التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 9102
صندوق البالد لألسهم الخليجية للدخل
أ) معلومات عن الصندوق
 )0أسم صندوق االستثمار:
صندوق البالد لألسهم الخليجية للدخل

 )9أهداف وسياسات االستثمار وممارساته:



يهدف إلى تنمية رأس المال عن طريق االستثمار طويل األجل في أسهم الشركات المدرجة في االسواق الخليجية المطابقة للمعايير الشرعية و يهدف الصندوق إلى
ً
سنويا من صافي قيمة األصول بشكل نصف سنوي في اخر يوم عمل لشهر مايو وشهر نوفمبر من كل عام من األرباح
التوزيع النقدي بحد أقصى مقداره %5
المستحقة من الشركات المستثمر فيها واالرباح الرأسمالية المحققة او احدهما ،ويحق لمدير الصندوق عدم التوزيع النقدي اذا لم يتحقق أي من استالم التوزيعات من
الشركات او تحقيق االرباح الرأس مالية ،وترجع صالحية اتخاذ قرار صرف التوزيعات النقدية من عدمه لمجلس ادارة الصندوق.



المؤشر اإلرشادي للصندوق هو مؤشر األسهم الخليجية ذات التوزيعات النقدية المطابقة للمعايير الشرعية المحتسب من ِقبل ايديل ريتنق  .ويمكن الحصول على
معلومات حول أداء الصندوق مقارنة بمؤشر األداء الخاص بالصندوق في موقع مدير الصندوق على شبكة اإلنترنت.

 )7سياسة توزيع الدخل واألرباح:
ً
سنويا من صافي قيمة األصول بشكل نصف سنوي في اخر يوم عمل لشهر مايو وشهر نوفمبر من كل عام
يهدف الصندوق إلى التوزيع النقدي بحد أقصى مقداره %5
من األرباح المستحقة من الشركات المستثمر فيها واالرباح الرأسمالية المحققة او احدهما.

 )1تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل
ب) اداء الصندوق
 )0جدول مقارنة يغطي السنوات المالية الثالث:
9103

9100

9102

02,393,671

06,392,111

06,125,111

صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة في نهاية السنة المالية

1.3071

1.3011

1.0675

أعلى صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة

1.0979

1.0116

1.0091

أقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة

1.3609

1.3500

1.0001

عدد الوحدات المصدرة في نهاية السنة المالية (باألالف)

95,007

90,793

00,672,111

1.10

1.19

1.11

%7.13

9.65%

9.33%

البند
صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية السنة المالية

قيمة األرباح الموزعة
نسبة المصروفات

للمزيد من المعلومات االتصال بـ:
إدارة األصول

هاتف:

+966 11 2039888

فاكس:

+966 11 2039899

الموقع االلكترونيhttp://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement :

المقر الرئسي للبالد المالية:
هاتف:

+966 920003636

فاكس:

+966 11 2906299

ص.ب:

 011الرياض  ,00100المملكة العربية السعودية

إخالء المسؤولية
مؤشرا على األداء المستقبلي ،كما أن قيمة االستثمار في صندوق االستثمار
توضيح :نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس
ً
متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص .لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق ،نرجو االطالع على شروط و أحكام الصندوق.
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التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 9102
صندوق البالد لألسهم الخليجية للدخل
 )9سجل أداء:

*تم تأسيس الصندوق في أبريل

9101

العائد اإلجمالي لسنة واحدة ،ثالث سنوات  ,ومنذ التأسيس
البند
العائد اإلجمالي

سنة

ثالث سنوات

 5سنوات

00.9%

09.0%

-9.7%

العائد اإلجمالي لكل سنة من السنوات المالية الماضية

السنة
العائد اإلجمالي

9101

9105

9106

9103

9100

9102

-00.3%

6.6%

5.0%

9.5%

-0.1%

00.9%

جدول يوضح مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب التي تحملها صندوق االستثمار على مدار العام .ويجب ايضا اإلفصاح بشكل واضح عن إجمالي نسبة المصروفات،
ويجب اإلفصاح عن ما إذا كانت هناك أي ظروف يقرر فيها مدير الصندوق اإلعفاء من أي رسوم أو تخفيضها.
صافي القيمة

نسبة المصروفات الى متوسط صافي أصول الصندوق

3,990

0.02%

نوع الخدمات او العموالت او األتعاب
أتعاب إدارة

305,131

1.7 %

مبلغ التطهير

28,441

0.2%

مصاريف مراجع الحسابات

37,800

0.2%

مصاريف الحفظ

13,818

0.1%

مصاريف أعضاء مجلس اإلدارة

4,666

0.03%

رسوم تداول

5,250

0.03%

رسوم رقابية

7,500

0.04%

مصاريف المؤشر االسترشادي

21,658

0.1%

مصاريف القيمة المضافة

15,257

0.1%

مصاريف تعامل

39,499

0.2%

مصاريف الخدمات االدارية

2,250

0.01%

-

-

105,961

7722%

رسوم اشتراك

مصاريف أخرى
مجموع المصاريف

*لم يقم مدير الصندوق بأي تخفيض او إعفاء من أي رسوم خالل عام 9102

 ) 7إذا حدثت تغيرات جوهرية خالل الفترة وأثرت في أداء الصندوق ،يجب اإلفصاح عنها بشكل واضح.
لم يحدث أي تغيير جوهري خالل الفترة .
 ) 1اإلفصاح عن ممارسات التصويت السنوية على أن تحتوي اسم المصدر وتاريخ الجمعية العمومية وموضوع التصويت وقرار التصويت (موافق/غير موافق /االمتناع عن
التصويت)

للمزيد من المعلومات االتصال بـ:
إدارة األصول

هاتف:

+966 11 2039888

فاكس:

+966 11 2039899

الموقع االلكترونيhttp://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement :

المقر الرئسي للبالد المالية:
هاتف:

+966 920003636

فاكس:

+966 11 2906299

ص.ب:
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إخالء المسؤولية
مؤشرا على األداء المستقبلي ،كما أن قيمة االستثمار في صندوق االستثمار
توضيح :نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس
ً
متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص .لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق ،نرجو االطالع على شروط و أحكام الصندوق.
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التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 9102
صندوق البالد لألسهم الخليجية للدخل
موضوع التصويت

اسم المصدر تاريخ الجمعية

التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في  70ديسمبر  ۸۱۰۲م

امتناع

التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في  70ديسمبر ۸۱۰۲م.

امتناع

التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في  70ديسمبر  ۸۱۰۲م

امتناع

بناء على توصية لجنة المراجعة ،وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق
التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين ً
القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 9102م والربع األول من العام 9191م وتحديد أتعابه.

التصويت على قرار مجلس اإلدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية على المساهمين عن العام ۸۱۰۲م بمبلغ وقدره ( 51مليون ريال)
بواقع واحد ريال للسهم والتي تمثل ( )%۰۱من رأس المال.

امتناع

موافق

التصويت على تفويض مجلس االدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام ۸۱۰۲م وتحديد تاريخ االستحقاق

شركة الشرق

والصرف وفقا للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة وتدفقاتها

األوسط
لصناعة وإنتاج

قرار التصويت

موافق

النقدية وخططها التوسعية واالستثمارية.

16/06/2019

الورق الجمعية
العامة غير عادية

التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة التي تبدأ اعتبارا من تاريخ  01نوفمبر  ۸۱۰۲م ولمدة ثالث
سنوات ميالدية تنتهي في  07نوفمبر ۸۱۸۸م (مرفق السير الذاتية للمرشحين)

امتناع

التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها لدورة جديدة تبدأ اعتبارا من  01نوفمبر
۸۱۰۲م ولمدة ثالث سنوات ميالدية (مرفق) وأسماؤهم كما يلي(:أ) خالد صالح الخطاف (ب) وليد إبراهيم شكري (ج) مصعب

امتناع

سليمان عبدالقادر المهيدب .
التصويت على تعديل المادة ( )1من نظام الشركة األساس والمتعلقة بالمشاركة واالندماج وتملك الحصص في الشركات األخرى

امتناع

التصويت على تعديل المادة ( )۰۲من نظام الشركة األساس والمتعلق بالمركز الشاغر في المجلس

امتناع

التصويت على تعديل المادة ( )۸۱من نظام الشركة األساسي المتعلقة بصالحيات مجلس اإلدارة

امتناع

التصويت على تعديل المادة ( )۸۰من نظام الشركة األساسي المتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

امتناع

التصويت على تعديل المادة ( )۸۸من نظام الشركة األساسي المتعلقة بصالحيات رئيس مجلس اإلدارة ونائبه والعضو المنتدب
وأمين السر
التصويت على تعديل المادة ( )۰۱من نظام الشركة األساس والمتعلقة بدعوة الجمعيات
للمزيد من المعلومات االتصال بـ:
إدارة األصول

هاتف:

+966 11 2039888

فاكس:

+966 11 2039899

الموقع االلكترونيhttp://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement :

امتناع
امتناع

المقر الرئسي للبالد المالية:
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+966 920003636

فاكس:
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إخالء المسؤولية
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ً
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التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 9102
صندوق البالد لألسهم الخليجية للدخل
اسم المصدر تاريخ الجمعية

قرار التصويت

موضوع التصويت
التصويت على تعديل المادة ( )۰۲من نظام الشركة األساس والمتعلقة بتشكيل لجنة المراجعة

امتناع

التصويت على تعديل المادة ( )51من نظام الشركة األساس والمتعلقة بدعوى المسؤولية والتعويض

امتناع

التصويت على تعديل المادة ( )10من نظام الشركة األساس والمتعلقة بتقرير لجنة المراجعة

امتناع

التصويت على تعديل المادة ( )15من نظام الشركة األساس والمتعلقة بالوثائق المالية

امتناع

التصويت على تعديل المادة ( )16من نظام الشركة األساس والمتعلقة بتوزيع األرباح

امتناع

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين شركة مبكو وشركة تطوير وتشغيل المدن الصناعية المحدودة والتي للسادة عماد
عبد القادر المهيدب ،وعبداالله عبدالله أبونيان أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة غير مباشرة فيها ،مع العلم أن طبيعة التعامل
ً
م،وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي
هي إمداد شركة مبكو بالمياه المعالجة بموجب عقد بين الطرفين ينتهي في 9195

امتناع

شروط تفضيلية وقد بلغ حجم التعامالت خالل العام 9100م مبلغ وقدره  1.666.631ريال
التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين شركة مبكو والشركة المتحدة للصناعات التعدينية والتي لعضو مجلس اإلدارة
السيد /عماد عبدالقادر المهيدب ،مصلحة غير مباشرة فيها ،مع العلم أن طبيعة التعامل هي عمليات شراء منتجات شركة
شركة الشرق

ً
وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية وقد بلغ حجم
مبكو من روالت الورق بنظام طلبات الشراء المعتمدة

األوسط لصناعة

التعامالت خالل العام ۸۱۰۲م مبلغ وقدره  1.161.921ریال.

