
Investing with confidence 
االستثمار بثقة



 

م8201سنوي نصف التقرير ال  –لمؤشر أسهم أمريكا الشمالية صندوق األهلي   
 AlAhli North America Index Fund – 2018 Semiannual Report 

AlAhli North America Index Fund  الشمالية أمريكا أسهم لمؤشرصندوق األهلي 

Fund Manager مدير الصندوق 

NCB Capital Company, Saudi Arabia 

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

Tel: +966 920000232 

Website: www.alahlicapital.com 

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

 +966 920000232هاتف: 
 www.alahlicapital.comاملوقع: 

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

AMUNDI Asset Management, 

90 Boulevard Pasteur, 75015 Paris, France. 

Investment Activities أنشطة االستثمار 

The fund targets to replicate as closely as possible, before 
expenses, the performance of the MSCI North America Islamic 
M-Series Index (Net Total Return USD). 

 الشمالية أمريكا ملنطقة اإلسالمي" آي سي إس إم" مؤشرمؤشر  يهدف الصندوق إىل حماكاة أداء
 املصاريف. قبل ،(األمريكي بالدوالر اإلمجايل العائد صايف) "إم" الفئة من

Performance ادا تقرير األ 

Fund Performance                         3.04% 
Benchmark Performance          3.29% 

  

 %3.04   أداء الصندوق
 %3.29   أداء املــــــــؤشــــــر

 

The fund underperformed the benchmark by 25 bps. أساس نقطة 25 بفارق املؤشر أداء عن الصندوق أداء اخنفض. 

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.  

الـــــشــروط نــدات الـتــالــيـــة: مــــذكرة املعلومات، تعديـــل مــسـتــنـدات الـصنــدوق لــــتشمـــل املســـت -
 الئحة صناديقواألحــكـــام، ومــلـخـــــص املــعــلـــومـــــات الـــرئـيـســـة وذلك الــتـــزاما مبتطــلبــات 

  لة.ــــدـــعـــار املــمــثــاالست

Investments in other Investment Funds  في صنااديق استثمارية أخرىاالستثمار 
The fund does not invest substantially in other investment 

funds. 
 استثمارية أخرى. صناديق يف كبري بشكل يستثمر لصندوق ملا

Special Commission عموالت خاصة 

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

Financial Statements القوائم المالية 
 

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


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  صندوق األھلي لمؤشر أسھم أمریكا الشمالیة
  (مدار من قبل شركة األھلي المالیة) 

 (غیر مراجعة) الموجزة األولیةالقوائم المالیة 
 م۲۰۱۸یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 مـع 
 لحملة الوحدات الفحصتقریر 

 
 

 





 

۱ 
 

 صندوق األھلي لمؤشر أسھم أمریكا الشمالیة 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
  (غیر مراجعة) الموجزةقائمة المركز المالي 

 م۲۰۱۸یونیو  ۳۰كما في 
 (مالم یذكر غیر ذلك) دوالر أمریكيألف 

 

 إیضاح 
یونیو  ۳۰
 م۸۲۰۱

دیسمبر  ۳۱
 م۷۲۰۱

 ینایر ۱
 م۲۰۱۷

     
     :الموجـودات

 ٤۹۸ ۱٬۲۰۸ ۱٬۸٥۸ ۸ نقد وما في حكمھ
 ٦۸٬۲٤۲ ۱۰٦٬۲۲٦ ۱٤۱٬۰۲۲  ۹ استثمارات 

 ۸۳ ۲٦٦ ۱٤۳  توزیعات أرباح مستحقة

 ٦۸٬۸۲۳ ۱۰۷٬۷۰۰ ۱٤۳٬۰۲۳  إجمالي الموجودات
     

     المطلـوبات:
 ٤٦ ۹۳۲ ۱٬٤۱۳  أخرى دائنة أرصدة

 ٦۸٬۷۷۷ ۱۰٦٬۷٦۸ ۱٤۱٬٦۱۰  لحملة الوحدات  العائدة الملكیة حقوق

 ۱۸٬۸۷۹ ۲٤٬٤۲۳ ۳۱٬٤۳٦ ۱۰ باأللف  المصدرةالوحدات  عدد
     

 ۳٫٦٤۳۱ ٤٫۳۷۱۷ ٤٫٥۰٤۷  )الدوالر األمریكي للوحدة الواحدة ( – الملكیة حقوق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )۱٦) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (
 .الموجزةألولیة ا القوائم المالیة جزءاً ال یتجزأ من ھذه 



 

۲ 
 

 صندوق األھلي لمؤشر أسھم أمریكا الشمالیة 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 (غیر مراجعة) الموجزة الشامل قائمة الدخل
 م۲۰۱۸یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (مالم یذكر غیر ذلك) أمریكيدوالر ألف 
 

  
 یونیو ۳۰
 م۸۲۰۱

 یونیو ۳۰
 م۷۲۰۱

    
 ٥۳۰ ۸٦٤  دخل من توزیعات أرباح

 قائمة خالل من العادلة بالقیمةمدرجة مبیعات محققة من  أرباح
 ۳٬٥۰۹ ۸۲۰  الخسارة أو الربح

 لةالعاد بالقیمة مدرجةاستثمارات غیر محققة من / (خسائر) أرباح 
 ۱٬۹۲۳ ۲٬۱۹۷  الخسارة أو الربح قائمة خالل من

 ٥٬۹٦۲ ۳٬۸۸۱  إجمالي اإلیرادات
    

 ۱۰۹ ۱۸۷  أتعاب إدارة
 ٤ ۱۰  أتعاب حفظ 

 ۱۰ ۱٤  مصروفات إداریة
 ۳ ٤  أتعاب تدقیق شرعي

 ۳ ۳  ھنیةأتعاب م
 -- ۹  قیمة ضریبة مضافة

 ۲ ۳  مكافأة أعضاء مجلس إدارة الصندوق
 ۱ ۱  أتعاب ھیئة السوق المالیة

 ۱۳۲ ۲۳۱  إجمالي المصروفات التشغیلیة
    

 ٥٬۸۳۰ ۳٬٦٥۰  للفترة الدخل

 -- --  للفترة الشامل الدخل

 ٥٬۸۳۰ ۳٬٦٥۰  للفترة الشامل الدخل إجمالي

 
 
 
 
 
 
 
 

 )۱٦) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (
 .الموجزة األولیةالقوائم المالیة جزءاً ال یتجزأ من ھذه 



 

۳ 
 

 
 صندوق األھلي للمتاجرة باألسھم السعودیة

 من قبل شركة األھلي المالیة) (مدار 

 غیر مراجعة)الموجزة ( الوحداتالعائدة لحملة  الملكیة حقوقفي  التغیراتقائمة 
 م۲۰۱۸یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (مالم یذكر غیر ذلك) دوالر أمریكيألف 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )۱٦) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (
 .الموجزة األولیةالقوائم المالیة جزءاً ال یتجزأ من ھذه 

 یونیو ۳۰  
 م۲۰۱۸

 یونیو ۰۳
 م۲۰۱۷

    
 ٦۸٬۷۷۷ ۱۰٦٬۷٦۸  ترةلفالعائدة لحملة الوحدات في بدایة ا الملكیة حقوق

    
 ٥٬۸۳۰ ۳٬٦٥۰  للفترة الشاملصافي الدخل 

    
عن المعامالت في  كیةلالم حقوقفي  النقص

فترةالوحدات خالل ال  
 
   

    
 ٤٬۰٥۷ ٤٦٬٦٤٦  متحصالت من وحدات مباعة

 )۲٬۷٥۷( )۱٥٬٤٥٤(  قیمة وحدات مستردة
  ۳۱٬۱۹۲ ۱٬۳۰۰ 

 ۷٥٬۹۰۷ ۱٤۱٬٦۱۰  ترةفالعائدة لحملة الوحدات في نھایة ال الملكیة حقوق



 

٤ 
 

  صندوق األھلي لمؤشر أسھم أمریكا الشمالیة
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة) 

 (غیر مراجعة) موجزةال النقدیة التدفقاتقائمة 
 م۲۰۱۸یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (مالم یذكر غیر ذلك) دوالر أمریكيألف 
 

 

 
 إیضاح

یونیو  ۳۰
 م۲۰۱۸

یونیو  ۳۰
 م۲۰۱۷

    
    التدفقات النقدیة من األنشـطة التشـغیلیة:

 ٥٬۸۳۰ ۳٬٦٥۰  الدخل للفترة
    تسویة لـ:

 خالل من العادلة بالقیمة مدرجةاستثمارات  محققة من غیر أرباح
 الخسارة أو الربح قائمة

 
)۲٬۱۹۷( )۱٬۹۲۳( 

  ۱٬٤٥۳ ۳٬۹۰۷ 
    التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة:

 (٥٬٥۰۰) (۳۲٬٥۹۹)   أو الخسارة الربح قائمة خالل من العادلة بالقیمة مدرجة استثمارات
 ۳ ۱۲۳  توزیعات أرباح مستحقة

 ٥۰٦ ٤۸۱  أخرى دائنة أرصدة
 (۱٬۰۸٤) (۳۰٬٥٤۲)  ألنشطة التشـغیلیة        افي  )المستخدم(صافي النقد 

    
    األنشـطة التمویلیــة:التدفقات النقدیة من 

 ٤٬۰٥۷ ٤٦٬٦٤٦  وحدات  إصدارمتحصالت من 
 (۲٬۷٥۷) (۱٥٬٤٥٤)  السترداد وحدات  مدفوعات

 ۱٬۳۰۰ ۳۱٬۱۹۲  صافي النقد المتوفر من األنشـطة التمویلیة
    

 ۲۱٦ ٦٥۰  في النقد وما في حكمھ الزیادة

 ٤۹۸ ۱٬۲۰۸ ۸ النقـد وما في حكمـھ في بدایة الفترة   

 ۷۱٤ ۱٬۸٥۸ ۸ النقـد وما في حكمـھ في نھایة الفترة

 
 
 
 
 
 
 
 

 )۱٦(إلى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 
 .الموجزة األولیة المالیةالقوائم جزءاً ال یتجزأ من ھذه  



  صندوق األھلي لمؤشر أسھم أمریكا الشمالیة
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 الموجزةاألولیة  إیضاحات حول القوائم المالیة
 المراجعة) غیر (م۲۰۱۸یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (مالم یذكر غیر ذلك) دوالر أمریكيألف 
 

٥ 
 

 الصـندوق وأنشطتھ -۱
(الصندوق) ھو صندوق استثماري مفتوح متوافق  بالدوالر األمریكي صندوق األھلي لمؤشر أسھم أمریكا الشمالیة 

مع 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

 
 تغطیة متعھدأ) 

 ب) الترتیب
 اإلدارة ج)

 د) تقدیم المشورة
   ھـ) الحفظ

 
 یحتفظ الصندوق باستثماراتھ لدى "كاسیس بنك لوكسومبورق" وھي الشركة المعینة من مدیر الصندوق كأمین حفظ.

 
الوالیات المتحدة، كمدیر من الباطن للصندوق وتتضمن  –عین مدیر الصندوق شركة "تي سي دبلیو" إلدارة األصول 

مھام المدیر من الباطن في فتح حسابات استثمار مستقلة وإدارة أصول الصندوق وفقاً الستراتیجیات االستثمار 
 والضوابط الشرعیة. 

