً للمعاییر الدولیة  ر والمعتمد في المملكة العربیة السعودیة، والمعایی للتقریر الماليتم إعداد ھذه القوائم المالیة وفقا

والمعلومات األخرى الصادرة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین واألحكام المعمول بھا في نظام صنادیق 
 االستثمار الصادرة عن ھیئة السوق المالیة، وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.

 
م وفقاً ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ق بإعداد وعرض القوائم المالیة النظامیة لجمیع الفترات حتى السنة المنتھیة في قام الصندو

والصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین. إن ھذه القوائم المالیة  (سابقا) علیھا المتعارف المحاسبیة لمعاییرل
المعیار و للتقریر الماليم مالیة للصندوق معدة وفقاً للمعاییر الدولیة ھي أول قوائم ۲۰۱۸دیسمبر ۳۱المنتھیة في  لسنةل

 "تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي ألول مرة". ۱الدولي للتقریر المالي 
 

التدفقات النقدیة المالي، األداء المالي والمركز على  للتقریر المالير الدولیة یتم تقدیم شرحاً، لكیفیة تأثیر التحول للمعای
 .۱۳للصندوق والمبینة في إیضاح 

 
 
 



 خلیجي للنمو والدخلصندوق األھلي ال
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف لایر سعودي

 

٦ 
 

 أساس القیاس -۳
 

، تمراریةاالسالمحاسبي ومفھوم  االستحقاقمبدأ  باستخدامعلى أساس التكلفة التاریخیة  تم إعداد ھذه القوائم المالیة
  .: استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة)م۲۰۱۷الخسارة ( أومن خالل الربح  بالقیمة العادلة لمدرجةا االستثمارات باستثناء

  
غیر و المتداولة لتزاماتغیل محددة بوضوح وبالتالي ال یتم عرض الموجودات واالال یوجد لدى الصندوق دورة تش

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

 والنشاطعملة العرض  -٤
 

یعمل فیھا الصندوق  التي للبلد االقتصادیة الرئیسیة العملةة باستخدام قیاس البنود المدرجة في القوائم المالیة األولی یتم
العملة الوظیفیة وعملة العرض  وھي السعودي("العملة الوظیفیة"). یتم عرض ھذه القوائم المالیة األولیة باللایر 

 .الخاصة بالصندوق
 
 التغیرات في شروط وأحكام الصندوق -٥

 
 وش����روط أحكام على التعدیالت بعض بإجراء الص����ندوق مدیر قامم ۲۰۱۸ دیس����مبر ۳۱ في المنتھیة الس����نة خالل

وق المحدثة انظمة الصند. یتعلق التغییر االساسي في الشروط واألحكام بتحدیث المستندات بما یتوافق مع الصندوق
 وتعیین شركة البالد المالیة كمدیر محفظة مستقل.

 
 وقد. الطارئة بالتعدیالت الصندوق مدیر فیھ یبلغم ۲۰۱۸ مارس ۱۲ بتاریخ المال سوق ھیئة إلى خطاب إرسال تم

 ۲۲الش�������روط واألحكام حیز التنفیذ في  ھذه دخلتم. ۲۰۱۸ مارس ۱۲ بتاریخ بخطاب الوحدات حاملي كذلك ابلغ
 م.۲۰۱۸مارس 

 
 وتم .المالیة االھلي شركة إدارة بمجلس المتعلقة الفقرة وغیر التفاھم مذكرة معلومات بتحدیث الصندوق مدیر قام

 الوحدات حاملي إبالغ وتمم ۲۰۱۸ نوفمبر ۲۷ بتاریخ المال سوق لھیئة موجھ خطاب في التحدیثات ھذه عن االبالغ
 .م۲۰۱۸ دیسمبر ۱۰ في التنفیذ حیز التحدیثات ھذهم.  دخلت ۲۰۱۸نوفمبر  ۲۹بتاریخ  بخطاب كذلك

 
 األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة -٦

 
إن إعداد قائمة المركز المالي یتطلب من اإلدارة القیام بإصدار أحكام وتقدیرات وافتراضات والتي تؤثر في تطبیق 

 واإلیرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلیة عن لتزاماتالمحاسبیة للمبالغ المبینة للموجودات واالالسیاسات 
تتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات الھامة على أساس مستمر. یتم االعتراف بالتعدیالت على ھذه التقدیرات. 

 التقدیرات وفي أي فترات مستقبلیة متأثرة.التقدیرات المحاسبیة في الفترة التي یتم فیھا مراجعة 
 
 تقدیر القیمة العادلة   )أ

ن في معاملة منظمة بی ما أو دفعة عند نقل التزام ماالقیمة العادلة ھي السعر الذي یمكن استالمھ عند بیع أصل 
المشاركین في السوق في تاریخ القیاس. یستند قیاس القیمة العادلة على افتراض أن المعاملة لبیع األصل أو 

 تتم إما:  االلتزامتحویل 
 
 في السوق الرئیسیة المتاحة للوصول ألصل أو التزام أو •
 لتزاماتاال أو للموجودات فائدةفي حالة عدم وجود سوق رئیسیة، في السوق األكثر  •



 خلیجي للنمو والدخلصندوق األھلي ال
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف لایر سعودي

 

۷ 
 

 (تابع) والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة األحكام    -٦
 
 (تابع) العادلة القیمة تقدیر)  أ

السعر المدرج في سوق نشط لتلك األداة. یعتبر  باستخدامعندما یكون متاًحا، یقیس الصندوق القیمة العادلة لألداة 
بتكرار وحجم كافیین لتقدیم معلومات التسعیر على أساس مستمر.  االلتزامًطا إذا تمت معامالت األصل أو السوق نش

 .، ألن ھذا السعر معقول تقریبًا لسعر الخروجیقیس الصندوق األدوات المدرجة في سوق نشط بسعر متوسط
 

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

 .إعداد التقاریر التي حدث خاللھا التغییر سنةنھایة  العادلة في
 

 :یلي كما ھي العادلة للقیمة الھرمي التسلسل مستویات إن
 
التي یمكن  ماثلةالم لتزاماتأو اال للموجودات: أسعار السوق (غیر المعدلة) في األسواق النشطة ۱المستوى  •

 للكیان الوصول إلیھا في تاریخ القیاس
 مالحظتھا یمكن والتي األول المستوى تحت إدراجھا تم التي: المدخالت بخالف األسعار المدرجة ۲المستوى  •

 .مباشرة غیر أو مباشرة بطریقة لتزاماتواال للموجودات
 .لتزاماتللموجودات واال غیر ملحوظة مدخالت: ۳المستوى  •

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

. خالل السنة، لم یكن ھنالك أي تغیر في القیمة العادلة الستثمارات القیمة العادلة من خالل قائمة ۱في المستوى 
وتوزیعات األرباح المدینة واألرصدة  رى مثل النقد وما في حكمھ،الربح أو الخسارة. تعتبر األدوات المالیة ألخ

 الدائنة األخرى، القیم الدفتریة ھي تقریب معقول للقیمة العادلة. 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة -۷
 

إن السیاسات المحاسبیة الرئیسیة المطبقة في إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة مبینة أدناه. وقد تم تطبیق ھذه السیاسات 
خالف ذلك. عندما تكون السیاسات قابلة للتطبیق فقط بعد أو  یذكرما لم  المعروضة،بشكل ثابت على جمیع الفترات 

 .تم تحدید ھذه السیاسات بشكل خاص ،م۲۰۱۸ینایر  ۱قبل 
 

 حكمھ وما فينقد  ۷-۱
البنك واالستثمارات قصیرة األجل ذات السیولة العالیة والتي یمكن تحویلھا  لدىحكمھ؛ النقد  وما فيیشتمل النقد 

حكمھ  ما فيوالنقد یتضمن والتي تكون عرضة لمخاطر ضئیلة للتغیرات في القیمة.  محددهبسھولة إلى مبالغ نقدیة 
 .بنكیة أرصدة

 
 مدینة أرصدة ۷-۲

التجاریة  المدینة رصدةالمدینة التجاریة وأوراق الدین المصدرة مبدئیاً عند نشأتھا. یتم قیاس األ رصدةیتم إثبات األ
. یتم قیاس يلالفعالعمولة  معدلبدون مكون تمویل كبیر مبدئیاً بسعر المعاملة وبعد ذلك بالتكلفة المطفأة باستخدام 

المدینة  ةرصدالمدینة دائًما بمبلغ یعادل خسائر االئتمان المتوقعة مدى الحیاة. یتم قیاس األ رصدةمخصص خسارة األ
 التجاریة بدون مكون تمویل كبیر مبدئیًا بسعر المعاملة.

 
 



 خلیجي للنمو والدخلصندوق األھلي ال
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف لایر سعودي

 

۸ 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)   -۷
 
 أدوات مالیة ۷-۳

 .مالیة التزاماتاألدوات المالیة موجودات وتضم 
 

 أرصدة، وأو الخسارةبالقیمة من خالل الربح  درجة، استثمارات متتكون الموجودات المالیة من نقد وما في حكمھ
 أرصدة دائنة أخرى.من المالیة  لتزاماتوتتكون اال .أخرى مدینة

 
 (سابقا) علیھا المتعارف المحاسبیة معاییرالالسیاسات المحاسبیة بموجب  ۷-۳-۱
 

 المحاسبیة اییرمعلاالمالیة متوافقة ما بین  لتزاماتإن اإلرشادات المحاسبیة فیما یتعلق باإلثبات األولي للموجودات واال
 . وھذا كما یلي:۹للتقریر المالي  الدولي یاروالمع (سابقا) علیھا المتعارف

 
 أ) االعتراف األولي والقیاس

 
المالیة عندما تصبح المنشأة طرفًا في األحكام التعاقدیة لألداة. یسجل  لتزاماتیتم االعتراف بالموجودات واال

 الصندوق االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة في "یوم التداول".
 

 المالیة بالقیمة العادلة بالزیادة أو النقص. یتم لتزاماتیقیس الصندوق الموجودات المالیة أو االعند اإلثبات األولي، 
المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  لتزاماتإدراج تكالیف معامالت الموجودات المالیة واال

بعد االعتراف االولي، یتم قیاس االستثمارات المحتفظ بھا للمتاجرة  ویتم تسجیلھا كمصروف في قائمة الدخل الشامل.
 بالقیمة العادلة ویتم إثبات أي تغیر في القیمة العادلة في قائمة الدخل الشامل للفترة التي تنشأ فیھا.

 
 التصنیفب) 

 
المالیة على النحو  م، قام الصندوق بتصنیف الموجودات۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱بالنسبة للفترات المالیة المنتھیة في 

 التالي:
 

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

 التي ینشأ فیھا. سنةعن التغیر في القیمة العادلة ضمن قائمة الدخل الشامل في ال
 
 
 
 
 
 
 



 خلیجي للنمو والدخلصندوق األھلي ال
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف لایر سعودي

 

۹ 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)   -۷
 

 أدوات مالیة (تابع) ۷-۳
 

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

 "األدوات المالیة" الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة ۹قم  تقریر المالياعتمد الصندوق المعیار الدولي لل
م، والذي أدى إلى تغییرات في السیاسات المحاسبیة والتعدیالت ۲۰۱۸ینایر  ۱مع تاریخ التحول في  م۲۰۱٤في یولیو 

 على المبالغ المعترف بھا سابقاً في القوائم المالیة.
 

(إیضاح  ۱ لتقریر الماليوالمعیار الدولي ل ۹ تقریر الماليم االنتقالیة في المعیار الدولي للوفقًا لما تسمح بھ األحكا
(أ))، اختار الصندوق عدم إعادة عرض أرقام المقارنة. تم إدراج أي تعدیالت على القیم الدفتریة للموجودات  ۱۳
 .الحالیة سنةاالفتتاحي للالملكیة لحملة الوحدات  حقوقالمالیة في تاریخ االنتقال في رصید  لتزاماتواال

 
 أ) تصنیف الموجودات المالیة

 
 یصنف الصندوق موجوداتھ المالیة كقیمة عادلة من خالل الربح أو الخسارة.

 
 :یتم شرحھا أدناه إن متطلبات التصنیف ألدوات الملكیة

 
 أدوات حقوق الملكیة

تعریف حقوق الملكیة من وجھة نظر المصدر؛ وھي تلك األدوات التي ال أدوات حقوق الملكیة ھي أدوات تستوفي 
 تحتوي على التزام تعاقدي بالدفع، ودلیل ذلك وجود حصة متبقیة في حقوق ملكیة المصدر.