وإنتاج الورق

16/06/2019

امتناع

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين شركة مبكو وشركة مصدر لمواد البناء والتي انتهت في فبراير ۸۱۰۲م وكان

الجمعية العامة

للسادة /عماد عبدالقادر المهيدب ،مصعب سليمان عبدالقادر المهيدب أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة غير مباشرة فيها ،مع

غير عادية

ً
وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي
العلم أن طبيعة التعامالت هي شراء مواد البناء واألخشاب من فروع شركة مصدر

امتناع

شروط تفضيليه ،وقد بلغ حجم التعامالت مع شركة مصدر خالل العام  ۸۱۰۲مبلغ وقدره  05.771ريال.
التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين شركة مبكو وشركة نابكو للتغليف المتعدد (نابكو مالتي باك) فرع شركة نابكو،
والتي لعضو مجلس اإلدارة السيد /طارق المطلق ،مصلحة غير مباشرة فيها ،مع العلم أن طبيعة التعامل هي عمليات شراء
ً
وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيليه
منتجات شركة مبكو من روالت الورق بنظام طلبات الشراء المعتمدة

امتناع

وقد بلغ حجم التعامالت خالل العام ۸۱۰۲م مبلغ وقدره  9.369.650ریال.
التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين شركة مبكو والشركة الشرقية لصناعة الكرتون (أيسترن باك) فرع شركة نابكو
الوطنية ،والتي لعضو مجلس اإلدارة السيد /طارق المطلق ،مصلحة غير مباشرة فيها ،مع العلم أن طبيعة التعامل هي
ً
وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي
عمليات شراء منتجات شركة مبكو من روالت الورق بنظام طلبات الشراء المعتمدة

امتناع

شروط تفضيلية ،وقد بلغ حجم التعامالت خالل العام ۸۱۰۲م مبلغ وقدره  9.716.151ريال.
التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين شركة مبكو وشركة نابكو للتغليف المتعدد (نابكو مالتي باك) فرع شركة نابكو
الوطنية ،والتي لعضو مجلس اإلدارة السيد /طارق المطلق ،مصلحة غير مباشرة فيها ،مع العلم أن طبيعة التعامل هي
ً
وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط
عمليات شراء منتجات شركة مالتي باك بنظام طلبات الشراء المعتمدة

امتناع

تفضيليه وقد بلغ حجم التعامالت خالل العام ۸۱۰۲م مبلغ وقدره  070,507ریال.
التصويت على تعديل الئحة سياسات ومعايير العضوية في مجلس اإلدارة.
للمزيد من المعلومات االتصال بـ:
إدارة األصول

هاتف:

+966 11 2039888

فاكس:

+966 11 2039899

الموقع االلكترونيhttp://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement :

امتناع

المقر الرئسي للبالد المالية:
هاتف:

+966 920003636

فاكس:

+966 11 2906299

ص.ب:
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إخالء المسؤولية
مؤشرا على األداء المستقبلي ،كما أن قيمة االستثمار في صندوق االستثمار
توضيح :نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس
ً
متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص .لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق ،نرجو االطالع على شروط و أحكام الصندوق.
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التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 9102
صندوق البالد لألسهم الخليجية للدخل
 )5تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي على أن يحتوي – على سبيل المثال ال الحصر – الموضوعات التي تمت مناقشتها والقرارات الصدرة عن ذلك بما
في ذلك أداء الصندوق وتحقيق الصندوق ألهدافه.
تم عقد اجتماعين عن  9102وعقد االجتماع االول في تاريخ 97يونيو عام  9102كما عقد االجتماع الثاني في تاريخ  71ديسمبر من العام نفسه وكان ابرز ما تم النقاش حولة
كالتالي :



مستجدات االسواق المحلية واالقليمية والعالمية



أداء الصناديق



الموافقة على مقدم خدمات الصندوق االدارية



تقييم مجلس االدارة

ج) مدير الصندوق
 )0اسم وعنوان مدير الصندوق:
شركة البالد لإلستثمار "البالد المالية"
 0069طريق الملك فهد الفرعي  -العليا
وحدة رقم 99
الرياض 7310-09707
المملكة العربية السعودية
هاتف291117676 :
فاكس+266 00 921 6922 :
موقع االنترنتwww.albilad-capital.com :

 )9اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن و /أو مستشار االستثمار (إن وجد):
ال يوجد

للمزيد من المعلومات االتصال بـ:
إدارة األصول

هاتف:

+966 11 2039888

فاكس:

+966 11 2039899

الموقع االلكترونيhttp://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement :

المقر الرئسي للبالد المالية:
هاتف:

+966 920003636

فاكس:

+966 11 2906299

ص.ب:

 011الرياض  ,00100المملكة العربية السعودية

إخالء المسؤولية
مؤشرا على األداء المستقبلي ،كما أن قيمة االستثمار في صندوق االستثمار
توضيح :نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس
ً
متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص .لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق ،نرجو االطالع على شروط و أحكام الصندوق.
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التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 9102
صندوق البالد لألسهم الخليجية للدخل
 )7مراجعة ألنشطة االستثمار خالل الفترة:
تم االستثمار في جميع الشركات والقطاعات المتوافقة مع المعايير الشرعية للبالد المالية والمتماشية مع أهداف الصندوق من خالل التركيز على الشركات ذات العوائد التي
تحقق التوزيعات المناسبة للعمالء في األسواق الخليجية للسنوات الخمس الماضية .وتم االستثمار في االكتتابات األولية في الصندوق خالل عام .9102

 )1تقرير عن أداء صندوق االستثمار خالل الفترة
كان أداء الصندوق خالل الفترة أفضل من أداء المؤشر االرشادي بفارق ( %7.0بعد توزيع االرباح بنسبة  %1.6من صا في قيمة اصول الصندوق)  .حيث حقق الصندوق
ارتفاع بنسبة  %00.9بينما حقق المؤشر االرشادي ارتفاع بنسبة %3.1

 )5تفاصيل أي تغيرات حدثت على شروط وأحكام ومذكرة المعلومات أو مستندات الصندوق خالل عام 9102



تم تغيير اسم الصندوق إلى صندوق البالد لألسهم الخليجية للدخل



تم التغيير في سياسات االستثمار وممارساته بإضافة إمكانية االستثمار في الصناديق العقارية المتداولة وصناديق المؤشرات



تم التغيير بأهداف الصندوق بإضافة إمكانية استثمار الصندوق في السوق الموازي "نمو" وأسهم بنك البالد



حذف بعض النقاط من التعامالت

واالسواق الخليجية الموازية.



تم اضافة بند جديد في التقويم والتسعير بشطب األسهم المعلقة



تحديث مذكرة المعلومات /ملخص المعلومات الرئيسة للصندوق



تم اضافة رسوم الخدمات االدارية



تم تغيير في عضوية مجلس إدارة الصندوق بسبب استقالة عضو مجلس اإلدارة -فيصل محسن األنسي (عضو غير مستقل )تعيين عضو مجلس اإلدارة األستاذ هيثم
سليمان السحيمي (عضو غير مستقل).

للمزيد من المعلومات االتصال بـ:
إدارة األصول

هاتف:

+966 11 2039888

فاكس:

+966 11 2039899

الموقع االلكترونيhttp://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement :

المقر الرئسي للبالد المالية:
هاتف:

+966 920003636

فاكس:

+966 11 2906299

ص.ب:

 011الرياض  ,00100المملكة العربية السعودية

إخالء المسؤولية
مؤشرا على األداء المستقبلي ،كما أن قيمة االستثمار في صندوق االستثمار
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التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 9102
صندوق البالد لألسهم الخليجية للدخل
 ) 6أي معلومة أخرى من شانها أن تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافية بشأن أنشطة الصندوق خالل الفترة:
ال يوجد

 ) 3اذا كان صندوق االستثمار يستثمر بشكل كبير في صناديق استثمار أخرى ،يجب اإلفصاح عن نسبة رسوم اإلدارة المحتسبة على الصندوق نفسه
والصناديق التي يستثمر فيها الصندوق:
ال يوجد

 ) 0بيان حول العموالت الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة ،مبينا بشكل واضح ماهيتها وطريقة االستفادة منها:
ال يوجد

 )2أي بيانات ومعلومات أخرى أوجبت الالئحة تضمينها بهذا التقرير:
* يمتلك مدير الصندوق ما مجموعه  5,111,111.11وحدة في الصندوق وتمثل ما نسبته  %96.7من صافي أصول الصندوق .
* مخالفات قيود االستثمار

الصندوق

التاريخ

نوع المخالفة

7/03/9102-7/90/9102

صندوق البالد لألسهم الخليجية
للدخل

1/0/9102

السبب

المدة الزمنية لمعالجه المخالفة

ارتفاع سعر السهم أدى إلى
قيود االستثمار المادة 10

زيادة نسبة تركزه في الصندوق

تم معالجة المخالفات خالل المدة النظامية

مما أدى إلى تجاوز قيود

وفق الئحة صناديق االستثمار

االستثمار

للمزيد من المعلومات االتصال بـ:
إدارة األصول

هاتف:

+966 11 2039888

فاكس:

+966 11 2039899

الموقع االلكترونيhttp://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement :

المقر الرئسي للبالد المالية:
هاتف:

+966 920003636

فاكس:

+966 11 2906299

ص.ب:
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إخالء المسؤولية
مؤشرا على األداء المستقبلي ،كما أن قيمة االستثمار في صندوق االستثمار
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التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 9102
صندوق البالد لألسهم الخليجية للدخل

د) أمين الحفظ
 )0اسم وعنوان أمين الحفظ:
شركة الرياض المالية  ،.سجل تجاري رقم  , 0101972971تعمل بموجب ترخيص من هيئة السوق المالية برقم ()13131-73
الرياض 6335 ،شارع التخصصي – العليا .الرياض  ،7309-09770المملكة العربية السعودية.
ص.ب  90006الرمز البريدي00135 :
هاتف 1065020 / 1065066 00 266+ :
فاكس+ 266001065052 :
الموقع اإللكترونيwww.riyadcapital.com :

 )9وصف موجز لواجباته ومسؤولياته:



يعد أمين الحفظ مسؤوال عن التزاماته وفقا ألحكام الئحة صناديق االستثمار ،سواء أأدى مسؤولياته بشكل مباشر أم كلف بها طرفا ثالثا بموجب أحكام الئحة صناديق
االستثمار والئحة األشخاص المرخص لهم .ويعد أمين الحفظ مسؤوال تجاه مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتياله او اهماله أو
سوء تصرفه أو تقصيره المتعمد.



