التقرير النصف سنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 0202
صندوق البالد المتداول للصكوك السيادية السعودية
أ) مدير الصندوق
 )4اسم وعنوان مدير الصندوق:
شركة البالد لإلستثمار "البالد المالية"
الرياض ،حي العليا ،طريق الملك فهد ،سمارت تاور
ص.ب 412 .الرياض  44144المملكة العربية السعودية
هاتف102227979 :
فاكس+199 44 012 9011 :
موقع االنترنتwww.albilad-capital.com :

 )0اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن و /أو مستشار االستثمار (إن وجد):
ال يوجد
 )7مراجعة ألنشطة االستثمار خالل النصف األول من عام 0202
خالل الفترة الماضية تم االستثمار بشكل أساسي في الصكوك السيادية السعودية والمقيمة بالريال السعودي والمدرجة في السوق السعودية (تداول) ،والمجازة من قبل
الهيئة الشرعية لدى البالد المالية .
 )1تقرير عن أداء صندوق االستثمار خالل النصف األول من عام :0202
كان أداء الصندوق خالل الفترة أعلى من أداء المؤشر االرشادي حيث حقق الصندوق  %4.3مقارنة بأداء المؤشر االرشادي البالغ .%2.9

 ) )5تفاصيل أي تغيرات حدثت على شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات خالل النصف األول من عام :0202
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:

 412الرياض  ,44144المملكة 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.
جميع الحقوق محفوظة لشركة البالد لالستثمار  ،© 2019سجل تجاري رقم ,4242012101:تصريح هيئة السوق المالية رقم.20422-73:
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التقرير النصف سنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 0202
صندوق البالد المتداول للصكوك السيادية السعودية
 ) 9أي 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

 )1أي بيانات ومعلومات أخرى أوجبت الالئحة تضمينها بهذا التقرير:
اليوجد

ج ) القوائم

المالية:

تم اعداد القوائم المالية لفترة المحاسبة األولية 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:

 412الرياض  ,44144المملكة 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.
جميع الحقوق محفوظة لشركة البالد لالستثمار  ،© 2019سجل تجاري رقم ,4242012101:تصريح هيئة السوق المالية رقم.20422-73:
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صندوق البالد المتداول للصكوك السيادية السعودية
)صندوق مشاركة مفتوح مدار من قبل شركة البالد لالستثمار)
القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة)
للفترة من  17فبراير ( 2020تاريخ بدء العمليات) حتى  30يونيو 2020
وتقرير فحص المراجع المستقل لحاملي الوحدات ومدير الصندوق

صندوق البالد املتداول للصكوك السيادية السعودية
القوائم املالية األولية املوجزة (غري مراجعة)
للفرتة من  17فرباير ( 2020اتريخ بدء العمليات) حىت  30يونيو 2020
الفهرس

الصفحة

تقرير فحص املراجع املستقل

1

قائمة املركز املايل األولية

2

قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر األولية

3

قائمة التغريات يف حقوق امللكية العائدة إىل حاملي الوحدات

4

قائمة التدفقات النقدية األولية

5

إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة

21 - 6

تقرير حول فحص القوائم املالية األولية املوجزة
إىل السادة حاملي الوحدات ومدير صندوق
البالد املتداول للصكوك السيادية السعودية

احملرتمني

مقدمة

لقد فحصنا قائمة املركز املايل األولية املرفقة لصندوق البالد املتداول للصكوك السيادية السعودية ("الصندوق")
كما يف  30يونيو  ،2020والقوائم األولية ذات الصلة للدخل والدخل الشامل اآلخر ،والتغريات يف حقوق
امللكية العائدة إىل حاملي الوحدات والتدفقات النقدية للفرتة من  17فرباير ( 2020اتريخ بدء العمليات) حىت
 30يونيو  202واإليضاحات ،اليت تتضمن ملخص السياسات احملاسبية اهلامة واإليضاحات التفسريية األخرى
("القوائم املالية األولية املوجزة") .إن مدير الصندوق مسؤول عن إعداد وعرض هذه القوائم املالية األولية املوجزة
بصورة عادلة وفقاً ملعيار احملاسبة الدويل رقم " - 34التقارير املالية األولية" ،املعتمد يف اململكة العربية السعودية.
إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه القوائم املالية األولية املوجزة استناداً إىل فحصنا.
نطاق الفحص

لقد قمنا إبجراء فحصنا وفقاً للمعيار الدويل الرتباطات الفحص رقم " 2410فحص املعلومات املالية األولية
املنفذ من قبل املراجع املستقل للمنشأة" املعتمد يف اململكة العربية السعودية .يتكون فحص املعلومات املالية
األولية من توجيه استفسارات ،بشكل أساسي لألشخاص املسؤولني عن األمور املالية واحملاسبية ،وتطبيق
إجراءات حتليلية وإجراءات فحص أخرى .تعد إجراءات الفحص أقل نطاقاً بشكل كبري من عملية املراجعة اليت
يتم القيام هبا وفقاً ملعايري املراجعة الدولية ،املعتمدة يف اململكة العربية السعودية ،وعليه فإهنا ال متكننا من
احلصول على أتكيد أبننا سنكون على علم جبميع األمور اهلامة اليت میكن حتديدها خالل عملية املراجعة،
وابلتايل فإننا ال نبدي رأي مراجعة.
استنتاج

استناداً إىل فحصنا ،مل يلفت انتباهنا أي شيء جيعلنا نعتقد أن القوائم املالية األولية املوجزة املرفقة ال تظهر
بصورة عادلة ،من مجيع النواحي اجلوهرية ،املركز املايل للصندوق كما يف  30يونيو  ،2020وأداءه املايل
وتدفقاته النقدية للفرتة من  17فرباير ( 2020اتريخ بدء العمليات) حىت  30يونيو  2020وفقاً ملعيار احملاسبة
الدويل رقم  34املعتمد يف اململكة العربية السعودية.

