التقرير النصف سنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 0202
صندوق البالد للمرابحة بالدوالر االمريكي
ج) 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
لقد تم االستثمار في بداية العام بصفقات طويلة األجل وذلك للحفاظ على مستوى االداء وبعدها تم عقد الصفقات ذات المدد القصيرة للمحافظة على مستوى السيولة
العالي ،كما قمنا بمخاطبات عدد من البنوك الخليجية والمحلية لفتح عالقات نستطيع من خاللها توسيع خيارات االستثمار لدينا في الصندوق
 )1تقرير عن أداء صندوق االستثمار خالل النصف األول من عام :0202
كان سعر الوحدة ببداية عام  0202يبلغ  4.2499وتم االستثمار في المرابحات اإلسالمية .بلغ سعر الوحدة  4.2023نهاية النصف األول من عام  0202أي بزيادة فعلية في
قيمة الوحدة تقدر بـ .% 2.12
 )5تفاصيل أي تغيرات حدثت على شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات خالل النصف األول من عام :0202


تم التعديل في أهداف صندوق االستثمار بإضافة فقرة لألدوات 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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التقرير النصف سنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 0202
صندوق البالد للمرابحة بالدوالر االمريكي

 )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:
استثمر الصندوق خالل الفترة في صندوق البالد للمرابحة بالريال السعودي بنسبة رسوم قدرها %2.05

 ) 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:
مخالفات قيود االستثمار:

الصندوق

التاريخ

نوع المخالفة

40/0/0202

قيود االستثمار المادة 14

السبب



المدة الزمنية لمعالجه المخالفة

تجاوز القيود المسموح بها

تطبيقا للمادة  50الفقرة ب من الئحة

لسبب خارج عن سيطرة مدير

صناديق االستثمار  ،ونظرا لعدم

الصندوق

القدرة على تصحيح التجاوز خالل 5

صندوق البالد للمرابحة بالدوالر

ايام من تاريخ وقوعها  ،تم اشعار

االمريكي

الهيئة بذلك باإلضافة الى االجراء
التصحيحي ولما تقتضيه مصلحة
المستثمر  ،وتم التصحيح في تاريخ
0202 /7 /40م

و) 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 للمرابحة بالدوالر األمريكي
)صندوق مفتوح مدار من قبل
شركة البالد لالستثمار)
القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في 30يونيو 2020
وتقرير فحص المراجع المستقل لحاملي الوحدات ومدير الصندوق

صندوق البالد للمراحبة ابلدوالر األمريكي
القوائم املالية األولية املوجزة (غري مراجعة)
لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  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 اىل حاملي الوحدات األولية

4

قائمة التدفقات النقدية األولية

5

إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة

14 - 6

تقرير حول فحص القوائم املالية األولية املوجزة
إىل السادة حاملي الوحدات ومدير صندوق
البالد للمراحبة ابلدوالر األمريكي

احملرتمنی

مقدمة
لقد فحصنا قائمة املركز املايل األولية املرفقة لصندوق البالد للمراحبة ابلدوالر األمريكي ("الصندوق") كما يف  30يونيو
 ،2020والقوائم األولية ذات الصلة للدخل والدخل الشامل اآلخر ،والتغريات يف حقوق امللكية العائدة اىل حاملي
الوحدات والتدفقات النقدية لفرتة الستة أشهر املنتهية يف ذلك التاريخ واإليضاحات 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 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 املسؤولنی 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 مل يتم إعدادها ،من مجيع
النواحي اجلوهرية ،وفقاً ملعيار احملاسبة الدويل رقم  34املعتمد يف اململكة العربية السعودية.
برایس وترھاوس 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 للمراحبة ابلدوالر األمريكي
قائمة املركز املايل األولية
(مجيع املبالغ ابلدوالر االمريكي ما مل يذكر غري ذلك)
كما يف 30
يونيو 2020
(غري مراجعة)

كما يف 31
ديسمرب 2019
(مراجعة)

املوجودات
نقد وما يعادله
استثمارات حمتفظ هبا ابلتكلفة املطفأة
استثمارات حمتفظ هبا ابلقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

