
 صندوق البالد لألسهم العقارية الخليجية 

 

 0202التقرير 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 السعودية44144الرياض  412 ص.ب:

  

 

 إدارة األصول

 2039888 11 966+          هاتف: 

 2039899 11 966+          فاكس: 

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

 

 أ( مدير الصندوق

 ( اسم وعنوان مدير الصندوق:4

 شركة البالد لإلستثمار "البالد المالية"

 الرياض، حي العليا، طريق الملك فهد، سمارت تاور

 المملكة العربية السعودية 44144الرياض   412ص.ب. 

 102227979هاتف:  

 +199 44 012 9011فاكس: 

 www.albilad-capital.comموقع االنترنت:  

 ( اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن و/ أو مستشار االستثمار )إن وجد(:0

 ال يوجد 

 0202خالل النصف األول من عام مراجعة ألنشطة االستثمار ( 7

االستثمار في االكتتابات االولية في تم خالل الفترة الماضية تم االستثمار في الشركات العقارية المتوافقة مع المعايير الشرعية للبالد المالية في  االسواق الخليجية  ولم ي

 الصندوق.

 :0202خالل النصف األول من عام ( تقرير عن أداء صندوق االستثمار 1

. ويرجع ذلك بشكل عام إلى ضعف  %40.1% وذلك بفارق 00.1–% مقارنة بأداء المؤشر االرشادي البالغ 1.1-كان أداء الصندوق خالل الفترة أعلى من أداء المؤشر االرشادي حيث حقق الصندوق   

 أداء قطاع الشركات العقارية خالل الفترة على مستوى السوق المحلي واألسواق الخليجية األخرى،

 :0202شروط وأحكام  الصندوق ومذكرة المعلومات خالل النصف األول من عام ( ( تفاصيل أي تغيرات حدثت على 1

 ال يوجد 

 

 

 

 

 

 

 

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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 ( 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 

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

 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 

 

 ( أي بيانات ومعلومات أخرى أوجبت الالئحة تضمينها بهذا التقرير:1

 مخالفات قيود االستثمار:

 

 

 

 

 

 

 

 :ج ( القوائم المالية

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصندوق التاريخ نوع المخالفة السبب المدة الزمنية لمعالجه المخالفة

تم معالجة المخالفات خالل المدة النظامية 

 وفق الئحة صناديق االستثمار

 

ارتفاع سعر السهم أدى إلى زيادة 

نسبة تركزه في الصندوق مما 

 أدى إلى تجاوز قيود االستثمار

  14قيود االستثمار المادة 

1/4/0202 

72/1/0202 

02/1/0202 

 

البالد لألسهم العقارية صندوق 

 الخليجية  

http://www.twitter.com/AlbiladCapital
https://www.youtube.com/channel/UC4_HMjXlQpVHOzx0ZTEt15A
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 ألسهم العقارية الخليجية لصندوق البالد  
 ]صندوق األسهم العقارية الخليجية )عقار( سابقا  [  
 (لالستثمارمن قبل شركة البالد  مدارمشاركة مفتوح  صندوق )  

 
 األولية الموجزة )غير مراجعة( القوائم المالية 
 2020 يونيو 03المنتهية في  لفترة الستة أشهر 
 ومدير الصندوق  لحاملي الوحدات المستقل مراجعال فحص وتقرير 

 
 



 لألسهم العقارية اخلليجيةصندوق البالد 
 ]سابقاً صندوق األسهم العقارية اخلليجية )عقار([

 )غري مراجعة( األولية املوجزة القوائم املالية
 2020 يونيو 03املنتهية يف  لفرتة الستة أشهر

 

 الصفحة 
  

 1 املستقل راجعملا فحص تقرير
  

 2 األولية قائمة املركز املايل
  

 3 اآلخر األولية الشامل الدخلالدخل و  قائمة
  

 4 حقوق امللكية العائدة إىل حاملي الوحدات األوليةة التغريات يف ئمقا
  

 5 األولية قائمة التدفقات النقدية
  

 13 - 6 املوجزة األولية إيضاحات حول القوائم املالية
 
 



 

 

 ، اململكة العربية السعودية11482، الرايض 8282(، برج اململكة، ص.ب. 25وترهاوس كوبرز، ترخيص رقم )برايس 

