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None ال يوجد 

Investment Activities أنشطة االستثمار 

During the first half of 2018, the fund have seen investment 
activities related to benefit from the listing of several REIT 
funds in the Saudi Stock Exchange. 

م، شهد الصندوق بعض األنشطة االستثمارية لالستفادة من إدراج 2018يف النصف األول من 
 االستثمار العقارية املتداولة يف السوق املالية السعودية.العديد من صناديق 

Performance تقرير األداء 

Fund Performance                      -12.76% 
Benchmark Performance      -11.44% 

 %12.76- أداء الصندوق
 %11.44- أداء املــــــــؤشــــــر

 
The fund underperformed the benchmark by 132 bps. نقطة أساس. 132أداء املؤشر بفارق  نأداء الصندوق ع اخنفض 

Terms & Conditions Material Changes تغيرات حدثت في شروط وأحكام الصندوق 

- Appointment of AlBilad Capital as the fund custodian. -  حفظ للصندوق.تعيني شركة البالد لالستثمار )البالد املالية( كأمني 

Investments in other Investment Funds االستثمار في صناديق استثمارية أخرى 
The fund management fee is 0.50% of NAV. the annual fees 

charged by the underlying funds are as follows: 

اإلدارة السنوية للصناديق سنويا، ونسبة رسوم  %0.50نسبة رسوم اإلدارة احملتسبة على الصندوق 
 اليت يستثمر فيها الصندوق على النحو التايل:

 Management Fee Fund Name  رسوم اإلدارة الصندوق

 AlAhli REIT (1) %1.00  %1.00 (1)صندوق األهلي ريت 

 Taleem REIT %0.75  %0.75  صندوق تعليم ريت

 Jadwa REIT Saudi %0.75  %0.75 صندوق جدوى ريت السعودية

 Riyad REIT %1.20  %1.20 صندوق الرياض ريت

  Sedco Capital REIT %1.00  %1.00 صندوق سدكو كابيتال ريت
Special Commission عموالت خاصة 

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

Fund Manager Investment استثمارات مدير الصندوق 

The Fund Manager investments is 20.16% of the Fund’s units. 20.16استثمارات مدير الصندوق يف وحدات الصندوق  نسبة تبلغ%. 

Dividend Distributions توزيعات األرباح 
The fund manager distributed income of 1.18% of the units’ 

initial price by the end of June. 

يف هناية  من السعر األويل للوحدة وذلك تقريبا ٪1.18قام مدير الصندوق بتوزيع أرباح بنسبة 
 شهر يونيو.

Financial Statements القوائم المالية 
 

http://www.alahlicapital.com/
http://www.alahlicapital.com/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صندوق األهلي القابض لصناديق االستثمار العقارية المتداولة
 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(  

 األولية )غير مراجعة( الموجزة القوائم المالية

 م2018يونيو  30إلى 2017ديسمبر  18من فترة لل

 مـع 

 تقرير الفحص لحملة الوحدات
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 صندوق األهلي القابض لصناديق االستثمار العقارية المتداولة

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية( 

  ر مراجعة()غي الموجزةقائمة المركز المالي 

 م2018يونيو  30كما في 

 )مالم يذكر غير ذلك( ألف لاير سعودي

 

 اتإيضاح 

 يونيو 30

 م8201
   

   :الموجـودات
 327 8 نقد وما في حكمه

 21,655  9 استثمارات 

   

 21,982  إجمالي الموجودات
   

   :المطلـوبات
 34  أرصدة دائنة أخرى

   

   21,948 10 ملة الوحداتالعائدة لح حقوق الملكية
   

   25,171  باآلالف – المصدرةعدد الوحدات 

 0.8720  للوحدة الواحدة )لاير سعودي( – حقوق الملكية
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  ستثمار العقارية المتداولةصندوق األهلي القابض لصناديق اال

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية( 

 )غير مراجعة( الموجزة الشامل قائمة الدخل

 م2018يونيو  30 إلى 2017ديسمبر  18من فترة لل

 )مالم يذكر غير ذلك( ألف لاير سعودي

 

  

ديسمبر  18للفترة من 

2017 

 يونيو 30إلى  

 م2018 
   

بالقيمة العادلة من خالل مدرجة ستثمارات ا بيعخسائر محققة من 

  (678)  الربح أو الخسارة
بالقيمة العادلة من خالل مدرجة محققة من استثمارات غير خسائر 

 (1,409)  الربح أو الخسارة
   

   298  إيرادات أخرى
   

  (1,789)  إجمالي الخسارة
   

  44  أتعاب إدارة
 16  مصروفات إدارية

 13  قيق شرعيأتعاب تد
 9  مكافأة أعضاء مجلس إدارة الصندوق

 4  أتعاب هيئة السوق المالية
  95  مصروفات إدارية

 181  التشغيلية إجمالي المصروفات
   

  (1,970)  للفترة خسارة التشغيل
   

 --  الدخل الشامل اآلخر للفترة
   

  (1,970)  إجمالي الدخل الشامل للفترة
 

 

 
 

 (15( إلى )1اإليضاحات المرفقة من )تعتبر 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم الماليـة األولية.
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  صندوق األهلي القابض لصناديق االستثمار العقارية المتداولة

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية( 

 الوحدات الموجزة )غير مراجعة( الملكية العائدة لحملةقائمة التغيرات في حقوق 

 م2018يونيو  30 إلى 2017ديسمبر  18من فترة لل

 )مالم يذكر غير ذلك( ألف لاير سعودي

 

 

 إيضاح

 18للفترة من 

إلى  2017ديسمبر 

 م2018يونيو  30
   

   (1,970)  فترةلل ةالشامل الخسارةإجمالي 

   

  10 فترةالمعامالت في الوحدات خالل ال من حقوق الملكيةالزيادة في 

   

  24,216  وحدات مباعة متحصالت من

   

 (298)  دخل موزع على حملة الوحدات

   

  23,918 

   

   21,948  العائدة لحملة الوحدات في نهاية الفترة حقوق الملكية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 (15( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم الماليـة األولية.
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 هلي القابض لصناديق االستثمار العقارية المتداولةصندوق األ

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية( 

 غير مراجعة() الموجزة التدفقات النقديةقائمة 

 م2018يونيو  30 إلى 2017ديسمبر  18من فترة لل

 )مالم يذكر غير ذلك( ألف لاير سعودي

 

 

 

 
 إيضاح

ديسمبر  18للفترة من 

 م2017

 يونيو 30إلى 

 م8201
   التدفقات النقدية من األنشـطة التشـغيلية:

  (1,970)  للفترة إجمالي الخسارة الشاملة
   تسوية لـ:

بالقيمة العادلة من خالل مدرجة محققة من استثمارات غير خسائر 

 الربح أو الخسارة

 
1,409  

  (561)  
   التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:صافي 

   
  (23,064)  الربح أو الخسارةبالقيمة العادلة من خالل مدرجة استثمارات 

  34  أرصدة دائنة أخرى
         

  (23,591)  ألنشطة التشـغيلية  ا (المستخدم في)صافي النقد 
   

   التدفقات النقدية من األنشـطة التمويليــة:
   24,216  إصدار وحدات قابلة لالستردادمتحصالت من 

  (298)  دخل موزع على حملة الوحدات
   

  23,918  األنشـطة التمويليةمتوفر من صافي النقد ال
   

  327 8 الزيادة النقـد وما في حكمـه في نهاية الفترة صافي
 

 

 

 
 
 

 (15)إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم الماليـة األولية. 