برايس وترهاوس كوبرز

 5حمرم 1442ه
( 24أغسطس )2020
برايس وترهاوس كوبرز ،ترخيص رقم ( ،)25برج اململكة ،ص.ب ،8282 .الرايض  ،11482اململكة العربية السعودية

هاتف ،+966 )11( 211-0400 :فاكسwww.pwc.com/middle-east ،+966 )11( 211-0401 :

صندوق البالد املتداول للصكوك السيادية السعودية
قائمة املركز املايل األولية
(مجيع املبالغ آبالف الرايالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
كما يف  30يونيو
( 2020غري مراجعة)
املوجودات
نقد وما يعادله

استثمارات حمتفظ هبا ابلقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

101,932
66,040,579

جمموع املوجودات

66,142,511

املطلوابت
أتعاب إدارة مستحقة
مستحقات و مطلوابت اخرى
جمموع املطلوابت

17,065
17,840
34,905

حقوق امللكية العائدة إىل حاملي الوحدات

66,107,606

الوحدات املصدرة ابأللف

6,500,000

حقوق امللكية للوحدة ابلرايل السعودي

10/1704

تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم  1إىل رقم  9جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية األولية املوجزة.
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صندوق البالد املتداول للصكوك السيادية السعودية
قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر األولية (غري مراجعة)
(مجيع املبالغ آبالف الرايالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
للفرتة من  17فرباير 2020
(اتريخ بدء العمليات) حىت
 30يونيو 2020
الدخل
دخل العموالت اخلاصة على استثمارات حمتفظ هبا ابلقيمة العادلة

من خالل قائمة الدخل

ربح غري حمقق من استثمارات حمتفظ هبا ابلقيمة العادلة من
خالل قائمة الدخل

1,117,598
129,863
76,650

ربح من بيع استثمارات يف صناديق مشرتكة

جمموع الدخل

1,324,111

املصاريف
أتعاب إدارة
أتعاب حفظ
مصاريف أخرى

17,065
13,347
57,956

جمموع املصاريف

88,368

صايف الدخل للفرتة

1,235,743

الدخل الشامل اآلخر للفرتة

-

جمموع الدخل الشامل للفرتة

1,235,743

تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم  1إىل رقم  9جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية األولية املوجزة.
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صندوق البالد املتداول للصكوك السيادية السعودية
قائمة التغريات يف حقوق امللكية العائدة إىل حاملي الوحدات األولية (غري مراجعة)
(مجيع املبالغ آبالف الرايالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
للفرتة من  17فرباير 2020
(اتريخ بدء العمليات) حىت
 30يونيو 2020
حقوق امللكية العائدة إىل حاملي الوحدات كما يف بداية الفرتة

-

التغيريات من العمليات
جمموع الدخل الشامل للفرتة

1,235,743

التغيريات من عمليات الوحدات
متحصالت من إصدار الوحدات

65,280,684

مدفوعات مقابل الوحدات املسرتدة

-

صايف التغيري من عمليات الوحدات

65,280,684

توزيعات أرابح مدفوعة

()408,821

حقوق امللكية العائدة إىل حاملي الوحدات كما يف هناية الفرتة

66,107,606

تتلخص املعامالت يف الوحدات للفرتة املنتهية يف  30يونيو كما يلي:
للفرتة من  17فرباير 2020
(اتريخ بدء العمليات) حىت
 30يونيو 2020
الوحدات كما يف بداية الفرتة
الوحدات املصدرة
الوحدات املسرتدة

6,500,000
-

صايف التغري يف الوحدات

6,500,000

الوحدات كما يف هناية الفرتة

6,500,000

تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم  1إىل رقم  9جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية األولية املوجزة.
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صندوق البالد املتداول للصكوك السيادية السعودية
قائمة التدفقات النقدية األولية (غري مراجعة)
(مجيع املبالغ آبالف الرايالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
للفرتة من  17فرباير 2020
(اتريخ بدء العمليات) حىت
 30يونيو 2020
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
صايف الدخل للفرتة
تعديالت على:
ربح غري حمقق من استثمارات حمتفظ ابلقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

()129,863

صايف التغريات يف املوجودات واملطلوابت التشغيلية:
استثمارات حمتفظ هبا ابلقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
أتعاب إدارة مستحقة
مستحقات و مطلوابت اخرى

()65,910,716
17,065
17,840

النقد املستخدم يف األنشطة التشغيلية

()64,769,931

صايف النقد املستخدم يف األنشطة التشغيلية

1,235,743

()64,769,931

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:
متحصالت من إصدار وحدات

65,280,684
()408,821

مدفوعات توزيعات أرابح
صايف النقد الناتج من األنشطة التمويلية

64,871,863

صايف التغيري يف النقد وما يعادله
النقد وما يعادله كما يف بداية الفرتة

101,932
-

النقد وما يعادله كما يف هناية الفرتة

101,932

تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم  1إىل رقم  9جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية األولية املوجزة.
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صندوق البالد املتداول للصكوك السيادية السعودية
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة (غري مراجعة)
للفرتة من  17فرباير ( 2020اتريخ بدء العمليات) حىت  30يونيو 2020