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

 
 
 

 تقرير حول فحص القوائم املالية األولية املوجزة 
 إىل السادة حاملي الوحدات ومدير صندوق

 احملرتمني        ]صندوق األسهم العقارية اخلليجية)"عقار"( سابقاً [العقارية اخلليجية لألسهم البالد 

 مقدمة
سابقاً صندوق األسهم العقارية [لقد فحصنا قائمة املركز املايل األولية املرفقة لصندوق البالد لألسهم العقارية اخلليجية 

ت الصلة للدخل والدخل الشامل ، والقوائم األولية ذا2020و يوني 30)"الصندوق"( كما يف  ])"عقار"( اخلليجية
 ذلك يف أشهر املنتهية ىل حاملي الوحدات والتدفقات النقدية لفرتة الستةإوالتغريات يف حقوق امللكية العائدة  ،اآلخر
 املالية القوائم") األخرى التفسريية إليضاحاتوا اهلامة واإليضاحات، اليت تتضمن ملخص السياسات احملاسبية التاريخ
 احملاسبة ملعيار وفقاً  املوجزة األولية املالية القوائم هذه وعرض إعداد عن مسؤول الصندوق مدير إن"(. املوجزة األولية
 اء استنتاج حولإبد هي مسؤوليتنا إن. السعودية العربية اململكة يف املعتمد ،"األولية املالية التقارير"- 34 رقم الدويل

 .فحصنا إىل استناداً  املوجزة األولية املالية القوائم هذه
 نطاق الفحص

"فحص املعلومات املالية األولية املنفذ  2410لقد قمنا إبجراء فحصنا وفقاً للمعيار الدويل الرتباطات الفحص رقم 
من ية ة األولاملالي املعلوماتمن قبل املراجع املستقل للمنشأة" املعتمد يف اململكة العربية السعودية. يتكون فحص 

ة، وتطبيق إجراءات حتليلية يلني عن األمور املالية واحملاسبساسي لألشخاص املسؤو أبشكل  ،توجيه استفسارات
وفقاً القيام هبا تم يوإجراءات فحص أخرى. تعد إجراءات الفحص أقل نطاقًا بشكل كبري من عملية املراجعة اليت 

لى أتكيد أبننا متكننا من احلصول ع دية، وعليه فإهنا اللكة العربية السعو املعتمدة يف املم ،الدوليةملعايري املراجعة 
 .مراجعة رأي نبدي ال فإننا وابلتايل املراجعة، عملية خاللدها حتديسنكون على علم جبميع األمور اهلامة اليت میكن 

 استنتاج
الية األولية املوجزة املرفقة مل يتم إعدادها، استناداً إىل فحصنا، مل يلفت انتباهنا أي شي جيعلنا نعتقد أن القوائم امل

 واملعتمد يف اململكة العربية السعودية. 34مجيع النواحي اجلوهرية، وفقاً ملعيار احملاسبة الدويل رقم من 
 برایس وترھاوس كوبرز

 
 ه1442حمرم  5
 (2020أغسطس  24)
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 األولية ايلركز املقائمة امل
  (ما مل يذكر غري ذلك آبالف الرايالت السعودية مجيع املبالغ)

 
 
   

 30كما يف 
  9201 يونيو

 31كما يف 
 9201ديسمرب 

 )مراجعة(  )غري مراجعة(   
      املوجودات

 119  276    نقد وما يعادله
 1,802  1,537   استثمارات حمتفظ هبا ابلقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

ابلقيمة العادلة من مقابل بيع استثمارات حمتفظ هبا  ةيندم ذمم
 147  -   خالل قائمة الدخل

 2,068  1,813   جمموع املوجودات
      املطلوابت

 -  9   أتعاب إدارة مستحقة
 41  31   مستحقات ومطلوابت أخرى

 41  40   جمموع املطلوابت
 2,027  1,773   إىل حاملي الوحداتحقوق امللكية العائدة 

 3,957  3,831   الوحدات املصدرة ابآلالف
 5123/0  4628/0   حقوق امللكية للوحدة ابلرايل السعودي

 
 

