
 صندوق البالد لألسهم السعودية النقية 

 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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 4040التقرير  النصف سنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 

 

 :المقر الرئسي للبالد المالية للمزيد من المعلومات االتصال بـ:

 920003636 966+ هاتف:

 2906299 11 966+ فاكس:

 , المملكة العربية السعودية44144الرياض  410 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   410ص.ب. 

 140007979هاتف:  

 +199 44 410 9411فاكس: 

 www.albilad-capital.comموقع االنترنت:  

 ( اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن و/ أو مستشار االستثمار )إن وجد(:4

 ال يوجد 

 4040خالل النصف األول من عام ( مراجعة ألنشطة االستثمار 7

   .ات االولية في الصندوقتابتم االستثمار في جميع الشركات والقطاعات المتوافقة مع المعايير الشرعية للبالد المالية  في  السوق السعودي وتم االستثمار في االكت

 :4040خالل النصف األول من عام ( تقرير عن أداء صندوق االستثمار 1

بسبب أداء  - 44.37مقابل انخفاض أداء مؤشر االسترشادي % -44.99تفوق أداء الصندوق خالل الفترة على أداء المؤشر االسترشادي  حيث  أنخفض أداء الصندوق  % 

 .1.14مقارنة بأداء الصندوق حيث حقق  %  41.11قطاع المواد األساسية حيث حقق الصندوق %

 :4040شروط 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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 4040التقرير  النصف سنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 

 

 :المقر الرئسي للبالد المالية للمزيد من المعلومات االتصال بـ:

 920003636 966+ هاتف:

 2906299 11 966+ فاكس:

 , المملكة العربية السعودية44144الرياض  410 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:

 %.0.41يستثمر الصندوق في صندوق المرابح الذي تديره شركة البالد المالية و نسبة رسومه هي 

 ( 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

 اليوجد

 :و( القوائم المالية

 قانونيين. )مرفق القوائم المالية(.ال تم اعداد القوائم المالية لفترة المحاسبة األولية 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


 السعودية النقيةألسهم ل دالبالصندوق  
 مدار من قبلصندوق مشاركة مفتوح  ( 
 (شركة البالد لالستثمار 

 
 )غير مراجعة( األولية الموجزةالقوائم المالية  
 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  
 الصندوق  ومدير اتدلحاملي الوح المستقل مراجعلا فحص وتقرير 

 
 



 ألسهم السعودية النقية لد البال صندوق

 

 (مراجعة)غري  األولية املوجزة اليةالقوائم امل
 2020يونيو  30لفرتة الستة أشهر املنتهية يف 

 
  ةـالصفح 

  1  املستقل راجعملا فحصتقرير 
 2  األولية قائمة املركز املايل

 3    األولية الشامل اآلخر والدخل الدخلقائمة 
 4    ليةاألو  الوحدات حاملي إىل العائدة امللكية حقوققائمة التغريات يف 

 5    األولية قائمة التدفقات النقدية
 31 - 6 املوجزة األولية إيضاحات حول القوائم املالية

 



 

 

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

 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

 احملرتمنی البالد لألسهم السعودية النقية

 مقدمة
، 2020يونيو  30ة لصندوق البالد لألسهم السعودية النقية )"الصندوق"( كما يف املايل األولية املرفق لقد فحصنا قائمة املركز

ىل حاملي الوحدات إوالتغريات يف حقوق امللكية العائدة  ،والقوائم األولية ذات الصلة للدخل والدخل الشامل اآلخر
 اهلامة واإليضاحات، اليت تتضمن ملخص السياسات احملاسبية ريخالتا ذلك يف أشهر املنتهية والتدفقات النقدية لفرتة الستة

 القوائم هذه وعرض إعداد عن مسؤول الصندوق مدير إن"(. املوجزة األولية املالية القوائم)" األخرى التفسريية واإليضاحات
ية السعودية. إن تمد يف اململكة العربملالية األولية" املعا التقارير" - 34 رقم الدويل احملاسبة ملعيار وفقا   املوجزة األولية املالية

 .فحصنا إىل استنادا   املوجزة األولية املالية القوائم هذه حول استنتاج إبداء هي مسؤوليتنا

 نطاق الفحص
"فحص املعلومات املالية األولية املنفذ من قبل  2410لقد قمنا إبجراء فحصنا وفقا  للمعيار الدويل الرتباطات الفحص رقم 

