
 صندوق البالد للمرابحة بالدوالر االمريكي 

 

 9102التقرير النصف سنوي 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.
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 :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:   

 

 ج( مدير الصندوق

 ( اسم وعنوان مدير الصندوق:0

 شركة البالد لإلستثمار "البالد المالية"

 الرياض، حي العليا، طريق الملك فهد، سمارت تاور

 المملكة العربية السعودية 00100الرياض   011ص.ب. 

 291117979هاتف:  

 +299 00 921 9922فاكس: 

 www.albilad-capital.comموقع االنترنت:  

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

 ال يوجد 

 9102خالل النصف األول من عام ( مراجعة ألنشطة االستثمار 7

ى مستوى السيولة عل لقد تم االستثمار في بداية تشغيل الصندوق  بصفقات طويلة األجل وذلك لرفع مستوى االداء وبعدها تم عقد صفقات ذات مدة قصيرة للمحافظة

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

 :9102خالل النصف األول من عام ( تقرير عن أداء صندوق االستثمار 1

 مليون دوالر امريكي وتم األستثمار في المرابحات 0.2حيث كان السعر االولى دوالر أمريكي واحد  وقيمة االصول كانت  9102تم تشغيل الصندوق فعليا ببداية عام 

 وقد بلغ سعر الوحدة 9102مليون دوالر حتى نهاية النصف األول من عام  9.7األسالمية واألستفادة من أرتفاع أسعار المرابحات األسالمية وزيادة قيمة االصول الى 

 %.  1.33أي بزيادة فعلية في قيمة الوحدة تقدر بـ  0.1133 

 :9102شروط وأحكام  الصندوق ومذكرة المعلومات خالل النصف األول من عام ( تفاصيل أي تغيرات حدثت على 5

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

 سليمان السحيمي )عضو غير مستقل(

 

 

 

 

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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 :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:   

 

 ( أي معلومة أخرى من شانها أن تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافية بشأن أنشطة الصندوق خالل الفترة:9

 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:

 % 1.95استثمر الصندوق خالل الفترة في صندوق المرابحة بالريال السعودي ) مرابح( بنسبة رسوم قدرها 

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

 ال يوجد 

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

% من صافي أصول الصندوق . 32.5وحدة في الصندوق وتمثل  نسبته  1,209,109.11يمتلك مدير الصندوق ما مجموعه   

 :و( القوائم المالية

 لقانونيين. )مرفق القوائم المالية(.ن اتم اعداد القوائم المالية لفترة المحاسبة األولية  لصندوق االستثمار وفقا للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبي
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 صندوق المرابحة بالدوالر األمريكي  

  )لالستثمارمن قبل شركة البالد  رمدا( 

 
 (غير مراجعة)الموجزة  األوليةالقوائم المالية  

 9201 يونيو 03ء العمليات( الى د)تاريخ ب2018اكتوبر  28من فترة لل 

  

 لحاملي الوحدات المستقل مراجع الحساباتفحص وتقرير  

 



 بالدوالر األمريكي ةصندوق املراحب

 

 )غري مراجعة( املوجزة األولية القوائم املالية
 9201 يونيو 30 )تاريخ بدء العمليات( اىل2018اكتوبر  28للفترة من 

 
 الصفحة

  1 املستقل احلسابات راجعالفحص مل تقرير
 2 األولية املايل قائمة املركز
 3 األولية خرآلا الشامل دخلوال قائمة الدخل

 4 األولية اتدة اىل حاملي الوحدحقوق امللكية العائقائمة التغريات يف 
 5 األولية قائمة التدفقات النقدية

 19 - 6 املوجزة األولية إيضاحات حول القوائم املالية
 





 األمريكيبالدوالر  ةصندوق املراحب
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 األولية قائمة املركز املايل
  (ما مل يذكر غري ذلك والر االمريكيدبال مجيع املبالغ)

 

  
 30كما يف  

 2019 يونيو
 )غري مراجعة(   

    املوجودات
 258.388   نقد وما يعادله

 386.555.4   استثمارات حمتفظ هبا بالتكلفة املطفأة
 400.388.1   تفظ هبا بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلحماستثمارات 

 044.332.6   جمموع املوجودات
    

    املطلوبات
 576.7   أتعاب إدارة مستحقة

 909.5   مستحقات و مطلوبات اخرى
 485.13   جمموع املطلوبات

    
 559.318.6   حقوق امللكية العائدة إىل حاملي الوحدات

 077.270.6   الوحدات املصدرة باأللف

 1.0077   الدوالر االمريكيحقوق امللكية للوحدة ب
 
 

 .األولية املوجزة جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية 7إىل رقم  1تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم 
 



 األمريكيبالدوالر  ةصندوق املراحب
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 )غري مراجعة( األولية اآلخر الشامل خلدوال قائمة الدخل
  (ما مل يذكر غري ذلك والر االمريكيدبال املبالغمجيع )

 

  

  28للفترة من  
 2018أكتوبر 

)تاريخ بدء 
 03لعمليات( إىل 

  2019يونيو 
    

    الدخل
    الربح / الدخل من االستثمارات احملتفظ هبا حىت  تاريخ االستحقاق

 295.46   املراحبة على السلع -
 201   صكوك -
صايف أرباح للقيمة العادلة غري حمققة من إعادة تقييم االستثمارات احملتفظ  

  هبا  بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
 883 

 379.47   جمموع الدخل
    

    املصاريف
 )576.7(   أتعاب إدارة

 )952.6(   مصاريف أخرى
 )528.14(   جمموع املصاريف 

    
 851.32   فترةصايف الدخل لل

 -   فترةالدخل الشامل اآلخر لل
 851.32   فترةجمموع الدخل الشامل لل

 
 جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية األولية املوجزة. 7إىل رقم  1تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم 
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 )غري مراجعة( األولية ئدة إىل حاملي الوحداتحقوق امللكية العاقائمة التغريات يف 
  (ما مل يذكر غري ذلك والر االمريكيدبال مجيع املبالغ)

 

 
أكتوبر   28للفترة من 
)تاريخ بدء  2018

يونيو  30 العمليات( إىل
2019 

  
 - كما يف بداية الفترة حقوق امللكية العائدة إىل حاملي الوحدات

  التغيريات من العمليات
 32.851 فترةجمموع الدخل الشامل لل

  التغريات من عمليات الوحدات
 7.439.023 املتحصالت من إصدار الوحدات 

 (1.153.315)  مدفوعات مقابل الوحدات املستردة
  

 708.285.6 صايف التغيري من عمليات الوحدات
 559.318.6 فترةكما يف هناية ال حقوق امللكية العائدة إىل حاملي الوحدات