  ق االستثمار العقارية المتداولةصندوق األهلي القابض لصنادي

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية( 

 

  )غير مراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة األولية

  م2018يونيو  30 إلى 2017ديسمبر  18من فترة لل

 )مالم يذكر غير ذلك( ألف لاير سعودي
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 لصـندوق وأنشطتها -1
)الصندوق( هو صندوق استثماري مفتوح متوافق مع  صندوق األهلي القابض لصناديق االستثمار العقارية المتداولة 

أحكام الشريعة اإلسالمية، تتم إدارته بواسطة شركة األهلي كابيتال )مدير الصندوق(، شركة تابعة للبنك األهلي 

ستثمار في من لوائح اال 30وجب نص المادة صندوق. تم تأسيس الصندوق بمالتجاري )البنك( لصالح حملة وحدات ال

 .يةسوق المالالالصناديق الصادرة عن هيئة 

 

الصادر بتاريخ  2005-83-2رقم  يةسوق المالالشركة األهلي المالية تعتبر هي أمين حفظ الصندوق. وفقاً لقرار هيئة 

 :مدير الصندوق على نشاطات األوراق المالية التاليةيعمل م( 2005يونيو  28هـ )1426جمادي األول  21

 

 تغطية متعهدأ( 

 ب( الترتيب

 اإلدارة ج(

 د( تقديم المشورة

 هـ( الحفظ

 

 يق االستثمار العقاريالوحدات من خالل االستثمار بشكل أساسي في صناد حملةهدف الصندوق إلى توفير دخل لي

 دوق.للصن الضوابط الشرعيةلمتوافقة مع ا المتداولة

 

م(. باشر الصندوق نشاطه في 2017 نوفمبر 1هـ )الموافق 1439 صفر 12أحكام وشروط الصندوق في  إصدارتم 

 م.2017ديسمبر  31

 

( 2006ديسمبر  24هـ )الموافق  1427ذي الحجة  3بتاريخ  2006-219-1يخضع الصندوق للوائح وفقا للقرار رقم 

 1437شعبان  16 في لمجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال الصادر 1/61/2016بموجب القرار رقم  اكما تم تعديله

 .( التي قدمت متطلبات تفصيلية لجميع الصناديق داخل المملكة العربية السعودية2016مايو  23هـ )الموافق 

 

عة للسنة المالية م بالضرورة مؤشراً على النتائج المتوق2018يونيو  30قد ال تكون نتائج فترة الستة أشهر المنتهية في 

 م.2018ديسمبر  31التي تنتهي في 

 

 األساس المحاسبي -2
ً للمعايير الدولية للتقارير المالية  الموجزة للصندوق تم إعداد هذه القوائم المالية األولية ي األولي للتقرير المالووفقا

ام المعمول بها في نظام صناديق واألحك، مدة في المملكة العربية السعودية( المعت34)معيار المحاسبة الدولي رقم 

  االستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية، وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.

 

 حيث أن هذه هي أول قوائم مالية أولية للصندوق، لم يتم عرض أي أرقام مقارنة في هذه القوائم المالية األوليةو

 .الموجزة

  



  ق االستثمار العقارية المتداولةصندوق األهلي القابض لصنادي

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية( 

 

  )غير مراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة األولية

  م2018يونيو  30 إلى 2017ديسمبر  18من فترة لل

 )مالم يذكر غير ذلك( ألف لاير سعودي
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 أساس القياس -3

فهوم ماق المحاسبي ومبدأ التكلفة التاريخية باستخدام مبدأ االستحقعلى أساس ائم المالية األولية تم إعداد هذه القو

: استثمارات محتفظ 2017) ةو الخسارأمن خالل الربح  مدرجة بالقيمة العادلةباستثناء االستثمارات ال، االستمرارية

 .المسجلة بالقيمة العادلة بها للمتاجرة(

  

ير غو متداولةالموجودات والمطلوبات ال تم عرضغيل محددة بوضوح وبالتالي ال يوق دورة تشال يوجد لدى الصند

ً  لموجوداتيتم عرض ا ،عوضاً عن ذلك. الموجزة ليالمركز الما قائمةالمتداولة بشكل منفصل في   والموجودات وفقا

  سيولة.الترتيب ل

 
 والنشاطعملة العرض  -4

ئة االقتصادية للبي االقتصادية الرئيسية العملةباستخدام األولية الموجزة المالية  قوائمقياس البنود المدرجة في ال يتم

العملة  وهي السعوديالتي يعمل فيها الصندوق )"العملة الوظيفية"(. يتم عرض هذه القوائم المالية باللاير  األولية

 .الوظيفية وعملة العرض الخاصة بالصندوق

 
 التغيرات في شروط وأحكام الصندوق -5

، قام مدير الصندوق بإجراء بعض التعديالت على شروط وأحكام الصندوق. 2018يونيو  30خالل الفترة المنتهية في 

 إن التغيير الرئيسي في الشروط واألحكام يتعلق بتعيين شركة البالد المالية كجهة حافظه مستقلة.

 

قام مدير الصندوق بإخطار وم 2018 فبراير 27 مؤرخ فيئة سوق المال بالتعديالت بموجب خطاب تم إخطار هي

 سارية المفعول التغييراتوأصبحت تلك  .م2018مايو  10حملة الوحدات بتلك التغييرات بموجب خطابه المؤرخ في 

 م.2018 مايو 21من 

 
 األحكام الهامةوتقديرات ال -6

 تقديرات وافتراضات والتي تؤثر فيإن إعداد القوائم المالية الموجزة األولية يتطلب من اإلدارة القيام بإصدار أحكام و
للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج  المعروضةتطبيق السياسات المحاسبية للمبالغ 

الفعلية عن هذه التقديرات. تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات الهامة على أساس مستمر. يتم االعتراف بالتعديالت 
 ستقبلياً.على التقديرات م

 

 قياس القيمة العادلة

القيمة العادلة هى السعر الذي سيتم استالمه لبيع أصل أو مدفوع لتحويل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في 

 :السوق في تاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة على افتراض أن المعاملة لبيع األصل أو تحويل االلتزام تتم إما

 

 سوق الرئيسي لألصل أو لاللتزام، أوفي ال -

 ، في السوق األكثر فائدة لألصل أو االلتزاميفي غياب السوق الرئيس -

 

  



  ق االستثمار العقارية المتداولةصندوق األهلي القابض لصنادي

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية( 

 

  )غير مراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة األولية

  م2018يونيو  30 إلى 2017ديسمبر  18من فترة لل

 )مالم يذكر غير ذلك( ألف لاير سعودي
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 )تابع( األحكام الهامةوتقديرات ال -6
 

 :يحتوي التسلسل الهرمي للقيمة العادلة على المستويات التالية

 

في األسواق النشطة للمطلوبات أو الموجودات  المدخالت من المستوى األول هي األسعار المدرجة )غير المعدلة( •

 المتطابقة التي يمكن للكيان الوصول إليها في تاريخ القياس؛

 
مدخالت المستوى الثاني هي مدخالت غير األسعار المدرجة ضمن المستوى األول والتي يمكن مالحظتها للموجودات  •

 أو المطلوبات، بشكل مباشر أو غير مباشر ؛ و

 .المطلوباتأو ل ولألصت ال يمكن مالحظتها مدخالهي لثالث ى اتولمست امدخال •
 

لالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح والخسارة الصندوق بتصنيف التسلسل الهرمي للقيمة العادلة  قام

 .ضمن المستوى األول
 

 السياسات المحاسبية الهامة -7

 مبينة أدناه. الموجزة األوليةالمالية  القوائمد هذه السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداإن 

 

 حكمه وما فينقد  7-1

البنك واالستثمارات قصيرة األجل ذات السيولة العالية والتي يمكن تحويلها بسهولة إلى مبالغ  لدىالنقد  علىيشتمل 

 .بنكية ةأرصدحكمه  وما فيالنقد يتضمن نقدية والتي تكون عرضة لمخاطر للتغيرات في القيمة. 