 
نقدیة األرصدة ال یستثمر الصندوق في األوراق المالیة للشركات المدرجة في سوق األسھم األمریكي. یجوز استثمار

  غیر المستثمرة ـ إن وجدت ـ في عملیات مرابحة. جمیع االستثمارات بغرض المتاجرة مقومة بالدوالر األمریكي.
 

تم الموافقة على أحكام وشروط الصندوق في األصل من مؤسسة النقد العربي السعودي ووافقت علیھا الحقا ھیئة 
ـ الموافق ۱٤۲۹ذي الحجة  ۱۸خ في السوق المالیة علیھا بموجب خطابھا المؤر م. باشر الصندوق ۲۰۰۸دیسمبر  ۱٦ھ

   م.۱۹۹۹ مارس ۲۹نشاطھ في 
 

دیسمبر  ۲٤ھـ (الموافق ۱٤۲۷ذي الحجة  ۳تاریخ  ۲۰۰٦-۲۱۹-۷یخضع الصندوق ألنظمة بموجب القرار رقم 
شعبان  ۱٦السوق المالیة بتاریخ من مجلس ھیئة  ۱/٦۱/۲۰۱٦م) كما تم تعدیل ھذه الالئحة بموجب القرار رقم ۲۰۰٦
ـ (الموافق ۱٤۳۷ م) التي تتضمن المتطلبات المعدلة والمفصلة لجمیع الصنادیق داخل المملكة العربیة ۲۰۱٦مایو  ۲۳ھ

 السعودیة.
 

م بالضرورة مؤشراً على النتائج المتوقعة للسنة المالیة ۲۰۱۸یونیو  ۳۰قد ال تكون نتائج فترة الستة أشھر المنتھیة في 
 م.۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱التي تنتھي في 

 
 
 



  صندوق األھلي لمؤشر أسھم أمریكا الشمالیة
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 الموجزةاألولیة  إیضاحات حول القوائم المالیة
 المراجعة) غیر (م۲۰۱۸یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (مالم یذكر غیر ذلك) دوالر أمریكيألف 
 

٦ 
 

 المحاسبي األساس -۲
المعتمد و"التقریر المالي األولي"  ۳٤وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم الموجزة األولیة تم إعداد ھذه القوائم المالیة 

في نظام صنادیق االستثمار الصادرة عن ھیئة السوق المالیة،  بھا المعمولواألحكام في المملكة العربیة السعودیة، 
 .وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات

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

 لمعاییر المحاسبة المتعارف علیھا في المملكة العربیة السعودیة والصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین
ھي معدة وفقاً  م۲۰۱۸یونیو  ۳۰القوائم المالیة للفترة المنتھیة . إن ھذه (المعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا (سابقاً))

 ألولالدولیة للتقریر المالي  المعاییر"تطبیق  ۱رقم  المالي للتقریر الدولي والمعیارللمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة 
 ".مرة

 
 النقدیة والتدفقات المالي األداء المالي، المركزلتقاریر المالیة على لتم تقدیم شرحاً، لكیفیة تأثیر التحول للمعایر الدولیة 

 .۱۳المبینة في إیضاح و للصندوق
 

 النقدیة التدفقاتو المالي األداء المالي، المركزلتقاریر المالیة على لتم تقدیم شرحاً، لكیفیة تأثیر التحول للمعایر الدولیة 
 .۱۳المبینة في إیضاح و للصندوق

 
 القیاس أساس -۳

على أساس التكلفة التاریخیة باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي ومفھوم  القوائم المالیة الموجزة األولیةتم إعداد ھذه 
: استثمارات ۲۰۱۷(لخسارة  أومن خالل الربح  العادلة بالقیمة المدرجةاالستمراریة، باستثناء االستثمارات التي 

 .والمسجلة بالقیمة العادلة، محتفظ بھا للمتاجرة)
  

یر غو متداولةالموجودات والمطلوبات ال عرض تمغیل محددة بوضوح وبالتالي ال یال یوجد لدى الصندوق دورة تش
ً  والموجودات لموجوداتیتم عرض ا ذلك، عن عوضالي. المركز الما قائمةالمتداولة بشكل منفصل في  یب ترتل وفقا

 سیولة. ال
 
 والنشاطالعرض  عملة -٤

لصندوق ("العملة التي یعمل فیھا ا للبلد االقتصادیة الرئیسیة العملةباستخدام القوائم المالیة قیاس البنود المدرجة في  یتم
 .صندوقللالعملة الوظیفیة وعملة العرض الخاصة  وھي دوالر األمریكيبالالقوائم المالیة الوظیفیة"). یتم عرض ھذه 

 
 التغیرات في شروط وأحكام الصندوق -٥

 ، قام مدیر الصندوق بإجراء بعض التعدیالت على شروط وأحكام الصندوق. م۲۰۱۸یونیو  ۳۰خالل الفترة المنتھیة في 
 

م. قام مدیر الصندوق بإخطار ۲۰۱۸ مارس ۲٦ في مؤرخ خطاببالتعدیالت بموجب  ھیئة سوق المال إخطار تم
 ساریة المفعول التغییرات اصبحتو م۲۰۱۸ مارس ۲٦حملة الوحدات بتلك التغییرات بموجب خطابھ المؤرخ في 

 .م۲۰۱۸ مارس ۲٦من 
 

 



  صندوق األھلي لمؤشر أسھم أمریكا الشمالیة
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 الموجزةاألولیة  إیضاحات حول القوائم المالیة
 المراجعة) غیر (م۲۰۱۸یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (مالم یذكر غیر ذلك) دوالر أمریكيألف 
 

۷ 
 

 محاسبیة مؤثرة وافتراضاتتقدیرات و أحكام -٦
ؤثر في والتي ت وافتراضات وتقدیراتیتطلب من اإلدارة القیام بإصدار أحكام  الموجزة األولیةالقوائم المالیة  إعدادإن 

نتائج الفعلیة . قد تختلف الوالمصروفات واإلیراداتتطبیق السیاسات المحاسبیة للمبالغ المبینة للموجودات والمطلوبات 
 لىع بالتعدیالتاالعتراف  یتمعن ھذه التقدیرات. تتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات الھامة على أساس مستمر. 

ً مستقبلی التقدیرات  .ا
 

 قیاس القیمة العادلة
 

التزام في معاملة منظمة بین المشاركین  نقل عند دفعةأصل أو  بیع عنداستالمھ  یمكنالسعر الذي ھى القیمة 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 -
 لألصل أو االلتزام مالئمة، في السوق األكثر يالسوق الرئیس وجود عدم حالةفي  -
 
 

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

 .السعر معقول تقریبًا لسعر الخروج ، ألن ھذایقیس الصندوق األدوات المدرجة في سوق نشط بسعر متوسط 
 

، فإن الصندوق یستخدم تقنیات تقییم تعمل على زیادة استخدام المدخالت إذا لم یكن ھناك سعر مقتبس في سوق نشط
الملحوظة ذات الصلة وتقلیل استخدام المدخالت غیر القابلة للرقابة. یتضمن أسلوب التقییم المختار جمیع العوامل 

لمشاركون في السوق في االعتبار عند تسعیر المعاملة. یدرك الصندوق التحویل بین مستویات القیمة التي یأخذھا ا
 العادلة في نھایة فترة إعداد التقاریر التي حدث خاللھا التغییر.

 
 إن مستویات التسلسل الھرمي للقیمة العادلة ھي كما یلي:

 
 .ماثلةالمأسعار السوق (غیر المعدلة) في األسواق النشطة لألصول أو المطلوبات  - ۱المستوى  •
یمكن عندھا  مالحظة أدنى مستوى دخل ھام لقیاس القیمة العادلة بشكل مباشر أو التقییم التي  أسالیب - ۲المستوى  •

 .غیر مباشر
 .التقییم التي ال یمكن عندھا مالحظة أدنى مستوى دخل ذو أھمیة لقیاس القیمة العادلة أسالیب - ۳المستوى  •

 
 والخسارةأقائمة الربح  بالقیمة العادلة من خاللقام الصندوق بتصنیف التسلسل الھرمي للقیمة العادلة لالستثمارات 

 ۱باعتباره المستوى 
  



  صندوق األھلي لمؤشر أسھم أمریكا الشمالیة
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 الموجزةاألولیة  إیضاحات حول القوائم المالیة
 المراجعة) غیر (م۲۰۱۸یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (مالم یذكر غیر ذلك) دوالر أمریكيألف 
 

۸ 
 

 الھامة المحاسبیة السیاسات -۷
یق ھذه تم تطبمبینة أدناه. و األولیة الموجزة  المالیة القوائمالسیاسات المحاسبیة الرئیسیة المطبقة في إعداد ھذه  إن

خالف ذلك. تم تحدید السیاسات بشكل خاص عندما  یذكرما لم  المعروضة،على جمیع الفترات  ثابت بشكلالسیاسات 
 .م۲۰۱۸ینایر  ۱تكون ھذه السیاسات قابلة للتطبیق فقط بعد أو قبل 

 
 حكمھ في وما نقد ۷-۱

البنك واالستثمارات قصیرة األجل ذات السیولة العالیة والتي یمكن تحویلھا بسھولة إلى مبالغ  لدىالنقد  علىیشتمل 
 .نكیةب أرصدة حكمھ في وماالنقد  یتضمنوالتي تكون عرضة لمخاطر ضئیلة للتغیرات في القیمة.  محددهنقدیة 

 
 مدینة ذمم ۷-۲

ة وبعد مبدئیاً بسعر المعامل مھممبدئیاً عند نشأتھا. یتم قیاس الذمم المدینة بدون مكون تمویل  المدینة الذمم إثباتیتم 
ر . یتم قیاس مخصص خسارة الذمم المدینة دائًما بمبلغ یعادل خسائالفعلیة الفائدةذلك بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة 

 معاملةمبدئیًا بسعر ال مھمبدون مكون تمویل االئتمان المتوقعة مدى الحیاة. یتم قیاس الذمم المدینة 
 
 مالیة أدوات ۷-۳

 المالیة على الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة. األدوات تشمل
 

بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  درجةالمواالستثمارات  المالیة من النقد وما في حكمھ الموجودات تتكون
 وأرباح التوزیعات النقدیة المستحقة. تتكون المطلوبات المالیة من ذمم دائنة أخرى.

