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 9102التقرير السنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 

 إخالء المسؤولية

ي، كما أن قيمة االستثمار في صندوق االستثمار قبلتوضيح: نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشًرا على األداء المست
 متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو االطالع على شروط و أحكام الصندوق.

   .10011-73, تصريح هيئة السوق المالية رقم:0101911102، سجل تجاري رقم:2020 ©جميع الحقوق محفوظة لشركة البالد لالستثمار 

1   

 :المقر الرئسي للبالد المالية للمزيد من المعلومات االتصال بـ:

 920003636 966+ هاتف:

 2906299 11 966+ فاكس:

 , المملكة العربية السعودية00100الرياض  011 ص.ب:

  

 

 إدارة األصول

 2039888 11 966+          هاتف: 

 2039899 11 966+          فاكس: 

  http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagementالموقع االلكتروني:   

 

 أ( معلومات عن الصندوق

 ( أسم صندوق االستثمار:0

 صندوق البالد للمرابحة بالريال السعودي

 (   أهداف وسياسات االستثمار وممارساته:9

 من قبل الهيئة زة المحافظة على رأس المال مالك الوحدات مع تحقيق عائد معقول على المدى القصير والمتوسط من خالل االستثمار في عمليات المرابحة والمجا

 الشرعية لدى مدير الصندوق 

 .توفير قناة استثمارية ملتزمة بالضوابط الشرعية 

  يتم مقارنة أداء الصندوق بمؤشر إرشادي وهو السايبر لشهر واحدSIBOR 0 Month  

 ( سياسة توزيع الدخل واألرباح:7

 ال يوجد.

 

 ( تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل 1
 

 ب( اداء الصندوق

 ( جدول مقارنة يغطي السنوات المالية الثالث:0

 

 

 

 

 

 

 

 البند 9103 9100 9102

 صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية السنة المالية  732,620,199.92    100,309,111 0,900,106,111

 صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة في نهاية السنة المالية 0.9703 0.9500 0.9210

 أعلى صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة 0.9703 0.9619 0.9251

 أقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة 0.9100 0.9700 0.9617

 عدد الوحدات المصدرة في نهاية السنة المالية )باألالف( 710,957   709,605 276,000

 قيمة األرباح الموزعة - - -

 نسبة المصروفات 1.96% 1.71% 1.79%

http://www.twitter.com/AlbiladCapital
https://www.youtube.com/channel/UC4_HMjXlQpVHOzx0ZTEt15A
https://www.linkedin.com/company/albilad-capital
https://plus.google.com/b/106565436579351885989/106565436579351885989/about
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سنوات 5 سنوات 7   البند سنة 

 العائد اإلجمالي 9.0% 2.0% 00.3%

 9101 السنة 9100 9109 9107 9101 9105 9106 9103 9100 9102

 %1.1 العائد اإلجمالي 1.0% 0.9% 0.1% 1.2% 1.2% 9.1% 0.2% 9.7% 9.0%

 نوع الخدمات او العموالت او األتعاب صافي القيمة نسبة المصروفات الى متوسط صافي أصول الصندوق 

 رسوم اشتراك - -

 أتعاب إدارة 9,711,605 1.95%

 مبلغ التطهير - -

 مصاريف مراجع الحسابات 90,111 1.119%

 مصاريف الحفظ 7,519 1.1111%

 مصاريف أعضاء مجلس اإلدارة 1,666 1.1115%

 رسوم تداول 5,951 1.110%

 رسوم رقابية 3,511 1.110%

 مصاريف المؤشر االسترشادي - -

 مصاريف القيمة المضافة 006,033 1.10%

 مصاريف تعامل 777,911 0.04%

 مصاريف الخدمات االدارية 060,003 0.02%

 مصاريف أخرى - -

%1.79  مجموع المصاريف 9,076,607 
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 ( سجل أداء:9

 العائد اإلجمالي لسنة واحدة، ثالث سنوات، خمس سنوات

 

 

 

 العائد اإلجمالي لكل سنة من السنوات العشرة الماضية 

 

 

 

 

ة المصروفات، ويجب نسبجدول يوضح مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب التي تحملها صندوق االستثمار على مدار العام. ويجب ايضا اإلفصاح بشكل واضح عن إجمالي 

 اإلفصاح عن ما إذا كانت هناك أي ظروف يقرر فيها مدير الصندوق اإلعفاء من أي رسوم أو تخفيضها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ( إذا حدثت تغيرات جوهرية خالل الفترة وأثرت في أداء الصندوق، يجب اإلفصاح عنها بشكل واضح.7

 لم يحدث أي تغيير جوهري خالل الفترة .
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( اإلفصاح عن ممارسات التصويت السنوية على أن تحتوي اسم المصدر وتاريخ الجمعية العمومية وموضوع التصويت وقرار التصويت )موافق/غير 1

 موافق/ االمتناع عن التصويت(

 .لم يتم حضور أي جمعية تخص الصندوق

الموضوعات التي تمت مناقشتها والقرارات الصدرة عن ذلك بما  –على سبيل المثال ال الحصر  –( تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي على أن يحتوي 5 

 في ذلك أداء الصندوق وتحقيق الصندوق ألهدافه.

ديسمبر من العام نفسه وكان ابرز ما تم النقاش حولة  71كما عقد االجتماع الثاني في تاريخ  9102يونيو عام 97وعقد االجتماع االول في تاريخ  9102تم عقد اجتماعين عن 

 كالتالي : 

  مستجدات االسواق المحلية واالقليمية والعالمية 

  أداء الصناديق 

 الموافقة على مقدم خدمات الصندوق االدارية 

  تقييم مجلس االدارة 

 ج( مدير الصندوق

 ( اسم وعنوان مدير الصندوق:0

 شركة البالد لإلستثمار "البالد المالية"

 العليا  -طريق الملك فهد الفرعي   0069

 99وحدة رقم 

 7310-09707الرياض 

 المملكة العربية السعودية

 291117676هاتف:  

 +266 00 921 6922فاكس: 

 www.albilad-capital.comموقع االنترنت:  

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

 ال يوجد 
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 ( مراجعة ألنشطة االستثمار خالل الفترة:7

علي مستوى السيولة  فظةلقد تم االستثمار في بداية العام بصفقات طويلة األجل وذلك للحفاظ على مستوى االداء وبعدها تم عقد الصفقات ذات المدد القصيرة للمحا

 وق العالي ، كما قمنا بمخاطبات عدد من البنوك الخليجية والمحلية لفتح عالقات نستطيع من خاللها توسيع خيارات االستثمار لدينا في الصند

 ( تقرير عن أداء صندوق االستثمار خالل الفترة1

 مليون ريال سعودي وتم األستثمار في المرابحات األسالمية واألستفادة من أرتفاع 109.9وقيمة أصول الصندوق تبلغ  0.9619يبلغ  9102كان سعر الوحدة ببداية عام 

 أي بزيادة فعلية في قيمة الوحدة 0.9251وقد بلغ سعر الوحدة  9102مليار حتى نهاية عام  0.907أسعار المرابحات األسالمية وزيادة قيمة االصول الى 

 . % 9.0تقدر بـ 

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

  تم تغيير اسم الصندوق إلى صندوق البالد للمرابحة بالريال السعودي 

  تم التعديل في سياسات استثمار الصندوق من االستثمار بالمعادن إلى االستثمار بالسلع 

  من الئحة صناديق االستثمار  بأحقية االستثمار بالصناديق االستثمارية االخرى 10تم التغيير بسياسات االستثمار وممارساته وفقًا للمادة 

  للصندوق  مذكرة المعلومات/ ملخص المعلومات الرئيسة تحديث 

  تم اضافة رسوم الخدمات االدارية 

  ألستاذ هيثم فيصل محسن األنسي )عضو غير مستقل (تعيين عضو مجلس اإلدارة ا-تم  تغيير  في  عضوية مجلس إدارة الصندوق بسبب استقالة عضو مجلس اإلدارة

 سليمان السحيمي  )عضو غير مستقل(.

 ( أي معلومة أخرى من شانها أن تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافية بشأن أنشطة الصندوق خالل الفترة:6

 ال يوجد 

 ( اذا كان صندوق االستثمار يستثمر بشكل كبير في صناديق استثمار أخرى، يجب اإلفصاح عن نسبة رسوم اإلدارة المحتسبة على الصندوق نفسه3 

 والصناديق التي يستثمر فيها الصندوق:

 ال يوجد 

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

 ال يوجد 
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 ( أي بيانات ومعلومات أخرى أوجبت الالئحة تضمينها بهذا التقرير:2

 

 

 د( أمين الحفظ

 ( اسم وعنوان أمين الحفظ:0

 ( 13131-73) . تعمل بموجب ترخيص من هيئة السوق المالية برقم0101972971شركة الرياض المالية .، سجل تجاري رقم 

 ، المملكة العربية السعودية.7309-09770العليا. الرياض  –شارع التخصصي  6335الرياض، 

  00135الرمز البريدي:   90006ص.ب 

 1065020/  1065066 00 266+  هاتف :

  + 266001065052فاكس: 

 www.riyadcapital.com الموقع اإللكتروني:  

 ( وصف موجز لواجباته ومسؤولياته:9

 ب أحكام الئحة صناديق موجيعد أمين الحفظ مسؤوال عن التزاماته وفقا ألحكام الئحة صناديق االستثمار، سواء أأدى مسؤولياته بشكل مباشر أم كلف بها طرفا ثالثا ب

له او اهماله أو تيااالستثمار والئحة األشخاص المرخص لهم. ويعد أمين الحفظ مسؤوال تجاه مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب اح

 سوء تصرفه أو تقصيره المتعمد.

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

 أصول الصندوق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصندوق التاريخ نوع المخالفة السبب المدة الزمنية لمعالجه المخالفة

تم معالجة المخالفات خالل المدة 

النظامية وفق الئحة صناديق 

 االستثمار

  انخفاض النقد لسبب خارج عن

 سيطرة مدير الصندوق 

  7/95/9102  10قيود االستثمار المادة 

صندوق البالد للمرابحة بالريال 

 السعودي

تم اتباع و تطبيق االجراءات النظامية   09/70/9102 - خطأ في تسعير الوحدة 
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  أمين الحفظ من أو تعد أصول الصندوق مملوكه لمالكي وحدات الصندوق مجتمعين، وال يجوز ان يكون لمدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو امين الحفظ

أو امين الحفظ أو أمين طن الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع أي مصلحه في أصول الصندوق أو أي مطالبه فيها، اال اذا كان مدير الصندوق أو مدير الصندوق من البا

ئحة صناديق ال الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع مالكا لوحدات الصندوق، وذلك في حدود ملكيته، أو كان مسموحا بهذه المطالبات بموجب أحكام

 االستثمار  وأن يكون أفصح عنها في الشروط واالحكام.