 ،استفسارات همن توجي املالية األولية املعلوماتاملعتمد يف اململكة العربية السعودية. يتكون فحص ملستقل للمنشأة" املراجع ا
ة، وتطبيق إجراءات حتليلية وإجراءات فحص أخرى. تعد يلألشخاص املسؤولنی عن األمور املالية واحملاسب ساسيأبشكل 

املعتمدة يف اململكة  ،الدوليةوفقا  ملعايري املراجعة  القيام هبايتم املراجعة اليت إجراءات الفحص أقل نطاقا  بشكل كبري من عملية 
 دهاحتديوعليه فإهنا المتكننا من احلصول على أتكيد أبننا سنكون على علم جبميع األمور اهلامة اليت میكن العربية السعودية، 

 اجعة.مر  رأي نبدي ال فإننا وابلتايل املراجعة، عملية خالل

 استنتاج
املوجزة املرفقة مل يتم إعدادها، من مجيع فحصنا، مل يلفت انتباهنا أي شي جيعلنا نعتقد أن القوائم املالية األولية  ا  إىلاستناد

 واملعتمد يف اململكة العربية السعودية. 34النواحي اجلوهرية، وفقا  ملعيار احملاسبة الدويل رقم 
 

 برایس وترھاوس كوبرز

 
 ه1442حمرم  5
 (2020أغسطس  24)
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 األولية املركز املايلقائمة 
 )مجيع املبالغ آبالف الرايالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك(

 
 
   

 كما يف
  2020يونيو  30

 كما يف
 9201ديسمرب  31

 )مراجعة(  )غري مراجعة(   
      املوجودات

 62,951  88,035   نقد وما يعادله
قائمة استثمارات حمتفظ هبا ابلقيمة العادلة من خالل 

 460,746  348,697   الدخل

ذمم مدينه مقابل بيع استثمارات حمتفظ هبا ابلقيمة 
 2,605  -   العادلة من خالل قائمة الدخل

 -  361   توزيعات أرابح مدينة
 526,302  437,093   جمموع املوجودات

      املطلوابت
 53  1,962   ادارة مستحقة أتعاب

 232  120   ومطلوابت أخرىمستحقات 
 285  2,082   جمموع املطلوابت

 526,017  435,011   حقوق امللكية العائدة إىل حاملي الوحدات
 837,427  783,976   الوحدات املصدرة ابآلالف

 6281/0  5549/0   حقوق امللكية للوحدة ابلرايل السعودي
 
 

 .وجزةاألولية امل املالية القوائم هذه من يتجزأ ال جزءا   10رقم  إىل 1رقم  مناإليضاحات املرفقة  تعترب
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 )غري مراجعة( األولية ىاآلخر  ةالشامل واخلسارة اخلسارةقائمة 
 )مجيع املبالغ آبالف الرايالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك(

 
 يونيو 30يف املنتهية الستة أشهر لفرتة    
   2020  9201 

      الدخل
 10,682  4,676   دخل توزيعات أرابح، صايف

القيمة العادلة غري احملققة على إعادة قياس  ربح( / خسارةصايف )
  قائمة الدخلاالستثمارات احملتفظ هبا ابلقيمة العادلة من خالل 

 
)45,715( 

 
14,276 

فظ هبا ابلقيمة العادلة حمقق من بيع استثمارات حمت ربح( / خسارة)
  خالل قائمة الدخلمن 

 
)15,294( 

 
26,618 

 -  7   دخل أخر
 51,576  )56,326(   جمموع )اخلسارة( / الدخل

      مصاريف
 )4,731(  )4,180(   إدارة أتعاب

 )232(  )444(   مصاريف أخرى
 )4,963(  )4,624(   جمموع املصاريف

 46,613  )60,950(   فرتةصايف )اخلسارة( / الدخل لل
 -  -   الدخل الشامل اآلخر للفرتة

 46,613  )60,950(   جمموع )اخلسارة( / الدخل الشامل للفرتة
 
 

 جزءا  ال يتجزأ من هذه القوائم املالية األولية املوجزة. 10إىل رقم  1تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم 
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 )غري مراجعة( األولية اتدة إىل حاملي الوحدحقوق امللكية العائقائمة التغريات يف 
 )مجيع املبالغ آبالف الرايالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك(