 

 ذمم مدينة 7-2

املة وبعد تمويل كبير مبدئياً بسعر المع عنصرمبدئياً عند نشأتها. يتم قياس الذمم المدينة بدون  المدينة الذمم إثباتيتم 

 . يتم قياس مخصص خسارة الذمم المدينة دائًما بمبلغ يعادل خسائرالفعالة العمولةذلك بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة 

 .معاملةمان المتوقعة مدى الحياة. يتم قياس الذمم المدينة بدون مكون تمويل كبير مبدئيًا بسعر الاالئت

 

 أدوات مالية 7-3

 

 األدوات المالية تتكون من الموجودات المالية والمطلوبات المالية.

 

على ة شمل المطلوبات المالي. تمثل األصول الماليةوتوزيعات األرباح المستحقة ت اتاالستثمارالنقد وما في حكمه وإن 

 الذمم الدائنة األخرى.

 

لية ل المطلوبات الماإن االستثمار بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة يمثل األصول المالية الرئيسية. تشم

 .الذمم الدائنة األخرىبشكل أساسي 

 



  ق االستثمار العقارية المتداولةصندوق األهلي القابض لصنادي

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية( 

 

  )غير مراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة األولية

  م2018يونيو  30 إلى 2017ديسمبر  18من فترة لل

 )مالم يذكر غير ذلك( ألف لاير سعودي
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 )تابع( أدوات مالية 7-3

 

 األوليثبات اإل

جل . يسلألداةالتعاقدية  األحكامبالموجودات والمطلوبات المالية عندما تصبح المنشأة طرفًا في  االعترافيتم 

لملكية االصندوق االستثمارات في المرابحة والصكوك على أساس "تاريخ التسوية" واالستثمارات في أدوات حقوق 

 تاريخ المعاملة."والصناديق المشتركة في "

 

 إلغاء اإلثبات

عندما تنتهي  )أو جزء منه أو مجموعة من األصول المالية المتشابهة( يقوم الصندوق بإلغاء إثبات ألصل مالي

حقوقه المتعاقد عليها في استالم التدفقات النقدية لألصل المالي. يتم استبعاد الموجودات، عندما تنتهي الحقوق 

، أي فاءهإطالمالية. ال يمكن استبعاد االلتزام المالي )أو جزء منه( إال عند  التعاقدية للتدفقات النقدية من الموجودات

 .عندما يتم الوفاء بااللتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو انتهاء صالحيته

 

 القياس الالحق

طفأة، والتي م، يتم إثبات مخصص خسائر االئتمان المتوقع للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة الاألوليبعد اإلثبات 

 عند إنشاء أصل جديد. األولية الدخل الشامل قائمةينتج عنها إثبات خسارة محاسبية في 

 

يتم قياس االستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة في تاريخ التقرير. يتم 

 .الموجزة ألوليةإثبات الحركة في القيمة العادلة في قائمة الدخل الشامل ا

 

 المقاصة 7-4

الصافي في قائمة المركز المالي الموجزة  المبلغبين مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج  مقاصة إجراءتم ي

ها نية لتسويت الشركةعندما يكون لدى  كذلكلتلك المبالغ المدرجة و مقاصة إلجراءفقط عند وجود حق نظامي ملزم 

 تسديد المطلوبات في آن واحد. لبيع الموجودات و أساس الصافي أعلى 

 

 أخرى دائنة وذمم المستحقات 7-5

تخدام مبدئيًا بالقيمة العادلة ويتم قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة باس األخرى الدائنة والذممالمستحقة  المصروفات إثباتيتم 

 .الفعالة العمولةطريقة معدل 

 

 المخصصات 7-6

 تقدير يمكن تعاقدي أو قانوني حالي التزام الصندوق لدى أن سابقة ألحداث نتيجة ظهر إذا بالمخصص االعتراف يتم

 تقديرجراء إ ويمكن االلتزام هذا لتسوية اقتصادية لمنافع خارجة تدفقات يتطلب أن المحتمل ومن موثوق بشكل مبلغه

 .تقبليةالمس التشغيل لخسارة المخصص إثبات يتم ال. المدفوع للمبلغ موثوق



  ق االستثمار العقارية المتداولةصندوق األهلي القابض لصنادي

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية( 

 

  )غير مراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة األولية

  م2018يونيو  30 إلى 2017ديسمبر  18من فترة لل

 )مالم يذكر غير ذلك( ألف لاير سعودي
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 للوحدة الواحدة  الملكية حقوق 7-7

لكل  للموجودات الملكية حقوقالصندوق مفتوح لالشتراك واسترداد الوحدات في كل يوم عمل سعودي. يتم احتساب 

 على عدد الوحدات المالي المركز قائمةإلى مالكي الوحدات المدرجة في  عائدةال للموجودات الملكية حقوقوحدة بقسمة 

 .القائمة في نهاية الفترة

 

 الضرائب / الزكاة 7-8

 هذه في االلتزام لهذا مخصصإدراج أي  يتم ال بالتالي الوحدات، مالكي على املتزا هي كاةلز/ ا ئبالضرا إن

 .األولية الموجزة الماليةالقوائم 
 

 إيرادات االعتراف 7-9

 

إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل تدفق المنافع االقتصادية إلى الصندوق ويمكن قياس اإليرادات  االعترافيتم 

اإليرادات بصورة موثوق بها، بغض النظر عن موعد السداد. يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم، 

 .والمرتجعاتباستثناء الخصومات والضرائب 

 

ألرباح في قائمة الدخل الشامل الموجزة في التاريخ الذي يتم فيه إثبات الحق في إيرادات توزيعات ا االعترافيتم 

من الموجودات المالية في قائمة الدخل الشامل الموجزة باستخدام طريقة  العمولة. يتم إثبات إيرادات استالم الدفعة

ن خالل الربح أو الخسارة جميع الفعالة. يشمل صافي الربح من األدوات المالية بالقيمة العادلة م العمولةمعدل 

التغيرات في القيمة العادلة المحققة وغير المحققة وفروق الصرف األجنبي، باستثناء إيرادات الفوائد وإيرادات 

 توزيعات األرباح.

 

 2018يناير  1، اعتباًرا من 15تقرير المالي رقم للبموجب المعيار الدولي  7-9-1
نموذًجا واحدا شامل للمحاسبة عن اإليرادات الناتجة عن العقود مع  15مالي رقم يحدد المعيار الدولي للتقرير ال

العمالء ويحل محل التوجيه الحالي للمحاسبة عن اإليرادات، والذي يوجد حاليًا في العديد من المعايير والتفسيرات 

لم ينتج عنه أي تغيير في  15لية رقم ضمن المعايير الدولية للتقارير المالية. إن تطبيق المعيار الدولي للتقارير الما

 السياسة المحاسبية للصندوق.

