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

None   ال يوجد

Investment Activities   أنشطة االستثمار

During  the  first half of 2019,  the  fund have  seen  investment 
activities  to benefit  from  the  inclusion of Saudi Arabia  to  the 
FTSE and MSCI global emerging market indices. 

 قيةتر  من لالستفادة االستثمارية األنشطة بعض الصندوق شهد م،2019 من األول النصف يف
 .الناشئة لألسواق وفوتسي ستانلي مورغان مؤشرات ضمن املالية السعودية السوق

Performance   داءتقرير األ

Fund Performance                         6.78% 

Benchmark Performance         ‐2.19% 

  %6.78    أداء الصندوق
  %2.19-  أداء املــــــــؤشــــــر

The fund outperformed the benchmark by 459 bps.   .أساس نقطة459  بفارق املؤشر أداء على الصندوق أداء تفوق

Terms & Conditions and Information Memorandum Material 
Changes 

 الفترة خالل صندوقال معلومات ومذكرة  وأحكام شروط في حدثت تغيرات

There are no changes in the terms and conditions, and 

information memorandum. 
 توجد تغريات يف الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات. ال

Investments in other Investment Funds    االستثمار في صناديق استثمارية أخرى
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   مل حيصل مدير الصندوق على أي عموالت خاصة خالل الفرتة.

Financial Statements    القوائم المالية
 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صندوق األهلي للطروحات األولية
 )مدار من قبل شركة األهلي المالية( 

 

 القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(

 م2019يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 مـع 

 الفحص لحملة الوحداتتقرير 
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 صندوق األهلي للطروحات األولية
 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 الموجزةقائمة المركز المالي 

 م2019يونيو  30كما في 

 )مالم يذكر غير ذلك( ألف لاير سعودي

 

 إيضاح 

 يونيو 30

 م2019

 يونيو 30

 م2018

 )مراجعة( )غير مراجعة(  

    الموجـودات
    

 292 1,032 8 نقد وما في حكمه
    

 19,500 14,163  9 إستثمارات 
    

 29 --  توزيعات أرباح مدينة

    

 19,821 15,195  إجمالي الموجودات

    
    لتزاماتالا

    

 267 33  أرصدة دائنة أخرى

    

 19,554 15,162  صافي الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لحملة الوحدات

    
    

 25,330 18,393 10 باأللفعدد الوحدات القائمة 

    

 0.7720 0.8243  للوحدة الواحدة )لاير سعودي( –صافي الموجودات )حقوق الملكية( 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 (13( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )

 .جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة
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 صندوق األهلي للطروحات األولية
 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 الموجزة )غير مراجعة( الشامل قائمة الدخل

 م2019يونيو  30 لفترة الستة أشهر المنتهية في

 )مالم يذكر غير ذلك( ألف لاير سعودي

 

 إيضاح 

 يونيو 30
 م2019

 يونيو 30
 م2018

    
 648 242  دخل توزيعات أرباح

    
ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من امحققة من  )خسائر( /أرباح

 (63) 55  خالل الربح والخسارة
    
بالقيمة العادلة من خالل الربح ستثمارات مدرجة امن  ربحال

 1,753 1,082  والخسارة
    

 98 21  إيرادات أخرى
    

 2,436 1,400  ربحإجمالي ال
    

 (238) (146) 11 أتعاب إدارة
    

 (13) (14)  أتعاب تدقيق شرعي
    

 (8) (13)  أتعاب مهنية
    

 (9) (10)  مكافأة أعضاء مجلس إدارة الصندوق
    

 (12) (7)  ضريبة القيمة المضافة
    

 (2) (6)  مصروف الحفظ
    

 (4) (4)  أتعاب هيئة السوق المالية
    

 (3) (2)  مصروفات إدارية
    
    

 (289) (202)  إجمالي المصروفات التشغيلية
    

 2,147 1,198  الدخل للفترة
    

 -- --  للفترةالدخل الشامل اآلخر 
    

 2,147 1,198  إجمالي الدخل الشامل للفترة
 
 

 (13( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )
 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.
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 صندوق األهلي للطروحات األولية
 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 العائدة لحملة الوحدات الموجزةقائمة التغيرات في صافي الموجودات )حقوق الملكية( 