 .األولية املوجزة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية 10إىل رقم  1تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم 
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 األولية )غري مراجعة( اآلخر لالشام الدخل والدخلقائمة 

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

 يونيو 30يف  ةالستة أشهر املنتهي ةلفرت    
   2020  9201 

      الدخل
 71  27   دخل توزيعات األرابح، صايف

صايف ربح القيمة العادلة غري احملققة على إعادة قياس 
  تفظ هبا ابلقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلحماستثمارات 

 
111 

 
89 

)خسارة( / ربح حمقق من بيع استثمارات حمتفظ هبا ابلقيمة 
  العادلة من خالل قائمة الدخل

 
(283) 

 
23 

 -  8   صايف ربح الصرف األجنيب
 183  (137)   الدخل إمجايل )اخلسارة( /

      مصاريف
 )22(  (20)   أتعاب إدارة

 )27(  (39)   مصاريف أخرى
 )49(  (59)   مجايل املصاريفإ

      
 134  (196)   للفرتة صايف )اخلسارة( / الدخل

 -  -   الدخل الشامل اآلخر للفرتة
 134  (196)   الشامل للفرتة جمموع )اخلسارة( / الدخل

 
 

 وائم املالية األولية املوجزة.زأ من هذه القجزءاً ال يتج 10إىل رقم  1تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم 
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 األولية )غري مراجعة( حقوق امللكية العائدة إىل حاملي الوحداتقائمة التغريات يف 

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

 يونيو 30أشهر املنتهية يف لفرتة الستة  
 2020  9201 

 2,060  2,027 ة الفرتةيف بداي حقوق امللكية
 134  )196( للفرتة اخلسارة( / الدخل الشامل) جمموع

    
    التغريات من معامالت الوحدات
 36  8 متحصالت من إصدار وحدات

 )50(  )66( مدفوعات مقابل وحدات مسرتدة
 )58(  )14( 

 2,180  1,773 يف هناية الفرتة حقوق امللكية
    
 يونيو 03ر املنتهية يف لفرتة الستة أشه 
 2020  2019 
 الوحدات ابآلالف  الوحدات ابآلالف 

 4,309  3,957 الوحدات يف بداية الفرتة
 75  17 الوحدات املصدرة

 )103(  )143( دات املسرتدةالوح
 )28(  )126( صايف التغري يف الوحدات 
 4,281  3,831 الوحدات يف بداية الفرتة

 
 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية األولية املوجزة. 10إىل رقم  1قم ت املرفقة من ر تعترب اإليضاحا
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 األولية )غري مراجعة( قائمة التدفقات النقدية
  (ما مل يذكر غري ذلك آبالف الرايالت السعودية مجيع املبالغ)

 

 يونيو 30لفرتة الستة أشهر املنتهية يف    
   2020  1920 

      نشطة التشغيلية:ألالتدفقات النقدية من ا
 134  )196(   صايف )اخلسارة( / الدخل للفرتة

      تعديالت لـ:
احملققة على إعادة قياس صايف ربح القيمة العادلة غري  -

 (89)  )111(   االستثمارات احملتفظ هبا من خالل قائمة الدخل
 (71)  )27(   دخل توزيعات أرابح، صايف -
   )334(  (26) 

      صايف التغريات يف املوجودات واملطلوابت التشغيلية:
 126  376   استثمارات حمتفظ هبا ابلقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 -  147   ذمم مدينه مقابل بيع استثمارات
 22  9   أتعاب إدارة مستحقة

 )8(  )10(   مستحقات ومطلوابت أخرى
 140  522   ليةاألنشطة التشغي النقد الناتج من

 71  27   توزيعات أرابح مستلمة
 185  215   صايف النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

      النقدية من األنشطة التمويلية:التدفقات 
 36  8   متحصالت من إصدار وحدات

  )50(  )66(   مدفوعات مقابل وحدات مسرتدة
 )14(  )58(   ألنشطة التمويليةصايف النقد املستخدم يف ا

 171  157   صايف الزايدة يف النقد وما يعادله
 83  119   النقد وما يعادله كما يف بداية الفرتة
 254  276   النقد وما يعادله كما يف هناية الفرتة