 الموزع، وفي حدود ما  أو باستثناء وحدات الصندوق المملوكة لمدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو امين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة

ة أو الموزع أي حق في شوريملكه المدين، ال يجوز أن يكون لدائني مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو امين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم الم

 أي مطاليه أو مستحقات في أموال الصندوق أو أصوله.
 

 

 ( بيان مبني على رأيه حول ما إذا كان مدير الصندوق قد قام باالتي:7

دود االستثمار وصالحيات وح اليتطلب من أمين الحفظ ابداء رايه فيما يتعلق بإصدار ونقل واسترداد الوحدات ، وتقويم وحساب سعر الوحدات ،باألضافة إلى مخالفة قيود

 المعمول بها في الئحة صناديق االستثمار.  االقتراض

 هـ( المحاسب القانوني:

 ( اسم وعنوان المحاسب القانوني:0

 ”pwc“برايس وترهاوس كوبرز 

 المملكة العربية السعودية 00109الرياض  0909ص.ب. 

 +266 00 900 1111هاتف: 

 www.pwc.comموقع االنترنت: 

 ( بيان حول ما إذا كان المحاسب القانوني يرى:9

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

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

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

 :و( القوائم المالية

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

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.twitter.com/AlbiladCapital
https://www.youtube.com/channel/UC4_HMjXlQpVHOzx0ZTEt15A
https://www.linkedin.com/company/albilad-capital
https://plus.google.com/b/106565436579351885989/106565436579351885989/about


 صندوق البالد للمرابحة بالريال السعودي
 (السعودي مرابح ريالصندوق المرابحة بال سابقا  )
 (لالستثمار البالد شركة قبل من مدار مفتوح مشاركة صندوق )
 

 القوائم المالية 
 9201ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 الوحدات لحاملي المستقلمراجع الوتقرير 
 



 صندوق البالد للمراحبة ابلرايل السعودي
 )سابقاً صندوق املراحبة ابلرايل السعودي مرابح(

 

 القوائم املالية

 9201 يسمربد 13املنتهية يف للسنة 
 

  الصفحة الفهرس 
 3 - 1 املستقل راجعامل تقرير

 4     قائمة املركز املايل
 5    اآلخر الشامل الدخلو  قائمة الدخل

 6    اتدة اىل حاملي الوحدحقوق امللكية العائقائمة التغريات يف 
 7    التدفقات النقديةقائمة 

 52 - 8 إيضاحات حول القوائم املالية
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السعودي )سابقاً صندوق البالد للمراحبة ابلرايل ومدير صندوق  الوحدات حامليإىل  املستقلراجع امل تقرير
 املراحبة ابلرايل السعودي مرابح(

 
 رأينا

صندوق البالد للمراحبة ابلرايل السعودي )سابقاً صندوق املراحبة لتظهر بصورة عادلة، من مجيع النواحي اجلوهرية، املركز املايل  يف رأينا، أن القوائم املالية
ه املايل وتدفقاته النقدية للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقًا للمعايري الدولية ئوأدا 2019ديسمرب  31)"الصندوق"( كما يف  ابلرايل السعودي مرابح(

 ني.للتقرير املايل املعتمدة يف اململكة العربية السعودية واملعايري واإلصدارات األخرى الصادرة عن اهليئة السعودية للمحاسبني القانوني
 

 ما قمنا مبراجعته
 للصندوق مما يلي: القوائم املاليةتتألف 

 .2019ديسمرب  31كما يف   قائمة املركز املايل •
 .للسنة املنتهية يف ذلك التاريخاآلخر  الشامل الدخلو قائمة الدخل  •
 .للسنة املنتهية يف ذلك التاريخحقوق امللكية العائدة اىل حاملي الوحدات قائمة التغريات يف  •
 .للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ قائمة التدفقات النقدية •
 للسياسات احملاسبية اهلامة. ملخصاليت تتضمن  ،إيضاحات حول القوائم املالية •

 
 أساس الرأي

ضيحها ابلتفصيل يف تقريران لقد قمنا مبراجعتنا وفقاً ملعايري املراجعة الدولية املعتمدة يف اململكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا مبوجب هذه املعايري مت تو 
 .مسؤوليات املراجع حول مراجعة القوائم املاليةضمن قسم 

 
 إلبداء رأينا. مناسبة كأساسو عليها كافية  مت احلصولأن أدلة املراجعة اليت  نعتقد

 
 يةاالستقالل

التزمنا مبسؤولياتنا  ة، كماإننا مستقلون عن الصندوق وفقاً لقواعد سلوك وآداب املهنة املعتمدة يف اململكة العربية السعودية املتعلقة مبراجعتنا للقوائم املالي
 القواعد. هلذهاألخالقية األخرى وفقاً 

 
  مسؤوليات مدير الصندوق واملكلفني ابحلوكمة عن القوائم املالية

السعودية واملعايري وفقًا للمعايري الدولية للتقرير املايل املعتمدة يف اململكة العربية  إن مدير الصندوق مسؤول عن اإلعداد والعرض العادل للقوائم املالية
واألحكام اليت تنطبق من الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق  واإلصدارات األخرى الصادرة عن اهليئة السعودية للمحاسبيني القانونيني

التحريفات قوائم مالية خالية من  ي يراه مدير الصندوق ضروراًي ليتمكن من إعدادذال الداخليةالرقابة  نظام املالية وشروط وأحكام الصندوق، وعن
 عن غش أو خطأ. كانت انجتة، سواًء  اجلوهرية
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 )تتمة( مسؤوليات مدير الصندوق واملكلفني ابحلوكمة عن القوائم املالية

عن األمور  - عند الضرورة -واإلفصاح  االستمرار يف أعمالهعند إعداد القوائم املالية، فإن مدير الصندوق مسؤول عن تقييم قدرة الصندوق على 
 عدم وجود بديل حقيقيأو وقف عملياته، أو  الصندوقبتصفية  ينِو مدير الصندوق ما ملاملتعلقة ابالستمرارية، واستخدام مبدأ االستمرارية احملاسيب 

 .خبالف ذلك
 

 مسؤول عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير املالية للصندوق. الصندوق إن جملس إدارة
 

  القوائم املاليةحول مراجعة  املراجعمسؤوليات 
عن غش أو  كانت انجتة، سواء  التحريفات اجلوهريةتتمثل أهدافنا يف احلصول على أتكيد معقول حول ما إذا كانت القوائم املالية ككل خالية من 

القيام هبا وفقاً  أن املراجعة اليت مت إال أنه ليس ضماانً من التأكيد،  خطأ، وإصدار تقرير املراجع الذي يتضمن رأينا. يُعد التأكيد املعقول مستوى عال  
ن غش أو عالتحريفات  تنتج. ميكن أن عند وجودهجوهري  حتريفملعايري املراجعة الدولية املعتمدة يف اململكة العربية السعودية، ستكشف دائماً عن 

هذه  بناًء علىيتخذها املستخدمون القرارات االقتصادية اليت املعقول توقع أتثريها على خطأ، وتُ َعد جوهرية، مبفردها أو يف جمموعها، إذا كان من 
 القوائم املالية.

 
املهين وحنافظ على  احلكممنارس فإننا وفقًا ملعايري املراجعة الدولية املعتمدة يف اململكة العربية السعودية،  اليت مت القيام هبا عملية املراجعة ويف إطار

 املراجعة. كما نقوم أيضاً مبا يلي: عمليةالشك املهين خالل 
 
 ملواجهةجوهرية يف القوائم املالية، سواء كانت انجتة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة  وجود حتريفاتحتديد وتقييم خماطر  •

 حتريف جوهري انتج عن غششاف عدم اكت خطر ويُعدأساس إلبداء رأينا. لتوفري  ومناسبةهذه املخاطر، واحلصول على أدلة مراجعة كافية 
الرقابة  نظامأو جتاوز  إفادات مضللةالغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو  نظرًا ألنالناتج عن اخلطأ  اخلطرمن  علىأ

 .ةالداخلي
 
للظروف، وليس لغرض إبداء رأي  تصميم إجراءات مراجعة مالئمة ذات الصلة ابملراجعة من أجلالداخلية  ألنظمة الرقابةاحلصول على فهم  •

  .ملدير الصندوقالرقابة الداخلية  فاعليةحول 
اليت قام هبا مدير  العالقة واإلفصاحات ذاتتقييم مدى مالئمة السياسات احملاسبية املستخدمة، ومدى معقولية التقديرات احملاسبية  •

  الصندوق.
ما إذا كان حتديد أدلة املراجعة اليت مت احلصول عليها،  وبناًء إىلاستنتاج مدى مالءمة استخدام مدير الصندوق ملبدأ االستمرارية احملاسيب،  •

. وإذا توصلنا االستمرار يف أعمالهحول قدرة الصندوق على  قد تشري إىل وجود شك كبريهناك عدم أتكد جوهري يتعلق أبحداث أو ظروف 
يف القوائم املالية، أو تعديل رأينا إذا كانت العالقة االنتباه يف تقريران إىل اإلفصاحات ذات  علينا لفتوجود عدم أتكد جوهري، جيب إىل 
اإلفصاحات غري كافية. تستند استنتاجاتنا إىل أدلة املراجعة اليت مت احلصول عليها حىت اتريخ تقريران. ومع ذلك، فإن األحداث أو  تلك

 .يف أعمالهالصندوق  تؤدي إىل عدم استمرار قد املستقبلية الظروف
 
ذات ما إذا كانت القوائم املالية متثل املعامالت واألحداث وحتديد تقييم العرض العام وهيكل وحمتوى القوائم املالية، مبا يف ذلك اإلفصاحات،  •

   .العالقة بطريقة العرض العادل
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، مبا يف ذلك أي أوجه للمراجعة ونتائج املراجعة اجلوهريةابلنطاق والتوقيت املخطط ، من بني أمور أخرى فيما يتعلق،نقوم إببالغ املكلفني ابحلوكمة 

 خالل مراجعتنا. مت اكتشافهااليت  ةالرقابة الداخلي نظام يف هامةقصور 
 

 برايس وترهاوس كوبرز

 

 

 

_____________ 

 بدر إبراهيم بن محارب

 471ترخيص رقم 

 
 ه1441شعبان  12

 (2020إبريل  5)
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 قائمة املركز املايل

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

 اإليضاح 
يسمرب د 13كما يف  

9201 
ديسمرب  31كما يف  

8201 
      املوجودات

 6.544  18.963  3 نقد وما يعادله
 475.205  1.192.772  4 ابلتكلفة املطفأةاستثمارات حمتفظ هبا 