108,577
4,922,010
454,621

350,074
4,864,179
450,421

جمموع املوجودات

5,485,208

5,664,674

املطلوابت
أتعاب إدارة مستحقة
مستحقات و مطلوابت اخرى

5,840
9,198

130
12,020

جمموع املطلوابت

15,038

12,150

حقوق امللكية العائدة إىل حاملي الوحدات

5,470,170

5,652,524

الوحدات املصدرة

5,363,856

5,564,991

حقوق امللكية للوحدة ابلدوالر األمريكي

1/0198

1/0157

تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم  1إىل رقم  11جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية األولية املوجزة.
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صندوق البالد للمراحبة ابلدوالر األمريكي
قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر األولية (غري مراجعة)
(مجيع املبالغ ابلدوالر األمريكي ما مل يذكر غري ذلك)
لفرتة الستة أشهر
املنتهية يف 30
يونيو 2020

للفرتة من  28أكتوبر 2018
(اتريخ بدء العمليات) حىت
 30يونيو 2019

الدخل
ربح من استثمارات حمتفظ هبا ابلتكلفة املطفأة
 املراحبة على السلع صكوكصايف أرابح للقيمة العادلة غري حمققة من إعادة تقييم االستثمارات
احملتفظ هبا ابلقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

39,361
3,032

46,295
201

4,200

جمموع الدخل

46,593

883
47,379

املصاريف
أتعاب إدارة
مصاريف أخرى

()11,530
()12,624

جمموع املصاريف

()24,154

()7,576
()6,952
()14,528

صايف الدخل للفرتة
الدخل الشامل اآلخر للفرتة

22,439
-

جمموع الدخل الشامل للفرتة

22,439

32,851
32,851

تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم  1إىل رقم  11جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية األولية املوجزة.
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صندوق البالد للمراحبة ابلدوالر األمريكي
قائمة التغريات يف حقوق امللكية العائدة إىل حاملي الوحدات األولية (غري مراجعة)
(مجيع املبالغ ابلدوالر األمريكي ما مل يذكر غري ذلك)
لفرتة الستة أشهر
املنتهية يف 30
يونيو 2020
حقوق امللكية العائدة إىل حاملي الوحدات
كما يف بداية الفرتة

5,652,524

التغيريات من العمليات
جمموع الدخل الشامل للفرتة

22,439

للفرتة من  28أكتوبر 2018
(اتريخ بدء العمليات) حىت
 30يونيو 2019

32.851

التغريات من عمليات الوحدات
متحصالت من إصدار الوحدات
مدفوعات مقابل الوحدات املسرتدة

-

7.439.023

()204,793

()1.153.315

صايف التغيري من عمليات الوحدات
حقوق امللكية العائدة إىل حاملي الوحدات كما يف
هناية الفرتة

()204,793

6,285,708

5,470,170

6,318,559

تتلخص املعامالت يف الوحدات للفرتة املنتهية يف  30يونيو كما يلي:
لفرتة الستة أشهر
املنتهية يف 30
يونيو 2020

للفرتة من  28أكتوبر 2018
(اتريخ بدء العمليات) حىت
 30يونيو 2019

الوحدات يف بداية الفرتة
الوحدات املصدرة
الوحدات املسرتدة

5,564,991
()201,135

7,420,379
()1,150,302

صايف التغري يف الوحدات

()201,135

6,270,077

الوحدات كما يف هناية الفرتة

5,363,856

6,270,077

تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم  1إىل رقم 11جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية األولية املوجزة.
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صندوق البالد للمراحبة ابلدوالر األمريكي
قائمة التدفقات النقدية األولية (غري مراجعة)
(مجيع املبالغ ابلدوالر األمريكي ما مل يذكر غري ذلك)
لفرتة الستة أشهر
املنتهية يف 30
يونيو 2020