 
یقوم الصندوق بعد ذلك بقیاس جمیع االستثمارات في حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، 

ن االستثمارات في حقوق الملكیة بالقیمة العادلة م وقیاسباستثناء عندما یختار مدیر الصندوق، عند اإلثبات األولي، 
والخسائر بالقیمة العادلة في قائمة الدخل  األرباحیتم إثبات  خالل الدخل الشامل اآلخر. عند اختیار ذلك الوسم،

الشامل اآلخر وال یتم إعادة تصنیفھا الحقًا إلى قائمة الربح أو الخسارة، بما في ذلك عند البیع. ال یتم اإلفصاح عن 
ي القیمة ففي القیمة) بشكل منفصل عن التغیرات األخرى  االنخفاضخسائر االنخفاض في القیمة (وعكس خسائر 

العادلة. یتم إثبات توزیعات األرباح عندما تمثل عائد على ھذه االستثمارات في قائمة الربح أو الخسارة عندما یتم 
 .دفعاتتحدید حق الصندوق في استالم ال

 
 استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح او الخسارة عند  یتم تصنیف االستثمارات في ھذه الفئة على أنھا
 دیرماإلثبات األولي. قد یتم وسم االستثمار كاستثمار مدرج بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة من قبل 

أحیانًا  ھفي حالة یزید أو یقلص بشكل جوھري عدم اتساق اإلثبات أو االعتراف بشكل متناقض (یشار إلی الصندوق
أو االعتراف باألرباح والخسائر على  لتزاماتباسم "عدم تماثل محاسبي") والذي ینشأ من قیاس الموجودات أو اال

المالیة أو كلیھما ویتم تقویم أدائھا على  لتزاماتأسس مختلفة. أو تتم إدارة مجموعة من الموجودات المالیة أو اال
 ندوقصووفقاً إلدارة الخاطر او االستراتیجیة االستثمار الموثقة، ویتم توفیر المعلومات حول الأساس القیمة العادلة، 

 داخلیًا على ھذا األساس لموظفین اإلدارة العلیا. 
 
 
 
 



 خلیجي للنمو والدخلصندوق األھلي ال
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف لایر سعودي

 

۱۰ 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)   -۷
 
 أدوات مالیة ۷-۳
 
 (تابع) ۹ المالي تقریرالتغیرات في السیاسات المحاسبیة بموجب المعیار الدولي لل ۷-۳-۲
 

 أ) تصنیف الموجودات المالیة (تابع)
 

 لیھا (سابقاً)للمعاییر المحاسبیة المتعارف عتتم مقارنة التغیر في فئة القیاس والقیمة الدفتریة للموجودات المالیة وفقًا 
 على النحو التالي: م۲۰۱۸ینایر  ۱في  ۹ر الدولي للتقریر المالي یاوالمع

 
 ۹المعیار الدولي للتقریر المالي  المحاسبیة المتعارف علیھا (سابقاً)لمعاییر ا 
 القیمة الدفتریة فئة القیاس القیمة الدفتریة فئة القیاس 

     الموجودات المالیة
     

ستثمارات محتفظ ا
 بھا للمتاجرة 

القیمة العادلة من خالل 
الربح أو الخسارة 

 ۹٦٫۲۱۱ (محتفظ بھا للمتاجرة)
القیمة العادلة من خالل 

 ۹٦٫۲۱۱ أو الخسارةالربح 
 

ال توجد أي تغییرات على التصنیف  ال توجد أي تغییرات في الموجودات المالیة عدا عن المذكورة في الجدول أعاله.
 المالیة. لتزاماتوالقیاس لال

 
لمعیار مقارنة مع ا المتعارف علیھا (سابقاً)المحاسبیة لمعاییر لب) التسویة بین أرصدة قائمة المركز المالي وفقا 

 ۹لتقریر المالي لالدولي 
 

أجرى الصندوق تحلیالً مفصالً لنماذج أعمالھ إلدارة الموجودات المالیة وتحلیل خصائص التدفقات النقدیة الخاصة 
للحصول على معلومات أكثر تفصیالً فیما یتعلق بمتطلبات التصنیف  )أ( ۲-۳-۷ بھ. یرجى الرجوع إلى اإلیضاح

 .۹ لتقریر الماليالجدیدة للمعیار الدولي ل
 

 لمعاییرلیقوم الجدول التالي بالتسویة بین القیم الدفتریة للموجودات المالیة، من تصنیفھا السابق وفئة قیاسھا وفقًا 
القیاس الجدیدة الخاصة بھا عند التحول إلى المعیار الدولي للتقریر إلى فئات  (سابقا) علیھا المتعارف المحاسبیة

 المالیة. لتزاماتم. لم تكن ھناك تغییرات في تصنیف وقیاس اال۲۰۱۸ینایر  ۱في  ۹المالي 
 
المحاسبیة المعاییر   

المتعارف علیھا 
 (سابقاً)

 ۳۱القیمة الدفتریة 
 إعادة قیاس إعادة تصنیف م۲۰۱۷دیسمبر 

المعیار الدولي 
 ۹للتقریر المالي 
 ۱القیمة الدفتریة 

 م۲۰۱۸ینایر 
     
 -- -- )۹٦٫۲۱۱( ۹٦٫۲۱۱ ستثمارات محتفظ بھا للمتاجرةا
بالقیمة  درجةمستثمارات ا

العادلة من خالل الربح أو 
 ۹٦,۲۱۱ -- ۹٦,۲۱۱ -- الخسارة

 



 خلیجي للنمو والدخلصندوق األھلي ال
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف لایر سعودي

 

۱۱ 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)   -۷
 

 اإلثباتإلغاء  ٤-۷
یتم إلغاء اإلثبات للموجودات المالیة، أو جزء منھا، عندما تنتھي صالحیة الحقوق التعاقدیة الستالم التدفقات النقدیة 

) ال یقوم ۲) یقوم الصندوق بتحویل جمیع مخاطر ومزایا الملكیة، أو (۱من الموجودات، أو عندما یتم تحویلھا وإما (
مخاطر ومزایا الملكیة إلى حد كبیر، ولم یحتفظ الصندوق بالسیطرة. عند استبعاد الصندوق بنقل أو االحتفاظ بجمیع 

 .الموجودات المالیة، یتم إثبات الفرق بین القیمة الدفتریة لألصل والمبلغ المستلم في قائمة الدخل الشامل

 

 المالیة لتزاماتاال ٥-۷

ح أو مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الرب التزاماتھ المالیة بالتكلفة المطفأة ما لم یكن لدیھ التزاماتیصنف الصندوق 
المالیة عندما یتم الوفاء بااللتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو  لتزاماتالخسارة. یقوم الصندوق بإلغاء اإلثبات اال

 انقضاؤه. 

 

 المقاصة ٦-۷

المالیة ویدرج المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي فقط عند  لتزاماتین مبالغ الموجودات واالیتم إجراء مقاصة ب
وجود حق نظامي ملزم إلجراء مقاصة لتلك المبالغ المدرجة وكذلك عندما یكون لدى الشركة نیة لتسویتھا على 

 احد. في آن و لتزاماتأساس الصافي أو بیع الموجودات لتسدید اال

 

 دائنة أخرى أرصدةالمستحقات و ۷-۷

ً الدائنة األخرى مبدئیًا بالقیمة العادلة ویتم قیاسھا  رصدةیتم إثبات المصروفات المستحقة واأل تكلفة المطفأة بال الحقا
 .الفعلي العمولةباستخدام طریقة معدل 

 

 المخصصات ۷-۸

ألحداث سابقة أن لدى الصندوق التزام حالي قانوني أو تعاقدي یمكن تقدیر یتم االعتراف بالمخصص إذا ظھر نتیجة 
مبلغھ بشكل موثوق ومن المحتمل أن یتطلب تدفقات خارجة لمنافع اقتصادیة لتسویة ھذا االلتزام ویمكن إجراء تقدیر 

 موثوق للمبلغ المدفوع. ال یتم إثبات المخصص لخسارة التشغیل المستقبلیة.

 

  كیة للوحدة الواحدةحقوق المل ۷-۹

الصندوق مفتوح لالشتراك واسترداد الوحدات في كل یوم عمل سعودي. یتم احتساب حقوق الملكیة للموجودات لكل 
وحدة بقسمة حقوق الملكیة للموجودات العائدة إلى مالكي الوحدات المدرجة في قائمة المركز المالي على عدد 

 .السنة الوحدات القائمة في نھایة
 
  الوحدات القائمة ۷-۱۰

مالیة او حقوق أدوات حقوق الملكیة وذلك تبعاً لمضمون  التزاماتصنف الصندوق االدوات المالیة الصادرة ك
 الشروط التعاقدیة لألدوات.

 



 خلیجي للنمو والدخلصندوق األھلي ال
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف لایر سعودي

 

۱۲ 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)    -۷
 
 (تابع) الوحدات القائمة ۷-۱۰

عند تصفیة الصندوق، یمنح حملة الوحدات صافي الموجودات المتبقیة.  لدى الصندوق وحدات قابلة لالسترداد قائمة.
ً للشروط واألحكام. تعطي الوحدات القابلة لالسترداد المستثمرین حق المطالبة بالنقد  ویتم تصنیفھا بالتساوي وفقا

صفیة تبقیمة تتناسب مع حصة المستثمر في صافي موجودات الصندوق في كل تاریخ استرداد وأیًضا في حال 
 الصندوق.

 
یصنف الصندوق وحداتھ القابلة لالسترداد كأداة حقوق ملكیة إذا كانت الوحدات القابلة لالسترداد تشتمل على جمیع 

 المیزات التالیة:
 
 .دوقلصنا تصفیة حالة في دوقلصنا ولصأ صافي نم تناسبیة بحصة كللمال یسمح •
 األخرى. الصك في فئة األدوات التي تخضع لجمیع فئات األدوات •
 .جمیع األدوات المالیة في صنف األدوات التي تخضع لجمیع فئات األدوات األخرى لھا سمات متطابقة •
ال یتضمن الصك أي التزام تعاقدي بتسلیم نقد أو أي أصل مالي آخر غیر حقوق المالك في األسھم التناسبیة  •

 .الصندوق موجوداتلصافي 
المتوقعة المنسوبة إلى األدوات على مدى عمر األداة إلى حد كبیر على األرباح یستند إجمالي التدفقات النقدیة  •

أو الخسائر والتغیر في صافي الموجودات المعترف بھا أو التغیر في القیمة العادلة لصافي الموجودات المعترف 
  على مدى عمر األداة. بھا وغیر المعترف بھا للصندوق

 
اثبات التكالیف اإلضافیة العائدة مباشرة إلى استرداد أو إصدار وحدات قابلة لالسترداد مباشرة إلى حقوق الملكیة  یتم

 ویتم تسجیلھا كخصم من المتحصالت أو جزء من تكلفة االستحواذ.
 
 الضرائب / الزكاة ۷-۱۱

ھذه القوائم  فيلھذا االلتزام  مخصصإدراج أي  یتم العلى مالكي الوحدات، بالتالي  املتزھي ا كاةلز/ ا ئبالضرإن ا
 المالیة. 

 
 االعتراف باإلیرادات ۷-۱۲

یتم إثبات اإلیرادات إلى الحد الذي یكون فیھ من المحتمل تدفق المنافع االقتصادیة إلى الصندوق ویمكن قیاس 
، قیمة العادلة للمقابل المستلماإلیرادات بصورة موثوق بھا، بغض النظر عن موعد السداد. یتم قیاس اإلیرادات بال

 باستثناء الضرائب والخصومات.
 

یتم االعتراف باألرباح والخسائر المحققة من االستثمارات المباعة على أساس متوسط التكلفة. أما توزیعات األرباح 
الفرق بین  النقص فيیتم إثبات الزیادة أو  فیتم االعتراف بھا في قائمة الدخل الشامل عندما یحق للصندوق استالمھا.

 لشامل.ا التكلفة والقیمة السوقیة لمحفظة استثمارات الصندوق كتغیرات في القیمة العادلة لالستثمارات في قائمة الدخل
 

 م۲۰۱۸ینایر  ۱، اعتباًرا من  ۱٥بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي 
محاسبة عن اإلیرادات الناتجة عن العقود مع العمالء نموذًجا واحدا شامل لل ۱٥ تقریر الماليیحدد المعیار الدولي لل

ویحل محل التوجیھ الحالي للمحاسبة عن اإلیرادات، والذي یوجد حالیًا في العدید من المعاییر والتفسیرات ضمن 
ة لم ینتج عنھ أي تغییر في السیاس ۱٥ تقریر المالي. إن تطبیق المعیار الدولي للتقریر الماليالمعاییر الدولیة لل

 .المحاسبیة للصندوق



 خلیجي للنمو والدخلصندوق األھلي ال
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف لایر سعودي

 

۱۳ 
 

 النقد وما في حكمھ -۸
 

 .محليیتمثل في األرصدة البنكیة المحتفظ بھا لدى بنك 
 
  استثمارات -۹

 
 أو الخسارة/الربح بالقیمة العادلة من خالل  درجةم استثمارات

 استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة
 

 ھاب محتفظ استثمارات أنھا على(مصنفة  الخسارةأو بالقیمة العادلة من خالل الربح  درجةالم مكونات االستثمارات
 حسب القطاع ملخصة فیما یلي:  (سابقا)) علیھا المتفق المحاسبیة السیاسات تحت للمتاجرة