 481.749  1.211.735   املوجوداتجمموع 
      

      املطلوابت
 -  (17)   إدارة مستحقة  أتعاب

 (37)  (232)   اخرى ومطلوابتمستحقات 
 (37)  (249)   جمموع املطلوابت

      
 481.712  1.211.486   حقوق امللكية العائدة إىل حاملي الوحدات

 382.686  936.181   الوحدات املصدرة ابأللف

 2588/1  2941/1   للوحدة ابلرايل السعودي حقوق امللكية
 
 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية. 11إىل رقم  1تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم 
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 اآلخر الشامل خلدوال قائمة الدخل

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

 إيضاح 
 13 املنتهية يفللسنة  

 2019 يسمربد
 13 املنتهية يفللسنة  

 2018 يسمربد
      الدخل

      :ربح من االستثمارات احملتفظ هبا ابلتكلفة املطفأة
 10.426  25.228  4 املراحبة على السلع -
 1.480  3.254  4 صكوك -

 قائمة خالل من لةدالعا ابلقيمة هبا حمتفظ استثمارات بيع من ربح
  مشرتكة يقدصنا اتوحد - خلدال

 
- 

 
120 

 -  1   أخرى  يراداتإ

 12.026  28.483   خلدال جمموع
      

      املصاريف
 (1.214)  (2.461)  5 أتعاب إدارة

 (166)  (995)   مصاريف أخرى
احملتفظ هبا  االستثماراتعلى االخنفاض يف القيمة  خسائر

 4 ابلتكلفة املطفأة
 

(740) 
 

(182) 

 (1.562)  (3.800)   جمموع املصاريف 

 10.464  24.683   سنةلل الدخل صايف
      

 -  -    لسنةالدخل الشامل اآلخر ل

 10.464  24.683    لسنةل الشامل الدخلجمموع 
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 ئدة إىل حاملي الوحداتحقوق امللكية العاقائمة التغريات يف 

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

 
 31للسنة املنتهية يف 

 2019ديسمرب 
 31املنتهية يف للسنة  

 2018ديسمرب 

 379.647  481.712 سنةاية الديف ب حقوق امللكية العائدة إىل حاملي الوحدات
 (352)  -  9التغريات يف التطبيق املبدئي للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم 

 379.295  481.712 يناير 1الرصيد املعّدل كما يف 

    التغيريات من العمليات
 10.464  24.683 لسنةجمموع الدخل الشامل ل

    التغيريات من عمليات الوحدات

 630.206  1.399.860 املتحصالت من إصدار الوحدات 
 (538.253)  (694.769) مدفوعات مقابل الوحدات املسرتدة

    
 91.953  705.091 صايف التغيري من عمليات الوحدات

 481.712  1.211.486 يف هناية السنة حاملي الوحداتحقوق امللكية العائدة إىل 
 

 كما يلي:  يسمربد 13املنتهية يف  سنةلل لفابآل العمليات يف الوحداتتتلخص 
 

 
 31للسنة املنتهية يف 

 2019ديسمرب 
 31للسنة املنتهية يف  

 2018ديسمرب 

 308.211  382.686 اية السنةدات يف بدالوح
 506.365  1.094.603 ات املباعةدالوح
 (431.890)  (541.108) ةدات املسرت دالوح

 74.475  553.495 اتدصايف التغري يف الوح

 382.686  936.181 يف هناية السنة الوحدات
 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية. 11إىل رقم  1تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم 
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 قائمة التدفقات النقدية

  (ما مل يذكر غري ذلك آبالف الرايالت السعودية مجيع املبالغ)
 
  يسمربد 13املنتهية يف للسنة   
 8201  9201  إيضاح 

      نشطة التشغيلية:ألالتدفقات النقدية من ا
 10.464  24.683    سنةلل الدخل صايف

      تعديالت على:
      :ربح من االستثمارات احملتفظ هبا ابلتكلفة املطفأة

 (10.426)  (25.228)   املراحبة على السلع -
 (1.480)  (3.254)   صكوك -

 (120)  -   مشرتكةيق دات صنادربح من بيع وح
 182  740   االستثمارات احملتفظ هبا ابلتكلفة املطفأةيف قيمة  االخنفاض خسائر

   (3.059)  (1.380) 
      صايف التغريات يف املوجودات واملطلوابت التشغيلية:

 (102.034)  (909.713)  4، 6-2 ابلتكلفة املطفأة استثمارات حمتفظ هبا
 -  17   أتعاب إدارة مستحقة 

 37  195   مستحقات و مطلوابت اخرى
 (103.377)  (756.716)   التشغيلية  األنشطة يفاملستخدم  النقد

      
 9.384  765.20   الربح املستلم من املراحبة على السلع

 1.456  319.3   الربح املستلم من االستثمار يف الصكوك
 (92.537)  (692.672)   األنشطة التشغيليةاملستخدم يف صايف النقد 

      :ستثماريةالتدفقات النقدية من األنشطة اال
 -شراء استثمار حمتفظ هبا ابلقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

  وحدات صناديق استثمارية مشرتكة
 

- 
 

(37.000) 
ابلقيمة العادلة من خالل قائمة متحصالت من بيع استثمار حمتفظ هبا 

  وحدات صناديق استثمارية مشرتكة -الدخل 
 

- 
 

37.120 
 120     التشغيلية األنشطة من الناتجالنقد صايف 

      :ةالتدفقات النقدية من األنشطة التمويلي
 630.206  1.399.860   متحصالت من إصدار وحدات

 (538.253)  (694.769)   وحدات مسرتدةمدفوعات مقابل 
 71.066  705.091  التمويلية األنشطة الناتج منالنقد صايف 
     
 (464)  12.419   يعادله يف النقد وما التغيري صايف

 7.008  6.544  3  السنةالنقد وما يعادله يف بداية 
 6.544  18.963  3  السنةالنقد وما يعادله يف هناية 

 
 .املالية جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم 11إىل رقم  1تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم 
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 )سابقاً صندوق املراحبة ابلرايل السعودي مرابح(

 إيضاحات حول القوائم املالية
 9201يسمرب د 31للسنة املنتهية يف 
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  واألنشطة الرئيسية النظاميالوضع  -1

ي غري )"الصندوق"( هو صندوق استثمار  السعودي مرابح(مدير صندوق البالد للمراحبة ابلرايل السعودي )سابقًا صندوق املراحبة ابلرايل 
إدارته من قبل شركة البالد لالستثمار )"مدير الصندوق"( وهي شركة اتبعة لبنك البالد )"البنك"( لصاحل حاملي وحدات حمدد املدة تتم 

ق عوائد معقولة من خالل معامالت الصندوق )"حاملي الوحدات"(. يهدف الصندوق إىل محاية االستثمار األساسي للمستثمرين وحتقي
 املراحبة اليت ال تتعارض مع أحكام الشريعة االسالمية.

 
، مت تغيري اسم الصندوق من "صندوق املراحبة ابلرايل السعودي مرابح" إىل "صندوق البالد للمراحبة ابلرايل 2019أكتوبر  20اعتباراً من 
 السعودي".

 
الوحدات، يعترب مدير الصندوق أن الصندوق مبثابة وحدة حماسبية مستقلة، وعليه يقوم إبعداد قوائم مالية وعند التعامل مع حاملي 

 منفصلة للصندوق. إضافة لذلك، يعترب حاملو الوحدات مالكاً مستفيدين ملوجودات الصندوق.
 

 مني الصندوق أالرايض املالية هي 
 

ه  )املوافق 1427ذي احلجة  3خيضع الصندوق ألحكام الئحة صناديق االستثمار )"الالئحة"( الصادرة عن هيئة السوق املالية بتاريخ 
 (2016مايو  23ه  )املوافق 1437شعبان  16بقرار جملس هيئة السوق املالية. بتاريخ  عّدلةوامل( 2006 ديسمرب 24

 
  ملخص السياسات احملاسبية اهلامة -2

مت إدراجها أدانه. لقد مت تطبيق هذه السياسات بشكل  منتظم على  ن السياسات احملاسبية الرئيسية املطبقة يف إعداد هذه القوائم املاليةإ
 املعروضة، ما مل يذكر غري ذلك.  فرتاتمجيع ال

 
 أسس اإلعداد 2-1

للصندوق وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية املعتمدة يف اململكة العربية السعودية واملعايري واإلصدارات  ةيمت إعداد هذه القوائم املال 
 األخرى الصادرة عن اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني.

 
 .ابستثناء االستثمارات احملتفظ هبا ابلقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل على أساس مبدأ التكلفة التارخيية أُعدت القوائم املالية

 
ليس للصندوق دورة تشغيلية ميكن تعريفها بوضوح ولذلك ال يتم عرض املوجودات واملطلوابت املتداولة وغري املتداولة بشكل منفصل يف 

سب ترتيب السيولة. ومع ذلك، يتم تصنيف مجيع األرصدة بصفة قائمة املركز املايل. وعوضًا عن ذلك، تعرض املوجودات واملطلوابت ح
 ".عامة على أهنا متداولة ابستثناء "االستثمارات املقاسة ابلتكلفة املطفأة

 
 شهرًا من اتريخ التقرير. 12ميكن للصندوق حتقيق وتسوية مطلوابته خالل فرتة 
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 إيضاحات حول القوائم املالية
 9201يسمرب د 31للسنة املنتهية يف 

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

- 9 - 

 
 احملاسبية اهلامة   واألحكام التقديرات 2-2

الغ املسجلة يتطلب إعداد القوائم املالية أن تقوم اإلدارة إببداء آرائها وتقديراهتا وافرتاضاهتا اليت تؤثر على تطبيق السياسات احملاسبية واملب
يرات واالفرتاضات األساسية للموجودات واملطلوابت والدخل واملصاريف. وقد ختتلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. تتم مراجعة التقد
 تتأثر هبا. سنواتبصورة مستمرة. ويتم االعرتاف مبراجعات التقديرات احملاسبية يف السنة اليت يتم فيها تعديل التقديرات ويف أي 

 
وافرتاضات مهمة  إن قياس خمصص اخلسارة االئتمانية املتوقعة للموجودات املالية املقاسة ابلتكلفة املطفأة يتطلب استخدام مناذج معقدة

 حول الظروف االقتصادية املستقبلية والسلوك االئتماين.
 