(مجيع املبالغ آبالف الرايالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
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الوضع النظامي واألنشطة الرئيسية
صندوق البالد املتداول للصكوك السيادية السعودية ("الصندوق") هو صندوق استثماري مفتوح غري حمدد
املدة تديره شركة البالد لالستثمار ("مدير الصندوق") ،وهي شركة اتبعة لبنك البالد ("البنك") لصاحل
حاملي وحدات الصندوق ("حاملي الوحدات") .يهدف الصندوق إىل السعي وحماكاة أداء مؤشر
الصكوك السيادية للتصنيف املثايل للبالد ،والذي يتضمن صكوًكا مقومة ابلرايل السعودي ،مدرجة يف
سوق األسهم السعودية الرئيسي (تداول) ،مع استحقاق  3أشهر أو أكثر .يسعى الصندوق إىل توزيع
أرابح شهرية على حاملي الوحدات.
وعند التعامل مع حاملي الوحدات ،يعترب مدير الصندوق أن الصندوق مبثابة وحدة حماسبية مستقلة ،وعليه
يقوم مدير الصندوق إبعداد قوائم مالية أولية موجزة منفصلة للصندوق .إضافة لذلك ،يعترب حاملو
الوحدات مالكاً مستفيدين ملوجودات الصندوق.
يف أغسطس  ،2019وافقت هيئة السوق املالية على طلب وعرض شركة البالد لالستثمار وتسجيل
وحدات "صندوق البالد املتداول للصكوك السيادية السعودية" يف تداول على أهنا صندوق متداول يف
البورصة .بدأ الصندوق التداول يف تداول كصندوق استثمار متداول يف  22مجادى اآلخرة 1441هـ
(املوافق  17فرباير  ،2020ابلرمز .)9403
وف ًقا لشروط وأحكام الصندوق ،تبدأ فرتته املالية السنوية األوىل من اتريخ بدء عملياته حىت  22مجادى
اآلخرة 1441هـ (املوافق  17فرباير  .)2020القوائم املالية السنوية األوىل للفرتة من  17فرباير  2020إىل
 31ديسمرب .2020
خيضع الصندوق ألحكام الئحة صناديق االستثمار ("الالئحة") الصادرة عن هيئة السوق املالية بتاريخ 3
ذي احلجة 1427هـ (املوافق  24ديسمرب  )2006واملع ّدلة بقرار جملس هيئة السوق املالية .بتاريخ 16
شعبان 1437هـ (املوافق  23مايو .)2016
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ملخص السياسات احملاسبية اهلامة
إن السياسات احملاسبية الرئيسية املطبقة يف إعداد هذه القوائم املالية مت إدراجها أدانه.
 1-2أسس اإلعداد
أ عد الصندوق جمموعة كاملة من القوائم املالية األولية لتقاريره املالية األولية ،كما هو مسموح به مبوجب
معيار احملاسبة الدويل " - 34التقارير املالية األولية" .تتوافق هذه القوائم املالية األولية مع متطلبات معيار
احملاسبة الدويل " - 1عرض القوائم املالية" املتعلقة مبجموعة كاملة من القوائم املالية.
أُعدت القوائم املالية وفقاً ملبدأ التكلفة التارخيية ،ابستثناء إعادة تقييم االستثمارات احملتفظ هبا ابلقيمة
العادلة من خالل قائمة الدخل.
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ليس للصندوق دورة تشغيلية میكن تعريفها بوضوح ،ولذلك ال يتم عرض املوجودات واملطلوابت املتداولة
وغري املتداولة بشكل منفصل يف قائمة املركز املايل .وعوضاً عن ذلك ،تعرض املوجودات واملطلوابت
حسب ترتيب السيولة.
شهرا من اتريخ التقرير.
میكن للصندوق حتقيق وتسوية مطلوابته خالل فرتة ً 12