 م۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱ 

 القطاع 
من قیمة  %

 القیمة العادلة التكلفة االستثمار اإلجمالیة
    

 ۳۷٬۳۹۸ ۲۹٬۳۱۹ ۳۹٫٥۷ خدمات مصرفیة ومالیة
 ۲٦٬۳۹۱ ۲۰٬۸۹۱ ۲۷٫۹۳ صناعات بتروكیماویة

 ۱۰٬۳٤٦ ۸٬۹۹٤ ۱۰٫۹٥ التجزئة
 ۷٬٦۷٤ ٤٬٥۹۳ ۸٫۱۲ االتصاالت وتقنیة المعلومات

 ٤٬۸۱٤ ۷٬۲٦۳ ٥٫۰۹ العقاري التطویر
 ۳٬۷٤۲ ۳٬۹۸٤ ۳٫۹٦ مواد غذائیة وزراعة

 ۳٬۳٤۹ ۳٬۰۳۱ ۳٫٥٤ المواصالت

 ۷۹۲ ۱٬۰۰۰ ۰٫۸٤ أخرى

 ۱۰۰ ۷۹٬۰۷٥ ۹٤٬٥۰٦ 

 
 م ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ 

 القطاع 
من قیمة  %

 القیمة العادلة التكلفة االستثمار اإلجمالیة
    

 ۳۰,٥٥۷ ۲٥,٥۰۳ ۳۱٫۷٦ صناعات بتروكیماویة
 ۲٤,۲۲۸ ۲۱,٤۷٥ ۲٥٫۱۸ خدمات مصرفیة ومالیة

 ۱٤,٤٥۲ ۱٦,۸٤۸ ۱٥٫۰۲ التطویر العقاري
 ۷,٦٥٦ ۷,٦۹۲ ۷٫۹٦ التجزئة

 ۷,۲۹۱ ۸,۳۲٥ ۷٫٥۸ مواد غذائیة
 ٦,۲۱٥ ٤,۹۷۷ ٦٫٤٦ االتصاالت وتقنیة المعلومات

 ۳,٥۰۳ ۳,۹۳۸ ۳٫٦٤ الطاقة والخدمات
 ۱,۳۰۹ ۱,۱۳۷ ۱٫۳٦ المواصالت

 ۱,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۱٫۰٤ أخرى
    
   ۱۰۰ ۹۰,۸۹٥ ۹٦,۲۱۱ 



 خلیجي للنمو والدخلصندوق األھلي ال
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف لایر سعودي

 

۱٤ 
 

 (تابع) استثمارات   -۹
 

 بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة / درجةم
 استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة (تابع)

 
 م۲۰۱۷ینایر  ۱ 

 القطاع 

من قیمة  %
 القیمة العادلة التكلفة اإلجمالیة االستثمار

    
    

  ٤۲,۳۹٤   ۳۷,۳۸٤   ۳٥٫۱٦  صناعات بتروكیماویة
  ۲٥,۱۱۹   ۲۳,۸۹٦   ۲۰٫۸۳  خدمات مصرفیة ومالیة

  ۱٥,۳٦٥   ۱٥,۰۲٥   ۱۲٫۷٤  قطاع النقل
  ۱۳,۲۲۱   ۱٥,۷۰٦   ۱۰٫۹۷  التجزئة

  ۱۱,۳۱۸   ۸,۳۹۱   ۹٫۳۹  االتصاالت وتقنیة المعلومات
  ٦,۲۹۱   ۷,۳٤۷   ٥٫۲۲  مواد غذائیة وزراعة

  ٤,۰۹٥   ۳,۹۸٦   ۳٫٤۰  التطویر العقاري
  ۲,۷٥۹   ۲,۷۷۳   ۲٫۲۹  الطاقة والخدمات

    

  ۱۰۰  ۱۱٤,٥۰۸   ۱۲۰,٥٦۲  

 
 معامالتوحدات    -۱۰

 
للسنة المنتھیة  

 دیسمبر ۳۱في 
 م۲۰۱۸

للسنة المنتھیة في  
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۷
    

 ۱۰۷٬۷۸۲  ۸٤٬٦۳۷  السنةالوحدات في بدایة 
    

 ۲٬۰٦۲  ۲٬۲٥۱ الوحدات المباعة 
 (۲٥٬۲۰۷)  (۱۰٬۸۸۳) الوحدات المستردة

    
 (۲۳٬۱٤٥)  (۸٬٦۳۲)  السنةصافي الزیادة في الوحدات خالل 

 ۸٤٬٦۳۷  ۷٦٬۰۰٥ خر المدة آالوحدات في 

 
 ) من وحدات الصندوق.%۱۹٫۹م: ۲۰۱۷( %۲۲م، فإن أكبر خمس حملة وحدات یمثلوا ۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱كما في 

 



 خلیجي للنمو والدخلصندوق األھلي ال
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف لایر سعودي

 

۱٥ 
 

 أرصدة أطراف ذات عالقةمعامالت و -۱۱

 

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

 

 طبیعة العالقة الطرف ذو العالقة

 مدیر الصندوق شركة األھلي المالیة

 شریك لمدیر الصندوق  البنك األھلي التجاري

   

 أتعاب إداریة ومصروفات أخرى
یدار الصندوق من قبل مدیر الصندوق. یحتسب الصندوق أتعاب إدارة بشكل یومي مقابل ھذه الخدمات حسبما یحدده 

في السنة من صافي موجودات الصندوق  %۱٫۸٥مدیر الصندوق، بحیث ال تتجاوز المعدل األقصى السنوي بواقع 
 الیومي كما ھو منصوص علیھ في أحكام وشروط الصندوق.

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

في السنة من صافي موجودات  %۱٫٥ق على نسبة المصروفات الذي یستطیع مدیر الصندوق استرداده من الصندو
لفعلیة االصندوق في أیام التقییم المعنیة. تم استرداد ھذه المصروفات من قبل مدیر الصندوق على أساس قیمتھا 

 حضانة الحفظ التي یتحملھا مدیر الصندوق. باستثناء
 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة
دخل الصندوق في المعامالت التالیة مع األطراف ذات العالقة في سیاق األعمال االعتیادیة. تم تنفیذ  ،خالل السنة

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 بلغ المعامالتم طبیعة المعامالت الطرف ذو العالقة
 قیمة وحدات محتفظ بھا كما في

    دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱۷ م۲۰۱۸ م۲۰۱۷ م۲۰۱۸  
      

   ۲٬۰۳۹ ۱٬۸۸۸ أتعاب إدارة شركة األھلي المالیة
مصروفات  

مدفوعة بالنیابة 
 -- -- ۱۳۰ ۲٥۸ عن الصندوق



 خلیجي للنمو والدخلصندوق األھلي ال
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف لایر سعودي

 

۱٦ 
 

 إدارة المخاطر المالیة -۱۲
 

 عوامل المخاطر المالیة ۱۲-۱
 

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

 
یتحمل مدیر الصندوق مسؤولیة تحدید ومراقبة المخاطر. یشرف مجلس إدارة الصندوق على مدیر الصندوق وھو 

 .مسؤول في النھایة عن اإلدارة العامة للصندوق
 

على أساس الحدود الموضوعة من قبل مجلس إدارة الصندوق.  المراقبة والتحكم في المقام األولتحدید مخاطر یتم 
لمخاطر ل تحملھو ،أعمالھ العامة استراتیجیاتط واألحكام الخاصة بھ التي تحدد یحتوي الصندوق على وثیقة الشرو

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

 مخاطر السوق ۱۲-۱-۱
 

 أ) مخاطر صرف العمالت األجنبیة
 

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

 
المالیة للصندوق بعمالت غیر العملة المستخدمة. وبناًء على ذلك، قد تتأثر قیمة  لتزاماتیتم تحدید الموجودات واال

تقلبات في أسعار العمالت. یوضح الجدول التالي محفظة الصندوق بشكل إیجابي أو غیر موات بسبب ال موجودات
 :استثمارات الصندوق حسب عملتھ

 

 
 ب) مخاطر أسعار الفائدة

 

تتمثل مخاطر أسعار الفائدة في مخاطر تقلب قیمة التدفقات النقدیة المستقبلیة لألداة المالیة أو القیمة العادلة لألدوات 
 المالیة للقسیمة الثابتة بسبب التغیرات في أسعار عمولة السوق.

 
 ائدة.أسعار الف وبالتالي فأن الصندوق غیر معرض لمخاطرجمیع موجودات والتزامات الصندوق غیر محملة بفائدة 

 م۲۰۱۷ینایر  ۱ م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ البلد العملة
إجمالي  %  

 االستثمارات
إجمالي  % القیمة العادلة

 االستثمارات
إجمالي  % القیمة العادلة

 االستثمارات
 القیمة العادلة

اللایر 
 ۸٥٬۲۲۰ ۷۰٫٦۹ ۷۳٬۸۸٤ ۷٦٫۷۹ ۷٤٬۹۹٤ ۷۹٫۳٥ السعودیة السعودي

درھم 
 اإلمارات إماراتي

۱۰٫۲۲ ۹٬٦٥۹ ٤٫٦۸ ٤٬٤۹٥ ۱۳٫۱٥ ۱٥٬۸٤۹ 

 ۲۹۱ ۰٫۲٤ ۱۷٬۸۳۲ ۱۸٫٥۳ ۹٬۸٥۳ ۱۰٫٤۳ الكویت دینار كویتي
اللایر 

 ۱۹٬۲۰۲ ۱٥٫۹۳ -- -- -- -- قطر القطري
  ۱۰۰ ۹٤٬٥۰٦ ۱۰۰ ۹٦٬۲۱۱ ۱۰۰ ۱۲۰٬٥٦۲ 



 خلیجي للنمو والدخلصندوق األھلي ال
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف لایر سعودي

 

۱۷ 
 

 المخاطر المالیة (تابع) إدارة -۱۲
 

 ) مخاطر األسعارج
نتیجة لتغیر أسعار السوق، سواء كانت تلك التغیرات نتیجة لعوامل مرتبطة  مالیة أداةتتمثل في مخاطر تذبذب قیمة 

تنشأ مخاطر السعر بشكل  باألداة أو الجھة المصدرة لألداة أو عوامل تؤثر على جمیع األدوات المتداولة في السوق.
قرب  اقب الصندوق عنأساسي من عدم الیقین بشأن أسعار األدوات المالیة المستقبلیة التي یمتلكھا الصندوق. یر

 ألسھم.الدى الصندوق استثمارات في  ،حركة أسعار استثماراتھ في األدوات المالیة. وفقاً لتاریخ قائمة المركز المالي
 

 فیما یلي سیاسة الصندوق الخاصة بتركیز محفظة االستثمار
 

(نتیجة للتغیر في القیمة العادلة لالستثمارات) بسبب تغیر محتمل معقول في صافي  حقوق الملكیةإن التأثیر على 
 :مع جمیع المتغیرات األخرى المحتفظ بھا ثوابت ھي كما یلي ،لصندوق االستثمار موجوداتقیمة ال

 
 مخاطر االئتمان ۱۲-۱-۲

ھي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماتھ مما یتسبب في خسائر مالیة للطرف اآلخر. 
الحد من التعامل مع بعض ، االئتمانیة المخاطرمن خالل مراقبة  یھدف مدیر الصندوق إلدارة مخاطر االئتمان

األطراف، والتقییم المستمر للكفاءة المالیة لبعض األطراف. في تاریخ قائمة المركز المالي، یتعرض الصندوق 
لمخاطر االئتمان متمثلة في القیمة الدفتریة للنقد وما في حكمھ والذي یتمثل في النقد لدى البنوك المودع لدى بنوك 

 .أخرى مدینة وأرصدة رتفعمحلیة ذات تصنیف ائتماني م
 

 مخاطر السیولة ۱۲-۱-۳
مخاطر السیولة ھي المخاطر المتمثلة في عدم قدرة الصندوق على تولید موارد نقدیة كافیة لتسویة التزاماتھ بالكامل 

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

الصندوق على االكتتاب في الوحدات واستردادھا في كل یوم عمل سعودي، ومن ثم، فإنھا تنص شروط وأحكام 
تتعرض لمخاطر السیولة الخاصة باسترداد أموال حملة األسھم في ھذه األیام. یقوم مدیر الصندوق بمراقبة متطلبات 

إما من خالل االشتراكات الجدیدة  السیولة من خالل التأكد من توفر أموال كافیة للوفاء بأي التزامات عند نشوئھا،
یرة أخذ قروض قص أو تصفیة محفظة االستثمار أو عن طریق تسھیالت قصیرة األجل حصل علیھا مدیر الصندوق.

  األجل من مدیر الصندوق.
التي یتوقع أن تكون قادرة على تصفیتھا یدیر الصندوق مخاطر السیولة من خالل االستثمار في األوراق المالیة 

 خالل فترة زمنیة قصیرة.
 

 مخاطر التشغیل ٤-۱۲-۱
ھي مخاطر الخسارة المباشرة أو غیر المباشرة الناتجة عن مجموعة متنوعة من األسباب  إن مخاطر التشغیل

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

 .المتطلبات القانونیة والتنظیمیة
 

 م۲۰۱۷ینایر  ۱ م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ م۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱ 
       

 ۱۲,۰٥٦± ٪۱۰± ۹,٦۲۱± ٪۱۰± ۹٬٤٥۱± ٪۱۰± التأثیر على حقوق الملكیة



 خلیجي للنمو والدخلصندوق األھلي ال
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف لایر سعودي

 

۱۸ 
 

 المخاطر المالیة (تابع) إدارة -۱۲
 

 عوامل المخاطر المالیة (تابع) ۱۲-۱
 

 مخاطر التشغیل (تابع) ٤-۱۲-۱
 

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

 
إن المسؤولیة الرئیسیة عن تطویر وتنفیذ الرقابة على المخاطر التشغیلیة تقع على عاتق مجلس إدارة الصندوق. یتم 

ة المخاطر التشغیلیة، والذي یشمل الضوابط والعملیات لدى دعم ھذه المسئولیة عن طریق تطویر المعیار العام إلدار
 :مقدمي الخدمة وإنشاء مستویات الخدمة مع مقدمي الخدمة، في المجاالت التالیة

 

 توثیق الضوابط واإلجراءات -

 متطلبات ل -

 والمسؤولیات؛الفصل المالئم بین الواجبات بین مختلف الوظائف واألدوار  •

 و المعامالت؛التوفیق ورصد  •
 التقییم الدوري للمخاطر التشغیلیة التي تواجھھا، •

 المحددة؛كفایة الضوابط واإلجراءات لمعالجة المخاطر  -

 األخرى؛االمتثال للمتطلبات التنظیمیة والمتطلبات القانونیة  -

 الطوارئ؛تطویر خطط  -

 المھني؛التدریب والتطویر  -

 و األعمال؛المعاییر األخالقیة ومعاییر  -
 في ذلك التأمین إذا كان ذلك فعاالً.تخفیف المخاطر، بما  -

 
 للمرة األولى للتقریر الماليتبني المعاییر الدولیة  -۱۳

 
 للتقریر المالي الدولیةیر ایھذه أول قوائم مالیة للصندوق یتم إعدادھا وفقاً للمع فإن، ۲كما ھو موضح في ایضاح 

والمعاییر والمعلومات األخرى الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین  ،في المملكة العربیة السعودیة ةالمعتمد
 القانونیین.