 ويتطلب تطبيق املتطلبات احملاسبية لقياس اخلسارة االئتمانية املتوقعة عدداً من األحكام اهلامة، مثل:

 .حتديد معايري الزايدة الكبرية يف املخاطر االئتمانية •
 .ياس اخلسارة االئتمانية املتوقعةاختيار النماذج واالفرتاضات املناسبة لق •
حتديد العدد والرتجيحات النسبية للسيناريوهات املتوقعة لكل نوع من أنواع املنتجات/األسواق واخلسارة االئتمانية املتوقعة  •

 .املرتبطة هبا
 حتديد جمموعة من املوجودات املالية املتشاهبة هبدف قياس اخلسارة االئتمانية املتوقعة. •

 
 )ب( 1-6اإليضاح رقم اإلدخاالت والتقديرات واالفرتاضات املستخدمة يف قياس اخلسارة االئتمانية املتوقعة موضح يف  اساليبإن تفسري 

 الذي يوضح ايضاً أهم حساسيات اخلسارة االئتمانية املتوقعة للتغري يف تلك العناصر.
 

 بيقها مبكراً من قبل الصندوقمعايري أو تعديالت جديدة غري سارية املفعول ومل يتم تط  2-3
أو بعد  مت نشر بعض املعايري احملاسبية والتعديالت اجلديدة على املعايري والتفسريات احملاسبية اليت تسري على الفرتات السنوية اليت تبدأ يف

وهري على القوائم املالية ولكن مل يتم اعتمادها مبكرًا من قبل الصندوق. ال يتوقع أن يكون هلذه املعايري أتثري ج 2020يناير  1
 ، وابلتايل، مل يتم تفصيلها يف هذه القوائم املالية.للصندوق

 
 العملة الوظيفية وعملة العرض 2-4

"العملة الوظيفية"(. تعرض )ابستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسية اليت بعمل فيها الصندوق  تقاس البنود املتضمنة يف القوائم املالية
ل هذه القوائم املالية ابلرايل السعودي، وهو العملة الوظيفية وعملة العرض للصندوق. مت تقريب كافة املعلومات املالية املعروضة ابلراي

 السعودي إىل أقرب ألف.
 
 : ال شيء(.8201) 9201ديسمرب  31خالل السنة املنتهية يف  ةجنبيأأي معامالت بعمالت  يكن لدى الصندوق مل

 
 نقد وما يعادله 2-5

النقد  تسجيل. يتم البالد والرصيد احملتفظ به يف حساب امني الصندوق الرايض املاليةلدى بنك  الرصيديشمل النقد وما يعادله للصندوق 
 وما يعادله ابلتكلفة املطفأة يف قائمة املركز املايل.
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 األدوات املالية 2-6

 يتم االعرتاف ابألدوات املالية يف الوقت الذي يصبح فيه الصندوق طرفا يف األحكام التعاقدية لألداة.
 

 طرق القياس 2-6-1
 والقياس املبدئي االعرتاف

 يف اتريخ التداول. واملطلوابت املالية حني ُتصبح املنشأة طرفًا يف األحكام التعاقدية ألداة ماليةيتم االعرتاف ابملوجودات 
 

 تعزى عند االعرتاف األويل، يقيس الصندوق األصل وااللتزام املايل بقيمته العادلة مضافًا إليه أو انقصًا تكاليف املعاملة اإلضافية أو اليت
أصل أو التزام مايل كاألتعاب والعموالت وذلك يف حالة أن األصل أو االلتزام املايل ليس ابلقيمة العادلة  مباشرة إىل االستحواذ أو إصدار

 قائمة الدخلاملطلوابت املالية املدرجة ابلقيمة العادلة من خالل ت تكاليف املعاملة للموجودات أو . يتم إثباقائمة الدخلمن خالل 
العرتاف األويل، يتم االعرتاف مبخصص اخلسارة االئتمانية املتوقعة للموجودات املالية ابلتكلفة ضمن املصاريف يف قائمة الدخل. بعد ا

)اخلسارة(  /يتم االعرتاف هبا يف قائمة الدخل  خسارة اخنفاض يف القيمة، األمر الذي يؤدي إىل 3-6-2 رقم اإليضاحاملطفأة كما يف 
 عندما يكون األصل قد نشأ حديثاً.

 تصنيف وقياس املوجودات املالية 2-6-2
 يصنف الصندوق موجوداته املالية ابلتكلفة املطفأة. فيما يلي متطلبات تصنيف أدوات الدين:

 
 أدوات الدين

 تعرف أدوات الدين بكوهنا األدوات اليت تستويف مفهوم االلتزام املايل من وجهة نظر املصدر.
 

 ألدوات الدين على:يعتمد التصنيف أو القياس الالحق 
 .األصلدارة أعمال الصندوق إلمنوذج  •
 للموجودات. التدفق النقديخصائص  •
 

منوذج العمل: يعكس منوذج االعمال كيفية إدارة الصندوق للموجودات هبدف حتقيق تدفقات نقدية. وذلك سواء كان هدف الصندوق 
املوجودات أو حتصيل كل من التدفقات النقدية التعاقدية والتدفقات النقدية من بيع يقتصر على حتصيل التدفقات النقدية التعاقدية من 

املوجودات. وإذا مل يكن احلال كذلك ابلنسبة لكلتا احلالتني )مثال: املوجودات املالية احملتفظ هبا ألغراض املتاجرة(، يتم تصنيف 
مة العادلة من خالل قائمة الدخل. إن العوامل اليت أيخذها الصندوق املوجودات املالية ضمن "أخرى" من منوذج االعمال وتقاس ابلقي

بعني االعتبار عند حتديد منوذج االعمال جملموعة من املوجودات تشمل اخلربات السابقة حول كيفية حتصيل التدفقات النقدية هلذه 
ارة العليا وكيفية تقييم املخاطر وإدارهتا إضافة إىل كيفية املوجودات وكيفية تقييم أداء املوجودات داخليًا وإعداد التقارير بذلك إىل اإلد

فظة تعويض املدراء. تعد األوراق املالية احملتفظ هبا بغرض املتاجرة حمتفظًا هبا اساسًا بغرض البيع يف األجل القريب أو تكون جزًء من حم
اكتساب األرابح قصرية االجل. تصنف هذه األوراق املالية األدوات املالية اليت تدار معًا أو عندما يتوفر دليل لنمط فعلي حديث على 

  ضمن "أخرى" لنموذج االعمال وتقاس ابلقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.
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: عندما يهدف منوذج االعمال إىل االحتفاظ ابملوجودات إما لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو حتصيل ربحمدفوعات أصل الدين وال

النقدية التعاقدية والبيع، يقوم الصندوق بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية ألدوات الدين متثل مدفوعات أصل الدين والربح  التدفقات
فقط )اختبار مدفوعات أصل الدين والربح(. عند إجراء هذه التقييم، أبخذ الصندوق بعني االعتبار ما إذا كانت التدفقات النقدية 

ترتيب اإلقراض االساسي؛ أي ان الربح يشمل فقط اعتبارات القيمة الزمنية للموارد واملخاطر االئتمانية وخماطر  التعاقدية تتوافق مع
اإلقراض األساسية االخرى وهامش الربح الذي يتوافق مع ترتيب اإلقراض األساسي. عندما تؤدي الشروط التعاقدية إىل التعرض للمخاطر 

 ب اإلقراض األساسي، يتم تصنيف املوجودات املالية ذات العالقة وقياسها ابلقيمة العادلة من خاللأو التقلبات اليت تتعارض مع ترتي
 الربح أو اخلسارة.

 
 ويتم إعادة تقييمه فيما بعد. ابملوجوداتعن االعرتاف املبدئي  ربحمدفوعات أصل الدين واليتم إجراء تقييم 

 
 أدوات الدين لديه إىل إحدى فئات القياس التالية:اعتماداً على هذه العوامل، يصنف الصندوق 

 
ت التكلفة املطفأة: إن املوجودات اليت يتم االحتفاظ هبا لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، حيث متثل هذه التدفقات النقدية فقط دفعا

ابلقيمة املطفأة. يتم تعديل القيمة الدفرتية هلذه  أصل الدين والربح، وهي غري املصنفة ابلقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل، يتم قياسها
. يتم االعرتاف ابألرابح احملققة من 3-6-2اإليضاح املوجودات من خالل خمصصات اخلسائر االئتمانية املتوقعة املثبتة واملقاسة كما يف 

 هذه املوجودات املالية يف قائمة الدخل ابستخدام طريقة معدل العمولة الفعلية.
 

العادلة من خالل قائمة الدخل: إذا كانت التدفقات النقدية ألدوات الدين ال متثل فقط دفعات أصل الدين والربح أو إن مل تكن القيمة 
ضمن منوذج العمل احملتفظ به بغرض التحصيل أو احملتفظ هبا بغرض التحصيل والبيع أو إن كانت مصنفة ابلقيمة العادلة من خالل قائمة 

ابلقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. يتم إثبات ربح أو خسارة استثمار الدين املقاس ابلقيمة العادلة من خالل  الدخل، فيتم قياسها
اليت  سنةقائمة الدخل ضمن "صايف الربح/ )اخلسارة( يف االستثمارات اليت تقاس الزاميًا ابلقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل"، يف ال

أدوات الدين املصنفة ابلقيمة العادلة أو احملتفظ هبا ليس بغرض املتاجرة يتم عرضها بشكل منفصل عن  حتدث هبا. إن ربح أو خسارة
استثمارات الدين اليت تقاس الزاميًا ابلقيمة العادلة من قائمة الدخل ضمن "صايف الربح / )اخلسارة( يف االستثمارات املصنفة ابلقيمة 

عرتاف إبيرادات العموالت احملققة من هذه املوجودات املالية يف قائمة الدخل ابستخدام طريقة العادلة من خالل قائمة الدخل". يتم اال
 معدل العمولة الفعلية.