 
  كما يلي: يونيو 03يف  ةاملنتهي ةللفتر العمليات يف الوحداتتتلخص 

 
بر أكتو  28للفترة من 
)تاريخ بدء  2018

يونيو  30 العمليات( إىل
2019 

  
  

 - فترةالوحدات يف بداية ال
 379.420.7 املصدرةالوحدات 

 )302.150.1( دات املستردةالوح
 077.270.6 صايف التغري يف الوحدات

 077.270.6 كما يف هناية الفترة الوحدات
 

 جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية األولية املوجزة. 7إىل رقم  1تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم 
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 )غري مراجعة( األولية قائمة التدفقات النقدية

  (ما مل يذكر غري ذلك والر االمريكيدبال مجيع املبالغ)
 

  

  28للفترة من  
)تاريخ  2018أكتوبر 

بدء العمليات( إىل 
 2019يونيو  30

    

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:
 32.851   صايف الدخل للفترة

    تعديالت على:
    الربح من االستثمارات احملتفظ هبا حىت  تاريخ االستحقاق

 (46.295)   املراحبة على السلع -
 (201)   صكوك -

 (883)   صناديق مشتركةغري احملقق على استثمارات يف الربح 
  

 (14.528) 
    صايف التغريات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية:

 (4.532.577)   استثمارات حمتفظ هبا بالتكلفة املطفأة
 7.576   أتعاب إدارة مستحقة

 5.909   مستحقات و مطلوبات اخرى
 (4.533.620)   النقد املستخدم يف  األنشطة التشغيلية 

 23.486   الربح املستلم من املراحبة على السلع
 201   الربح املستلم من االستثمار يف الصكوك

 (4.509.933)   صايف النقد املستخدم يف األنشطة التشغيلية
    

    األنشطة االستثمارية:التدفقات النقدية من 
وحدات  -شراء استثمار حمتفظ به بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

  صناديق مشتركة
 (1.387.517) 

 (1.387.517)   املستخدم يف األنشطة االستثماريةصايف النقد 
    

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:
 7.439.023   متحصالت من إصدار وحدات

 (1.153.315)   مدفوعات مقابل وحدات مستردة
 6.285.708  صايف النقد الناتج من األنشطة التمويلية

   

 388.258   صايف التغيري يف النقد وما يعادله
 -   النقد وما يعادله كما يف بداية الفترة
 388.258   النقد وما يعادله كما يف هناية الفترة

 جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية األولية املوجزة. 7إىل رقم  1املرفقة من رقم تعترب اإليضاحات 



 مرابح بالريال السعودي ةصندوق املراحب
 املوجزة )غري مراجعة( األولية إيضاحات حول القوائم املالية

  2019يونيو  30)تاريخ بدء العمليات( اىل 2018اكتوبر  28للفترة من 
  (ما مل يذكر غري ذلك والر االمريكيدبال املبالغمجيع )
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  واألنشطة الرئيسية النظاميالوضع  -1
إدارته من ي غري حمدد املدة تتم )"الصندوق"( هو صندوق استثمارمريكي بالدوالر اال ةصندوق املراحب

قبل شركة البالد لالستثمار )"مدير الصندوق"( وهي شركة تابعة لبنك البالد )"البنك"( لصاحل حاملي 
وحدات الصندوق )"حاملي الوحدات"(. يهدف الصندوق إىل محاية االستثمار األساسي للمستثمرين 

  ال تتعارض مع أحكام الشريعة االسالمية.وحتقيق عوائد معقولة من خالل معامالت املراحبة اليت
 

أكتوبر  28للفترة من  وقدللصن مالية القوائموستكون أول  2018أكتوبر  28ق يف نشئ الصندوأ
لشروط وأحكام الصندوق، تبدأ أول فترة مالية سنوية له من تاريخ  . وفًقًا2019يونيو  30إىل  2018

 .2019 ديسمرب 31 اىلبدء عملياته 
 

التعامل مع حاملي الوحدات، يعترب مدير الصندوق أن الصندوق مبثابة وحدة حماسبية مستقلة، وعند 
منفصلة للصندوق. إضافة لذلك، يعترب حاملو الوحدات  أولية موجزة وعليه يقوم بإعداد قوائم مالية

 مالكًا مستفيدين ملوجودات الصندوق.
 

 3الئحة"( الصادرة عن هيئة السوق املالية بتاريخ خيضع الصندوق ألحكام الئحة صناديق االستثمار )"ال
بقرار جملس هيئة السوق املالية. بتاريخ  عّدلةوامل( 2006 ديسمرب 24هـ )املوافق 1427ذي احلجة 

 (2016مايو  23هـ )املوافق 1437شعبان  16
 

  ملخص السياسات احملاسبية اهلامة -2
 .مت إدراجها أدناه املوجزة األولية هذه القوائم املاليةإن السياسات احملاسبية الرئيسية املطبقة يف إعداد 

 
 أسس اإلعداد 2-1

الدولية للتقارير املالية املعتمدة يف  للصندوق وفقًا للمعايري املوجزة املالية األوليةالقوائم  د هذهمت إعدا
 اململكة العربية السعودية.

 
على أساس مبدأ التكلفة التارخيية باستثناء االستثمارات احملتفظ هبا  املوجزة األولية ُأعدت القوائم املالية

 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل، إن وجدت.
 

ليس للصندوق دورة تشغيلية ميكن تعريفها بوضوح ولذلك ال يتم عرض املوجودات واملطلوبات 
وعوضًا عن ذلك، تعرض املوجودات املتداولة وغري املتداولة بشكل منفصل يف قائمة املركز املايل. 

واملطلوبات حسب ترتيب السيولة. ومع ذلك، يتم تصنيف مجيع األرصدة بصفة عامة على أهنا متداولة 
 ". باستثناء "االستثمارات املقاسة بالتكلفة املطفأة

 
 شهًرا من تاريخ التقرير. 12ميكن للصندوق حتقيق وتسوية مطلوباته خالل فترة 

 
 يرات واالفتراضاتدبإصدار االحكام والتقأن تقوم اإلدارة املوجزة األولية  القوائم املاليةيتطلب إعداد 

اليت تؤثر على تطبيق السياسات احملاسبية واملبالغ املسجلة للموجودات واملطلوبات والدخل واملصاريف. 
ت األساسية بصورة وقد ختتلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. تتم مراجعة التقديرات واالفتراضا



 مرابح بالريال السعودي ةصندوق املراحب
 املوجزة )غري مراجعة( األولية إيضاحات حول القوائم املالية

  2019يونيو  30)تاريخ بدء العمليات( اىل 2018اكتوبر  28للفترة من 
  (ما مل يذكر غري ذلك والر االمريكيدبال املبالغمجيع )
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االعتراف مبراجعات التقديرات احملاسبية يف السنة اليت يتم فيها تعديل التقديرات ويف أي مستمرة. ويتم 
 تتأثر هبا. سنوات

 
بالتكلفة املطفأة يتطلب استخدام  املقاسة إن قياس خمصص اخلسارة االئتمانية املتوقعة للموجودات املالية

 مناذج معقدة وافتراضات مهمة حول الظروف االقتصادية املستقبلية والسلوك االئتماين.
 