 
 يونيو 30يف املنتهية الستة أشهر لفرتة  
 2020  2019 

 486,474  526,017 يف بداية الفرتة امللكيةحقوق 
 46,613  )60,950( جمموع )اخلسارة( / الدخل الشامل للفرتة 

    
    التغريات من معامالت الوحدات
 2,757  287 متحصالت من إصدار وحدات
 )25,067(  )30,343( دفعات مقابل وحدات مسرتدة

 )30,056(  )22,310( 
 510,777  435,011 الفرتة هنايةيف  حقوق امللكية

    
 يونيو 30لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  
 2020  2019 
 الوحدات ابآلالف  آلالفالوحدات اب 

 911,896  837,427 الوحدات يف بداية الفرتة
 4,649  520 الوحدات املصدرة

 )42,935(  )53,971( ةدات املسرتدالوح
 )38,286(  )53,451( صايف التغري يف الوحدات 

 873,610  783,976 الوحدات يف هناية الفرتة
 
 

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

 
 يونيو 30يف املنتهية الستة أشهر لفرتة    
   2020  2019 

      شغيلية:التدفقات النقدية من االنشطة الت
 46,613  )60,950(   الدخل للفرتة  )اخلسارة( / صايف

      تعديالت لـ:
القيمة العادلة غري حمققة على إعادة قياس  خسارة / )ربح(صايف  -

 )14,276(  45,715   االستثمارات احملتفظ هبا ابلقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
 )10,682(  )4,676(   دخل توزيعات أرابح، صايف -
   )19,911(  21,655 

      صايف التغريات يف املوجودات واملطلوابت التشغيلية:
 29,207  66,334   قائمة الدخلاستثمارات حمتفظ هبا ابلقيمة العادلة من خالل 

 )4,984(  2,605   قائمة الدخلمن خالل حمتفظ ذمم مدينه مقابل بيع استثمارات 
 11,574  -   لدخلمارات من خالل قائمة امستحق مقابل شراء استث

 -  1,909   إدارة مستحقة أتعاب
 4,648  )112(   ومطلوابت أخرىمستحقات 

 40,445  70,736   النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
      

 10,850  4,315   توزيعات أرابح مستلمة، صايف
 72,950  4055,1   صايف النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

      التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:
 2,757  287   وحداتمتحصالت من إصدار 

 )25,067(  )30,343(   دفعات مقابل وحدات مسرتدة
 )22,310(  )30,056(   صايف النقد  املستخدم يف األنشطة التمويلية

 50,640  25,084   صايف الزايدة يف النقد وما يعادله
 1,748  62,951   النقد وما يعادله كما يف بداية الفرتة

 52,388  88,035   يعادله كما يف هناية الفرتةالنقد وما 
 
 

 األولية املوجزة. جزءا  ال يتجزأ من هذه القوائم املالية 10إىل رقم  1تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم 
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  الوضع القانوين واألنشطة الرئيسية -1
مت إنشاؤه  غري حمدد املدة مفتوح مشاركة )"الصندوق"( هو صندوق ألسهم السعودية النقيةل دبالال إن صندوق

من قبل شركة البالد لالستثمار )"مدير الصندوق"( وهي شركة اتبعة لبنك البالد )"البنك"( لصاحل م إدارته وتت
 عائداتتوفري مع ال منو رأس امل ولصندوق هاف لوحدات"(. إن هدالصندوق )"حاملي احاملي وحدات 

 تتكون منعلى املدى الطويل )ملدة ال تقل عن ثالث سنوات(. يقوم الصندوق إبدارة حمفظة متنوعة  ةكبري 
 الشريعة.اهليئة ا هتاحلصص احمللية اليت تتوافق مع املعايري اليت حدد

 
وعليه  .سبية مستقلةندوق مبثابة وحدة حماوعند التعامل مع حاملي الوحدات، يعترب مدير الصندوق أن الص

حاملو الوحدات مالكا  مستفيدين  منفصلة للصندوق. إضافة لذلك، يعترب أولية موجزة يقوم إبعداد قوائم مالية
 إن إدارة الصندوق هي مسؤولية مدير الصندوق. موجودات الصندوق.من 

 
 الرايض املالية هي امنی الصندوق.