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:
صايف الدخل للفرتة
تعديالت على:
ربح من استثمارات حمتفظ هبا ابلتكلفة املطفأة
 املراحبة على السلع صكوكربح غري حمقق على استثمارات يف صناديق مشرتكة
صايف التغريات يف املوجودات واملطلوابت التشغيلية:
استثمارات حمتفظ هبا ابلتكلفة املطفأة
أتعاب إدارة مستحقة
مستحقات و مطلوابت اخرى
النقد املستخدم يف األنشطة التشغيلية
الربح املستلم من املراحبة على السلع
الربح املستلم من االستثمار يف الصكوك
صايف النقد املستخدم يف األنشطة التشغيلية

للفرتة من  28أكتوبر 2018
(اتريخ بدء العمليات) حىت
 30يونيو 2019

22,439

32,851

()39,361
()3,032
()4,200
()24,154

()46,295
()201
()883
()14,528

()59,306
5,710
()2,822
()80,572
40,327
3,541
()36,704

()4,532,577
7,576
5,909
()4,533,620
23,486
201
()4,509,933

التدفقات النقدية من النشاط االستثماري:
شراء استثمار حمتفظ به ابلقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
صايف النقد املستخدم يف النشاط االستثماري

-

()1,387,517

-

()1,387,517

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:
متحصالت من إصدار وحدات
مدفوعات مقابل وحدات مسرتدة
صايف النقد (املستخدم يف)  /الناتج من األنشطة التمويلية

()204,793
()204,793

7,439,023
()1,153,315
6,285,708

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

()241,497
350,074
108,577

388,258
388,258

تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم  1إىل رقم  11جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية األولية املوجزة.

-5-

صندوق البالد للمراحبة ابلدوالر األمريكي
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة (غري مراجعة)
لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  30يونيو 2020
(مجيع املبالغ ابلدوالر األمريكي ما مل يذكر غري ذلك)
-1

الوضع النظامي واألنشطة الرئيسية
صندوق البالد للمراحبة ابلدوالر االمريكي ("الصندوق") هو صندوق استثماري مفتوح غري حمدد املدة تتم
إدارته من قبل شركة البالد لالستثمار ("مدير الصندوق") وهي شركة اتبعة لبنك البالد ("البنك") لصاحل
حاملي وحدات الصندوق ("حاملي الوحدات") .يهدف الصندوق إىل محاية االستثمار األساسي
للمستثمرين وحتقيق عوائد معقولة من خالل معامالت املراحبة اليت ال تتعارض مع أحكام الشريعة
االسالمية.
أنشئ الصندوق يف  29صفر 1441هـ (املوافق  28أكتوبر  )2018وستكون أول القوائم مالية للصندوق
للفرتة من  28أكتوبر  2018إىل  31ديسمرب  .2019وف ًقاً لشروط وأحكام الصندوق ،تبدأ أول فرتة
مالية سنوية له من اتريخ بدء عملياته اىل  31ديسمرب .2019
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 .مدير الصندوق هو املسؤول على إدارة الصندوق.
الرايض املالية هي أمنی الصندوق.
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