 
  المحاسبیة المتعارف علیھا (سابقاً) اییرمع بموجب المحاسبیة السیاسات ۷-۳-۱
 

یر المحاسبیة معایال بین ما ةمتوافقللموجودات والمطلوبات المالیة  ولياالفیما یتعلق باإلثبات  المحاسبیة اإلرشاداتإن 
 ً  :. وھذا كما یلي۹رقم  یر الماليروالمعاییر الدولیة للتق )المتعارف علیھا (سابقا

 
 والقیاس األولي اإلثباتأ) 
 

ل الصندوق . یسجلألداةالتعاقدیة  األحكامبالموجودات والمطلوبات المالیة عندما تصبح المنشأة طرفًا في  االعترافیتم 
"تاریخ التسویة" واالستثمارات في أدوات حقوق الملكیة والصنادیق المشتركة  فياالستثمارات في المرابحة والصكوك 

 ."التداولفي "یوم 
 

قص، في النأو  بالزیادةیقیس الصندوق الموجودات المالیة أو المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة  ،األولي اإلثباتعند 
تكالیف المعاملة  فإن ،ةالربح أو الخسار خاللمالي أو التزام مالي غیر مدرج بالقیمة العادلة من الصل األ أنحالة 

م ، مثل الرسوم والعموالت. یتالمالیة المطلوباتإلى اقتناء أو إصدار الموجودات المالیة أو  مباشرة والعائدة اإلضافیة
الربح أو الخسارة  خاللالموجودات المالیة والمطلوبات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من  معامالتإدراج تكالیف 

 .الموجزةتسجیلھا كمصروف في قائمة الدخل الشامل  یتمو
 



  صندوق األھلي لمؤشر أسھم أمریكا الشمالیة
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 الموجزةاألولیة  إیضاحات حول القوائم المالیة
 المراجعة) غیر (م۲۰۱۸یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (مالم یذكر غیر ذلك) دوالر أمریكيألف 
 

۹ 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) -۷
 
 أدوات مالیة (تابع) ۷-۳
 
 (تابع) )معاییر المحاسبیة المتعارف علیھا (سابقاً السیاسة بموجب  ۷-۳-۱
 

 التصنیف) ب
 :المالیة على النحو التالي موجوداتقام الصندوق بتصنیف ال ،م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱بالنسبة للفترات المالیة المنتھیة في 

 
 للمتاجرة بھا محتفظ

. رلقصیو إعادة الشراء على المدى ابشكل أساسي لغرض البیع أ ،یتم شراء االستثمارات المصنفة كمحتفظ بھا للمتاجرة
ً  للمتاجرة بھا المحتفظ المالیة األوراق قیاس یتم  التغیر نع ناتجة خسائر أو أرباح أي إدراج ویتم العادلة بالقیمة الحقا
 في الفترة التي ینشأ فیھا. الموجزة الشامل الدخل قائمة ضمن عادلةال القیمة في

 
، یتم قیاس االستثمارات المحتفظ بھا للمتاجرة بالقیمة العادلة ویتم إثبات أي تغیر في القیمة ولياالبعد االعتراف 

 .الشامل الموجزة للفترة التي تنشأ فیھاالعادلة في قائمة الدخل 
 
  ۹ رقم المالي ریرللتق الدولي المعیار بموجب المحاسبیة السیاسات ۷-۳-۲
 

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

 على المبالغ المعترف بھا سابقاً في القوائم المالیة األولیة الموجزة.
 

 ۱والمعیار الدولي للتقریر المالي رقم  ۹وفقًا لما تسمح بھ األحكام االنتقالیة في المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
(أ))، اختار الصندوق عدم تعدیل أرقام المقارنة. تم إدراج أي تعدیالت على القیم الدفتریة للموجودات ۱۳(إیضاح 

 .والمطلوبات المالیة في تاریخ االنتقال في رصید األرباح المبقاة االفتتاحي للفترة الحالیة
 

 المالیة موجوداتأ) تصنیف ال
 

 القیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالمالیة  موجوداتھالصندوق  یصنف
 
  متطلبات تصنیف أدوات حقوق الملكیة موضحة أدناه: 
 

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

 .المصدر ملكیة حقوقفي  متبقیة حصةوجود  ذلكدلیل تحتوي على التزام تعاقدي بالدفع، و
 

  



  صندوق األھلي لمؤشر أسھم أمریكا الشمالیة
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 الموجزةاألولیة  إیضاحات حول القوائم المالیة
 المراجعة) غیر (م۲۰۱۸یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (مالم یذكر غیر ذلك) دوالر أمریكيألف 
 

۱۰ 
 

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

 سارة،الخ أو الربح خاللفي حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من  االستثماراتیقوم الصندوق بعد ذلك بقیاس جمیع 
ن في حقوق الملكیة بالقیمة العادلة م االستثمارات وسم، األولي اإلثباتعند  ،مدیر الصندوق یختارباستثناء عندما 

 الشامل خلالد قائمةح والخسائر بالقیمة العادلة في االرباإثبات  یتم ،الوسم ذلك ختیار. عند ااآلخرالدخل الشامل  خالل
تم ی ال. منھا التخلص، بما في ذلك عند الموجزة األخر الشامل الدخل قائمةیتم إعادة تصنیفھا الحقًا إلى  الو اآلخر

 ألخرىافي القیمة) بشكل منفصل عن التغیرات  االنخفاضفي القیمة (وعكس خسائر  االنخفاضعن خسائر  اإلفصاح
 الموجزة املالش الدخل قائمةإثبات توزیعات األرباح عندما تمثل عائد على ھذه االستثمارات في  یتمفي القیمة العادلة. 

 .دفعاتحق الصندوق في استالم ال نشؤعندما یتم 
 

 الخسارة وأ مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح استثمارات
عند  ةالخسار وااستثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح  تصنیف االستثمارات في ھذه الفئة على أنھا یتم
ارة في من قبل اإلد ةالخسار وأستثمار كاستثمار مدرج بالقیمة العادلة من خالل الربح اال وسماألولي. قد یتم  ثباتاإل

 انة لىع(یشار إلیھ أحیانًا  متناقضأو االعتراف بشكل  اإلثباتجوھري عدم اتساق  بشكل یقلصأو  یزیدكان  اذاحالة 
 أسس على والخسائر رباحأو االعتراف باأل لمطلوباتأو ا لموجوداتینشأ من قیاس ا ") والذيمحاسبي ماثل"عدم ت
أدائھا على أساس  ویمالمالیة أو كلیھما ویتم تقإدارة مجموعة من الموجودات المالیة أو المطلوبات تم ت. أو مختلفة

ً فقوالقیمة العادلة، و  ةع، ویتم توفیر المعلومات حول المجموالموثقة یةاالستثمار االستراتیجیةاو  مخاطرال إلدارة ا
 . العلیا اإلدارة لموظفینداخلیًا على ھذا األساس 

 
لمعاییر لالمالیة وفقًا للسیاسات المحاسبیة السابقة وفقًا  موجوداتة القیاس والقیمة الدفتریة للفئ التغیر في م مقارنةت

 :على النحو التالي ۲۰۱۸ینایر  ۱في  ۹رقم  المالي ریرللتقوالمعاییر الدولیة المحاسبیة المتعارف علیھا (سابقاً)
 
 ۹ رقم المالي ریرللتق الدولي المعیار المعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا (سابقاً) 
 الدفتریة القیمة القیاس فئة الدفتریة القیمة القیاس فئة 

     المالیة الموجودات

  استثمارات
العادلة من خالل  القیمة
 الخسارة وأ الربح

 )للمتاجرة بھا(محتفظ 
 

۱۰٦٬۲۲٦ 
 خالل من العادلة القیمة
  والخسارة الربح

 
۱۰٦٬۲۲٦ 

 
المذكورة في الجدول أعاله، لم یكن ھناك أي تغییر في األصول المالیة. ال توجد تغییرات  بخالف األصول المالیة

 على التصنیف والقیاس للمطلوبات المالیة.
  



  صندوق األھلي لمؤشر أسھم أمریكا الشمالیة
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 الموجزةاألولیة  إیضاحات حول القوائم المالیة
 المراجعة) غیر (م۲۰۱۸یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (مالم یذكر غیر ذلك) دوالر أمریكيألف 
 

۱۱ 
 

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

 
لمعیار ا مع مقارنة لمعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا (سابقاً)ل وفقاالمركز المالي  قائمةبین أرصدة  سویةب) الت
 ۹ المالي لتقریرلالدولي 

 
المالیة وتحلیل خصائص التدفقات النقدیة الخاصة  موجوداتتحلیالً مفصالً لنماذج أعمالھ إلدارة الأجرى الصندوق 

للحصول على معلومات أكثر تفصیالً فیما یتعلق بمتطلبات التصنیف  )أ(۷٫۳٫۲ اإلیضاحبھ. یرجى الرجوع إلى 
 .۹رقم  ریر الماليلتقلالجدیدة للمعیار الدولي 

 
لمعاییر لمن تصنیفھا السابق وفئة قیاسھا وفقًا  ،المالیة لموجوداتبین القیم الدفتریة ل سویةالتالي بالت الجدولیقوم 

 المالي ریرلتقلإلى المعیار الدولي  تحولالإلى فئات القیاس الجدیدة الخاصة بھا عند  المحاسبیة المتعارف علیھا (سابقاً)
 .. لم تكن ھناك تغییرات في تصنیف وقیاس المطلوبات المالیةم۲۰۱۸ینایر  ۱في  ۹رقم 

 
المحاسبیة المعاییر   

المتعارف علیھا 
 القیمة(سابقاً) 

دیسمبر  ۳۱الدفتریة 
 قیاس إعادة تصنیف إعادة م۲۰۱۷

المعیار الدولي 
 ریر الماليللتق

 ۹رقم 
 ۱الدفتریة  القیمة
 م۲۰۱۸ ینایر

     للمتاجرة بھا محتفظ استثمارات
 -- -- (۱۰٦٬۲۲٦) ۱۰٦٬۲۲٦ ةللمتاجر بھا محتفظ استثمارات
 بالقیمة مدرجة استثمارات

 أو الربح خالل من العادلة
 ۱۰٦٬۲۲٦ -- ۱۰٦٬۲۲٦ -- الخسارة

 
 اإلثبات لغاءإ ٤-۷

المالیة، أو جزء منھا، عندما تنتھي صالحیة الحقوق التعاقدیة الستالم التدفقات النقدیة  للموجودات اإلثبات إلغاءیتم 
) ال یقوم ۲مخاطر ومزایا الملكیة، أو ( ) یقوم الصندوق بتحویل جمیع۱من الموجودات، أو عندما یتم تحویلھا وإما (

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

 
 ت المالیةالمطلوبا ٥-۷

أو  مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح طلوباتلتكلفة المطفأة ما لم یكن لدیھ میصنف الصندوق مطلوباتھ المالیة با
 أو غاؤهلإ أوالوفاء بااللتزام المحدد في العقد  لمطلوبات المالیة عندما یتما اإلثبات بإلغاءالصندوق  یقومالخسارة. 