يعد أمين الحفظ مسؤوال عن حفظ اصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكي الوحدات ،وهو مسؤول كذلك عن اتخاذ جميع االجراءات اإلدارية الالزمة فيما يتعلق بحفظ
أصول الصندوق.



تعد أصول الصندوق مملوكه لمالكي وحدات الصندوق مجتمعين ،وال يجوز ان يكون لمدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو امين الحفظ أو أمين الحفظ من
الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع أي مصلحه في أصول الصندوق أو أي مطالبه فيها ،اال اذا كان مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو امين الحفظ أو أمين
الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع مالكا لوحدات الصندوق ،وذلك في حدود ملكيته ،أو كان مسموحا بهذه المطالبات بموجب أحكام الئحة صناديق
االستثمار وأن يكون أفصح عنها في الشروط واالحكام.



باستثناء وحدات الصندوق المملوكة لمدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو امين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع ،وفي حدود ما
يملكه المدين ،ال يجوز أن يكون لدائني مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو امين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع أي حق في
أي مطاليه أو مستحقات في أموال الصندوق أو أصوله.

للمزيد من المعلومات االتصال بـ:
إدارة األصول

هاتف:

+966 11 2039888

فاكس:

+966 11 2039899

الموقع االلكترونيhttp://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement :

المقر الرئسي للبالد المالية:
هاتف:

+966 920003636

فاكس:

+966 11 2906299

ص.ب:

 011الرياض  ,00100المملكة العربية السعودية

إخالء المسؤولية
مؤشرا على األداء المستقبلي ،كما أن قيمة االستثمار في صندوق االستثمار
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التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 9102
صندوق البالد لألسهم الخليجية للدخل
 )7بيان مبني على رأيه حول ما إذا كان مدير الصندوق قد قام باالتي:
اليتطلب من أمين الحفظ ابداء رايه فيما يتعلق بإصدار ونقل واسترداد الوحدات  ،وتقويم وحساب سعر الوحدات ،باألضافة إلى مخالفة قيود وحدود االستثمار وصالحيات
االقتراض المعمول بها في الئحة صناديق االستثمار.

هـ) المحاسب القانوني:
 )0اسم وعنوان المحاسب القانوني:
برايس وترهاوس كوبرز ”“pwc
ص.ب 0909 .الرياض  00109المملكة العربية السعودية
هاتف+266 00 900 1111 :
موقع االنترنتwww.pwc.com :

 )9بيان حول ما إذا كان المحاسب القانوني يرى:



أن القوائم المالية أعدت وروجعت وفقا لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.



أن القوائم المالية تقدم صورة صحيحة وعادلة لصافي الدخل وصافي األرباح والخسائر ألصول صندوق األستثمار عن السنة المالية ل  9102لتلك القوائم



أن القوائم المالية تقدم صورة صحيحة وعادلة للمركز المالي لصندوق االستثمار في نهاية السنة المالية 9102

و) القوائم

المالية:

تم اعداد القوائم المالية لفترة المحاسبة السنوية لصندوق االستثمار وفقا للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين( .مرفق القوائم المالية).

للمزيد من المعلومات االتصال بـ:
إدارة األصول

هاتف:

+966 11 2039888

فاكس:

+966 11 2039899

الموقع االلكترونيhttp://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement :

المقر الرئسي للبالد المالية:
هاتف:

+966 920003636

فاكس:

+966 11 2906299

ص.ب:
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إخالء المسؤولية
مؤشرا على األداء المستقبلي ،كما أن قيمة االستثمار في صندوق االستثمار
توضيح :نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس
ً
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صندوق البالد لألسهم اخلليجية للدخل
]سابقا صندوق إمثار اخلليجي[
)صندوق مشاركة مفتوح مدار من قبل شركة البالد لالستثمار)
القوائم املالية
للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2019
وتقرير املراجع املستقل حلاملي الوحدات

صندوق البالد لألسهم اخلليجية للدخل
(سابقا صندوق إمثار اخلليجي)
القوائم املالية

للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2019
الفهرس

الصفحـة

تقرير املراجع املستقل

3-1

قائمة املركز املايل

4

قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر

5

قائمة التغريات يف حقوق امللكية العائدة إىل حاملي الوحدات

6

قائمة التدفقات النقدية

7

إيضاحات حول القوائم املالية

23 - 8

تقرير املراجع املستقل إىل حاملي الوحدات ومدير صندوق البالد لألسهم اخلليجية للدخل (سابقا
صندوق إمثار اخلليجي)
رأينا
يف رأينا ،أن القوائم املالية تظهر بصورة عادلة ،من مجيع النواحي اجلوهرية ،املركز املايل لصندوق البالد لألسهم
اخلليجية للدخل (سابقا صندوق إمثار اخلليجي) ("الصندوق") كما يف  31ديسمرب  2019وأدائه املايل
وتدفقاته النقدية للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقا للمعايري الدولية للتقرير املايل املعتمدة يف اململكة العربية
السعودية واملعايري واإلصدارات األخرى الصادرة عن اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني.
ما قمنا مبراجعته
تتألف القوائم املالية للصندوق مما يلي:
•
•
•
•
•

قائمة املركز املايل كما يف  31ديسمرب .2019
قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ.
قائمة التغريات يف حقوق امللكية العائدة إىل حاملي الوحدات للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ.
قائمة التدفقات النقدية للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ.
إيضاحات حول القوائم املالية ،اليت تتضمن ملخص للسياسات احملاسبية اهلامة.

أساس الرأي
لقد قمنا مبراجعتنا وفقا ملعايري املراجعة الدولية املعتمدة يف اململكة العربية السعودية .إن مسؤوليتنا مبوجب هذه
املعايري مت توضيحها ابلتفصيل يف تقريران ضمن قسم مسؤوليات املراجع حول مراجعة القوائم املالية.
نعتقد أن أدلة املراجعة اليت مت احلصول عليها كافية ومناسبة كأساس إلبداء رأينا.
االستقاللية
إننا مستقلون عن الصندوق وفقا لقواعد سلوك وآداب املهنة املعتمدة يف اململكة العربية السعودية املتعلقة
مبراجعتنا للقوائم املالية ،كما التزمنا مبسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا هلذه القواعد.
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تقرير املراجع املستقل إىل حاملي الوحدات ومدير صندوق البالد لألسهم اخلليجية للدخل (سابقا
صندوق إمثار اخلليجي) (تتمة)
مسؤوليات مدير الصندوق واملكلفني ابحلوكمة عن القوائم املالية
إن مدير الصندوق مسؤول عن اإلعداد والعرض العادل للقوائم املالية وفقا للمعايري الدولية للتقرير املايل املعتمدة
يف اململكة العربية السعودية واملعايري واإلصدارات األخرى الصادرة عن اهليئة السعودية للمحاسبيني القانونيني
واألحكام اليت تنطبق من الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق املالية وشروط وأحكام الصندوق،
وعن نظام الرقابة الداخلية الذي يراه مدير الصندوق ضروراي ليتمكن من إعداد قوائم مالية خالية من التحريفات
اجلوهرية ،سواء كانت انجتة عن غش أو خطأ.
عند إعداد القوائم املالية ،فإن مدير الصندوق مسؤول عن تقييم قدرة الصندوق على االستمرار يف أعماله
واإلفصاح  -عند الضرورة  -عن األمور املتعلقة ابالستمرارية ،واستخدام مبدأ االستمرارية احملاسيب ما مل ين ِو
مدير الصندوق بتصفية الصندوق أو وقف عملياته ،أو عدم وجود بديل حقيقي خبالف ذلك.
إن جملس إدارة الصندوق مسؤول عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير املالية للصندوق.
مسؤوليات املراجع حول مراجعة القوائم املالية
تتمثل أهدافنا يف احلصول على أتكيد معقول حول ما إذا كانت القوائم املالية ككل خالية من التحريفات
اجلوهرية ،سواء كانت انجتة عن غش أو خطأ ،وإصدار تقرير املراجع الذي يتضمن رأينا .يُعد التأكيد املعقول
مستوى عال من التأكيد ،إال أنه ليس ضماان أن املراجعة اليت مت القيام هبا وفقا ملعايري املراجعة الدولية املعتمدة
يف اململكة العربية السعودية ،ستكشف دائما عن حتريف جوهري عند وجوده .ميكن أن تنتج التحريفات عن
غش أو خطأ ،وتُ َعد جوهرية ،مبفردها أو يف جمموعها ،إذا كان من املعقول توقع أتثريها على القرارات
االقتصادية اليت يتخذها املستخدمون بناء على هذه القوائم املالية.
ويف إطار عملية املراجعة اليت مت القيام هبا وفقا ملعايري املراجعة الدولية املعتمدة يف اململكة العربية السعودية ،فإننا
منارس احلكم املهين وحنافظ على الشك املهين خالل عملية املراجعة .كما نقوم أيضا مبا يلي:
•