 ويتطلب تطبيق املتطلبات احملاسبية لقياس اخلسارة االئتمانية املتوقعة عددًا من األحكام اهلامة، مثل:
 نية؛حتديد معايري الزيادة الكبرية يف املخاطر االئتما 
 اختيار النماذج واالفتراضات املناسبة لقياس اخلسارة االئتمانية املتوقعة؛ 
  حتديد العدد والترجيحات النسبية للسيناريوهات املتوقعة لكل نوع من أنواع املنتجات/األسواق

 و واخلسارة االئتمانية املتوقعة املرتبطة هبا؛
 قياس اخلسارة االئتمانية املتوقعة. حتديد جمموعة من املوجودات املالية املتشاهبة هبدف 

 
 .املوجزة غري جوهري األوليةاملالية  لقوائمعلى هذه ااخلسارة االئتمانية املتوقعة  ومع ذلك، فإن تأثري

 
 العملة الوظيفية وعملة العرض 2-2

باستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسية اليت بعمل  األولية املوجزة تقاس البنود املتضمنة يف القوائم املالية
، وهو بالدوالر األمريكي األولية املوجزة "العملة الوظيفية"(. تعرض هذه القوائم املالية)فيها الصندوق 

 العملة الوظيفية وعملة العرض للصندوق. 
 

 نقد وما يعادله 2-3
مني الصندوق أالرصيد احملتفظ به يف حساب البالد ولدى بنك  الرصيديشمل النقد وما يعادله للصندوق 

 النقد وما يعادله بالتكلفة املطفأة يف قائمة املركز املايل. تسجيل. يتم الرياض املالية
 

 األدوات املالية 2-4
 طرق القياس 1-4-1

 والقياس املبدئي االعتراف
يتم االعتراف باملوجودات واملطلوبات املالية حني ُتصبح املنشأة طرًفا يف األحكام التعاقدية ألداة مالية. 

على أساس "تاريخ يق املشتركة دوالصنايقوم الصندوق بتسجيل االستثمارات يف املراحبة والصكوك 
 التسوية".

 
عند االعتراف األويل، يقيس الصندوق األصل وااللتزام املايل بقيمته العادلة مضافًا إليه أو ناقصًا تكاليف 
املعاملة اإلضافية أو اليت تعزى مباشرة إىل االستحواذ أو إصدار أصل أو التزام مايل كاألتعاب 

. يتم قائمة الدخلادلة من خالل والعموالت وذلك يف حالة أن األصل أو االلتزام املايل ليس بالقيمة الع
 قائمة الدخلاملطلوبات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل ت تكاليف املعاملة للموجودات أو إثبا

ضمن املصاريف يف قائمة الدخل. بعد االعتراف األويل، يتم االعتراف مبخصص اخلسارة االئتمانية 
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خسارة ، األمر الذي يؤدي إىل 3-4-2أة كما يف اإليضاح املتوقعة للموجودات املالية بالتكلفة املطف
 يتم االعتراف هبا يف قائمة الدخل عندما يكون األصل قد نشأ حديثًا. اخنفاض يف القيمة

 تصنيف وقياس املوجودات املالية 2-4-2
فيما يلي . خلدلة من خالل قائمة الد/ القيمة العا يصنف الصندوق موجوداته املالية بالتكلفة املطفأة

 متطلبات تصنيف أدوات الدين:
 

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

 املراحبة والصكوك.
 

 يعتمد التصنيف أو القياس الالحق ألدوات الدين على:
  املوجودات؛ ومنوذج األعمال امُلطبق من قبل الصندوق يف إدارة 
 .خصائص التدفقات النقدية للموجودات 

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

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

قائمة غري املصنفة بالقيمة العادلة من خالل هي و، دفعات أصل الدين والربحفقط هذه التدفقات النقدية 
، يتم قياسها بالقيمة املطفأة. يتم تعديل القيمة الدفترية هلذه املوجودات من خالل خمصصات الدخل

ة من . يتم االعتراف باألرباح احملقق3-4-2اخلسائر االئتمانية املتوقعة املثبتة واملقاسة كما يف اإليضاح 
 هذه املوجودات املالية يف قائمة الدخل باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلية.

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

، فيتم قياسها بالقيمة العادلة قائمة الدخلالتحصيل والبيع أو إن كانت مصنفة بالقيمة العادلة من خالل 
قائمة الل . يتم إثبات ربح أو خسارة استثمار الدين املقاس بالقيمة العادلة من خقائمة الدخلمن خالل 

قائمة ضمن "صايف الربح/ )اخلسارة( يف االستثمارات اليت تقاس الزاميًا بالقيمة العادلة من خالل  الدخل
اليت حتدث هبا. إن ربح أو خسارة أدوات الدين املصنفة بالقيمة العادلة أو احملتفظ هبا  سنة"، يف ال الدخل

ليس بغرض املتاجرة يتم عرضها بشكل منفصل عن استثمارات الدين اليت تقاس الزاميًا بالقيمة العادلة 
ة من خالل ضمن "صايف الربح / )اخلسارة( يف االستثمارات املصنفة بالقيمة العادل قائمة الدخلمن 

". يتم االعتراف بإيرادات العموالت احملققة من هذه املوجودات املالية يف قائمة الدخل قائمة الدخل
 باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلية.