   .انقضاؤه
 
 
 
 
 
 
 



  صندوق األھلي لمؤشر أسھم أمریكا الشمالیة
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 الموجزةاألولیة  إیضاحات حول القوائم المالیة
 المراجعة) غیر (م۲۰۱۸یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (مالم یذكر غیر ذلك) دوالر أمریكيألف 
 

۱۲ 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)    -۷
 
 المقاصة ٦-۷
الصافي في قائمة المركز المالي الموجزة  المبلغبین مبالغ الموجودات والمطلوبات المالیة ویدرج  مقاصة إجراءتم ی

ھا نیة لتسویت الشركةعندما یكون لدى  كذلكلتلك المبالغ المدرجة و مقاصة جراءإلفقط عند وجود حق نظامي ملزم 
 تسدید المطلوبات في آن واحد. لو بیع الموجودات أساس الصافي أعلى 

 
 أخرى دائنة وذمم المستحقات ۷-۷

ة المطفأة باستخدام بالتكلف االحقمبدئیًا بالقیمة العادلة ویتم قیاسھا  األخرى الدائنة والذمملمستحقة ا المصروفات إثباتیتم 
 .الفعالة الفائدةطریقة معدل 

 
 المخصصات ۷-۸
 تقدیر یمكن تعاقدي أو قانوني حالي التزام صندوقال لدى أن سابقة ألحداث نتیجة ظھر إذا بالمخصص االعتراف یتم

 تقدیرجراء إ یمكنو االلتزام ھذا لتسویة اقتصادیة لمنافع خارجة تدفقات یتطلب أن المحتمل ومن موثوق بشكل مبلغھ
 .المستقبلیة التشغیل لخسارة المخصص إثبات یتم ال. المدفوع للمبلغ موثوق

 
 للوحدة الواحدة  كیةلالم حقوق ۷-۹

لكل  موجوداتلل كیةلالم حقوقالصندوق مفتوح لالشتراك واسترداد الوحدات في كل یوم عمل سعودي. یتم احتساب 
 على عدد الوحدات المالي المركز قائمةإلى مالكي الوحدات المدرجة في  عائدةال موجوداتلل كیةلالم حقوقوحدة بقسمة 

 .القائمة في نھایة الفترة
 
 الضرائب / الزكاة ۷-۱۰
القوائم  ھذه في االلتزام لھذا مخصصإدراج أي  یتم ال بالتالي الوحدات، مالكي على املتزا ھي كاةلز/ ا ئبالضرا إن

 . المالیة
 
 باإلیرادات االعتراف ۷-۱۱

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

.المستلم، باستثناء الضرائب والخصومات  
 
یتم االعتراف باألرباح والخسائر المحققة من االستثمارات المباعة على أساس متوسط التكلفة. أما توزیعات 

لزیادة یتم إثبات ا عندما یحق للصندوق استالمھا. الموجزة في قائمة الدخل الشامل االعتراف بھااألرباح فیتم 
أو النقص في الفرق بین التكلفة والقیمة السوقیة لمحفظة استثمارات الصندوق كتغیرات في القیمة العادلة 

    .الموجزة الشامل لالستثمارات في قائمة الدخل
 

 



  صندوق األھلي لمؤشر أسھم أمریكا الشمالیة
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 الموجزةاألولیة  إیضاحات حول القوائم المالیة
 المراجعة) غیر (م۲۰۱۸یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (مالم یذكر غیر ذلك) دوالر أمریكيألف 
 

۱۳ 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)    -۷
 
 (تابع) باإلیرادات االعتراف ۷-۱۱
 
 ۲۰۱۸ینایر  ۱، اعتباًرا من ۱٥رقم  ریر الماليتقللبموجب المعیار الدولي  ۷-۱۱-۱

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

لم ینتج عنھ أي تغییر في  ۱٥ضمن المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة. إن تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
 السیاسة المحاسبیة للصندوق

 
 حكمھ في ماو النقد -۸

 .تجاري بنك لدى بھا المحتفظ البنكیة األرصدة في یتمثل
 

  استثمارات -۹
  للمتاجرة بھا محتفظ استثمارات/ الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقیمة مدرجة استثمارات

 
 حسب القطاع ملخصة فیما یلي: مقاسة بالقیمة العادلة من خالل الربح والخسارةال مكونات االستثمارات

 ۲۰۱۸ یونیو ۳۰ 

 القطاع 
 االستثمارمن قیمة  %

 القیمة العادلة التكلفة اإلجمالیة
    

 ٤۲٬۷۰۱ ۳۳٬٥۸۲ ۳۰٫۲۸ االتصاالت وتقنیة المعلومات
 ۳۱٬۳٥٦ ۲۸٬۸٦۳ ۲۲٫۲۳ اإلستھالكیة السلع

 ۲۸٬۱٥٤ ۲٦٬۷۷٤ ۱۹٫۹٦ الصحیة الرعایة
 ۱۷٬٤٥٤ ۱٦٬۱٥۰ ۱۲٫۳۸  الطاقة

 ۱۳٬۷٤۹ ۱۲٬۸٤۸ ۹٫۷٥ الصناعة
 ٥٬۷۳۱ ٥٬۳۹۸ ٤٫۰٦ األساسیة  المود
 ۸۰۸ ۷۸۰ ۰٫٥۷  العقار

 ۱٬۰٦۹ ۷۷۱ ۰٫۷۷ مالیة خدماتا
  ۱۰۰ ۱۲٥٬۱٦٦ ۱٤۱٬۰۲۲ 

 
 

  



  صندوق األھلي لمؤشر أسھم أمریكا الشمالیة
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 الموجزةاألولیة  إیضاحات حول القوائم المالیة
 المراجعة) غیر (م۲۰۱۸یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (مالم یذكر غیر ذلك) دوالر أمریكيألف 
 

۱٤ 
 

 (تابع) تثماراتاس -۹
 

 حسب القطاع ملخصة فیما یلي: مقاسة بالقیمة العادلة من خالل الربح والخسارةال مكونات االستثمارات

 م ۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱ 

 القطاع 
من قیمة  %

 القیمة العادلة التكلفة اإلجمالیة االستثمار
 ۲۳٬٤٦۷ ۲۱٬۸۳٥ ۲۲٫۰۹ الرعایة الصحیة

 ۲٤٬۱٤۰ ۲۰٬۷۹۰ ۲۲٫۷۳ السلع اإلستھالكیة
 ۱۹٬۱۳۸ ۱٤٬۹٤۱ ۱۸٫۰۲ تقنیة المعلومات

 ۱۲٬٥۷۱ ۱۱٬۸٦۲ ۱۱٫۸۳ الطاقة
 ٥٬۷٦۰ ٤٬٦٤۳ ٥٫٤۲ التجزئة

 ٤٬۲۹۷ ۳٬٥٦۷ ٤٫۰٥ المواصالت
 ۳٬٤٥٥ ۳٬۰۲۲ ۳٫۲٥ الصناعة

 ۲٬٦۹۱ ۲٬٤۹۰ ۲٫٥۳ خدمات مالیة
 ۲٬۲۸٦ ۲٬۱۷۲ ۲٫۱٥ المواد األساسیة

 ۱٬۳۹۳ ۱٬۳۰٥ ۱٫۳۱ االتصاالت
 ۲۸۷ ۲۹۳ ۰٫۲۷ عقار

 ٦٬۷٤۲ ٥٬٦٤۹ ٦٫۳٥  أخرى
 ۱۰۰  ۹۲٬٥٦۸  ۱۰٦٬۲۲٦  

 
 ۲۰۱۷ ینایر ۱ 

 القطاع 
من قیمة  %

 القیمة العادلة التكلفة اإلستثمار اإلجمالیة
    
    

 ۱۹٬۳٤۹ ۱٦٬۰۳۳ ۲۸٫۳٥ اتبتروكیماویصناعات 
 ۱۳٬٥۸۳ ۱۳٬۹۲٤ ۱۹٫۹۰ خدمات مصرفیة ومالیة

 ۹٬۲۷٦ ۸٬۸۸٦ ۱۳٫٥۹ التطویر العقاري
 ۷٬۷٤۸ ۷٬۱۹۲ ۱۱٫۳٥ المواصالت

 ۷٬٥۹۷ ۷٬٤۰۷ ۱۱٫۱۳ التجزئة
 ٦٬٤۰۰ ٦٬۱۱٦ ۹٫۳۸ استثمارات صناعیة

 ۳٬٦۱۲ ۳٬٦۷۳ ٥٫۲۹ االتصاالت وتقنیة المعلومات
 ۳٦۳ ۳۳۹ ۰٫٥۳ التامین

 ۳۱٤ ۳۱٤ ۰٫٤۸ مواد غذائیة وزراعة
  ۱۰۰  ٦۳٬۸۸٦  ٤۸٬۲٤۲ 

 
  



  صندوق األھلي لمؤشر أسھم أمریكا الشمالیة
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 الموجزةاألولیة  إیضاحات حول القوائم المالیة
 المراجعة) غیر (م۲۰۱۸یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (مالم یذكر غیر ذلك) دوالر أمریكيألف 
 

۱٥ 
 

  حداتالو معامالت   -۱۰
 :یلي كما أشھر الستة فترة خالل الوحدات في المعامالت تلخیص تم

 لفترة الستة 
 أشھر المنتھیة

 یونیو ۳۰في 
 م۸۲۰۱

 وحـــــــــدات
 (باآلالف)

  

 لفترة الستة
 أشھر المنتھیة

 یونیو ۳۰في 
 م۷۲۰۱

 وحــــــدات
 (باآلالف)

 
    

 ۱۸٬۸۷۹  ۲٤٬٤۲۳ الوحدات في بدایة الفترة (مراجعة)
    

 ۱٬۰٦۱  ۱۰٬٥۱۹ وحدات مباعة 
    

 (۷۲۱)  (۳٬٥۰٦) وحدات مستردة
    

 ۳٤۰  ۷٬۰۱۳ في الوحدات الزیادةصافي 
 ۱۹٬۲۱۹  ۳۱٬٤۳٦ )مراجعةالوحدات في نھایة الفترة (غیر 

 
 وحدات من) %۸۳٫۳۸م: ۲۰۱۷( %۷۰٫۱۹م، فإن أكبر خمس حملة وحدات یمثلوا ۲۰۱۸یونیو  ۳۰في  كما

 .الصندوق
 

 عالقة ذات أطراف وأرصدة معامالت -۱۱
 

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

 
 طبیعة العالقة الطرف ذو العالقة

 مدیر الصندوق شركة األھلي المالیة
 شریك لمدیر الصندوق  البنك األھلي التجاري

 حملة وحدات األھلي للتكافلشركة 
 حملة وحدات صندوق األھلي متعدد األصول المتحفظ

 حملة وحدات صندوق األھلي متعدد األصول المتوازن
 حملة وحدات صندوق األھلي متعدد األصول للنمو

وحداتحملة   صندوق األھلي لألسھم العالمیة  
 
 
 
 



  صندوق األھلي لمؤشر أسھم أمریكا الشمالیة
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 الموجزةاألولیة  إیضاحات حول القوائم المالیة
 المراجعة) غیر (م۲۰۱۸یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (مالم یذكر غیر ذلك) دوالر أمریكيألف 
 

۱٦ 
 

 معامالت وأرصدة أطراف ذات عالقة (تابع)  -۱۱
 

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

الصندوق الیومي  الملكیة حقوقفي السنة من  %۰٫۳مدیر الصندوق، بحیث ال تتجاوز المعدل األقصى السنوي بواقع 
 كما ھو منصوص علیھ في أحكام وشروط الصندوق.