 
 3ية بتاريخ ر )"الالئحة"( الصادرة عن هيئة السوق املالخيضع الصندوق ألحكام الئحة صناديق االستثما

 شعبان 16بتاريخ  واملعدلة بقرار جملس هيئة السوق املالية( 6200 ديسمرب 24هـ )املوافق 1427ي احلجة ذ
 .(1620 مايو 23هـ )املوافق 3714

 
  أسس اإلعداد -2

األولية" التقارير املالية "–( 34يل رقم )احملاسبة الدو وفقا  ملعيار للصندوق  املوجزة األوليةمت إعداد القوائم املالية 
املالية  قوائممع ال ملقارنةاملوجزة اب األوليةاملالية  قوائمجيب قراءة هذه ال. واملعتمد يف اململكة العربية السعودية

 .9201ديسمرب  31السنوية للسنة املنتهية يف 
 

احملتفظ لتكلفة التارخيية، ابستثناء إعادة تقييم االستثمارات ملبدأ اوفق ا  املوجزة األولية املالية القوائممت إعداد 
 .قائمة الدخلابلقيمة العادلة من خالل هبا 

 
 وليةاألاملالية  قوائميف إعداد هذه الوافق السياسات والتقديرات واالفرتاضات احملاسبية الرئيسية املستخدمة تت

 .أدانه 3رقم إيضاح ابستثناء ما هو موضح يف  ةابلسنة املالية السابقاملوجزة مع تلك اخلاصة 
 

ليس للصندوق دورة تشغيلية میكن تعريفها بوضوح ولذلك ال يتم عرض املوجودات واملطلوابت املتداولة وغري 
ض املوجودات واملطلوابت حسب . وعوضا  عن ذلك، تعر األولية املتداولة بشكل منفصل يف قائمة املركز املايل

 ترتيب السيولة. 
  



  ندوق البالد لألسهم السعودية النقيةص
 األولية املوجزة )غري مراجعة( املاليةائم إيضاحات حول القو 

 2020يونيو  30لفرتة الستة أشهر املنتهية يف 
 )مجيع املبالغ آبالف الرايالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك(

 

- 7 - 

 يرات واالفرتاضاتدار االحكام والتقدإبصأن تقوم اإلدارة  املوجزة األولية القوائم املالية هذه يتطلب إعداد
اليت تؤثر على تطبيق السياسات احملاسبية واملبالغ املسجلة للموجودات واملطلوابت والدخل واملصاريف. وقد 

تقديرات واالفرتاضات األساسية بصورة مستمرة. ختتلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. تتم مراجعة ال
 مستقبلية فرتاتاليت يتم فيها تعديل التقديرات ويف أي  الفرتةويتم االعرتاف مبراجعات التقديرات احملاسبية يف 

 .املوجزة األولية تتأثر هبا. مل يتم استخدام أي أحكام جوهرية أو افرتاضات هامة يف أعداد هذه القوائم املالية
 

تطبيق السياسات إعداد هذه القوائم املالية االولية املوجزة، كانت األحكام اهلامة اليت اختذهتا اإلدارة يف د عن
احملاسبية للصندوق واملصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات مبا يف ذلك سياسات إدارة املخاطر هي 

. ومع ذلك، 2019ديسمرب  31للسنة املنتهية يف  نفسها اليت مت تطبيقها على القوائم املالية السنوية كما يف
ات عدم اليقنی اليت مت اإلفصاح عنها يف القوائم املالية فقد راجع مدير الصندوق املصادر الرئيسية لتقدير 

 .. ومع ذلك، مل يالحظ أي أتثري كبري19-السنوية األخرية على خلفية وابء كوفيد
 

 التقرير. شهرا  من اتريخ 12وداته ومطلوابته خالل میكن للصندوق استعادة أو تسوية مجيع موج
 

  قبل الصندوقمعايري جديدة ومعدلة مت اعتمادها من  -3
للمعايري اليت تكون فعالة يف الفرتات احلالية واملستقبلية ولكن مل يتم تفصيلها يف هذه  ىخر أ تهناك تعديال

 األولية املوجزة املالية القوائماملوجزة، حيث ال يتوقع أن يكون لتلك املعايري أي أتثري على  األوليةاملالية  القوائم
 ق.للصندو 

 
  الوظيفية وعملة العرضالعملة  -4

عمل فيها يية اليت ابستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيساملوجزة  األولية تقاس البنود املتضمنة يف القوائم املالية
ابلرايل السعودي، وهو العملة الوظيفية  املوجزة األولية الوظيفية"(. تعرض هذه القوائم املالية "العملة)الصندوق 