 
يعيد الصندوق تصنيف استثمارات الدين فقط يف حالة واحدة وهي أن يتم تغيري منوذج األعمال املستخدم يف إدارة تلك املوجودات. تتم 

 مل حيدث أي منها خالل السنة.و قرير األوىل اليت تلي التغيري. يتوقع أال تكون هذه التغيريات متكررة إعادة التصنيف من فرتة الت
 

 يتم تصنيف االستثمار يف عقود املراحبة والصكوك على أهنا حمتفظ هبا ابلتكلفة املطفأة.حالياً، 
 

 أدوات حقوق امللكية
تعرف أدوات حقوق امللكية بكوهنا األدوات اليت تستويف مفهوم حقوق امللكية من وجهة نظر املصدر، أي األدوات اليت ال تشمل التزاما 

 املصدر. صايف موجوداتتعاقداي ابلدفع، وبدليل وجود فائدة متبقية يف 
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بقياس كافة استثمارات حقوق امللكية ابلقيمة  اً . يقوم الصندوق الحقالدخل قائمةابلقيمة العادلة من خالل  استثماراتهيصنف الصندوق 
، ابستثناء، يف حال اختيار مدير الصندوق عند االعرتاف املبدئي، يتم تصنيف استثمار حقوق امللكية غري الدخل قائمةالعادلة من خالل 

الل الدخل الشامل اآلخر. تتمثل سياسة الصندوق يف حتديد استثمارات حقوق امللكية ابلقيمة العادلة قابل لإللغاء ابلقيمة العادلة من خ
يتم  من خالل الدخل الشامل اآلخر عندما يتم االحتفاظ بتلك االستثمارات ألغراض أخرى غري املتاجرة. وعند استخدام هذا االختيار،

، وحيدث ذلك أيضا عند خلدال لقائمة الدخل الشامل اآلخر وال يتم تصنيفها الحقا االعرتاف ابألرابح واخلسائر ابلقيمة العادلة يف
االستبعاد. ال يتم تسجيل خسائر االخنفاض يف القيمة )وعكس خسائر االخنفاض يف القيمة( بصورة منفصلة عن التغريات األخرى يف 

يف قائمة الدخل عند وجود حق  االستثمارات، هذه على عائداً  متثل عندما ،القيمة العادلة. يتم االستمرار ابالعرتاف بتوزيعات األرابح
 .التوزيعاتللصندوق ابستالم تلك 

 
 قائمةالالحقة يف  غري احملققة قائمة الدخل خالل مناحملتفظ هبا ابلقيمة العادلة  ات/ خسائر إعادة تقييم االستثمار  رابحأب االعرتافتم ي

 .لالدخ
 
 املقتناة ابلتكلفة املطفأة املوجودات املاليةاالخنفاض يف قيمة  2-6-3

دوق يقوم الصندوق بتقييم خسائر االئتمان املتوقعة على أساس النظرة املستقبلية املرتبطة مبوجوداته املدرجة ابلتكلفة املطفأة. يقوم الصن
 :يعكس قياس خسائر االئتمان املتوقعة ما يلي إبثبات خمصص هلذه اخلسائر يف كل فرتة تقرير.

 .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  •

 االقتصادية املستقبلية.توقعات الظروف 
 

 على أي من األسس التالية:بناًءا ، يتم قياس خمصصات اخلسارة 9وفقاً للمعيار الدويل للتقارير املالية 

 12شهراً: هذه اخلسائر املتوقعة يف االئتمان الناجتة عن أحداث افرتاضية حمتملة يف غضون  12خسارة االئتمان املتوقعة ملدة  (أ)
 ؛ قريرالتشهراً بعد اتريخ 

خسائر االئتمان املتوقعة مدى احلياة: هي خسائر ائتمانية متوقعة تنتج عن مجيع األحداث االفرتاضية احملتملة على مدى العمر  (ب)
 املتوقع لألداة املالية.

 
إذا مت زايدة خماطر االئتمان ألصل مايل يف اتريخ التقرير بشكل كبري منذ االعرتاف خسائر االئتمان املتوقعة مدى احلياة ينطبق قياس 

دث ذلك. قد حتدد املنشاة ان خماطر االئتمان اخلاصة ابألصل املايل إن مل حيشهراً  12قياس خسارة االئتمان املتوقعة ملدة  وينطبقاملبدئي 
 ة يف اتريخ التقرير.مل ترتفع بشكل ملحوظ إذا كانت خماطر االئتمان منخفض

 
 املطلوابت املالية 2-6-4

العادلة من  يتم االعرتاف جبميع املطلوابت املالية مبدئًيا ابلقيمة العادلة انقًصا تكلفة املعاملة ابستثناء املطلوابت املالية املقاسة ابلقيمة
ة خالل قائمة الدخل حيث ال يتم خصم تكلفة املعاملة، إن وجد، من قياس القيمة العادلة عند االعرتاف األويل ويتم تضمينها يف قائم

 . الدخل. يصنف الصندوق مطلوابته املالية ابلتكلفة املطفأة ما مل يكن لديه مطلوابت مصنفة ابلقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
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لفة الحقاٌ، يتم قياس مجيع املطلوابت املالية خبالف تلك احملتفظ هبا ابلقيمة العادلة من خالل الدخل ابلتكلفة املطفأة. يتم احتساب التك

 املطفأة مع مراعاة أي خصم أو عالوة عند السداد 
 
 إلغاء االعرتاف 2-6-5

لتعاقدية للتدفقات النقدية من املوجودات املالية أو عندما يتم حتويل يتم الغاء االعرتاف ابملوجودات املالية، عندما تنتهي احلقوق ا
املوجودات املالية، يتم  يف احلاالت اليت يتم فيها تقييم الصندوق على أنه قام بتحويلاملوجودات ويصبح التحويل مؤهاًل إللغاء االعرتاف 

يف حالة عدم قيام الصندوق بتحويل مجيع امللكية بشكل جوهري.  إلغاء االعرتاف ابألصل إذا قام الصندوق بتحويل مجيع خماطر ومزااي
 ى، يتم إلغاء االعرتاف ابملوجودات املالية فقط إذا مل حيتفظ الصندوق ابلسيطرة علخماطر ومزااي امللكية أو االحتفاظ هبا بشكل جوهري

 والتزامات متت أو احتفظ هبا يف العملية.كموجودات أو مطلوابت أبي حقوق املوجودات املالية. يتعرف الصندوق بشكل منفصل  
 

 اء صالحيته.يتم إلغاء االعرتاف ابملطلوابت املالية فقط عندما يتم انتهائها، أي عندما يتم الوفاء اباللتزام احملدد يف العقد او الغاؤه أو انته
 

 املقاصة 2-7
صايف القيمة يف قائمة املركز املايل فقط عندما يكون للصندوق حالًيا حق قانوين واجب النفاذ  وعرضيتم إجراء مقاصة املطلوابت املالية 

 مبقاصة املبالغ وعند وجود نية للتسوية على أساس الصايف أو حتقيق األصل وتسوية االلتزام يف نفس الوقت.
 

 أخرى ستحقات ومطلوابت م 2-8
قابل البضائع أو اخلدمات املستلمة سواء صدرت هبا فواتري للصندوق أم ال. تقيد يتم االعرتاف ابملطلوابت للمبالغ الواجب دفعها م

 املستحقات واملطلوابت األخرى مبدئياً ابلقيمة العادلة وتقاس الحقاً ابلتكلفة املطفأة ابستخدام طريقة معدل العائد الفعلي.
 

 املخصصات 2-9
يتم إثبات املخصصات عندما يكون لدى الصندوق التزام حايل نظامي أو ضمين انتج عن حدث سابق، وهناك احتمال استخدام للموارد 

 املستقبلية. تشغيليةلخسائر اللاملتضمنة منافع اقتصادية لتسوية االلتزام وإمكانية تقدير املبلغ بشكل يعتمد عليه. ال تُقيد خمصصات 
 

 إىل حاملي الوحداتعائد حقوق امللكية ال 2-10
  وأرابح حمتفظ هبا. مصدرةحقوق امللكية وتتكون من وحدات  يه ىل حاملي الوحداتإة العائد حقوق امللكية

 وحدات قابلة لالسرتداد (أ)
 امليزات التالية:يصنف الصندوق وحداته القابلة لالسرتداد كأداة حقوق ملكية إذا كانت الوحدات القابلة لالسرتداد تشتمل على مجيع 

 الصندوق يف حالة تصفية الصندوق. حقوق ملكيةيسمح للحامل حبصة تناسبية من  •
 األداة يف فئة األدوات اليت تعد اثنوية جلميع فئات األدوات األخرى. •
 متطابقة.إن مجيع األدوات املالية يف صنف األدوات اليت تعد اثنوية جلميع فئات األدوات األخرى هلا مسات  •
قوق يف األسهم التناسبية حل حامل الوحداتال تتضمن األداة أي التزام تعاقدي بتسليم نقد أو أي أصل مايل آخر غري حقوق  •

 الصندوق. ملكية
 يستند إمجايل التدفقات النقدية املتوقعة املنسوبة إىل األدوات على مدى عمر األداة إىل حد كبري على الربح او اخلسارة والتغري يف •

 املعرتف هبا وغري املعرتف هبا للصندوق. على مدى عمر األداة. حلقوق امللكيةاملعرتف هبا أو التغري يف القيمة العادلة  حقوق امللكية
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وتطابق الوحدات املشاركة يف الصندوق القابلة لالسرتداد بتعريف األدوات القابلة للتسوية املصنفة كأدوات حقوق ملكية مبوجب معيار 

 ب، وتبعاً لذلك، يتم تصنيفها كأدوات حقوق ملكية.-أ16-32احملاسبة الدويل 
 

. إذا توقفت الوحدات عن استيفاء أبي من اخلصائص أو استيفاء مجيع لالسرتداديقوم الصندوق ابستمرار بتقييم تصنيف الوحدات القابلة 
، فسيقوم الصندوق إبعادة تصنيفها كمطلوابت 32الدويل رقم  ب من املعيار احملاسيب 16أ و 16الشروط املنصوص عليها يف الفقرتني 

العائدة إىل  حقوق امللكيةمالية وقياسها ابلقيمة العادلة يف اتريخ إعادة التصنيف، مع أي اختالفات من القيمة الدفرتية السابقة تثبت يف 
ب من  16أ و 16روط املنصوص عليها يف الفقرتني حاملي الوحدات. يف حالة استيفاء الوحدات بعد ذلك مجيع اخلصائص واستيفاء الش

، سيقوم الصندوق إبعادة تصنيفها كأدوات حقوق ملكية وقياسها ابلقيمة الدفرتية للمطلوابت يف اتريخ 32املعيار احملاسيب الدويل رقم 
املا مت تصنيف الوحدات كحقوق إعادة التصنيف. يتم احتساب اشرتاك واسرتداد الوحدات القابلة لالسرتداد كمعامالت حقوق ملكية ط

 ملكية.

 العائدة إىل حاملي الوحدات. حقوق امللكيةيتم تصنيف توزيعات الصندوق كتوزيعات مدفوعة يف قائمة التغريات يف 
 

 التداول ابلوحدات (ب)
 حتديد يتموحدات الصندوق متاحة للشراء فقط يف اململكة العربية السعودية يف فروع بنك البالد من قبل أشخاص طبيعيني أو معنويني. 