•

•

حتديد وتقييم خماطر وجود حتريفات جوهرية يف القوائم املالية ،سواء كانت انجتة عن غش أو خطأ،
وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة ملواجهة هذه املخاطر ،واحلصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفري
أساس إلبداء رأينا .ويُعد خطر عدم اكتشاف حتريف جوهري انتج عن غش أعلى من اخلطر الناتج عن
اخلطأ نظرا ألن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو جتاوز نظام
الرقابة الداخلية.
احلصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة ابملراجعة من أجل تصميم إجراءات مراجعة مالئمة
للظروف ،وليس لغرض إبداء رأي حول فاعلية الرقابة الداخلية ملدير الصندوق.
تقييم مدى مالئمة السياسات احملاسبية املستخدمة ،ومدى معقولية التقديرات احملاسبية واإلفصاحات ذات
العالقة اليت قام هبا مدير الصندوق.
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تقرير املراجع املستقل إىل حاملي الوحدات ومدير صندوق البالد لألسهم اخلليجية للدخل (سابقا
صندوق إمثار اخلليجي) (تتمة)
مسؤوليات املراجع حول مراجعة القوائم املالية (تتمة)
•

•

استنتاج مدى مالءمة استخدام مدير الصندوق ملبدأ االستمرارية احملاسيب ،وبناء إىل أدلة املراجعة اليت مت
احلصول عليها ،حتديد ما إذا كان هناك عدم أتكد جوهري يتعلق أبحداث أو ظروف قد تشري إىل وجود
شك كبري حول قدرة الصندوق على االستمرار يف أعماله .وإذا توصلنا إىل وجود عدم أتكد جوهري،
جيب علينا لفت االنتباه يف تقريران إىل اإلفصاحات ذات العالقة يف القوائم املالية ،أو تعديل رأينا إذا كانت
تلك اإلفصاحات غري كافية .تستند استنتاجاتنا إىل أدلة املراجعة اليت مت احلصول عليها حىت اتريخ تقريران.
ومع ذلك ،فإن األحداث أو الظروف املستقبلية قد تؤدي إىل عدم استمرار الصندوق يف أعماله.
تقييم العرض العام وهيكل وحمتوى القوائم املالية ،مبا يف ذلك اإلفصاحات ،وحتديد ما إذا كانت القوائم
املالية متثل املعامالت واألحداث ذات العالقة بطريقة العرض العادل.

نقوم إببالغ املكلفني ابحلوكمة فيما يتعلق ،من بني أمور أخرى ،ابلنطاق والتوقيت املخطط للمراجعة ونتائج
املراجعة اجلوهرية ،مبا يف ذلك أي أوجه قصور هامة يف نظام الرقابة الداخلية اليت مت اكتشافها خالل مراجعتنا.
برايس وترهاوس كوبرز

___________
بدر إبراهيم بن حمارب
ترخيص رقم 471
 12شعبان 1441ه
( 5إبريل )2020
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صندوق البالد لألسهم اخلليجية للدخل
(سابقا صندوق إمثار اخلليجي)
قائمة املركز املايل
(مجيع املبالغ آبالف الرايالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

املوجودات
نقد وما يعادله
االستثمارات احملتفظ هبا ابلقيمة العادلة من خالل
قائمة الدخل
توزيعات أرابح مدينة

كما يف 31
ديسمرب 2019

كما يف 31
ديسمرب 2018

3

585

117

4

15.554
40

16.661
9

16.179

16.787

إيضاح

جمموع املوجودات
املطلوابت

()2
()82

()58

جمموع املطلوابت

()84

()58

حقوق امللكية العائدة إىل حاملي الوحدات

16.095

16.729

الوحدات املصدرة ابآلالف

18.639

21.328

حقوق امللكية للوحدة ابلرايل السعودي

0/8635

0/7844

أتعاب إدارة مستحقة
مستحقات ومطلوابت أخرى

7

تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم  1إىل رقم  10جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية.
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صندوق البالد لألسهم اخلليجية للدخل
(سابقا صندوق إمثار اخلليجي)
قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر
(مجيع املبالغ آبالف الرايالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
إيضاح

الدخل

دخل من توزيعات األرابح ،صايف
صايف أرابح القيمة العادلة غري احملققة على إعادة قياس
االستثمارات احملتفظ هبا ابلقيمة العادلة من خالل قائمة
الدخل
أرابح(/خسائر) حمققة من بيع استثمارات حمتفظ هبا
ابلقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
جمموع الدخل
مصاريف

للسنة املنتهية يف 31ديسمرب
2018
2019
771

841

1.160

347

885

()83

2.816

1.105

()322
()100
()422

()353
()89
()442

صايف الدخل للسنة
الدخل الشامل اآلخر للسنة

2.394
-

663
-

جمموع الدخل الشامل للسنة

2.394

663

7

أتعاب إدارة
مصاريف أخرى
جمموع املصاريف

تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم  1إىل رقم  10جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية.
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صندوق البالد لألسهم اخلليجية للدخل
(سابقا صندوق إمثار اخلليجي)
قائمة التغريات يف حقوق امللكية العائدة إىل حاملي الوحدات
(مجيع املبالغ آبالف الرايالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
للسنة املنتهية يف 31ديسمرب
2018
2019
حقوق امللكية يف بداية السنة
جمموع الدخل الشامل للسنة

16.729
2.394

التغريات من معامالت الوحدات
متحصالت من إصدار وحدات
مدفوعات مقابل وحدات مسرتدة
توزيعات األرابح
حقوق امللكية يف هناية السنة

19.728
663

378
()2.654
()2.276
()752

26
()3.117
()3.091
()571

16.095

16.729

للسنة املنتهية يف 31ديسمرب
2018
الوحدات
ابآلالف

2019
الوحدات
ابآلالف
الوحدات يف بداية السنة
الوحدات املباعة
الوحدات املسرتدة

21.328
448
()3.137

25.183
34
()3.889

صايف التغري يف الوحدات

()2.689

()3.855

الوحدات هناية السنة

18.639

21.328

تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم  1إىل رقم  10جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية.
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صندوق البالد لألسهم اخلليجية للدخل
(سابقا صندوق إمثار اخلليجي)
قائمة التدفقات النقدية
(مجيع املبالغ آبالف الرايالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
إيضاح

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:
صايف الدخل للسنة
تعديالت ل :
 دخل من توزيعات األرابح ،صايف أرابح القيمة العادلة غري حمققة على إعادة قياساالستثمارات احملتفظ هبا من خالل قائمة الدخل

للسنة املنتهية يف 31ديسمرب
2018
2019
2.394

663

()771

()841

صايف التغريات يف املوجودات واملطلوابت التشغيلية:
استثمارات حمتفظ هبا ابلقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
ذمم مدينة مقابل بيع استثمارات من خالل قائمة الدخل
أتعاب إدارة مستحقة
مستحقات ومطلوابت أخرى
التدفقات النقدية من العمليات

()1.160
463

()347
()525

2.267
2
24
2.293

3.390
51
()88
29
2.857

توزيعات أرابح مستلمة ،صايف

740

853

صايف النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

3.496

3.710

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:
توزيعات أرابح
متحصالت من إصدار وحدات
مدفوعات مقابل وحدات مسرتدة

()752
378
()2.654

()571
26
()3.117

()3.028

()3.662

صايف النقد املستخدم يف األنشطة التمويلية
صايف التغري يف النقد وما يعادله
النقد وما يعادله كما يف بداية السنة

