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AlAhli Multi‐Asset Moderate Fund     المتوازنصندوق األهلي متعدد األصول 

Investment Fund Information    معلومات صندوق االستثمار
Investment Objective    أهداف االستثمار
AlAhli Multi‐Asset Moderate Fund aims to achieve a balance between 
capital growth and capital preservation over the medium to long term, 
by investing in a diversified portfolio of asset classes.  

 منو ومحاية رأس املال على صندوق األهلي متعدد األصول املتوازن إىل حتقيق التوازن بنييهدف 
  املدى املتوسط والطويل، من خالل االستثمار يف حمفظة متنوعة من فئات األصول.

Investment Policies    سياسات االستثمار وممارساته
The Fund invests in investment funds units that invest in the following 
securities: 
‐  Units  of Money Market  Funds  and  Fixed  Income  Funds  that  are 
complaint  with  the  Sharia  guidelines:  this  includes  money  market 
investments such as direct Murabaha and trade  finance transactions. 
In  addition  to  Sukuk,  initial  offering  of  Sukuk,  Sukuk  index‐linked 
certificates, and assets‐backed securities. 
‐  Units  of  listed  equity  funds  that  are  complaint  with  the  Sharia 
guidelines:  these  include  listed  equities,  initial  public  offering  of 
equity, and ETFs units. 
‐  Other  Sharia  Compliant  Investments:  these  include,  but  are  not 
limited to gold ETFs units, commodity funds units,  income generating 
real  estate  funds  units,  Real  Estate  Investment  Trust  (REIT),  and 
leasing funds units. 

 يستثمر الصندوق يف أصول متعددة كما موضح أدناه تشمل األوراق املالية التالية:
صناديق أسواق النقد والدخل الثابت املتوافقة مع املعايري الشرعية: يشمل ذلك، وحدات -

أسواق النقد مبا يف ذلك املراحبة املباشرة وصفقات متويل التجارة، والصكوك وتشمل اإلصدارات 
 األولية للصكوك، األوراق املالية املرتبطة مبؤشر الصكوك، األوراق املالية املدعومة بأصول.

ناديق األسهم املدرجة ،والطروحات العامة األولية لألسهم، وحقوق األولوية، وحدات ص-
 .ETFوصناديق املؤشرات اليت تستثمر يف األسهم املدرجة 

االستثمارات األخرى املتوافقة مع املعايري الشرعية منها على سبيل املثال ال احلصر وحدات -
لعقارية املدرة للدخل، ، وحدات الصناديق اGold ETFsصناديق مؤشرات الذهب 

، والصناديق املدرة للدخل مثل وحدات REITsاملتداولة  والصناديق االستثمارية العقارية
  ).Leasing Fundsصناديق اإلجارة (

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

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

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

 Year 2018 2017 2016  السنة

 *AUM 118,065,987  98,604,792.96  75,792,765.43  صافي قيمة األصول*

 *NAV per Unit 1.54  1.56  1.42  صافي قيمة األصول لكل وحدة*

 *Highest Price 1.63  1.56  1.44  أعلى سعر وحدة*

 *Lowest Price 1.51  1.42  1.16  أقل سعر وحدة*

 Number of Units 76,667,616  63,044,930.41  53,297,834.87  عدد الوحدات

  Income Distribution -  -  -  األرباح الموزعة

 Fees & Expense Ratio  %1.35  %1.29  %1.42  إجمالي نسبة الرسوم والمصروفات

 In US Dollars*     *بالدوالر األمريكي   
Total return compared to the benchmark:    :العائد اإلجمالي للصندوق مقارنة بالمؤشر

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

 % Total Return 1.50  3.12  1.54-  %عائد الصندوق 

 % Benchmark 3.39  4.26  2.31-  %عائد المـؤشـــــــر    
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Annual total return for the fund last 10 years:    :للعشر سنوات الماضيةللصندوق العائد اإلجمالي السنوي 
 Year 2018 2017  2016  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009  السنة

 % Return 1.54- 9.98  1.25  2.47-  0.76  9.77  4.30  7.25-  5.27  13.50  العائــــد %

 % Benchmark 2.31- 12.27 3.32 0.84 3.39 11.31 7.52 1.81- 7.91 19.60  المؤشر %   
 

Actual fees and fund expenses paid by the investment fund during 
the year as a percentage of average Net Asset Value: 
 

 
مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب التي تحملها الصندوق على مدار 

                          العام كنسبة مئوية من متوسط صافي قيمة أصول الصندوق:

   النسبة المئوية  الرسوم والمصروفات
%  

 دوالر ألف
USD ‘000 Fees and Expenses  

 Management Fee Expense  1,376  1.25  رسوم اإلدارة

 VAT on Management Fee 69 0.06  اإلدارة رسوم على املضافة القيمة ضريبة

 Audit Fee Expense  11  0.01  مراجعة حسابات الصندوق

 Fund Administration  25  0.02  العمليات اإلدارية

  CMA Fee  2  0  هيئة السوق املالية

 Tadawul Fee 1 0  تداول

 Custody Fees  15  0.01  رسوم احلفظ

 Shariah Audit Fee Expense  3  0  املراجعة الشرعية

 Fund Board Fee Expense  4  0  جملس إدارة الصندوق

 يف الصندوق حجم من ونسبتها( التعامل رسوم
 129 0.11  )العام اية

Dealing Fees (and its 
percentage of the size of the fund 
at the end of the year( 

  Total Fees and Expenses   1,635  1.46  الرسوم والمصاريفمجموع    
Material Changes    تغيرات جوهرية حدثت خالل الفترة
No material changes occurred during the year.    مل حتدث أي تغيريات جوهرية تؤثر على أداء الصندوق.
Exercising of voting rights    ممارسات التصويت السنوية
No voting rights were exercised during the year.    تتم أي ممارسات تصويت خالل العام.مل 
Fund Board Annual Report    تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي
The Board of Directors consists of the  following members, who were 
appointed by  the  fund manager and approved by  the Capital Market 
Authority: 
Naif Al Mesned      Chairman  
Lloyd Kawara      Non‐independent member 
Basmah AlTuwaijri                    Independent member 
Abdulaziz Abalkhail    Independent member 
The Fund's Board of Directors held  three meetings during 2018. The 
following is a summary of the key decisions approved and the matters 
discussed by the Fund’s Board of Directors: 
‐ Risks  related  to  the  funds;  including:  liquidity, market,  operational 
risks. 
‐ Ensuring fund’s compliance to all applicable rules and regulations. 

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

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

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

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

Fund Manager   مدير الصندوق

NCB Capital Company, Saudi Arabia 

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

 األهلي املالية، اململكة العربية السعوديةشركة 
  11495، الرياض 22216الربج ب، طريق امللك سعود، ص.ب. 
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Tel: +966 920000232 

Website: www.alahlicapital.com 

 +966 920000232هاتف: 
 www.alahlicapital.comاملوقع: 

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

None   ال يوجد

Investment Activities   أنشطة االستثمار

The  Fund  closed  the  year with  an  allocation of 25% Money Market, 
17% to sukuks, 55% to Equity, and 3  % to alternative investments such 
as REITs and Gold.  

 %55، و للصكوك %17سواق النقد، و أ إىل %25 بتخصيصهذا العام   الصندوق أغلق
)، وعقود REITSاملتداولة (مثل الصناديق العقارية  لالستثمارات البديلة %3األسهم، و  إىل

 . والذهباإلجيار التشغيلية، 
During the year the fund had an overweight stance on equity. Within 
equity, the Fund had an underweight stance on North America while a 
Neutral  stance  on  Europe  and  Emerging  Markets,  while 
underweighting Asia Pacific. The fund had an off‐benchmark exposure 
to Saudi Equity. 

خالل العام، تركزت استثمارات الصندوق يف أسواق األسهم. وضمن مركز األسهم، خفض 
الصندوق وزن استثماراته يف أسهم أسواق أمريكا الشمالية وآسيا، وكان موقفه حمايدا حنو 
األسواق األوروبية واألسواق الناشئة. كما استثمر الصندوق جزء من أصوله خارج املؤشر 

  ك يف األسهم السعودية.املعياري وذل
Performance   داءتقرير األ

Fund Performance                          ‐1.54% 
Benchmark Performance           ‐2.31% 

    

  %1.54-  أداء الصندوق
  %2.31-  أداء املــــــــؤشــــــر

The fund outperformed the benchmark by 77 bps.   .أساس نقطة 77 بفارق املؤشر أداء عن الصندوق أداء تفوق

Terms & Conditions Material Changes   تغيرات حدثت في شروط وأحكام الصندوق

- Updating  the  fund  offering  documents  to  include:  Information 

Memorandum,  Terms  and  Conditions,  and  Summary  of  Key 

Information in line with the requirements of the amended Investment 

Funds Regulations.  

- Appointment of AlBilad Capital as the fund custodian. 

- Amendment of Auditor’s annual fees. 

- Allow fund to invest in non‐KSA domiciled funds. 