 
 األولية املوجزة.جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية  10إىل رقم  1تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم 
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  الوضع القانوين واألنشطة الرئيسية -1
 ]ألسهم العقارية اخلليجية )عقار(صندوق ا سابقاً [ البالد لألسهم العقارية اخلليجيةإن صندوق 

م إدارته من قبل شركة البالد لالستثمار )"مدير تتاستثماري غري حمدد املدة  )"الصندوق"( هو صندوق
بعة لبنك البالد )"البنك"( لصاحل حاملي وحدات الصندوق )"حاملي الصندوق"( وهي شركة ات

أعلى معدل ممكن من العائدات عن طريق االستثمار طويل حتقيق يهدف الصندوق إىل ت"(. الوحدا
 طبقولتحقيق هذه الغاية، العقار اخلليجية اجملازة من قبل اهليئة الشرعية.  األجل يف أسهم شركات

  يف أسواق دول جملس التعاون اخلليجي. اتاالستثمار  خالل تنويعن م اسرتاتيجيةالصندوق 
 اخلليجيةمت تغيري اسم الصندوق من "صندوق األسهم العقارية  ،2019أكتوبر  20من  اً عتبار ا

  ".اخلليجيةإىل "صندوق البالد لألسهم العقارية  )"عقار"("
صندوق مبثابة وحدة حماسبية مستقلة، وعند التعامل مع حاملي الوحدات، يعترب مدير الصندوق أن ال

حاملو الوحدات  منفصلة للصندوق. إضافة لذلك، يعترب أولية موجزة ئم ماليةوعليه يقوم إبعداد قوا
  إن إدارة الصندوق هي مسؤولية مدير الصندوق. موجودات الصندوق.من مالكاً مستفيدين 

  الرايض املالية هي امني الصندوق.
ار )"الالئحة"( الصادرة عن هيئة السوق املالية بتاريخ الئحة صناديق االستثمخيضع الصندوق ألحكام 

السوق  ( بصيغتها املعدلة بقرار جملس إدارة هيئة6200 ديسمرب 24هـ )املوافق 1427ذي احلجة  3
 (.2016مايو  23هـ )املوافق  1437شعبان.  16يف  املالية

 
  أسس االعداد -2

التقارير املالية "–( 34وفقاً ملعيار احملاسبة الدويل رقم )للصندوق  املوجزة يةاألولمت إعداد القوائم املالية 
مع  ملقارنةاملوجزة اب األوليةاملالية  قوائمجيب قراءة هذه ال. األولية" واملعتمد يف اململكة العربية السعودية

  .9201ديسمرب  31املالية السنوية للسنة املنتهية يف  قوائمال
ابستثناء إعادة تقييم االستثمارات وفًقا ملبدأ التكلفة التارخيية،  األولية املوجزة املالية مالقوائمت إعداد 

  .قائمة الدخلابلقيمة العادلة من خالل احملتفظ هبا 
املالية  قوائميف إعداد هذه الوافق السياسات والتقديرات واالفرتاضات احملاسبية الرئيسية املستخدمة تت

  .أدانه 3 رقم إيضاحابستثناء ما هو موضح يف  ابلسنة املالية السابقةتلك اخلاصة املوجزة مع  وليةاأل
ليس للصندوق دورة تشغيلية میكن تعريفها بوضوح ولذلك ال يتم عرض املوجودات واملطلوابت 

. وعوضًا عن ذلك، تعرض األولية املتداولة وغري املتداولة بشكل منفصل يف قائمة املركز املايل
   واملطلوابت حسب ترتيب السيولة.  املوجودات
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يرات دار االحكام والتقدإبصأن تقوم اإلدارة  األولية املوجزة القوائم املالية هذه يتطلب إعداد
اليت تؤثر على تطبيق السياسات احملاسبية واملبالغ املسجلة للموجودات واملطلوابت  واالفرتاضات

قديرات عن هذه التقديرات. تتم مراجعة الت والدخل واملصاريف. وقد ختتلف النتائج الفعلية
اليت  سنةالواالفرتاضات األساسية بصورة مستمرة. ويتم االعرتاف مبراجعات التقديرات احملاسبية يف 