الرايل ها ألقرب ألف يبمت تقر  ابلرايل السعوديإن مجيع املعلومات املالية املعروضة  وعملة العرض للصندوق.
 .السعودي

 
 2020 يونيو 03املنتهية يف  لستة أشهرفرتة امل يكن لدى الصندوق أي معامالت بعمالت أجنبية خالل 

 شيء(.: ال 9201)
 

  تقدير القيمة العادلة -5
تستند القيمة العادلة لألدوات املالية املتداولة يف األسواق النشطة على أسعار السوق املدرجة يف هناية التداول 

حدث سعر أبيف يوم التقييم  هلا اتيف اتريخ التقارير املالية. يتم تقييم األدوات اليت مل يتم اإلبالغ عن أي مبيع
 للعرض.
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وحجم كافينی لتقدمي  بتكرارالسوق النشط هو السوق الذي يتم فيه التعامل مع املوجودات أو املطلوابت إن 
القيمة الدفرتية انقصا  خمصص االخنفاض يف  تكون من املفرتض أنو معلومات التسعري على أساس مستمر. 

  .العادلة قيمهاقارب تالدائنة األخرى لذمم االذمم املدينة و  قيمة
 للقيمة العادلة حيتوي على املستوايت التالية:التسلسل اهلرمي  إن
)غري معدلة( يف أسواق نشطة للموجودات أو املطلوابت  مدرجةهي أسعار  األولمدخالت املستوى  •

 الوصول إليها بتاريخ القياس. املنشأةاملشاهبة اليت تستطيع 
واليت تكون  األولهي مدخالت أخرى غري األسعار املدرجة يف املستوى  الثاينمدخالت املستوى  •

 و ملحوظة لألصل أو االلتزام بشكل مباشر أو غري مباشر.
 لتزام.لإلت غري قابلة للمالحظة لألصل أو هي مدخال الثالثمدخالت املستوى  •

فرتية. إن القيمة دفة جوهراي  عن قيمها الخمتلوق ال تعترب دات ومطلوابت الصندرة ملوجو دلة املقدإن القيم العا
تستند على أسعار السوق  قائمة الدخللة من خالل دلالستثمارات احملتفظ هبا ابلقيمة العا لغالبية لةدالعا

 املدرجة يف األسواق النشطة، وابلتايل يتم تصنيفها ضمن املستوى األول.

ة موجودات الصندوق ومطلوابته )حسب الفئة( عادلحيلل اجلدول التايل ضمن التسلسل اهلرمي للقيمة ال
 :9201ديسمرب  31و 2020 يونيو 30واملقاسة ابلقيمة العادلة يف

 القيمة العادلة 
 اجملموع الثالثاملستوى  الثاين املستوى األولاملستوى  2020يونيو  30يف كما 

     موجودات مالية ال تقاس ابلقيمة العادلة
 88,035 588,03 - - نقد وما يعادله

 361 361 - - توزيعات أرابح مدينة
     موجودات مالية تقاس ابلقيمة العادلة

استثمارات حمتفظ هبا ابلقيمة العادلة من خالل 
 348,697 - 5,001 343,696 قائمة الدخل

 343,696 5,001 88,396 437,093 
     مطلوابت مالية ال تقاس ابلقيمة العادلة

 1,962 1,962 - - إدارة مستحقة أتعاب
 120 120 - - مستحقات ومطلوابت أخرى

 - - 2,082 2,082 
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 القيمة العادلة 
 اجملموع الثالثاملستوى  الثاين املستوى األولاملستوى  2019ديسمرب  31كما يف 

     موجودات مالية ال تقاس ابلقيمة العادلة
 62,951 62,951 - - نقد وما يعادله
ل بيع استثمارات حمتفظ هبا ذمم مدينه مقاب

 2,605 2,605 - - ابلقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
     موجودات مالية تقاس ابلقيمة العادلة

استثمارات حمتفظ هبا ابلقيمة العادلة من خالل 
 460,746 - - 460,746 قائمة الدخل

 460,746 - 65,556 526,302 
     ادلةمطلوابت مالية ال تقاس ابلقيمة الع

 53 53 - - إدارة مستحقة أتعاب
 232 232 - - مستحقات ومطلوابت أخرى

 - - 285 285 
 

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

من قبل جملس  ذوي العالقةاملوافقة على مجيع معامالت األطراف  مع شروط وأحكام الصندوق. تتمابلتوافق 
 إدارة الصندوق.