3

468
117

48
69

النقد وما يعادله كما يف هناية السنة

3

585

117

تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم  1إىل رقم  10جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية.
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صندوق البالد لألسهم اخلليجية للدخل
(سابقا صندوق إمثار اخلليجي)
إيضاحات حول القوائم املالية
للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2019
(مجيع املبالغ آبالف الرايالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 -1الوضع القانوين واألنشطة الرئيسية
إن صندوق البالد لألسهم اخلليجية للدخل (سابقا صندوق إمثار اخلليجي) ("الصندوق") هو
صندوق استثماري غري حمدد املدة تتم إدارته من قبل شركة البالد لالستثمار ("مدير الصندوق")
وهي شركة اتبعة لبنك البالد ("البنك") لصاحل حاملي وحدات الصندوق ("حاملي الوحدات").
ويهدف الصندوق إىل تنمية رأس املال عن طريق االستثمار طويل األجل يف أسهم الشركات املدرجة
يف األسواق اخلليجية املطابقة للمعايري العاملية لغرض حتقيق أرابح رأمسالية .كما يهدف الصندوق إىل
توزيع أرابح تصل اىل  ٪5من قيمة صايف موجوداته بشكل نصف سنوي يف أخر يوم عمل من
شهري مايو ونوفمرب.
اعتبارا من  20أكتوبر  ،2019مت تغيري اسم الصندوق من "صندوق إمثار اخلليجي" إىل "صندوق
البالد لألسهم اخلليجية للدخل".
وعند التعامل مع حاملي الوحدات ،يعترب مدير الصندوق أن الصندوق مبثابة وحدة حماسبية
مستقلة ،وعليه يقوم إبعداد قوائم مالية منفصلة للصندوق .إضافة لذلك ،يعترب حاملو الوحدات
مالكا مستفيدين من موجودات الصندوق .إن إدارة الصندوق هي مسؤولية مدير الصندوق.
الرايض املالية هي أمني الصندوق
خيضع الصندوق ألحكام الئحة صناديق االستثمار ("الالئحة") الصادرة عن هيئة السوق املالية
بتاريخ  3ذي احلجة 1427ه (املوافق  24ديسمرب  )2006بصيغتها املعدلة بقرار جملس إدارة
هيئة السوق املالية يف  16شعبان 1437ه (املوافق  23مايو .)2016
 -2ملخص السياسات احملاسبية اهلامة
إن السياسات احملاسبية الرئيسية املطبقة يف إعداد هذه القوائم املالية مت إدراجها أدانه .لقد مت تطبيق
هذه السياسات بشكل منتظم على مجيع الفرتات املعروضة ،ما مل يذكر غري ذلك
 1-2أسس اإلعداد
مت إعداد هذه القوائم املالية للصندوق وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية املعتمدة يف اململكة العربية
السعودية وغريها من املعايري واإلصدارات األخرى الصادرة عن اهليئة السعودية للمحاسبني
القانونيني.
مت إعداد القوائم املالية وفقا ملبدأ التكلفة التارخيية ،ابستثناء إعادة تقييم االستثمارات احملتفظ هبا
ابلقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.
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صندوق البالد لألسهم اخلليجية للدخل
(سابقا صندوق إمثار اخلليجي)
إيضاحات حول القوائم املالية
للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2019
(مجيع املبالغ آبالف الرايالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
ليس للصندوق دورة تشغيلية ميكن تعريفها بوضوح ولذلك ال يتم عرض املوجودات واملطلوابت
املتداولة وغري املتداولة بشكل منفصل يف قائمة املركز املايل .وعوضا عن ذلك ،تعرض املوجودات
واملطلوابت حسب ترتيب السيولة.
ميكن للصندوق استعادة أو تسوية مجيع موجوداته ومطلوابته خالل  12شهرا من اتريخ التقرير.
 2-2التقديرات واألحكام احملاسبية اهلامة
يتطلب إعداد القوائم املالية أن تقوم اإلدارة إببداء آرائها وتقديراهتا وافرتاضاهتا اليت تؤثر على تطبيق
السياسات احملاسبية واملبالغ املسجلة للموجودات واملطلوابت والدخل واملصاريف .وقد ختتلف
النتائج الفعلية عن هذه التقديرات .تتم مراجعة التقديرات واالفرتاضات األساسية بصورة مستمرة.
ويتم االعرتاف مبراجعات التقديرات احملاسبية يف السنة اليت يتم فيها تعديل التقديرات ويف أي
سنوات مستقبلية تتأثر هبا .مل يتم استخدام أي أحكام جوهرية أو افرتاضات هامة يف أعداد هذه
القوائم املالية.
 3-2التغيريات يف السياسة احملاسبية واإلفصاحات
معايري أو تعديالت جديدة مت اعتمادها من قبل الصندوق
مت نشر معيار حماسيب جديد وهو ساري املفعول للفرتات السنوية اليت تبدأ يف أو بعد  1يناير
 .2019فيما يلي تقييم اإلدارة لتأثري هذا املعيار اجلديد:
املعيار الدويل للتقرير املايل رقم  - 16عقود اإلجيار
يؤثر املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم  16بشكل رئيسي على حماسبة املستأجرين وينتج عنه
االعرتاف جبميع عقود اإلجيار تقريبا يف قائمة املركز املايل .يزيل املعيار التفريق احلايل بني عقود إجيار
التشغيل والتمويل ويتطلب االعرتاف ابألصل (احلق يف استخدام البند املؤجر) وااللتزام املايل بدفع
اإلجيارات جلميع عقود اإلجيار تقريبا .يوجد استثناء اختياري لعقود اإلجيار قصرية األجل وذات
القيمة املنخفضة.
مت إجراء تقييم آلاثر تطبيق املعيار اجلديد على القوائم املالية للصندوق ،وابلنظر إىل أن الصندوق ال
يتعامل يف عقود اإلجيار ،مل يتم حتديد أي أتثري.
معايري أو تعديالت جديدة غري سارية املفعول ومل يتم تطبيقها مبكرا من قبل الصندوق
مت نشر بعض املعايري احملاسبية والتعديالت اجلديدة على املعايري والتفسريات احملاسبية اليت تسري
على الفرتات السنوية اليت تبدأ يف أو بعد  1يناير  2020ولكن مل يتم اعتمادها مبكرا من قبل
الصندوق .ال يتوقع أن يكون هلذه املعايري أتثري جوهري على القوائم املالية للصندوق.
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صندوق البالد لألسهم اخلليجية للدخل
(سابقا صندوق إمثار اخلليجي)
إيضاحات حول القوائم املالية
للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2019
(مجيع املبالغ آبالف الرايالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 4-2العملة الوظيفية وعملة العرض
تقاس البنود املتضمنة يف القوائم املالية ابستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسية اليت يعمل فيها
الصندوق ("العملة الوظيفية") .تعرض هذه القوائم املالية ابلرايل السعودي ،وهو العملة الوظيفية
وعملة العرض للصندوق .إن مجيع املعلومات املالية املعروضة ابلرايل السعودي مت تقريبها ألقرب
ألف الرايل السعودي.
يتم حتويل العمليات اليت تتم ابلعملة األجنبية للرايل السعودي على أساس سعر الصرف السائد يف
اتريخ العملية .يتم حتويل املوجودات واملطلوابت للرايل السعودي على أساس سعر الصرف السائد
بتاريخ التقرير .أرابح وخسائر العمالت األجنبية الناجتة حتويل املوجودات واملطلوابت النقدية بسعر
الصرف السائد بتاريخ التقرير ومن تسويه العمليات يتم تضمينها يف قائمة الدخل.
 5-2النقد وما يعادله
للسنة املنتهية يف  31ديسمرب  ،2019ألغراض قائمة التدفقات النقدية ،يتكون النقد وما يعادله
من الرصيد لدى بنك البالد والرصيد احملتفظ به يف حساب أمني حفظ الصندوق الرايض املالية .يتم
قياس النقد وما يعادله ابلتكلفة املطفأة يف قائمة املركز املايل.
للسنة املنتهية يف  31ديسمرب  ،2018ألغراض قائمة التدفقات النقدية ،يتكون النقد وما يعادله
من الرصيد لدى بنك البالد والرصيد احملتفظ به يف حساب أمني حفظ الصندوق الرايض املالية
واألرصدة احملتفظ هبا يف حساب وسيط مع الكويت وشركة الشرق األوسط املالية لالستثمار.
يتم قياس النقد وما يعادله ابلتكلفة املطفأة يف قائمة املركز املايل.
 6-2األدوات املالية
يتم االعرتاف ابألدوات املالية يف الوقت الذي يصبح فيه الصندوق طرفا يف األحكام التعاقدية
لألداة.
يتم االعرتاف أوليا بكافة املوجودات واملطلوابت املالية األخرى بتاريخ التداول الذي يصبح فيه
الصندوق طرفا يف األحكام التعاقدية لألداة املالية.
 1-6-2طرق القياس

االعرتاف والقياس األويل
يتم االعرتاف ابألدوات املالية يف الوقت الذي يصبح فيه الصندوق طرفا يف األحكام التعاقدية لألداة
أي اتريخ التداول.
- 10 -
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(سابقا صندوق إمثار اخلليجي)
إيضاحات حول القوائم املالية
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(مجيع املبالغ آبالف الرايالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
عند االعرتاف املبدئي ،يقيس الصندوق األصل املايل أو االلتزام املايل بقيمته العادلة مضافا إليه أو
انقصا منه ،يف حال مل يكن األصل أو االلتزام املايل ابلقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل،
تكاليف املعاملة اإلضافية واملتعلقة مباشرة ابقتناء أو إصدار األصل أو االلتزام املايل كاألتعاب أو
العموالت .ويتم حتميل تكاليف معاملة املوجودات واملطلوابت املالية املدرجة ابلقيمة العادلة من
خالل قائمة الدخل ضمن املصاريف يف قائمة الدخل .يتم إثبات خمصص اخلسارة االئتمانية املتوقعة
للموجودات املالية املقاسة ابلتكلفة املطفأة مباشرة بعد اإلثبات املبدئي ،األمر الذي يؤدي إىل
خسارة اخنفاض يتم إثباهتا يف قائمة الدخل ( /اخلسارة) عندما يكون األصل قد نشأ حديثا.
 2-6-2تصنيف وقياس األدوات املالية
يصنف الصندوق أدوات حقوق امللكية ابلقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل واملوجودات املالية
األخرى ابلتكلفة املطفأة .فيما يلي متطلبات التصنيف حلقوق امللكية وأدوات الدين:
أدوات حقوق امللكية
تعرف أدوات حقوق امللكية بكوهنا األدوات اليت تستويف مفهوم حقوق امللكية من وجهة نظر
املصدر ،أي األدوات اليت ال تشمل التزاما تعاقداي ابلدفع ،وبدليل وجود فائدة متبقية يف حقوق
ملكية املصدر.
يصنف الصندوق استثماراته ابلقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل .يقوم الصندوق الحقا بقياس
كافة استثمارات حقوق امللكية ابلقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ،ابستثناء ،يف حال اختيار
مدير الصندوق عند االعرتاف املبدئي ،يتم تصنيف استثمار حقوق امللكية غري قابل لإللغاء ابلقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر .تتمثل سياسة الصندوق يف حتديد استثمارات حقوق
امللكية ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عندما يتم االحتفاظ بتلك االستثمارات
ألغراض أخرى غري املتاجرة .وعند استخدام هذا االختيار ،يتم االعرتاف ابألرابح واخلسائر ابلقيمة
العادلة يف الدخل الشامل اآلخر وال يتم تصنيفها الحقا لقائمة الدخل ،وحيدث ذلك أيضا عند
االستبعاد .ال يتم تسجيل خسائر االخنفاض يف القيمة (وعكس خسائر االخنفاض يف القيمة)
بصورة منفصلة عن التغريات األخرى يف القيمة العادلة .يتم االستمرار ابالعرتاف بتوزيعات األرابح،
عندما متثل عائدا على هذه االستثمارات ،يف قائمة الدخل عند وجود حق للصندوق ابستالم تلك
التوزيعات.
يتم االعرتاف ارابح  /خسائر إعادة تقييم االستثمارات احملتفظ هبا ابلقيمة العادلة من خالل قائمة
الدخل الالحقة غري احملققة يف قائمة الدخل.
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أدوات الدين
تعرف أدوات الدين بكوهنا األدوات اليت تستويف مفهوم االلتزام املايل من وجهة نظر املصدر.
يعتمد التصنيف أو القياس الالحق ألدوات الدين على:
•
•

منوذج األعمال املطبق من قبل الصندوق يف إدارة املوجودات؛
ُ
التدفقات النقدية للموجودات.
خصائص

بناء على منوذج االعمال وخصائص التدفقات النقدية ،ميكن تصنيف املوجودات املالية للديون على
اهنا حمتفظ هبا ابلتكلفة املطفأة ،ابلقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل وابلقيمة العادلة من خالل
قائمة الدخل الشامل اآلخر.
 3-6-2اخنفاض قيمة املوجودات املالية املقاسة ابلتكلفة املطفأة
يقوم الصندوق بتقييم خسائر االئتمان املتوقعة على أساس النظرة املستقبلية املرتبطة مبوجوداته
املدرجة ابلتكلفة املطفأة .يقوم الصندوق إبثبات خمصص هلذه اخلسائر يف كل فرتة تقرير.
يعكس قياس خسائر االئتمان املتوقعة ما يلي:
•
•
•

قيمة غري متحيزة ومرجحة يتم حتديدها من خالل تقييم جمموعة من النتائج احملتملة؛
القيمة الزمنية للموارد؛
املعلومات املعقولة واملدعومة املتاحة دون تكلفة أو جهد غري مربرة يف اتريخ التقرير حول
األحداث املاضية أو الظروف احلالية أو توقعات الظروف االقتصادية املستقبلية.