تتأثر هبا. مل يتم استخدام أي أحكام جوهرية أو  مستقبلية سنواتيتم فيها تعديل التقديرات ويف أي 
 .األولية املوجزة ئم املاليةافرتاضات هامة يف أعداد هذه القوا

 
إعداد هذه القوائم املالية االولية املوجزة، كانت األحكام اهلامة اليت اختذهتا اإلدارة يف تطبيق عند 

السياسات احملاسبية للصندوق واملصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات مبا يف ذلك سياسات 
 31لسنة املنتهية يف القوائم املالية السنوية كما يف ل إدارة املخاطر هي نفسها اليت مت تطبيقها على

. ومع ذلك، فقد راجع مدير الصندوق املصادر الرئيسية لتقديرات عدم اليقني اليت 2019ديسمرب 
. ومع ذلك، مل يالحظ 19-مت اإلفصاح عنها يف القوائم املالية السنوية األخرية على خلفية وابء كوفيد

 .أي أتثري كبري
 

 شهراً من اتريخ التقرير. 12ستعادة أو تسوية مجيع موجوداته ومطلوابته خالل صندوق امیكن لل
 

  معايري جديدة ومعدلة مت اعتمادها من قبل الصندوق -3
للمعايري اليت تكون فعالة يف الفرتات احلالية واملستقبلية ولكن مل يتم تفصيلها  ىخر ا تهناك تعديال

 القوائم، حيث ال يتوقع أن يكون لتلك املعايري أي أتثري على وجزةامل األوليةاملالية  القوائميف هذه 
 ق.املالية للصندو 

 
  العملة الوظيفية وعملة العرض -4

لبيئة االقتصادية الرئيسية اليت ابستخدام عملة ا األولية املوجزة القوائم املاليةتقاس البنود املتضمنة يف 
ابلرايل السعودي،  األولية املوجزة "العملة الوظيفية"(. تعرض هذه القوائم املالية)عمل فيها الصندوق ي

 ابلرايل السعوديإن مجيع املعلومات املالية املعروضة  وهو العملة الوظيفية وعملة العرض للصندوق.
 .الرايل السعوديها ألقرب ألف يبمت تقر 

 
الصرف السائد يف  سعرأساس  علىايل السعودي األجنبية للر  لعملةالعمليات اليت تتم اب حتويل يتم

سعر الصرف السائد  أساس علىاملوجودات واملطلوابت للرايل السعودي  حتويل يتماتريخ العملية. 
حتويل املوجودات واملطلوابت النقدية بسعر من  الناجتةئر العمالت األجنبية . أرابح وخساالتقريربتاريخ 

   .األولية الدخل قائمة يف تضمينها يتمتسويه العمليات  الصرف السائد بتاريخ التقرير ومن
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  تقدير القيمة العادلة -5
السوق املدرجة يف هناية تستند القيمة العادلة لألدوات املالية املتداولة يف األسواق النشطة على أسعار 

يف يوم  هلا اتالتداول يف اتريخ التقارير املالية. يتم تقييم األدوات اليت مل يتم اإلبالغ عن أي مبيع
 حدث سعر للعرض.أبالتقييم 

وحجم كافيني  بتكرارالسوق النشط هو السوق الذي يتم فيه التعامل مع املوجودات أو املطلوابت إن 
ومن املفرتض أن تكون القيمة الدفرتية انقصاً خمصص لتقدمي معلومات التسعري على أساس مستمر. 

 دائنة األخرى تقارب قيمها العادلة.االخنفاض يف قيمة الذمم املدينة والذمم ال
 

 لسل اهلرمي للقيمة العادلة حيتوي على املستوايت التالية:إن التس
)غري معدلة( يف أسواق نشطة للموجودات أو  مدرجةهي أسعار  األولمدخالت املستوى  •

 الوصول إليها بتاريخ القياس. املنشأةاملطلوابت املشاهبة اليت تستطيع 
واليت تكون  األولاملستوى  هي مدخالت أخرى غري األسعار املدرجة يف ثاينالمدخالت املستوى  •

 ملحوظة لألصل أو االلتزام بشكل مباشر أو غري مباشر.
  .لاللتزامهي مدخالت غري قابلة للمالحظة لألصل أو  الثالثمدخالت املستوى  •