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

 االستــثــمــار املـــعـــدلة.
 تعيني شركة البالد لالستثمار (البالد املالية) كأمني حفظ للصندوق. -
 تعديل رسوم مراجع احلسابات السنوية. -
  السعوديةالسماح باالستثمار يف صناديق استثمارية خارج اململكة العربية  -

Investments in other Investment Funds    االستثمار في صناديق استثمارية أخرى
The fund management fee is 1.25% of NAV. Management fees charged 

by investments in the following funds have been rebated: 

‐ AlAhli International Trade Fund  

‐ AlAhli Saudi Riyal Trade Fund  

‐ AlAhli Saudi Trading Equity Fund  

‐ AlAhli Freestyle Saudi Equity Fund 

‐ AlAhli Asia Pacific Index Fund 

‐ AlAhli North America Index Fund  

‐ AlAhli Europe Index Fund  

‐ AlAhli Emerging Markets Index Fund  

‐ AlAhli Diversified Saudi Riyal Fund  

‐ AlAhli Diversified USD Fund  

‐ AlAhli Multi‐Asset Income Plus Fund 

‐ AlAhli Fund of REITs Fund 

من صايف قيمة أصول  سنويا %1.25نسبة رسوم اإلدارة احملتسبة على الصندوق هي 
ا الصندوق  الصندوق، وقد مت التنازل عن رسوم اإلدارة للصناديق االستثمارية اليت يستثمر 

  املوضحة أدناه:
  صندوق األهلي للمتاجرة العاملية - 
  صندوق األهلي للمتاجرة بالريال السعودي - 
 صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم السعودية - 
 السعوديةصندوق األهلي املرن لألسهم   - 
 صندوق األهلي ملؤشر أسهم آسيا والباسيفيك  - 
 صندوق األهلي ملؤشر أسهم أمريكا الشمالية  - 
 صندوق األهلي ملؤشر أسهم أوروبا  - 
  أسهم األسواق الناشئةملؤشر صندوق األهلي  - 
 صندوق األهلي املتنوع بالريال السعودي  - 
 صندوق األهلي املتنوع بالدوالر األمريكي  - 
 تعدد األصول للدخل اإلضايفصندوق األهلي م - 
  صندوق األهلي القابض لصناديق االستثمار العقارية املتداولة - 

Special Commission    عموالت خاصة



 

 م2018 التقرير السنوي – متعدد األصول المتوازن األهليصندوق 
AlAhli Multi‐Asset Moderate Fund – 2018 Annual Report 

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

Fund Manager Investment    استثمارات مدير الصندوق
The fund manager invests 10.33% of the fund units.    .%10.33 الصندوق وحدات يف الصندوق مدير استثمارات تبلغ

Custodian    أمين الحفظ
AlBilad Capital 

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

Tel: +966 92000 3636 

Website: www.albilad‐capital.com 

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

Custodian’s duties and responsibilities    أمين الحفظواجبات ومسؤوليات 
‐ 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.
‐ 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. 

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

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

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

يقر مدير الصندوق بأن املسؤوليات املنوطة بأمني احلفظ ال تشمل إبداء رأيه حول ما إذا   -
) من 3-قرات الفرعية (أ،ب،ج) من الفقرة (دكان مدير الصندوق قد قام باألنشطة يف الف

  .) من الئحة صناديق االستثمار5امللحق (
Fund Manager Opinion    مدير الصندوق رأي 
‐ Units were issued, transferred and redeemed 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.  
‐ There was no breach any of  the  investment  restrictions,  limitations 
and borrowing powers applicable. 

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

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

ا.مل تتم خمالفة أي من قيود و حدود االستثمار وصالحيات االقرتاض  -   املأمور 

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

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

    
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صندوق األھلي متعدد األصول المتوازن
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)  

 القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 مـع 

 لحملة الوحدات  المستقل الحسابات مراجعتقریر 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 

۱ 
 

 صندوق األھلي متعدد األصول المتوازن
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة) 

   قائمة المركز المالي 

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

 

 إیضاح 
 دیسمبر ۳۰

 م۲۰۱۸
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۷
 ینایر ۱

 م۲۰۱۷
     

     الموجـودات:
 ٤,۷٦٤ ۲,۹٥٤ ۱٬٤٤۱ ۸ نقد وما في حكمھ

 ۷۱,۰۲۹ ۹٥,۳۹۸ ۱۱٦٬٦۸۲ ۹ استثمارات 

 -- ۳۳٦ ۷  أرصدة مدینة أخرى

 ۷٥,۷۹۳ ۹۸,٦۸۸ ۱۱۸٬۱۳۰  إجمالي الموجودات

     

     :لتزاماتاال

٤٦  أخرى أرصدة دائنة  ۸۳ -- 

 ۷٥,۷۹۳ ۹۸,٦۰٥ ۱۱۸٬۰٦٦  حقوق الملكیة العائدة لحملة الوحدات

     

 ٥۳,۲۹۸ ٦۳,۰٤٥ ۷٦٬٦٦۸ ۱۰ باآلالف – المصدرةعدد الوحدات 

 ۱,٤۲۲۱ ۱٫٥٦٤۰ ۱٫٥٤۰۰  (دوالر أمریكي)للوحدة الواحدة  –حقوق الملكیة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )۱٦() إلى ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (

 جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیـة.
  



 

۲ 
 

 صندوق األھلي متعدد األصول المتوازن
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة) 

   الشامل قائمة الدخل

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

 

 م۲۰۱۷ م۲۰۱۸  
    

أرباح محققة من استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح 
 ۱٬۳٦۲ ۳٬۹۱٤  الخسارة وأ

(خسائر)/ أرباح غیر محققة من استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة 
 ۷٬۰۹۹ (٥٬۲۹۹)  الخسارة وأمن خالل الربح 

 ٥۸۱ ۹۸۱  أخرى إیرادات

 ۹٬۰٤۲ (٤۰٤)  الدخل(الخسائر)/ إجمالي 

    

 (۱٬۰٥۰) (۱٬۳۷٦)  أتعاب إدارة

 -- (٦۹)  المضافة القیمة ضریبة

 (۱۰) (۲۱)  اداریة مصروفات

 -- (۱٥)  الحفظ  مصروفات

 (۸) (۱۱)  أتعاب مھنیة

 (٤) (٤)  مكافأة أعضاء مجلس إدارة الصندوق

 (۳) (۳)  أتعاب تدقیق شرعي

 (۲) (۲)  السوق المالیةأتعاب ھیئة 

)٥(  أخرى  -- 

 (۱٬۰۷۷) (۱٬٥۰٦)  إجمالي المصروفات التشغیلیة

    

 ۷٬۹٦٥  (۱٬۹۱۰)  للسنةلدخل ا(الخسارة) / 

 -- --  للسنة خراآل الشامل الدخل

 ۷٬۹٦٥ (۱٬۹۱۰)  للسنة إجمالي الدخل الشامل

 

 

 

 

 

 

 

 

 )۱٦) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (

 جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیـة.



 

۳ 
 

 صندوق األھلي متعدد األصول المتوازن
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة) 

 قائمة التغیرات في حقوق الملكیة العائدة لحملة الوحدات 

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

 

 

 

 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۸
 دیسمبر ۳۱

  م۲۰۱۷
    

 ۷٥٬۷۹۳ ۹۸٬٦۰٥  السنةحقوق الملكیة العائدة لحملة الوحدات في بدایة 

    

 ۷٬۹٦٥ (۱٬۹۱۰)  سنةلل ةالدخل الشامل(الخسارة) / إجمالي 

    

    السنةفي حقوق الملكیة من معامالت الوحدات خالل  الزیادة

 ۲۹٬۸۱۹ ۳۳٬۷۲٥  متحصالت من وحدات مباعة

 (۱٤٬۹۷۲) (۱۲٬۳٥٤)  قیمة وحدات مستردة

  ۲۱٬۳۷۱ ۱٤٬۸٤۷ 

    

 ۹۸٬٦۰٥ ۱۱۸٬۰٦٦  السنةالعائدة لحملة الوحدات في نھایة حقوق الملكیة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )۱٦) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (

 جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیـة.



 

٤ 
 

 صندوق األھلي متعدد األصول المتوازن
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة) 

  التدفقات النقدیةقائمة 

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

 

 م۲۰۱۷ م۲۰۱۸ إیضاح 

    
    التدفقات النقدیة من األنشـطة التشـغیلیة:

 ۷٬۹٦٥ (۱٬۹۱۰)  للسنةلدخل ا(الخسارة) / 

    تسویة لـ:

غیر محققة من استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة  )أرباح/ ( خسائر
 الخسارة وأمن خالل الربح 

 
٥٬۲۹۹ (۷٬۰۹۹) 

  ۳٬۳۸۹ ۸٦٦ 

    التشغیلیة: لتزاماتصافي التغیرات في الموجودات واال

 (۱۷٬۲۷۰) (۲٦٬٥۸۳)  بالقیمة العادلة من خالل الربح والخسارة مدرجةاستثمارات 

 (۳۳٦) ۳۲۹  أرصدة مدینة أخرى

 ۸۳ (۱۹)  أرصدة دائنة أخرى

 (۱٦٬٦٥۷) (۲۲٬۸۸٤)  األنشطة التشـغیلیة         المستخدم فيصافي النقد 

    

    التدفقات النقدیة من األنشـطة التمویلیــة:

 ۲۹٬۸۱۹ ۳۳٬۷۲٥  متحصالت من وحدات مباعة

 (۱٤٬۹۷۲) (۱۲٬۳٥٤)  قیمة وحدات مستردة

 ۱٤٬۸٤۷ ۲۱٬۳۷۱  من األنشـطة التمویلیة صافي النقد المتوفر

    

 (۱٬۸۱۰) (۱٬٥۱۳)  صافي النقص في النقد وما في حكمھ

 ٤٬۷٦٤ ۲٬۹٥٤ ۸    السنةالنقـد وما في حكمـھ في بدایة 

 ۲٬۹٥٤ ۱٬٤٤۱ ۸ السنةالنقـد وما في حكمـھ في نھایة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )۱٦(إلى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 

 یتجزأ من ھذه القوائم المالیـة.جزءاً ال  



 صندوق األھلي متعدد األصول المتوازن
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

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

 

٥ 
 

 الصـندوق وأنشطتھ -۱
(الصندوق) ھو صندوق استثماري مفتوح متوافق مع  دوالر األمریكيبال صندوق األھلي متعدد األصول المتوازن

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

 .یةسوق المالالالصادرة عن ھیئة  الصنادیق
 

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

 
 التعاملأ) 

 ب) الترتیب
 اإلدارة ج)

 د) تقدیم المشورة
 ھـ) الحفظ

 
على المدى المتوسط إلى المدى  یھدف الصندوق إلى توفیر توازن بین المحافظة على رأس المال ونمو رأس المال

 .الموجوداتالطویل عن طریق االستثمار في محافظ متنوعة من 
 

الموافقة على أحكام وشروط الصندوق في األصل من مؤسسة النقد العربي السعودي ووافقت علیھا الحقاً ھیئة  تتم
 م.۲۰۰۳أكتوبر  ۲م. باشر الصندوق نشاطھ في ۲۰۰۸دیسمبر  ۱٦السوق المالیة بموجب خطابھا المؤرخ في 

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

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

 
 األساس المحاسبي -۲

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

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

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

 اول قوائم م ھي۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱ المنتھیة للسنةم المالیة . إن ھذه القوائالمعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا (سابقاً)
ً للمعاییر الدولیة  "تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي  ۱والمعیار الدولي للتقریر المالي  للتقریر الماليمعدة وفقا

 ألول مرة".
 