املوجودات  إلمجايل العادلة القيمة) اتدقيمة صايف املوجو  بقسمة"( التقييم يوم)" أربعاءو  أحد يوم كل  يف الصندوقموجودات  قيمة صايف
 .الصلةذي  يميالتق يوم يف القائمة للوحدات اإلمجايل العدد علىاملطلوابت(  انقصاً 

 
 / الزكاة  الضريبة 2-11

 لتزاماً على حاملي الوحدات ولذلك ال يتم تكوين خمصص هلذا االلتزام يف هذه القوائم املالية.الزكاة ا /تعد الضريبة 
 

 ضريبة القيمة املضافة  2-12
ضريبة املتعلقة ابإليرادات إىل السلطات الضريبية يف وقت سابق من )أ( حتصيل الذمم املدينة من العمالء أو )ب( تقدمي اليتم دفع خمرجات 

ضريبة القيمة املضافة عند استالم  خمرجاتشكل عام، ميكن اسرتداد ضريبة القيمة املضافة على املدخالت مقابل باخلدمات للعمالء. 
. يتم االعرتاف بضريبة القيمة صايفالبة القيمة املضافة. تسمح السلطات الضريبية بتسوية ضريبة القيمة املضافة على أساس فاتورة ضري

املركز املايل على أساس إمجايل ويتم اإلفصاح عنها بشكل منفصل كأصل والتزام.  قائمةاملضافة املتعلقة ابملبيعات / اخلدمات واملشرتايت يف 
مجايل للمدين، مبا يف االاملتوقعة من الذمم املدينة، يتم تسجيل خسارة اخنفاض القيمة للمبلغ  االئتمانية للخسائرصص حيث مت عمل خم

 ذلك ضريبة القيمة املضافة.

 الدخل كمصروف. قائمةضريبة القيمة املضافة غري القابلة لالسرتداد على  حتميلتم ي
 
 إثبات اإليرادات 2-13

ابإليرادات عندما يكون من احملتمل أن تتدفق إىل الصندوق منافع اقتصادية ويكون ابإلمكان قياس اإليرادات بصورة موثوق يتم االعرتاف 
 اخلصومات والضرائب واحلسومات. تبعادهبا، بغض النظر عن توقيت السداد. يتم قياس اإليرادات ابلقيمة العادلة للمقابل املقبوض ابس

 
 .الفعلي عمولةعقود املراحبة والصكوك ابستخدام طريقة معدل اللى يتم االعرتاف ابألرابح ع
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يل معدل العمولة الفعلي هو املعدل الذي يقوم خبصم املدفوعات واإليصاالت النقدية املستقبلية املقدرة من خالل العمر املتوقع لألصل املا

املايل. عند حساب معدل العمولة الفعلي، يقوم مدير الصندوق بتقدير )أو، عندما يكون مالئم، فرتة أقصر( إىل القيمة الدفرتية لألصل 
يل التدفقات النقدية املستقبلية مع األخذ يف االعتبار مجيع الشروط التعاقدية لألداة املالية وليس خسائر االئتمان املستقبلية. يتم تعد

 عّدلةللمدفوعات أو اإليصاالت. يتم احتساب القيمة الدفرتية امل القيمة الدفرتية لألصل املايل إذا قام مدير الصندوق بتعديل تقديراته
 على أساس معدل العمولة الفعلي األصلي ويتم تسجيل التغيري يف القيمة الدفرتية كخسائر اخنفاض يف القيمة.

اآلخر ابلفرق بني عائدات  يتم قياس املكاسب احملققة من استبعاد االستثمارات احملتفظ هبا ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
 املبيعات والقيمة الدفرتية قبل البيع.

 
 املصروفات األخرىتعاب ادارة و أ 2-14

لكية يف كل امل( من قيمة حقوق ٪52.0: 2018٪ )52.0 مبعدلإدارة سنواًي  أتعاب بدفعيقوم الصندوق ابلنسبة للخدمات اإلدارية 
 .لقسمة حقوق امللكية للصندوقيوم تقييم 

 مدير الصندوق أيًضا بعض املصروفات املتكبدة نيابة عن الصندوق ضمن احلدود املذكورة يف شروط وأحكام الصندوق.يسرتد 

 

 نقد وما يعادله -3
 2018ديسمرب  31  9201ديسمرب  31 

 806  10.803 البنكى دل رصيد
 5.738  8.160 دوقمني الصنأ ىدل دالرصي

 18.963  6.544 

 
 استثمارات حمتفظ هبا بتكلفة القيمة املطفأة  -4

 2018 ديسمرب 31  9201 ديسمرب 31 إيضاح 
 437.346  1.118.309 1-4 عقود املراحبة على السلع

 (534)  (1.274)  خمصص خسائر االئتمان املتوقعة
  1.117.035  436.812 

 38.392  75.737 2-4 استثمار يف صكوك
  1.192.772  475.205 
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 يعرض اجلدول أدانه حركة استثمارات عقود املراحبة املقاسة ابلتكلفة املطفأة خالل السنة:  4-1

 ديسمرب 31للسنة املنتهية يف  
 9201  8201 

 341.304  436.812 غري معّدلة -يناير  1القيمة الدفرتية كما يف 
 (352)  - يناير 1أثر خسائر االئتمان املتوقعة كما يف 

 340.952  436.812  معّدلة -يناير  1القيمة الدفرتية كما يف 
 4.230.500  7.839.300 استثمار يف عقود املراحبة خالل السنة

 (4.135.500)  (800.162.7) صفقات املراحبة مستحقة خالل السنة
    الدخل من املراحبة

 10.426  25.228 املعرتف به يف قائمة الدخل -
 (9.384)  (765.20) املستلم خالل السنة -

 (182)  (740) املعرتف هبا يف قائمة الدخلخسائر االئتمان املتوقعة 

 436.812  1.117.035 ديسمرب 31القيمة الدفرتية كما يف 
 

 اخلام.تعتمد عقود املراحبة على السلع على سلع مثل االملنيوم والبالتينيوم والبالديوم وزيت النخيل 
 

وهلا آجال استحقاق من شهر  .(٪3٪ إىل .71: 2018) ٪80.3٪ إىل 51.8هلا عائد متوسط يرتاوح من  على هذه السلععقود املراحبة 
 .أشهر( 7: شهر اىل 2018) أشهر 9إىل 

 
 السنة اللصكوك مقاسة ابلتكلفة املطفأة خاليعرض اجلدول أدانه حركة االستثمارات يف      4-2
 ديسمرب 31للسنة املنتهية يف  
 9201  8201 

 31.335  338.39 يناير 1القيمة الدفرتية كما يف 
 10.000  254.041 إضافات خالل السنة 

 (2.966)  (632.216) خالل السنة أصل املبلغاطفاءات 
    من الصكوك ربح

 1.480  3.254 املعرتف به يف قائمة الدخل   -
 (61.45)   (319.3) السنةاملستلم خالل   -

 38.393  75.737 ديسمرب 31القيمة الدفرتية كما يف 
 

 9إىل  2املتفق عليه ابإلضافة إىل فروق األسعار وهلا آجال استحقاق ترتاوح من  سايبورهذه الصكوك لديها معدالت كوبوانت بسعر 
 سنوات(. 10إىل  1: 2018سنوات )
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 معامالت وأرصدة األطراف ذوي العالقة -5

ومدير الصندوق، واملالكني املستفيدين من حاملي الوحدات، واملديرين، وموظفي  الوحدات، حامليمن  العالقةتتكون األطراف ذات 
ا نفوًذا كبريًا )"الشركة اإلدارة الرئيسيني، وأي أعمال يسيطر عليها أصحاب الوحدات إما بشكل مباشر أو غري مباشر أو اليت ميارسون عليه

 طراف ذوي العالقة أبسعار وشروط متفق عليها بني االطراف."(. يف سياق أنشطته العادية، يتعامل الصندوق مع األزميلةال
 

  املعامالت مع األطراف ذوي العالقة
يقوم الصندوق خالل دورة أعماله االعتيادية ابلتعامل مع أطراف ذوي عالقة. وتكون املعامالت مع األطراف ذوي العالقة وفقًا لشروط 

تتكون األطراف ذات العالقة من  راف ذوي العالقة من قبل جملس إدارة الصندوق.وأحكام الصندوق. ويتم اعتماد مجيع معامالت األط
 والكياانت املرتبطة ببنك البالد ومدير الصندوق.مدير الصندوق، وبنك البالد )الشركة االم ملدير الصندوق( 

 
 ديسمرب 31للسنة املنتهية يف    

 8201 9201 املعاملةطبيعة  طبيعة العالقة الطرف ذو العالقة
 1.214 2.461 إدارة أتعاب مدير الصندوق شركة البالد لالستثمار

 - 2.059.000 وحدات مشرتاة الشركة األم ملدير الصندوق بنك البالد
 - 1.874.000 وحدات مسرتدة

 لألسهمصندوق البالد 
 السعودية النقية

صندوق مدار من قبل مدير 
 الصندوق

 23.000 - وحدات مشرتاة
 23.007 - وحدات مسرتدة

 124 334 رسوم احلفظ قو أمني الصند الرايض املالية
 5 5 جملس الصندوق أتعاب أعضاء جملس الصندوق الصندوقارة دإجملس 

 
 األرصدة مع األطراف ذوي العالقة

 الطرف ذو العالقة دالرصي طبيعة
 ديسمرب 31كما يف 
9201 

 31كما يف 
 8201 ديسمرب

 806 10.803 الشركة االم ملدير الصندوق  – بنك البالد نقد وما يعادله 
 - 17 مدير الصندوق  – شركة البالد لالستثمار إدارة مستحقة أتعاب

 5.738 8.160 لصندوقاأمني  -الرايض املالية  النقد وما يعادله
 15 34 لصندوقاأمني  -الرايض املالية  املستحقةرسوم احلفظ 

 5 5 أعضاء جملس الصندوق  املستحقةالصندوق  ارةدإ جملس أتعاب
 
 إدارة املخاطر املالية -6
 

 عوامل املخاطر املالية 6-1
حىت يتمكن من االستمرار يف تقدمي العوائد املثلى إىل  مستمرةيف ضمان قدرة الصندوق على االستمرار كمنشأة  قو الصندويتمثل هدف 

 الوحدات. امليالوحدات وضمان السالمة املعقولة حل حلاملي
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 .السيولةخماطر السوق وخماطر االئتمان وخماطر  :اليت تشتمل على املاليةنشطة الصندوق تعرضه جملموعة متنوعة من املخاطر إن أ

 
عن  التهائيمسؤولية حتديد ومراقبة املخاطر. يشرف جملس إدارة الصندوق على مدير الصندوق وهو مسؤول يف  الصندوقيتحمل مدير 

 اإلدارة العامة للصندوق.
 

يف املخاطر مت وضعها مبدئياً لتنفذ على أساس احلدود املوضوعة من قبل جملس إدارة الصندوق. لدى الصندوق  والتحكمإن عملية املراقبة 
روط واألحكام اليت حتدد اسرتاتيجيات أعماله العامة، ودرجة املخاطر املسموح هبا وفلسفة إدارته املخاطر العامة وهو ملزم ابختاذ وثيقة ابلش

 إجراءات إلعادة التوازن للمحفظة مبا يتماشى مع إرشادات االستثمار.
 