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

م، وھو (تاریخ تحویل الصندوق إلى المعاییر ۲۰۱۷ینایر  ۱إعداد قائمة المركز المالي االفتتاحیة للصندوق في 
 ).للتقریر الماليالدولیة 

 
الغ ، وبموجب ھذه المعاییر، قام الصندوق بتعدیل المبللتقریر الماليعند إعدادھا للقوائم المالیة وفقًا للمعاییر الدولیة 

ات التالیة . تتناول اإلیضاح(سابقا) علیھا المتعارف المحاسبیة لمعاییرلالمدرجة سابقًا في القوائم المالیة المعدة وفقًا 
لى إلى المعاییر الدولیة للتقریر المالي ع (سابقا) علیھا المتعارف المحاسبیة المعاییرشرًحا لمدى تأثیر التحول من 

 المركز المالي للشركة وأدائھا المالي.
 



 خلیجي للنمو والدخلصندوق األھلي ال
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف لایر سعودي

 

۱۹ 
 

 للمرة األولى (تابع) للتقریر الماليتبني المعاییر الدولیة   -۱۳
 

 أ) االعفاءات المطبقة 
 لمنشآتل" یتیح بعض اإلعفاءات مرة ألول المالي للتقریر الدولیة المعاییر تطبیق" ۱ لتقریر الماليلإن المعیار الدولي 

لتقریر لالدولیة للمرة األولى من التطبیق بأثر رجعي لمتطلبات معینة بموجب المعاییر الدولیة  اییرالتي تبنت المع
ر اوالمعی ۹السابقة، اختار الصندوق اإلعفاء من تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي  سنةبالنسبة لمعلومات ال .المالي

 السعودیة المتعارف علیھا للمعاییربأثر رجعي؛ لذلك، تم تقدیم المعلومات المقارنة وفقًا  ۱٥الدولي للتقریر المالي 
 .۱وفقًا للمعیار الدولي للتقریر المالي  (سابقا)

 
بتاریخ  ۲۰۱٤كما أصدره مجلس معاییر المحاسبة الدولیة في یولیو  ۹لتقریر المالي ل طبق الصندوق المعیار الدولي

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

 ً ، اختار الصندوق عدم إعادة عرض أرقام ۹ لتقریر الماليل الدولي یارلألحكام االنتقالیة للمع كما ھو مسموح وفقا
 المالیة في تاریخ التحول في لتزاماتالمقارنة. تم إدراج أي تعدیالت على القیم الدفتریة للموجودات المالیة واال

). وبناًء على ذلك، فإن البیانات المعروضة في م۲۰۱۸ینایر  ۱( الوحدات لحملة الملكیة حقوقالرصید االفتتاحي ل
ابلة للمقارنة . وبالتالي فھي غیر ق(سابقا) علیھا المتعارف المحاسبیة لمعاییرلفترات المقارنة تعكس المتطلبات وفقاً 

. وبناًء م۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في  ۹المالي  للتقریرمع البیانات المقدمة بموجب متطلبات المعیار الدولي 
أیضا تم  ۷ المالي لتقریرعلى ذلك، بالنسبة اإلیضاحات، فإن التعدیالت الناتجة عن اإلفصاح عن المعیار الدولي ل

 .الحالیة لسنةتطبیقھا فقط على ا
 

 تقریرلعلى أساس الواقع والظروف التي أنشأت كما في تاریخ التحول للمعیار الدولي ل اتم فعلھ ةییم التالیاالتق
 :۹ المالي

 موجودات مالیة ؛التحدید نموذج العمل الذي یتم بموجبھ االحتفاظ ب •

 تعیین وإلغاء التعینات السابقة لبعض الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.• 
 

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

 .(سابقا) علیھا المتعارف المحاسبیة
 

 للتقریر الماليآثار التحول إلى المعاییر الدولیة 
الصادرة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین إلى  (سابقا) علیھا المتعارف المحاسبیة المعاییرإن التحول من 
ثر جوھري على قائمة المركز المالي للصندوق، وقائمة الدخل الشامل، ألیس لھ أي  للتقریر الماليالمعاییر الدولیة 

  وقائمة التغیرات في حقوق الملكیة العائدة إلى مالكي الوحدات والتدفقات النقدیة.
 
 
 
 
 
 



 خلیجي للنمو والدخلصندوق األھلي ال
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (مالم یذكر غیر ذلك) ألف لایر سعودي

 

۲۰ 
 

 المعاییر الصادرة والتي لم یتم تطبیقھا  -۱٤
مع إمكانیة  م۲۰۱۹ینایر  ۱فیما یلي بیان بالمعاییر الجدیدة والتعدیالت على المعاییر المطبقة على السنوات ابتدأً بعد 

 التطبیق الحقا أو المبكر ومع ذلك لم یقوم الصندوق بالتطبیق المبكر لھا عند إعداد ھذه القوائم المالیة. 
 
 االیجار عقود ۱٦ المالي للتقریر الدولي لمعیارا -
  م)۲۰۱۷ –م ۲۰۱٥(دورة  لمالیةا یررللتقا لیةولدا للمعاییر لسنویةا تلتعدیالا -
یوضح  - لدخلا ضریبة تمعالجا لحو لتأكدا معد حالة-۲۳ لماليا للتقریر لیةولدا لمعاییرا اتتفسیر لجنة تفسیر -

 .بعد الضریبیة السلطات قبل من قبولھا یتم لم التي الدخل ضریبة معالجات عن المحاسبة
  ).۹ لماليا للتقریر ليولدا رلمعیاا على تتعدیال( لسالبا لتعویضا مع مقدماً تلمدفوعاخصائص ا -
  ).۲۸ ليولدا لمحاسبةا رمعیا على تتعدیال( لمشتركةا یعرلمشاوا لزمیلةا تلشركاا في ألجلا ویلةط لحصصا -
 ).      ۱۹ ليولدا لمحاسبةا رمعیا على تتعدیال( لتسویةا أو رالختصاا أو لخططا تتعدیال -
 .للتقریر المالي الدولیة للمعاییر المفاھیمي اإلطار مراجع على تعدیالت -
    عقود التأمین ۱۷المعیار الدولي للتقریر المالي  -
 
 .األولي قالتطبی فترة في للصندوق المالیة القوائم على جوھري تأثیر أعاله المذكورة للمعاییر یكون ان یتوقع ال

                                                                                                                                                                      
 آخر یوم للتقییم  -۱٤

 .)م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱م (۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱ آخر یوم لتقییم الصندوق ھو
 

 اعتماد القوائم المالیة  -۱٥
 .م۲۰۱۹ مارس ۱٤ الموافق ھـ۱٤٤۰ رجب ۷تم اعتماد ھذه القوائم المالیة من قبل مدیر الصندوق بتاریخ 
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3 

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION  

As at 31 December 2018 

Expressed in Saudi Arabian Riyals ‘000 (unless otherwise stated) 

 

 

 
Notes 

31 December 
2018 

31 December 
2017 

1 January 
2017 

ASSETS     
        
Cash and cash equivalents 8 2,645 840 7,382 

     
Investments  9 94,506 96,211 120,562 
     
Other receivable   276 178 229 
 
Total assets 

  
97,427 

 
97,229 

 
128,173 

     
LIABILITY     
        
Other payable  195 78 -- 
     
Equity attributable to Unitholders  97,232 97,151 128,173 

     
Units in issue in thousands (number) 10 76,005 84,637 107,782 

     
Equity per unit (SAR)   1.2793 1.1479 1.1892 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The accompanying notes 1 to 16 form integral part 

of these financial statements 
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STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME  

For the year ended 31 December 2018 

Expressed in Saudi Arabian Riyals ‘000 (unless otherwise stated) 

 

 
Note 

31 December 
2018 

31 December 
2017 

    
Dividend income   4,964 5,965 
    
Unrealised gain / (loss) on FVTPL investments  10,115 (738) 
    
Realised gain / (loss) on FVTPL investments   226 (2,219) 
    
Exchange loss  (22) (68) 

    
Total income  15,283 2,940 

    
Management fees 11 (1,888) (2,039) 
    
Value added tax expense   (94) -- 
    
Custody fees  (45) -- 
    
Professional fees  (39) (28) 
    
Shariah audit fees  (29) (27) 
    
Administrative expenses  (25) (51) 
    
Fund Board remuneration  (19) (17) 
    
CMA fees  (7) (7) 

    
Total operating expenses  (2,146) (2,169) 

    
Profit for the year   13,137 771 

    
Other comprehensive income for the year  -- -- 

    
Total comprehensive income for the year   13,137 771 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The accompanying notes 1 to 16 form integral part 

of these financial statements
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31 December 

2018 
 31 December 

2017 

      

Equity attributable to Unitholders at the beginning of the 

year   97,151 

 

128,173 

     

Total comprehensive income for the year  13,137  771 

     

Decrease in equity from unit transactions during the 

year   

 

 

     

Proceeds from units sold   2,868  2,470 

     

Value of units redeemed   (13,724)  (29,763) 

     

Income distribution to Unitholders  (2,200)  (4,500) 

     

   (13,056)  (31,793) 

   ───────  ─────── 

Equity attributable to Unitholders at the end of the year   97,232  97,151 

    ═══════  ═══════ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The accompanying notes 1 to 16 form integral part 

of these financial statements
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STATEMENT OF CASH FLOWS  
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Note 

31 December 

2018 

31 December 
2017 

Cash flow from operating activities 

Profit for the year  13,137 771 

Adjustment for:    

Unrealised (gain) / loss on FVTPL investments   (10,115) 738 

  3,022 1,509 

Changes in operating assets and liabilities:    

FVTPL investments   11,820 23,613 

Other receivables  (98) 51 

Other payables  117 78 

    

Net cash generated from operating activities  14,861 25,251 

    

Cash flow from financing activities    

Proceeds from units sold  2,868 2,470 

Value of units redeemed  (13,724) (29,763) 

Income distribution to unitholders  (2,200) (4,500) 

    

Net cash used in financing activities  (13,056) (31,793) 

    

Increase / (decrease) in cash and cash equivalents   1,805 (6,542) 

    

Cash and cash equivalents at the beginning of the year 8 840 7,382 

    

Cash and cash equivalents at the end of the year 8 2,645 840 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The accompanying notes 1 to 16 form integral part 

of these financial statements
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1. THE FUND AND ITS ACTIVITIES 

 

AlAhli GCC Growth and Income Fund (the “Fund”) is a Shariah compliant, open-ended investment fund, 

managed by NCB Capital Company (the “Fund Manager”), a subsidiary of The National Commercial 

Bank (the "Bank"), for the benefit of the Fund's Unitholders. The Fund is established under article 30 of 

the Investment Fund Regulations (the Regulations) issued by the Capital Market Authority (CMA). 

 

As defined in Capital Market Authority's (CMA) Regulation No. 2-83-2005 dated 21 Jumada Awal 

1426H (28 June, 2005) the Fund Manager conducts following securities’ activities: 

 

a) Dealing; 

b) Arranging; 

c) Managing; 

d) Advising; 

e) Custody; 

 

The Fund is established with the objective to provide investors with long-term capital growth through 

investments in GCC equity markets companies in accordance with the Shariah guidelines issued by the 

Fund Shariah Board. 

 

The terms and conditions of the Fund were originally approved by the Saudi Arabian Monetary Authority 

(SAMA) and subsequently endorsed by CMA through their letter dated 18 Dhul Hijja 1429H 

(corresponding to 16 December 2008). The Fund commenced its activities on 31 October 2011. 

 

The Fund is governed by the Regulations pursuant to resolution number 1-219-2006 dated 3 Dhul Hijja 

1427H (corresponding to 24 December 2006) as amended by the Resolution No. 1/61/2016 of Board of 

the CMA dated 16 Sha’ban 1437H (corresponding to 23 May 2016) which provided detailed requirements 

for all funds within the Kingdom of Saudi Arabia. 

 

2. BASIS OF ACCOUNTING 

 

These financial statements of the Fund have been prepared in accordance with International Financial 

Reporting Standards as endorsed in the Kingdom of Saudi Arabia and other standards and 

pronouncements issued by Saudi Organization for Certified Public Accountants (“SOCPA”), and comply 

with the applicable provisions of the Investment Funds Regulations issued by Capital Market Authority, 

the Fund’s terms and conditions and the Information Memorandum. 