ت النقدیة على المركز المالي، األداء المالي والتدفقا التقریر الماليتم تقدیم شرحاً، لكیفیة تأثیر التحول للمعایر الدولیة 
 .۱۳للصندوق والمبینة في إیضاح 

 
 
 



 صندوق األھلي متعدد األصول المتوازن
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

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

 

٦ 
 

 أساس القیاس -۳

على أساس التكلفة التاریخیة باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي ومفھوم االستمراریة، تم إعداد ھذه القوائم المالیة 
 والمسجلة بالقیمة العادلة.المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو لخسارة باستثناء االستثمارات 

  

 المتداولة وغیر لتزاماتال یوجد لدى الصندوق دورة تشغیل محددة بوضوح وبالتالي ال یتم عرض الموجودات واال

المتداولة بشكل منفصل في قائمة المركز المالي. عوضا عن ذلك، یتم عرض الموجودات والموجودات وفقاً لترتیب 
 السیولة. 

 

 والنشاطعملة العرض  -٤

تم تقریب جمیع األرصدة  .الخاصة بالصندوقوھي العملة الوظیفیة  بالدوالر األمریكيیتم عرض ھذه القوائم المالیة 
 المالیة المعروضة بالدوالر األمریكي إلى أقرب ألف.

 

 التغیرات في شروط وأحكام الصندوق -٥

م قام مدیر الصندوق بإجراء بعض التعدیالت على أحكام وشروط الصندوق. ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱خالل السنة المنتھیة في 
 المحدثة ماراالستث صنادیق الئحةلمستندات بما یتوافق مع یتعلق التغییر االساسي في الشروط واألحكام بتحدیث ا

وتعیین شركة البالد المالیة كمدیر محفظة مستقل والسماح للصندوق باالستثمار في الصنادیق األجنبیة (الصنادیق غیر 
 المحلیة). 

 

م یبلغ فیھ مدیر الصندوق بالتعدیالت الطارئة وتعیین ۲۰۱۸مارس  ٥تم إرسال خطاب إلى ھیئة سوق المال بتاریخ 
م. دخلت ۲۰۱۸مارس  ٥شركة البالد المالیة كمدیر محفظة مستقل. وقد ابلغ كذلك حاملي الوحدات بخطاب بتاریخ 

 م. ۲۰۱۸مارس  ۱٥ھذه الشروط واألحكام حیز التنفیذ في 

 

مار دوق باالستثنم یبلغ فیھ مدیر الصندوق بالسماح للص۲۰۱۸نوفمبر  ۲۷رسال خطاب إلى ھیئة سوق المال بتاریخ تم إ
م. ۲۰۱۸نوفمبر  ۲۹في الصنادیق األجنبیة (الصنادیق غیر المحلیة) وقد ابلغ كذلك حاملي الوحدات بخطاب بتاریخ 

 م. ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۰ فيدخلت ھذه الشروط واألحكام حیز التنفیذ 

 

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

 م.۲۰۱۸دیسمبر  ۱۰التحدیثات حیز التنفیذ في  ھذه دخلتم. ۲۰۱۸نوفمبر  ۲۹كذلك بخطاب بتاریخ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 صندوق األھلي متعدد األصول المتوازن
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

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

 

۷ 
 

 االفتراضات المحاسبیة الھامةالتقدیرات وحكام واأل -٦
یاسات والتي تؤثر في تطبیق الس یتطلب من اإلدارة القیام بإصدار أحكام وتقدیرات وافتراضاتإن إعداد القوائم المالیة 

واإلیرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه  لتزاماتالمحاسبیة للمبالغ المبینة للموجودات واال
اسبیة یتم االعتراف بتعدیالت التقدیرات المحالتقدیرات. تتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات الھامة على أساس مستمر. 

 ة التي یتم فیھا مراجعة التقدیرات وفي أي سنوات مستقبلیة متأثرة.في السن
 
 قیاس القیمة العادلة) ا

السعر الذي یمكن استالمھ عند بیع أصل أو دفعة عند نقل التزام في معاملة منظمة بین المشاركین  ھيالقیمة العادلة 
في السوق في تاریخ القیاس. یستند قیاس القیمة العادلة على افتراض أن المعاملة لبیع األصل أو تحویل االلتزام تتم 

 :إما

 

 في السوق الرئیسي لألصل أو لاللتزام، أو -

 .لتزاماتفي غیاب السوق الرئیسي، في السوق األكثر فائدة للموجودات أو اال -

 

عندما یكون متاًحا، یقیس الصندوق القیمة العادلة لألداة باستخدام السعر المدرج في سوق نشط لذلك الصك. یعتبر 
شًطا إذا تمت معامالت األصل أو االلتزام بتكرار وحجم كافیین لتقدیم معلومات التسعیر على أساس مستمر. السوق ن

 .یقیس الصندوق األدوات المدرجة في سوق نشط بسعر السوق ألن ھذا السعر معقول تقریبًا لسعر الخروج

 

الت ییم تعمل على زیادة استخدام المدخإذا لم یكن ھناك سعر مقتبس في سوق نشط، فإن الصندوق یستخدم تقنیات تق
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 العادلة 

 ھایة سنة إعداد التقاریر التي حدث خاللھا التغییر.في ن
  

 :یحتوي التسلسل الھرمي للقیمة العادلة على المستویات التالیة

 

أو الموجودات  لتزاماتالمدخالت من المستوى األول ھي األسعار المدرجة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة لال •
 المتطابقة التي یمكن للكیان الوصول إلیھا في تاریخ القیاس؛

مدخالت المستوى الثاني ھي مدخالت غیر األسعار المدرجة ضمن المستوى األول والتي یمكن مالحظتھا للموجودات  •
 ، بشكل مباشر أو غیر مباشر ؛ ولتزاماتأو اال

 .لتزاماتأو اال لموجوداتل مالحظتھا یمكن ال تمدخال ھي لثالثا ىلمستوا تمدخال •
 

قام الصندوق بتصنیف التسلسل الھرمي للقیمة العادلة لالستثمارات بالقیمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة 
لسنة، لم یكن ھنالك أي . خالل ا۱باستثناء االستثمارات في الصنادیق المتداولة والمصنفة في المستوى  ۲في المستوى 

لتزامات االوفي القیمة العادلة الستثمارات القیمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة. تعتبر الموجودات  تحویل
واألرصدة الدائنة األخرى، القیم الدفتریة ھي تقریب معقول  االخرى المدینة االرصدةفي حكمھ و األخرى مثل النقد وما

 .للقیمة العادلة
 

 



 صندوق األھلي متعدد األصول المتوازن
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

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

 

۸ 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة -۷
كل مبینة أدناه. وقد تم تطبیق ھذه السیاسات بش إن السیاسات المحاسبیة الرئیسیة المطبقة في إعداد ھذه القوائم المالیة

 ۱المعروضة، ما لم یذكر خالف ذلك. عندما تكون السیاسات قابلة للتطبیق فقط بعد أو قبل  سنواتثابت على جمیع ال
 ، تم تحدید ھذه السیاسات بشكل خاص.۲۰۱۸ینایر 

 

 نقد وما في حكمھ ۷-۱

یشتمل النقد وما في حكمھ؛ النقد لدى البنك واالستثمارات قصیرة األجل ذات السیولة العالیة والتي یمكن تحویلھا 
 .بسھولة إلى مبالغ نقدیة والتي تكون عرضة لمخاطر ضئیلة للتغیرات في القیمة

 

 یتضمن النقد وما في حكمھ أرصدة بنكیة.

 

 ذمم مدینة ۷-۲

یتم إثبات الذمم المدینة مبدئیاً عند نشأتھا. یتم قیاس الذمم المدینة بدون مكون تمویل كبیر مبدئیاً بسعر المعاملة وبعد 
ذلك بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة. یتم قیاس مخصص خسارة الذمم المدینة دائًما بمبلغ یعادل خسائر 

  االئتمان المتوقعة مدى الحیاة.

 

 أدوات مالیة ۷-۳

 المالیة. اللتزاماتاألدوات المالیة تتكون من الموجودات المالیة وا

 

 المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة النقد وما في حكمھ واالستثمارات على الموجودات المالیة تشمل

 المالیة على الذمم الدائنة األخرى. لتزامات. تشمل االاالخرى المدینة االرصدةو
 

 السیاسة بموجب المعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا (سابقاً)  ۷-۳-۱

إن االرشادات المحاسبیة فیما یتعلق باإلثبات المبدئي للموجودات وااللتزامات المالیة متوافق بین المعاییر المحاسبیة 
 . كما یلي:۹المتعارف علیھا (سابقاً) والمعیار الدولي للتقریر المالي 

 

 والقیاس أ) االثبات األولي

المالیة عندما تصبح المنشأة طرفًا في األحكام التعاقدیة لألداة. یسجل الصندوق  لتزاماتیتم االعتراف بالموجودات واال
التسویة" واالستثمارات في أدوات حقوق الملكیة والصنادیق  یوماالستثمارات في المرابحة والصكوك على أساس "

 ."تداولال یوم" أساس علىالمشتركة 

 

المالیة بالقیمة العادلة بالزیادة أو النقص، في  لتزاماتالصندوق الموجودات المالیة أو االعند اإلثبات األولي، یقیس 
حالة أصل مالي أو التزام مالي غیر مدرج بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، تكالیف المعاملة المتزایدة 

المالیة، مثل الرسوم والعموالت. یتم إدراج  لتزاماتاالوالعائدة مباشرة إلى اقتناء أو إصدار الموجودات المالیة أو 
المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ویتم  لتزاماتتكالیف المعاملة الموجودات المالیة واال

 .تسجیلھا كمصروف في قائمة الدخل الشامل
 



 صندوق األھلي متعدد األصول المتوازن
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

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

 

۹ 
 

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

 
 (تابع)السیاسة بموجب المعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا (سابقاً)  ۷-۳-۱
 

 ب) التصنیف
 ، قام الصندوق بتصنیف الموجودات المالیة على النحو التالي:۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱المالیة المنتھیة في  سنواتبالنسبة لل

 
 بھا للمتاجرةمحتفظ 

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 عن التغیر 

  .التي تنشأ فیھا للسنةالشامل  الدخلائمة في القیمة العادلة ضمن ق
 

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

 
  ۹ المالي لتقریرالسیاسات المحاسبیة بموجب المعیار الدولي ل ۷-۳-۲
 

في  "األدوات المالیة" الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة ۹المالي  للتقریراعتمد الصندوق المعیار الدولي 
، والذي أدى إلى تغییرات في السیاسات المحاسبیة والتعدیالت على ۲۰۱۸ینایر  ۱مع تاریخ التحول في  ۲۰۱٤یولیو 

