
 صندوق انسان االستثماري الوقفي

 

 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

في اسهم الشركات المتوافقة مع المعايير الشرعية للبالد المالية ,والمتماشية مع أهداف الصندوق من خالل التركيز على الشركات ذات تم االستثمار خالل الفترة الماضية 

 قالعوائد التي تحقق التوزيعات المناسبة في االسواق الخليجية  . وتم االستثمار في الصكوك والمرابحات و االكتتابات االولية في الصندو

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

  %9.4% وذلك بفارق42.9–%مقارنة بأداء المؤشر االرشادي البالغ 1.4-كان أداء الصندوق خالل الفترة أعلى من أداء المؤشر االرشادي حيث حقق الصندوق   

 

 :0202شروط وأحكام  الصندوق ومذكرة المعلومات خالل النصف األول من عام ( ( تفاصيل أي تغيرات حدثت على 4

 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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 :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:   

 

 

 ( 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 

0/0/0202 

 

 انسان االستثماري الوقفيصندوق 

تم اتباع و تطبيق االجراءات النظامية وفق 

 الئحة صناديق االستثمار
 43/9/0202 - خطأ في تسعير الوحدة

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


 ستثماري الوقفيإنسان االصندوق  

 (البالد لالستثمار مدار من قبل شركةصندوق مفتوح ( 

 
 )غير مراجعة(األولية القوائم المالية  
 2020يونيو  30 إلى)تاريخ بدء العمليات(  2019نوفمبر  26للفترة من  
 ومدير الصندوق  اتدلحاملي الوح المستقلمراجع ال فحص وتقرير 

 
 



 صندوق إنسان االستثماري الوقفي

 

 (مراجعة)غري األولية  القوائم املالية
 2020يونيو  30 إىل)اتريخ بدء العمليات(  2019نوفمرب  26للفرتة من 

 
  ةـالصفح 

  1  املستقل راجعملا فحصتقرير 
 2  األولية قائمة املركز املايل

 3    األولية ىاآلخر  ةالشامل واخلسارة اخلسارةقائمة 
 4    األولية الوحدات حاملي إىل العائدة امللكية حقوققائمة التغريات يف 

 5    األولية قائمة التدفقات النقدية
 23 - 6 األولية إيضاحات حول القوائم املالية

 



 

 

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

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

 
 
 
  األولية  ةيحول فحص القوائم املال ريتقر 

 صندوق ريإىل السادة حاملي الوحدات ومد
 احملرتمنی  إنسان االستثماري الوقفي

 مقدمة
 ويوني 30)"الصندوق"( كما يف إنسان االستثماري الوقفي صندوق قد فحصنا قائمة املركز املايل األولية املرفقة لل

حاملي  إىلالعائدة  مللكيةوالتغريات يف حقوق ا ،ىخر اال ةالشامل واخلسارة للخسارة، والقوائم األولية ذات الصلة 2020
 ،واإليضاحات 2020يونيو  30 إىل)اتريخ بدء العمليات(  2019نوفمرب  26للفرتة من الوحدات والتدفقات النقدية 

 مدير إن"(. األولية املالية القوائم)" األخرى التفسريية واإليضاحات اهلامةاليت تتضمن ملخص السياسات احملاسبية 
 - 34وفقًا ملعيار احملاسبة الدويل رقم  بصورة عادلة األولية ةاملالي القوائم هذه وعرض إعداد عن مسؤول الصندوق

 ةاملالي القوائم هذه حول استنتاج إبداء هي املعتمد يف اململكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا ،األولية" ةي"التقارير املال
 فحصنا. إىلاألولية استناداً 

 
 الفحص نطاق

األولية املنفذ من  ةي"فحص املعلومات املال 2410لقد قمنا إبجراء فحصنا وفقاً للمعيار الدويل الرتباطات الفحص رقم 
 هاألولية من توجي ةياملال املعلوماتقبل املراجع املستقل للمنشأة" املعتمد يف اململكة العربية السعودية. يتكون فحص 

، وتطبيق إجراءات حتليلية وإجراءات واحملاسبية ةيعن األمور املال نیلألشخاص املسؤول ساسيأشكل ب ،استفسارات
املراجعة  يريوفقاً ملعا اليت يتم القيام هبافحص أخرى. تعد إجراءات الفحص أقل نطاقاً بشكل كبري من عملية املراجعة 