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

حتصيل كل من التدفقات النقدية التعاقدية والتدفقات النقدية من بيع املوجودات. وإذا مل يكن احلال 
كذلك بالنسبة لكلتا احلالتني )مثال: املوجودات املالية احملتفظ هبا ألغراض املتاجرة(، يتم تصنيف 

إن  .قائمة الدخل لية ضمن "أخرى" من منوذج االعمال وتقاس بالقيمة العادلة من خاللاملوجودات املا
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العوامل اليت يأخذها الصندوق بعني االعتبار عند حتديد منوذج االعمال جملموعة من املوجودات تشمل 
جودات اخلربات السابقة حول كيفية حتصيل التدفقات النقدية هلذه املوجودات وكيفية تقييم أداء املو

داخليًا وإعداد التقارير بذلك إىل اإلدارة العليا وكيفية تقييم املخاطر وإدارهتا إضافة إىل كيفية تعويض 
بغرض البيع يف األجل القريب أو  ساسًاأ املدراء. تعد األوراق املالية احملتفظ هبا بغرض املتاجرة حمتفظًا هبا

عًا أو عندما يتوفر دليل لنمط فعلي حديث على تكون جزًء من حمفظة األدوات املالية اليت تدار م
جل. تصنف هذه األوراق املالية ضمن "أخرى" لنموذج االعمال وتقاس اكتساب األرباح قصرية األ

 .قائمة الدخل بالقيمة العادلة من خالل
 

: عندما يهدف منوذج االعمال إىل االحتفاظ باملوجودات إما لتحصيل ربحمدفوعات أصل الدين وال
التدفقات النقدية التعاقدية أو حتصيل التدفقات النقدية التعاقدية والبيع، يقوم الصندوق بتقييم ما إذا 

 أصلالدين والربح فقط )اختبار مدفوعات  أصلكانت التدفقات النقدية ألدوات الدين متثل مدفوعات 
(. عند إجراء هذه التقييم، بأخذ الصندوق بعني االعتبار ما إذا كانت التدفقات النقدية الربحالدين و

شمل فقط اعتبارات القيمة الزمنية للموارد ي ربحالتعاقدية تتوافق مع ترتيب اإلقراض االساسي؛ أي ان ال
ق مع ترتيب اإلقراض واملخاطر االئتمانية وخماطر اإلقراض األساسية االخرى وهامش الربح الذي يتواف

األساسي. عندما تؤدي الشروط التعاقدية إىل التعرض للمخاطر أو التقلبات اليت تتعارض مع ترتيب 
قائمة  اإلقراض األساسي، يتم تصنيف املوجودات املالية ذات العالقة وقياسها بالقيمة العادلة من خالل

 .الدخل
 

ة واحدة وهي أن يتم تغيري منوذج األعمال يف حال فقطيعيد الصندوق تصنيف استثمارات الدين 
املستخدم يف إدارة تلك املوجودات. تتم إعادة التصنيف من فترة التقرير األوىل اليت تلي التغيري. يتوقع أال 

 .الفترةتكون هذه التغيريات متكررة حيث مل حيدث أي منها خالل 
 

 أدوات حقوق امللكية
 

تعريف حقوق امللكية من وجهة نظر املصدر. أي األدوات اليت ال وات حقوق امللكية هي أدوات تليب اد
 حتتوي على التزام تعاقدي بالدفع وتثبت وجود فائدة متبقية يف صايف أصول املصدر

 
. بعد ذلك، يقيس الصندوق قائمة الدخليصنف الصندوق موجوداته املالية بالقيمة العادلة من خالل 

، باستثناء احلاالت اليت يكون فيها العادلة من خالل قائمة الدخلبالقيمة مجيع استثمارات األسهم يف 
مدير الصندوق قد انتخب، عند االعتراف املبدئي، تعيني استثمار يف األسهم بالقيمة العادلة بشكل ال 
رجعة فيه من خالل إيرادات شاملة أخرى. تتمثل سياسة الصندوق يف تعيني االستثمارات يف األسهم 

عندما يتم االحتفاظ بتلك االستثمارات ألغراض غري  بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلعلى أهنا 
قائمة الدخل التجارة. عند استخدام هذه االنتخابات، يتم االعتراف مبكاسب وخسائر القيمة العادلة يف 

 يتم اإلبالغ عن وال يتم إعادة تصنيفها الحًقا إىل بيان الدخل، مبا يف ذلك عند االستبعاد. ال الشامل
خسائر اخنفاض القيمة )وعكس خسائر اخنفاض القيمة( بشكل منفصل عن التغريات األخرى يف القيمة 

 قائمةالعادلة. توزيعات األرباح، عندما متثل عائًدا على هذه االستثمارات، يستمر االعتراف هبا يف 
 الدخل عندما يتم إثبات حق الصندوق يف تلقي املدفوعات
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 بالتكلفة املطفأة احملتفظ هبا االخنفاض يف قيمة املوجودات املالية 2-4-3

يقوم الصندوق بتقييم خسائر االئتمان املتوقعة على أساس النظرة املستقبلية املرتبطة مبوجوداته املدرجة 
يعكس قياس خسائر  بالتكلفة املطفأة. يقوم الصندوق بإثبات خمصص هلذه اخلسائر يف كل فترة تقرير.

 يلي: االئتمان املتوقعة ما
 قيمة غري متحيزة ومرجحة يتم حتديدها من خالل تقييم جمموعة من النتائج احملتملة؛ 
 القيمة الزمنية للموارد؛ و 
  املعلومات املعقولة واملدعومة املتاحة دون تكلفة أو جهد غري مربرة يف تاريخ التقرير حول األحداث

 ت الظروف االقتصادية املستقبلية.املاضية أو الظروف احلالية أو توقعا
 

 على أي من األسس التالية: بناًء، يتم قياس خمصصات اخلسارة 9وفقًا للمعيار الدويل للتقارير املالية 
شهرًا: هذه اخلسائر املتوقعة يف االئتمان الناجتة عن أحداث  12خسارة االئتمان املتوقعة ملدة  (أ)

 ؛ والتقريرشهرًا بعد تاريخ  12افتراضية حمتملة يف غضون 
خسائر االئتمان املتوقعة مدى احلياة: هي خسائر ائتمانية متوقعة تنتج عن مجيع األحداث  (ب)

 مر املتوقع لألداة املالية.االفتراضية احملتملة على مدى الع
 

إذا مت زيادة خماطر االئتمان ألصل مايل يف تاريخ التقرير خسائر االئتمان املتوقعة مدى احلياة ينطبق قياس 
دث إن مل حيشهرًا  12قياس خسارة االئتمان املتوقعة ملدة  طبقينوبشكل كبري منذ االعتراف املبدئي 

االئتمان اخلاصة باألصل املايل مل ترتفع بشكل ملحوظ إذا كانت خماطر ذلك. قد حتدد املنشاة ان خماطر 
 االئتمان منخفضة يف تاريخ التقرير.

 
 إلغاء االعتراف 2-4-4

يتم إلغاء االعتراف باملوجودات املالية أو جزء منها عند انقضاء احلق التعاقدي يف استالم التدفقات 
( حتويل الصندوق لكافة املخاطر اجلوهرية ومنافع حقوق 1 النقدية من املوجودات أو عند انتقاهلا وعند

( عدم قيام الصندوق بالتحول أو االحتفاظ هبذه املخاطر واملنافع ومل حيتفظ الصندوق 2أو  امللكية
 بسيطرته عليها.