  رض هلا؛ فيما يلي شرح هذه األساليب:أساليب خمتلفة لقياس وإدارة خمتلف أنواع املخاطر اليت يتع الصندوقيستخدم 
 خماطر السوق (أ)

على ثالثة  السوقخماطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية ألداة مالية بسبب التغريات يف أسعار السوق. تشتمل خماطر 
 وخماطر السعر األخرى. العمولةأنواع من املخاطر: خماطر العملة وخماطر سعر 

 
 ةاألجنبي العمالت صرفخماطر  (1)

هي خماطر تذبذب قيمة التدفقات النقدية املستقبلية ألداة مالية بسبب التغريات يف أسعار صرف  األجنبية خماطر صرف العمالت
 العمالت األجنبية وتنشأ هذه املخاطر عن األدوات املالية املقومة بعمالت أجنبية.

 
 ت األجنبية. ، لذلك الصندوق غري معرض ملخاطر صرف العمالابلرايل السعوديلصندوق ا معامالت وأرصدة إن

 
 خماطر أسعار العمولة (2)

لألدوات املالية للقسيمة الثابتة تتمثل خماطر أسعار العمولة يف خماطر تقلب قيمة التدفقات النقدية املستقبلية لألداة املالية أو القيمة العادلة 
 بسبب التغريات يف معدالت عمولة السوق.

( للصكوك 2019ديسمرب  31كما يف   املتغريإىل حاملي الوحدات )نتيجة للتغري يف سعر العمولة  املنسوبة امللكية حقوق على التأثري إن
 .اثبتة االخرى املتغريات جبميع االحتفاظ مع العمولة، سعر يف معقولبسبب التغيري احملتمل بشكل 

 
 األداة املالية اخلاضعة 

 8201 ديسمرب 31كما يف   9201 ديسمرب 31كما يف   املتغريلسعر العمولة 
 

 ٪ احملتمل التغري
 قيمة على التأثري
 ٪ احملتمل التغري  املوجودات صايف

 قيمة على التأثري
 املوجودات صايف

 74 5 -+/  163 5 -+/ صكوك
 

  السعرخماطر  (3)
هي خماطر تقلب قيمة األدوات املالية للصندوق نتيجة للتغريات يف أسعار السوق بسبب عوامل أخرى غري حركة أسعار  السعرخماطر 

  .العمولةو العمالت األجنبية 
 

 .ابلقيمة العادلةابستثمارات حمتفظ هبا الصندوق ض الصندوق ملخاطر أسعار أدوات حقوق امللكية ألنه ال حيتفظ يتعر  ال
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 خماطر االئتمان )ب(

يتعرض الصندوق ملخاطر االئتمان وهي خماطر تسبب أحد أطراف األداة املالية خبسارة مالية للطرف اآلخر من خالل العجز عن تسوية 
 والذمم املدينة وأرصدة البنك.احملتفظ هبا ابلتكلفة املطفأة استثماراته  ائتمان علىالتزام ما. يتعّرض الصندوق ملخاطر 

 
مقابلة ذات مسعة جيدة. يسعى الصندوق إىل التقليل من خماطر االئتمان  أطرافالصندوق إببرام عقود االدوات املالية مع  سياسةتعىن 

 وذلك مبراقبة التعرضات االئتمانية ووضع حدود للمعامالت مع أطراف مقابلة معينة وتقييم املالءة املالية هلذه األطراف بصورة مستمرة.
 

 اخلسارة االئتمانية املتوقعةقياس 
يتطلب منوذج االخنفاض يف القيمة   .مبوجب منوذج خسارة االئتمان املتوقعة، يتم االعرتاف خبسائر االئتمان قبل وقوع احلدث االئتماين

 معلومات مستقبلية يف الوقت املناسب لعكس خماطر االئتمان يف حاالت التعرض بشكل دقيق.
 

، يتم تصنيف املوجودات املالية إىل ثالث مراحل. تشري كل 9خنفاض يف القيمة للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم ومبوجب النهج العام لال
 مرحلة إىل اجلودة االئتمانية لكل أصل مايل.

 
اليت لديها خماطر ائتمان  املرحلة األوىل: وتشمل األدوات املالية اليت مل تتعرض لزايدة جوهرية يف خماطر االئتمان منذ االعرتاف األويل أو

 على منخفضة يف اتريخ التقرير. ابلنسبة هلذه املوجودات، يتم إثبات خسائر االئتمان املتوقعة ملدة اثين عشر شهراً ويتم احتساب الربح بناءً 
 صص االئتمان(.صم مقابل خماخلالقيمة الدفرتية اإلمجالية لألصل )دون 

 
إن كانت خماطر االئتمان  )إالاملرحلة الثانية: وتشمل األدوات املالية اليت تعرضت لزايدة جوهرية يف خماطر االئتمان منذ االعرتاف األويل 

منخفضة يف اتريخ التقرير( وال يتوفر دليل موضوعي على االخنفاض يف القيمة. ابلنسبة هلذه املوجودات، يتم إثبات خسائر االئتمان 
 عة على مدى عمر األصل ولكن يتم احتساب الربح بناًء على القيمة الدفرتية اإلمجالية لألصل.املتوق

 
، هناك املرحلة الثالثة: وتشمل األدوات املالية اليت يتوفر حياهلا دليل موضوعي على االخنفاض يف القيمة يف اتريخ التقرير. ويف هذه املرحلة

 العجز(.دائنون يعانون من االخنفاض يف القيمة )
 

حتديد إذا ما كان هناك زايدة جوهرية يف املخاطر هو  9أهم عناصر اخلسارة االئتمانية املتوقعة يف املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  إن
ني متطلب االئتمانية للتعرضات االئتمانية ملنشأة ما منذ االعرتاف األويل. يعد تقييم التدهور اجلوهري أساسيًا يف أتسيس نقطة حتول ب

 العمر. ىشهرًا واآلخر القائم على اخلسارة االئتمانية املتوقعة على مد 12قياس املخصص القائم على اخلسارة االئتمانية املتوقعة ملدة 
 

يف املرحلة  ولياً أب وما فوق. مجيع االستثمارات تصنف + تصنيف االئتماين لديهالالستثمار مع األطراف املقابلة  سياسةلدى الصندوق 
ه األوىل. إذا تراجع التصنيف االئتماين للطرف املقابل يف أي اتريخ الحق من التقارير املالية مبقدار درجتني يف مقياس تصنيف فيتش ولكن

املرحلة الثانية. يف حالة اخنفاض التصنيف االستثمار مع هذا الطرف املقابل إىل خيفض تصنيف ، فإن الصندوق +بال يزال أعلى من 
لصندوق ل مبا ان، فسيتم ختفيض تصنيف االستثمار مع الطرف املقابل إىل الدرجة الثالثة. +باالئتماين للطرف املقابل إىل أقل من 

 هتدئة.شهرًا كحد أقصى. لذلك، مل يتم حتديد فرتة  12 ترتاوح اىل استحقاق مبااملراحبة مع  صفقات يف استثمارات
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 التايل للتخلف عن السداد: التعريفحدد الصندوق 

 
 تعريف العجز:

 .الربحأو  أصل املبلغ سداد عن املقابل الطرف عجزي عندما عجزحالة  يف املايل األصلأن  الصندوق يعترب
 

 عن السداد: التخلفاحتمالية 
يف أدوات الدين، على الصندوق حتديد مصفوفة حتول سنوية الحتساب احتمالية العجز عن  لالستثماراتمن خالل املراجعة السنوية 

يقوم مدير الصندوق مبراجعة تركيز االئتمان حملفظة االستثمار على أساس السداد على مدى عام واحد يف السنوات اخلمس املاضية. 
 ابستخدام التصنيفات االئتمانية اخلارجية لفتش.األطراف املقابلة. يتم تقييم جودة االئتمان للموجودات املالية 

 
 :اخلسارة الناجتة عن العجز عن السداد

 تعرف اخلسارة الناجتة عن العجز عن السداد بكوهنا اخلسارة االقتصادية املتوقعة يف حالة العجز. يعتمد حساب اخلسارة الناجتة عن العجز
املتعثرة بعد األخذ بعني االعتبار نسب االسرتداد. يتطلب أيضًا املعيار الدويل للتقارير عن السداد على خسائر الصندوق من احلساابت 

تقدير اخلسارة الناجتة عن العجز عن السداد من خالل األخذ بعني االعتبار التقييم املستقبلي للضماانت ابالعتماد على  9املالية رقم 
ة عن العجز عن السداد مستقل عن تقييم اجلودة االئتمانية ولذلك يطبق بشكل العوامل االقتصادية الكلية. إن حساب اخلسارة الناجت

 موحد على كافة املراحل.
 

اخلسارة على أساس  هذه، حيسب الصندوق على حمافظ الصندوق غري املضمونة ابلنسبة لتقدير اخلسارة الناجتة عن العجز عن السداد
 املسرتدات الفعلية للمحفظة املتعثرة على مدار فرتة ال تقل عن مخس سنوات قبل اتريخ التقييم.

 
 :التعرض للعجز عن السداد

يعرف التعرض للعجز عن السداد أبنه تقدير مدى تعرض الصندوق لدائن ما يف حالة العجز. وجيب عند تقدير التعرض للعجز األخذ 
ار التغريات املتوقعة يف التعرض بعد اتريخ التقييم. ويعد ذلك مهمًا فيما يتعلق مبوجودات املرحلة الثانية حيث قد تكون نقطة بعني االعتب

 .يف املستقبل العجز بعد عدة سنوات
 

 معدل اخلصم
على مستوى تعاقدي. إن مل يكن حساب معدل الربح الفعلي )يف اتريخ التقرير( ذا جدوى،  الربح الفعليمعدل  حبساب وقديقوم الصن

 يقوم الصندوق ابستخدام الربح التعاقدي )يف اتريخ التقرير( ألغراض اخلصم.
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  القيمة.لالخنفاض يف املتعرضة دوات املالية ألا -األقصى للتعرض ملخاطر االئتمان  احلديوضح اجلدل أدانه 

  2019ديسمرب  31ما يف ك

 

 املرحلة األوىل
اخلسارة االئتمانية 

ملدة 12املتوقعة 
  شهر

 املرحلة الثانية
خسارة االئتمان 

املتوقعة مدى 
  احلياة

 املرحلة الثالثة
خسارة االئتمان 
 اجملموع  املتوقعة مدى احلياة

 18.963  -  -  18.963 نقد وما يعادله
االستثمارات احملتفظ هبا ابلتكلفة 

 1.194.046  -  -  1.194.046 املطفأة
 1.213.009  -  -  1.213.009 إمجايل القيمة الدفرتية

 (1.274)  -  -  (1.274) خمصص خسارة االئتمان املتوقعة
 1.211.753  -  -  1.211.735 صايف القيمة الدفرتية

 

  2018ديسمرب  31كما يف 

 