من احلصول على أتكيد أبننا سنكون على علم فإهنا ال متكننا املعتمدة يف اململكة العربية السعودية، وعليه  ،ةيالدول
  فإننا ال نبدي رأي مراجعة. وابلتايلخالل عملية املراجعة،  حتديدها كنمیيع األمور اهلامة اليت جبم
 
 ستنتاجا

مل يلفت انتباهنا أي شيء جيعلنا نعتقد أن القوائم املالية األولية املرفقة ال تظهر بصورة عادلة، من  ،استناداً إىل فحصنا
 26 وأدائه املايل وتدفقاته النقدية للفرتة من، 2020يونيو  30للصندوق كما يف املركز املايل  مجيع النواحي اجلوهرية،

 العربية اململكة يف املعتمد ،(34رقم ) الدويل احملاسبة ملعيار وفقاً  2020يونيو 30( حىت العمليات)اتريخ بدء نوفمرب 
 .السعودية

 
 برايس وترهاوس كوبرز

 

 

 
 
 ه1442حمرم  5
(2020أغسطس  42)
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 )غري مراجعة( األولية قائمة املركز املايل
 )مجيع املبالغ آبالف الرايالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك(

 

 
   

 2019نوفمرب  26للفرتة من 
 إىل)اتريخ بدء العمليات( 

 2020يونيو  30
    

    املوجودات
 14,116   وما يعادلهنقد 

 46,667   استثمارات حمتفظ هبا ابلتكلفة املطفأة
 83,627   استثمارات حمتفظ هبا ابلقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 9   توزيعات أرابح مدينة
 144,419   جمموع املوجودات

    املطلوابت

 205   أتعاب إدارة مستحقة
 64   مستحقات ومطلوابت أخرى

 269   جمموع املطلوابت
 144,150   حقوق امللكية العائدة إىل حاملي الوحدات

 15,001   الوحدات املصدرة ابآلالف
 6094/9   حقوق امللكية للوحدة ابلرايل السعودي

 
 

 .األولية املالية القوائم هذه من يتجزأ ال جزءاً  8رقم  إىل 1رقم  مناإليضاحات املرفقة  تعترب
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 )غري مراجعة( األولية ىخر اال ةالشامل ةوالدخل اخلسارةقائمة 
 )مجيع املبالغ آبالف الرايالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك(

 

  

 2019نوفمرب  26للفرتة من 
 إىل)اتريخ بدء العمليات( 

 2020يونيو  30
   الدخل

 1,786  دخل توزيعات أرابح
   ابلتكلفة املطفأةربح على االستثمارات احملتفظ هبا 

 223  سلع مراحبة -
 826  صكوك -

خسارة حمققة من بيع استثمارات حمتفظ هبا ابلقيمة العادلة من خالل قائمة 
 الدخل

 
(4,601) 

صايف خسارة القيمة العادلة غري احملققة على إعادة قياس االستثمارات احملتفظ هبا 
 قائمة الدخلابلقيمة العادلة من خالل 

 
(3,263) 

 (114)  صايف خسارة الصرف األجنيب
 (5,143)  جمموع اخلسارة

   مصاريف
 )496(  أتعاب إدارة

 )220(  مصاريف أخرى
 )716(  جمموع املصاريف

 )5,859(  صايف اخلسارة للفرتة
 -  الدخل الشامل اآلخر للفرتة

 )5,859(  جمموع اخلسارة الشاملة للفرتة
 
 

 األولية. جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية 8إىل رقم  1تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم 
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 )غري مراجعة( األولية الوحداتحقوق امللكية العائدة إىل حاملي قائمة التغريات يف 
 )مجيع املبالغ آبالف الرايالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك(

 

 
 

 2019نوفمرب  26للفرتة من 
 30 إىل)اتريخ بدء العمليات( 

 2020يونيو 
 -  يف بداية الفرتة حقوق امللكية

 )5,859(  اخلسارة الشاملة للفرتة  جمموع
   

   معامالت الوحداتالتغريات من 
 150,009  متحصالت من إصدار وحدات
 -  دفعات مقابل وحدات مسرتدة

 150,009  صايف التغري من معامالت الوحدات
 144,150  يف هناية الفرتة حقوق امللكية

   

 
 