وفقا للمعيار الدويل للتقارير املالية  ،9يتم قياس خمصصات اخلسارة على أي من األسس التالية:
(أ)

خسارة االئتمان املتوقعة ملدة  12شهرا :هذه اخلسائر املتوقعة يف االئتمان الناجتة عن
أحداث افرتاضية حمتملة يف غضون  12شهرا بعد اتريخ التقرير؛

(ب) خسائر االئتمان املتوقعة مدى احلياة :هي خسائر ائتمانية متوقعة تنتج عن مجيع األحداث
االفرتاضية احملتملة على مدى العمر املتوقع لألداة املالية.
ينطبق قياس خسائر االئتمان املتوقعة مدى احلياة إذا مت زايدة خماطر االئتمان ألصل مايل يف اتريخ
التقرير بشكل كبري منذ االعرتاف املبدئي وتطبيق قياس خسارة االئتمان املتوقعة ملدة  12شهرا إن مل
حيدث لذلك .قد حتدد املنشاة أن خماطر االئتمان اخلاصة ابألصل املايل مل ترتفع بشكل ملحوظ إذا
كانت خماطر االئتمان منخفضة يف اتريخ التقرير.
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 4-6-2إلغاء االعرتاف ابألدوات املالية
يتم إلغاء االعرتاف ابملوجودات املالية عند انقضاء احلق التعاقدي يف استالم التدفقات النقدية من
املوجودات أو عند انتقاهلا ويكون انتقال املوجودات املالية مؤهال إللغاء االعرتاف هبا .يف احلاالت
اليت يتم هبا تقييم الصندوق ابنه قام بتحويل موجوداته املالية ،يتم إلغاء االعرتاف ابملوجودات عندما
يقوم الصندوق بتحويل كافة املخاطر ومنافع حقوق امللكية .أما عند عدم قيام الصندوق ابلتحويل
أو االحتفاظ هبذه املخاطر واملنافع ،يتم إلغاء االعرتاف ابملوجودات املالية فقط إذا مل حيتفظ
الصندوق بسيطرته عليها .يعرتف الصندوق بشكل منفصل أبية حقوق أو التزامات مت تكوينها أو
االحتفاظ هبا يف العملية كموجودات أو مطلوابت.
يتم إلغاء االعرتاف ابملطلوابت املالية فقط عندما يتم اطفاءها ،اي عندما يتم الوفاء اباللتزامات
احملددة يف العقد أو إلغاؤها أو انقضائها.
 5-6-2املطلوابت املالية
مت إثبات مجيع املطلوابت املالية مبدئيا ابلقيمة العادلة انقصا تكلفة املعاملة ابستثناء املطلوابت املالية
املقاسة ابلقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل حيث ال يتم خصم تكلفة املعاملة ،إن وجد ،من
قياس القيمة العادلة عند االعرتاف األويل ويتم تضمينها يف قائمة الدخل .يصنف الصندوق
مطلوابته املالية ابلتكلفة املطفأة ما مل يكن لديه مطلوابت مصنفة ابلقيمة العادلة من خالل قائمة
الدخل.
 7-2املقاصة
يتم إجراء مقاصة املوجودات واملطلوابت املالية وعرض صايف القيمة يف قائمة املركز املايل فقط عندما
يكون للصندوق حق قانوين حايل واجب النفاذ مبقاصة املبالغ وعند وجود نية للتسوية إما على
أساس الصايف أو اثبات األصل وتسوية االلتزام يف نفس الوقت.
 8-2مستحقات ومطلوابت أخرى
يتم االعرتاف ابملطلوابت للمبالغ الواجب دفعها مقابل البضائع أو اخلدمات املستلمة سواء صدرت
هبا فواتري للصندوق أم ال .تقيد مستحقات ومطلوابت أخرى مبدئيا ابلقيمة العادلة وتقاس الحقا
ابلتكلفة املطفأة ابستخدام طريقة معدل العائد الفعلي.
 9-2حقوق امللكية العائدة إىل حاملي الوحدات
تعد حقوق امللكية العائدة إىل حاملي الوحدات على أهنا حقوق امللكية وتتكون من وحدات
مصدرة وأرابح حمتفظ هبا.
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(أ) وحدات قابلة لالسرتداد
يصنف الصندوق وحداته القابلة لالسرتداد كأداة حقوق ملكية إذا كانت الوحدات القابلة
لالسرتداد تشتمل على مجيع امليزات التالية:
•

يسمح للحامل حبصة تناسبية من حقوق ملكية الصندوق في حالة تصفية الصندوق.

•

األداة يف فئة األدوات اليت تعد اثنوية جلميع فئات األدوات األخرى.

•

إن مجيع األدوات املالية يف صنف األدوات اليت تعد اثنوية جلميع فئات األدوات األخرى هلا
مسات متطابقة.

•

ال تتضمن األداة أي التزام تعاقدي بتسليم نقد أو أي أصل مايل آخر غري حقوق حامل
الوحدات يف األسهم التناسبية حلقوق ملكية الصندوق.

•

يستند إمجايل التدفقات النقدية املتوقعة املنسوبة إىل األدوات على مدى عمر األداة إىل حد
كبري على الربح او اخلسارة والتغري يف حقوق امللكية املعرتف هبا أو التغري يف القيمة العادلة
حلقوق امللكية املعرتف هبا وغري املعرتف هبا للصندوق على مدى عمر األداة.

ابإلضافة إىل ذلك  -من أجل تصنيف األدوات املالية كحقوق ملكية  -جيب أال يكون للصندوق
أي أداة مالية أو عقد آخر لديه:
•

إمجايل التدفقات النقدية القائمة بشكل كبري على الربح أو اخلسارة أو التغري يف حقوق امللكية
املعرتف هبا أو التغري يف القيمة العادلة حلقوق امللكية املعرتف هبا وغري املعرتف هبا للصندوق.

•

أتثري تقييد أو حتديد العائد املتبقي ألصحاب األدوات بشكل جوهري.

تطابق الوحدات املشاركة يف الصندوق القابلة لالسرتداد بتعريف األدوات القابلة للتسوية املصنفة
كأدوات حقوق ملكية مبوجب معيار احملاسبة الدويل 16-32أ-ب ،وتبعا لذلك ،يتم تصنيفها
كأدوات حقوق ملكية.
يقوم الصندوق ابستمرار بتقييم تصنيف الوحدات القابلة لالسرتداد .إذا توقفت الوحدات عن
االستيفاء أبي من اخلصائص أو استيفاء مجيع الشروط املنصوص عليها يف الفقرتني  16أ و  16ب
من املعيار احملاسيب الدويل رقم  ،32فسيقوم الصندوق إبعادة تصنيفها كمطلوابت مالية وقياسها
ابلقيمة العادلة يف اتريخ إعادة التصنيف ،مع أي اختالفات من القيمة الدفرتية السابقة تثبت يف
حقوق امللكية العائدة إىل حاملي الوحدات .يف حالة استيفاء الوحدات بعد ذلك مجيع اخلصائص
واستيفاء الشروط املنصوص عليها يف الفقرتني  16أ و  16ب من املعيار احملاسيب الدويل رقم ،32
سيقوم الصندوق إبعادة تصنيفها كأدوات حقوق ملكية وقياسها ابلقيمة الدفرتية للمطلوابت يف
اتريخ إعادة التصنيف .يتم احتساب اشرتاك واسرتداد الوحدات القابلة لالسرتداد كمعامالت حقوق
ملكية طاملا مت تصنيف الوحدات كحقوق ملكية.
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صندوق البالد لألسهم اخلليجية للدخل
(سابقا صندوق إمثار اخلليجي)
إيضاحات حول القوائم املالية
للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2019
(مجيع املبالغ آبالف الرايالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
تصنف توزيعات الصندوق على أهنا توزيعات أرابح مدفوعة يف قائمة التغريات يف حقوق امللكية
العائدة إىل حاملي الوحدات.
(ب) التداول ابلوحدات
إن وحدات الصندوق متاحة للشراء فقط يف اململكة العربية السعودية يف فروع بنك البالد من قبل
أشخاص طبيعيني أو معنويني .يتم حتديد قيمة حقوق ملكية الصندوق يف كل يوم أحد أو أربعاء
("يوم التقييم") بقسمة صايف قيمة املوجودات (القيمة العادلة إلمجايل املوجودات انقصاُ املطلوابت)
على العدد اإلمجايل للوحدات القائمة يف يوم التقييم ذي الصلة.
 10-2الضريبة
تعد الضريبة التزاما على حاملي الوحدات ولذلك ال يتم تكوين خمصص هلذا االلتزام يف هذه القوائم
املالية.
 11-2الزكاة
تعد الزكاة التزاما على حاملي الوحدات ولذلك ال يتم تكوين خمصص هلذا االلتزام يف هذه القوائم
املالية.
 12-2ضريبة القيمة املضافة
يتم دفع خمرجات ال ضريبة املتعلقة ابإليرادات إىل السلطات الضريبية يف وقت سابق من (أ) حتصيل
الذمم املدينة من العمالء أو (ب) تقدمي اخلدمات للعمالء .املنشآت األخرى اليت تتعامل مع
الصندوق ختصم الضرائب أو تسرتد ضريبة القيمة املضافة على اخلدمات املقدمة للصندوق .ومبا أن
الصندوق ال يستطيع اسرتداد هذه املبالغ ،فإهنا تظهر كمصروف يف قائمة الدخل.
 13-2االعرتاف ابإليرادات
يتم االعرتاف ابإليرادات عندما يكون من احملتمل أن تتدفق إىل الصندوق منافع اقتصادية ويكون
ابإلمكان قياس اإليرادات بصورة موثوق هبا ،بغض النظر عن توقيت السداد .يتم قياس اإليرادات
ابلقيمة العادلة للمقابل املقبوض ابستبعاد اخلصومات والضرائب واحلسومات.
يتم االعرتاف بدخل توزيعات األرابح عند وجود حق للصندوق ابستالم تلك التوزيعات.
يتم قياس االرابح احملققة من استبعاد االستثمارات احملتفظ هبا ابلقيمة العادلة من خالل قائمة
الدخل ابلفرق بني عائدات املبيعات والقيمة الدفرتية قبل االستبعاد.
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صندوق البالد لألسهم اخلليجية للدخل
(سابقا صندوق إمثار اخلليجي)
إيضاحات حول القوائم املالية
للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2019
(مجيع املبالغ آبالف الرايالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
وفقا لقرارات هيئة الرقابة الشرعية ،فإن الدخل احملظور مبوجب الشريعة واملستلم من قبل الصندوق
يتم استبعاده عند حتديد الدخل ويتم تسجيله كمطلوابت أخرى يف قائمة املركز املايل .يتم حتديد
هذه املبالغ بناء على املعلومات املتوفرة ملدير الصندوق حول طبيعة أرابح اجلهات املستثمر هبا عند
إعداد هذه القوائم املالية .يتم دفع الدخل الذي حتظره الشريعة للجمعيات اخلريية على أساس ربع
سنوي.
 14-2أتعاب ادارة الصندوق ورسوم االشرتاك
يقوم مدير الصندوق بتحميل كل مستثمر رسوم اشرتاك بنسبة ال تتجاوز  )٪1 :2018( ٪1من
املبلغ املكتتب لتغطية التكاليف اإلدارية ويتم مقاصتها مقابل املتحصالت من إصدار الوحدات .إن
نسبة االشرتاك احململة هي ضمن احلدود املنصوص عليها يف شروط وأحكام الصندوق.
يقوم مدير الصندوق بتحميل الصندوق رسوم إدارة مبعدل  ٪1.75يف السنة ()٪1.75 :2018
من قيمة حقوق ملكية الصندوق واليت يتم احتساهبا يف كل يوم تقييم ويتم خصمها على أساس ربع
سنوي .تتضمن رسوم اإلدارة احململة رسوم اهليئة الشرعية وفقا لشروط واحكام الصندوق.
 -3نقد وما يعادله
رصيد لدى البنك
الرصيد مع أمني الصندوق