 ً  .في القوائم المالیة المبالغ المعترف بھا سابقا
 

(إیضاح  ۱ والمعیار الدولي للتقریر المالي ۹وفقًا لما تسمح بھ األحكام االنتقالیة في المعیار الدولي للتقریر المالي 
 لتزاماتاال(أ))، اختار الصندوق عدم تعدیل أرقام المقارنة. تم إدراج أي تعدیالت على القیم الدفتریة للموجودات و۱۳

 .الحالیة سنةاالفتتاحي لل الوحدات لحملة العائدة الملكیة حقوقالمالیة في تاریخ االنتقال في رصید 
 

 تصنیف الموجودات المالیة )أ
 

 یصنف الصندوق موجوداتھ المالیة كمدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 

 متطلبات تصنیف أدوات حقوق الملكیة موضحة أدناه: 
 

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

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

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

الرباح والخسائر بالقیمة العادلة في قائمة الدخل الشامل خالل الدخل الشامل اآلخر. عند اختیار ذلك الوسم، یتم إثبات ا
، بما في ذلك عند التخلص منھا. ال یتم اإلفصاح اآلخر وال یتم إعادة تصنیفھا الحقًا إلى قائمة الدخل الشامل األخر

في القیمة  خرىعن خسائر االنخفاض في القیمة (وعكس خسائر االنخفاض في القیمة) بشكل منفصل عن التغیرات األ
 تحدیدم عندما یتالعادلة. یتم إثبات توزیعات األرباح عندما تمثل عائد على ھذه االستثمارات في قائمة الدخل الشامل 

 .تحق الصندوق في استالم الدفعا



 صندوق األھلي متعدد األصول المتوازن
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

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

 

۱۰ 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)    -۷

 

 أدوات مالیة (تابع) ۷-۳

 

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

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

اإلثبات األولي. قد یتم وسم االستثمار كاستثمار مدرج بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة من قبل اإلدارة في 
 نھاق اإلثبات أو االعتراف بشكل متناقض (یشار إلیھ أحیانًا على حالة إذا كان یزید أو یقلص بشكل جوھري عدم اتسا

أو االعتراف باألرباح والخسائر على أسس  لتزامات"عدم تماثل محاسبي") والذي ینشأ من قیاس الموجودات أو اال
ھما ویتم تقویم أدائھا على أساس المالیة أو كلی لتزاماتمختلفة. أو تتم إدارة مجموعة من الموجودات المالیة أو اال

القیمة العادلة، ووفقاً إلدارة المخاطر او االستراتیجیة االستثماریة الموثقة، ویتم توفیر المعلومات حول المجموعة 
 داخلیًا على ھذا األساس لموظفین اإلدارة العلیا. 

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

 ۹الدولي للتقریر المالي 
 

أجرى الصندوق تحلیالً مفصالً لنماذج أعمالھ إلدارة الموجودات المالیة وتحلیل خصائص التدفقات النقدیة الخاصة 
لجدیدة لبات التصنیف اللحصول على معلومات أكثر تفصیالً فیما یتعلق بمتط ۷٫۳٫۲بھ. یرجى الرجوع إلى اإلیضاح 

 .۹للمعیار الدولي للتقریر المالي 
 

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

 المالیة. لتزاماترات في تصنیف وقیاس االم. لم تكن ھناك تغیی۲۰۱۸ینایر  ۱في  ۹
 

المعاییر المحاسبیة  
المتعارف علیھا 

 القیمة (سابقا)

دیسمبر  ۳۱الدفتریة 
 قیاس إعادة تصنیف إعادة م۲۰۱۷

المعیار الدولي 
 ۹ ریر الماليللتق

 ۱الدفتریة  القیمة
 م۲۰۱۸ ینایر

     

 -- --  (۹٥٬۳۹۸) ۹٥٬۳۹۸ ةللمتاجر بھا محتفظ استثمارات
 بالقیمة مدرجة استثمارات

 أو الربح خالل من العادلة

 ۹٥٬۳۹۸ -- ۹٥٬۳۹۸ -- الخسارة
 



 صندوق األھلي متعدد األصول المتوازن
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

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

 

۱۱ 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)    -۷

 

 إلغاء اإلثبات ٤-۷

عندما تنتھي صالحیة الحقوق التعاقدیة الستالم التدفقات النقدیة  یتم إلغاء اإلثبات للموجودات المالیة، أو جزء منھا،
) ال یقوم ۲) یقوم الصندوق بتحویل جمیع مخاطر ومزایا الملكیة، أو (۱من الموجودات، أو عندما یتم تحویلھا وإما (

ند استبعاد طرة. عالصندوق بنقل أو االحتفاظ بجمیع مخاطر ومزایا الملكیة إلى حد كبیر، ولم یحتفظ الصندوق بالسی
 .الموجودات المالیة، یتم إثبات الفرق بین القیمة الدفتریة لألصل والمبلغ المستلم في قائمة الدخل الشامل

 

 المالیة لتزاماتاال ٥-۷

أو  مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح 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

قط عند فالمالیة ویدرج المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي  لتزاماتیتم إجراء مقاصة بین مبالغ الموجودات واال
وجود حق نظامي ملزم إلجراء مقاصة لتلك المبالغ المدرجة وكذلك عندما یكون لدى الشركة نیة لتسویتھا على أساس 

 في آن واحد. لتزاماتالصافي أو بیع الموجودات لتسدید اال

 
 المستحقات وذمم دائنة أخرى ۷-۷

یتم إثبات المصروفات المستحقة والذمم الدائنة األخرى مبدئیًا بالقیمة العادلة ویتم قیاسھا الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام 
 .يلالفع العمولةطریقة 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 

 ال یتم إثبات المخصص لخسارة التشغیل المستقبلیة. .موثوق

 

 حقوق الملكیة للوحدة الواحدة  ۷-۹

الصندوق مفتوح لالشتراك واسترداد الوحدات في كل یوم تعامل (من االثنین إلى الخمیس شریطة أن تكون أیام العمل 
في المملكة العربیة السعودیة والوالیات المتحدة). یتم تحدید حقوق المساھمین في كل یوم تقییم (من األحد إلى الخمیس 

یتم احتساب حقوق الملكیة للموجودات لكل وحدة بقسمة حقوق الملكیة بشرط أن تكون أیام العمل السعودیة). 
 .ةسنللموجودات العائدة إلى مالكي الوحدات المدرجة في قائمة المركز المالي على عدد الوحدات القائمة في نھایة ال

 

 الضرائب / الزكاة ۷-۱۰

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



 صندوق األھلي متعدد األصول المتوازن
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

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

 

۱۲ 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)    -۷
 
 الوحدات القائمة ۷-۱۱

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

 
لدى الصندوق وحدات قابلة لالسترداد قائمة. عند تصفیة الصندوق، یمنح حملة الوحدات صافي الموجودات المتبقیة. 

نقد بقیمة لالسترداد المستثمرین حق المطالبة بالویتم تصنیفھا بالتساوي وفقاً للشروط واألحكام. تعطي الوحدات القابلة 
 .تتناسب مع حصة المستثمر في صافي موجودات الصندوق في كل تاریخ استرداد وأیًضا في حال تصفیة الصندوق

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

 
  .التصفیة لحا في دوقلصنموجودات ا افيص نم تناسبیة حصةتمنح المالك  •
 .في حال كانت الوحدات القابلة لالسترداد في فئة األدوات التي تتبع جمیع فئات األدوات االخرى •
 .أن تشترك جمیع األدوات المالیة في فئة األدوات التي تتبع جمیع فئات األدوات االخرى في صفات متطابقة •
التعاقدي للصندوق والذي یلزمھ بإعادة دفع أو استرداد االداة نقداً او عن طریق أصل بغض النظر عن االلتزام  •

 .التزاماتمالي آخر، فإن االداة ال تتضمن أي صفة أخرى توجب تصنیفھا ك
خسائر لیستند إجمالي التدفقات النقدیة المتوقعة العائدة لألدوات على مدى عمر األداة إلى حد كبیر على األرباح أو ا •

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

 
یة لملكااثبات التكالیف اإلضافیة العائدة مباشرة إلى استرداد أو إصدار وحدات قابلة لالسترداد مباشرة إلى حقوق  یتم

 .ویتم تسجیلھا كخصم من المتحصالت أو جزء من تكلفة االستحواذ
 
 إثبات إیرادات ۷-۱۲

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

 .الخصومات والضرائب والحسومات
 

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

   .التكلفة والقیمة السوقیة لمحفظة استثمارات الصندوق كتغیرات في القیمة العادلة لالستثمارات في قائمة الدخل الشامل
 
 ۲۰۱۸ ینایر ۱، اعتباًرا من ٥۱بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي  ۷-۱۲-۱

نموذًجا واحدا شامل للمحاسبة عن اإلیرادات الناتجة عن العقود مع العمالء  ۱٥یحدد المعیار الدولي للتقریر المالي 
ویحل محل التوجیھ الحالي للمحاسبة عن اإلیرادات، والذي یوجد حالیًا في العدید من المعاییر والتفسیرات ضمن 

لم ینتج عنھ أي تغییر في السیاسة  ۱٥. إن تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي المالي للتقریرالمعاییر الدولیة 
 المحاسبیة للصندوق.