 
 املطلوبات املالية 2-4-5

نفة بالقيمة العادلة من يصنف الصندوق مطلوباته املالية بالتكلفة املطفأة ما مل يكن لديه مطلوبات مص
. يلغي الصندوق االعتراف باملطلوبات املالية عند تنفيذ التزاماته التعاقدية أو األولية قائمة الدخلخالل 

  إلغائها أو انقضائها.
 

 املقاصة 2-5
فقط عندما يكون  األولية صايف القيمة يف قائمة املركز املايل وعرضيتم إجراء مقاصة املطلوبات املالية 

للصندوق حالًيا حق قانوين واجب النفاذ مبقاصة املبالغ وعند وجود نية للتسوية على أساس الصايف أو 
 حتقيق األصل وتسوية االلتزام يف نفس الوقت.
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 أخرى ستحقات ومطلوبات م 2-6
األخرى مبدئيًا بالقيمة العادلة وتقاس الحقًا بالتكلفة املطفأة باستخدام  ستحقات واملطلوباتتقيد امل

 طريقة معدل العمولة الفعلية.
 

 املخصصات 2-7
يتم إثبات املخصصات عندما يكون لدى الصندوق التزام حايل نظامي أو ضمين ناتج عن حدث سابق، 
وهناك احتمال استخدام للموارد املتضمنة منافع اقتصادية لتسوية االلتزام وإمكانية تقدير املبلغ بشكل 

 املستقبلية. تشغيليةلخسائر الليعتمد عليه. ال ُتقيد خمصصات 
 

 إىل حاملي الوحداتحقوق امللكية العائد  2-8
وأرباح  مصدرةحقوق امللكية وتتكون من وحدات  يه ىل حاملي الوحداتإة العائد حقوق امللكية

  حمتفظ هبا.
 وحدات قابلة لالسترداد (أ)

يصنف الصندوق وحداته القابلة لالسترداد كأداة حقوق ملكية إذا كانت الوحدات القابلة لالسترداد 
 مجيع امليزات التالية:تشتمل على 

  الصندوق يف حالة تصفية الصندوق. حقوق ملكيةيسمح للحامل حبصة تناسبية من 
 .األداة يف فئة األدوات اليت تعد ثانوية جلميع فئات األدوات األخرى 
  إن مجيع األدوات املالية يف صنف األدوات اليت تعد ثانوية جلميع فئات األدوات األخرى هلا مسات

 متطابقة.
  يف  حامل الوحداتال تتضمن األداة أي التزام تعاقدي بتسليم نقد أو أي أصل مايل آخر غري حقوق

 الصندوق. قوق ملكيةاألسهم التناسبية حل
  يستند إمجايل التدفقات النقدية املتوقعة املنسوبة إىل األدوات على مدى عمر األداة إىل حد كبري على

 حلقوق امللكيةاملعترف هبا أو التغري يف القيمة العادلة  لكيةحقوق املالربح او اخلسارة والتغري يف 
 املعترف هبا وغري املعترف هبا للصندوق. على مدى عمر األداة.

وتطابق الوحدات املشاركة يف الصندوق القابلة لالسترداد بتعريف األدوات القابلة للتسوية املصنفة 
، يتم تصنيفها كأدوات وتبعًا لذلكب، -أ16-32كأدوات حقوق ملكية مبوجب معيار احملاسبة الدويل 

 حقوق ملكية.
 

. إذا توقفت الوحدات عن استيفاء لالسترداديقوم الصندوق باستمرار بتقييم تصنيف الوحدات القابلة 
ب من املعيار  16أ و 16بأي من اخلصائص أو استيفاء مجيع الشروط املنصوص عليها يف الفقرتني 

، فسيقوم الصندوق بإعادة تصنيفها كمطلوبات مالية وقياسها بالقيمة العادلة 32احملاسيب الدويل رقم 
العائدة  حقوق امللكيةمة الدفترية السابقة تثبت يف يف تاريخ إعادة التصنيف، مع أي اختالفات من القي

إىل حاملي الوحدات. يف حالة استيفاء الوحدات بعد ذلك مجيع اخلصائص واستيفاء الشروط املنصوص 
، سيقوم الصندوق بإعادة تصنيفها 32ب من املعيار احملاسيب الدويل رقم  16أ و 16عليها يف الفقرتني 
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بالقيمة الدفترية للمطلوبات يف تاريخ إعادة التصنيف. يتم احتساب كأدوات حقوق ملكية وقياسها 
اشتراك واسترداد الوحدات القابلة لالسترداد كمعامالت حقوق ملكية طاملا مت تصنيف الوحدات 

 كحقوق ملكية.

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

 
 التداول بالوحدات (ب)

وحدات الصندوق متاحة للشراء فقط يف اململكة العربية السعودية يف فروع بنك البالد من قبل أشخاص 
"( التقييم يوم)" أربعاءو أحد يوم كل يف الصندوقموجودات  قيمة صايف حتديد يتمطبيعيني أو معنويني. 

 اإلمجايل العدد علىاملطلوبات(  ناقصًااملوجودات  إلمجايل العادلة القيمة) اتدقيمة صايف املوجو بقسمة
 .الصلةذي  يميالتق يوم يف القائمة للوحدات

 
 الضريبة 2-9

تعد الضريبة التزامًا على حاملي الوحدات ولذلك ال يتم تكوين خمصص هلذا االلتزام يف هذه القوائم 
 .املوجزة األولية املالية

 
 الزكاة 2-10

 حاملي الوحدات ولذلك ال يتم تكوين خمصص هلذا االلتزام يف هذه القوائم املاليةتعد الزكاة التزامًا على 
 .املوجزة األولية

 
 إثبات اإليرادات 2-11

يتم االعتراف باإليرادات عندما يكون من احملتمل أن تتدفق إىل الصندوق منافع اقتصادية ويكون 
السداد. يتم قياس اإليرادات  باإلمكان قياس اإليرادات بصورة موثوق هبا، بغض النظر عن توقيت

 اخلصومات والضرائب واحلسومات. تبعادبالقيمة العادلة للمقابل املقبوض باس
 

 .الفعلي عمولةعقود املراحبة والصكوك باستخدام طريقة معدل اليتم االعتراف باألرباح على 
 

النقدية املستقبلية املقدرة من معدل العمولة الفعلي هو املعدل الذي يقوم خبصم املدفوعات واإليصاالت 
خالل العمر املتوقع لألصل املايل )أو، عندما يكون مالئم، فترة أقصر( إىل القيمة الدفترية لألصل املايل. 
عند حساب معدل العمولة الفعلي، يقوم مدير الصندوق بتقدير التدفقات النقدية املستقبلية مع األخذ 