 2-2األحكام والتقديرات احملاسبية اهلامة
يتطلب إعداد هذه القوائم املالية أن تقوم اإلدارة بعمل أحكام وتقديرات وافرتاضات تؤثر على تطبيق
السياسات احملاسبية واملبالغ املدرجة للموجودات واملطلوابت والدخل واملصاريف .قد ختتلف النتائج الفعلية
عن هذه التقديرات .تتم مراجعة التقديرات واالفرتاضات األساسية بصورة مستمرة .يتم االعرتاف مبراجعات
التقديرات احملاسبية يف السنة اليت يتم فيها مراجعة التقديرات ويف أي سنوات مستقبلية تتأثر هبا .مل يتم
استخدام أي أحكام جوهرية أو افرتاضات هامة يف أعداد هذه القوائم املالية.
 3-2العملة 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 .مت تقريب كافة املعلومات املالية املعروضة ابلرايل السعودي إىل أقرب ألف.
يتم حتويل املعامالت ابلعمالت األجنبية إىل الرايل السعودي ابستخدام أسعار الصرف السائدة يف اتريخ
املعامالت .يتم حتويل املوجودات واملطلوابت النقدية ابلعمالت األجنبية إىل الرايل السعودي ابستخدام
أسعار الصرف السائدة يف اتريخ التقرير .يتم إدراج أرابح وخسائر صرف العمالت األجنبية الناجتة عن
ترمجة املوجودات واملطلوابت النقدية أبسعار الصرف السائدة يف اتريخ التقرير ومن تسوية املعامالت يف
قائمة الدخل االولية  .ومع ذلك ،مل يكن للصندوق أي معامالت بعملة أجنبية خالل الفرتة املنتهية يف 30
يونيو .2020
 4-2نقد وما يعادله
ألغراض قائمة التدفقات النقدية األولية ،يشتمل النقد وما يعادله على رصيد لدى بنك البالد والرصيد
احملتفظ به يف حساب أمني الصندوق لدى الرايض املالية .يتم تسجيل النقد وما يعادله ابلتكلفة املطفأة يف
قائمة املركز املايل األولية.
 5-2األدوات املالية
يتم االعرتاف ابألدوات املالية يف الوقت الذي يصبح فيه الصندوق طرفًا يف األحكام التعاقدية لألداة.
يتم إثبات مجيع املوجودات واملطلوابت املالية األخرى مبدئيًا يف اتريخ املتاجرة الذي يصبح فيه الصندوق
طرفًا يف املخصص التعاقدي لألداة.
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 1-5-2طرق القياس
االعرتاف والقياس املبدئي
يتم االعرتاف ابملوجودات واملطلوابت املالية حني تُصبح املنشأة طرفًا يف األحكام التعاقدية ألداة مالية ،أي
اتريخ املتاجرة.
عند االعرتاف األويل ،يقيس الصندوق األصل وااللتزام املايل بقيمته العادلة مضافاً إليه أو انقصاً تكاليف
املعاملة اإلضافية أو اليت تعزى مباشرة إىل االستحواذ أو إصدار أصل أو التزام مايل كاألتعاب والعموالت
وذلك يف حالة أن األصل أو االلتزام املايل ليس ابلقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل .يتم إثبات تكاليف
املعاملة للموجودات أو املطلوابت املالية املدرجة ابلقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ضمن املصاريف يف
قائمة الدخل االولية  .بعد االعرتاف األويل ،يتم االعرتاف مبخصص اخلسارة االئتمانية املتوقعة للموجودات
املالية ابلتكلفة املطفأة ،األمر الذي يؤدي إىل خسارة اخنفاض يف القيمة يتم االعرتاف هبا يف قائمة الدخل/
(اخلسارة) األولية عندما يكون األصل قد نشأ حديثاً.
 2-5-2تصنيف وقياس األدوات املالية
يصنف الصندوق أدوات حقوق امللكية اخلاصة به ابلقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل واملوجودات
املالية األخرى ابلتكلفة املطفأة .إن متطلبات التصنيف اخلاصة حبقوق امللكية وأدوات الدين مبينة أدانه:
أدوات حقوق امللكية
اد وات حقوق امللكية هي أدوات تليب تعريف حقوق امللكية من وجهة نظر املصدر .أي األدوات اليت ال
حتتوي على التزام تعاقدي ابلدفع وتثبت وجود فائدة متبقية يف صايف أصول املصدر.
يصنف الصندوق موجوداته املالية ابلقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل .بعد ذلك ،يقيس الصندوق
مجيع استثمارات األسهم يف ابلقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ،ابستثناء احلاالت اليت يكون فيها
مدير الصندوق قد انتخب ،عند االعرتاف املبدئي ،تعيني استثمار يف األسهم ابلقيمة العادلة بشكل ال
رجعة فيه من خالل الدخل الشامل األخر .تتمثل سياسة الصندوق يف تعيني االستثمارات يف األسهم على
أهنا ابلقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل األخر عندما يتم االحتفاظ بتلك االستثمارات ألغراض
غري التجارة .عند استخدام هذه اخليار ،يتم االعرتاف مبكاسب وخسائر يف الدخل الشامل األخر وال يتم
إعادة تصنيفها الح ًقا إىل قائمة الدخل االولية ،مبا يف ذلك عند االستبعاد .ال يتم اإلبالغ عن خسائر
اخنفاض القيمة (وعكس خس ائر اخنفاض القيمة) بشكل منفصل عن التغريات األخرى يف القيمة العادلة.
عائدا على هذه االستثمارات ،يستمر االعرتاف هبا يف قائمة الدخل األولية
توزيعات األرابح ،عندما متثل ً
عندما يتم إثبات حق الصندوق يف تلقي املدفوعات.
يتم االعرتاف أبرابح  /خسائر إعادة التقييم الالحقة غري احملققة على االستثمار احملتفظ به ابلقيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل يف قائمة الدخل األولية.
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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 و.
ُ
التدفقات النقدية للموجودات.
• خصائص
بناءً على منوذج األعمال وخصائص التدفقات النقدية ،میكن تصنيف املوجودات املالية للديون على أهنا
حمتفظ هبا ابلتكلفة املطفأة والقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل والقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر .بناءً على التقييم أعاله ،قام الصندوق بتصنيف استثماره يف الصكوك السيادية السعودية
ابلقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.
 3-5-2االخنفاض يف قيمة املوجودات املالية احملتفظ هبا 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.
وفقاً للمعيار الدويل للتقارير املالية  ،9يتم قياس خمصصات اخلسارة بناءً على أي من األسس التالية:

(أ)

( ب)