 م2019يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )مالم يذكر غير ذلك( ألف لاير سعودي

 

 يونيو 30  

 م2019

 يونيو 30 

 م2018

     

صافي الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لحملة الوحدات في بداية 

 19,554  الفترة )مراجعة(

 

27,417 

     

 2,147  1,198  الدخل الشامل للفترة إجمالي

   
  

النقص في صافي الموجودات )حقوق الملكية( من المعامالت في 

   الوحدات خالل الفترة

 

 

   
  

 81  المحصل من وحدات مباعة
 

44 

   
  

 (5,671)  قيمة الوحدات المستردة
 (2,730) 

     

  (5,590)  (2,686) 

العائدة لحملة الوحدات في نهاية الموجودات )حقوق الملكية(  صافي

 15,162  (الفترة )غير مراجعة

 

26,878 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (13( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.
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 صندوق األهلي للطروحات األولية
 األهلي المالية()مدار من قبل شركة 

 الموجزة )غير المراجعة( التدفقات النقديةقائمة 

 م2019يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )مالم يذكر غير ذلك( ألف لاير سعودي

 

 إيضاح 

 يونيو 30

 م2019

 يونيو 30

 م2018

    
    التدفقات النقدية من األنشـطة التشـغيلية:

 2,147 1,198  دخل للفترةال

    تسوية لـ:

غير محققة من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  أرباح

 الخسارة وأالربح 

 

(1,082) (1,753) 

  116 394 

    التشغيلية: لتزاماتصافي التغيرات في الموجودات واال

    

 2,497 6,419  الخسارة وأستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح إ

 (46) 29  توزيعات أرباح مدينة

 33 (234)  دائنة أخرى ذمم

 2,878 6,330  صافي النقد المتوفر من األنشطة التشـغيلية        

    

    التدفقات النقدية من األنشـطة التمويليــة:

 44 81  متحصالت من وحدات مباعة

 (2,730) (5,671)  قيمة الوحدات المستردة

 (2,686) (5,590)  المستخدم في األنشـطة التمويليةصافي النقد 

    

 192 740  الفترةفي النقد وما في حكمه خالل  الزيادة

 93 292 8    الفترةالنقـد وما في حكمـه في بداية 

 285 1,032 8 الفترةالنقـد وما في حكمـه في نهاية 

 

 

 

 

 

 

 

 (13( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )

 ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.جزءاً 



 صندوق األهلي للطروحات األولية
 قبل شركة األهلي المالية()مدار من 

 
 األولية الموجزة )غير المراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية

 م2019يونيو  30للفترة المنتهية في 

 )مالم يذكر غير ذلك( ألف لاير سعودي
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 الصـندوق وأنشطته -1

مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية،  ستثماري)الصندوق( هو صندوق إ صندوق األهلي للطروحات األولية

تتم إدارته بواسطة شركة األهلي كابيتال )مدير الصندوق(، شركة تابعة للبنك األهلي التجاري )البنك( لصالح حملة 

ستثمار في الصناديق الصادرة عن هيئة من لوائح اال 30وجب نص المادة وحدات الصندوق. تم تأسيس الصندوق بم

 .يةسوق المالال

 

م( 2005يونيو  28هـ )1426جمادي األول  21الصادر بتاريخ  2005-83-2رقم  يةسوق المالالوفقاً لقرار هيئة 

 :يعمل مدير الصندوق على نشاطات األوراق المالية التالية

 

 تغطية متعهدأ( 

 ب( الترتيب

 اإلدارة ج(

 د( تقديم المشورة

 هـ( الحفظ

 

يهدف الصندوق إلى توفير نمو في رأس المال خالل المدى البعيد من خالل االستثمار في طروحات أولية للشركات 

 سنوات. خمسالسعودية التي تتوافق أعمالها مع أحكام الشريعة والتي لم يمض على إدراجها في السوق أكثر من 

 فق أعمالها مع أحكام الشريعة.إضافة إلى ذلك قد يستثمر الصندوق في صناديق أسهم تتوا
 

م(. باشر الصندوق 2015 سبتمبر 14هـ )الموافق 1436ذي الحجة  1أحكام وشروط الصندوق في اصدار  تتم