 
من املبلغ  (2%: 9201) 2%اشرتاك بنسبة ال تتجاوز  رسوم كل مستثمربتحميل  يقوم مدير الصندوق 

اك االشرت حصالت من إصدار الوحدات. إن نسبة تاملكتتب لتغطية التكاليف اإلدارية ويتم مقاصتها مقابل امل
 احململة هي ضمن احلدود املنصوص عليها يف شروط وأحكام الصندوق.

 
من قيمة  (%1.75: 9201)يف السنة  %1.75مبعدل  إدارة رسومبتحميل الصندوق يقوم مدير الصندوق 

تتضمن  الصندوق واليت يتم احتساهبا يف كل يوم تقييم ويتم خصمها على أساس ربع سنوي. حقوق ملكية
 شروط واحكام الصندوق. ل وفقا  ملة رسوم اهليئة الشرعية رسوم اإلدارة احمل
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 :العالقة ذويتفاصيل املعامالت مع األطراف على اجلدول التايل  حيتوي
 

 أشهر املنتهيةلفرتة الستة    
 يونيو 30يف 

 9201 2020 طبيعة املعاملة طبيعة العالقة الطرف ذو العالقة
 4,731 4,180 إدارة أتعاب مدير الصندوق شركة البالد لالستثمار

صندوق املرابح ابلرايل 
 10,000 80,665 وحدات مشرتاة زميلة السعودي

 - 76,840 وحدات مسرتدة

 - 1,157 وحدات مشرتاة األم ملدير الصندوقالشركة  بنك البالد
 - 1,207 وحدات مسرتدة

 167 165 احلفظ أتعاب أمنی الصندوق الرايض املالية
 2 2 جملس إدارة الصندوق أتعاب أعضاء جملس إدارة الصندوق ة الصندوقجملس إدار 

 
  :العالقة ذويمع األطراف  ةداالرصاجلدول التايل تفاصيل  يلخص

 الطرف ذو العالقة طبيعة الرصيد
يونيو  30

2020 
ديسمرب  31

2019 
 68 127 الشركة األم ملدير الصندوق - البالد بنك حساب البنك

 62,883 87,908 أمنی الصندوق - الرايض املالية رحساب االستثما
 30 26 أمنی الصندوق - الرايض املالية احلفظ املستحقة أتعاب
 5 2 أعضاء جملس إدارة الصندوق جملس إدارة الصندوق مستحقة أتعاب
 53 1,962 مدير الصندوق - شركة البالد لالستثمار االدارة املستحقة أتعاب

 20,170 - بنك البالد ق كحامل وحدةاالستثمار يف الصندو 
االستثمار من قبل الصندوق كحامل 

 - 5,001 صندوق املرابح ابلرايل السعودي وحدة
 

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

 .9رقم احملددة املذكورة أدانه يف اإليضاح  اإلجراءات، ابستثناء 2019ديسمرب  31يف 
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 إدارة خماطر رأس املال
يدير الصندوق رأس ماله لضمان قدرته على االستمرار كمنشأة مستمرة مع زايدة العائد حلاملي الوحدات. 

 تظل اإلسرتاتيجية العامة للصندوق دون تغيري عن الفرتات السابقة. 

 خماطر السوق
دخل. يراقب تعرض الصندوق ملخاطر السوق بسبب استثماراته احملتفظ هبا ابلقيمة العادلة من خالل قائمة الي

مدير الصندوق عن كثب حركة أسعار أدواته املالية املدرجة يف السوق املالية السعودية. يدير الصندوق املخاطر 
 .عات الصناعة املختلفةمن خالل تنويع حمفظته االستثمارية من خالل االستثمار يف قطا

يونيو( بسبب التغري  30ستثمارات كما يف التأثري على قيمة حقوق امللكية )نتيجة للتغري يف القيمة العادلة لال
املعقول احملتمل يف مؤشرات حقوق امللكية بناء  على تركيز الصناعة، مع ثبوت مجيع املتغريات األخرى كما 

 يلي:
 

 2020يونيو  30 املنطقة اجلغرافية

 
 تغري حمتمل 

  معقول %
التأثري على صايف 

 قيمة املوجودات
 +/-17,435  +/-5 السوق السعودي

 5-/+  17,435-/+ 
 

  إدارة خماطر العمالت األجنبية
مل يكن لدى الصندوق أي موجودات أو مطلوابت نقدية كبرية مقومة ابلعمالت األجنبية يف اتريخ التقرير 

ها لتقلبات أسعار العمالت األجنبية. وابلتايل، مل يتم تقدمي أي حتليل حلساسية واليت تعرض الصندوق في
 العمالت األجنبية.