 

For all years up to and including the year ended 31 December 2017, the Fund prepared its financial 

statements in accordance with generally accepted accounting standards in the Kingdom of Saudi Arabia 

promulgated by Saudi Organisation for Certified Public Accountants (SOCPA) (“previous GAAP”). The 

financial statements for the year ended 31 December 2018 are the first financial statements of the Fund 

prepared in accordance with IFRS and IFRS 1 First-time Adoption of International Financial Reporting 

Standards has been applied.  

 

An explanation of how the transition to IFRSs has affected the reported financial position, financial 
performance and cash flows of the Fund is provided in note 13. 
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3. BASIS OF MEASUREMENT 

 

The 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 statement of financial position. Instead, assets and 

liabilities are presented in order of their liquidity.  

 

4. FUNCTIONAL AND PRESENTATION CURRENCY  

 

Items included in the financial statements are measured using the currency of the primary economic 

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

presented in Saudi Arabian Riyal (“SAR”) which is the Fund’s functional and presentation currency. 

 

5. CHANGES IN FUND’S TERMS AND CONDITIONS 

 

During the year ended 31 December 2018, the Fund Manager has made certain revisions to the terms and 

conditions of the Fund. The main changes in the terms and conditions relate to updating of fund 

documentation in compliance with the updated Investment Funds Regulations and appointment of 

AlBilad Capital as an independent custodian.  

 

The changes were notified to CMA through a letter dated 12 March 2018 and were notified by the Fund 

manager to the unitholders through a letter dated 12 March 2018. The revised terms and conditions 

became effective from 22 March 2018. 

 

The Fund Manager also updated the Information Memorandum and changed the paragraph relating to the 

board of directors of NCB Capital Company, which was notified to CMA through a letter dated 27 

November 2018 and was notified by the Fund manager to the unitholders through a letter dated 29 

November 2018. The revision became effective from 10 December 2018. 

 

6. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND ASSUMPTIONS  

 

The preparation of the financial statements requires management to make judgments, estimates and 

assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, 

liabilities, income and expenses. Actual results may differ from these estimates. Estimates and underlying 

assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognised in the 

year in which the estimates are revised and in any future years affected. 

 

a) Fair value estimation   
 

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly 

transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based 

on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:  

 

 In the principal market for the asset or liability, or 

 In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability 
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6. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued) 

 

a) Fair value estimation (continued) 

 

When available, the Fund measures the fair value of an instrument using the quoted price in an active 

market for that instrument. A market is regarded as active if transactions for the asset or liability take 

place with sufficient frequency and volume to provide pricing information on an on-going basis. The 

Fund measures instruments quoted in an active market at a market price, because this price reasonable 

approximation of the exit price. 

 

If there is no quoted price in an active market, then the Fund uses valuation techniques that maximise the 

use of relevant observable inputs and minimise the use of unobservable inputs. The chosen valuation 

technique incorporates all of the factors that market participants would take into account in pricing a 

transaction.  The Fund recognizes transfer between levels of fair value at the end of the reporting year 

during which the change has occurred. 

 

The fair value hierarchy has the following levels: 

 

 Level 1 inputs are quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that 

the entity can access at the measurement date; 

 Level 2 inputs are inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the 

asset or liability, either directly or indirectly; and 

 Level 3 inputs are unobservable inputs for the asset or liability. 

 

The Fund has classified the fair value hierarchy of FVTPL investments as Level 1. During the year there 

has been no transfer in fair value hierarchy for FVTPL investments. Other financial instruments such as 

cash and cash equivalents, other receivables and other payables, the carrying values are a reasonable 

amounts approximation of the fair value. 

 

7. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 

 

The principal accounting policies applied in the preparation of these financial statements are set out 

below. These policies have been consistently applied to all the years presented, unless otherwise stated. 

Where policies are applicable only after or before 1 January 2018, those policies have been particularly 

specified. 

 

7.1 Cash and cash equivalents  

 

Cash equivalents include cash at bank and short-term, highly liquid investments that are readily 

convertible to known amounts of cash and which are subject to an insignificant risk of changes in value. 

Cash and cash equivalents include bank balances. 

 

7.2 Receivables   

 

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

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

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

to lifetime expected credit losses. Receivable without a significant financing component is initially 

measured at the transaction price. 
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7. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 

 

7.3 Financial Instrument  

 

Financial instrument comprise financial assets and financial liabilities. 

 

Financial assets consist of cash and cash equivalents, investments measured at fair value through profit 

or loss, and other receivables. 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 equity instruments on a ‘trade day’ basis.  

 

At initial recognition, the Fund measures a financial asset or financial liability at its fair value Transaction 

costs of financial assets and financial liabilities carried at fair value through profit or loss are expensed in 

the statement of comprehensive income.  

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

in the statement of comprehensive income for the year in which it arises. 

 

b) Classification  
 

For financial year 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 statement of 

comprehensive income in the year in which it arises. 
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7. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 

 

7.3 Financial Instrument (continued) 

 

7.3.2 Accounting policies under IFRS 9 

 

The Fund has adopted IFRS 9 ‘Financial Instruments’ as issued by the International Accounting 

Standards Board (IASB) in July 2014 with a date of transition of 1 January 2018, which resulted in 

changes in accounting policies and adjustments to the amounts previously recognised in the financial 

statements. 

 

As permitted by the transitional provisions of IFRS 9 and IFRS 1 (Note 13 (a)), the Fund elected not to 

restate comparative figures. Any adjustments to the carrying amounts of financial assets and liabilities at 

the date of transition were recognised in the opening equity attributable to unitholdes of the current year. 

 

(a) Classification of financial assets   

 
The Fund classifies its financial assets as Fair value through profit or loss (FVTPL) 

 

The classification requirements for equity instruments are described below: 

 
Equity instruments 

 

Equity instruments are instruments that meet the definition of equity from the issuer’s perspective; that 

is, instruments that do not contain a contractual obligation to pay and that evidence a residual interest in 

the issuer’s equity.  

 

The Fund subsequently measures all equity investments at fair value through profit or loss, except where 

the Fund Manager has elected, at initial recognition, to irrevocably designate an equity investment at fair 

value through other comprehensive income. When this election is used, fair value gains and losses are 

recognised in OCI and are not subsequently reclassified to the statement of comprehensive income, 

including on disposal. Impairment losses (and reversal of impairment losses) are not reported separately 

from other changes in fair value. Dividends, when representing a return on such investments, continue to 

be recognised in the statement of comprehensive income when the Fund’s right to receive payments is 

established. 

 

Investments carried at fair value through profit and loss (FVTPL) 

 
Investments in this category are classified as FVTPL on initial recognition. An investment may be 

designated as FVTPL by the Fund Manager if it eliminates or significantly reduces a measurement or 

recognition inconsistency (sometimes referred to as “an accounting mismatch”) that would otherwise 

arise from measuring assets or liabilities or recognizing the gains and losses on different bases; or a group 

of financial assets, financial liabilities or both is managed and its performance is evaluated on a fair value 

basis, in accordance with a documented risk management or investment strategy, and information about 

the group is provided internally on that basis to the Fund’s key management personnel. 
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7. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 

 

7.3 Financial Instrument (continued)  

 

7.3.2 Accounting policies under IFRS 9 (continued) 

 

a) Classification of financial assets (continued)  

 
The measurement category and the carrying amount of financial assets in accordance with previous 

accounting policies under previous GAAP and IFRS 9 as at 1 January 2018 are compared as follows: 

 

 Previous GAAP  IFRS 9 

 

Measurement 

category 

Carrying 

amount 

Measurement 

category 

Carrying 

amount 
Financial assets     

Held for trading investments FVTPL (Held for trading) 96,211 FVTPL 96,211 

 

Other than, the financial assets mentioned in the above table, there was no change in the financial assets. 

There were no changes to the classification and measurement of financial liabilities. 

 

b) Reconciliation of statement of financial position balances from previous GAAP to IFRS 9  

 

The Fund performed a detailed analysis of its business models for managing financial assets and analysis 

of their cash flow characteristics. Please refer to Note 7.3.2(a) for more detailed information regarding 
the new classification requirements of IFRS 9.  

 

The following table reconciles the carrying amounts of financial assets, from their previous classification 

and measurement category in accordance with previous GAAP to their new measurement categories upon 

transition to IFRS 9 on 1 January 2018. There were no changes to the classification and measurement of 

financial liabilities. 

 

 

Previous GAAP 
carrying amount 

31 December 2017 Reclassifications Remeasurements 

IFRS 9 
carrying amount 

1 January 
2018 

     
Held for trading 
investments (HFT) 96,211 (96,211) -- -- 

     
Investments measured 
at FVTPL -- 96,211 -- 96,211 
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7. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 

 
7.4 Derecognition 

 

Financial assets, or a portion thereof, are derecognised when the contractual rights to receive the cash 

flows from the assets have expired, or when they have been transferred and either (i) the Fund transfers 

substantially all the risks and rewards of ownership, or (ii) the Fund neither transfers nor retains 

substantially all the risks and rewards of ownership and the Fund has not retained control. On 

derecognition of a financial assets the difference between the carrying amount of the asset and the 

consideration received is recognized in the 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 statement of 

financial position when, and only when, the Fund currently has a legally enforceable right to set off the 

amounts and it intends either to settle them on a net basis or to realise the asset and settle the liability 

simultaneously. 

 

7.7 Accrued expenses and other payables  

 

Accrued expenses and other payables are recognised initially at fair value and subsequently measured at 

amortised cost using the effective commission rate method. 

 

7.8 Provisions 

 

A provision is recognised when the Fund has a present legal or constructive obligation as a result of past 

events, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle 

the obligation, and a reliable estimate of the amount can be made. Provision is not recognised for future 

operating loss. 

 

7.9 Equity value per unit 

 

The Fund is open for subscription and redemption of units on every Saudi business day. The equity of 

the Fund is determined on each Saudi business day. The equity value per unit is calculated by dividing 

the equity attributable to unitholders included in the statement of financial position by the number of units 

outstanding at the year end. 
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7. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 

 
7.10 Units in issue  

 

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

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

 

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

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

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

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

liquidation. 

 

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

 

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

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

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

instruments have identical features; 

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

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

classification as a liability; and  

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

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

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

 

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

directly in equity as a deduction from the proceeds or part of the acquisition cost. 

 

7.11 Taxation / zakat 

 

Taxation/zakat is the obligation of the Unitholders and therefore, no provision for such liability is made 

in these financial statements. 

 

7.12 Income recognition  

 

Revenue is recognised to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Fund 

and the revenue can be reliably measured, regardless of when payment is being made. Revenue is 

measured at the fair value of the consideration received, excluding discounts, taxes and rebates.  

 

Realized gains and losses on investments sold are determined on an average cost basis. Dividend income 

is recognized in the statement of comprehensive income on the date on which the right to receive the 

payment is established. Increases or decreases in the difference between the cost and market value of the 

Fund’s portfolio of investments are recognized as change in fair value of investments in the statement of 

comprehensive income. 
 

Under IFRS 15, w.e.f. January 1, 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.  



ALAHLI GCC GROWTH AND INCOME FUND 

(Managed by NCB Capital Company) 

 

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  

For the year ended 31 December 2018  

Expressed in Saudi Arabian Riyals ‘000 (unless otherwise stated) 

 

15 

 

8. CASH AND CASH EQUIVALENTS 

 
These comprises of bank balances held with a local Bank.  

 

9. INVESTMENTS 

 

INVESTMENTS MEASURED AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS /  

HELD FOR TRADING INVESTMENTS  

 

The composition of investments measured at fair value through profit or loss (classified as held for trading 

under previous GAAP) by industry sector is summarized below: 

 

 31 December 2018 

 

Industry Sector 
% of Total 

Investment Cost  Fair Value  

    

Banks and Financial Services  39.57  29,319   37,398 

Petrochemical Industries  27.93  20,891 26,391  

Retail 10.95  8,994 10,346 

Telecommunication and Information technology 8.12  4,593 7,674 

Real Estate Development 5.09  7,263 4,814  

Agriculture and Food Industries 3.96 3,984  3,742  

Transport 3.54  3,031  3,349   

Others  0.84  1,000   792  

 ──────── ──────── ──────── 

 100 79,075 94,506 

 

 

════════ ════════ ════════ 

 31 December 2017  

 

Industry Sector 

% of Total 

Investment Cost  Fair Value  

    

Petrochemical Industries 31.76 25,503 30,557 

Banks and Financial Services 25.18 21,475 24,228 

Real Estate Development 15.02 16,848 14,452 

Retail 7.96 7,692 7,656 

Agriculture and Food Industries 7.58 8,325 7,291 

Telecommunication and Information technology 6.46 4,977 6,215 

Energy and Utilities  3.64 3,938 3,503 

Transport 1.36 1,137 1,309 

Others 1.04 1,000 1,000 

 ──────── ──────── ──────── 

 100 90,895 96,211 

 ════════ ════════ ════════ 
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9. INVESTMENTS (continued) 

 

INVESTMENTS MEASURED AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS /  

HELD FOR TRADING INVESTMENTS  

 
 1 January 2017 

 

Industry Sector 

% of Total  
Investment 

 
Cost 

 
Fair Value 

    
Petrochemical Industries  35.16   37,384   42,394  
Banks and Financial Services  20.83   23,896   25,119  
Transport  12.74   15,025   15,365  
Retail  10.97   15,706   13,221  
Telecommunication and Information Technology   9.39   8,391   11,318  
Agriculture and Food Industries   5.22   7,347   6,291  
Real Estate Development  3.40   3,986   4,095  

Energy Utility  2.29   2,773   2,759  

 ──────── ──────── ──────── 

  100  114,508   120,562  

 ════════ ════════ ════════ 

 

10. UNITS TRANSACTIONS 

 

Transactions in units during the year are summarized as follows: 

 

 For the year 
ended 31 

December  
2018 

Units’ 000 

 For the year 
ended 31 

December  
2017 

Units’ 000 

    

Units at the beginning of the year  84,637  107,782 

    

Units sold 2,251  2,062 

    

Units redeemed (10,883)  (25,207) 

    

Net decrease in units during the year (8,632)  (23,145) 

 ──────────  ────────── 

Units at the end of the year  76,005  84,637 

 ══════════  ══════════ 

 

As at 31 December 2018, top 5 unitholders (2017: top 5) represented 22% (2017: 19.9%) of the Fund’s 

units. 