 صندوق األھلي متعدد األصول المتوازن
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

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

 

۱۳ 
 

 ما في حكمھالنقد و -۸

 .محلي األرصدة البنكیة المحتفظ بھا لدى بنكمن  یتمثل

 
 استثمارات -۹

 
 استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة/ لعادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقیمة ا المدرجةاستثمارات 

 م۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱ 
من القیمة  % 

اإلجمالیة 
 لالستثمار

 
 التكلفة

 
 الدفتریة القیمة

    صنادیق تدار من قبل مدیر الصندوق
    

 ۲۰٬٥۹٦ ۱۸٬۱۱٥ ۱۷٫٦٥ صندوق األھلي لمؤشر أسھم أمریكا الشمالیة
 ۲۰٬۱۹۱ ۱۹٬٤۰۷ ۱۷٫۳۰  صندوق األھلي متعدد األصول للدخل اإلضافي

 ۱۹٬۳٤۱ ۱۸٬٦۰۹ ۱٦٫٥۸ ةالسعودی باألسھمصندوق األھلي للمتاجرة 
 ۱٥٬۲۹۷ ۱٥٬۱۱٦ ۱۳٫۱۱ صندوق األھلي المتنوع بالدوالر األمریكي

 ۱۱٬۲۰۰ ۱۱٬۱۱٥ ۹٫٦۰ صندوق األھلي للمتاجرة العالمیة 
 ۱۰٬٤٤۲ ۱۰٬٥۸۰ ۸٫۹٥ صندوق األھلي لمؤشر أسھم أوروبا

 ٥٬۸۱٦ ٦٬۱٤٥ ٤٫۹۸ صندوق األھلي لمؤشر أسھم األسواق الناشئة
 ٤٬۸٦۳ ۳٬۹٦٥ ٤٫۱۷ صندوق األھلي المرن لألسھم السعودیة

 ۲٫٥۷۸ ۲٫٥۰۷ ۲٫۲۱  صندوق األھلي لمؤشر أسھم آسیا والباسیفیك
 ۳۷۰ ۳۷۰ ۰٫۳۲  صندوق األھلي المتنوع باللایر السعودي

السعودي باللایر للمتاجرة االھلي صندوق  ۰٫۲۱ ۲٤٥ ۲٤۷ 
صندوق األھلي القابض لصنادیق االستثمار 

 ۱۹٦ ۲٤٦ ۰٫۱۷  العقاریة المتداولة
    

    
    

    االستثمار في ریت
 ۲٬۱٦۰ ۲٬۱۳۳ ۱٫۸٥ المتنوع الخلیجي أشمور صندوق

 ۱٬٤۲٥ ۱٬٦۷۲ ۱٫۲۲ جدوى ریت السعودیة
 ۷۹۲ ۱٬۰٤۲ ۰٫٦۸ ۱األھلي ریت 
 ٦۳۹ ۷۷٤ ۰٫٥٥ ریاض ریت
 ۲۹۸ ٤۰٦ ۰٫۲٦ جدوى ریت
 ۲۳۱ ۲۷۰ ۰٫۲۰ تعلیم ریت

    
 ۱۰۰ ۱۱۲٬۷۱۷ ۱۱٦٬٦۸۲ 

 



 صندوق األھلي متعدد األصول المتوازن
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

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

 

۱٤ 
 

 استثمارات (تابع)   -۹
 / استثمارات محتفظ بھا للمتاجرةاستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ 
من القیمة  %                     

اإلجمالیة 
 الدفتریة القیمة التكلفة لالستثمار

    صنادیق تدار من قبل مدیر الصندوق

 ۱۸٬٦۱۸ ۱٤٬۲۰٤ ۱۹٫٥٤ صندوق األھلي لمؤشر أسھم أمریكا الشمالیة 

 ۱٦٬۱٥۲ ۱٥٬٦٤۹ ۱٦٫۹۳  صندوق األھلي متعدد األصول للدخل اإلضافي

 ۱٤٬۱۹۹ ۱۲٬٦۰٤ ۱٤٫۸۸ صندوق األھلي لمؤشر أسھم أوروبا 

 ۹٬٤۱۱ ۹٬۲۸۰ ۹٫۸٦ صندوق األھلي المتنوع باللایر السعودي 

 ۷٬۸٦۰ ۷٬۸۰۱ ۸٫۲٤ صندوق األھلي للمتاجرة باألسھم السعودیة 

 ۷٬۲۷٤ ٥٬۹۷۰ ۷٫٦۲ صندوق األھلي لمؤشر أسھم آسیا والباسیفیك

 ٦٬۱۰۷ ٦٬۱۰۰ ٦٫٤۰ صندوق األھلي للمتاجرة العالمیة

 ٥٬۹۷٦ ٥٬۱٦۷ ٦٫۲٦ صندوق األھلي لمؤشر أسھم األسواق الناشئة

 ٤٬٤۱۲ ۳٬۹٦٥ ٤٫٦۲ صندوق األھلي المرن لألسھم السعودیة 

 ۸۷۰ ۸٦٦ ۰٫۹۱ صندوق األھلي المتنوع بالدوالر األمریكي 

صندوق األھلي القابض لصنادیق االستثمار 
 ۲٤۷ ۲٤۷ ۰٫۲٦ العقاریة المتداولة

 ۲٦۹ ۲٦۹ ۰٫۲۸ صندوق األھلي للمتاجرة باللایر السعودي 

    

    ریتاستثمارات 

 ۱٬٦۹۷ ۱٬۷۰٦ ۱٫۷۸ يأي تي س-سورس فیزكل جولد بي

 ۱٬۰۲۱ ۱٬۰٤۲  ۱٫۰۷  ۱األھلي ریت 

 ۷۰۷ ٦۸۹  ۰٫۷٤  الریاض ریت

 ۳۹٦ ۳۹۳  ۰٫٤۲  جدوى ریت الحرمین

 ۱۸۰ ۱۸۰  ۰٫۱۹  تعلیم ریت

 ۲ ۲  ۰٫۰۰  ملكیة ریت

    

 ۱۰۰  ۸٦٬۱۳٤   ۹٥٬۳۹۸  

 

 

 

 



 صندوق األھلي متعدد األصول المتوازن
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

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

 

۱٥ 
 

 استثمارات (تابع)   -۹
 / استثمارات محتفظ بھا للمتاجرةاستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 م۲۰۱۷ینایر ۱ 
من القیمة  % 

اإلجمالیة 
 التكلفة لالستثمار

 القیمة
 الدفتریة

    صنادیق تدار من قبل مدیر الصندوق
  ۱٥,٦٥٦   ۱٥,٤٦۰  ۲۲٫۰٤  صندوق األھلي متعدد األصول للدخل اإلضافي

  ۱۲,۳٦۰   ۱۰,۱۹۷  ۱۷٫٤۰ صندوق األھلي لمؤشر أسھم أمریكا الشمالیة 
  ۱۱,۰۸٤   ۱۰,۹۳۱  ۱٥٫٦۱ صندوق األھلي المتنوع باللایر السعودي 

  ۷,۲۳۰   ۷,۱۹۱  ۱۰٫۱۸ صندوق األھلي للمتاجرة باللایر السعودي 
  ۷,۰۹۷   ۷,٦۰۱  ۹٫۹۹ صندوق األھلي لمؤشر أسھم أوروبا 

  ٥,۷٦۷   ٥,۹۳٤  ۸٫۱۲ صندوق األھلي لمؤشر أسھم آسیا والباسیفیك 
  ۳,٦٦۷  ۳,۹۷۳ ٥٫۱٦ صندوق األھلي لمؤشر أسھم األسواق الناشئة 

  ۳,۱٤٤   ۳,۱۳۸  ٤٫٤۳ صندوق األھلي للمتاجرة العالمیة 
 ۲,٥۸٤ ۲,۰۹۸ ۳٫٦٤ صندوق األھلي المرن لألسھم السعودیة 

  ۲,٤۳۹  ۲,۳۳۸  ۳٫٤۳ صندوق األھلي للمتاجرة باألسھم السعودیة 
  ۱   ۱  ۰٫۰۰ صندوق األھلي المتنوع بالدوالر األمریكي 

 ۱۰۰  ٦۸,۸٦۲   ۷۱,۰۲۹  

 
 المعامالت في الوحدات -۱۰

 تم تلخیص المعامالت في الوحدات كما یلي:
 المنتھیة للسنة 

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱۸

 للسنة المنتھیة 
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۷
 الوحدات باآلالف الوحدات باآلالف 
   

 ٥۳٬۲۹۸ ٦۳٬۰٤٥  السنةالوحدات في بدایة 
   

 ۱۹٬٦٤۸ ۲۱٬۳۳۷ الوحدات المباعة
   

 (۹٬۹۰۱) (۷٬۷۱٤) الوحدات المستردة
   

 ۹٬۷٤۷ ۱۳٬٦۲۳ في الوحدات خالل السنة صافي الزیادة
   

 ٦۳٬۰٤٥ ۷٦٬٦٦۸ الوحدات في نھایة السنة

 
) من وحدات %۷۳٫۹۲ م:۲۰۱۷( %۷۳٫۰٥م، فإن أكبر خمس حملة وحدات یمثلوا ۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱كما في 

 الصندوق.
 



 صندوق األھلي متعدد األصول المتوازن
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

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

 

۱٦ 
 

 أرصدة أطراف ذات عالقةمعامالت و -۱۱

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

 

 طبیعة العالقة الطرف ذو العالقة

  

 شریك لمدیر الصندوق البنك األھلي التجاري

 مدیر الصندوق شركة األھلي المالیة

 

 .۹األطراف ذات عالقة في اإلیضاح باإلضافة إلى اإلفصاح أدناه، یتم أیضاً توضیح األرصدة مع 
 

 أتعاب اإلدارة والمصروفات األخرى

یدار الصندوق من قبل مدیر الصندوق. یحتسب الصندوق أتعاب إدارة بشكل یومي مقابل ھذه الخدمات حسبما یحدده 
الصندوق  حقوق الملكیةفي السنة من  %۱٫۲٥مدیر الصندوق، بحیث ال تتجاوز المعدل األقصى السنوي بواقع 

 الیومي كما ھو منصوص علیھ في أحكام وشروط الصندوق.

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

في السنة من حقوق الملكیة الصندوق في أیام  %۰٫٥بة الذي یستطیع مدیر الصندوق استرداده من الصندوق على نس
 صروفاتمالتقییم المعنیة. تم استرداد ھذه المصروفات من قبل مدیر الصندوق على أساس قیمتھا الفعلیة باستثناء 

 الحفظ التي یتحملھا مدیر الصندوق.
 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة

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

 قبل مجلس إدارة الصندوق.