 
 ما في حكمهالنقد و -8

 في األرصدة البنكية المحتفظ بها لدى بنك تجاري.النقد وما في حكمه يتمثل 

  



  ق االستثمار العقارية المتداولةصندوق األهلي القابض لصنادي

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية( 

 

  )غير مراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة األولية

  م2018يونيو  30 إلى 2017ديسمبر  18من فترة لل

 )مالم يذكر غير ذلك( ألف لاير سعودي
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 استثمارات -9
 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة االستثمارات المدرجة

 

 م2018يونيو  30 

 القيمة الدفترية التكلفة لي قيمة االستثمارالنسبة من إجما 

    االستثمار في ريت

 6,743 6,822 31.14 جدوى ريت السعودية

 6,593 7,435 30.45 1األهلي ريت 

 4,568 4,832 21.09 ليم ريتتع

 3,334 3,481 15.40 رياض ريت

 417 494 1.92 سيدكو ريت

    

 100 23,064 21,655  

 
  معامالت الوحدات -10

 تم تلخيص المعامالت في الوحدات كما يلي:
ديسمبر  18للفترة من  

 يونيو 30إلى  2017

 م8201

 الوحدات باآلالف 

  

   25,171 الوحدات في نهاية الفترةالوحدات المباعة خالل الفترة و

 

 من وحدات الصندوق. %72.39م، فإن أكبر خمس حملة وحدات يمثلوا 2018يونيو  30كما في 

 

 الت و أرصدة أطراف ذات عالقةمعام -11
 

 طرف آخر أو ممارسة تأثير هام على لسيطرة علىة إذا كان لطرف القدرة على اذات عالقأطراف تعتبر األطراف 

 .طرف آخر التخاذ قرارات مالية أو تشغيلية

 

 طبيعة العالقة الطرف ذو العالقة

 مدير الصندوق شركة األهلي المالية

 ريك لمدير الصندوق والبنك الرئيسي للصندوقش البنك األهلي التجاري

 .9باإلضافة إلى اإليضاح أدناه، األرصدة مع األطراف ذو عالقة تم إيضاحها في إيضاح 

 



  ق االستثمار العقارية المتداولةصندوق األهلي القابض لصنادي

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية( 

 

  )غير مراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة األولية

  م2018يونيو  30 إلى 2017ديسمبر  18من فترة لل

 )مالم يذكر غير ذلك( ألف لاير سعودي
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 أتعاب اإلدارة والمصروفات األخرى

بشكل يومي مقابل هذه الخدمات حسبما يحدده يدار الصندوق من قبل مدير الصندوق. يحتسب الصندوق أتعاب إدارة 

الصندوق اليومي  حقوق الملكيةفي السنة من  %0.5مدير الصندوق، بحيث ال تتجاوز المعدل األقصى السنوي بواقع 

 كما هو منصوص عليه في أحكام وشروط الصندوق.

 

أتعاب لقة بأتعاب المراجعة والتدقيق وكما يحق لمدير الصندوق استرداد المصروفات المنفقة نيابةً عن الصندوق والمتع

الحفظ واالستشارات ومصروفات معالجة بيانات واألتعاب األخرى المماثلة. يقتصر الحد األعلى لمبلغ هذه 

 حقوق الملكيةفي السنة من  %0.05المصروفات الذي يستطيع مدير الصندوق استرداده من الصندوق على نسبة 

لفعلية اة. تم استرداد هذه المصروفات من قبل مدير الصندوق على أساس قيمتها الصندوق في أيام التقييم المعني

 حضانة الحفظ التي يتحملها مدير الصندوق. باستثناء

 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة

 دخل الصندوق في المعامالت التالية مع األطراف ذات العالقة في سياق األعمال االعتيادية. تم تنفيذ هذه ،خالل السنة

المعامالت على أساس شروط وأحكام الصندوق المعتمدة. تتم الموافقة على جميع معامالت األطراف ذات الصلة من 

 .قبل مجلس إدارة الصندوق

 

 

 إدارة المخاطر المالية    -11
 

 المالية لمخاطرعوامل ا 11-1

 

إن أنشطة الصندوق تعرضه لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية: مخاطر السوق، ومخاطر االئتمان، ومخاطر 

 .السيولة ومخاطر التشغيل

 

مدير الصندوق مسؤولية تحديد ومراقبة المخاطر. يشرف مجلس إدارة الصندوق على مدير الصندوق وهو  يتحمل

 .مسؤول في النهاية عن اإلدارة العامة للصندوق

 

 مبلغ المعامالت طبيعة المعامالت الطرف ذو العالقة

قيمة وحدات محتفظ 

     بها كما في

 يونيو 30  

 م8201 

يونيو  30كما في 

 م8201

    

 -- 44 أتعاب إدارة األهلي المالية شركة
مصروفات مدفوعة بالنيابة عن  

 -- 137 الصندوق



  ق االستثمار العقارية المتداولةصندوق األهلي القابض لصنادي

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية( 

 

  )غير مراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة األولية

  م2018يونيو  30 إلى 2017ديسمبر  18من فترة لل

 )مالم يذكر غير ذلك( ألف لاير سعودي
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 الصندوق. على أساس الحدود الموضوعة من قبل مجلس إدارة ألوليتم تحديد مخاطر المراقبة والتحكم في المقام ا

لمخاطر ل تحملهيحتوي الصندوق على وثيقة الشروط واألحكام الخاصة به التي تحدد استراتيجيات أعماله العامة، و

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

 

 مخاطر السوق 11-1-1

 

 عمالت األجنبيةصرف ال سعرأ( مخاطر 

 

صرف العمالت األجنبية هي مخاطر تقلب قيمة التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات  سعرمخاطر 

 .بعملة األجنبية مقومفي أسعار صرف العمالت األجنبية وتنشأ من األدوات المالية 

 

 اللاير السعودي.بة حيث أن معظم معامالته ال يوجد لدى الصندوق أي مخاطر جوهرية متعلقة بالعمالت األجنبي

 

 مخاطر األسعار ب(

مالية نتيجة لتغير أسعار السوق، سواء كانت تلك التغيرات نتيجة لعوامل مرتبطة  أداةتتمثل في مخاطر تذبذب قيمة 

 السعر بشكل باألداة أو الجهة المصدرة لألداة أو عوامل تؤثر على جميع األدوات المتداولة في السوق. تنشأ مخاطر

حركة  ربقأساسي من عدم اليقين بشأن أسعار األدوات المالية المستقبلية التي يمتلكها الصندوق. يراقب الصندوق عن 

 .ألسهماالمركز المالي الموجز، لدى الصندوق استثمارات في  قائمةأسعار استثماراته في األدوات المالية. وفقاً لتاريخ 

 

)نتيجة للتغير في القيمة العادلة لالستثمارات( بسبب تغير محتمل معقول في قيمة  لملكيةا حقوقإن التأثير على قيمة 

 هي يلي: كماجميع المتغيرات األخرى المحتفظ بها  بقاءلصندوق االستثمار، مع  الملكية حقوق

 

 

 مخاطر االئتمان 11-1-2

 

المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يتسبب في خسائر مالية للطرف اآلخر.  هي

يهدف مدير الصندوق إلدارة مخاطر االئتمان، الحد من التعامل مع بعض األطراف، والتقييم المستمر للكفاءة المالية 

يتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان متمثلة في القيمة ، الموجزة لبعض األطراف. في تاريخ قائمة المركز المالي

 الدفترية للنقد وما في حكمه والذي يتمثل في النقد لدى البنوك المودع لدى بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني مرتفع.