فرتية. إن دجوهرايً عن قيمها الال تعترب خمتلفة  ومطلوابت الصندوقات درة ملوجو دلة املقدإن القيم العا
تستند على أسعار لة من خالل قائمة الدخل دلة لالستثمارات احملتفظ هبا ابلقيمة العادالقيمة العا

  السوق املدرجة يف األسواق النشطة، وابلتايل يتم تصنيفها ضمن املستوى األول.
)حسب  ومطلوابتهالصندوق  موجوداتحيلل اجلدول التايل ضمن التسلسل اهلرمي للقيمة العادلة 

 .9201 ديسمرب 31و 2020 يونيو 30املقاسة ابلقيمة العادلة يف و الفئة( 
 

 القيمة العادلة 
 اجملموع الثالثاملستوى  الثاين املستوى األولاملستوى  2020يونيو  30يف 

     موجودات مالية ال تقاس ابلقيمة العادلة
 276 276 - - نقد وما يعادله

     جودات مالية تقاس ابلقيمة العادلةمو 
استثمارات حمتفظ هبا ابلقيمة العادلة من 

 1,537 - - 1,537 خالل قائمة الدخل
 1,537 - 276 1,813 

     مطلوابت مالية ال تقاس ابلقيمة العادلة
 9 9 - - أتعاب إدارة مستحقة

 31 31 - - مستحقات ومطلوابت أخرى
 - - 40 40   
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 ة العادلةالقيم 
 اجملموع  املستوى الثالث املستوى الثاين املستوى األول 2019ديسمرب  31يف 
     

     موجودات مالية ال تقاس ابلقيمة العادلة
 119 119 - - نقد وما يعادله

مقابل بيع استثمارات حمتفظ هبا ذمم مدينة 
 - -  ابلقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 
147 

 
147 

     ات مالية تقاس ابلقيمة العادلةموجود
استثمارات حمتفظ هبا ابلقيمة العادلة من 

 1,802 - - 1,802 خالل قائمة الدخل
 1,802 - 266 2,068 

     العادلةمطلوابت مالية ال تقاس ابلقيمة 
 41 41 - - مستحقات ومطلوابت أخرى

 - - 41 41 
 

 معامالت وأرصدة مع أطراف ذوي عالقة -6
 ذويقة. تتم معامالت األطراف الالع ذويطراف يتعامل الصندوق مع األ العادية،اق أنشطته يف سي

 ذوي العالقةمع شروط وأحكام الصندوق. تتم املوافقة على مجيع معامالت األطراف ابلتوافق العالقة 
  من قبل جملس إدارة الصندوق.

 من٪( 3: 9201) ٪3 تتجاوز ال بنسبة كل مستثمر رسوم اشرتاك  بتحميل الصندوق مدير يقوم
إن  .الوحدات إصدار من حصالتتامل مقابل مقاصتها ويتم اإلدارية التكاليف لتغطية املبلغ املكتتب

  نسبة االشرتاك احململة هي ضمن احلدود املنصوص عليها يف شروط وأحكام الصندوق.
من قيمة  ٪(2: 9201) سنوايً  ٪2مبعدل  بتحميل الصندوق أبتعاب إدارةيقوم مدير الصندوق 

 الصندوق واليت يتم احتساهبا يف كل يوم تقييم ويتم خصمها على أساس ربع سنوي. حقوق ملكية
 تتضمن أتعاب اإلدارة احململة وأتعاب اهليئة الشرعية وفقاً ألحكام وشروط الصندوق.
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 العالقة ذوياجلدول التايل تفاصيل املعامالت مع األطراف  يلخص
 املنتهيةلفرتة الستة أشهر    

 يونيو 30يف 
 9201 2020 طبيعة املعاملة طبيعة العالقة الطرف ذو العالقة

 22 20 تعاب إدارةأ مدير الصندوق شركة البالد لالستثمار
 2 2 أتعاب جملس إدارة الصندوق أعضاء جملس إدارة الصندوق جملس إدارة الصندوق