 2019نوفمرب  26للفرتة من 
 30 إىل)اتريخ بدء العمليات( 

 2020يونيو 
 الوحدات ابآلالف  

 -  الوحدات يف بداية الفرتة
 15,001  الوحدات املصدرة

 -  ةدات املسرتدالوح
 15,001  صايف التغري يف الوحدات 

 15,001  الوحدات يف هناية الفرتة
 
 

 األولية. جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية 8إىل رقم  1رقم تعترب اإليضاحات املرفقة من 
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 األولية )غري مراجعة( قائمة التدفقات النقدية
 )مجيع املبالغ آبالف الرايالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك(

 

  

 2019نوفمرب  26للفرتة من 
 إىل)اتريخ بدء العمليات( 

 2020يونيو  30
   التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية:

 )5,859(  صايف اخلسارة للفرتة 
   تعديالت لـ:

   ربح على االستثمارات احملتفظ هبا ابلتكلفة املطفأة
 )223(  سلع مراحبة -
 )826(  صكوك -

 4,601  بيع استثمارات حمتفظ هبا ابلقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلخسارة حمققة من 
صايف خسارة القيمة العادلة غري احملققة على إعادة قياس االستثمارات احملتفظ هبا ابلقيمة 

 3,263  قائمة الدخلالعادلة من خالل 
 )1,786(  دخل توزيعات أرابح

  )830( 
   املوجودات واملطلوابت التشغيلية:صايف التغريات يف 

 )46,340(  استثمارات احملتفظ هبا ابلتكلفة املطفأة
 205  أتعاب إدارة مستحقة

 64  مستحقات ومطلوابت أخرى
 )46,071(  النقد املستخدم يف األنشطة التشغيلية

 1,777  توزيعات أرابح مستلمة
 223  ربح مستلم من سلع املراحبة

 499  مستلم من االستثمار يف الصكوكربح 
 )44,402(  صايف النقد املستخدم يف األنشطة التشغيلية
   التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية:

 )183,770(  شراء استثمارات حمتفظ هبا ابلقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
 92,279  العادلة من خالل قائمة الدخلمتحصالت من بيع استثمارات حمتفظ هبا ابلقيمة 
 )91,491(  التدفقات النقدية املستخدمة االنشطة االستثمارية

   التمويلي: النشاطالتدفقات النقدية من 
 150,009  متحصالت من إصدار وحدات

 150,009  التمويلي النشاطصايف النقد الناتج من 
 14,116  صايف الزايدة يف النقد وما يعادله

 -  النقد وما يعادله كما يف بداية الفرتة
 14,116  النقد وما يعادله كما يف هناية الفرتة

 األولية. جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية 8إىل رقم  1تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم 



  صندوق إنسان االستثماري الوقفي
 األولية )غري مراجعة( إيضاحات حول القوائم املالية

  2020يونيو  30 إىل)اتريخ بدء العمليات(  2019نوفمرب  26للفرتة من 
 )مجيع املبالغ آبالف الرايالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك(
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 الوضع القانوين واألنشطة الرئيسية -1
 ،غري حمدد املدة استثماري مفتوح )"الصندوق"( هو صندوقصندوق إنسان االستثماري الوقفي إن 
اتبعة لبنك البالد )"البنك"( من قبل شركة البالد لالستثمار )"مدير الصندوق"( وهي شركة م إدارته تت

هدف الصندوق هو حتقيق منو رأس املال إن لوحدات"(. لصاحل حاملي وحدات الصندوق )"حاملي ا
الصندوق، وتوزيع نسبة من العوائد )عائد الوقف( بشكل سنوي  موجوداتاستثمار من خالل 

أليتام من خالل املستفيد ) ومستمر على اجلهات الوقفية احملددة للصندوق واملتمثلة يف دعم رعاية ا
  اجلمعية اخلريية لرعاية األيتام )إنسان((.