-2

أسس اإلعداد
مت إعداد القوائم املالية األولية املوجزة للصندوق وفقاً ملعيار احملاسبة الدويل رقم ("– )34التقارير املالية
األولية" واملعتمد يف اململكة العربية السعودية .جيب قراءة هذه القوائم املالية األولية املوجزة ابملقارنة مع
القوائم املالية السنوية للسنة املنتهية يف  31ديسمرب .2019
مت إعداد القوائم املالية األولية املوجزة وف ًقا ملبدأ التكلفة التارخيية ،ابستثناء إعادة تقييم االستثمارات احملتفظ
هبا ابلقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.
تتوافق السياسات والتقديرات واالفرتاضات احملاسبية الرئيسية املستخدمة يف إعداد هذه القوائم املالية األولية
املوجزة مع تلك اخلاصة ابلسنة املالية السابقة ابستثناء ما هو موضح يف إيضاح  3أدانه.
ليس للصندوق دورة تشغيلية میكن تعريفها بوضوح ولذلك ،ال يتم عرض املوجودات واملطلوابت املتداولة
وغري املتداولة بشكل منفصل يف قائمة املركز املايل األولية .وعوضاً عن ذلك ،تعرض املوجودات واملطلوابت
حسب ترتيب السيولة .ومع ذلك ،سيتم تصنيف مجيع األرصدة بشكل عام على أهنا متداولة ابستثناء
"استثمارات مقاسة ابلتكلفة املطفأة".
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صندوق البالد للمراحبة ابلدوالر األمريكي
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة (غري مراجعة)
لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  30يونيو 2020
(مجيع املبالغ ابلدوالر األمريكي ما مل يذكر غري ذلك)
يتطلب إعداد هذه القوائم املالية األولية املوجزة أن تقوم اإلدارة إبصدار االحكام والتقديرات واالفرتاضات
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
األولية املوجزة.
میكن للصندوق استعادة أو تسوية مجيع موجوداته ومطلوابته خالل  12شهراً من اتريخ التقرير.
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معايري جديدة ومعدلة مت اعتمادها من قبل الصندوق
هناك تعديل آخر للمعايري اليت تكون فعالة 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.
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العملة الوظيفية وعملة العرض
تقاس البنود املتضمنة يف القوائم املالية األولية املوجزة ابستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسية اليت يعمل
فيها الصندوق ("العملة الوظيفية") .تعرض هذه القوائم املالية األولية املوجزة ابلدوالر األمريكي ،وهو العملة
الوظيفية وعملة العرض للصندوق.
يتم حتويل املع امالت ابلعمالت األجنبية إىل الدوالر األمريكي ابستخدام أسعار الصرف السائدة يف اتريخ
املعامالت .يتم حتويل املوجودات واملطلوابت النقدية ابلعمالت األجنبية إىل الدوالر األمريكي 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 األولية  .يتعامل الصندوق مع املعامالت إما ابلدوالر األمريكي أو ابلرايل السعودي ،ومبا أنه
يف اململكة العربية السعودية  ،فإن الرايل السعودي مربوط ابلدوالر األمريكي ،فال يوجد مكسب  /خسارة
إعادة تقييم العملة األجنبية خالل الفرتة احلالية.
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معامالت وأرصدة األطراف ذوي العالقة
تتألف األطراف ذوي العالقة من حاملي الوحدات ومدير الصندوق واملالكنی املستفيدين من حاملي
الوحدات وأعضاء جملس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسينی 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 بنی األطراف.
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صندوق البالد للمراحبة ابلدوالر األمريكي
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة (غري مراجعة)
لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  30يونيو 2020
(مجيع املبالغ ابلدوالر األمريكي ما مل يذكر غري ذلك)

رسوم اإلدارة واملصاريف األخرى

ابلنسبة خلدمات اإلدارة ،يدفع الصندوق رسوم اإلدارة مبعدل سنوي يبلغ )%0.40 :2019( %0.40
من قيمة حقوق امللكية يف كل يوم تقييم لقيمة حقوق امللكية للصندوق ويتم خصمها بشكل شهري.
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 .تشمل األطراف ذوي العالقة مدير الصندوق وبنك البالد (الشركة األم
ملدير الصندوق) والكياانت ذات الصلة ببنك البالد ومدير الصندوق.
يلخص اجلدول التايل تفاصيل املعامالت مع األطراف ذوي العالقة:
الطرف ذو العالقة

طبيعة العالقة

طبيعة املعاملة

لفرتة الستة أشهر للفرتة من  28أكتوبر 2018
املنتهية يف  30يونيو (اتريخ بدء العمليات) حىت
 30يونيو 2019
2020

شركة البالد
لالستثمار

مدير الصندوق

أتعاب إدارة

11,530

7,576

بنك البالد

الشركة األم ملدير
الصندوق

وحدات مشرتاة

1,800,306

-

وحدات مسرتدة

900,000

-

صندوق املراحبة
ابلرايل السعودي
الرايض املالية

صندوق مدار من قبل
مدير الصندوق

وحدات مشرتاة

-

1,388

أمنی الصندوق

أتعاب احلفظ

1,333

1,214

جملس إدارة الصندوق أعضاء جملس الصندوق أتعاب جملس الصندوق 619
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صندوق البالد للمراحبة ابلدوالر األمريكي
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة (غري مراجعة)
لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  30يونيو 2020
(مجيع املبالغ ابلدوالر األمريكي ما مل يذكر غري ذلك)
يلخص اجلدول التايل تفاصيل االرصدة مع األطراف ذوي العالقة:
طبيعة الرصيد