  



ALAHLI GCC GROWTH AND INCOME FUND 

(Managed by NCB Capital Company) 

 

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  

For the year ended 31 December 2018  

Expressed in Saudi Arabian Riyals ‘000 (unless otherwise stated) 

 

17 

 

11. RELATED PARTY TRANSACTIONS AND BALANCES 

 

Parties are considered to be related if one party has the ability to control the other party or exercise 

significant influence over the other party in making financial or operational decisions. 

 

Name of entity Relationship 

  

NCB Capital Company Fund Manager  

National Commercial Bank Shareholder of Fund Manager 

 

Management fee and other expenses  

 

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

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

annual rate of 1.85% 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 1.5% per annum of the Fund's 

equity at the respective valuation days. These expenses have been recovered by the Fund Manager on an 

actual basis. 

 

Transactions with related parties 

 

During the year, the Fund entered into the following transactions with related parties in the ordinary 

course of business. These transactions were carried out on the basis of approved terms and conditions of 

the Fund. All related party transactions are approved by the Fund Board. 

 

 

  Amount of transactions Value of units  

Related party 

Nature of 

transaction 2018 2017 

31 December 

2018 

31 December 

2017 

      

NCBC Management fee  1,888 2,039   

      

 Expenses paid on 

behalf of the fund 258 130 -- -- 
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12. FINANCIAL RISK MANAGEMENT 

 

12.1 Financial risk factors  

 

The Fund’s activities expose it to a variety of financial risks: market risk, credit risk, liquidity risk and 

operational risk.  

 

The Fund Manager is responsible for identifying and controlling risks. The Fund Board supervises the 

Fund Manager and is ultimately responsible for the overall management of the Fund.  

 

Monitoring and controlling risks is primarily set up to be performed based on the limits established by 

the Fund Board. The Fund has its Terms and Conditions document that set out its overall business 

strategies, its tolerance of risks and its general risk management philosophy and is obliged to take actions 

to rebalance the portfolio in line with the investment guidelines.  

 

12.1.1 Market risk  

 

a) Foreign exchange risk  
 

Foreign exchange risk is the risk that the value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate 

due to changes in foreign exchange rates and arises from financial instruments denominated in foreign 

currency.  

 

The Fund's financial assets and liabilities are denominated in currencies other than its functional currency. 

Accordingly, the value of the Fund's assets may be affected favorably or unfavorably by fluctuations in 

currency rates. The following table illustrates the investment portfolio of the Fund by its currency: 

 

Currency Country 31 December 2018 31 December 2017 1 January 2017 

 

 % of Total 

Investment 

Fair 

Value 

% of Total 

Investment 

Fair 

Value 

% of Total 

Investment 

Fair 

Value 

        

Saudi Arabian 

Riyal 

Kingdom of 

Saudi Arabia 

 

79.35 

 

74,994 

 

76.79 

 

73,884 

 

70.69 

 

85,220 

UAE Dirham UAE 10.22 9,659 4.68 4,495 13.15 15,849 

Kuwaiti Dinar Kuwait 10.43 9,853 18.53 17,832 0.24 291 

Qatari Riyal Qatar -- -- -- -- 15.93 19,202 

 

  

100 

 

94,506 

 

100 

 

96,211 

 

100 

 

120,562 

 

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. 

 

All the assets and liabilities of the Fund are non-commission bearing therefore the Fund is not exposed 

to commission rate risk. 
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12. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued) 

 

12.1 Financial risk factors (continued) 

 

12.1.1 Market risk  

 

c) Price risk  

 

Price risk is the risk that the value of the Fund’s financial instruments will fluctuate as a result of changes 

in market prices caused by factors other than foreign currency and commission rate movements. The price 

risk arises primarily from uncertainty about the future prices of financial instruments that the Fund holds. 

The Fund closely monitors the price movement of its investments in financial instruments. As of the 

statement of financial position date, the Fund has investments in equities. 

 

The effect on the equity (as a result of the change in the fair value of investments) due to a reasonably 

possible change in equity of the investments, with all other variables held constants is as follows: 

 

 31 December 2018 31 December 2017 1 January 2017 

       

Effect on equity ±10% ±9,451 ±10% ±9,621 ±10% ±12,056 

 

 

12.1.2  Credit risk  

 

Credit risk is the risk that one party to a financial instrument will fail to discharge an obligation and cause 

the other party to incur a financial loss. The Fund Manager seeks to manage credit risk by monitoring 

credit exposures, limiting transactions with specific counterparties, and continually assessing the 

creditworthiness of counterparties. As at the statement of financial position date, the Fund’s maximum 

exposure to credit risk is represented by the carrying amount of cash and cash equivalents, which 

represent cash at bank with a local Bank having sound credit rating and other receivable. 

 

12.1.3  Liquidity risk  

 

Liquidity risk is the risk that the Fund may not be able to generate sufficient cash resources to settle its 

obligations in full as they fall due or can only do so on terms that are materially disadvantageous. 

 

The Fund’s terms and conditions provide for subscription and redemption of units on every Saudi 

business day and it is, therefore, exposed to the liquidity risk of meeting unitholder redemptions on these 

days. The Fund Manager monitors liquidity requirements by ensuring that sufficient funds are available 

to meet any commitments as they arise, either through new subscriptions, liquidation of the investment 

portfolio or by taking short term loans from the facilities obtained by the Fund Manager. 

 

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

liquidate within short year of time 
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12. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued) 

 

12.1 Financial risk factors (continued) 

 

12.1.4 Operational risk  

 

Operational risk is the risk of direct or indirect loss arising from a variety of causes associated with the 

processes, technology and infrastructure supporting the Fund’s activities either internally or externally at 

the Fund’s service provider and from external factors other than credit, liquidity, currency and market 

risks such as those arising from the legal and regulatory requirements.  

 

The Fund’s objective is to manage operational risk to balance limiting of financial losses and damage to 

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

 

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

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

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

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

 

- documentation of controls and procedures 

- requirements for  

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

 reconciliation and monitoring of transactions; and  

 periodic assessment of operational risks faced, 

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

- compliance with regulatory and other legal requirements; 

- development of contingency plans; 

- training and professional development; 

- ethical and business standards; and 

- risk mitigation 

 

13. FIRST-TIME ADOPTION OF IFRS 

 

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

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

 

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

preparing these financial statements, the Fund’s opening statement of financial position was prepared as 

at 1 January 2017, being the Fund’s date of transition to IFRS. 

 

In preparing its opening IFRS statement of financial statements, in accordance with IFRS, the Fund has 

adjusted amounts previously reported in the financial statements prepared in accordance with previous 

GAAP. An explanation of how the transition from previous GAAP to IFRS has affected the Fund’s 

financial position and financial performance is set out in the following notes. 
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13. FIRST-TIME ADOPTION OF IFRS (continued) 

 

a) Exemptions applied 

 

IFRS 1 ‘First-time Adoption of International Financial Reporting Standards’ allows first-time adopters 

certain exemptions from the retrospective application of certain requirements under IFRS. For the prior 

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

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

1. 

 

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

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

in the financial statements. 

  

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

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

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

Accordingly, the information presented in comparative years reflects the requirements under previous 

GAAP and therefore is not comparable to the information presented under the requirements of IFRS 9 

for the year ended 31 December 2018. Consequently, for notes disclosures, the consequential 

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

 

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

date of transition to IFRS 9: 

 

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

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

 
Estimates 

 

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

dates in accordance with previous GAAP. 

 

Effects of transition to IFRS  
 

The transition from previous GAAP i.e. generally accepted accounting standards in the Kingdom of Saudi 

Arabia as issued by SOCPA to IFRSs has no significant impact on the Fund’s statement of financial 

position, comprehensive income, changes in equity attributable to Unitholders and cash flows. 

  



ALAHLI GCC GROWTH AND INCOME FUND 

(Managed by NCB Capital Company) 

 

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  

For the year ended 31 December 2018  

Expressed in Saudi Arabian Riyals ‘000 (unless otherwise stated) 

 

22 

 

14. STANDARDS ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE 

 

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

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

them in preparing these financial statements. 

 

- IFRS 16 Leases 

- Annual Improvements to IFRSs 2015–2017 Cycle 

- IFRIC 23 Uncertainty over Income Tax Treatments – clarifies the accounting for income tax 

treatments that have yet to be accepted by tax authorities. 

- Prepayment Features with Negative Compensation (Amendments to IFRS 9). 

- Long-term Interests in Associates and Joint Ventures (Amendments to IAS 28). 

- Plan Amendments, Curtailment or Settlement (Amendments to IAS 19).  

- Amendments to Reference to Conceptual Framework in IFRS Standards. 

- IFRS 17 Insurance Contracts. 

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

statements in the period of initial application. 
 

15. LAST VALUATION DAY 

 

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

 

16. APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS 

 

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

March 2019. 
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Annex ‐ Exercised Voting Rights    ممارسات التصويت السنوية -ملحق 

 الشركة
  تاريخ الجمعية العمومية

  التصويت  بنود التصويت
  (هجري)  (ميالدي)

 22/04/1439 1/9/2018  بنك البالد

  نعم  التصويت على سياسة مكافآت أعضاء جملس االدارة وجلانه وكبار التنفيذيني
  نعم   املراجعةالتصويت على التعديالت اليت متت على الئحة جلنة 

  نعم   التصويت على التعديالت اليت متت على الئحة جلنة الرتشيح واملكافآت
  نعم   التصويت على سياسة قواعد وضوابط الرتشيح والتعيني يف جملس اإلدارة وجلانه

  نعم   منافسة البنكالتصويت لعضو جملس اإلدارة األستاذ/ فهد بن عبداهللا القاسم، أن يشرتك يف عمل من شأنه 
الشركة السعودية 

 04/05/1439 1/21/2018  للكهرباء
  نعم  التصويت على انتخاب أعضاء جملس اإلدارة من بني املرشحني

  نعم   التصويت على إجازة أعمال جملس اإلدارة 
الشركة السعودية 

  نعم  التصويت على تشكيل جلنة املراجعة 03/06/1439 2/19/2018  للكهرباء

الشركة املتقدمة 
  للبرتوكيماويات

3/18/2018 01/07/1439 

  نعم م 2017التصويت على تقرير جملس اإلدارة عن السنة املالية  
  نعم  م 2017التصويت على القوائم املالية املوحدة عن السنة املالية  
  نعم   2017lالسنة املالية  ت على تقرير مراجع احلسابات عنالتصوي 
  نعم  التصويت على توزيع أرباح على املسامهني عن الربع الرابع  
التصويت على تفويض جملس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على املسامهني بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي  

  نعم  م2018عن السنة املالية 

) لایر لكل عضو  عن 200.000التصويت على توصية جملس اإلدارة بصرف مكافأة أعضاء جملس اإلدارة بواقع ( 
  م.2017السنة املالية 

  نعم

  نعم  م.2017ديسمرب  31التصويت على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة عن العام املايل املنتهي يف  
  نعم  التصويت على تعيني مراجع احلسابات للشركة  
  نعم  ) من سياسات ومعايري وإجراءات العضوية يف جملس اإلدارة احملدثة3/7) الفقرة (5التصويت على تعديل املادة ( 

 08/07/1439 3/25/2018  مصرف الراجحي

  نعم  م٢٠١٧التصويت على تقرير جملس اإلدارة عن السنة املالية  
  نعم   م٢٠١٧التصويت على القوائم املالية عن السنة املالية  

  نعم   م٢٠١٧التصويت على تقرير مراجع حسابات املصرف عن السنة املالية  
  نعم   م٢٠١٧التصويت على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة عن السنة املالية  

ديسمرب  ٣١التصويت على ما مت توزيعه من أرباح على املسامهني عن النصف األول من السنة املالية املنتهية يف 
  م ٢٠١٧

  نعم 

ديسمرب  ٣١التصويت على توصية جملس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية للمسامهني عن النصف الثاين من  املنتهية يف 
  نعم   م٢٠١٧

  نعم   جملس اإلدارة بتوزيع أ رباح مرحلية على مسامهي املصرف بشكل نصف سنويأ او ربع سنويالتصويت على تفويض 
  نعم   املرشحنيالتصويت على تعييني مراجعي احلسابات للمصرف من بني 

  نعم   ( لایر سعودي كمكافآت وتعويضات ألعضاء جملس اإلدارة وجلانه  ٥،٩٦٢،٩٤٥التصويت على صرف مبلغ ( 
  نعم   التصويت على األعمال اليت ستتم بني املصرف وشركة فرسان للسفر والسياحة