 
عاب الحفظ وأتنیابةً عن الصندوق والمتعلقة بأتعاب المراجعة  تكبدةالمكما یحق لمدیر الصندوق استرداد المصروفات 

واالستشارات ومصروفات معالجة بیانات واألتعاب األخرى المماثلة. یقتصر الحد األعلى لمبلغ ھذه المصروفات 
الصندوق في أیام  الملكیة حقوقفي السنة من  %۰٫٥الذي یستطیع مدیر الصندوق استرداده من الصندوق على نسبة 

 .الفعلیةقبل مدیر الصندوق على أساس قیمتھا  التقییم المعنیة. تم استرداد ھذه المصروفات من
 

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

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

 
 
 

 قیمة وحدات محتفظ بھا  بلغ المعامالتم المعامالت طبیعة الطرف ذو العالقة
 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ م ۲۰۱۸یونیو ۳۰ م۲۰۱۷ م۲۰۱۸  
      

   ۱۰۹ ۱۸۷ أتعاب إدارة شركة األھلي المالیة
مصروفات  

مدفوعة بالنیابة 
 -- -- ۲۳ ٤٤ عن الصندوق

      
صندوق األھلي متعدد 

 األصول المتحفظ
   -- ۱٬۲٥۲ اشتراك للوحدات 
 ۱٥٬۳۷۷ ۱٦٬۲٥۳ ۱۲٦ ۱٬۱٤۷ استرداد للوحدات

      
صندوق األھلي متعدد 

 األصول المتوازن
   ٥٦ ۱٬٤۱۲ اشتراك للوحدات 
 ۱۸٬٦۱۹ ۲٤٬۱٤۱ -- ۲۹٤ استرداد للوحدات

      
صندوق األھلي متعدد 

 األصول للنمو
   -- ۱٬٥٤۳ اشتراك للوحدات 
 ۱٤٬۸۱۷ ۲۱٬۰۳۳ -- ۲٤۹ استرداد للوحدات

      



  صندوق األھلي لمؤشر أسھم أمریكا الشمالیة
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 الموجزةاألولیة  إیضاحات حول القوائم المالیة
 المراجعة) غیر (م۲۰۱۸یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (مالم یذكر غیر ذلك) دوالر أمریكيألف 
 

۱۷ 
 

 امالت وأرصدة أطراف ذات عالقة (تابع)مع  -۱۱
 

 المالیة المخاطر إدارة -۱۲
 

 المالیة لمخاطرعوامل ا ۱۲-۱
 

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

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

 .مسؤول في النھایة عن اإلدارة العامة للصندوق
 

على أساس الحدود الموضوعة من قبل مجلس إدارة الصندوق.  ألولالمراقبة والتحكم في المقام ایتم تحدید مخاطر 
لمخاطر ل تحملھو ،قة الشروط واألحكام الخاصة بھ التي تحدد استراتیجیات أعمالھ العامةیحتوي الصندوق على وثی

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

 مخاطر السوق ۱۲-۱-۱
 

 صرف العمالت األجنبیة سعرأ) مخاطر 
 

العمالت األجنبیة ھي مخاطر تقلب قیمة التدفقات النقدیة المستقبلیة ألداة مالیة بسبب التغیرات صرف  سعرمخاطر 
إن الدوالر األمریكي ھو العملة  .عملة األجنبیةب مقومفي أسعار صرف العمالت األجنبیة وتنشأ من األدوات المالیة 

 الوظیفیة للشركة.
 
 

  

 قیمة وحدات محتفظ بھا مبلغ المعامالت المعامالتطبیعة  الطرف ذو العالقة
 ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۷م ۳۰ یونیو۲۰۱۸ م ۲۰۱۷م ۲۰۱۸م  
      

صندوق األھلي 
  لألسھم العالمیة

   ٥۹ ۳۷۸ اشتراك للوحدات 
 ۲٬۰٥۷  ۳٬٥۰۸ ۱۸٦ ٦۸ استرداد للوحدات

      
   -- ۲٥۷ اشتراك للوحدات  شركة األھلي للتكافل

 ۳٬۷٤۷ ۸٬۱۸۸ -- -- استرداد للوحدات
      



  صندوق األھلي لمؤشر أسھم أمریكا الشمالیة
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 الموجزةاألولیة  إیضاحات حول القوائم المالیة
 المراجعة) غیر (م۲۰۱۸یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (مالم یذكر غیر ذلك) دوالر أمریكيألف 
 

۱۸ 
 

 (تابع) المالیة المخاطر إدارة -۱۲
 

 (تابع) المالیة لمخاطرعوامل ا ۱۲-۱
 

 (تابع) مخاطر السوق ۱۲-۱-۱
 

 (تابع) صرف العمالت األجنبیة سعرأ) مخاطر 
 
طر ال یوجد خ بعمالت غیر العملة الوظیفیة. وبناًء على ذلك،یتم تحدید الموجودات والمطلوبات المالیة للصندوق  

 العمالت.  جوھري على مخاطر

 
 ) مخاطر األسعارب

نتیجة لتغیر أسعار السوق، سواء كانت تلك التغیرات نتیجة لعوامل مرتبطة  مالیة أداةتتمثل في مخاطر تذبذب قیمة 
تنشأ مخاطر السعر بشكل  باألداة أو الجھة المصدرة لألداة أو عوامل تؤثر على جمیع األدوات المتداولة في السوق.

حركة  ربقاقب الصندوق عن أساسي من عدم الیقین بشأن أسعار األدوات المالیة المستقبلیة التي یمتلكھا الصندوق. یر
 .ألسھمالدى الصندوق استثمارات في  ،الموجز المركز المالي قائمةأسعار استثماراتھ في األدوات المالیة. وفقاً لتاریخ 

 
(نتیجة للتغیر في القیمة العادلة لالستثمارات) بسبب تغیر محتمل معقول في قیمة  الملكیة حقوقإن التأثیر على قیمة 

 :یلي ھي كماجمیع المتغیرات األخرى المحتفظ بھا  بقاءمع  ،لصندوق االستثمار الملكیة حقوق
 
 م۲۰۱۷ ینایر ۱ م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱ م۲۰۱۸ یونیو ۳۰ 
       

 ٦٬۸۲٤ ± ٪۱۰± ۱۰٬٦۲۲ ± ٪۱۰± ۱٤٬۱۰۲ ± ٪۱۰± الملكیة حقوق على التأثیر
 

 االئتمان مخاطر ۱۲-۱-۲
 

ھي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماتھ مما یتسبب في خسائر مالیة للطرف اآلخر. یھدف 
والتقییم المستمر للكفاءة المالیة لبعض مدیر الصندوق إلدارة مخاطر االئتمان، الحد من التعامل مع بعض األطراف، 

، یتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان متمثلة في القیمة الدفتریة للنقد الموجزة األطراف. في تاریخ قائمة المركز المالي
 وما في حكمھ والذي یتمثل في النقد لدى البنوك المودع لدى بنوك محلیة ذات تصنیف ائتماني مرتفع.

 
 السیولة مخاطر ۱۲-۱-۳

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

ً  مالئمةعند استحقاقھا أو القیام بذلك فقط بشروط تكون غیر   .جوھریا
 
 



  صندوق األھلي لمؤشر أسھم أمریكا الشمالیة
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 الموجزةاألولیة  إیضاحات حول القوائم المالیة
 المراجعة) غیر (م۲۰۱۸یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (مالم یذكر غیر ذلك) دوالر أمریكيألف 
 

۱۹ 
 

 (تابع) المالیة المخاطر إدارة  -۱۲
 

 (تابع) السیولة مخاطر ۱۲-۱-۳
 

، و بالتالي فإن وأحكام الصندوق على االكتتاب في الوحدات واستردادھا في كل یوم عمل سعوديتنص شروط 
الصندوق معرض لمخاطر السیولة للوفاء باستردادات حملة الوحدات في ھذه األیام. یقوم مدیر الصندوق بمراقبة 

 ، إما من خاللالتزامات عند نشوئھامتطلبات السیولة من خالل التأكد من توفر سیولة نقدیة كافیة للوفاء بأي 
 .من مدیر الصندوقاالشتراكات الجدیدة أو تصفیة محفظة االستثمار أو عن طریق أخذ قروض قصیرة األجل 

 

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

 
 یةمخاطر التشغیل ٤-۱۲-۱

 
ھي مخاطر الخسارة المباشرة أو غیر المباشرة الناتجة عن مجموعة متنوعة من األسباب  التشغیلیةمخاطر  إن

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

 .المتطلبات القانونیة والتنظیمیة
 

یتمثل ھدف الصندوق في إدارة المخاطر التشغیلیة من أجل تحقیق التوازن بین الحد من الخسائر المالیة واألضرار 
 .الوحدات بسمعتھ في تحقیق ھدفھ االستثماري المتمثل في تولید عوائد لحاملي تالحقالتي 

 
 األولى للمرة المالیة للتقاریر الدولیة المعاییر تبني  -۱۳

أولیة للصندوق یتم إعدادھا وفقاً للمعیار المحاسبي  الموجزة اولیة أول قوائم مالیةھذه  فإن ،۲كما ھو موضح في ایضاح 
 .المعتمد في المملكة العربیة السعودیة ۳٤الدولي رقم 

 
. عند إعداد ھذه الموجزة األولیة المالیة القوائمفي إعداد ھذه  ۷تم تطبیق السیاسات المحاسبیة الواردة في إیضاح 

، وھو (تاریخ م۲۰۱۷ینایر  ۱للصندوق في  ةالمركز المالي االفتتاحی قائمةتم إعداد  ،األولیةالمالیة الموجزة  القوائم
 لتقاریر المالیة).لتحویل الصندوق إلى المعاییر الدولیة 

 
دیل المبالغ بتع الصندوق عند إعدادھا للقوائم المالیة وفقًا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي، وبموجب ھذه المعاییر، قام

التالیة  . تتناول اإلیضاحاتمعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا (سابقاً)للالمدرجة سابقًا في القوائم المالیة المعدة وفقًا 
ى إلى المعاییر الدولیة للتقریر المالي عل المعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا (سابقاً)شرًحا لمدى تأثیر التحول من 

 المركز المالي للشركة وأدائھا المالي.
  



  صندوق األھلي لمؤشر أسھم أمریكا الشمالیة
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 الموجزةاألولیة  إیضاحات حول القوائم المالیة
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۲۰ 
 

 (تابع) المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة للمرة األولى تبني  -۱۳
 
  ) االعفاءات المطبقةأ
 

"تبنى معاییر التقاریر المالیة الدولیة للمرة األولى" یتیح بعض اإلعفاءات  ۱لتقریر المالي رقم لإن المعیار الدولي 
للمنشآت التي تبنت المعیار الدولیة للمرة األولى من التطبیق بأثر رجعي لمتطلبات معینة بموجب المعاییر الدولیة 

رقم  صندوق اإلعفاء من تطبیق المعیار الدولي التقریر الماليالتقاریر المالیة. بالنسبة لمعلومات الفترة السابقة، اختار ال
بأثر رجعي؛ لذلك، تم تقدیم المعلومات المقارنة وفقًا للمعاییر المحاسبیة المتعارف  ۱٥والمعاییر الدولیة للتقریر المالي  ۹

 .۱لتقریر المالي رقم لعلیھا (سابقاً) وفقًا للمعیار الدولي 
 

 ۲۰۱٤كما أصدره مجلس معاییر المحاسبة الدولیة في یولیو  ۹رقم  المالي ریرتقلل الصندوق المعیار الدولي طبق
ة ة األولیالمالیالقوائم م، والذي نتج عنھ تسویات للمبالغ المعترف بھا سابقا في ۲۰۱۸ ینایر ۱ فيتاریخ انتقال ب

 ۹رقم  لماليا للتقریرالدولي  المعیاروبالنسبة لمعلومات الفترة السابقة أختار الصندوق االعفاء من تطبیق  .الموجزة
بأثر رجعي ؛ لذلك ، تم تقدیم المعلومات المقارنة وفقًا للمبادئ المحاسبیة  ۱٥والمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة 

 .۱رقم  الماليللتقریرالمتعارف علیھا والمقبولة عموًما وفقًا للمعیار الدولي 
 

 عرض، اختار الصندوق عدم إعادة ۹رقم  المالي للتقریر للمعاییر الدولیة  االنتقالیة لألحكام وفقاً ھو مسموح  كما
في  لتحولاأرقام المقارنة. تم إدراج أي تعدیالت على القیم الدفتریة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة في تاریخ 