الطرف ذو العالقة

بنك البالد  -الشركة األم ملدير الصندوق
النقد وما يعادله
صندوق املراحبة ابلرايل السعودي -
استثمارات حمتفظ هبا ابلقيمة
العادلة من خالل قائمة الدخل صندوق مدار من قبل مدير الصندوق
أتعاب إدارة مستحقة
شركة البالد لالستثمار  -مدير الصندوق
الرايض املالية  -أمنی احلفظ
النقد وما يعادله
أتعاب حفظ دائنة
الرايض املالية  -أمنی احلفظ للصندوق
أتعاب جملس إدارة الصندوق
أعضاء جملس الصندوق
دائنة
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كما يف 30
يونيو 2020

كما يف 31
ديسمرب 2019

26

249,263

454,621
5,840
108,551
189

450,421
130
100,811
165

619

1,244

التأثري على حقوق امللكية العائدة على حاملي الوحدات إذا مل يتم االعرتاف خبسائر االئتمان املتوقعة
()1

اخلسائر االئتمانية املتوقعة للموجودات املالية موضحة أدانه:
كما يف 30
يونيو 2020
4,927
5,363,856
0/0009

خسائر االئتمان املتوقعة على املوجودات املالية
وحدات مصدرة
حصة كل وحدة يف خسائر االئتمان املتوقعة

()2

كما يف 31
ديسمرب 2019
4,927
5,564,991
0/0009

حقوق امللكية العائدة اىل حاملي الوحدات ،بعد إدراج خسائر االئتمان املتوقعة موضحة أدانه:

قيمة حقوق امللكية لكل وحدة بعد إدراج خسائر االئتمان املتوقعة
وف ًقا هلذه القوائم املالية األولية املوجزة
حصة كل وحدة يف خسائر االئتمان املتوقعة
قيمة حقوق امللكية لكل وحدة قبل اخلسائر االئتمانية املتوقعة
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كما يف 30
يونيو 2020

كما يف 31
ديسمرب 2019

1/0198
0/0009
1/0207

1/0157
0/0009
1/0166

صندوق البالد للمراحبة ابلدوالر األمريكي
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة (غري مراجعة)
لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  30يونيو 2020
(مجيع املبالغ ابلدوالر األمريكي ما مل يذكر غري ذلك)
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القيمة العادلة لألدوات املالية
القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه لبيع أصل أو دفعه لتسوية التزام يف معاملة اعتيادية بنی
املشاركنی 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 املماثلة 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.

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.
القيمة العادلة
يف  30يونيو 2020
موجودات مالية ال تقاس ابلقيمة العادلة
نقد وما يعادله
استثمارات حمتفظ هبا ابلتكلفة املطفأة

املستوى األول املستوى الثاين املستوى الثالث
-

موجودات مالية تقاس ابلقيمة العادلة
استثمارات حمتفظ هبا ابلقيمة العادلة من خالل قائمة
454,621
الدخل
454,621
مطلوابت مالية ال تقاس ابلقيمة العادلة
أتعاب إدارة مستحقة
مستحقات ومطلوابت أخرى
-
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-

-

اجملموع

108,577
108,577
4,922,010 4,922,010

454,621
5,485,208 5,030,587
5,840
9,198
15,038

5,840
9,198
15,038

صندوق البالد للمراحبة ابلدوالر األمريكي
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة (غري مراجعة)
لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  30يونيو 2020
(مجيع املبالغ ابلدوالر األمريكي ما مل يذكر غري ذلك)
القيمة العادلة
يف  31ديسمرب 2019
موجودات مالية ال تقاس ابلقيمة العادلة
نقد وما يعادله
استثمارات حمتفظ هبا ابلتكلفة املطفأة
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
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املستوى االول املستوى الثاين املستوى الثالث