 

 

 م8201يونيو  30 

   

   ± 2,166 ±10% حقوق الملكيةالتأثير على 



  ق االستثمار العقارية المتداولةصندوق األهلي القابض لصنادي

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية( 

 

  )غير مراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة األولية

  م2018يونيو  30 إلى 2017ديسمبر  18من فترة لل

 )مالم يذكر غير ذلك( ألف لاير سعودي
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 مخاطر السيولة 11-1-3

 

ق لصعوبات في الوفاء بإلتزاماته التي تحتاج تسويتها إلى مخاطر السيولة هي المخاطر الناتجة عن مواجهة الصندو

نقدية أو موجودات مالية أخرى. يهدف مدير الصندوق إلى إدارة مخاطر السيولة من خالل توفير السيولة لالزمة 

إلضرار ا للوفاء بالتزاماته المالية عند وحال استحقاقها، في الظروف العادية والطارئة بدون تكبد خسائر غير مقبولة أو

  بسمعة الصندوق.

 

 يةمخاطر التشغيلال 11-1-4

هي مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناتجة عن مجموعة متنوعة من األسباب  التشغيليةمخاطر  إن

 ةالمرتبطة بالعمليات والتكنولوجيا والبنية التحتية التي تدعم أنشطة الصندوق سواء داخليًا أو خارجيًا لدى مقدم خدم

ن ع متمثلةالصندوق ومن العوامل الخارجية األخرى غير االئتمان والسيولة والعمالت والسوق المخاطر مثل تلك ال

 .المتطلبات القانونية والتنظيمية

 

يتمثل هدف الصندوق في إدارة المخاطر التشغيلية من أجل تحقيق التوازن بين الحد من الخسائر المالية واألضرار 

 .ه في تحقيق هدفه االستثماري المتمثل في توليد عوائد لحاملي الوحداتبسمعت تالحقالتي 

 

 تبني المعايير الدولية للتقارير المالية للمرة األولى  -12

 

م مع إمكانية 2019يناير  1 بعد ابتدأً فيما يلي بيان بالمعايير الجديدة والتعديالت على المعايير المطبقة على السنوات 

الموجزة  ليةالما الماليةبالتطبيق المبكر لها عند إعداد هذه القوائم  صندوقال يقومومع ذلك لم المبكر  أوالتطبيق الحقا 

 . الموجزة األولية

 

 االيجار عقود 16 المالية للتقرير الدولي المعيار -أ

 
ز المالي. للمستأجرين نموذج موحد للمحاسبة عن عقود اإليجار في قائمة المرك 16يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي 

يقوم المستأجر باالعتراف باألصل المتعلق بحق االستخدام الذي يمثل حقه في استخدام األصل ذو الصلة باإلضافة 

إلى التزام اإليجار الذي يمثل التزامه بسداد دفعات اإليجار. توجد إعفاءات اختيارية لعقود اإليجار قصيرة األجل 

ي يستمر أ –ى طريقة المحاسبة المتبعة من المؤجر مشابهة للمعيار الحالي وعقود اإليجار ذات القيمة المنخفضة. تبق

 تشغيلي. اوالمؤجرون في تصنيف عقود اإليجار كعقود إيجار تمويلي 
  



  ق االستثمار العقارية المتداولةصندوق األهلي القابض لصنادي

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية( 

 

  )غير مراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة األولية

  م2018يونيو  30 إلى 2017ديسمبر  18من فترة لل

 )مالم يذكر غير ذلك( ألف لاير سعودي
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 17عقود االيجار بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي محل التوجيهات الحالية ل 16يحل المعيار الدولي للتقرير المالي 

تحديد ما إذا كان ترتيب ما يتضمن عقد إيجار،  4عقود االيجار، وتفسيرات لجنة المعايير الدولية للتقارير المالية 

قييم  جوهر ت 27الحوافز، وتفسير لجنة التفسيرات الدولية  -عقود اإليجار التشغيلي  15وتفسير لجنة التفسيرات الدولية 

إن هذا المعيار يسري مفعوله للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد  المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإليجار.

االيراد من العقود  15التي تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي  للمنشآتم مع السماح بالتبني المبكر 2019يناير  1

 .16خ التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير المالي مع العمالء في أو قبل تاري

 
 تحديد ما إذا كان الترتيب يتضمن عقد إيجار

 ، إختيار إما:16يجوز للمجموعة عند التحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي       

 لعقد اإليجار لكافة عقودها، أو 16تطبيق تعريف المعيار الدولي للتقرير المالي  -
 يق وسيلة عملية وعدم إعادة تقييم ما إذا كان العقد يمثل إيجار أو يحتوي على إيجار.تطب -

 
 التحول

 

 كمستأجر إما تطبيق المعيار باستخدام: صندوقيجوز لل

 منهج األثر الرجعي، أو  -

 منهج األثر الرجعي المعدل مع وسائل عملية إختيارية. -

 
ي حاليا تطبيق المعيار الدول صندوقخطط اليجميع عقود اإليجار. و يقوم المستأجر بتطبيق الخيار باستمرار على

 حدد بعد الصندوق نهج التحول الذي ستقوم بتطبيقه.يم. لم  2019يناير  1مبدئيا في  16للتقرير المالي 

 

 كمؤجر إجراء أي تعديالت لعقود االجار التي تكون فيها مؤجرا بخالف مؤجر وسيط في عقد صندوقال يتطلب من ال

 تأجير بالباطن. 

 

  م(2017 –م 2015)دورة  لمالیةا يررللتقا لیةولدا للمعايیر لسنويةا تلتعديالا  -ب

 

 -لمشتركة ت الترتیباا 11لمالي الي للتقرير ولدر المعیال واألعمااندماج ا 3لمالي الي للتقرير ولدر المعیاا -
ل ألعماالتي تستوفي تعريف ا لمشتركةت العملیااحصصها في دة يازلشركة عن اريقة محاسبة طيوضح 

 ية.رلتجاا
 

 لمحتفظ بها سابقاً. الحصة س اقیاد مشتركة فال يعاة حصل على( سیطر)أو ما ف رطحتفظ إذا ا 
  م يقووحل امرل علیها من خالل لحصوايتم ل عماأمج دي هلمعاملة ن افإة ما على سیطرف رطحصل إذا

 لة.دلعاااً بالقیمة لمحتفظ بها سابقالحصة س اقیادة بإعاذ لمستحوف الطرا
 

ح بات أريعازلناتجة من توالدخل ائب اضرت كافة تبعاأن يبین  -لدخل ائب اضر 12لي ولدالمحاسبة ر امعیا -
المعامالت بها بشكل ثابت ضمن اف العتراملكیة( يتم ق لمصنفة كحقوالمالیة دوات الألت لمدفوعاا)بما فیها 