 

 

 محتفظ بھا كما فيقیمة وحدات  مبلغ المعامالت طبیعة المعامالت الطرف ذو العالقة

 م۲۰۱۷ م۲۰۱۸ م۲۰۱۷ م۲۰۱۸  
      

شركة األھلي 
 المالیة

 أتعاب إدارة

۱٬۳۷٦ ۱٬۰٥۰   

مصروفات مدفوعة  
بالنیابة عن 

 -- -- ۲۷ ۱۳۰ الصندوق



 صندوق األھلي متعدد األصول المتوازن
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

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

 

۱۷ 
 

 إدارة المخاطر المالیة -۱۲
 

 أ عوامل المخاطر المالیة-۱۲
من المخاطر المالیة: مخاطر السوق، ومخاطر االئتمان، ومخاطر  إن أنشطة الصندوق تعرضھ لمجموعة متنوعة

 .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

 
في المقام األول على أساس الحدود الموضوعة من قبل مجلس إدارة الصندوق. یتم تحدید مخاطر المراقبة والتحكم 

یحتوي الصندوق على وثیقة الشروط واألحكام الخاصة بھ التي تحدد استراتیجیات أعمالھ العامة، وتحملھ للمخاطر 
 .رشادات االستثماروفلسفة إدارة المخاطر العامة وملزمة باتخاذ إجراءات إلعادة توازن المحفظة بما یتماشى مع إ

 
 مخاطر السوق ۱۲-۱-۱

 
 أ) مخاطر سعر صرف العمالت األجنبیة

مخاطر سعر صرف العمالت األجنبیة ھي مخاطر تقلب قیمة التدفقات النقدیة المستقبلیة ألداة مالیة بسبب التغیرات 
 .في أسعار صرف العمالت األجنبیة وتنشأ من األدوات المالیة مقوم بعملة األجنبیة

 
یتم تحدید عملة الموجودات المالیة وااللتزامات المالیة الصندوق بالدوالر األمریكي واللایر السعودي. بما أن اللایر 
السعودي مرتبط بالدوالر األمریكي، فإنھ من غیر المحتمل أن یكون ھناك أي تأثیر جوھري على قائمة الدخل فیما 

 دي.یتعلق باألدوات المالیة المقومة باللایر السعو
 

 ب) مخاطر األسعار 
ركات أسعار تحتختلف عن  أخرىنتیجة لعوامل  مالیة نتیجة لتغیر أسعار السوق، واتتتمثل في مخاطر تذبذب قیمة أد

تنشأ مخاطر السعر بشكل أساسي من عدم الیقین بشأن أسعار األدوات المالیة المستقبلیة . العمالت األجنبیة والعموالت
ً لتاریخ قائمة  التي یمتلكھا الصندوق. یراقب الصندوق عن قرب حركة أسعار استثماراتھ في األدوات المالیة. وفقا

 .المشتركة الصنادیقالمركز المالي الموجز، لدى الصندوق استثمارات في 
 
إن التأثیر على قیمة حقوق الملكیة (نتیجة للتغیر في القیمة العادلة لالستثمارات) بسبب تغیر محتمل معقول في قیمة 

 حقوق الملكیة لصندوق االستثمار، مع بقاء جمیع المتغیرات األخرى المحتفظ بھا كما ھي یلي:
 
 م۲۰۱۷ینایر  ۱ م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ م۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱ 
       

 ۷٬۱۰۲ ± ٪۱۰± ۹٬٥۳۹ ± ٪۱۰± ۱۱٬٦٦۸ ± ٪۱۰± حقوق الملكیةالتأثیر على 
 

 مخاطر االئتمان ۱۲-۱-۲
مالیة للطرف اآلخر. ھي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماتھ مما یتسبب في خسائر 

الحد من التعامل مع بعض  ،عن طریق مراقبة مخاطر االئتمان 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 

 األخرى. مدینةواألرصدة ال مرتفعمحلیة ذات تصنیف ائتماني 



 صندوق األھلي متعدد األصول المتوازن
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

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

 

۱۸ 
 

 المخاطر المالیة (تابع) إدارة  -۱۲
 

 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 
 

في كل یوم تعامل (من االثنین إلى الخمیس تنص شروط وأحكام الصندوق على االكتتاب في الوحدات واستردادھا 
ة ومن ثم، فإنھا تتعرض لمخاطر السیول شریطة أن تكون أیام العمل في المملكة العربیة السعودیة والوالیات المتحدة)

وم مدیر الصندوق بمراقبة متطلبات السیولة من خالل التأكد الخاصة باسترداد أموال حملة األسھم في ھذه األیام. یق
من توفر أموال كافیة للوفاء بأي التزامات عند نشوئھا، إما من خالل االشتراكات الجدیدة أو تصفیة محفظة االستثمار 

 الصندوق.من مدیر  محصلةاألجل  قصیرة تسھیالت أو عن طریق أخذ قروض
 

خالل االستثمار في األوراق المالیة التي یتوقع أن تكون قادرة على تصفیتھا خالل  یدیر الصندوق مخاطر السیولة من
 فترة زمنیة قصیرة.

 
 مخاطر التشغیلیةال ٤-۱۲-۱

إن مخاطر التشغیلیة ھي مخاطر الخسارة المباشرة أو غیر المباشرة الناتجة عن مجموعة متنوعة من األسباب 
قدم خدمة مالمرتبطة بالعملیات والتكنولوجیا والبنیة التحتیة التي تدعم أنشطة الصندوق سواء داخلیًا أو خارجیًا لدى 

الصندوق ومن العوامل الخارجیة األخرى غیر االئتمان والسیولة والعمالت والسوق المخاطر مثل تلك المتمثلة عن 
 .المتطلبات القانونیة والتنظیمیة

 
یتمثل ھدف الصندوق في إدارة المخاطر التشغیلیة من أجل تحقیق التوازن بین الحد من الخسائر المالیة واألضرار 

 .حق بسمعتھ في تحقیق ھدفھ االستثماري المتمثل في تولید عوائد لحاملي الوحداتالتي تال
 

إن المسؤولیة الرئیسیة عن تطویر وتنفیذ الرقابة على المخاطر التشغیلیة تقع على عاتق قسم إدارة المخاطر. یتم دعم 
 یشمل الضوابط والعملیات لدى مقدمي ھذه المسئولیة عن طریق تطویر المعیار العام إلدارة المخاطر التشغیلیة، والذي

 :الخدمة وإنشاء مستویات الخدمة مع مقدمي الخدمة، في المجاالت التالیة
 توثیق الضوابط واإلجراءات  -
 متطلبات ل  -
 الفصل المالئم بین الواجبات بین مختلف الوظائف واألدوار والمسؤولیات ؛  -
 التوفیق ورصد المعامالت ؛ و  -
 الدوري للمخاطر التشغیلیة التي تواجھھا،التقییم   -
 كفایة الضوابط واإلجراءات لمعالجة المخاطر المحددة ؛  -
 االمتثال للمتطلبات التنظیمیة والمتطلبات القانونیة األخرى ؛  -
 تطویر خطط الطوارئ ؛  -
 التدریب والتطویر المھني ؛  -
 المعاییر األخالقیة ومعاییر األعمال ؛ و  -
 .یف المخاطرتخف -  
 
 
 



 صندوق األھلي متعدد األصول المتوازن
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

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

 

۱۹ 
 

 للمرة األولى للتقریر الماليتبني المعاییر الدولیة  -۱۳
ً للمعاییر الدولیة للتقاریر۲كما ھو موضح في ایضاح  یة لالما ، فإن ھذه أول قوائم مالیة للصندوق یتم إعدادھا وفقا

المعلومات االخرى الصادرة من الھیئة السعودیة للمحاسبین المعاییر و، والعربیة السعودیةالمعتمدة في المملكة 
 .القانونیین

 

، تم . عند إعداد ھذه القوائم المالیةفي إعداد ھذه القوائم المالیة ۷تم تطبیق السیاسات المحاسبیة الواردة في إیضاح 
تاریخ تحویل الصندوق إلى المعاییر الدولیة م، وھو ۲۰۱۷ینایر  ۱ندوق في إعداد قائمة المركز المالي االفتتاحیة للص

 .التقریر المالي
 

 وبموجب ھذه المعاییر، قام الصندوق بتعدیل المبالغ المالي للتقریرعند إعدادھا للقوائم المالیة وفقًا للمعاییر الدولیة 
المدرجة سابقًا في القوائم المالیة المعدة وفقًا لمعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا (سابقاً). تتناول اإلیضاحات التالیة 

على  لماليا للتقریرشرًحا لمدى تأثیر التحول من المعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا (سابقاً) إلى المعاییر الدولیة 
 المركز المالي للشركة وأدائھا المالي.

 
 أ) االعفاءات المطبقة 

 
 " یتیح بعض اإلعفاءات للمنشآتمرة ألولالمعاییر الدولیة للتقریر المالي  تطبیق" ۱إن المعیار الدولي التقریر المالي 

. لتقریر الماليلالتي تبنت المعیار الدولیة للمرة األولى من التطبیق بأثر رجعي لمتطلبات معینة بموجب المعاییر الدولیة 
 الدولي یاروالمع ۹السابقة، اختار الصندوق اإلعفاء من تطبیق المعیار الدولي التقریر المالي  السنةبالنسبة لمعلومات 

بأثر رجعي؛ لذلك، تم تقدیم المعلومات المقارنة وفقًا للمعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا (سابقاً)  ۱٥للتقریر المالي 
 .۱وفقًا للمعیار الدولي للتقریر المالي 

 
بتاریخ  ۲۰۱٤في یولیو  كما أصدره مجلس معاییر المحاسبة الدولي ۹لتقریر المالي لطبق الصندوق المعیار الدولي 

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

ً لألحكام االنتقالیة  ، اختار الصندوق عدم إعادة عرض أرقام ۹للتقریر المالي الدولي  للمعیاركما ھو مسموح وفقا
لرصید المالیة في تاریخ التحول في ا لتزاماتالمقارنة. تم إدراج أي تعدیالت على القیم الدفتریة للموجودات المالیة واال

الحالیة. وبناًء على ذلك، فإن البیانات  للسنة) ۲۰۱۸ینایر  ۱( الوحدات لحملة العائدة الملكیة لحقوقاالفتتاحي 
المقارنة تعكس المتطلبات وفقاً لمعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا (سابقاً). وبالتالي فھي غیر  سنواتالمعروضة في 

دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في  ۹قابلة للمقارنة مع البیانات المقدمة بموجب متطلبات المعیار الدولي للتقریر المالي 
 ت الناتجة عن اإلفصاح عن المعیار الدولي للتقریر المالي. وبناًء على ذلك، بالنسبة اإلیضاحات، فإن التعدیال۲۰۱۸

 .الحالیة سنةأیضا تم تطبیقھا فقط على ال ۷
 

 ریرلتقاتم إجراء التقییم التالي على أساس الحقائق والظروف الموجودة في تاریخ االنتقال إلى المعیار الدولي 
 :۹المالي 

 
 موجودات مالیة؛البموجبھ االحتفاظ بتحدید نموذج العمل الذي یتم  •
 .تعیین وإلغاء التعینات السابقة لبعض الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة •
 
 
 



 صندوق األھلي متعدد األصول المتوازن
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

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

 

۲۰ 
 

 (تابع) المعاییر الدولیة للتقریر المالي للمرة األولىتبني   -۱۳
 

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

 المحاسبیة المتعارف علیھا (سابقاً).
 