 بیاناتفإن ال ذلك،) واحتیاطیات أخرى للفترة الحالیة. وبناًء على ۲۰۱۸ رینای ۱( المبقاة لألرباح االفتتاحي الرصید
ً في فترات المقارنة تعكس المتطلبات  المعروضة تالي فھي غیر . وباللمعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا (سابقاً)ل وفقا

 یونیو ۳۰للسنة المنتھیة في  ۹رقم  ریر الماليتقلل طلبات المعیار الدوليالمقدمة بموجب مت بیاناتقابلة للمقارنة مع ال
 الماليریرللتق الدولي یاراإلیضاحات، فإن التعدیالت الناتجة عن اإلفصاح عن المعبالنسبة  ذلك،. وبناًء على ۲۰۱۸

  .أیضا تم تطبیقھا فقط على الفترة الحالیة ۷ رقم
 

 المالیة قاریرللت الدولي المعیار إلى االنتقال تاریخ في الموجودة والظروف الحقائق أساس على التالي التقییم إجراء تم
 :۹ رقم

 
 تحدید نموذج العمل الذي یتم بموجبھ االحتفاظ بموجودات مالیة ؛ •
 بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. المدرجةالمالیة  الموجوداتلبعض مالیة  إدارة وسم •

 
 تقدیرات

 
ً  التواریخ نفس في التقدیرات مع تتوافقم ۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱وم ۲۰۱۷ ینایر ۱ في كما التقدیرات إن المعاییر  وفقا

 .المحاسبیة المتعارف علیھا (سابقاً)
 

  



  صندوق األھلي لمؤشر أسھم أمریكا الشمالیة
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 الموجزةاألولیة  إیضاحات حول القوائم المالیة
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 (مالم یذكر غیر ذلك) دوالر أمریكيألف 
 

۲۱ 
 

 (تابع) المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة للمرة األولى تبني  -۱۳
 

 لتقاریر المالیةلإلى المعاییر الدولیة  التحولآثار 
 

المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والصادرة عن الھیئة  (سابقاً)من معاییر المحاسبة المتعارف علیھا تحولإن ال
ركز المالي جوھري على قائمة الم اثرلیس لھ أي  إلى المعاییر الدولیة للتقاریر المالیةالسعودیة للمحاسبین القانونیین 

  إلى مالكي الوحدات والتدفقات النقدیة. العائدةالملكیة  حقوقللصندوق، وقائمة الدخل الشامل، وقائمة التغیرات في 
 

 المعاییر الصادرة والتي لم یتم تطبیقھا  -۱٤
 

مع إمكانیة م ۲۰۱۹ینایر  ۱ بعد ابتدأً فیما یلي بیان بالمعاییر الجدیدة والتعدیالت على المعاییر المطبقة على السنوات 
 الموجزة لیةالما المالیةالقوائم بالتطبیق المبكر لھا عند إعداد ھذه  صندوقال یقومالمبكر ومع ذلك لم  أوالتطبیق الحقا 

 . الموجزة األولیة
 
 االیجار عقودل ۱٦ يالمال للتقریر الدولي المعیار -أ

 
للمستأجرین نموذج موحد للمحاسبة عن عقود اإلیجار في قائمة المركز المالي.  ۱٦یقدم المعیار الدولي للتقریر المالي 

ضافة ذو الصلة باإلیقوم المستأجر باالعتراف باألصل المتعلق بحق االستخدام الذي یمثل حقھ في استخدام األصل 
توجد إعفاءات اختیاریة لعقود اإلیجار قصیرة األجل  إلى التزام اإلیجار الذي یمثل التزامھ بسداد دفعات اإلیجار.

ي یستمر أ –وعقود اإلیجار ذات القیمة المنخفضة. تبقى طریقة المحاسبة المتبعة من المؤجر مشابھة للمعیار الحالي 
 تشغیلي. اویجار كعقود إیجار تمویلي المؤجرون في تصنیف عقود اإل

 
 ۱۷محل التوجیھات الحالیة لعقود االیجار بما في ذلك معیار المحاسبة الدولي  ۱٦یحل المعیار الدولي للتقریر المالي 

تحدید ما إذا كان ترتیب ما یتضمن عقد إیجار،  ٤عقود االیجار، وتفسیرات لجنة المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة 
تقییم   ۲۷الحوافز، وتفسیر لجنة التفسیرات الدولیة  -عقود اإلیجار التشغیلي  ۱٥وتفسیر لجنة التفسیرات الدولیة 

إن ھذا المعیار یسري مفعولھ للفترات السنویة التي تبدأ من  جوھر المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإلیجار.
االیراد من  ۱٥المبكر للمنشات التي تطبق المعیار الدولي للتقریر المالي  م مع السماح بالتبني۲۰۱۹ینایر  ۱أو بعد 

 .۱٦العقود مع العمالء في أو قبل تاریخ التطبیق األولي للمعیار الدولي للتقریر المالي 
 

 تحدید ما إذا كان الترتیب یتضمن عقد إیجار
 
 ، إختیار إما:۱٦المالي یجوز للمجموعة عند التحول إلى المعیار الدولي للتقریر       

 لعقد اإلیجار لكافة عقودھا، أو ۱٦تطبیق تعریف المعیار الدولي للتقریر المالي  -
 تطبیق وسیلة عملیة وعدم إعادة تقییم ما إذا كان العقد یمثل إیجار أو یحتوي على إیجار. -
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۲۲ 
 

 (تابع)الصادرة والتي لم یتم تطبیقھا معاییر   -۱٤
 

 االیجار(تابع) عقودل ۱٦ يالمال للتقریر الدولي المعیار -أ
 

 التحول
 

 كمستأجر إما تطبیق المعیار باستخدام: صندوقیجوز لل
 منھج األثر الرجعي، أو  -
 منھج األثر الرجعي المعدل مع وسائل عملیة إختیاریة. -
 

لي حالیا تطبیق المعیار الدو صندوقخطط الیستمرار على جمیع عقود اإلیجار. وبایقوم المستأجر بتطبیق الخیار 
من  ال یتطلب نھج التحول الذي ستقوم بتطبیقھ.بعد الصندوق حدد یم. لم  ۲۰۱۹ینایر  ۱مبدئیا في  ۱٦للتقریر المالي 

  كمؤجر إجراء أي تعدیالت لعقود االجار التي تكون فیھا مؤجرا بخالف مؤجر وسیط في عقد تأجیر بالباطن. صندوقال
 

 م) ۲۰۱۷ –م ۲۰۱٥(دورة لمالیة ایر رلیة للتقاولدالسنویة للمعاییر ت التعدیالا -ب
 

 -لمشتركة ت الترتیباا ۱۱لمالي الي للتقریر ولدر المعیال واألعمااندماج ا ۳لمالي الي للتقریر ولدر المعیاا -
ل ألعماالتي تستوفي تعریف المشتركة ت العملیااحصصھا في دة یازلشركة عن اریقة محاسبة طیوضح 

 یة.رلتجاا
 

 لمحتفظ بھا سابقاً. الحصة س اقیاد مشتركة فال یعاة حصل على) سیطر(أو ما ف رطحتفظ إذا ا •
م یقووحل امرل علیھا من خالل لحصوایتم ل عماأمج دي ھلمعاملة ن افإة ما على سیطرف رطحصل إذا  •

 لة.دلعاالمحتفظ بھا سابقاً بالقیمة الحصة س اقیادة بإعاذ لمستحوف الطرا
 

ح بات أریعازلناتجة من توالدخل ائب اضرت كافة تبعاأن یبین  -لدخل ائب اضر ۱۲لي ولدالمحاسبة ر امعیا -
المعامالت بھا بشكل ثابت ضمن اف العترا ملكیة) یتمق لمصنفة كحقوالمالیة دوات الألت لمدفوعاا(بما فیھا 

 لملكیة.  ق احقوأو آلخر الشامل الدخل المكسب أو الخسارة، ایع في زقابلة للتوح باأرلتي نتج عنھا ا
 
ب لمستخدمة الحتساالعامة وض القرامجموعة أن توضح  -اض القتراتكالیف  ۲۳لي ولدالمحاسبة ر امعیا -

لتطویر الت تحت زالتي الالة ھلمؤدات الموجوالتمویل دة لمحدوض ارلقالة یستثني فقط ھلمؤاض االقتراتكالیف 
أو أي لبیع د أو المحدام الالستخدن آلة ازھلجاالة ھلمؤدات الموجوالتمویل دة لمحدوض القراما ء. أإلنشاأو ا

ق جعي قد یفورتكالیف تطبیق بأثر ن ألاً نظرولعامة. المجموعة اجھا في تلك إدرالة  فیتم ھغیر مؤدات موجو
ة لمنشأایخ تطبیق ربعد تاأو في ة لمتكبداض االقترابأثر مستقبلي على تكالیف ات لتغیرایا فیتم تطبیق المزا

 ت. للتعدیال



  صندوق األھلي لمؤشر أسھم أمریكا الشمالیة
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 الموجزةاألولیة  إیضاحات حول القوائم المالیة
 المراجعة) غیر (م۲۰۱۸یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (مالم یذكر غیر ذلك) دوالر أمریكيألف 
 

۲۳ 
 

 المعاییر الصادرة والتي لم یتم تطبیقھا (تابع) -۱٤
 

 ى ألخرت التعدیالا -ج
 

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

 -لدخل اضریبة ت معالجال لتأكد حوم اعد حالة ۲۳لمالي الیة للتقریر ولدالمعاییر ات اتفسیر لجنة تفسیر -
 یوضح المحاسبة عن معالجات ضریبة الدخل التي لم یتم قبولھا من قبل السلطات الضریبیة بعد.

 ). ۹لمالي الي للتقریر ولدر المعیااعلى ت لسالب (تعدیالالتعویض امقدماً مع ت لمدفوعاخصائص ا -
لي ولدالمحاسبة ر اعلى معیات لمشتركة ( تعدیالایع رلمشاوالزمیلة ت الشركااألجل في اویلة طلحصص ا -

۲۸ .( 
 ).۱۹لي ولدالمحاسبة ر اعلى معیات لتسویة (تعدیالر أو االختصاأو الخطط ت اتعدیال -

 
 آخر یوم للتقییم  -۱٥

لیس ھناك تغیرات جوھریة  )م۲۰۱۷ یونیو ۳۰ :م۲۰۱۷ یونیو ۳۰( م۲۰۱۸ یونیو ۲۹ھوآخر یوم لتقییم الصندوق 
 م.۲۰۱۸یونیو  ۳۰تقییم للصندوق وتقییم  أخرة لكل وحدة ما بین الملكی حقوقفي قیمة 

 
 الموجزة األولیةالقوائم المالیة اعتماد  -۱٦

ـ الموافق۱٤۳۹ ةالقعدذو  ۲۷بتاریخ  من قبل مدیر الصندوقالموجزة  األولیة القوائم المالیةتم اعتماد ھذه  أغسطس  ۹ ھ
  .م ۲۰۱۸
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CONDENSED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (unaudited) 
As at 30 June 2018 
Expressed in US Dollars ‘000 (unless otherwise stated) 
 

  30 June 
2018 

31 December 
2017 

1 January 
2017 

  Notes    
ASSETS 

Cash and cash equivalents 8 1,858  1,208  498 

     Investments  9 141,022  106,226  68,242 

Dividends receivable   143  266  83 
     

Total assets  143,023  107,700  68,823 
     LIABILITY     
     
Other payables  1,413 932 46 
     
Equity attributable to Unitholders  141,610  106,768  68,777 

     
Units in issue in thousands (number) 10 31,436 24,423 18,879 

     
Equity per unit (USD)  4.5047 4.3717 3.6431 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The accompanying notes 1 to 16 form integral part 
of these condensed interim financial statements 