  نعم   التصويت على األعمال اليت ستتم بني املصرف وشركة االتصاالت السعودية (خدمات الرسائل القصرية)
  نعم   املؤجرة) التصويت على األعمال اليت ستتم بني املصرف و شركة االتصاالت السعودية (خدمات اخلطوط

التصويت على األعمال اليت ستتم بني املصرف و شركة االتصاالت السعودية (خدمات خدمة ربط أجهزة نقاط البيع 
  نعم   بالشبكة)

  نعم   التصويت على األعمال اليت ستتم بني املصرف و الشركة العربية خلدمات اإلنرتنت واالتصاالت 
  نعم   ستتم بني املصرف وشركة املرطبات العاملية التصويت على األعمال اليت

  نعم   التصويت على األعمال اليت ستتم بني املصرف و شركة بندة للتجزئة
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التصويت على األعمال اليت ستتم بني املصرف و شركة حممد عبد العزيز الراجحي وأوالده لالستثمار (عقد إجيار مبىن 
  اإلدارة اإلقليمية اجلنوبية ) 

  نعم 

التصويت على األعمال اليت ستتم بني املصرف و شركة حممد عبد العزيز الراجحي وأوالده لالستثمار (عقد إجيار 
ا )   نعم   مكتب املبيعات املباشرة يف أ

التصويت على األعمال اليت ستتم بني املصرف و شركة حممد عبد العزيز الراجحي وأوالده لالستثمار (عقد إجيار 
  )ف آيلموقع جهاز صر 

  نعم 

ز الراجحي رئيس جملس ي/ عبداهللا بن سليمان بن عبدالعز  ستاذعمال اليت ستتم بنب املصرف و األالتصويت على األ
  نعم   اإلدارة

  نعم   ستاذ / عبداهللا بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحيعمال اليت ستتم بني املصرف و األالتصويت على األ
  نعم   ) ية  (عقد إجيار موقع جهاز صرف آيلعلى األعمال اليت ستتم بني املصرف و شركة االتصاالت السعودالتصويت 

  نعم   التصويت على األعمال اليت ستتم بني املصرف و شركة االتصاالت السعودية (عقد إجيار موقع جهاز صرف آيل )
التصويت على األعمال اليت ستتم بني املصرف وشركة الراجحي للتأمني التعاوين  (جتديد التعاقد على وثائق التأمني  

  نعم   الشامل للبنوك )

التصويت على األعمال اليت ستتم بني املصرف وشركة الراجحي للتأمني التعاوين ( جتديد التعاقد على وثائق التأمني 
  الشامل للسيارات )

  نعم 

  نعم   دارة لعضوين يف جلنة املراجعة وااللتزام يف املقعدين الشاغرينالتصويت على تعيني جملس اإل 
  نعم   التصويت على تشكيل اهليئة الشرعية للمصرف

شركة ينبع الوطنية 
 16/07/1439 4/2/2018  للبرتوكيماويات

  نعم  م 2017التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة املالية 
  نعم   م 2017التصويت على القوائم املالية عن السنة املالية 

  نعم   م 2017التصويت على تقرير جملس اإلدارة عن السنة املالية 
  نعم   التصويت على تعيني مراجع احلسابات للشركة من بني املرشحني

  نعم   التصويت على وقف جتنيب االحتياطي النظامي للشركة.
  نعم   م 2017عن السنة املالية  التصويت على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة

  نعم   م 2017السنة املالية  كمكافأة ألعضاء جملس اإلدارة عن) لایر  1,400,000التصويت على صرف مبلغ (
  نعم   م2017توزيعه من أرباح نقدية خالل النصف األول من العام التصويت على ما مت 

  نعم   التصويت على توصية جملس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية 
  نعم   م2018التصويت على تفويض جملس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على املسامهني عن السنة املالية 

 24/07/1439 4/10/2018  مصرف اإلمناء

  نعم  م 2017لتصويت على القوائم املالية للعام املايل 
  نعم   م.2017التصويت على تقرير جملس اإلدارة للعام املايل  

  نعم   م2017التصويت على تقرير مراجعي حسابات املصرف عن العام املايل 
  نعم   م 2017التصويت على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة عن السنة املالية 

  نعم   م 2017التصويت على توصية جملس االدارة بتوزيع ارباح على املسامهني عن العام املايل 
  نعم   م2017لایر كمكافأة ألعضاء جملس اإلدارة عن السنة املالية  4.420.000التصويت على صرف مبلغ 

  نعم   التصويت على تعيني مراجعي احلسابات من بني املرشحني 
  نعم   التصويت على حتديث الئحة جلنة الرتشيحات واملكافآت 

  نعم   دارة ديث الئحة الرتشح لعضوية جملس اإلالتصويت على حت
  نعم   التصويت على حتديث الئحة جلنة املراجعة

والبدالت ألعضاء جملس االدارة واللجان التابعة له والسكرتارية واالدارة  فآتاملكاالتصويت على حتديث سياسة 
  التنفيذية 

  نعم 

إصدار و جتديد وثائق  -التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني مصرف األمناء و شركة األمناء طوكيو مارين 
  التأمني للمصرف 

  نعم 

عقد استضافة البنية  -التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني مصرف األمناء و شركة األمناء طوكيو مارين 
  نعم   اآللية لشركة األمناء طوكيو مارين لألنظمةالتحتية 
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موقع بني  عقد استئجار -التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني مصرف األمناء و شركة األمناء طوكيو مارين 
  شركة التنوير

  نعم 

التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني وكالة األمناء للتأمني التعاوين (اململوكة ملصرف األمناء بالكامل) و شركة 
  نعم   عمولة اتفاقية وكالة التأمني -األمناء طوكيو مارين 

عقد اتفاقية مستوى -األمناء و شركة األمناء طوكيو مارين لتصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني مصرف 
  خدمة بني أمانة اهليئة الشرعية مبصرف األمناء وشركة اإلمناء طوكيو مارين

  نعم 

 25/07/1439 4/11/2018  بنك البالد

  نعم  م2017للعام املايل املنتهي  اإلدارةالتصويت على تقرير جملس 
  نعم   م2017احلسابات  للعام املايل املنتهي التصويت على تقرير مراجعي 

  نعم   م2017التصويت على القوائم املالية للسنة املالية 
  نعم   م2017التصويت على قرار جملس االدارة مبا مت توزيعه من أرباح على املسامهني عن النصف االول من العام 

  نعم   دارة بتوزيع أرباح نقدية للمسامهني التصويت على توصية جملس اإل 
  نعم   م2017التصويت على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة  للعام املايل املنتهي 
  نعم   التصويت على تعيني مراجعي حسابات البنك من بني املرشحني 

  نعم   بتوزيع ارباح مرحلية على مسامهي البنك بشكل نصف سنوي او ربع سنوي اإلدارةالتصويت على تفويض جملس 
للعام املايل املنتهي   اإلدارةجملس  ألعضاءلایر سعودي كمكافأة  3.960.000التصويت على صرف مبلغ 

  م2017
  نعم 

  نعم   التصويت على االعمال والعقود املتمثلة يف اجيار موقع جهاز صراف آيل
  نعم   التصويت على االعمال والعقود املتمثلة يف اجيار مركز اجناز
  نعم   التصويت على االعمال والعقود املتمثلة يف اجيار مركز اجناز

التصويت على االعمال والعقود املتمثلة يف اجيار مكتبني واليت ستتم بني البنك وشركة خالد عبدالعزيز املقرين وأوالده 
  القابضة

  نعم 

التصويت على االعمال والعقود املتمثلة يف اجيار مكتبني واليت ستتم بني البنك وشركة خالد عبدالعزيز املقرين وأوالده 
  نعم   القابضة

التصويت على االعمال والعقود املتمثلة يف اجيار مركز اجناز واليت ستتم بني البنك والسيد/ عبدالرمحن بن صاحل 
  الراجحي

  نعم 

  نعم   والعقود املتمثلة يف )اجيارات مواقع صراف آيل األعمالالتصويت على 
  نعم   التصويت على االعمال والعقود املتمثلة يف توريد أثاث برج البالد واليت ستتم بني البنك و شركة املكتبية احملدودة

واليت ستتم بني البنك و شركة مكتبة جرير التصويت على االعمال والعقود املتمثلة يف توريد قرطاسية بنك البالد 
  نعم   للتسويق 

  نعم   التصويت على االعمال والعقود املتمثلة يف عقد اجيار مركز اجناز
  نعم   والعقود املتمثلة يف عقد اجيار فرع بنك البالد األعمالالتصويت على 
  نعم   والعقود املتمثلة يف عقد اجيار فرع بنك البالد األعمالالتصويت على 

  
الشركة السعودية 

للصناعات 
  األساسية

4/17/2018 01/08/1439 

  نعم  م 2017التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة املالية 
  نعم   م 2017التصويت على القوائم املالية عن السنة املالية 

  نعم   م 2017السنة املالية  تقرير جملس اإلدارة عنصويت على الت
  نعم   التصويت على تعيني مراجع احلسابات للشركة من بني املرشحني

  نعم   م 2017التصويت على ما مت توزيعه من أرباح نقدية خالل النصف األول من العام 
  نعم   م2017املسامهني عن النصف الثاين من العام التصويت على توصية جملس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على 

  نعم   التصويت على توصية جملس اإلدارة بتعيني سعادة األستاذ / نادر بن إبراهيم الوهييب، عضواً يف جملس اإلدارة
  نعم   م 2017التصويت على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة عن السنة املالية 

  نعم   م 2017) لایر كمكافـــــــأة ألعضاء جملس اإلدارة عن السنة املالية 1,800,000التصويت على صرف ( 
  نعم   م2018التصويت على تفويض جملس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام املايل 

  نعم م2017التصويت على تقرير جملس اإلدارة للسنة املالية  03/08/1439 4/19/2018شركة الصحراء 
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  نعم   م2017التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة املالية   للبرتوكيماويات
  نعم   م2017التصويت على القوائم املالية املوحدة لللسنة املالية 

  نعم   التصويت على تعيني مراجع احلسابات للشركة من بني املرشحني
  نعم   م2017التصويت على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة للسنة املالية 

  نعم   م 2017التصويت على توصية جملس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على مسامهي الشركة عن العام 
السنة  ثالثة ماليني ومثامنائة ألف لایر مكافأة ألعضاء جملس اإلدارة عن 3,800,000التصويت على صرف مبلغ 

  م2017املالية 
  نعم 

  نعم   التصويت على انتخاب أعضاء جملس اإلدارة
  نعم   التصويت على تشكيل جلنة املراجعة وحتديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها

شركة جرير 
 07/08/1439 4/23/2018  للتسويق

  نعم  م 2017التصويت على تقرير جملس اإلدارة عن السنة املالية 
  نعم   م2017التصويت على تقرير مراجع احلسابات عن السنة املالية

  نعم   م2017التصويت على القوائم املالية املدققة للسنة املالية 
  نعم   م2017التصويت على ما مت توزيعه من أرباح الشركة عن الربع األول والثاين والثالث والرابع من العام املايل 

) مليونان وستمائة ألف لایر مكافأة سنوية ألعضاء جملس اإلدارة عن 2,600,000صرف مبلغ ( التصويت على
  نعم   م2017العام املايل 

  نعم   م2017التصويت على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة عن السنة املالية 
  نعم    مراجع احلسـابات للشركة من بني املرشحني اختيارالتصويت على 

  نعم   فنية واستشاراتاعمال تنفيذ وتصاميم -التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة وشركة كايت العربية 
عقد تأجري مكتب يف مبىن جرير  -التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة وشركة كايت العربية 

  بالرياض
  نعم 

عقد تأجري مكتب يف  -اليت ستتم بني الشركة و شركة جرير لالستثمارات التجارية التصويت على األعمال والعقود 
  مبىن جرير بالرياض

  نعم 

عقد تأجري مكتب يف  -التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة و شركة جرير لالستثمارات التجارية 
  نعم   مبىن جرير بالرياض

  نعم   والعقود اليت ستتم بني الشركة وشركة بروج العامليةالتصويت على األعمال 
  نعم   التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة وشركة أسواق املستقبل للتجارة

  نعم   التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة وشركة جرير العقارية
  نعم   ستتم بني الشركة وشركة جرير العقاريةالتصويت على األعمال والعقود اليت 

  نعم   التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة وشركة تري الين حللول األعمال
  نعم   العربية امتيازالتصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة وشركة 

  نعم   الشركة وشركة روبني العربيةالتصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني 
  نعم   التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة وشركة ريوف تبوك احملدودة

التصويت على تفويض جملس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام املايل 
  نعم    م2018

 االتصاالتشركة 
 4/26/2018  السعودية

 
10/08/1439 

  نعم  م 2017التصويت على تقرير جملس اإلدارة عن السنة املالية 
  نعم   م 2017التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة املالية 
  نعم   م 2017التصويت على القوائم املالية املوحدة للشركة عن السنة املالية 

  نعم   التصويت على تعيني مراجع احلسابات للشركة من بني املرشحني 
  نعم   م 2017التصويت على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة عن السنة املالية 

  نعم   لتصويت على انتخاب أعضاء جملس اإلدارة 
  نعم   م 2017التصويت على املكافآت والتعويضات املدفوعة ألعضاء جملس اإلدارة عن السنة املالية 

 23/08/1439 5/9/2018  بنك اجلزيرة
  نعم  م2017التصويت على تقرير جملس اإلدارة للسنة املالية 