 لملكیة.  ق احقوأو آلخر الشامل الدخل أو الخسارة، االمكسب يع في زقابلة للتوح باأرلتي نتج عنها ا
 



  ق االستثمار العقارية المتداولةصندوق األهلي القابض لصنادي

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية( 

 

  )غير مراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة األولية

  م2018يونيو  30 إلى 2017ديسمبر  18من فترة لل

 )مالم يذكر غير ذلك( ألف لاير سعودي
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ب لمستخدمة الحتساالعامة وض القرامجموعة أن توضح  -اض القتراتكالیف  23لي ولدالمحاسبة ر اعیام -

لت تحت زالتي الالة هلمؤدات الموجواويل لتمدة لمحدوض القرالة يستثني فقط هلمؤاض االقتراتكالیف 

لبیع د أو المحدام الالستخدن آلة ازهلجاالة هلمؤدات الموجوالتمويل دة لمحدوض القراما ء. أإلنشاأو التطوير ا

جعي قد رتكالیف تطبیق بأثر ن ألاً نظرولعامة. المجموعة اجها في تلك إدرالة  فیتم هغیر مؤدات موجوأو أي 

يخ تطبیق ربعد تاأو في ة لمتكبداض االقترابأثر مستقبلي على تكالیف ات لتغیرایق يا فیتم تطبالمزق ايفو

 ت.للتعديالة لمنشأا

  
 ى ألخرت التعديالا -ج

 
المعايير الجديدة أو المعدلة التالية التي لم تسر بعد والتي ال يتوقع أن يكون لها تأثير كبير على البيانات المالية المؤقتة 

 للصندوق
 -لدخل اضريبة ت معالجال لتأكد حوم احالة عد 23لمالي الیة للتقرير ولدالمعايیر ت ااتفسیر لجنة تفسیر -

 يوضح المحاسبة عن معالجات ضريبة الدخل التي لم يتم قبولها من قبل السلطات الضريبية بعد.

 (. 9لمالي الي للتقرير ولدر المعیااعلى ت لسالب )تعديالالتعويض امقدماً مع ت لمدفوعاخصائص ا -

لي ولدالمحاسبة ر اعلى معیات لمشتركة ) تعديالايع رلمشاوالزمیلة ت الشركااألجل في اويلة طص لحصا -

28 .) 
 (.19لي ولدالمحاسبة ر اعلى معیات لتسوية )تعديالر أو االختصاأو الخطط ت اتعديال -

 
 آخر يوم للتقييم  -13

لكل وحدة ما بين  قوق الملكيةحليس هناك تغيرات جوهرية في قيمة  2018يونيو  28 آخر يوم لتقييم الصندوق هو

 م.2018يونيو  30تقييم للصندوق وتقييم  أخر
 

 اعتماد القوائم المالية -14
ـ الموافق 1439القعدة  ذو 27 تم اعتماد هذه القوائم المالية األولية الموجزة من قبل مدير الصندوق بتاريخ غسطس أ 9ه

 م.2018
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(Managed by NCB Capital Company) 

2 
 

CONDENSED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (unaudited) 
As at 30 June 2018 
Expressed in Saudi Arabian ‘000 (unless otherwise stated) 
 

  30 June 
2018 

 Notes  
ASSETS   

   
Cash and cash equivalents 8 327 
   
Investments 9 21,655 
   
Total assets  21,982 
   
LIABILITY    
   
Other payables  34 
   
Equity attributable to Unitholders 10 21,948   
   
Units in issue in thousands (number)  25,171   
   
Equity per unit (SR)  0.8720 
   
   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The accompanying notes 1 to 15 form integral part 
of these condensed interim financial statements 



ALAHLI FUND OF REITs FUND 
(Managed by NCB Capital Company) 
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CONDENSED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME (unaudited) 
For the period from 18 December 2017 to 30 June 2018 
Expressed in Saudi Arabian Riyals ‘000 (unless otherwise stated) 
 
 

 

For the period 
from 18 

December 2017 
to 30 June  

2018  
   
Realised loss on sale of FVTPL investments  (678)  
   
Unrealised loss on FVTPL investments    (1,409) 
   
Other income   298   
   
Total loss  (1,789)  
   
   
Management fee  44  
   
Professional fees  16 
   
Shariah audit fee  13 
   
Fund Board remuneration  9 
   
CMA fee  4 
   
Administrative expenses  95  
 
Total operating expenses  181 
   
Loss for the period   (1,970)  
   
Other comprehensive income for the period  -- 
   
Total comprehensive loss for the period   (1,970)  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The accompanying notes 1 to 15 form integral part 
of these condensed interim financial statements 
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(Managed by NCB Capital Company) 
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CONDENSED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY ATTRIBUTABLE TO 
UNITHOLDERS (unaudited) 
For the period from 18 December 2017 to 30 June 2018 
Expressed in Saudi Arabian Riyals ‘000 (unless otherwise stated) 
 
 

   
 

Note 

For the period 
from 18 

December 2017 
to 30 June  

2018 
      
Total comprehensive loss for the period  (1,970)   
    
Increase in equity from unit transactions during the period 10  
    
Proceeds from units sold    24,216  
    
Income distribution to Unitholders   (298) 
   ─────── 
     23,918 
   ─────── 
Equity attributable to Unitholders at the end of the period    21,948   
      ═══════ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The accompanying notes 1 to 15 form integral part 
of these condensed interim financial statements 
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(Managed by NCB Capital Company) 

5 

 
CONDENSED STATEMENT OF CASH FLOWS (unaudited)  
For the period from 18 December 2017 to 30 June 2018 
Expressed in Saudi Arabian Riyals ‘000 (unless otherwise stated) 
 
 

  
 
 
Note 

For the period 
from 18 

December 2017 
to 30 June  

2018 

Cash flow from operating activities 
Total comprehensive loss for the period  (1,970)  
Adjustment for:   

Unrealised loss on FVTPL investments  1,409  
  (561)  
   

Changes in operating assets and liabilities:   
FVTPL investments  (23,064)  
Other payables  34  
   

Net cash used in operating activities  (23,591)  
   

Cash flow from financing activities   
Proceeds from units sold  24,216   
Income distribution to Unitholders   (298)  

   
Net cash generated from financing activities  23,918  

   
Net increase in cash and cash equivalents and cash and cash equivalents 

at the end of the period 
 
8 327  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The accompanying notes 1 to 15 form integral part 
of these condensed interim financial statements 

  



ALAHLI FUND OF REITs FUND 
(Managed by NCB Capital Company) 
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NOTES TO THE CONDENSED INTERIM FINANCIAL STATEMENTS (unaudited) 
For the period from 18 December 2017 to 30 June 2018  
Expressed in Saudi Arabian Riyals ‘000 (unless otherwise stated) 
 
1 THE FUND AND ITS ACTIVITIES 
 
AlAhli Fund of REIT Funds (the “Fund”) is a Shariah compliant, open-ended investment fund, managed 
by NCB Capital Company (the “Fund Manager”), a subsidiary of The National Commercial Bank (the 
"Bank"), for the benefit of the Fund's Unitholders. The Fund is established under article 30 of the 
Investment Fund Regulations (the Regulations) issued by the Capital Market Authority (CMA). 
 