 م.2015 نوفمبر 8نشاطه في 

 

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

شعبان  16الصادر في  يةق المالسوللمجلس إدارة الهيئة العامة ل 1/61/2016بموجب القرار رقم  اتعديلهكما تم 

 ( التي قدمت متطلبات تفصيلية لجميع الصناديق داخل المملكة العربية السعودية.2016مايو  23هـ )الموافق 1437

 

م بالضرورة مؤشراً على النتائج المتوقعة للسنة المالية 2019يونيو  30قد ال تكون نتائج فترة الستة أشهر المنتهية في 

 م.2019ديسمبر  31تنتهي في سالتي 
 

 األساس المحاسبي -2
ية السعودية، في المملكة العرب ةوالمعتمد للتقرير الماليوفقاً للمعايير الدولية األولية الموجزة تم إعداد هذه القوائم المالية 

والمعايير والمعلومات األخرى الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين واألحكام المعمول بها في نظام 

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

 
 أساس القياس -3

فهوم ستحقاق المحاسبي ومستخدام مبدأ االاعلى أساس التكلفة التاريخية باألولية الموجزة المالية تم إعداد هذه القوائم 

 ستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة.ستثناء االااالستمرارية، ب

  

المتداولة وغير  لتزاماتلتالي ال يتم عرض الموجودات واالال يوجد لدى الصندوق دورة تشغيل محددة بوضوح وبا

ً عن ذلك، يتم عرض الموجودات واال ً لترتي لتزاماتالمتداولة بشكل منفصل في قائمة المركز المالي. عوضا ب وفقا

 السيولة.



 صندوق األهلي للطروحات األولية
 قبل شركة األهلي المالية()مدار من 

 
 األولية الموجزة )غير المراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية

 م2019يونيو  30للفترة المنتهية في 

 )مالم يذكر غير ذلك( ألف لاير سعودي
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 والنشاطعملة العرض  -4

لتي يعمل فيها ا للبلد االقتصادية الرئيسية العملةستخدام اباألولية الموجزة قياس البنود المدرجة في القوائم المالية  يتم
العملة الوظيفية  وهي السعوديباللاير  األولية الموجزة الصندوق )"العملة الوظيفية"(. يتم عرض هذه القوائم المالية

 .وعملة العرض الخاصة بالصندوق
 
 التغيرات في شروط وأحكام الصندوق -5

 ، لم يقوم مدير الصندوق بإجراء أي تعديالت على شروط وأحكام الصندوق.م2019يونيو  30خالل الفترة المنتهية في 
 
 األحكام والتقديرات واإلفتراضات المحاسبية الهامة -6

إن إعداد القوائم المالية األولية الموجزة يتطلب من اإلدارة القيام بإصدار أحكام وتقديرات وافتراضات والتي تؤثر في 
الغ المبينة للموجودات وااللتزامات واإليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية تطبيق السياسات المحاسبية للمب

عن هذه التقديرات. تتوافق االفتراضات المهمة التي وضعها مدير الصندوق في تطبيق السياسات المحاسبية للصندوق 
 31المالية السنوية للسنة المنتهية في والمصادر الرئيسية من عدم اليقين بالتقديرات والمستخدمة في إعداد القوائم 

 .م2018ديسمبر 
 
 قياس القيمة العادلة (أ

 
القيمة العادلة هي السعر الذي يمكن استالمه عند بيع أصل ما أو دفعة عند نقل التزام ما في معاملة منظمة بين 

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

 
 في السوق الرئيسي لألصل أو لاللتزام، أو 
 في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في السوق األكثر فائدة للموجودات أو االلتزامات 
 

بر لتلك االدارة. يعتعندما يكون متاًحا، يقيس الصندوق القيمة العادلة لألداة باستخدام السعر المدرج في سوق نشط 
السوق نشًطا إذا تمت معامالت األصل أو االلتزام بتكرار وحجم كافيين لتقديم معلومات التسعير على أساس مستمر. 