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

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 وينطبق قياس خسارة االئتمان املتوقعة ملدة  12شهراً إن مل حيدث ذلك.
قد حتدد املنشاة ان خماطر االئتمان اخلاصة ابألصل املايل مل ترتفع بشكل ملحوظ إذا كانت خماطر االئتمان
منخفضة يف اتريخ التقرير.
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 4-5-2إلغاء االعرتاف االدوات املالية
يتم إلغاء االعرتاف ابملوجودات املالية ،عندما تنتهي احلقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من املوجودات املايل
أو يتم حتويل األصل ،ويكون التحويل مؤهال إللغاء االعرتاف .يف احلاالت اليت يتم فيها تقييم الصندوق
على أنه قام بتحويل موجود مايل ،يتم إلغاء االعرتاف ابألصل إذا قام الصندوق بتحويل مجيع خماطر ومزااي
امللكية إىل حد كبري .يف حالة عدم قيام الصندوق بتحويل أو االحتفاظ بشكل كبري جبميع خماطر ومزااي
امللكية ،يتم إلغاء االعرتاف ابملوجودات املالية فقط إذا مل حيتفظ الصندوق ابلسيطرة على املوجودات املالية.
يعرتف الصندوق بشكل منفصل أبية حقوق والتزامات تنشأ أو حيتفظ هبا يف هذه العملية كموجودات أو
مطلوابت.
ال يتم االعرتاف ابملطلوب املايل إال عند إهنائه ،أي عندما يتم اإلعفاء من االلتزام احملدد يف العقد أو إلغاؤه
أو انتهاء صالحيته.
 5-5-2املطلوابت املالية
انقصا تكلفة املعاملة ابستثناء املطلوابت املالية
يتم االعرتاف جبميع املطلوابت املالية مبدئيًا ابلقيمة العادلة ً
املقاسة ابلقيمة العادلة يف قائمة الدخل حيث ال يتم خصم تكلفة املعاملة ،إن وجدت ،من قياس القيمة
العادلة عند االعرتاف األويل ويتم تضمينها يف قائمة الدخل االولية .يصنف الصندوق مطلوابته املالية
ابلتكلفة املطفأة ما مل يكن لديه التزامات حمددة ابلقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.
 6-2املقاصة
يتم إجراء مقاصة املطلوابت املوجودات املالية وعرض صايف القيمة يف قائمة املركز املايل األولية فقط عندما
يكون للصندوق حاليًا حق قانوين واجب النفاذ مبقاصة املبالغ وعند وجود نية للتسوية على أساس الصايف
أو حتقيق األصل وتسوية االلتزام يف نفس الوقت.
 7-2مستحقات ومطلوابت أخرى
يتم االعرتاف ابملطلوابت للمبالغ اليت سيتم دفعها مقابل البضائع أو اخلدمات املستلمة سواء مت إصدار
فواتري هبا أم ال .يتم االعرتاف ابملستحقات واملطلوابت األخرى مبدئيًا ابلقيمة العادلة وتقاس الح ًقا
ابلتكلفة املطفأة ابستخدام طريقة معدل العمولة الفعلية.
 8-2حقوق امللكية العائد إىل حاملي الوحدات
حقوق امللكية العائدة إ ىل حاملي الوحدات هي حقوق امللكية وتتكون من وحدات مصدرة وأرابح حمتفظ
هبا.
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وحدات قابلة لالسرتداد
(أ)
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 يف 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  -لتصنيف األدوات كحقوق ملكية  -جيب أال يكون لدى الصندوق أداة مالية أخرى
أو عقد حيتوي على:
•

إمجايل التدفقات النقدية اليت تستند إىل حد كبري على الربح أو اخلسارة ،أو التغيري يف حقوق امللكية
املعرتف هبا أو التغيري يف القيمة العادلة حلقوق امللكية املعرتف هبا وغري املعرتف هبا للصندوق.

•

أتثري تقييد أو تثبيت العائد املتبقي على حاملي األدوات املالية.

وتطابق الوحدات املشاركة يف الصندوق القابلة لالسرتداد بتعريف األدوات القابلة للتسوية املصنفة كأدوات
حقوق ملكية مبوجب معيار احملاسبة الدويل 16-32أ-ب ،وتبعاً لذلك ،يتم تصنيفها كأدوات حقوق
ملكية.
يقوم الصندوق ابستمرار بتقييم تصنيف الوحدات القابلة لالسرتداد .إذا توقفت الوحدات عن استيفاء
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  ،32سيقوم 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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يتم تصنيف توزيعات الصندوق كتوزيعات مدفوعة يف قائمة التغريات يف حقوق امللكية االولية العائدة إىل
حاملي الوحدات.
(ب) التداول ابلوحدات
وحدات الصندوق متاحة للشراء فقط يف اململكة العربية السعودية يف فروع بنك البالد من قبل أشخاص
طبيعيني أو معنويني .يتم حتديد قيمة حقوق امللكية للصندوق يف كل يوم أحد وأربعاء ("يوم التقييم")
بقسمة قيمة صايف املوجودات (القيمة العادلة إلمجايل املوجودات انقصاً املطلوابت) على العدد اإلمجايل
للوحدات القائمة يف يوم التقييم ذي الصلة.
 9-2الضريبة
تعد الضريبة التزاماً على حاملي الوحدات ولذلك ال يتم تكوين خمصص هلذا االلتزام يف هذه القوائم املالية
األولية.
 10-2الزكاة
تعد الزكاة التزاماً على حاملي الوحدات ولذلك ال يتم تكوين خمصص هلذا االلتزام يف هذه القوائم املالية
األولية.
 11-2ضريبة القيمة املضافة
الناتج من ضريبة القيمة املضافة املتعلقة ابإليرادات مستحقة الدفع للسلطات الضريبية يف (أ) حتصيل الذمم
املدينة من العمالء أو (ب) تقدمي اخلدمات للعمالء .الكياانت األخرى اليت تتعامل مع الصندوق تستقطع
الضرائب أو تسرتد ضريبة القيمة املضافة على اخلدمات املقدمة للصندوق .مبا أن الصندوق ال يستطيع
اسرتداد هذه املبالغ ،يتم إدراجها كمصاريف يف قائمة الدخل األولية.
 12-2إثبات اإليرادات
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 قياس الربح احملقق من استبعاد االستثمارات احملتفظ هبا ابلقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل على أنه
الفرق بني متابعة املبيعات والقيمة الدفرتية قبل االستبعاد.
يتم إثبات أرابح ودائع املراحبة بطريقة معدل العمولة الفعلي.
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إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة (غري مراجعة)
للفرتة من  17فرباير ( 2020اتريخ بدء العمليات) حىت  30يونيو 2020