 للتقریر الماليآثار التحول إلى المعاییر الدولیة 
 

ھیئة والصادرة عن ال في المملكة العربیة السعودیةالمعتمدة  (سابقاً)إن التحول من معاییر المحاسبة المتعارف علیھا
ز المالي لیس لھا أي تأثیر جوھري على قوائم المرك للتقریر الماليإلى المعاییر الدولیة  السعودیة للمحاسبین القانونیین
 .والتدفقات النقدیةأو قائمة التغیرات في حقوق مالكي الوحدات للصندوق، أو الدخل الشامل 

 
 المعاییر الصادرة والتي لم یتم تطبیقھا  -۱٤

 
م مع إمكانیة ۲۰۱۹ینایر  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
 
  ىألخرا تلتعدیالا -ا
 

المعاییر الجدیدة أو المعدلة التالیة التي لم تسر بعد والتي ال یتوقع أن یكون لھا تأثیر كبیر على البیانات المالیة 
 .للصندوق

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

 .المحاسبة عن معالجات ضریبة الدخل التي لم یتم قبولھا من قبل السلطات الضریبیة بعد
  .)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( لتسویةأو ا رالختصاأو ا لخططا تتعدیال -
 .للتقریر الماليتعدیالت على مراجع اإلطار المفاھیمي للمعاییر الدولیة  -
  عقود التأمین– ۱۷ للتقریر الماليالمعیار الدولي  -

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

 
 آخر یوم للتقییم  -۱٥

  )م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱: م۲۰۱۷( م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ آخر یوم لتقییم الصندوق ھو
 

 اعتماد القوائم المالیة -۱٦
 م.۲۰۱۹مارس  ۱٤ھـ الموافق ۱٤٤۰رجب  ۷تم اعتماد ھذه القوائم المالیة من قبل مدیر الصندوق بتاریخ 
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STATEMENT OF FINANCIAL POSITION  

As at 31 December 2018 

Expressed in US Dollars ‘000 (unless otherwise stated) 

 

 Notes 31 December 

2018 
31December 

2017 

1 January 
2017 

ASSETS     

     

Cash and cash equivalents 8 1,441 2,954 4,764 

Investments 9 116,682 95,398 71,029 

Other receivable  7 336 -- 

     

Total assets  118,130 98,688 75,793 

     

LIABILITY     

     

Other payables  64 83 -- 

     

Equity attributable to Unitholders  118,066 98,605 75,793 

     

Units in issue in thousands (number) 10 76,668 63,045 53,298 

     

Equity per unit (USD)  1.5400 1.5640 1.4221 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 US Dollars ‘000 (unless otherwise stated) 

 

 
 

31 December 
2018 

31 December 
2017 

    
Realised gain on FVTPL investments  3,914 1,362 

    
Unrealised (loss) / gain on FVTPL investments    (5,299) 7,099 

    
Other income   981 581 

    
Total (loss) / income  (404) 9,042 

    
Management fee  (1,376) (1,050) 

    

VAT  (69) -- 

    

Administrative expenses  (21)  (10) 

    

Custody fees  (15) -- 

    

Professional fees  (11)  (8) 

    
Fund Board remuneration  (4)  (4) 

    
Shariah audit fee  (3) (3) 

    
CMA fee  (2)  (2) 

    

Others  (5) -- 

    

 
Total operating expenses  (1,506) (1,077) 

    
(Loss) / profit for the year  (1,910) 7,965 

    
Other comprehensive income for the year  -- -- 

    
Total comprehensive (loss) / income for the year  (1,910) 7,965 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The accompanying notes 1 to 16 form integral part 

of these financial statements 
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STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS 

For the year ended 31 December 2018 

Expressed in US Dollars ‘000 (unless otherwise stated) 

 

  

31 December 

2018 

31 December 
2017 

     

Equity attributable to Unitholders at the beginning 

of the year  

 

98,605 

 

75,793 

    

Total comprehensive (loss) / income for the year  (1,910) 7,965 

    

Increase in equity from unit transactions during the year    

    

Proceeds from units sold   33,725 29,819 

Value of units redeemed  (12,354) (14,972) 

   21,371 14,847 

    

Equity attributable to Unitholders at the end of the year  118,066 98,605 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The accompanying notes 1 to 16 form integral part 

of these financial statements 
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STATEMENT OF CASH FLOWS 

For the year ended 31 December 2018 

Expressed in US Dollars ‘000 (unless otherwise stated) 

 

 Note 31 December 

2018 

31 December 
2017 

Cash flows from operating activities    

(Loss) / profit for the year  (1,910) 7,965 

Adjustment for:    

Unrealised gain on FVTPL investments  5,299 (7,099) 

  3,389 866 

    

Changes in operating assets and liabilities:    

FVTPL investments  (26,583) (17,270) 

Other receivables  329 (336) 
Other payables  (19) 83 

 

Net cash used in operating activities 

 
(22,884) (16,657) 

    

Cash flows from financing activities    

Proceeds from units sold  33,725 29,819 

Value of units redeemed  (12,354) (14,972) 

 

Net cash generated from financing activities 

 

21,371 14,847 

    

Net decrease in cash and cash equivalents   (1,513) (1,810) 

Cash and cash equivalents at the beginning of the year 8 2,954 4,764 

    

 

Cash and cash equivalents at the end of the year 

 

8 1,441 2,954 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The accompanying notes 1 to 16 form integral part 

of these financial statements 
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 

For the year ended 31 December 2018 

Expressed in US Dollars ‘000 (unless otherwise stated) 

 

1 THE FUND AND ITS ACTIVITIES 

 

AlAhli Multi-Asset Moderate Fund (“the Fund”) is a Shariah compliant, open-ended investment fund, 

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

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

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

 

As defined in Capital Market Authority's Regulation No. 2-83-2005 dated 21 Jumada Awal 1426H (28 

June, 2005) the Fund Manager conducts following securities’ activities: 

 

a) Dealing; 

b) Arranging; 

c) Managing; 

d) Advising; 

e) Custody. 

 

The Fund’s objective is to achieve a balance between capital growth and capital preservation over the 

medium to long term, by investing in a diversified portfolio of asset classes. 

 

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

(“SAMA”) and subsequently endorsed by the CMA through their letter dated 16 December 2008. The 

Fund commenced its activities on 2 October 2003. 

 

The Fund is governed by the Regulations issued by the CMA 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 International Financial Reporting Standards (“IFRSs”) and IFRS 1 

First-time Adoption of International Financial Reporting Standards has been applied.  

 

An explanation of how the transition to IFRSs has affected the reported financial position, financial 

performance and cash flows of the Fund is provided in note 13. 
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 

For the year ended 31 December 2018  

Expressed in US Dollars ‘000 (unless otherwise stated) 

 

3. BASIS OF MEASUREMENT 

 

The financial statements have been prepared on a historical cost convention using accrual basis of 

accounting and going concern concept except for investments measured at fair value through profit or 

loss (“FVTPL”) which are recorded at fair value. 

 

The Fund does not have a clearly identifiable operating cycle and therefore does not present current and 

non-current assets and liabilities separately in the statement of financial position. Instead, assets and 

liabilities are presented in order of their liquidity.  

 

4. FUNCTIONAL AND PRESENTATION CURRENCY  

 

These financial statements are presented in U.S. Dollars (US$), which is the Fund’s functional currency. 

All financial information presented in U.S. Dollars has been rounded to the nearest thousand.  

 

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, appointment of AlBilad 

Capital as an independent custodian, and allowing the fund to invest in foreign funds (Non-KSA 

Domiciled). 

 

The update of fund documentation, and appointment of AlBilad Capital as independent custodian were 

notified to CMA through a letter dated 5 March 2018 and were notified by the Fund manager to the 

unitholders through a letter dated 5 March 2018. The revised terms and conditions became effective from 

15 March 2018. 

 

The change to allow the fund to invest in foreign funds (Non-KSA Domiciled), 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 revised terms and conditions became effective from 30 December 

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 JUDGMENTS, 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. 
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 

For the year ended 31 December 2018  

Expressed in US Dollars ‘000 (unless otherwise stated) 

 

6. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS 

(continued)  

 

a) Fair value estimation   
 

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

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

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

 

 In the principal market for the asset or liability, or 

 In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability. 

 

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

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

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

Fund measures instruments quoted in an active market at 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 2 except for investments 

in exchange traded funds which are classified as Level 1. During the year there has been no transfer in 

fair value hierarchy for FVTPL investments. For other assets and liabilities such as cash and cash 

equivalents, other receivable and other payables, the carrying values are a reasonable approximation of 

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. 
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 

For the year ended 31 December 2018  

Expressed in US Dollars ‘000 (unless otherwise stated) 

 

7. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 

 

7.2 Receivables   

 

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

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

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

to lifetime expected credit losses. 

 

7.3 Financial Instruments 

 

Financial instruments comprise financial assets and financial liabilities. 

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

or loss, and other receivable. Financial liabilities consists of other payables. 

 

7.3.1 Policy under previous GAAP 

 

The accounting guidance in respect of the initial recognition of financial assets and liabilities is consistent 

between previous GAAP and IFRS 9. This is as follows: 

 

a) Initial recognition and measurement    
 

Financial assets and financial liabilities are recognised when the entity becomes a party to the contractual 

provisions of the instrument. The Fund records investments in Murabaha and Sukuk on a ‘settlement 

date’ basis and investments in equity instruments and mutual funds on a ‘trade day’ basis.  

 

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

minus, in the case of a financial asset or financial liability not at fair value through profit or loss, 

transaction costs that are incremental and directly attributable to the acquisition or issue of the financial 

asset or financial liability, such as fees and commissions. Transaction costs of financial assets and 

financial liabilities carried at fair value through profit or loss are expensed in the statement of 

comprehensive income.  