 
  معدل الفائدة وإدارة خماطر السيولة

تقع املسؤولية النهائية عن إدارة خماطر السيولة على عاتق مدير الصندوق، الذي وضع إطار ا مناسب ا إلدارة 
الصندوق على املدى القصري واملتوسط والطويل ومتطلبات إدارة السيولة. يدير خماطر السيولة إلدارة متويل 

دوق خماطر السيولة عن طريق االحتفاظ ابحتياطيات كافية، وتسهيالت بنكية، من خالل املراقبة الصن
ت املستمرة للتدفقات النقدية املتوقعة والفعلية، ومن خالل مطابقة تواريخ استحقاق املوجودات واملطلواب

 املالية.
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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 

 - - - 88,035 نقد وما يعادله
استثمارات حمتفظ هبا ابلقيمة العادلة 

 - - - 348,697 خلمن خالل قائمة الد
 - - 361 - توزيعات ارابح مدينة

 436,732 361 - - 
     مطلوابت مالية 

 - 1,962 - - إدارة مستحقة أتعاب
 - 120 - - مستحقات ومطلوابت أخرى

 - - 2,082 - 
 - )2,082( 361 436,732 فجوة السيولة

 
 شهر 12أكثر من  شهرا 12-1من  أايم اىل شهر 7من  أايم 7أقل من  2019ديسمرب  31كما يف 

     
     موجودات مالية 

 - - - 62,951 يعادلهنقد وما 
العادلة  ابلقيمةاستثمارات حمتفظ هبا 

 - - - 460,746 من خالل قائمة الدخل
ذمم مدينه مقابل بيع استثمارات 

العادلة من خالل  ابلقيمةحمتفظ هبا 
 - - - 2,605 قائمة الدخل

 526,302 - - - 
     مطلوابت مالية 

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

 - - 285 - 
 - )285( - 526,302 فجوة السيولة
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  إدارة خماطر االئتمان
لية تشري خماطر االئتمان إىل خماطر ختلف الطرف املقابل عن الوفاء ابلتزاماته التعاقدية مما يؤدي إىل خسارة ما

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

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

 بدرجة استثمارية.
 

  آخر يوم للتقييم -8
 .2020 يونيو 30 هو للفرتةأخر يوم تقييم  كانقا  لشروط وأحكام الصندوق،  وف

 
  على الصندوق 19-آاثر كوفيد -9

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

 ، مثل تدابري السالمة والصحة للموظفنی )مثل التباعد االجتماعي والعمل من املنزل( وأتمنی19-كوفيد
 توريد املواد الضرورية لعمليات الصناديق.

 
نظر ا ألن الصندوق يعمل يف سوق األسهم، فقد شهد مدير الصندوق اخنفاض ا يف مؤشر تداول مع تفشي 

بسبب عدم اليقنی، على الرغم من حتسن الوضع مع ختفيف قيود اإلغالق اعتبار ا من شهر يونيو الوابء 
. 2020يونيو  30سائر إعادة تقييم غري حمققة للصندوق كما يف ، إال أن االخنفاض أدى إىل خ2020

لك، سيواصل ويواصل مدير الصندوق مراقبة تطور الوضع بعناية واختاذ اإلجراءات املطلوبة. عالوة على ذ
الصندوق اتباع سياسات احلكومة ونصائحها، وابلتوازي مع ذلك، سيبذل قصارى جهده ملواصلة عمليات 

 طرق وأكثرها أماان  دون تعريض صحة املوظفنی للخطر.الصندوق أبفضل ال
 

  املوجزة األولية املوافقة على القوائم املالية -10
ه )املوافق 1442حمرم  1 من قبل جملس إدارة الصندوق يف املوجزة األولية متت املوافقة على هذه القوائم املالية

  (.2020أغسطس  20
 