 املرحلة األوىل
اخلسارة االئتمانية 

ملدة 12املتوقعة 
  شهر

 املرحلة الثانية
خسارة االئتمان 

املتوقعة مدى 
  احلياة

 املرحلة الثالثة
خسارة االئتمان 
 اجملموع  املتوقعة مدى احلياة

 6.544  -  -  6.544 نقد وما يعادله
ابلتكلفة االستثمارات احملتفظ هبا 

 465.739  -  -  475.739 املطفأة
 482.283  -  -  482.283 إمجايل القيمة الدفرتية

 (534)  -  -  (534) خمصص خسارة االئتمان املتوقعة

 481.749  -  -  481.749 صايف القيمة الدفرتية
 

 للصندوق يف اجلدول أدانه: على السلعمت توضيح تركيز السوق حملفظة استثمارات املراحبة 
 2018ديسمرب  31  2019ديسمرب  31 عرافيةاجل املنطقة

 إمجايل القيمة القيمة٪ من إمجايل   إمجايل القيمة  القيمة٪ من إمجايل  
 794.213 49  190.466  42 السوق السعودي

 552.223 51  119.652  58 اخلليجيالسوق 
       

 346.437 100  309.118.1  100 اجملموع
 

إىل  أ+ترتاوح من  ائتمانيةذات تصنيفات  )عقود مراحبة( لدى الصندوق استثمارات ،8201ديسمرب  31و 9201 ديسمرب 13يف  كما
بنك ذو مسعة جيد، ولديه تصنيف ائتماين  معيتم االحتفاظ ابملبلغ يف البنك وابلتايل، مجيعها من التصنيف االستثماري.  ب ب ب+

 وهرية.ج غريمرتفع، وابلتايل، خماطر ائتمان منخفضة. لذلك، خسائر االئتمان املتوقعة 
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 خماطر السيولة )ج(

أو ال ميكنه عدم قدرة الصندوق على توليد موارد نقدية كافية لتسوية التزاماته ابلكامل يف وقت استحقاقها،  احتماليف  السيولةمتثل خماطر 
 .مالئمة جوهرايً  غرياال بشروط القيام بذلك 

 
املتعلقة تنص شروط وأحكام الصندوق على االكتتاب يف الوحدات واسرتدادها يف كل يوم تقييم ولذلك فهي معرضة ملخاطر السيولة 

تعترب موجودات  ابستيفاء عمليات االسرتداد يف أي وقت. وتعد األوراق املالية للصندوق قابلة للتحقق وميكن تصفيتها يف أي وقت.
ورغم ذلك، قام مدير الصندوق بوضع إرشادات السيولة اخلاصة ابلصندوق  الصندوق قابلة للتحقق بسهولة وميكن تصفيتها يف أي وقت.

اجلديدة أو  االشرتاكاتة متطلبات السيولة ابنتظام لضمان وجود أموال كافية للوفاء أبي التزامات عند نشوئها، إما من خالل ويقوم مبراقب
 .ابلصندوق تصفية حمفظة االستثمار أو ابحلصول على متويل من األطراف ذوي العالقة

 
ميكن للصندوق حتقيق  لذلك،وتبعًا شهرًا.  12شهر إىل  املراحبة مع استحقاقات ترتاوح من صفقات ميتلك الصندوق استثمارات يف

ومع ذلك، لدى الصكوك احملتفظ هبا من قبل الصندوق استحقاقات ترتاوح من  شهًرا بعد اتريخ التقارير احلايل. 12استثماراته يف غضون 
 سنوات. ةسنة واحدة اىل مخس

 
يراقب مدير الصندوق متطلبات السيولة من خالل التأكد من توفر أموال كافية لتلبية أي التزامات عن نشوئها، إما من خالل احلصول 

 قروض من أطراف ذات عالقة أو تصفية استثمارات على 
 

 يوضح اجلدول التايل توقعات مدير الصندوق لتوقيت تسوية املطلوابت املالية:
 

 شهر  12من  أكثر شهر 12-1 أايم إىل شهر  7 أايم  7من  قلأ مالية  مطلوابت
     

      2019ديسمرب  31يف  كما
 - 17 - - إدارة مستحقة  تعابأ

 - 232 - - ومطلوابت أخرى  مستحقات

 شهر  12من  أكثر شهر 12-1 أايم إىل شهر  7 أايم  7من  أقل مالية  مطلوابت
     

      2018ديسمرب  31يف  كما
 - - - - إدارة مستحقة  تعابأ

 - 37 - - ومطلوابت أخرى  مستحقات
 

 إدارة خماطر رأس املال 6-2
العائدة حلاملي  حقوق امللكيةميكن أن تتغري قيمة ي الوحدات القابلة لالسرتداد. املالعائدة حلحقوق امللكية ميثل رأس مال الصندوق 

الوحدات القابلة لالسرتداد بشكل جوهري يف كل يوم تقييم خلضوع الصندوق لالشرتاكات واالسرتدادات حسب تقدير حاملي الوحدات 
هدف الصندوق، عند إدارة رأس املال، يف احلفاظ على قدرة  ميثليف كل يوم تقييم، ابإلضافة إىل التغريات الناجتة عن أداء الصندوق. 

ندوق على البقاء كمنشأة مستمرة من أجل حتقيق العوائد حلاملي الوحدات واملنافع ألصحاب املصاحل اآلخرين، وكذلك احلفاظ على الص
 قاعدة قوية لرأس املال لدعم تنمية أنشطة االستثمار للصندوق.

 
دادات املتعلقة ابملوجودات اليت يتوقع أن وللحفاظ على هيكل رأس املال، تتمثل سياسة الصندوق يف مراقبة مستوى االشرتاكات واالسرت 

 .يكون قادراً على تصفيتها وتعديل كمية توزيعات األرابح اليت يدفعها الصندوق للوحدات القابلة لالسرتداد
 

الوحدات القابلة  حامليالعائدة إىل  حقوق امللكيةيقوم جملس إدارة الصندوق ومدير االستثمار مبراقبة رأس املال على أساس قيمة 
 لالسرتداد.
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 األدوات املالية حبسب الفئة -7
 

 

 
 القيمة العادلة لألدوات املالية -8
 

التزام يف معاملة اعتيادية بني املشاركني يف السوق يف اتريخ  سويةالقيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه لبيع أصل أو دفعه لت
 االلتزام يتم إما؛ تسويةالقياس. يستند قياس القيمة العادلة إىل افرتاض أن املعاملة لبيع األصل أو 

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

  

 التكلفة املطفأة  املوجودات املالية كما يف املركز املايل
    2019ديسمرب  31

 18.963  ما يعادلهنقد و 
 1.192.772  هبا ابلتكلفة املطفأةاستثمارات حمتفظ 

 1.211.735  اجملموع 

 التكلفة املطفأة  املوجودات املالية كما يف املركز املايل
    2018ديسمرب  31

 6.544    ما يعادلهنقد و 
 475.205  تفظ هبا ابلتكلفة املطفأةحم استثمارات

 481.749  اجملموع 
 

 املالية كما يف املركز املايلاملطلوابت 
  

 التكلفة املطفأة
    2019ديسمرب  31

 17  اتعاب إدارة مستحقة
 232  أخرى  ومطلوابتمستحقات 

 249  اجملموع 
 

 املالية كما يف املركز املايل املطلوابت
  

 التكلفة املطفأة
    2018ديسمرب  31

 -  اتعاب إدارة مستحقة
 37  أخرى  ومطلوابتمستحقات 

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

 األداة اليت متكن للمنشأة الوصول إليها يف اتريخ القياس. لنفس األداة أونفسهي أسعار مدرجة يف أسواق نشطة  األول:املستوى  •
: هي أسعار مدرجة يف أسواق نشطة للموجودات ومطلوابت متشاهبة أو أساليب التقييم األخرى اليت تستند عليها الثايناملستوى  •

 مجيع املدخالت اهلامة يف بياانت السوق اليت ميكن مالحظتها.
 أساليب التقييم اليت تكون مجيع املدخالت اهلامة فيها ال تستند على بياانت السوق اليت ميكن مالحظتها. الثالث:ستوى امل •

 
 ال تعترب القيمة العادلة للموجودات أو املطلوابت املالية للصندوف خمتلفة بشكل كبري عن قيمتها الدفرتية

 
 31حيلل اجلدول التايل ضمن التسلسل اهلرمي للقيمة العادلة موجودات الصندوق ومطلوابته )حسب الفئة( واملقاسة ابلقيمة العادلة يف 

 .ديسمرب
 

 القيمة العادلة 
 اجملموع  الثالثاملستوى  املستوى الثاين األولاملستوى  2019 ديسمرب 31يف 
     

     ابلقيمة العادلةموجودات مالية ال تقاس 
 18.963 18.963 - - نقد وما يعادله

 1.192.772 1.192.772 - - هبا ابلتكلفة املطفأةاستثمارات حمتفظ 
 - - 1.211.735 1.211.735 

     مطلوابت مالية ال تقاس ابلقيمة العادلة

 17 17 - -  مستحقة إدارة أتعاب
 232 232 - - مستحقات ومطلوابت أخرى

 - - 249 249 

 القيمة العادلة 
 اجملموع الثالثاملستوى  الثايناملستوى  األولاملستوى  2018ديسمرب  31يف 
     

     موجودات مالية ال تقاس ابلقيمة العادلة
 6.544 6.544 - - نقد وما يعادله

 5475.20 5475.20 - - هبا ابلتكلفة املطفأةاستثمارات حمتفظ 
   481.749 481.749 

     مطلوابت مالية ال تقاس ابلقيمة العادلة
 - - - -  مستحقة إدارة أتعاب

 37 37 - - مستحقات ومطلوابت أخرى
 - - 37 37 
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 آخر يوم للتقييم -9
 

 .9201ديسمرب  13أخر يوم تقييم للسنة هو  كانوفقاً لشروط وأحكام الصندوق،  
 

 حداث الحقة أ -10
 

وانتشر يف مجيع أحناء الصني وما وراءها، مما تسبب يف  2020( يف أوائل عام 19 -كوفيد) كوروان املستجدمت أتكيد وجود فريوس  
. نظرًا املايل قائمة املركزاضطراابت يف األنشطة التجارية والنشاط االقتصادي. يعترب الصندوق أن هذا التفشي حدث غري قابل للتعديل يف 

واألنشطة  املالية ويتطور بسرعة، فإننا ال نعترب أنه من املمكن تقدمي تقدير كمي لألثر احملتمل هلذا التفشي على القوائم ريمتغألن الوضع 
 .للصندوق

 
 املوافقة على القوائم املالية -11

 
 .2020إبريل  1 متت املوافقة على هذه القوائم املالية من قبل جملس إدارة الصندوق يف

 