 6 7 أتعاب احلفظ امني الصندوق الرايض املالية

 العالقة ذويمع األطراف  ةداالرصاجلدول التايل تفاصيل  يلخص

 الطرف ذو العالقة طبيعة الرصيد
 يونيو 03

2020 
 ديسمرب 31
9201 

 - 17 الشركة األم ملدير الصندوق -بنك البالد  أرصدة بنكية
 119 259 أمني الصندوق -الرايض املالية  حساب االستثمار

 - 9 الستثمارالبالد لشركة  تعاب إدارة مستحقةأ
 1 2 أمني الصندوق -الرايض املالية  أتعاب حفظ مستحقة

 5 2 أعضاء جملس إدارة الصندوق أتعاب جملس إدارة الصندوق مستحقة
 

  إدارة املخاطر املالية -7
تتوافق سياسات إدارة املخاطر املالية مع تلك اليت مت اإلفصاح عنها يف القوائم املالية للصندوق للسنة 

 .9رقم احملددة املذكورة أدانه يف اإليضاح  اإلجراءات، ابستثناء 2019ديسمرب  31ة يف املنتهي
 

 إدارة خماطر رأس املال
يدير الصندوق رأس ماله لضمان قدرته على االستمرار كمنشأة مستمرة مع زايدة العائد حلاملي 

 قة. الوحدات. تظل اإلسرتاتيجية العامة للصندوق دون تغيري عن الفرتات الساب
 

 خماطر السوق
لدخل. يتعرض الصندوق ملخاطر السوق بسبب استثماراته احملتفظ هبا ابلقيمة العادلة من خالل قائمة ا

. يدير اخلليجيةاملالية  االسواقيراقب مدير الصندوق عن كثب حركة أسعار أدواته املالية املدرجة يف 
 املناطق اجلغرافيةخالل االستثمار يف الصندوق املخاطر من خالل تنويع حمفظته االستثمارية من 

   .املختلفة
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يونيو( بسبب  30ادلة لالستثمارات كما يف التأثري على قيمة حقوق امللكية )نتيجة للتغري يف القيمة الع
التغري املعقول احملتمل يف مؤشرات حقوق امللكية بناًء على تركيز الصناعة، مع ثبوت مجيع املتغريات 

 األخرى كما يلي:
 

 2020يونيو  30 نطقة اجلغرافيةامل

 
 تغري حمتمل 
  معقول ٪

التأثري على صايف 
 قيمة املوجودات

 +/-44  +/-5 السعوديالسوق 
 +/-20  +/-5 الكوييتالسوق 
 +/-14  +/-5 اإلمارايتالسوق 

   78-/+ 
 

 إدارة خماطر العمالت األجنبية
ليجية خمتلفة مرتبطة ابلدوالر األمريكي واملماثلة إن مجيع املوجودات املالية للصندوق تتم بعمالت خ

والر دابل ينار الكوييت والذي هو غري مرتبط كالياً دابستثناء ال للعملة الرئيسية وهي الرايل السعودي
. إن التأثري على حقوق امللكية العائدة إىل حاملي الوحدات نتيجة للتغري يف سعر الصرف األمريكي

. وابلتايل، مل يتم تقدمي أي غري جوهري 2020يونيو  30األخرى كما يف مع ثبات مجيع املتغريات 
يتم إدارة خماطر العملة من خالل املراقبة من خالل املستمرة  الت األجنبية.حتليل حلساسية العم

 للتعرضات.
 

  معدل الفائدة وإدارة خماطر السيولة
دير الصندوق، الذي وضع إطارًا مناسًبا تقع املسؤولية النهائية عن إدارة خماطر السيولة على عاتق م

الصندوق على املدى القصري واملتوسط والطويل ومتطلبات إدارة إلدارة خماطر السيولة إلدارة متويل 
السيولة. يدير الصندوق خماطر السيولة عن طريق االحتفاظ ابحتياطيات كافية، وتسهيالت بنكية، 

ة املتوقعة والفعلية، ومن خالل مطابقة تواريخ استحقاق من خالل املراقبة املستمرة للتدفقات النقدي
 ت املالية.املوجودات واملطلواب
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  قائمة استحقاق املوجودات واملطلوابت املالية كما يلي:
 شهر 12أكثر من  شهرا 12-1من  أايم اىل شهر 7من  أايم 7أقل من  2020يونيو  30كما يف 