-

-

- 450,421
- 450,421
-

-

350,074
4,864,179

5,214,253
130
12,020
12,150

اجملموع

350,074
4,864,179

450,421
5,664,674
130
12,020
12,150

إدارة املخاطر املالية
تتوافق سياسات إدارة املخاطر املالية مع تلك اليت مت اإلفصاح عنها يف القوائم املالية للصندوق للسنة املنتهية
يف  31ديسمرب  ،2019ابستثناء االجراءات احملددة املذكورة أدانه يف اإليضاح رقم .10
إدارة خماطر رأس املال
يدير الصندوق رأس ماله لضمان قدرته على االستمرار كمنشأة مستمرة مع تعظيم العائد ألصحاب
املصلحة من خالل االستغالل األمثل ألرصدة الديون طويلة األجل وحقوق امللكية .تظل اإلسرتاتيجية
العامة للصندوق دون تغيري عن الفرتات السابقة.
يتكون هيكل رأس مال الصندوق من الديون طويلة األجل وحقوق امللكية ،واليت تشمل القروض
ومسامهات رأس املال من قبل حاملي الوحدات.
خماطر السوق
تعرض الصندوق ملخاطر السوق يف شكل خماطر أسعار الفائدة لقروضه .مل تكن هناك تغيريات يف هذه
الظروف من الفرتات السابقة.
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صندوق البالد للمراحبة ابلدوالر األمريكي
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة (غري مراجعة)
لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  30يونيو 2020
(مجيع املبالغ ابلدوالر األمريكي ما مل يذكر غري ذلك)
إدارة خماطر العمالت األجنبية
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.
خبالف الدوالر األمريكي ،فإن بعض معامالت وأرصدة الصندوق ابلرايل السعودي وهي مربوطة ابلدوالر
األمريكي وابلتايل فإن الصندوق غري معرض ملخاطر الصرف األجنيب .وابلتايل ،مل يتم تقدمي أي حتليل
حلساسية العمالت األجنبية.
معدل الفائدة وإدارة خماطر السيولة
إطارا مناسبًا إلدارة
تقع املسؤولية النهائية عن إدارة خماطر السيولة على عاتق مدير الصندوق ،الذي وضع ً
خماطر السيولة إلدارة متويل الصندوق على املدى القصري واملتوسط والطويل ومتطلبات إدارة السيولة .يدير
الصندوق خماطر السيولة عن طريق االحتفاظ ابحتياطيات كافية ،وتسهيالت بنكية ،وتسهيالت اقرتاض
احتياطي ،من خالل املراقبة املستمرة للتدفقات النقدية املتوقعة والفعلية ،ومن خالل مطابقة تواريخ
استحقاق املوجودات واملطلوابت املالية .قائمة استحقاق املوجودات واملطلوابت املالية كما يلي:
يف  30يونيو 2020
موجودات مالية
نقد وما يعادله
استثمارات حمتفظ هبا ابلتكلفة املطفأة
استثمارات حمتفظ هبا ابلقيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل
مطلوابت مالية
أتعاب إدارة مستحقة
مستحقات ومطلوابت أخرى
فجوة السيولة

أقل من  7أايم من  7أايم اىل شهر من  12-1شهرا أكثر من  12شهر

108,577
-

-

4,922,010

-

108,577

454,621
454,621

4,922,010

-

108,577

454,621
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5,840
9,198
15,038
4,906,972

-

صندوق البالد للمراحبة ابلدوالر األمريكي
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة (غري مراجعة)
لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  30يونيو 2020
(مجيع املبالغ ابلدوالر األمريكي ما مل يذكر غري ذلك)
يف  31ديسمرب 2019

أقل من  7أايم من  7أايم اىل شهر من  12-1شهرا

موجودات مالية
350,074
نقد وما يعادله
استثمارات حمتفظ هبا ابلتكلفة املطفأة
استثمارات حمتفظ هبا ابلقيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل
350,074
مطلوابت مالية
أتعاب إدارة ورسوم إدارية مستحقة
مستحقات ومطلوابت أخرى
فجوة السيولة