لألداة املالية وليس خسائر االئتمان املستقبلية. يتم تعديل القيمة يف االعتبار مجيع الشروط التعاقدية 
الدفترية لألصل املايل إذا قام مدير الصندوق بتعديل تقديراته للمدفوعات أو اإليصاالت. يتم احتساب 

 على أساس معدل العمولة الفعلي األصلي ويتم تسجيل التغيري يف القيمة الدفترية عّدلةالقيمة الدفترية امل
 كخسائر اخنفاض يف القيمة.
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  إدارة املخاطر املالية -3
 عوامل املخاطر املالية 3-1

حىت يتمكن من  مستمرةيف ضمان قدرة الصندوق على االستمرار كمنشأة  قوالصندويتمثل هدف 
 الوحدات. امليالوحدات وضمان السالمة املعقولة حل حلاملياالستمرار يف تقدمي العوائد املثلى إىل 

 
خماطر السوق وخماطر  :اليت تشتمل على املاليةنشطة الصندوق تعرضه جملموعة متنوعة من املخاطر إن أ

 .السيولةاالئتمان وخماطر 
 

مسؤولية حتديد ومراقبة املخاطر. يشرف جملس إدارة الصندوق على مدير  الصندوقيتحمل مدير 
 الصندوق وهو مسؤول يف النهاية عن اإلدارة العامة للصندوق.

 
يف املخاطر مت وضعها مبدئيًا لتنفذ على أساس احلدود املوضوعة من قبل  والتحكمإن عملية املراقبة 

جملس إدارة الصندوق. لدى الصندوق وثيقة بالشروط واألحكام اليت حتدد استراتيجيات أعماله العامة، 
جراءات إلعادة التوازن ودرجة املخاطر املسموح هبا وفلسفة إدارته املخاطر العامة وهو ملزم باختاذ إ

 للمحفظة مبا يتماشى مع إرشادات االستثمار.
 

أساليب خمتلفة لقياس وإدارة خمتلف أنواع املخاطر اليت يتعرض هلا؛ فيما يلي شرح  الصندوقيستخدم 
 هذه األساليب:

 
 خماطر السوق (أ)

خماطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية ألداة مالية بسبب التغريات يف أسعار السوق. 
وخماطر السعر  العمولةعلى ثالثة أنواع من املخاطر: خماطر العملة وخماطر سعر  السوقتشتمل خماطر 

 األخرى.
 

 ةاألجنبي العمالت صرفخماطر  (1)
تذبذب قيمة التدفقات النقدية املستقبلية ألداة مالية بسبب التغريات خماطر صرف العمالت هي خماطر 

 يف أسعار صرف العمالت األجنبية وتنشأ هذه املخاطر عن األدوات املالية املقومة بعمالت أجنبية.
 

 للصندوق مقومة بالريال السعودي. املاليةاألدوات  إن
 

 خماطر أسعار العمولة (2)
تتمثل خماطر أسعار العمولة يف خماطر تقلب قيمة التدفقات النقدية املستقبلية لألداة املالية أو القيمة 

 لألدوات املالية بسبب التغريات يف معدالت عمولة السوق.للقسيمة الثابتة العادلة 
 

عتبارًا من تاريخ قائمة املركز املايل، ال يتعرض الصندوق ملخاطر أسعار عمولة جوهرية حيث أن أغلبية ا
 عمولة.أي حتمل  ال وإن مطلوباته ،ثابتةعمولة خاصة حتمل موجوداته 
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  السعرخماطر  (3)
هي خماطر تقلب قيمة األدوات املالية للصندوق نتيجة للتغريات يف أسعار السوق بسبب  السعرخماطر 

 .العمولةوعوامل أخرى غري حركة أسعار العمالت األجنبية 
 

 .ال يتعرض الصندوق ملخاطر أسعار أدوات حقوق امللكية ألنه ال حيتفظ مبثل هذه االستثمارات
 خماطر االئتمان )ب(

يتعرض الصندوق ملخاطر االئتمان وهي خماطر تسبب أحد أطراف األداة املالية خبسارة مالية للطرف 
احملتفظ هبا ستثماراته الاآلخر من خالل العجز عن تسوية التزام ما. يتعّرض الصندوق ملخاطر ائتمانية 

 والذمم املدينة وأرصدة البنك.بالتكلفة املطفأة 
 

مقابلة ذات مسعة جيدة. يسعى الصندوق  أطرافعقود االدوات املالية مع  الصندوق بإبرام سياسةتعىن 
إىل التقليل من خماطر االئتمان وذلك مبراقبة التعرضات االئتمانية ووضع حدود للمعامالت مع أطراف 

 مقابلة معينة وتقييم املالءة املالية هلذه األطراف بصورة مستمرة.
 

 قياس اخلسارة االئتمانية املتوقعة
  .مبوجب منوذج خسارة االئتمان املتوقعة، يتم االعتراف خبسائر االئتمان قبل وقوع احلدث االئتماين

معلومات مستقبلية يف الوقت املناسب لعكس خماطر االئتمان  ديداجل يتطلب منوذج االخنفاض يف القيمة
 يف حاالت التعرض بشكل دقيق.

 
، يتم تصنيف املوجودات 9ار الدويل للتقارير املالية رقم ومبوجب النهج العام لالخنفاض يف القيمة للمعي

 املالية إىل ثالث مراحل. تشري كل مرحلة إىل اجلودة االئتمانية لكل أصل مايل.
 

املرحلة األوىل: وتشمل األدوات املالية اليت مل تتعرض لزيادة جوهرية يف خماطر االئتمان منذ االعتراف 
مان منخفضة يف تاريخ التقرير. بالنسبة هلذه املوجودات، يتم إثبات خسائر األويل أو اليت لديها خماطر ائت

االئتمان املتوقعة ملدة اثين عشر شهرًا ويتم احتساب الربح بناًء على القيمة الدفترية اإلمجالية لألصل 
 صص االئتمان(.صم مقابل خماخل)دون 

 
املرحلة الثانية: وتشمل األدوات املالية اليت تعرضت لزيادة جوهرية يف خماطر االئتمان منذ االعتراف 

إن كانت خماطر االئتمان منخفضة يف تاريخ التقرير( وال يتوفر دليل موضوعي على  )إالاألويل 
عة على مدى عمر األصل االخنفاض يف القيمة. بالنسبة هلذه املوجودات، يتم إثبات خسائر االئتمان املتوق

 ولكن يتم احتساب الربح بناًء على القيمة الدفترية اإلمجالية لألصل.
 