(مجيع املبالغ آبالف الرايالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

وف ًقا لقرارات اهليئة الشرعية ،يتم استبعاد الدخل احملظور مبوجب الشريعة اإلسالمية الذي يتسلمه الصندوق
من حتديد الدخل ويتم تسجيله كمطلوابت أخرى يف قائمة املركز املايل األولية .يتم حتديد هذا املبلغ بناءً
على ا ملعلومات املتاحة ملدير الصندوق حول طبيعة أرابح الشركات املستثمر فيها عند إعداد هذه القوائم
املالية االولية املوجزة .يتم دفع الدخل احملظور مبوجب الشريعة اإلسالمية للجمعيات اخلريية على أساس ربع
سنوي.
 13-2إدارة االموال ورسوم اإلشرتاك
يدفع الصندوق  ٪1.5كمصاريف إمجالية تُدفع منها اتعاب اإلدارة كبند متبقي بعد خصم مجيع
املصروفات األخرى للصندوق من قيمة حقوق امللكية يف كل يوم تقومي من قيمة حقوق ملكية الصندوق.
-3

معايري جديدة ومعدلة مت اعتمادها من قبل الصندوق
هناك تعديالت على املعايري سارية املفعول يف الفرتات احلالية واملستقبلية .ولكن مل يتم تفصيلها يف هذه
القوائم املالية األولية املوجزة ،حيث ال يتوقع أن يكون لتلك املعايري أي أتثري على القوائم املالية االولية
املوجزة للصندوق.

-4

معامالت وأرصدة األطراف ذوي العالقة
تتألف األطراف ذات العالقة من حاملي الوحدات ومدير الصندوق واملالكني املستفيدين من حاملي
الوحدات وأعضاء جملس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيني وأي أعمال يتحكم فيها حاملو الوحدات،
كبريا ("شركة اتبعة") .يدخل الصندوق يف
أتثريا ً
بشكل مباشر أو غري مباشر ،أو اليت میارسون عليها ً
معامالت يف سياق األعمال العادية مع هذه األطراف ابألسعار والشروط املتفق عليها بني األطراف.

أتعاب اإلدارة واملصاريف األخرى

ابلنسبة خلدمات اإلدارة ،يدفع الصندوق رسوم اإلدارة مبعدل سنوي يبلغ  %0,3كمصاريف إمجالية تُدفع
منها أتعاب اإلدارة كبند متبقي بعد خصم مجيع املصروفات األخرى للصندوق بقيمة حقوق امللكية يف كل
يوم تقييم لقيمة حقوق ملكية الصندوق.

يقوم مدير الصندوق ايضاً ابسرتداد بعض املصاريف املتكبدة نيابة عن الصندوق ضمن احلدود املذكورة يف
شروط وأحكام الصندوق.

املعامالت مع األطراف ذوي العالقة

يقوم الصندوق خالل دورة أعماله االعتيادية ابلتعامل مع أطراف ذوي عالقة .وتكون املعامالت مع
األطراف ذوي العالقة وفقاً لشروط وأحكام الصندوق .ويتم اعتماد مجيع معامالت األطراف ذوي العالقة
من قبل جملس إدارة الصندوق.
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صندوق البالد املتداول للصكوك السيادية السعودية
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(مجيع املبالغ آبالف الرايالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

يلخص اجلدول التايل تفاصيل املعامالت مع األطراف ذوي العالقة:

الطرف ذو العالقة

طبيعة العالقة

طبيعة املعاملة

للفرتة من  17فرباير 2020
(اتريخ بدء العمليات) حىت
 30يونيو 2020

شركة البالد لالستثمار
الرايض املالية
جملس إدارة الصندوق

مدير الصندوق
أمني الصندوق
أعضاء جملس الصندوق

أتعاب إدارة
أتعاب احلفظ
أتعاب جملس الصندوق

17,065
13,347
1,538

يلخص اجلدول التايل تفاصيل األرصدة مع األطراف ذوي العالقة:
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طبيعة الرصيد

الطرف ذو العالقة

كما يف 30يونيو 2020

أتعاب إدارة مستحقة
االستثمار يف الصندوق
أتعاب احلفظ املستحقة الدفع
حساب االستثمار

شركة البالد لالستثمار  -مدير الصندوق
شركة البالد لالستثمار  -مدير الصندوق
أمني احلفظ للصندوق
الرايض املالية  -أمني احلفظ للصندوق

17,065
10,406,558
13,347
101,932

القيمة العادلة لألدوات املالية
القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه لبيع أصل أو دفعه لتسوية التزام يف معاملة اعتيادية بني
املشاركني يف السوق يف اتريخ القياس .يستند قياس القيمة العادلة إىل افرتاض أن املعاملة لبيع األصل أو
تسوية االلتزام يتم إما:
•
•

يف السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام.
يف غياب السوق الرئيسي ،يف السوق األكثر نفعاً للوصول لألصل أو االلتزام.

حتديد القيمة العادلة والتسلسل اهلرمي للقيم العادلة:
يستخدم الصندوق التسلسل اهلرمي التايل لتحديد واإلفصاح عن القيم العادلة لألدوات املالية:
•

•

•

املستوى االول :هي أسعار مدرجة يف أسواق نشطة للموجودات أو املطلوابت املتشاهبة أو املتطابقة
اليت تستطيع املنشأة الوصول إليها بتاريخ القياس.
املستوى الثاين  :هي أسعار مدرجة يف أسواق نشطة للموجودات ومطلوابت متشاهبة أو أساليب التقييم
األخرى اليت تستند عليها مجيع املدخالت اهلامة يف بياانت السوق اليت میكن مالحظتها.
مستوى الثالث :أساليب التقييم اليت تكون مجيع املدخالت اهلامة فيها ال تستند على بياانت السوق
اليت میكن مالحظتها.
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يتم قياس مجيع األدوات املالية للصندوق ابلتكلفة املطفأة .إن القيم العادلة لألدوات املالية اليت ال يتم
قياسها ابلقيمة العادلة يف هذه القوائم املالية األولية املوجزة ال ختتلف جوهرايً عن قيمتها الدفرتية املتضمنة
يف هذه القوائم املالية األولية املوجزة.
كما يف  30يونيو 2020
موجودات مالية ال تقاس ابلقيمة العادلة
نقد وما يعادله
مطلوابت مالية ال تقاس ابلقيمة العادلة
أتعاب إدارة مستحقة
مستحقات ومطلوابت أخرى
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املستوى االول