 31ديسمرب
2019
6
579

 31ديسمرب
2018
105
12

585

117

 -4استثمارات حمتفظ هبا ابلقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
 31ديسمرب
2019
15.554

أدوات حقوق امللكية

 31ديسمرب
2018
16.661

 -5إدارة املخاطر املالية
 1-5عوامل املخاطر املالية
يتمثل هدف الصندوق يف احلفاظ على قدرة الصندوق على االستمرار كمنشأة مستمرة حيث ميكنه
االستمرار يف تقدمي العوائد املثلى حلاملي الوحدات لديه وضمان السالمة املعقولة حلاملي الوحدات.
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صندوق البالد لألسهم اخلليجية للدخل
(سابقا صندوق إمثار اخلليجي)
إيضاحات حول القوائم املالية
للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2019
(مجيع املبالغ آبالف الرايالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
تتعرض أنشطة الصندوق جملموعة متنوعة من املخاطر املالية :خماطر السوق وخماطر االئتمان وخماطر
السيولة.
يتحمل مدير الصندوق مسؤولية حتديد والتحكم ابملخاطر .يشرف جملس إدارة الصندوق على مدير
الصندوق وهو مسؤول يف النهائي عن اإلدارة العامة للصندوق.
إن عملية املراقبة والتحكم يف املخاطر مت وضعها مبدئيا لتنفذ على أساس احلدود املوضوعة من قبل
جملس إدارة الصندوق .لدى الصندوق وثيقة ابلشروط واألحكام اليت حتدد اسرتاتيجيات أعماله
العامة ،ودرجة املخاطر املسموح هبا وفلسفة إدارته املخاطر العامة وهو ملزم ابختاذ إجراءات إلعادة
التوازن للمحفظة مبا يتماشى مع إرشادات االستثمار.
يستخدم الصندوق أساليب خمتلفة لقياس وإدارة خمتلف أنواع املخاطر اليت يتعرض هلا؛ فيما يلي
شرح هلذه األساليب:
(أ) خماطر السوق
متثل خماطر السوق خماطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية ألداة مالية بسبب
التغريات يف أسعار السوق .تشتمل خماطر السوق على ثالثة أنواع من املخاطر :خماطر العمالت
األجنبية وخماطر سعر العمولة وخماطر السعر األخرى.
( )1خماطر العمالت األجنبية
متثل خماطر صرف العمالت األجنبية خماطر تذبذب قيمة التدفقات النقدية املستقبلية ألداة مالية
بسبب التغريات يف أسعار صرف العمالت.
إن مجيع املوجودات املالية للصندوق مقومة بعمالت خليجية خمتلفة مرتبطة ابلدوالر األمريكي
واملماثلة للعملة الرئيسية وهي الرايل السعودي ابستثناء الدينار الكوييت والذي هو غري مرتبط كاليا
ابلدوالر األمريكي ،إن التأثري على حقوق امللكية العائدة إىل حاملي الوحدات نتيجة للتغري يف سعر
الصرف كما يف  13ديسمرب  2019مع ثبات مجيع املتغريات األخرى غري جوهري .يتم إدارة
خماطر العملة من خالل املراقبة املستمرة للتعرضات.
( )2خماطر سعر العمولة
تتمثل خماطر سعر العمولة يف خماطر تقلب قيمة التدفقات النقدية املستقبلية لألداة املالية أو القيمة
العادلة لألدوات املالية للقسيمة الثابتة بسبب التغريات يف معدالت عمولة السوق.
ال يتعرض الصندوق ملخاطر سعر العمولة ألنه ليس لدى الصندوق أدوات مالية حتمل عمولة.
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صندوق البالد لألسهم اخلليجية للدخل
(سابقا صندوق إمثار اخلليجي)
إيضاحات حول القوائم املالية
للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2019
(مجيع املبالغ آبالف الرايالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
( )3خماطر السعر
متثل خماطر السعر خماطر تقلب قيمة األدوات املالية للصندوق نتيجة للتغريات يف أسعار السوق
بسبب عوامل أخرى غري احلركة يف أسعار العمالت األجنبية وسعر العمولة.
تنشأ خماطر السعر بشكل أساسي من عدم التأكد بشأن األسعار املستقبلية لألدوات املالية اليت
ميتلكها الصندوق .يراقب مدير الصندوق بشكل دقيق حركة أسعار أدواته املالية املدرجة يف أسواق
املال اخلليجية  .يدير الصندوق املخاطر من خالل تنويع حمفظته االستثمارية عن طريق االستثمار يف
خمتلف أسواق املال اخلليجية.
يوضح اجلدول أدانه الرتكيز اجلغرايف حملفظة الصندوق االستثمارية.
القطاع اجلغرايف
السوق الكوييت
السوق السعودي
السوق االمارايت
اجملموع

 31ديسمرب 2019
 ٪من إمجايل
قيمة السوق
قيمة السوق
5.549
36
5.152
33
4.853
31
15.554
100

 31ديسمرب 2018
 ٪من إمجايل
قيمة السوق
قيمة السوق
5.753
35
6.546
39
4.362
26
16.661
100

إن التأثري على قيمة حقوق امللكية (نتيجة للتغري يف القيمة العادلة لالستثمارات كما يف 31
ديسمرب) بسبب تغري حمتمل معقول يف مؤشرات حقوق امللكية على أساس تركيز السوق ،مع بقاء
مجيع املتغريات األخرى اثبتة كما يلي:

السوق الكوييت
السوق السعودي
السوق االمارايت
اجملموع

 31ديسمرب 2019
التأثري على
صايف قيمة
تغري حمتمل
املوجودات
معقول ٪
277-/+
5-/+
258-/+
5-/+
243-/+
5-/+
778-/+
5-/+
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 31ديسمرب 2018
تغري حمتمل
معقول ٪
5-/+
5-/+
5-/+
5-/+