املرحلة الثالثة: وتشمل األدوات املالية اليت يتوفر حياهلا دليل موضوعي على االخنفاض يف القيمة يف 
 العجز(.تاريخ التقرير. ويف هذه املرحلة، هناك دائنون يعانون من االخنفاض يف القيمة )

 
حتديد إذا ما كان هو  9أهم عناصر اخلسارة االئتمانية املتوقعة يف املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  إن

هناك زيادة جوهرية يف املخاطر االئتمانية للتعرضات االئتمانية ملنشأة ما منذ االعتراف األويل. يعد تقييم 
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ني متطلب قياس املخصص القائم على اخلسارة التدهور اجلوهري أساسيًا يف تأسيس نقطة حتول ب
 العمر. ىشهًرا واآلخر القائم على اخلسارة االئتمانية املتوقعة على مد 12االئتمانية املتوقعة ملدة 

 
تصنيف االئتماين ب + وما فوق. مجيع  لديهالالستثمار مع األطراف املقابلة  سياسةلدى الصندوق 

يف املرحلة األوىل. إذا تراجع التصنيف االئتماين للطرف املقابل يف أي تاريخ  وليًاأاالستثمارات تصنف 
الحق من التقارير املالية مبقدار درجتني يف مقياس تصنيف فيتش ولكنه ال يزال أعلى من ب +، فإن 

ف االستثمار مع هذا الطرف املقابل إىل املرحلة الثانية. يف حالة اخنفاض التصنيخيفض تصنيف الصندوق 
االئتماين للطرف املقابل إىل أقل من ب +، فسيتم ختفيض تصنيف االستثمار مع الطرف املقابل إىل 

 12 تتراوح اىل استحقاق مبااملراحبة مع  صفقات يف لديه استثمارات الدرجة الثالثة. حيث الصندوق
 شهًرا كحد أقصى. لذلك، مل يتم حتديد فترة هتدئة.

 
 للتخلف عن السداد:التايل  التعريفحدد الصندوق 
 تعريف العجز:

أو  االصل مبلغ سداد عن املقابل الطرف عجزي عندما عجزحالة  يف املايل األصلأن  الصندوق يعترب
 .الربح

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

يقوم مدير الحتساب احتمالية العجز عن السداد على مدى عام واحد يف السنوات اخلمس املاضية. 
الصندوق مبراجعة تركيز االئتمان حملفظة االستثمار على أساس األطراف املقابلة. يتم تقييم جودة 

 باستخدام التصنيفات االئتمانية اخلارجية لفتش.االئتمان للموجودات املالية 
 

 :اخلسارة الناجتة عن العجز عن السداد
تعرف اخلسارة الناجتة عن العجز عن السداد بكوهنا اخلسارة االقتصادية املتوقعة يف حالة العجز. يعتمد 

بعد األخذ  حساب اخلسارة الناجتة عن العجز عن السداد على خسائر الصندوق من احلسابات املتعثرة
تقدير اخلسارة الناجتة  9بعني االعتبار نسب االسترداد. يتطلب أيضًا املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 

عن العجز عن السداد من خالل األخذ بعني االعتبار التقييم املستقبلي للضمانات باالعتماد على العوامل 
عجز عن السداد مستقل عن تقييم اجلودة االئتمانية االقتصادية الكلية. إن حساب اخلسارة الناجتة عن ال

 ولذلك يطبق بشكل موحد على كافة املراحل.
 

، حيسب على حمافظ الصندوق غري املضمونة بالنسبة لتقدير اخلسارة الناجتة عن العجز عن السداد
قل عن مخس اخلسارة على أساس املستردات الفعلية للمحفظة املتعثرة على مدار فترة ال ت هذهالصندوق 

 سنوات قبل تاريخ التقييم.
 

 :التعرض للعجز عن السداد
يعرف التعرض للعجز عن السداد بأنه تقدير مدى تعرض الصندوق لدائن ما يف حالة العجز. وجيب عند 
تقدير التعرض للعجز األخذ بعني االعتبار التغريات املتوقعة يف التعرض بعد تاريخ التقييم. ويعد ذلك 

 .يف املستقبل يتعلق مبوجودات املرحلة الثانية حيث قد تكون نقطة العجز بعد عدة سنواتمهمًا فيما 
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 :معدل اخلصم
معدل ربح فعال على مستوى تعاقدي. إن مل يكن حساب معدل الربح الفعلي  حبساب وقديقوم الصن

)يف تاريخ التقرير( ذا جدوى، يقوم الصندوق باستخدام الربح التعاقدي )يف تاريخ التقرير( ألغراض 
 اخلصم.

 
ب إىل  أ+تتراوح من  ائتمانيةكان لدى الصندوق استثمارات ذات تصنيفات  ، 901 يونيو 30يف  كما
 .ب+ب 

بنك ذو مسعة جيد، ولديه تصنيف ائتماين مرتفع، وبالتايل، خماطر  معيتم االحتفاظ باملبلغ يف البنك 
 ائتمان منخفضة. لذلك، خسائر االئتمان املتوقعة غري جوهرية.

 
 خماطر السيولة )ج(

عدم قدرة الصندوق على توليد موارد نقدية كافية لتسوية التزاماته  احتماليف  السيولةمتثل خماطر 
 أو ال ميكنه القيام بذلك اال بشروط غري مالئمة جوهريًا.بالكامل يف وقت استحقاقها، 

 
تنص شروط وأحكام الصندوق على االكتتاب يف الوحدات واستردادها يف كل يوم تقييم ولذلك فهي 

قة باستيفاء عمليات االسترداد يف أي وقت. وتعد األوراق املالية للصندوق معرضة ملخاطر السيولة املتعل
قابلة للتحقق وميكن تصفيتها يف أي وقت. ورغم ذلك، قام مدير الصندوق بوضع إرشادات السيولة 
اخلاصة بالصندوق ويقوم مبراقبة متطلبات السيولة بانتظام لضمان وجود أموال كافية للوفاء بأي 

اجلديدة أو تصفية حمفظة االستثمار أو باحلصول على  االشتراكاتنشوئها، إما من خالل التزامات عند 
  متويل من األطراف ذوي العالقة.
وتبعًا شهًرا.  12املراحبة مع استحقاقات تتراوح من شهر إىل  صفقات ميتلك الصندوق استثمارات يف

    شهًرا بعد تاريخ التقارير احلايل. 12ميكن للصندوق حتقيق استثماراته يف غضون  لذلك،
 إدارة خماطر رأس املال 6-2

ميكن أن تتغري قيمة ي الوحدات القابلة لالسترداد. املالعائدة حلحقوق امللكية ميثل رأس مال الصندوق 
العائدة حلاملي الوحدات القابلة لالسترداد بشكل جوهري يف كل يوم تقييم خلضوع  حقوق امللكية