ALAHLI NORTH AMERICA INDEX FUND 
(Managed by NCB Capital Company) 
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CONDENSED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME (unaudited) 
For the six months period ended 30 June 2018 
Expressed in US Dollars ‘000 (unless otherwise stated) 
 
 

 
30 June  

2018 
30 June  

2017 
    
Dividend income   864  530 
    
Realised gain on sale of FVTPL investments  820  3,509 
    
Unrealised gain on FVTPL investments   2,197  1,923 
    
Total revenue   3,881  5,962 
    
Management fee  187 109 
    
Custody fee  10 4 
    
Administrative expenses  14 10 
    
Shariah audit fee  4 3 
    
Professional fees  3 3 
    
Value added tax  9 -- 
    
Fund Board remuneration  3 2 
    
CMA fee  1 1 
    
Total operating expenses  231 132 
    
Profit for the period   3,650  5,830 
    
Other comprehensive income for the period  -- -- 
    
Total comprehensive income for the period   3,650  5,830 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The accompanying notes 1 to 16 form integral part 
of these condensed interim financial statements
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(Managed by NCB Capital Company) 
 
CONDENSED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY ATTRIBUTABLE TO 
UNITHOLDERS (unaudited) 
For the six months period ended 30 June 2018 
Expressed in US Dollars ‘000 (unless otherwise stated) 

4 

 

   
 
 

30 June  
2018 

 30 June  
2017 

        
Equity attributable to Unitholders at the 
beginning of the period   

 
106,768 

  
68,777 

     
Total comprehensive income for the period  3,650   5,830 
      
Increase in equity from unit transactions  
   during the period  

   

      
Proceeds from units sold    46,646   4,057 
      
Value of units redeemed     (15,454)   (2,757)  
   ───────  ─────── 
     31,192   1,300  
   ───────  ─────── 
Equity attributable to Unitholders at the end 
of the period    141,610  

 
75,907 

      ═══════  ═══════ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The accompanying notes 1 to 16 form integral part 
of these condensed interim financial statements
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CONDENSED STATEMENT OF CASH FLOWS  
For the six months period ended 30 June 2018 
Expressed in US Dollars ‘000 (unless otherwise stated) 

5 

 
  

Note 
30 June 

2018 
30 June 

2017 

Cash flow from operating activities 
Profit for the period  3,650  5,830 
Adjustment for:    
Unrealised gain on FVTPL investments  (2,197) (1,923) 

  1,453  3,907 
    

Changes in operating assets and liabilities:    
FVTPL investments  (32,599)  (5,500)  
Dividend receivable  123  3 
Other payables  481  506 
    

Net cash used in operating activities  (30,542)  (1,084) 
    

Cash flow from financing activities    
Proceeds from issuance of units  46,646  4,057 
Payments on redemptions of the units  (15,454)  (2,757)  
    

Net cash provided by financing activities  31,192  1,300  
    

Increase in cash and cash equivalents   650  216 

Cash and cash equivalents at the beginning of the period 8 1,208  498 

    
Cash and cash equivalents at the end of the period 8 1,858  714 

    
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

The accompanying notes 1 to 16 form integral part 
of these condensed interim financial statements
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1 THE FUND AND ITS ACTIVITIES 
 
AlAhli North America Index Fund (the “Fund”) is a Shariah compliant, open-ended investment fund, 
managed by NCB Capital Company (the “Fund Manager”), a subsidiary of The National Commercial 
Bank (the "Bank"), for the benefit of the Fund's Unitholders. The Fund is established under article 30 of 
the Investment Fund Regulations (the Regulations) issued by the Capital Market Authority (CMA). 
 
As defined in Capital Market Authority's (CMA) Regulation No. 2-83-2005 dated 21 Jumada Awal 1426H 
(28 June 2005) the Fund Manager conducts following securities’ activities: 

 
a) Dealing; 
b) Arranging; 
c) Managing; 
d) Advising; 
e) Custody; 

 
The Fund’s investments are held by CACEIS Bank Luxembourg, a custodian appointed by the Fund 
Manager.  
 
The Fund Manager has appointed an international investment house, TCW Asset Management Company, 
United State of America as sub-manager to the Fund. Their duties include opening separate independent 
investment accounts and managing the Funds’ assets in line with the investment strategies and Shariah 
guidelines. 
 
The Fund invests primarily in securities of companies listed on major US stock exchanges. Un-invested 
cash balances may be placed in Murabaha transactions. All held for trading investments are United States 
Dollar (USD) denominated. 
 
The terms and conditions of the Fund were originally approved by the Saudi Arabian Monetary Authority 
(SAMA) and subsequently endorsed by CMA through its letter dated 18 Dhul Hijja 1429H (corresponding 
to 16 December 2008). The Fund commenced its activities on 29 March 1999.  
 
The Fund is governed by the Regulations issued by the CMA pursuant to resolution number 7-219-2006 
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. 
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2. BASIS OF ACCOUNTING 
 
These condensed interim financial statements of the Fund have been prepared in accordance with 
International Financial Reporting Standards for Interim Financial Reporting (“IAS 34”) as endorsed in 
the Kingdom of Saudi Arabia and to comply with the applicable provisions of the Investment Funds 
Regulations issued by Capital Market Authority, the Fund’s terms and conditions and the Information 
Memorandum. 
 
For all periods up to and including the year ended 31 December 2017, the Fund prepared its financial 
statements in accordance with generally accepted accounting standards in the Kingdom of Saudi Arabia 
promulgated by Saudi Organisation for Certified Public Accountants (SOCPA) (“previous GAAP”). The 
financial statements for the six months period ended 30 June 2018 are the first condensed interim financial 
statements of the Fund prepared in accordance with IFRS and IFRS 1 First-time Adoption of International 
Financial Reporting Standards has been applied.  
 
An explanation of how the transition to IFRSs has affected the reported financial position, financial 
performance and cash flows of the Fund is provided in note 13. 

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

 
4. FUNCTIONAL AND PRESENTATION CURRENCY  
 
Items included in the condensed interim financial statements are measured using the currency of the 
primary economic environment in which the Fund operates (the “functional currency”). These condensed 
interim financial statements are presented in United States Dollar (“USD”) 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 updated fund document in compliance with 
the updated Investment Funds Regulations.  
 
The changes was notified to CMA through a letter dated 26 March 2018 and was notified by the Fund 
manager to the unitholders through a letter dated 26 March 2018. The revised terms and conditions 
became effective from 26 March 2018. 
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6. CRITICAL ACCOUNTING 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 
 
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 period 
during which the change has occurred. 
 
The fair value hierarchy has the following levels: 
 
• Level 1 inputs are quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that 

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

asset or liability, either directly or indirectly; and 
• Level 3 inputs are unobservable inputs for the asset or liability. 
 
The Fund has classified the fair value hierarchy of FVTPL investment as Level 1.   
 
7. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 

 
The principal accounting policies applied in the preparation of these condensed interim financial 
statements are set out below. These policies have been consistently applied to all the periods presented, 
unless otherwise stated. Where policies are applicable only after or before 1 January 2018, those policies 
have been particularly specified. 
 
7.1 Cash and cash equivalents  
 
Cash equivalents include cash at bank and short-term, highly liquid investments that are readily 
convertible to known amounts of cash and which are subject to an insignificant risk of changes in value. 
Cash and cash equivalents include bank balances. 
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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. Receivable without a significant financing component is initially 
measured at the transaction price. 
 
7.3 Financial Instrument  
 
Financial instrument comprise financial assets and financial liabilities. 

Financial assets consist of cash and cash equivalents, investments measured at fair value through profit 
or loss, and dividend receivable. Financial liabilities consists of other payables. 
 
7.3.1 Policy under previous GAAP 

 
The accounting guidance in respect of the initial recognition of financial assets and liabilities is consistent 
between previous GAAP and IFRS 9. This is as follows: 

 
a) Initial recognition and measurement    
 
Financial assets and financial liabilities are recognised when the entity becomes a party to the contractual 
provisions of the instrument. The Fund records investments in Murabaha and Sukuk on a ‘settlement 
date’ basis and investments in equity instruments and mutual funds on a ‘trade day’ basis.  
 
At initial recognition, the Fund measures a financial asset or financial liability at its fair value plus or 
minus, in the case of a financial asset or financial liability not at fair value through profit or loss, 
transaction costs that are incremental and directly attributable to the acquisition or issue of the financial 
asset or financial liability, such as fees and commissions. Transaction costs of financial assets and 
financial liabilities carried at fair value through profit or loss are expensed in the condensed statement of 
comprehensive income. 
 
b) Classification     
 
For financial periods ended 31 December 2017, the Fund classified financial assets as follows: 
 
Held for trading 
Investments classified as held for trading, are acquired principally for the purpose of selling or 
repurchasing in the short term. Securities which are held for trading are subsequently measured at fair 
value and any gain or loss arising from a change in fair value is included in the condensed statement of 
comprehensive income in the period in which it arises. 
 
After initial recognition, investments are measured at fair value and any change in the fair value is 
recognized in the condensed statement of comprehensive income for the period in which it arises. 
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7. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 
 
7.3 Financial Instrument (continued) 

 
7.3.2 Accounting policies under IFRS 9  

 
The Fund has adopted IFRS 9 ‘Financial Instruments’ as issued by the International Accounting 
Standards Board (IASB) in July 2014 with a date of transition of 1 January 2018, which resulted in 
changes in accounting policies and adjustments to the amounts previously recognised in the condensed 
interim 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 retained earnings of the current period. 
 
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 condensed statement of comprehensive 
income, including on disposal. Impairment losses (and reversal of impairment losses) are not reported 
separately from other changes in fair value. Dividends, when representing a return on such investments, 
continue to be recognised in the condensed statement of comprehensive income when the Fund’s right to 
receive payments is established. 
 
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 group is provided internally on that basis to the Fund’s key management personnel. 
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7. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 
 
7.3 Financial Instrument (continued)  

 
7.3.2 Accounting policies under IFRS 9 (continued) 
 
a) Classification of financial assets (continued)  
 
The changes in measurement category and the carrying amount of financial assets in accordance with 
previous accounting policies under previous GAAP and IFRS 9 as at 1 January 2018 are compared as 
follows: 
 
 Previous GAAP IFRS 9 

 
Measurement 

category 
Carrying 
amount 

Measurement 
category 

Carrying 
amount 

Financial assets     
     
Investments FVTPL (Held for trading) 106,226 FVTPL 106,226 
 
Other than, the financial assets mentioned in the above table, there was no change in the financial assets. 
There were no changes to the classification and measurement of financial liabilities. 

 
b) Reconciliation of statement of financial position balances from previous GAAP to IFRS 9 
 
The Fund performed a detailed analysis of its business models for managing financial assets and analysis 
of their cash flow characteristics. Please refer to Note 7.3.2 (a) for more detailed information regarding 
the new classification requirements of IFRS 9.  
 
The following table reconciles the carrying amounts of financial assets, from their previous classification 
and measurement category in accordance with previous GAAP to their new measurement categories upon 
transition to IFRS 9 on 1 January 2018. There were no changes to the classification and measurement of 
financial liabilities. 
 