 ، ألن هذا السعر معقول تقريبًا لسعر الخروج.يقيس الصندوق األدوات المدرجة في سوق نشط بسعر السوق
 

، فإن الصندوق يستخدم تقنيات تقييم تعمل على زيادة استخدام المدخالت إذا لم يكن هناك سعر مقتبس في سوق نشط
الملحوظة ذات الصلة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للرقابة. يتضمن أسلوب التقييم المختار جميع العوامل التي 

لعادلة ين مستويات القيمة ايأخذها المشاركون في السوق في االعتبار عند تسعير المعاملة. يدرك الصندوق التحويل ب
 التغيير.إعداد التقارير التي حدث خاللها سنة  في نهاية

 

 إن مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة هي كما يلي:
 
  ان التي يمكن للكي المماثلة لتزامات: أسعار السوق )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو اال1المستوى

 الوصول إليها في تاريخ القياس؛ 
  المدخالت بخالف األسعار المدرجة التي تم إدراجها تحت المستوى األول والتي يمكن مالحظتها 2المستوى :

 بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. لتزاماتللموجودات واال
  ملحوظة.غير انات سوقية التي ال تستند إلى بي لتزامات: مدخالت للموجودات واال3المستوى 

 
قام الصندوق بتصنيف التسلسل الهرمي للقيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة في 

، لم يكن هنالك أي تغير في القيمة العادلة الستثمارات القيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو لفترة. خالل ا1المستوى 
الدائنة األخرى، القيم  ذمموتوزيعات األرباح المدينة وال تعتبر األدوات المالية ألخرى مثل النقد وما في حكمه،الخسارة. 

 الدفترية هي تقريب معقول للقيمة العادلة. 



 صندوق األهلي للطروحات األولية
 قبل شركة األهلي المالية()مدار من 

 
 األولية الموجزة )غير المراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية

 م2019يونيو  30للفترة المنتهية في 

 )مالم يذكر غير ذلك( ألف لاير سعودي
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 السياسات المحاسبية الهامة -7

دمة في تتوافق مع تلك المستخ األولية الموجزة إن السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية

 .2018ديسمبر  31إعداد القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 

 

وتعديالتها،  المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة، وتفسيرات لجنة تفسيرات المعايير الدولي للتقرير المالية (أ

 والمعتمدة من قبل الصندوق
 

حات الجديدة التالية على المعايير الحالية، والتي أصدرها مجلس معايير المحاسبة إن المعايير والتعديالت والتنقي
 م، واعتمدها الصندوق وفقًا لذلك، حسب المتوافق:2019يناير  1الدولي، أصبحت سارية المفعول اعتباًرا من 

 
 الوصف المعيار / التعديالت

  
 عقود اإليجار 16المعيار الدولي للتقرير المالي 

 عدم التأكد المحيط بمعالجات ضريبة الدخل 23التفسير الدولي 
 يعرلمشاوا لزمیلةا تلشركاا في ألجلا ويلةط لحصصا  28معيار المحاسبة الدولي 

 لمشتركةا
 لتسويةا أو رالختصاا أو لخططا تتعديال  19معيار المحاسبة الدولي 

ومعيار المحاسبة  11و 3المعيار الدولي للتقرير المالي 
 23و 12دولي ال

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

 
لم يكن لتطبيق المعايير والتفسيرات المعدلة المطبقة على الصندوق أي تأثير كبير على هذه القوائم المالية األولية 

 الموجزة.
 
 المعايير الصادرة والتي لم يتم تطبيقها (ب
 

بالمعايير الصادرة والتي لم يتم تطبيقها حتى تاريخ إصدار القوائم المالية األولية الموجزة للصندوق.  فيما يلي بيان
 يعتزم الصندوق اعتماد هذه المعايير عندما تصبح سارية.