 2019نوفمرب  26وستكون أول قوائم املالية للفرتة من  2019نوفمرب  26أتسس الصندوق يف 
. وفقا لشروط وأحكام الصندوق، أول سنة مالية تبدأ 2020يونيو  30 إىل)اتريخ بدء العمليات( 

  .2020ديسمرب  31من اتريخ بدء عملياته إىل 
 .ندوق مبثابة وحدة حماسبية مستقلةوعند التعامل مع حاملي الوحدات، يعترب مدير الصندوق أن الص

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

  الرايض املالية هي امنی الصندوق.
خيضع الصندوق ألحكام الئحة صناديق االستثمار )"الالئحة"( الصادرة عن هيئة السوق املالية بتاريخ 

بتاريخ  واملعدلة بقرار جملس هيئة السوق املالية( 6200 ديسمرب 24هـ )املوافق 1427ذي احلجة  3
  -2 .(1620 مايو 23هـ )املوافق 3714 شعبان 16

 اهلامةملخص السياسات احملاسبية  -3
  مت إدراجها أدانه.األولية  إن السياسات احملاسبية الرئيسية املطبقة يف إعداد هذه القوائم املالية

 أسس اإلعداد 2-1
، كما هو مسموح به مبوجب األوليةلتقاريره املالية  األوليةاملالية  القوائمأعد الصندوق جمموعة كاملة من 

مع متطلبات  األوليةاملالية  القوائم". تتوافق هذه األولية"التقارير املالية  - 34معيار احملاسبة الدويل 
  . املالية القوائماملالية" املتعلقة مبجموعة كاملة من  القوائم"عرض  - 1معيار احملاسبة الدويل 

احملتفظ وفًقا ملبدأ التكلفة التارخيية، ابستثناء إعادة تقييم االستثمارات  األوليةالقوائم املالية مت إعداد 
  .الدخل قائمةابلقيمة العادلة من خالل هبا 

ليس للصندوق دورة تشغيلية میكن تعريفها بوضوح ولذلك ال يتم عرض املوجودات واملطلوابت 
. وعوضًا عن ذلك، تعرض األولية املايلاملتداولة وغري املتداولة بشكل منفصل يف قائمة املركز 

ومع ذلك، يتم تصنيف مجيع األرصدة بشكل عام املوجودات واملطلوابت حسب ترتيب السيولة. 
  على أهنا متداولة ابستثناء "االستثمارات احملتفظ هبا ابلتكلفة املطفأة"
   ن اتريخ التقرير.شهراً م 12میكن للصندوق استعادة أو تسوية مجيع موجوداته ومطلوابته خالل 
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 التقديرات واألحكام احملاسبية اهلامة 2-2
أن تقوم اإلدارة إببداء آرائها وتقديراهتا وافرتاضاهتا اليت تؤثر  القوائم املالية األولية هذه يتطلب إعداد

على تطبيق السياسات احملاسبية واملبالغ املسجلة للموجودات واملطلوابت والدخل واملصاريف. وقد 
ختتلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. تتم مراجعة التقديرات واالفرتاضات األساسية بصورة 

اليت يتم فيها تعديل التقديرات ويف  الفرتةعرتاف مبراجعات التقديرات احملاسبية يف مستمرة. ويتم اال
استخدام أي أحكام جوهرية أو افرتاضات هامة يف أعداد هذه  يتم مل. تتأثر هبا مستقبلية فرتاتأي 

   .القوائم املالية األولية
املالية املقاسة ابلتكلفة املطفأة يتطلب إن قياس خمصص اخلسارة االئتمانية املتوقعة للموجودات 

  استخدام مناذج معقدة وافرتاضات مهمة حول الظروف االقتصادية املستقبلية والسلوك االئتماين.
 ويتطلب تطبيق املتطلبات احملاسبية لقياس اخلسارة االئتمانية املتوقعة عدداً من األحكام اهلامة، مثل:

 .املخاطر االئتمانيةحتديد معايري الزايدة الكبرية يف  •
 .اختيار النماذج واالفرتاضات املناسبة لقياس اخلسارة االئتمانية املتوقعة •
حتديد العدد والرتجيحات النسبية للسيناريوهات املتوقعة لكل نوع من أنواع املنتجات/األسواق  •

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

 غري جوهري. األوليةاملالية  القوائمومع ذلك، فإن أتثري اخلسائر االئتمانية املتوقعة على هذه 
 
 العملة الوظيفية وعملة العرض 2-3

عمل يابستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسية اليت  القوائم املالية األوليةتقاس البنود املتضمنة يف 
ابلرايل السعودي، وهو العملة  القوائم املالية األولية"العملة الوظيفية"(. تعرض هذه )فيها الصندوق 

ها يبمت تقر  ابلرايل السعوديإن مجيع املعلومات املالية املعروضة  الوظيفية وعملة العرض للصندوق.
  .لسعوديالرايل األقرب ألف 