As defined in Capital Market Authority's (CMA) Regulation No. 2-83-2005 dated 21 Jumada Awal 1426H 
(28 June, 2005) the Fund Manager conducts following securities’ activities: 
 
a) Dealing; 
b) Arranging; 
c) Managing; 
d) Advising; 
e) Custody; 

 
The fund’s objective is to provide income to unitholders by investing primarily in Real Estate Investment 
Traded Funds (REITs) that satisfy the Fund’s Shariah guideline. 
 
The terms and conditions of the Fund were issued on 12 Saffar 1439H (corresponding to 1 November 
2017). The Fund commenced its activities on 31 December 2017. 
 
The Fund is governed by the Regulations pursuant to resolution number 1-219-2006 dated 3 Dhul Hijja 
1427H (corresponding to 24 December 2006) as amended by the Resolution No. 1/61/2016 of Board of 
the CMA dated 16 Sha’ban 1437H (corresponding to 23 May 2016) which provided detailed requirements 
for all funds within the Kingdom of Saudi Arabia. 
 
The results for the six months period ended 30 June 2018 are not necessarily indicative of the results that 
may be expected for the financial year ending 31 December 2018. 
 
2. BASIS OF ACCOUNTING 
 
These condensed interim financial statements of the Fund have been prepared in accordance with 
International Financial Reporting Standards for Interim Financial Reporting (“IAS 34”) as endorsed in 
the Kingdom of Saudi Arabia and to comply with the applicable provisions of the Investment Funds 
Regulations issued by Capital Market Authority, the Fund’s terms and conditions and the Information 
Memorandum. 
 
Since these are the first interim financial statements of the Fund, so no comparative information is 
included in these condensed interim financial statements. 
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NOTES TO THE CONDENSED INTERIM FINANCIAL STATEMENTS (unaudited) 
For the period from 18 December 2017 to 30 June 2018  
Expressed in Saudi Arabian Riyals ‘000 (unless otherwise stated) 
 
3. BASIS OF MEASUREMENT 

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

 
4. FUNCTIONAL AND PRESENTATION CURRENCY  
 
Items included in the condensed interim financial statements are measured using the currency of the 
primary economic environment in which the Fund operates (the “functional currency”). These condensed 
interim financial statements are presented in Saudi Arabian Riyal (“SAR”) which is the Fund’s functional 
and presentation currency. 
 
5. CHANGES IN FUND’S TERMS AND CONDITIONS 

 
During the period ended 30 June 2018, the Fund Manager has made certain revisions to the terms and 
conditions of the Fund. The main change in the terms and conditions relate to appointment of AlBilad 
Capital as an independent custodian.  
 
The changes was notified to CMA through a letter dated 27 February 2018 and was notified by the Fund 
manager to the unitholders through a letter dated 10 May 2018. The revised terms and conditions became 
effective from 21 May 2018. 
 
6. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS  

 
The preparation of the condensed interim financial statements requires management to make judgments, 
estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of 
assets, liabilities, income and expenses. Actual results may differ from these estimates. Estimates and 
underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are 
recognised in the period in which the estimates are revised and in any future periods affected. 
 
a) Fair value estimation   
 
Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly 
transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based 
on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:  
• In the principal market for the asset or liability, or 
• In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability 
 
The fair value hierarchy has the following levels: 
• Level 1 inputs are quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that 

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

asset or liability, either directly or indirectly; and 
• Level 3 inputs are unobservable inputs for the asset or liability. 
The Fund has classified the fair value hierarchy of FVTPL investments as Level 1.  
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NOTES TO THE CONDENSED INTERIM FINANCIAL STATEMENTS (unaudited) 
For the period from 18 December 2017 to 30 June 2018  
Expressed in Saudi Arabian Riyals ‘000 (unless otherwise stated) 
 
7. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 

 
The principal accounting policies applied in the preparation of these condensed interim financial 
statements are set out below.  
 
7.1 Cash and cash equivalents  
 
Cash equivalents include cash at bank and short-term, highly liquid investments that are readily 
convertible to known amounts of cash and which are subject to an insignificant risk of changes in value. 
Cash and cash equivalents include bank balances. 
 
7.2 Receivables   
 
Receivables are initially recognised when they are originated. Receivable without a significant financing 
component is initially measured at the transaction price and subsequently at their amortised cost using 
effective commission rate method. Loss allowance for receivables is always measured at an amount equal 
to lifetime expected credit losses. Receivable without a significant financing component is initially 
measured at the transaction price. 

 
7.3 Financial Instrument  

 
Financial instrument comprise financial assets and financial liabilities. 

Financial assets consist of cash and cash equivalents, investments measured at fair value through profit 
or loss, and dividend receivable. Financial liabilities consists of other payables. 
 
Initial recognition 
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.  
 
Derecognition 
A financial asset (or a part of a financial asset, or a part of a group of similar financial assets) is 
derecognized, when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expires. A financial 
liability (or a part of financial liability) can only be derecognized when it is extinguished, that is, when 
the obligation specified in the contract is either discharged, cancelled or expired. 
 
Subsequent measurement 
Subsequent to initial recognition, an expected credit loss allowance (ECL) is recognised for financial 
assets measured at amortised cost, which results in an accounting loss being recognised in the interim 
statement of comprehensive income when an asset is newly originated. 
 
Investment measured at fair value through profit or loss is measured at its fair value at the reporting date. 
The movement in the fair value is recognized in the interim condensed statement of comprehensive 
income.  
 
7.4 Offsetting  
 
Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount presented in the condensed 
statement of financial position when, and only when, the Fund currently has a legally enforceable right 
to set off the amounts and it intends either to settle them on a net basis or to realise the asset and settle 
the liability simultaneously.  
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NOTES TO THE CONDENSED INTERIM FINANCIAL STATEMENTS (unaudited) 
For the period from 18 December 2017 to 30 June 2018  
Expressed in Saudi Arabian Riyals ‘000 (unless otherwise stated) 

 
7. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 
 
7.5 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. 

 
7.6 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. 
 
7.7 Equity per unit 
 
The Fund is open for subscription and redemption of units on every Saudi business day. The equity per 
unit is calculated by dividing the equity attributable to unitholders included in the condensed statement 
of financial position by the number of units outstanding at the period end. 

 
7.8 Taxation / zakat 
 
Taxation/zakat is the obligation of the Unitholders and therefore, no provision for such liability is made 
in these condensed interim financial statements. 

 
7.9 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.  
 
Dividend income is recognized in the condensed statement of comprehensive income on the date on 
which the right to receive the payment is established. Commission income from financial assets is 
recognized in the condensed statement of comprehensive income, using effective commission rate 
method. Net gain from financial instruments at FVTPL include all realized and unrealized fair value 
changes and foreign exchange differences, but excludes commission income and dividend income. 
 