 
 

 المعيار / التفسير
 

 الوصف
ساري المفعول من الفترات التي 

 تبدأ في أو بعد التاريخ التالي
   

المعيار الدولي للتقرير تعديالت على 
 3المالي 

 
 تعريف العمل

 
 2020يناير  1

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 
 8ومعيار المحاسبة الدولي  1

 
 المواد تعريف

 
 2020يناير  1

 2022يناير  1 عقود التأمين 17المعيار الدولي للتقرير المالي 

 

 

 

 

 

 



 صندوق األهلي للطروحات األولية
 قبل شركة األهلي المالية()مدار من 

 
 األولية الموجزة )غير المراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية

 م2019يونيو  30للفترة المنتهية في 

 )مالم يذكر غير ذلك( ألف لاير سعودي

9 

 

 

 ما في حكمهالنقد و -8
 .محلييتمثل في األرصدة البنكية المحتفظ بها لدى بنك 

 
 استثمارات -9

 قيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة استثمارات مقاسة بال

 

 ما يلي:حسب القطاع الصناعي  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةالمدرجة ستثمارات اال تتكون

 م )غير مراجعة(2019يونيو  30 

 

 القطاع
 من القيمة %

 التكلفة اإلجمالية

 

 القيمة العادلة

    

 5,506 6,301 38.88 التجزئة

 2,246 1,842 15.86 صناعات بتروكيميائية

 2,068 2,587 14.60 المواصالت

 1,735 1,206 12.25 صناديق االستثمار

 1,027 808 7.25 قطاع البنوك والخدمات المالية

 850 719 6.00 االسمنت

 292 232 2.06 استثمارات صناعية

 439 435 3.10 أخرى

 100 14,130 14,163 

 

 )مراجعة( م2018 ديسمبر 31 

 

 القطاع
 من القيمة %

 التكلفة اإلجمالية

 

 القيمة العادلة

    

 7,489 8,755 38.41 التجزئة

 3,848 3,635 19.73 صناديق استثمار

 2,474 2,284 12.69 صناعات بتروكيميائية

 2,052 2,704 10.52 المواصالت

 1,457 1,226 7.47 قطاع البنوك والخدمات المالية

 916 723 4.69 استثمارات صناعية

 1,264 1,222 6.49 أخرى

 100 20,549 19,500 

 
 
 

 



 صندوق األهلي للطروحات األولية
 قبل شركة األهلي المالية()مدار من 

 
 األولية الموجزة )غير المراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية

 م2019يونيو  30للفترة المنتهية في 

 )مالم يذكر غير ذلك( ألف لاير سعودي
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 المعامالت في الوحدات -10

 تم تلخيص المعامالت في الوحدات كما يلي:

 المنتهية فيللفترة  

 يونيو 30

 م2019

ي المنتهية فللفترة  

 يونيو 30

 م2018

 الوحدات باآلالف   الوحدات باآلالف 

    

 32,484  25,330 )مراجعة( فترةالوحدات في بداية ال
    

 49  95 الوحدات المباعة
    

 (3,032)  (7,032) الوحدات المستردة
    

 (2,990)  (6,937) الفترةصافي النقص في الوحدات خالل 
    

 29,494  18,393 فترة )غير مراجعة(الوحدات في نهاية ال

 

 يمثلوا : أكبر خمس حملة وحدات(م2018يونيو  30) م، فإن أكبر خمس حملة وحدات2019 يونيو 30كما في

 ( من وحدات الصندوق.%47.08: 2018يونيو  30) 51.66%

 

 معامالت وأرصدة أطراف ذات عالقة -11
 

لسيطرة على طرف آخر أو ممارسة تأثير هام علة طرف على اتعتبر األطراف ذات عالقة إذا كان لطرف القدرة 

 آخر التخاذ قرارات مالية أو تشغيلية.

 طبيعة العالقة الطرف ذو العالقة

 مدير الصندوق شركة األهلي المالية

 حملة وحدات للمتاجرة باألسهم الخليجيةصندوق األهلي 

 

 أتعاب اإلدارة والمصروفات األخرى

يدار الصندوق من قبل مدير الصندوق. يحتسب الصندوق أتعاب إدارة بشكل يومي مقابل هذه الخدمات حسبما يحدده 
الموجودات )حقوق في السنة من صافي  %1.75مدير الصندوق، بحيث ال تتجاوز المعدل األقصى السنوي بواقع 

 الملكية( الصندوق اليومي كما هو منصوص عليه في أحكام وشروط الصندوق.
 