التأثري على صايف
قيمة املوجودات
288-/+
327-/+
218-/+
833-/+

صندوق البالد لألسهم اخلليجية للدخل
(سابقا صندوق إمثار اخلليجي)
إيضاحات حول القوائم املالية
للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2019
(مجيع املبالغ آبالف الرايالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
(ب) خماطر االئتمان
متثل خماطر االئتمان خماطر تسبب أحد أطراف األداة املالية خبسارة مالية للطرف اآلخر من خالل
العجز عن تسوية التزام ما .ال يتعرض الصندوق حاليا ألي خماطر ائتمان وتركيز خماطر ائتمان
جوهرية .إن األرصدة البنكية حمتفظ هبا لدى بنك يتمتع بتصنيف ائتماين جيد.
مت اعتبار مجيع املوجودات املالية ابلتكلفة املطفأة للخسائر االئتمانية املتوقعة يف  31ديسمرب 2019
و 31ديسمرب  . 2018ومع ذلك ،كان أتثري اخلسائر االئتمانية املتوقعة على هذه املوجودات غري
جوهري حيث يتم االحتفاظ ابلنقد وما يعادله مع البنك وأمني الصندوق اللذان يتمتعان بتصنيف
ائتماين جيدة .ال يوجد ختلف عن السداد يف السابق السرتداد هذه األرصدة.
(ج) خماطر السيولة
متثل خماطر السيولة يف احتمال عدم قدرة الصندوق على توليد موارد نقدية كافية لتسوية التزاماته
ابلكامل يف وقت استحقاقها ،أو ال ميكنه القيام بذلك اال بشروط غري مالئمة جوهراي.
تنص شروط وأحكام الصندوق على أن يتم االشرتاك واسرتداد الوحدات يف كل يوم تقييم وعليه فإن
الصندوق ،يتعرض ملخاطر السيولة بشأن اسرتدادات حاملي الوحدات يف أي وقت .تعترب
استثمارات الصندوق أبهنا قابلة للتحقق وميكن تصفيتها يف أي وقت .ومع ذلك ،قام مدير
الصندوق بوضع إرشادات سيولة للصندوق ويقوم مبراقبة متطلبات السيولة ابنتظام لضمان وجود
أموال كافية للوفاء أبي التزامات عند نشوئها ،إما من خالل االشرتاكات اجلديدة أو تصفية حمفظة
االستثمار أو ابحلصول على متويل من األطراف ذوي العالقة للصندوق.
يقوم الصندوق بتسوية مطلوابته املالية املتعلقة أبتعاب اإلدارة املستحقة واملصاريف األخرى بشكل
ربع سنوي.
 2-5إدارة خماطر رأس املال
ميثل رأس مال الصندوق يف حقوق امللكية العائدة حلاملي الوحدات القابلة لالسرتداد .ميكن أن
تتغري قيمة حقوق امللكية العائدة حلاملي الوحدات القابلة لالسرتداد بشكل جوهري يف كل يوم
تقييم ،خلضوع الصندوق لالشرتاكات واالسرتدادات حسب تقدير حاملي الوحدات يف كل يوم
تقييم ابإلضافة إىل التغريات الناجتة عن أداء الصندوق .يتمثل هدف الصندوق ،عند إدارة رأس
املال ،يف احلفاظ على قدرة الصندوق على البقاء كمنشأة مستمرة من أجل حتقيق العوائد حلاملي
الوحدات واملنافع ألصحاب املصاحل اآلخرين ،وكذلك احلفاظ على قاعدة قوية لرأس املال لدعم
تنمية أنشطة االستثمار للصندوق .للحفاظ على هيكل رأس املال ،تتمثل سياسة الصندوق يف
مراقبة مستوى االشرتاكات واالسرتدادات املتعلقة ابملوجودات اليت يتوقع أن يكون قادرا على
تصفيتها وتعديل كمية توزيعات األرابح اليت يدفعها الصندوق للوحدات القابلة لالسرتداد.
يقوم جملس إدارة الصندوق ومدير االستثمار مبراقبة رأس املال على أساس قيمة حقوق امللكية
العائدة إىل حاملي الوحدات القابلة لالسرتداد.
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صندوق البالد لألسهم اخلليجية للدخل
(سابقا صندوق إمثار اخلليجي)
إيضاحات حول القوائم املالية
للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2019
(مجيع املبالغ آبالف الرايالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 3-5تقدير القيمة العادلة
تستند القيمة العادلة لألدوات املالية املتداولة يف األسواق النشطة على أسعار السوق املدرجة يف
هناية التداول يف اتريخ التقارير .يتم تقييم األدوات اليت مل يتم اإلبالغ عن أي مبيعات هلا يف يوم
التقييم أبحدث سعر للعرض.
إن السوق النشط هو السوق الذي يتم فيه التعامل مع األصل أو االلتزام بتكرار وحجم كافيني
لتقدمي معلومات التسعري على أساس مستمر .ومن املفرتض أن تكون القيمة الدفرتية انقصا خمصص
االخنفاض يف قيمة الذمم املدينة والذمم الدائنة األخرى تقارب قيمها العادلة.
إن التسلسل اهلرمي للقيمة العادلة حيتوي على املستوايت التالية:
• مدخالت املستوى األول هي أسعار مدرجة (غري معدلة) يف أسواق نشطة للموجودات أو
املطلوابت املشاهبة اليت تستطيع املنشأة الوصول إليها بتاريخ القياس.
• مدخالت املستوى الثاين هي مدخالت أخرى غري األسعار املدرجة يف املستوى األول واليت
تكون ملحوظة لألصل أو االلتزام بشكل مباشر أو غري مباشر.
• مدخالت املستوى الثالث هي مدخالت غري قابلة للمالحظة لألصل أو لاللتزام.
إن القيم العادلة املقدرة ملوجودات ومطلوابت الصندوق ال تعترب خمتلفة جوهراي عن قيمها الدفرتية.
إن القيمة العادلة لالستثمارات احملتفظ هبا ابلقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل تستند على
أسعار السوق املدرجة يف األسواق النشطة ،وابلتايل يتم تصنيفها ضمن املستوى األول.
حيلل اجلدول التايل ضمن التسلسل اهلرمي للقيمة العادلة موجودات الصندوق ومطلوابته (حسب
الفئة) واملقاسة ابلقيمة العادلة يف 31ديسمرب  2019و  31ديسمرب :2018
يف  31ديسمرب 2019
موجودات مالية ال تقاس ابلقيمة العادلة
نقد وما يعادله
توزيعات أرابح مدينة
موجودات مالية تقاس ابلقيمة العادلة
استثمارات حمتفظ هبا ابلقيمة العادلة من
خالل قائمة الدخل
مطلوابت مالية ال تقاس ابلقيمة العادلة
أتعاب إدارة مستحقة
مستحقات ومطلوابت أخرى

القيمة العادلة
املستوى األول املستوى الثاين املستوى الثالث اإلمجايل
-

-

585
40

585
40

15.554
15.554

-

625

15.554
16.179

-

-

2
82
84

2
82
84
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صندوق البالد لألسهم اخلليجية للدخل
(سابقا صندوق إمثار اخلليجي)
إيضاحات حول القوائم املالية
للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2019
(مجيع املبالغ آبالف الرايالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
يف  31ديسمرب 2018
موجودات مالية ال تقاس ابلقيمة العادلة
نقد وما يعادله
توزيعات ارابح مدينة

القيمة العادلة
املستوى األول املستوى الثاين املستوى الثالث اإلمجايل
-

موجودات مالية تقاس ابلقيمة العادلة
استثمارات حمتفظ هبا ابلقيمة العادلة من خالل
قائمة الدخل
16.661
مطلوابت مالية ال تقاس ابلقيمة العادلة
مستحقات ومطلوابت أخرى

16.661
-

-

املوجودات كما يف قائمة املركز املايل
 31ديسمرب 2018
النقد وما يعادله
االستثمارات احملتفظ هبا ابلقيمة العادلة من خالل
قائمة الدخل
توزيعات أرابح مدينة
اإلمجايل
- 21 -

117
9

-

126

16.661
16.787

-

58
58

58
58

 -6األدوات املالية حبسب الفئة
املوجودات كما يف قائمة املركز املايل
 31ديسمرب 2019
النقد وما يعادله
االستثمارات احملتفظ هبا ابلقيمة العادلة من خالل
قائمة الدخل
توزيعات أرابح مدينة
اإلمجايل

117
9

التكلفة املطفأة

القيمة العادلة من
خالل قائمة الدخل

585
-

15.554

40
625

-

التكلفة املطفأة

القيمة العادلة من
خالل قائمة الدخل

117

-

9
126

16.661
16.661

صندوق البالد لألسهم اخلليجية للدخل
(سابقا صندوق إمثار اخلليجي)
إيضاحات حول القوائم املالية
للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2019
(مجيع املبالغ آبالف الرايالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
مت إدراج كافة املطلوابت املالية كما يف 31ديسمرب  2019و 31ديسمرب  2018ضمن فئة
مطلوابت مالية مقاسه ابلتكلفة املطفأة.
 -7معامالت وأرصدة مع أطراف ذوي عالقة
يف سياق أنشطته العادية ،يتعامل الصندوق مع األطراف ذوي العالقة .تتم معامالت األطراف ذوي
العالقة ابلتوافق مع شروط وأحكام الصندوق .تتم املوافقة على مجيع معامالت األطراف ذوي
العالقة من قبل جملس إدارة الصندوق.
حيتوي اجلدول التايل على تفاصيل املعامالت مع األطراف ذوي العالقة:
الطرف ذو العالقة
شركة البالد لالستثمار
الرايض املالية

طبيعة املعاملة
أتعاب إدارة
أتعاب أمني الصندوق

طبيعة العالقة
مدير الصندوق
أمني الصندوق

جملس إدارة الصندوق

أتعاب جملس الصندوق

أعضاء جملس إدارة
الصندوق

األرصدة مع األطراف ذوي العالقة
طبيعة الرصيد
حساب االستثمار
استثمار يف الصندوق
رصيد البنك
أتعاب إدارة مستحقة
رسوم احلفظ املستحقة
أتعاب جملس إدارة الصندوق مستحقة

الطرف ذو العالقة
الرايض املالية  -أمني الصندوق
شركة البالد لالستثمار  -مدير
الصندوق
بنك البالد -الشركة األم للصندوق
شركة البالد لالستثمار
الرايض املالية  -أمني الصندوق
أعضاء يف جملس إدارة الصندوق

للسنة املنتهية يف 31ديسمرب
2018
2019
353
322
5
14
5

 31ديسمرب  31ديسمرب
2018
2019
579
3.920
4.311
6
2
1
5

 -8آخر يوم للتقييم
وفقا لشروط وأحكام الصندوق ،كان أخر يوم تقييم للسنة هو  29ديسمرب .2019
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5

105
1
5

صندوق البالد لألسهم اخلليجية للدخل
(سابقا صندوق إمثار اخلليجي)
إيضاحات حول القوائم املالية
للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2019
(مجيع املبالغ آبالف الرايالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 -9أحداث الحقة
مت أتكيد وجود فريوس كوروان املستجد (كوفيد  )19 -يف أوائل عام  2020وانتشر يف مجيع أحناء
الصني وما وراءها ،مما تسبب يف اضطراابت يف األنشطة التجارية والنشاط االقتصادي .يعترب
الصندوق أن هذا التفشي حدث غري قابل للتعديل يف قائمة املركز املايل .نظرا ألن الوضع متغري
ويتطور بسرعة ،فإننا ال نعترب أنه من املمكن تقدمي تقدير كمي لألثر احملتمل هلذا التفشي على
القوائم املالية واألنشطة للصندوق.
 -10املوافقة على القوائم املالية
متت املوافقة على هذه القوائم املالية من قبل جملس إدارة الصندوق يف  1إبريل .2020
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