الصندوق لالشتراكات واالستردادات حسب تقدير حاملي الوحدات يف كل يوم تقييم، باإلضافة إىل 
التغريات الناجتة عن أداء الصندوق. تتمثل أهداف الصندوق، عند إدارة رأس املال، يف احلفاظ على قدرة 
الصندوق على البقاء كمنشأة مستمرة من أجل حتقيق العوائد حلاملي الوحدات واملنافع ألصحاب 

  املصاحل اآلخرين، وكذلك احلفاظ على قاعدة قوية لرأس املال لدعم تنمية أنشطة االستثمار للصندوق.
ستردادات وللحفاظ على هيكل رأس املال، تتمثل سياسة الصندوق يف مراقبة مستوى االشتراكات واال

املتعلقة باملوجودات اليت يتوقع أن يكون قادرًا على تصفيتها وتعديل كمية توزيعات األرباح اليت يدفعها 
  .الصندوق للوحدات القابلة لالسترداد

العائدة إىل  حقوق امللكيةيقوم جملس إدارة الصندوق ومدير االستثمار مبراقبة رأس املال على أساس قيمة 
 لقابلة لالسترداد.الوحدات ا حاملي
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  معامالت وأرصدة األطراف ذوي العالقة -4
تعترب األطراف ذات عالقة إذا كان لدى طرف ما القدرة على السيطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة 

  تأثري هام على الطرف اآلخر يف اختاذ القرارات املالية والتشغيلية.
 اإلدارة واملصاريف األخرى رسوم

قيمة حقوق من  %.400اإلدارة مبعدل سنوي يبلغ  رسومبالنسبة خلدمات اإلدارة، يدفع الصندوق 
  .ويتم خصمها بشكل شهري للصندوق قيمة حقوق امللكيةليف كل يوم تقييم  امللكية

باسترداد بعض املصاريف املتكبدة نيابة عن الصندوق ضمن احلدود املذكورة  ايضًا يقوم مدير الصندوق
  يف شروط وأحكام الصندوق.  

  املعامالت مع األطراف ذوي العالقة
يقوم الصندوق خالل دورة أعماله االعتيادية بالتعامل مع أطراف ذوي عالقة. وتكون املعامالت مع 

وأحكام الصندوق. ويتم اعتماد مجيع معامالت األطراف ذوي األطراف ذوي العالقة وفقًا لشروط 
 العالقة من قبل جملس إدارة الصندوق.

 
 العالقة وياجلدول التايل تفاصيل املعامالت مع األطراف ذيلخص 

 

 طبيعة املعاملة طبيعة العالقة الطرف ذو العالقة

 2018أكتوبر  28للفترة من 
)تاريخ بدء العمليات( إىل 

 2019يونيو  30
 7.576 رسوم إدارة مدير الصندوق شركة البالد لالستثمار

 1.388 وحدات مشتراة شركة زميلة املرابح صندوق
 1.214 رسوم احلفظ أمني الصندوق الرياض املالية

 603 رسوم جملس الصندوق أعضاء جملس الصندوق جملس إدارة الصندوق
 

 األرصدة مع األطراف ذوي العالقة
 

 الطرف ذو العالقة طبيعة الرصيد

 2018أكتوبر   28للفترة من 
   30)تاريخ بدء العمليات( إىل 

 2019يونيو 
 133.000 بنك البالد اجلارياحلساب 

 7.576 شركة البالد لالستثمار رسوم إدارة مستحقة
 255.258 أمني احلفظ للصندوق -الرياض املالية  حساب االستثمار
 266 أمني احلفظ للصندوق - الرياض املالية رسوم حفظ دائنة

 603 أعضاء جملس الصندوق رسوم جملس إدارة الصندوق دائنة 
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  القيمة العادلة لألدوات املالية -5
التزام يف معاملة اعتيادية بني  سويةالقيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه لبيع أصل أو دفعه لت

املشاركني يف السوق يف تاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة إىل افتراض أن املعاملة لبيع األصل أو 
 االلتزام يتم إما؛ تسوية

 يف السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام، أو 
 لتزام.يف غياب السوق الرئيسي، يف السوق األكثر نفعًا للوصول لألصل أو اال 

 حتديد القيمة العادلة والتسلسل اهلرمي للقيم العادلة:

 يستخدم الصندوق التسلسل اهلرمي التايل لتحديد واإلفصاح عن القيم العادلة لألدوات املالية:
  هي أسعار مدرجة يف أسواق نشطة للموجودات أو املطلوبات املتشاهبة أو املتطابقة اليت 1املستوى :

 صول إليها بتاريخ القياس.تستطيع املنشأة الو
  هي أسعار مدرجة يف أسواق نشطة للموجودات ومطلوبات متشاهبة أو أساليب التقييم 2املستوى :

 األخرى اليت تستند عليها مجيع املدخالت اهلامة يف بيانات السوق اليت ميكن مالحظتها.
  تند على بيانات السوق اليت : أساليب التقييم اليت تكون مجيع املدخالت اهلامة فيها ال تس3مستوى

 ميكن مالحظتها.
 

يتم قياس مجيع األدوات املالية للصندوق بالتكلفة املطفأة. إن القيم العادلة لألدوات املالية اليت ال يتم 
ال ختتلف جوهريًا عن قيمتها الدفترية  األولية املوجزة قياسها بالقيمة العادلة يف هذه القوائم املالية

 .األولية املوجزة املتضمنة يف هذه القوائم املالية
 

 
 القيمة العادلة

 2019يونيو  30يف 
 اإلمجايل 3املستوى  2املستوى 1املستوى 

     

     موجودات مالية ال تقاس بالقيمة العادلة
 258.388 258.388 - - نقد وما يعادله

 386.555.4 386.555.4 - - حمتفظ هبا بالتكلفة املطفأةاستثمارات 
     موجودات مالية تقاس بالقيمة العادلة

بالقيمة العادلة من خالل قائمة استثمارات حمتفظ هبا 
 044.388.1 044.388.1 - - الدخل

 - - 044.332.6 044.332.6 
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 مطلوبات مالية ال تقاس بالقيمة العادلة
 576.7 576.7 - - مستحقةاتعاب إدارة 

 909.5 909.5 - - مستحقات ومطلوبات أخرى
 - - 485.13 485.13 

 
  آخر يوم للتقييم -6

 .9201 يونيو 03هو  ةللفتروفقًا لشروط وأحكام الصندوق، يكون أخر يوم تقييم 
 
  األولية املوجزة املوافقة على القوائم املالية -7

ة دقعذو ال 28 من قبل جملس إدارة الصندوق يف األولية املوجزة ائم املاليةمتت املوافقة على هذه القو
 (.2019 يوليو 31 هـ )املوافق 1440