كما يحق لمدير الصندوق استرداد المصروفات المتكبدة نيابةً عن الصندوق والمتعلقة بأتعاب المراجعة وأتعاب الحفظ 
الحد األعلى لمبلغ هذه المصروفات واالستشارات ومصروفات معالجة بيانات واألتعاب األخرى المماثلة. يقتصر 

في السنة من صافي الموجودات )حقوق  %0.5الذي يستطيع مدير الصندوق استرداده من الصندوق على نسبة 
الملكية( الصندوق في أيام التقييم المعنية. تم استرداد هذه المصروفات من قبل مدير الصندوق على أساس قيمتها 

 الفعلية.
 
 
 



 صندوق األهلي للطروحات األولية
 قبل شركة األهلي المالية()مدار من 

 
 األولية الموجزة )غير المراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية

 م2019يونيو  30للفترة المنتهية في 

 )مالم يذكر غير ذلك( ألف لاير سعودي
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 أطراف ذات عالقة )تابع(معامالت وأرصدة  -11
 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة

دخل الصندوق في المعامالت التالية مع األطراف ذات العالقة في سياق األعمال االعتيادية. تم تنفيذ  ،فترةخالل ال

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

 من قبل مجلس إدارة الصندوق.

 
 آخر يوم للتقييم  -12

 (.م2018 ديسمبر 31: م2018م )2019يونيو  30الصندوق للفترة هو آخر يوم لتقييم 

 

 اعتماد القوائم المالية -13
 أغسطس 6هـ الموافق 1440 ذو الحجة 5تم اعتماد هذه القوائم المالية األولية الموجزة من قبل مدير الصندوق بتاريخ 

 م.2019
  

 

 قيمة وحدات محتفظ بها كما في بلغ المعامالتم طبيعة المعامالت الطرف ذو العالقة

 يونيو  30 م2018 م2019  

 م2019

 ديسمبر 31

 م2018
 )مراجعة( )غير مراجعة(    

   238 146 أتعاب إدارة شركة األهلي المالية
      

مصروفات  

مدفوعة بالنيابة 

 -- -- 51 56 عن الصندوق
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CONDENSED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 
As at 30 June 2019 
Expressed in Saudi Arabian Riyals ‘000 (unless otherwise stated) 

 

 
  

30 June 

2019 
31 December 

2018 

  Notes (Unaudited) (Audited) 

ASSETS     

     

Cash and cash equivalents  8 1,032 292 

     

Investments  9 14,163 19,500 

     

Dividend receivables   -- 29 

     
Total assets   15,195 19,821 

     

LIABILITY     

     

Other payables   33 267 

     

Net assets (equity) attributable to unitholders    15,162 19,554 

     

Units in thousands (number)  10 18,393 25,330 

     

Net assets (equity) value per unit (SAR)   0.8243 0.7720 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The accompanying notes 1 to 13 form an integral part 
of these condensed interim financial statements 
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CONDENSED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME (Unaudited) 

For the six months period ended 30 June 2019 

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

 
 

Note 
30 June 

2019 
30 June 

2018 
 

   
Dividend income  242 648 
    
Realised gain / (loss) on FVTPL investments   55 (63) 
    
Unrealised gain on FVTPL investments  1,082 1,753 
    
Other income   21 98 

    
Total income    1,400 2,436 

    
Management fee 11 (146) (238) 
    
Shariah audit fees  (14) (13) 
    
Professional fees  (13) (8) 
    
Fund Board remuneration  (10) (9) 
    
Value added tax expense   (7) (12) 
    
Custody fees  (6) (2) 
    
CMA fees  (4) (4) 
    
Administrative expenses  (2) (3) 

    
Total operating expenses  (202) (289) 

    
Profit for the period   1,198 2,147 

    
Other comprehensive income for the period  -- -- 

    
Total comprehensive income for the period   1,198 2,147 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The accompanying notes 1 to 13 form an integral part 
of these condensed interim financial statements 
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CONDENSED STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS (EQUITY) ATTRIBUTABLE 

TO UNITHOLDERS  

For the six months period ended 30 June 2019 

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

 