 

Previous 
GAAP  

carrying 
amount 31 
December 

2017 Reclassifications Remeasurements 

IFRS 9  
carrying 
amount  

1 January  
2018 

     
Held for trading investments     
     
Held for trading investments (HFT) 106,226 (106,226) -- -- 
     
Investments measured at FVTPL -- 106,226 -- 106,226 
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7. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 
 

7.4 Derecognition 
 

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

 
7.5 Financial liabilities  
 
The Fund classifies its financial liabilities at amortised cost unless it has designated liabilities at FVTPL. 
The Fund derecognises a financial liability when its contractual obligations are discharged or cancelled, 
or expire. 
 
7.6 Offsetting  
 
Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount presented in the condensed 
statement of financial position when, and only when, the Fund currently has a legally enforceable right 
to set off the amounts and it intends either to settle them on a net basis or to realise the asset and settle 
the liability simultaneously. 
 
7.7 Accrued expenses and other payables  
 
Accrued expenses and other payables are recognised initially at fair value and subsequently measured at 
amortised cost using the effective commission rate method. 
 
7.8 Provisions 
 
A provision is recognised when the Fund has a present legal or constructive obligation as a result of past 
events, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle 
the obligation, and a reliable estimate of the amount can be made. Provision is not recognised for future 
operating loss. 
 
7.9 Equity per unit 
 
The Fund is open for subscriptions / redemptions of units on every Saudi and US Business day (Monday 
to Thursday). The equity of the Fund is determined on each Valuation day (Monday to Friday). The equity 
per unit is calculated by dividing the equity attributable to unitholders included in the condensed 
statement of financial position by the number of units outstanding at the period end. 

 
7.10 Taxation / zakat 
 
Taxation/zakat is the obligation of the Unitholders and therefore, no provision for such liability is made 
in these condensed interim financial statements. 
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7. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 
 
7.11 Income recognition  
 
Revenue is recognised to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Fund 
and the revenue can be reliably measured, regardless of when payment is being made. Revenue is 
measured at the fair value of the consideration received, excluding discounts, taxes and rebates.  
 
Realized gains and losses on investments sold are determined on an average cost basis. Dividend income 
is recognized in the condensed statement of comprehensive income on the date on which the right to 
receive the dividend is established. 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 
condensed statement of comprehensive 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. 
 
9. INVESTMENTS 
 

INVESTMENTS MEASURED AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS /  
HELD FOR TRADING INVESTMENTS 

 
      The composition of investments measured at fair value through profit or loss by industry sector is 

summarized below: 
  
  30 June 2018  
 
 Industry Sector 

% of Total  
investments 

 
Cost 

 

 
Fair Value 

 

 

Information technology 30.28 33,582 42,701  
Consumer goods 22.23 28,863 31,356  
Health care 19.96 26,774 28,154  
Energy 12.38 16,150 17,454  
Industrial 9.75 12,848 13,749  
Basic materials 4.06 5,398 5,731  
Real Estate 0.57 780 808  
Financial services 0.77 771 1,069  
  ──────── ──────── ────────  
  100 125,166 141,022  
  ════════ ════════ ════════  
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9. INVESTMENTS (continued) 
 

INVESTMENTS MEASURED AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS /  
HELD FOR TRADING INVESTMENTS  

 
 The composition of investments measured at fair value through profit or loss by industry sector is 

summarized below: 
  31 December 2017   
 
 Industry Sector 

% of Total  
investments 

 
Cost 

 

 
Fair Value 

 

 

Health care 22.09 21,835 23,467  
Consumer goods 22.73 20,790 24,140  
Information technology 18.02 14,941 19,138  
Energy 11.83 11,862 12,571  
Retail 5.42 4,643 5,760  
Transportation 4.05 3,567 4,297  
Industrial 3.25 3,022 3,455  
Financial services 2.53 2,490 2,691  
Basic materials 2.15 2,172 2,286  
Telecommunication 1.31 1,305 1,393  
Real Estate 0.27 293 287  
Others 6.35 5,649 6,742  
  ──────── ──────── ────────  
  100 92,568 106,226  
  ════════ ════════ ════════  

 
  1 January 2017  

 
 Industry Sector 

% of Total  
investments 

 
Cost 

 

 
Fair Value 

 

 

Information Technology 28.35 16,033 19,349  
Health Care 19.90 13,924 13,583  
Energy 13.59 8,886 9,276  
Consumer discretionary 11.35 7,192 7,748  
Consumer staples 11.13 7,407 7,597  
Industrials 9.38 6,116 6,400  
Basic Materials 5.29 3,673 3,612  
Financial Services 0.53 339 363  
Real Estate  0.48 314 314  
  ──────── ──────── ────────  
  100 63,884 68,242  
  ════════ ════════ ════════  
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10. UNIT TRANSACTIONS 
 
Transactions in units are summarized as follows: 
 
 
 

For the six-
months period 
ended 30 June  

2018 
Units’ 000 

 For the six- 
months period 
ended 30 June  

2017 
Units’ 000 

Units at the beginning of the period 24,423   18,879 
    
Units sold  10,519   1,061 
    
Units redeemed (3,506)   (721) 
    
Net increase in units during the period 7,013  340 
 ───────  ─────── 
Units at the end of the period  31,436  19,219 
 ═══════  ═══════ 

 
As at 30 June 2018, top five Unitholders represented of 70.19% (30 June 2017: 83.38%) 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 
AlAhli Takaful Company Unitholder 
AlAhli Multi Asset Conservative Fund Unitholder 
AlAhli Multi Asset Moderate Fund Unitholder 
AlAhli Multi Asset Growth Fund Unitholder 
AlAhli Global Equity Fund Unitholder 
 
Management fee and other expenses  
 
The Fund is managed and administered by the Fund Manager. For these services, the Fund accrues, daily 
a management fee, as determined by the Fund Manager, which should not be more than the maximum 
annual rate of 0.3% 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. 
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11. RELATED PARTY TRANSACTIONS AND BALANCES (continued) 
 
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 2018 2017 

30 June  
2018 

31 December 
2017 

      
NCBC Management fee  187 109   
      
 Expenses paid on 

behalf of the fund 44 23 -- -- 
      
AlAhli Multi 
Asset 
Conservative 
Fund 

Subscription of units  1,252 --   
     

Redemption of units 1,147 126 16,253  15,377 
      
AlAhli Multi 
Asset Moderate 
Fund 

Subscription of units  1,412 56   
     
Redemption of units 294 -- 24,141  18,619 

      
AlAhli Multi 
Asset Growth 
Fund 

Subscription of units  1,543 --   
     
Redemption of units 249 -- 21,033  14,817 

      
AlAhli Global 
Equity Fund 

Subscription of units  378 59   
     
Redemption of units 68 186 3,508  2,057 

      
AlAhli Takaful 
Company 

Subscription of units  257 --   
     
Redemption of units -- -- 8,188  3,747 
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12. FINANCIAL RISK MANAGEMENT 
 
12.1 Financial risk factors  

 
FVTPL investments are the major financial assets. Financial liabilities mainly include other payables. 
 
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.  
 
12.1.2 Market risk  
 
a) Foreign exchange risk  
 
Foreign exchange risk is the risk that the value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate 
due to changes in foreign exchange rates and arises from financial instruments denominated in foreign 
currency. The Fund views the United States Dollars as its functional currency. 
 
The Fund's financial assets and liabilities are denominated in its functional currency. Accordingly, there 
is no significant currency risk. 
 
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 investments, with all other variables held constants is as follows: 
 
 30 June 2018 31 December 2017 1 January 2017 
       
Effect on equity ±10% ± 14,102 ±10% ± 10,622 ±10% ± 6,824 
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12. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued) 
 
12.1 Financial risk factors (continued)  
 
12.1.3 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, and dividend receivable. 
 
12.1.4 Liquidity risk  
 
Liquidity risk is the risk that the Fund may not be able to generate sufficient cash resources to settle its 
obligations in full as they fall due or can only do so on terms that are materially disadvantageous. 
 
The Fund’s terms and conditions provide for subscription and redemption of units on every Saudi 
business day and it is, therefore, exposed to the liquidity risk of meeting unitholder redemptions on these 
days. The Fund Manager monitors liquidity requirements by ensuring that sufficient funds are available 
to meet any commitments as they arise, either through new subscriptions, liquidation of the investment 
portfolio or by taking short term loans from the Fund Manager. 
 
The Fund manages its liquidity risk by investing predominantly in securities that it expects to be able to 
liquidate within short period of time.  
 
12.1.5 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. FIRST-TIME ADOPTION OF IFRS 
 
As stated in note 2, these are Fund’s first condensed interim financial statements prepared in accordance 
with IAS 34 as endorsed in Kingdom of Saudi Arabia. 
 
The accounting policies set out in Note 7 have been applied in preparing these condensed interim financial 
statements. In preparing these condensed interim financial statements, the Fund’s opening statement of 
financial position was prepared as at 1 January 2017, being the Fund’s date of transition to IFRS. 
 
In preparing its opening IFRS statement of financial statements, in accordance with IFRS, the Fund has 
adjusted amounts previously reported in the financial statements prepared in accordance with  previous 
GAAP. An explanation of how the transition from previous GAAP to IFRS has affected the Fund’s 
financial position and financial performance is set out in the following notes. 
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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. Whereas, for 
the prior period information, the Fund has opted for the exemption to apply IFRS 9 and IFRS 15 
retrospectively; therefore, the comparative information has been presented under the previous GAAP as 
required by IFRS 1. 
 
The Fund has adopted IFRS 9 as issued by International Accounting Standards Board in July 2014 with 
a date of transition of 1 January 2018, which resulted in adjustments to the amounts previously recognised 
in the condensed interim financial statements. 
 
As permitted by the transitional provisions of IFRS 9, the Fund elected not to restate comparative figures. 
Any adjustments to the carrying amounts of financial assets and financial liabilities at the date of 
transition were recognised in the opening retained earnings (1 January 2018) and other reserves of current 
period. Accordingly, the information presented in comparative periods reflect the requirements under 
previous GAAP and therefore is not comparable to the information presented under the requirements of 
IFRS 9 for the six months period ended 30 June 2018. Consequently, for notes disclosures, the 
consequential amendments to IFRS 7 disclosures have also only been applied to the current period.  
 
The following assessment 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 previous GAAP i.e. generally accepted accounting standards in the Kingdom 
of Saudi Arabia as issued by SOCPA to IFRSs has no significant impact on the Fund’s condensed 
statement of financial position, comprehensive income, changes in equity attributable to Unitholders and 
cash flows. 
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14. STANDARDS ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE 
 
Following are the new standards and amendments to standards are effective for annual periods beginning 
on or after 1 January 2019 and earlier application is permitted; however, the Fund has not early adopted 
them in preparing these condensed interim financial statements. 

 
(a) IFRS 16 Leases 
 
IFRS 16 introduces a single, on-balance sheet lease accounting model for lessees. A lessee recognises a 
right-of-use asset representing its right to use the underlying asset and a lease liability representing its 
obligation to make lease payments. There are optional exemptions for short-term leases and leases of low 
value items. Lessor accounting remains similar to the current standard – i.e. lessors continue to classify 
leases as finance or operating leases. 
 
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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14. 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). 
 
15. LAST VALUATION DAY 
 
The last valuation day of the period was 29 June 2018 (30 June 2017: 30 June 2017). There is no 
significant change in the equity per unit of the Fund between last valuation and 30 June 2018. 

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