القيمة العادلة
املستوى الثالث
املستوى الثاين

اجملموع

-

-

101,932
101,932

101,932
101,932

-

-

33,081
1,824
34,905

33,081
1,824
34,905

إدارة املخاطر املالية
 1-6عوامل املخاطر املالية
اهلدف من الصناديق هو محاية قدرة الصندوق على االستمرار كمنشأة مستمرة حىت يتمكن من االستمرار
يف توفري أفضل العوائد حلاملي الوحدات وضمان السالمة املعقولة حلاملي الوحدات.
تعرضه أنشطة الصندوق جملموعة متنوعة من املخاطر املالية :خماطر السوق وخماطر االئتمان وخماطر
السيولة.
مدير الصندوق مسؤول عن حتديد املخاطر والسيطرة عليها .يشرف جملس إدارة الصندوق على مدير
الصندوق وهو املسؤول النهائي عن اإلدارة العامة للصندوق.
مت إعداد مراقبة املخاطر والتحكم فيها بشكل أساسي على أساس احلدود اليت وضعها جملس إدارة
الصندوق .حيتوي الصندوق على وثيقة الشروط واألحكام اخلاصة به واليت حتدد إسرتاتيجيات أعماله،
وحتمله للمخاطر وفلسفته العامة إلدارة املخاطر ،وهو ملزم ابختاذ إجراءات إلعادة توازن احملفظة مبا
يتماشى مع إرشادات االستثمار.
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يستخدم الصندوق أساليب خمتلفة لقياس وإدارة خمتلف أنواع املخاطر اليت يتعرض هلا .هذه األساليب
موضحة أدانه.
(أ) خماطر السوق
خماطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية لألداة املالية بسبب التغريات يف أسعار السوق.
تتكون خماطر السوق من ثالثة أنواع من املخاطر :خماطر العملة وخماطر أسعار الفائدة وخماطر األسعار.
( )1خماطر الصرف األجنيب
خماطر الصرف األجنيب هي خماطر تقلب قيمة التدفقات النقدية املستقبلية ألداة مالية بسبب التغريات يف
أسعار صرف العمالت األجنبية وتنشأ من األدوات املالية املقومة ابلعمالت األجنبية.
مجيع معامالت وأرصدة الصندوق ابلرايل السعودي ،وابلتايل فإن الصندوق غري معرض ملخاطر الصرف
األجنيب
( )2خماطر سعر العمولة
خماطر أسعار العمولة هي خماطر تقلب قيمة التدفقات النقدية املستقبلية ألداة مالية أو القيمة العادلة
لألدوات املالية ذات الكوبون الثابت بسبب التغريات يف أسعار عموالت السوق .میتلك الصندوق مجيع
استثماراته يف صكوك حكومية سعودية بسعر اثبت ،وابلتايل فإن الصندوق غري معرض ملخاطر أسعار
العموالت.
( )3خماطر السعر
خماطر السعر هي خماطر تقلب قيمة األدوات املالية للصندوق نتيجة للتغريات يف أسعار السوق الناجتة عن
عوامل أخرى غري العمالت األجنبية وحتركات أسعار العموالت.
تنشأ خماطر األ سعار بشكل أساسي من عدم التأكد بشأن األسعار املستقبلية لألدوات املالية اليت حيتفظ
هبا الصندوق .يراقب مدير الصندوق عن كثب حركة أسعار أدواته املالية املدرجة يف السوق املالية
السعودية .يدير الصندوق املخاطر من خالل تنويع حمفظته االستثمارية من خالل االستثمار يف قطاعات
الصناعة املختلفة.
الصندوق معرض ملخاطر األسعار على استثماراته يف الصكوك .إذا مت تغيري سعر الصكوك يف تداول
مبقدار  50+نقطة أساس ،مع بقاء مجيع املتغريات األخرى اثبتة ،فإن دخل الفرتة سيكون أعلى  /أقل
مبقدار  649+رايل سعودي.
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(ب) خماطر االئتمان
خماطر االئتمان هي خماطر فشل أحد أطراف األداة املالية يف الوفاء ابلتزامه والتسبب يف تكبد الطرف
اآلخر خلسارة مالية .حالياً ،ال يتعرض الصندوق ألي خماطر ائتمانية جوهرية وتركيز خماطر االئتمان.
حيتفظ برصيد البنك لدى بنك يتمتع بتصنيف ائتماين سليم.
يتم قياس املوجودات املالية ابلتكلفة املطفأة يف االعتبار خلسائر االئتمان املتوقعة كما يف  30يونيو
 .2020ومع ذلك ،كان أتثري اخلسائر االئتمانية املتوقعة على هذه املوجودات غري جوهري حيث أن النقد
وما يعادله حمتفظ به لدى البنك وأمني احلفظ بتصنيفات ائتمانية جيدة .ال يوجد اتريخ من التخلف عن
السداد السرتداد هذه األرصدة.
يستثمر الصندوق يف الصكوك السيادية السعودية املدرجة .مبا أن مصدر هذه الصكوك هو احلكومة
السعودية ،وابلتايل ،فإن الصندوق غري معرض ملخاطر ائتمانية كبرية ،وابلتايل ال يتم تسجيل اخلسائر
االئتمانية املتوقعة يف هذه القوائم املالية االولية املوجزة.
(ج) خماطر السيولة
خماطر السيولة هي خماطر عدم قدرة الصندوق على توليد موارد نقدية كافية لتسوية التزاماته ابلكامل عند
حلول موعد استحقاقها أو أنه ال میكنه القيام بذلك إال بشروط غري مواتية بشكل جوهري.
تنص شروط وأحكام الصندوق على االشرتاك واسرتداد الوحدات يف كل يوم تقومي ،وابلتايل فهو معرض
ملخاطر السيولة للوفاء بعمليات االسرتداد يف أي وقت .تعترب األوراق املالية للصندوق قابلة للتحقيق
بسهولة ومیكن تصفيتها يف أي وقت .ومع ذلك ،فقد وضع مدير الصندوق إرشادات معينة للسيولة
للصن دوق ويراقب متطلبات السيولة على أساس منتظم لضمان توفر أموال كافية للوفاء أبي التزامات عند
ظهورها ،سواء من خالل االشرتاكات اجلديدة أو تصفية احملفظة االستثمارية أو عن طريق احلصول على
متويل من األطراف ذات العالقة يف الصندوق.
يقوم الصندوق بتسوية مطلوابته املالية املتعلقة أبتعاب اإلدارة املستحقة واملصاريف األخرى على أساس ربع
سنوي.
يراقب مدير الصندوق متطلبات السيولة من خالل التأكد من توفر أموال كافية للوفاء أبي التزامات عند
ظهورها ،إما من خالل احلصول على قرض من طرف ذي صلة ،أو تصفية استثماراته.
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يوضح اجلدول التايل توقعات مدير الصندوق بشأن توقيت تسوية املطلوابت املالية:
يف  30يونيو 2020