  
30 June 

2019 
 30 June 

2018 

       
Net assets (equity) attributable to unitholders at the 
beginning of the period (Audited)  19,554 

 
27,417 

     

Total comprehensive income for the period  1,198  2,147 

     

Decrease in net assets (equity) from unit transactions 
during the period   

                          
 

     

Proceeds from units sold   81  44 

     

Value of units redeemed   (5,671)  (2,730) 

     

   (5,590)  (2,686) 

   ───────  ─────── 
Net assets (equity) attributable to unitholders at the end 
of the period (Unaudited)  15,162 

 
26,878 

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

The accompanying notes 1 to 13 form an integral part 
of these condensed interim financial statements
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For the six months period ended 30 June 2019 

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

2019 
30 June 

2018 
    
Cash flow from operating activities    
Profit for the period  1,198 2,147 
Adjustment for:    

Unrealised gain on FVTPL investments  (1,082) (1,753) 

  116 394 
Changes in operating assets and liabilities:    

FVTPL investments   6,419 2,497 
Other receivable  29 (46) 
Other payables  (234) 33 

    
Net cash generated from operating activities  6,330 2,878 

    
Cash flow from financing activities    
Proceeds from units sold  81 44 
Value of units redeemed  (5,671) (2,730) 

    

Net cash used in financing activities  (5,590) (2,686) 

    
Increase in cash and cash equivalents   740  192 
    

Cash and cash equivalents at the beginning of the period 8 292 93 

    
Cash and cash equivalents at the end of the period 8 1,032 285 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
The accompanying notes 1 to 13 form an integral part 

of these condensed interim financial statements
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1. THE FUND AND ITS ACTIVITIES 
 
AlAhli IPO 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 objective is to achieve long-term capital growth through investing primarily in IPOs of Saudi 
companies which satisfy the Shariah investment guidelines and such companies that have been listed for 
no more than three years. In addition, the Fund may invest in other equity funds that satisfy the Fund’s 
Shariah guidelines. 
 
The terms and conditions of the Fund were issued on 1 Dhul Hijja 1436H (corresponding to 14 September 
2015). The Fund commenced its activities on 8 November 2015. 
 
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 the 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 2019 are not necessarily indicative of the results that 
may be expected for the financial year ending 31 December 2019. 
 
2. BASIS OF ACCOUNTING 
 
These condensed interim financial statements of the Fund have been prepared in accordance with 
International Financial Reporting Standards as endorsed in the Kingdom of Saudi Arabia and other 
standards and pronouncements issued by Saudi Organization for Certified Public Accountants 
(“SOCPA”), and 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. 
 
3. BASIS OF MEASUREMENT 
 
The condensed interim financial statements have been prepared on a historical cost convention using the 
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  
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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 2019, the Fund Manager did not make any revisions to the terms and 
conditions of the Fund.  
 
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. The significant 
assumptions made by the Fund Manager in applying the Fund’s accounting policies and the key sources 
of estimation uncertainty are consistent with those used in the preparation of the annual financial 
statements for the year ended 31 December 2018.   
 

a) Measurement of fair value  
 
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 is a 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 transfers between levels of fair value at the end of the reporting year 
during which the change has occurred. 
 
The fair value hierarchy has the following levels: 
 
 Level 1 inputs are quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that 

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

asset or liability, either directly or indirectly; and 
 Level 3 inputs are unobservable inputs for the asset or liability. 
 

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

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

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

amounts approximation of the fair value. 
7. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
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The principal accounting policies applied in the preparation of these condensed interim financial 

statements are consistent with those used in the preparation of the annual financial statements for the year 

ended 31 December 2018.   

  

a) New IFRS Standards, IFRIC interpretations and amendments thereof, adopted by the Fund 

 

The following new standards, amendments and revisions to existing standards, which were issued by the 

International Accounting Standards Board (IASB) have been effective from 1 January 2019 and 

accordingly adopted by the Fund, as applicable: 

 

Standard / Amendments Description

  

IFRS 16 Leases  
IFRIC 23 Uncertainty over Income Tax Treatments 

IAS 28 Long term interests in associates and joint ventures  

IAS 19 Plan amendments, curtailments or settlements   

IFRS 3,11 and IAS 12, 23 Annual Improvements to IFRS 2015 - 2017 cycle. 