     موجودات مالية 
 - - - 276 هنقد وما يعادل

استثمارات حمتفظ هبا ابلقيمة العادلة 
 - - - 1,537 الدخلمن خالل قائمة 

 1,813 - - - 
     مطلوابت مالية 

 - 9 - - أتعاب إدارة مستحقة
 - 31 - - مستحقات ومطلوابت أخرى

 - - 40 - 
 - (40) - 1,813 فجوة السيولة

 شهر 12أكثر من  شهرا 12-1من  أايم اىل شهر 7ن م أايم 7أقل من  2019ديسمرب  31كما يف 
     موجودات مالية 
 - - - 119 نقد وما يعادله

استثمارات حمتفظ هبا ابلقيمة العادلة 
 - - - 1,802 من خالل قائمة الدخل

ذمم مدينة مقابل بيع استثمارات 
حمتفظ هبا ابلقيمة العادلة من 

 - - - 147 خالل قائمة الدخل
 2,068 - - - 

     مطلوابت مالية 
 - 41 - - مستحقةأتعاب إدارة 

 - 41 - - مستحقات ومطلوابت أخرى
 2,068 - (41) - 

 - - - 119 فجوة السيولة
  



 صندوق البالد لألسهم العقارية اخلليجية
  ]سابقاً صندوق األسهم العقارية اخلليجية )عقار([

 األولية املوجزة )غري مراجعة( إيضاحات حول القوائم املالية
 2020 يونيو 30املنتهية يف  لفرتة الستة أشهر
 الت السعودية ما مل يذكر غري ذلك()مجيع املبالغ آبالف الراي
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  إدارة خماطر االئتمان
تشري خماطر االئتمان إىل خماطر ختلف الطرف املقابل عن الوفاء ابلتزاماته التعاقدية مما يؤدي إىل 

، ال يتعرض الصندوق 2019ديسمرب  31و  2020يونيو  30مالية للصندوق. كما يف خسارة 
 ألي خماطر ائتمانية جوهرية وتركيز خماطر االئتمان.

 
حمدودة ألن األطراف املقابلة هي بنوك حملية ذات تصنيفات  إن خماطر االئتمان على النقد يف البنك

 ائتمانية بدرجة استثمارية.
 

  آخر يوم للتقييم -8
 .2020 يونيو 03هو  للفرتةن أخر يوم تقييم كاوفقاً لشروط وأحكام الصندوق،  

 
  على الصندوق 19-آاثر كوفيد -9

، مع عدد كبري من احلاالت. أثرت اإلجراءات اليت 2020بسرعة يف عام  19-كوفيدتطور جائحة  
عدة إجراءات لرصد اختذهتا احلكومة الحتواء الفريوس على النشاط االقتصادي. اختذ مدير الصندوق 

، مثل تدابري السالمة والصحة للموظفني )مثل التباعد االجتماعي والعمل 19-كوفيدوختفيف آاثر  
   توريد املواد الضرورية لعمليات الصناديق.من املنزل( وأتمني

اسواق  اتنظرًا ألن الصندوق يعمل يف سوق األسهم، فقد شهد مدير الصندوق اخنفاًضا يف مؤشر 
مع تفشي الوابء بسبب عدم اليقني، على الرغم من حتسن الوضع مع ختفيف قيود  ليجيةاالسهم اخل

، إال أن االخنفاض أدى إىل خسائر حمققة للصندوق كما يف 2020اإلغالق اعتبارًا من شهر يونيو 
. ويواصل مدير الصندوق مراقبة تطور الوضع بعناية واختاذ اإلجراءات املطلوبة. 2020يونيو  30

لك، سيواصل الصندوق اتباع سياسات احلكومة ونصائحها، وابلتوازي مع ذلك، سيبذل على ذ عالوة
قصارى جهده ملواصلة عمليات الصندوق أبفضل الطرق وأكثرها أمااًن دون تعريض صحة املوظفني 

 للخطر.
 

  األولية املوجزة املوافقة على القوائم املالية -10
 ه1442حمرم  1 يفمن قبل جملس إدارة الصندوق  ألولية املوجزةا متت املوافقة على هذه القوائم املالية

 (.2020أغسطس  20 )املوافق