أقل من  7أايم

موجودات مالية
101,932
نقد وما يعادله
استثمارات حمتفظ هبا ابلقيمة العادلة من
خالل قائمة الدخل
101,932
مطلوابت مالية
أتعاب إدارة مستحقة
مستحقات ومطلوابت أخرى
فجوة السيولة

101,932

من  7أايم اىل شهر

من  12-1شهراً

أكثر من  12شهر

-

-

-

-

-

66,040,579
66,040,579

-

33,081
1,824
34,905
()34,905

66,040,579

 2-6إدارة خماطر االئتمان
يتمثل رأس مال الصندوق يف حقوق امللكية اخلاصة حباملي الوحدات القابلة لالسرتداد .میكن أن يتغري
مبلغ حقوق امللكية املنسوب إىل حاملي الوحدات القابلة لالسرتداد بشكل جوهري يف كل يوم تقييم،
حيث خيضع الصندوق لالشرتاكات وعمليات االسرتداد وف ًقا لتقدير حاملي الوحدات يف كل يوم تقييم،
وكذلك التغيريات الناجتة عن أداء الصندوق .يتمثل هدف الصندوق عند إدارة رأس املال يف محاية قدرة
الصندوق على االستمرار كمنشأة مستمرة من أجل توفري عوائد حللملي الوحدات ،وتقدمي مزااي ألصحاب
املصلحة اآلخرين واحلفاظ على قاعدة رأمسالية قوية لدعم تطوير األنشطة االستثمارية للصندوق.
من أجل احلفاظ على هيكل رأس املال ،تتمثل سياسة الصندوق يف مراقبة مستوى االشرتاكات وعمليات
االسرتداد املتعلقة ابملوجودات اليت يتوقع أن تكون قادرة على تصفيتها وتعديل مقدار توزيعات األرابح اليت
يدفعها الصندوق للوحدات القابلة لالسرتداد.
يراقب جملس إدارة الصندوق ومدير الصندوق رأس املال على أساس قيمة حقوق امللكية املنسوبة إىل
حاملي الوحدات القابلة لالسرتداد.
-7

آخر يوم للتقييم
وفقاً لشروط وأحكام الصندوق ،يكون أخر يوم تقييم للفرتة هو  30يونيو .2020
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آاثر كوفيد –  19على الصندوق
خالل شهر مارس  ،2020أعلنت منظمة الصحة العاملية تفشي فريوس كوروان ("كوفيد  )"19 -ابعتباره
أيضا على منطقة جملس التعاون
وابءً تقديراً النتشاره السريع يف مجيع أحناء العامل .وقد أثرت هذا التفشي ً
اخلليجي مبا يف ذلك اململكة العربية السعودية .اختذت احلكومات يف مجيع أحناء العامل خطوات الحتواء
انتشار الفريوس .نفذت اململكة العربية السعودية إغالق احلدود ،وأصدرت إرشادات للتباعد االجتماعي
وفرضت عمليات اإلغالق وحظر التجول يف مجيع أحناء البالد.
اعتمادا على مدة أزمة كوفيد  19 -والتأثري السليب املستمر على النشاط االقتصادي ،قد يواجه الصندوق
ً
نتائج سلبية ،وقيود السيولة يف السنة املالية .2021
ال میكن التنبؤ ابلتأثري الدقيق لـكوفيد  19 -على أنشطة الصندوق يف الفرتة املتبقية من عام  2020وما
بعده .يف الوقت احلايل ،ال يوجد شك كبري حول قدرة الصندوق على االستمرار على أساس مبدأ
االستمرارية .سيتم إدراج أي أتثري آخر هلذا التفشي على توقعات االقتصاد الكلي يف تقديرات الصندوق
للمبالغ القابلة لالسرتداد من موجوداته املالية وغري املالية يف عام .2020
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املوافقة على القوائم املالية األولية املوجزة
متت املوافقة على هذه القوائم املالية األولية املوجزة من قبل جملس إدارة الصندوق يف  1حمرم 1442ه
(املوافق  20أغسطس .)2020
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