 

The adoption of the amended standards and interpretations applicable to the Fund did not have any 

significant impact on these condensed interim financial statements. 

 

b) Standards issued but not yet effective  

 

Standards issued but not yet effective up to the date of issuance of the Fund’s condensed interim financial 

statements are listed below. The Fund intends to adopt these standards when they become effective. 

 
 
Standard/ 
Interpretation 

 
 
Description 

Effective from periods 
beginning on or after the 

following date 

   
Amendments to IFRS 3 Definition of business 1 January 2020 
Amendments to IAS 1 & IAS 8 Definition of material  1 January 2020 
IFRS 17 Insurance Contracts  1 January 2022 

 
8. CASH AND CASH EQUIVALENTS 
 
These comprises of bank balances held with a local Bank. 
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9. INVESTMENTS 
 
INVESTMENTS MEASURED AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS  

 

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

summarized below: 
 

  30 June 2019 (Unaudited)  

  

Industry Sector 

% of Total  

Value 

 

Cost 

 

Fair Value 

 

     

Retail Sector 38.88 6,301 5,506  

Petrochemical Industries Sector 15.86 1,842 2,246  

Transport Sector 14.60 2,587 2,068  

Mutual Fund 12.25 1,206 1,735  

Banks & Financial Services Sector 7.25 808 1,027  

Cement 6.00 719 850  

Industrial Investments 2.06 232 292  

Others 3.10 435 439  

      

 100 14,130 14,163  

     

  31 December 2018 (Audited)  

  

Industry Sector 

% of Total  

Value 

 

Cost 

 

Fair Value 

 

     

Retail Sector 38.41 8,755 7,489  

Mutual Fund 19.73 3,635 3,848  

Petrochemical Industries Sector  12.69 2,284 2,474  

Transport Sector 10.52 2,704 2,052  

Banks & Financial Services Sector 7.47 1,226 1,457  

Industrial Investments 4.69 723 916  

Others 6.49 1,222 1,264  

  ──────── ──────── ────────  

 100 20,549 19,500  

 ════════ ════════ ════════  
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10. UNITS TRANSACTIONS  
 
Transactions in units during the period are summarized as follows: 
 

 For the period 
ended 30 June 

2019 
Units’ 000 

 For the period 
ended 30 June 

2018 
Units’ 000 

    

Units at the beginning of the period (Audited) 25,330  32,484 
    

Units sold 95  49 
    
Units redeemed (7,032)  (3,039) 

    
Net decrease in units during the period (6,937)  (2,990) 
 ──────────  ────────── 
Units at the end of the period (Unaudited) 18,393  29,494 
 ══════════  ══════════ 
 
As at 30 June 2019, top 5 unitholders (30 June 2018: top 5) represented 51.66% (30 June 2018: 47.08%) 
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 (“NCBC”) Fund Manager  
AlAhli GCC Trading Equity Fund  Unitholder 

 
Management fee and other expenses  
 
The Fund is managed and administered by the Fund Manager. For these services, the Fund accrues, on 
each valuation day, a management fee, as determined by the Fund Manager, but which is no more than 
the maximum annual rate of 1.75% p.a., as set out in the Fund’s terms and conditions. 
 
The Fund Manager is also entitled to recover expenses incurred on behalf of the Fund relating to audit, 
custody, advisory, data processing and other similar charges. The maximum amount of such expenses 
that can be recovered from the Fund by the Fund Manager is restricted to 1% per annum of the Fund's net 
assets (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 2019 2018 

As at 30 
June  
2019 

As at 31 
December 

2018 
    (Unaudited) (Audited) 
      
NCBC Management fee  146 238   
      
 Expenses paid on 

behalf of the Fund 56 51 -- -- 

      
12. LAST VALUATION DAY 
 
The last valuation day of the period was 30 June 2019 (2018: 31 December 2018).  
 
13. APPROVAL OF THE  FINANCIAL STATEMENTS  
 

These condensed interim financial statements were approved by the Fund Manager on 5 Dhul Hijjah 

1440H corresponding to 6 August 2019. 
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