 

b) Classification     

 

For financial years 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. 

 

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

recognized in the statement of comprehensive income for the year in which it arises. 
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 

For the year ended 31 December 2018  

Expressed in US Dollars ‘000 (unless otherwise stated) 

 

7. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 

 

7.3 Financial Instruments (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 unitholders 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 management if it eliminates or significantly reduces a measurement or 

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

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

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

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

the fund is provided internally on that basis to the Fund’s key management personnel. 
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 

For the year ended 31 December 2018  

Expressed in US Dollars ‘000 (unless otherwise stated) 

 

7. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 

 

7.3 Financial Instruments (continued) 

 
7.3.2 Accounting policies under IFRS 9 (continued) 

 

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 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 as 

at 31 
December 

2017 Reclassifications Remeasurements 

IFRS 9 
carrying 

amount as 
at 1 

January 
2018 

     

Held for trading investments (HFT) 95,398 (95,398) -- -- 
Investments measured at FVTPL -- 95,398 -- 95,398 

 

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. 
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 

For the year ended 31 December 2018  

Expressed in US Dollars ‘000 (unless otherwise stated) 

 

7. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 

 

7.6 Offsetting  

 

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount presented in the statement of 

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

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

simultaneously. 

 

7.7 Accrued expenses and other payables  

 

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

amortised cost using the effective commission rate method. 

 

7.8 Provisions 

 

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

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

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

operating loss. 

 

7.9 Equity per unit 

 

The Fund is open for subscriptions and redemptions of units on each dealing day (from Monday to 

Thursday provided they are business days in Saudi Arabia and United States of America). The equity of 

the fund is determined on each valuation day (from Sunday to Thursday provided they are Saudi Business 

Days). The equity per unit is calculated by dividing the equity attributable to unitholders included in the 

statement of financial position by the number of units outstanding at the year end. 

 

7.10 Taxation / zakat 

 

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

in these financial statements. 

 

7.11 Units in issue 

 

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

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

 

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

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

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

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

liquidation. 
 

 

 

 

 

 



ALAHLI MULTI-ASSET MODERATE FUND 

(Managed by NCB Capital Company) 

14 
 

 

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 

For the year ended 31 December 2018  

Expressed in US Dollars ‘000 (unless otherwise stated) 

 

7. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 

 

7.11 Units in issue (continued) 

 

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. 

 

7.12 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 

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

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

comprehensive income. 

 

Under IFRS 15, w.e.f. 1 January 2018 

IFRS 15 outlines a single comprehensive model of accounting for revenue arising from contracts with 

customers and supersedes current revenue guidance, which is found currently across several Standards 

and Interpretations within IFRSs. The implementation of IFRS 15 has not resulted in any change in 

accounting policy for the Fund. 

 

8. CASH AND CASH EQUIVALENTS 

 

These comprise of bank balances held with a local Bank. 
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 

For the year ended 31 December 2018 

Expressed in US Dollars ‘000 (unless otherwise stated) 

 

9. INVESTMENTS 

 

INVESTMENTS MEASURED AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS /  

HELD FOR TRADING INVESTMENTS 
     31 December 2018 
 % of Total 

Investment Cost 
Carrying 

value 
Funds managed by Fund Manager    

    

AlAhli North America Index Fund 17.65 18,115 20,596 

AlAhli Multi-Asset Income Plus Fund 17.30 19,407 20,191 

AlAhli Saudi Trading Equity Fund 16.58 18,609 19,341 

AlAhli Diversified US Dollar Trade Fund 13.11 15,116 15,297 

AlAhli International Trade Fund 9.60 11,115 11,200 

AlAhli Europe Index Fund 8.95 10,580 10,442 

AlAhli Emerging Markets Index Fund 4.98 6,145 5,816 

AlAhli Freestyle Saudi Equity Fund 4.17 3,965 4,863 

AlAhli Asia Pacific Index Fund   2.21 2,507 2,578 

AlAhli Diversified Saudi Riyal Trade Fund  0.32 370 370 

AlAhli Saudi Riyal Trade Fund  0.21 245 247 

AlAhli Fund of REIT Funds 0.17 246 196 

    

Investment in Exchange Traded Funds    

    

Ashmore GCC Diversified Fund 1.85 2,133 2,160 

Jadwa Saudi REIT 1.22 1,672 1,425 

AlAhli REIT 1 0.68 1,042 792 

Riyad REIT 0.55 774 639 

Jadwa REIT 0.26 406 298 

Taleem REIT 0.20 270 231 

    

 100 112,717 116,682 
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 

For the year ended 31 December 2018 

Expressed in US Dollars ‘000 (unless otherwise stated) 

 

9. INVESTMENTS (continued) 

 

INVESTMENTS MEASURED AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS / 

HELD FOR TRADING INVESTMENTS (continued) 
 31 December 2017 

 % of Total 
Investment Cost 

Carrying 
value 

Funds managed by Fund Manager 
 

   

AlAhli North America Index Fund  19.54 14,204 18,618 

AlAhli Multi Asset Income Plus Fund  16.93 15,649 16,152 

AlAhli Europe Index Fund  14.88 12,604 14,199 

AlAhli Diversified Saudi Riyal Fund  9.86 9,280 9,411 

AlAhli Saudi Trading Equity Fund  8.24 7,801 7,860 

AlAhli Asia Pacific Index Fund  7.62 5,970 7,274 

AlAhli International Trade Fund  6.40 6,100 6,107 

AlAhli Emerging Markets Index Fund  6.26 5,167 5,976 

AlAhli Free Style Equity Fund  4.62 3,965 4,412 

AlAhli Diversified US Dollar Fund 0.91 866 870 

AlAhli Fund of REIT Funds 0.26 247 247 

AlAhli Saudi Riyals Trade Fund  0.28 269 269 
    
Investment in Exchange Traded Funds 
    

Source Physical Gold P-Etc  1.78 1,706 1,697 
AlAhli REIT 1  1.07  1,042 1,021 
Riyad REIT  0.74  689 707 
Jadwa REIT AlHarmain  0.42  393 396 
Taleem REIT  0.19  180 180 
Mulkia REIT  0.00  2 2 

    

 100  86,134  95,398 

 
 1 January 2017 
 
 

% of Total 
Investment Cost 

Carrying 
value 

Funds managed by Fund Manager 
 

   

AlAhli Multi Asset Income Plus Fund  22.04  15,460  15,656 

AlAhli North America Index Fund  17.40  10,197  12,360 

AlAhli Diversified Saudi Riyal Fund  15.61  10,931  11,084 

AlAhli Saudi Riyal Trade Fund  10.18  7,191  7,230 

AlAhli Europe Index Fund 9.99  7,601  7,097 

AlAhli Asia Pacific Index Fund  8.12  5,934  5,767 

AlAhli Emerging Markets Index Fund  5.16 3,973 3,667 

AlAhli International Trade Fund  4.43  3,138  3,144 

AlAhli Freestyle Equity Fund 3.64  2,098  2,584 

AlAhli Saudi Trading Equity Fund  3.43  2,338  2,439 

AlAhli Diversified US Dollar Fund  0.00  1  1  
100  68,862  71,029 
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 

For the year ended 31 December 2018 

Expressed in US Dollars ‘000 (unless otherwise stated) 

 

10. UNIT 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 
2018 

Units’ 000 
   

Units at the beginning of the year 63,045 53,298 

   

Units sold  21,337 19,648 

   

Units redeemed (7,714) (9,901) 

   

Net increase in units during the year 13,623 9,747 

   

Units at the end of the year 76,668 63,045 

   

As at 31 December 2018, top five Unitholders represented of 73.05% (2017: 73.92%) of the Fund’s     

units. 

 

11. RELATED PARTY TRANSACTIONS AND BALANCES 

 

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

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

 

Name of entity Relationship 

  

National Commercial Bank (NCB) Shareholder of Fund Manager 

NCB Capital Company Fund Manager  

 

In addition to the below disclosure, balances with related parties are also disclosed in note 9. 

 

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 1.25% p.a. of the Fund's daily equity as set out in the Fund’s terms and conditions. 

 

The Fund Manager is also entitled to recover expenses incurred on behalf of the Fund relating to audit, 

custody, advisory, data processing and other similar charges. The maximum amount of such expenses 

that can be recovered from the Fund by the Fund Manager is restricted to 0.5% per annum of the Fund's 

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

actual basis except for custody fees, which is borne by the Fund Manager. 
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 

For the year ended 31 December 2018 

Expressed in US Dollars ‘000 (unless otherwise stated) 

 

11. RELATED PARTY TRANSACTIONS AND BALANCES (continued) 

 

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 held 

Related party 

Nature of 

transaction 2018 2017 

31 December 

2018 

31 December 

2017 

      

NCB Capital 

Company Management fee  1,376 1,050   

      

 Expenses paid on 

behalf of the fund 130 27 -- -- 

 

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 U.S. Dollar and Saudi Arabian Riyals. As 

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

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

Arabian Riyals. 
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12. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued) 

 

12.1 Financial risk factors (continued)  

 

12.1.1 Market risk (continued) 

 

b) Price risk  

 

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

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

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

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

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

 

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 equities, with all other variables held constants is as follows: 

 

 31 December 2018 31 December 2017 1 January 2017 

       

Effect on equity ±10% ± 11,668  ±10% ± 9,539 ±10% ± 7,102 

       

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 each dealing day 

(from Monday to Thursday provided they are business days in Saudi Arabia and United States of 

America) 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 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 period 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 so as to balance limiting of financial losses and 

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

 

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

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

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

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

 

- documentation of controls and procedures 

- requirements for  

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

 reconciliation and monitoring of transactions; and  

 periodic assessment of operational risks faced, 

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

- compliance with regulatory and other legal requirements; 

- development of contingency plans; 

- training and professional development; 

- ethical and business standards; and 

- risk mitigation. 

 

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) current year. 

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

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

for the year ended 31 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. 
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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. 

 

(a) Other Amendments 

 
The following new or amended standards which are not yet effective and neither expected to have a 

significant impact on the Fund’s financial statements. 

 

- IFRS 16 Leases. 

- Annual Improvements to IFRSs 2015–2017 Cycle. 

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

treatments that have yet to be accepted by tax authorities. 

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

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

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

- Amendments to Reference to Conceptual Framework in IFRS Standards. 

- IFRS 17 Insurance Contracts. 

 

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

statements in the period of initial application.  

 

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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