7.11.1Under 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 
 

Cash and cash equivalents primarily represent cash held in current accounts with banks. 
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NOTES TO THE CONDENSED INTERIM FINANCIAL STATEMENTS (unaudited) 
For the period from 18 December 2017 to 30 June 2018  
Expressed in Saudi Arabian Riyals ‘000 (unless otherwise stated) 
 
9. INVESTMENTS 
 
INVESTMENTS MEASURED AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS 
 

     30 June 2018 
 % of  

total 
investment 

value Cost  
Carrying 

value  
Investment in REITs    
Jadwa Saudi REIT 31.14 6,822 6,743 
AlAhli REIT 1 30.45 7,435 6,593 
Taleem REIT 21.09 4,832 4,568 
Riyad REIT 15.40 3,481 3,334 
SEDCO REIT 1.92 494 417 
    
 100 23,064 21,655  

 
10. UNIT TRANSACTIONS 
 
Transactions in units are summarized as follows: 
 
 
 
 

For the period from 
18 December 2017 

to 30 June 2018 
Units’ 000 

  
Units sold during the period and units at the end of the period 25,171   
 ═══════ 

 
As at 30 June 2018, top five Unitholders represented of 72.39 % 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 
  

NCB Capital Company Fund Manager  
National Commercial Bank (NCB) Shareholder of Fund Manager 
 
In addition to the below disclosure, balances with related parties are also disclosed in note 9. 
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NOTES TO THE CONDENSED INTERIM FINANCIAL STATEMENTS (unaudited) 
For the period from 18 December 2017 to 30 June 2018  
Expressed in Saudi Arabian Riyals ‘000 (unless otherwise stated) 

 
11. RELATED PARTY TRANSACTIONS AND BALANCES (continued) 
 
Management fee and other expenses  
 
The Fund is managed and administered by the Fund Manager. For these services, the Fund accrues, daily 
a management fee, as determined by the Fund Manager, which should not be more than the maximum 
annual rate of 0.5% 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 0.05% 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. 
 
Transactions with related parties 
 
During the period, the Fund entered into the following transactions with related parties in the ordinary 
course of business. These transactions were carried out on the basis of approved terms and conditions of 
the Fund. All related party transactions are approved by the Fund Board. 
 

  
Amount of 

transactions 
Value  

of units held 

Related party Nature of transaction 
30 June  

2018 
30 June  

2018 
    
NCBC Management fee  44  
    
 Expenses paid on behalf of the fund 137 -- 
 
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.  
  



ALAHLI FUND OF REITs FUND 
(Managed by NCB Capital Company) 

12 

 
NOTES TO THE CONDENSED INTERIM FINANCIAL STATEMENTS (unaudited) 
For the period from 18 December 2017 to 30 June 2018  
Expressed in Saudi Arabian Riyals ‘000 (unless otherwise stated) 
 
12. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued) 

 
12.1 Financial risk factors (continued)  
 
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 does not have any significant foreign exchange risk since the majority of its transactions are 
carried out in SAR. 

 
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 equities.  
 
The effect on the equity (as a result of the change in the fair value of investments) due to a reasonably 
possible change in equity of the equities, with all other variables held constants is as follows: 
 
 30 June 2018 
   
Effect on equity ±10% ± 2,166  
   
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 condensed 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. 
 
12.1.3 Liquidity risk  
 
Liquidity risk is the risk that the Fund will encounter difficulty in meeting the obligations associated with 
its financial liabilities that are settled by delivering cash or other financial asset. The Fund Manager seeks 
to manage liquidity risk by ensuring, as far as possible, that it will have sufficient liquidity to meet its 
financial liabilities as and when they fall due, in normal or stressed conditions, without incurring 
unacceptable losses or risking damage to its reputation. 
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NOTES TO THE CONDENSED INTERIM FINANCIAL STATEMENTS (unaudited) 
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Expressed in Saudi Arabian Riyals ‘000 (unless otherwise stated) 
 
12. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued) 

 
12.1 Financial risk factors (continued)  
 
12.1.4 Operational risk  
 
Operational risk is the risk of direct or indirect loss arising from a variety of causes associated with the 
processes, technology and infrastructure supporting the Fund’s activities either internally or externally at 
the Fund’s service provider and from external factors other than credit, liquidity, currency and market 
risks such as those arising from the legal and regulatory requirements.  
 
The Fund’s objective is to manage operational risk to balance limiting of financial losses and damage to 
its reputation with achieving its investment objective of generating returns to unitholders.  
 
13. STANDARDS ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE 
 
Following are the new standards and amendments to standards are effective for annual periods beginning 
after 1 January 2019 and earlier application is permitted; however, the Fund has not early adopted them 
in preparing these condensed interim financial statements. 

 
(a) IFRS 16 Leases 
 
IFRS 16 introduces a single, on-balance sheet lease accounting model for lessees. A lessee recognises a 
right-of-use asset representing its right to use the underlying asset and a lease liability representing its 
obligation to make lease payments. There are optional exemptions for short-term leases and leases of low 
value items. Lessor accounting remains similar to the current standard – i.e. lessors continue to classify 
leases as finance or operating leases. 
 
IFRS 16 replaces existing leases guidance including ‘IAS 17 – Leases’, ‘IFRIC 4 – Determining whether 
an Arrangement contains a Lease’, ‘SIC-15 - Operating Leases – Incentives’ and ‘SIC 27 - Evaluating 
the Substance of Transactions Involving the Legal Form of a Lease’. The standard is effective for annual 
periods beginning on or after 1 January 2019. Early adoption is permitted for entities that apply IFRS 15 
Revenue from Contracts with Customers at or before the date of initial application of IFRS 16. 
 
Determining whether an arrangement contains a lease 

 
On transition to IFRS 16, the Fund can choose whether to: 
- Apply the IFRS 16 definition of a lease to all its contracts; or 
- Apply a practical expedient and not reassess whether a contract is, or contains, a lease. 
 
Transition 
As a lessee, the Fund can either apply the standard using a: 
- Retrospective approach; or 
- Modified retrospective approach with optional practical expedients. 
 
The lessee applies the election consistently to all of its leases. The Fund currently plans to apply IFRS 16 
initially on 1 January 2019. The Fund has not yet determined which transition approach to apply. As a 
lessor, the Fund is not required to make any adjustments for leases in which it is a lessor except where it 
is an intermediate lessor in a sub-lease. 
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13. STANDARDS ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE (continued) 
 
(b) Annual Improvements to IFRSs 2015–2017 Cycle 
 

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

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

acquiring party remeasures the previously held interest at fair value. 
 
- IAS 12 Income Taxes – clarifies that all income tax consequences of dividends (including payments 

on financial instruments classified as equity) are recognised consistently with the transactions that 
generated the distributable profits i.e. in profit or loss, other comprehensive income or equity.  
 

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

 
(c) Other Amendments 
 
The following new or amended standards which are not yet effective and neither expected to have a 
significant impact on the Fund’s condensed interim financial statements. 
 
- IFRIC 23 Uncertainty over Income Tax Treatments – clarifies the accounting for income tax 

treatments that have yet to be accepted by tax authorities. 
- Prepayment Features with Negative Compensation (Amendments to IFRS 9). 
- Long-term Interests in Associates and Joint Ventures (Amendments to IAS 28). 
- Plan Amendments, Curtailment or Settlement (Amendments to IAS 19). 
 
14. LAST VALUATION DAY 
 
The last valuation day of the period was 28 June 2018. There is no significant change in the equity per 
unit of the Fund between last valuation and 30 June 2018. 

 
15. APPROVAL OF THE CONDENSED INTERIM FINANCIAL STATEMENTS  
 
These condensed interim financial statements were approved by the Fund Manager on 27 Dhul Qadah 
1439H, corresponding to 9 August 2018. 
 
 
 

 


	Name: صندوق الأهلي القابض لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة
	Main Subject: AlAhli Fund of REITs Fund                               
	Annual Report: التقرير النصف سنوي - 2018  
	Annual Report__: Semiannual Report - 2018