350,074

أكثر من  12شهر

-

4,864,179

-

450,421
450,421

4,864,179

-

450,421

130
12,020
12,150
4,852,029

-

إدارة خماطر االئتمان
تشري خماطر االئتمان إىل خماطر ختلف الطرف املقابل عن الوفاء ابلتزاماته التعاقدية مما يؤدي إىل خسارة
مالية للصندوق .كما يف  30يونيو  2020و  31ديسمرب  ،2019كان احلد األقصى لتعرض الصندوق
ملخاطر االئتمان دون مراعاة أي ضماانت حمتفظ هبا أو حتسينات ائتمانية أخرى ،واليت ستؤدي إىل خسارة
مالية للصندوق بسبب عدم الوفاء ابلتزام األطراف املقابلة .ينشأ من القيمة الدفرتية للموجودات املالية
املعرتف هبا كما هو مذكور يف قائمة املركز املايل االولية والبالغ  1.432مليون رايل سعودي .ال حيتفظ
الصندوق أبي ضماانت أو تعزيزات ائتمانية أخرى لتغطية خماطر االئتمان املرتبطة مبوجوداته املالية.
إن خماطر االئتمان على النقد يف البنوك حمدودة ألن األطراف املقابلة هي بنوك حملية (بنك البالد) ذات
تصنيفات ائتمانية بدرجة استثمارية.
الصندوق لديه سياسة لالستثمار مع األطراف املقابلة ذات التصنيف االئتماين  +ب وما فوق .يتم
تصنيف مجيع االستثمارات مبدئيًا ضمن املرحلة االول .إذا تدهور التصنيف االئتماين للطرف املقابل يف أي
اتريخ تقرير الحق مبقدار درجتنی يف مقياس تصنيف فتش ولكن ال يزال أعلى من  +ب ،فإن الصندوق
خيفض درجة االستثمار مع هذا الطرف املقابل إىل املرحلة الثاين .يف حالة اخنفاض التصنيف االئتماين
للطرف املقابل إىل ما دون  +ب ،يتم ختفيض التصنيف االئتماين للطرف املقابل إىل املرحلة الثالث .حيث
شهرا كحد أقصى .لذلك،
أن الصندوق لديه استثمارات يف صفقات مراحبة ذات استحقاق يصل إىل ً 12
مل يتم حتديد فرتة هتدئة.
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صندوق البالد للمراحبة ابلدوالر األمريكي
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة (غري مراجعة)
لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  30يونيو 2020
(مجيع املبالغ ابلدوالر األمريكي ما مل يذكر غري ذلك)
اعتبارا من  30يونيو  2020و  31ديسمرب  ،2019میتلك الصندوق استثمارات (عقود مراحبة)
ً
بتصنيفات ائتمانية ترتاوح من  +أ إىل  +ب ب ب ،وابلتايل ،تعد مجيعها درجة استثمارية .يتم االحتفاظ
ابملبلغ يف البنك لدى بنك حسن السمعة ،يتمتع بتصنيف ائتماين قوي ،وابلتايل ،خماطر ائتمانية منخفضة.
نظرا ألن الصندوق لديه استثمارات مع جهات خارجية ذات تصنيفات ائتمانية  +ب ب ب ،فإن
ً
ماداي بسبب حالة كوفيد  .19 -لذلك ،مل يدرك الصندوق
تتأثر
ال
للصندوق
املتوقعة
االئتمانية
اخلسائر
ً
أتثري كوفيد  19 -على إمكانية اسرتداد االستثمارات.
-9

آخر يوم للتقييم
وفقاً لشروط وأحكام الصندوق ،يكون أخر يوم تقييم للفرتة هو  30يونيو .2020

 -10آاثر كوفيد –  19على الصندوق
خالل شهر مارس  ،2020أعلنت منظمة الصحة العاملية تفشي فريوس كوروان ("كوفيد  )"19 -ابعتباره
أيضا على منطقة جملس التعاون
جائحة تقديراً النتشاره السريع يف مجيع أحناء العامل .وقد أثر 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
 -11املوافقة 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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