  نعم   م2017التصويت على القوائم املالية للسنة املالية 
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  نعم   م 2017التصويت على تقرير مراقيب احلسابات عن السنة املالية 
  نعم   م2017املالية  ةاإلدارة للسنالتصويت على إبراء ذمة أعضــاء جملس 

  نعم   التصويت على تعيني مراجعي احلسابات للبنك من بني املرشحني
  نعم   م2017املسامهني للسنة املالية التصويت على توصية جملس اإلدارة بتوزيع أرباح على 

  نعم     التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني البنك وشركة اجلزيرة تكافل تعاوين (طرف ذو عالقة)
التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني شركة أمان لوكالة التامني اململوكة بالكامل لبنك اجلزيرة وشركة اجلزيرة 

  تعاوينتكافل 
  نعم 

  نعم   التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني البنك وشركة اجلزيرة لألسواق املالية (طرف ذو عالقة)
  نعم   التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني البنك والسيد/ أمحد بن عثمان بن عبد اهللا القصيب

  نعم    بني البنك وشركة احتاد اإلخوة للتنميةالتصويت على األعمال والعقود اليت ستتم 

شركة اخلطوط 
 06/09/1439 5/21/2018  السعودية للتموين

  نعم  م 2017التصويت على تقرير جملس اإلدارة عن السنة املالية 
  نعم   م 2017التصويت على القوائم املالية للشركة عن السنة املالية 

  نعم   م 2017التصويت على تقرير مراجع احلسابات عن السنة املالية 
  نعم   م.2017التصويت على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة عن السنة املنتهية يف 

  نعم   م2017التصويت على ما مت توزيعه من أرباح نقدية للعام 
  نعم   م 2018التصويت على تفويض جملس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي و ربع سنوي للعام املايل 

  نعم   م 2017التصويت على مكافأة أعضاء جملس اإلدارة عن السنة املالية 
  نعم   التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم مع شركة نيوريست القابضة

  نعم   على األعمال والعقود اليت ستتم مع جمموعة عبداحملسن عبدالعزيز احلكري القابضةالتصويت 
  نعم   احملدودة لالستريادالتصويت على األعمال والعقود اليت ستتم مع شركة اخلليج الغربية 

  نعم   التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم مع شركة إعمار املدينة االقتصادية
  نعم   التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم مع البنك األهلي التجاري

  نعم   التصويت على تعديل املادة احلادية والثالثني من النظام األساسي للشركة واملتعلقة بدعوة اجلمعيات العامة
  نعم   واملتعلقة بتقارير اللجنةالتصويت على تعديل املادة الثانية واألربعني من النظام األساسي للشركة 

  نعم   التصويت على تعديل املادة السادسة واألربعني من النظام األساسي للشركة واملتعلقة مبيزانية الشركة
  نعم   التصويت على تعيني مراجع احلسابات للشركة من بني املرشحني

 12/09/1439 5/27/2018  جمموعة صافوال

  نعم  م 2017التصويت على القوائم املالية املوحدة (املدققة) للسنة املالية ا
  نعم   م2017التصويت على تقرير مراجع احلسابات للسنة املالية 

  نعم   م2017التصويت على تقرير جملس اإلدارة للسنة املالية 
  نعم   م2017مسامهي الشركة عن العام التصويت على توصية جملس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على 

  نعم   م2017التصويت على إبراء ذمــة أعضـاء جملس اإلدارة مـن مسئولية إدارة الشركة عـن السنة املالية 
) ريـال 200.000) ريـال كمكافأة سنوية ألعضاء جملس اإلدارة بواقع (2.200.000التصويت على صرف مبلغ (

  م2017 لكل عضو للسنة املالية
  نعم 

  نعم     التصويت على توصية جلنة املراجعة خبصوص تعيني املراجع اخلارجي من بني مكاتب احملاسبة
  نعم   التصويت على تعيني الدكتور/ عمرو بن خالد كردي عضواً يف جلنة املراجعة

  نعم   بني شركة بندة للتجزئةالتصويت على االعمال والعقود املتمثلة يف شراء منتجات غذائية واليت ستتم 
  نعم    التصويت على االعمال والعقود املتمثلة يف بيع منتجات السكر واليت ستتم بني الشركة املتحدة للسكر

التصويت على االعمال والعقود املتمثلة يف بيع منتجات زيوت الطعام واليت ستتم بني شركة عافية العاملية للتسويق 
  نعم    والتوزيع

التصويت على االعمال والعقود املتمثلة يف شراء منتجات غذائية واليت ستتم بني شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة 
  لصافوال) وشركة ميار لألغذية

  نعم 

التصويت على االعمال والعقود املتمثلة يف شراء منتجات غذائية واليت ستتم بني شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة 
  نعم    وشركة دل مونيت العربية السعودية لصافوال)
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التصويت على االعمال والعقود املتمثلة يف شراء منتجات غذائية واليت ستتم بني شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة 
   لصافوال) وشركة نستلة العربية السعودية احملدودة

  نعم 

غذائية واليت ستتم بني شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة التصويت على االعمال والعقود املتمثلة يف شراء منتجات 
  نعم   لصافوال) وشركة مصنع املنهل للمياه احملدودة

  نعم   التصويت على االعمال والعقود املتمثلة يف بيع منتجات السكر واليت ستتم بني شركة عافية العاملية للتسويق والتوزيع
املتمثلة يف تأجري مواقع واليت ستتم بني شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافوال) التصويت على االعمال والعقود 

  نعم   وشركة عبد القادر املهيدب وأوالده

ا داخل مراكز أسواق بنده   نعم    التصويت على االعمال والعقود املتمثلة يف تأجري مواقع لبيع منتجا
ا داخل مراكز أسواق بنده واليت ستتم بني شركة التصويت على االعمال والعقود املتمثلة  يف تأجري مواقع لبيع منتجا

  نعم   بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافوال) وشركة دل مونيت العربية السعودية

  نعم   التصويت على االعمال والعقود املتمثلة يف إجيار حمالت جتارية ومشرتيات جتزئة ملواد غذائية
االعمال والعقود املتمثلة يف بيع منتجات زيوت طعام واليت ستتم بني شركة عافية العاملية (شركة تابعة التصويت على 

  نعم     لصافوال) وشركة هريف للخدمات الغذائية

التصويت على االعمال والعقود املتمثلة يف بيع منتجات السكر واليت ستتم بني الشركة املتحدة للسكر (شركة تابعة 
  لصافوال) وشركة هريف للخدمات الغذائية 

  نعم 

 التصويت على االعمال والعقود واملتمثلة يف إجيار حمالت جتارية واليت ستتم بني شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة
  نعم   لصافوال) وشركة كنان للتطوير الدولية العقاري

 االتصاالتشركة 
  السعودية

  نعم التصويت على تشكيل جلنة املراجعة 23/09/1439 6/7/2018

شركة جرير 
 19/02/1440 10/28/2018  للتسويق

  نعم   التصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم جمانية
  نعم   املادة الثالثة من النظام األساس للشركة واملتعلقة بأغراض الشركة، التصويت على تعديل

  نعم   التصويت على تعديل املادة السابعة من النظام األساس للشركة واملتعلقة برأس مال الشركة
  نعم   اإلدارة .التصويت على تعديل املادة التاسعة عشر من النظام األساس للشركة واملتعلقة بصالحيات جملس 

التصويت على تعديل املادة احلادية والعشرون من النظام األساس للشركة واملتعلقة بصالحيات الرئيس والنائب والعضو 
  نعم   املنتدب وأمني السر .

  نعم   التصويت على تعديل املادة الثامنة والعشرون من النظام األساس للشركة واملتعلقة بدعوة اجلمعيات .
  نعم   التصويت على تعديل املادة التاسعة والثالثون من النظام األساس للشركة واملتعلقة بتقارير جلنة املراجعة .

  نعم    ) من املادة الثالثة واألربعون من النظام األساس للشركة واملتعلقة بالوثائق املالية2التصويت على تعديل الفقرة رقم (
  نعم   املادة السابعة من الئحة عمل جلنة املراجعة بالشركة واملتعلقة بتقرير اللجنة .التصويت على تعديل 

 02/04/1440 12/9/2018  شركة جلام للرياضة

  نعم  ) من النظام األساسي للشركة واملتعلقة بأغراض الشركة.3التصويت على تعديل املادة (
  نعم   الشركات. ة واملتعلقة باملشاركة والتملك يفللشرك) من النظام األساسي 4التصويت على تعديل املادة (
  نعم   ) من النظام األساسي للشركة واملتعلقة ببيع األسهم غري مستوفاة القيمة.10التصويت على تعديل املادة (
  نعم   ) من النظام األساسي للشركة واملتعلقة بتداول األسهم.12التصويت على تعديل املادة (
) من النظام األساسي للشركة واملتعلقة بشراء وبيع ورهن أسهم الشركة من قبل 13التصويت على تعديل املادة (

  نعم   الشركة.

  نعم   ) من النظام األساسي للشركة واملتعلقة بزيادة رأس املال .14التصويت على تعديل املادة (
  نعم   األساسي للشركة واملتعلقة بتخفيض رأس املال.) من النظام 15التصويت على تعديل املادة (
  نعم   ) من النظام األساسي للشركة واملتعلقة بإصدار الصكوك والسندات.16التصويت على تعديل املادة (
  نعم   ) من النظام األساسي للشركة واملتعلقة بإدارة الشركة.17التصويت على تعديل املادة (
  نعم   عضوية اجمللس. بانتهاء) من النظام األساسي للشركة واملتعلقة 18التصويت على تعديل املادة (
  نعم   ) من النظام األساسي للشركة واملتعلقة بصالحيات اجمللس.20التصويت على تعديل املادة (
  نعم   أعضاء جملس اإلدارة واللجان. مبكافأة) من النظام األساسي للشركة واملتعلقة 21التصويت على تعديل املادة (
) من النظام األساسي للشركة واملتعلقة بصالحيات الرئيس والنائب والعضو املنتدب 22التصويت على تعديل املادة (

  وأمني السر.
  نعم 
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  نعم   اإلدارة.) من النظام األساسي للشركة واملتعلقة باجتماعات جملس 23التصويت على تعديل املادة (
  نعم   ) من النظام األساسي للشركة واملتعلقة بنصاب اجتماعات جملس اإلدارة.25التصويت على تعديل املادة (
  نعم   ) من النظام األساسي للشركة واملتعلقة بقرارات جملس اإلدارة.26التصويت على تعديل املادة (
  نعم   .اجلمعيات) من النظام األساسي للشركة واملتعلقة بدعوة 33التصويت على تعديل املادة (
  نعم   ) من النظام األساسي للشركة واملتعلقة بسجل حضور اجلمعيات.34التصويت على تعديل املادة (
  نعم   اجتماع اجلمعية العامة العادية.) من النظام األساسي للشركة واملتعلقة بنصاب 35التصويت على تعديل املادة (
  نعم   ) من النظام األساسي للشركة واملتعلقة بنصاب اجتماع اجلمعية العامة غري العادية.36التصويت على تعديل املادة (
  نعم   ) من النظام األساسي للشركة واملتعلقة بالتصويت يف اجلمعيات.37التصويت على تعديل املادة (
  نعم   ) من النظام األساسي للشركة واملتعلقة بتشكيل اللجنة.41التصويت على تعديل املادة (
  نعم   ) من النظام األساسي للشركة واملتعلقة بتقارير اللجنة.44التصويت على تعديل املادة (
  نعم   مراجع احلسابات) من النظام األساسي للشركة واملتعلقة بصالحيات 46التصويت على تعديل املادة (
  نعم   ) من النظام األساسي للشركة واملتعلقة بتقرير مراجع احلسابات.47التصويت على تعديل املادة (
  نعم   ) من النظام األساسي للشركة واملتعلقة بالوثائق املالية.49التصويت على تعديل املادة (
  نعم   األساسي للشركة واملتعلقة بتوزيع األرباح.) من النظام 50التصويت على تعديل املادة (
  نعم   االرباح. باستحقاق) من النظام األساسي للشركة واملتعلقة 51التصويت على تعديل املادة (
  نعم   ) من النظام األساسي للشركة واملتعلقة بتوزيع االرباح لالسهم املمتازة.52التصويت على تعديل املادة (

  نعم   على ترقيم مواد النظام االساسي للشركة وفقا للتعديل املقرتح.التصويت 
اء دورة جملس االدارة احلالية مبكراً  اجلمعية وذلك يف حال متت املوافقة على  انعقادمن تاريخ  اعتباراالتصويت على إ

  نعم   البند العاشر اخلاص بتعديل املادة الثامنة عشر من النظام األساسي للشركة.

  نعم     سبعة أعضاء لعضوية جملس اإلدارة من بني املرشحني للدورة القادمة انتخابالتصويت على 
  نعم     التصويت على تشكيل جلنة املراجعة وحتديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة اجلديدة

  نعم   م2019سنوًي أو ربع سنوًي عن العام املايل التصويت على تفويض جملس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف 
  نعم   التصويت على قرار جملس اإلدارة بتعيني الدكتور/ طارق بن عبداهللا النعيم عضو مستقل باجمللس 

التصويت على قرار جملس اإلدارة بتعيني الدكتور/ حممد بن فرج الكناين، كعضو مستقل من خارج اجمللس، يف جلنة 
  املراجعة 

  نعم 

    نعم  جملس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية املعدلة. ألعضاءالتصويت على سياسة املكافآت 
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