يتم حتويل العمليات اليت تتم ابلعملة األجنبية للرايل السعودي على أساس سعر الصرف السائد يف 
اتريخ العملية. يتم حتويل املوجودات واملطلوابت للرايل السعودي على أساس سعر الصرف السائد 

املطلوابت النقدية بسعر بتاريخ التقرير. أرابح وخسائر العمالت األجنبية الناجتة حتويل املوجودات و 
 .األولية الصرف السائد بتاريخ التقرير ومن تسويه العمليات يتم تضمينها يف قائمة الدخل

 
 النقد وما يعادله 2-4

والرصيد لدى بنك البالد  الرصيدمن النقد وما يعادله  يتكون، األولية ألغراض قائمة التدفقات النقدية
النقد وما يعادله ابلتكلفة املطفأة يف  قياس. يتم الرايض املالية الصندوقاحملتفظ به يف حساب أمنی 

 .األولية قائمة املركز املايل
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 األدوات املالية 2-5
 لألداة.يتم االعرتاف ابألدوات املالية يف الوقت الذي يصبح فيه الصندوق طرفا يف األحكام التعاقدية 

 طرق القياس 2-5-1
 االعرتاف والقياس األويل

 يتم االعرتاف ابألدوات املالية يف الوقت الذي يصبح فيه الصندوق طرفا يف األحكام التعاقدية لألداة
يسجل الصندوق استثماراته يف املراحبة والصكوك وصناديق االستثمار على أساس  أي اتريخ التداول.
  "اتريخ التسوية".

، يقيس الصندوق األصل املايل أو االلتزام املايل بقيمته العادلة مضافًا إليه أو األويل االعرتافعند 
، تكاليف خالل قائمة الدخلانقصاً منه، يف حال مل يكن األصل أو االلتزام املايل ابلقيمة العادلة من 

األتعاب أو العموالت. املعاملة اإلضافية واملتعلقة مباشرة ابقتناء أو إصدار األصل أو االلتزام املايل ك
قائمة ويتم حتميل تكاليف معاملة املوجودات واملطلوابت املالية املدرجة ابلقيمة العادلة من خالل 

. يتم إثبات خمصص اخلسارة االئتمانية املتوقعة األولية ضمن املصاريف يف قائمة الدخلالدخل 
األويل كما هو موضح يف إيضاح رقم ثبات للموجودات املالية املقاسة ابلتكلفة املطفأة مباشرة بعد اإل

عندما يكون  األولية يتم إثباهتا يف قائمة الدخل اخنفاض، األمر الذي يؤدي إىل خسارة 2-5-3
 األصل قد نشأ حديثاً.

 تصنيف وقياس األدوات املالية 2-5-2
. فيما يلي قائمة الدخل القيمة العادلة من خاللموجوداته املالية ابلتكلفة املطفأة/يصنف الصندوق 

  متطلبات التصنيف أدوات الدين:
 أدوات الدين

مثل  تعرف أدوات الدين بكوهنا األدوات اليت تستويف مفهوم االلتزام املايل من وجهة نظر املصدر.
  عقود املراحبة والصكوك:

  يعتمد التصنيف أو القياس الالحق ألدوات الدين على:
  إلدارة املوجودات.الصندوق منوذج أعمال  •
 خصائص التدفق النقدي للموجودات. •
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منوذج العمل: يعكس منوذج االعمال كيفية إدارة الصندوق للموجودات هبدف حتقيق تدفقات نقدية. 
وذلك سواء كان هدف الصندوق يقتصر على حتصيل التدفقات النقدية التعاقدية من املوجودات أو 

عاقدية والتدفقات النقدية من بيع املوجودات. وإذا مل يكن احلال حتصيل كل من التدفقات النقدية الت
كذلك ابلنسبة لكلتا احلالتنی )مثال: املوجودات املالية احملتفظ هبا ألغراض املتاجرة(، يتم تصنيف 
املوجودات املالية ضمن "أخرى" من منوذج االعمال وتقاس ابلقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. 

يت أيخذها الصندوق بعنی االعتبار عند حتديد منوذج االعمال جملموعة من املوجودات إن العوامل ال
تشمل اخلربات السابقة حول كيفية حتصيل التدفقات النقدية هلذه املوجودات وكيفية تقييم أداء 

ة إىل املوجودات داخليًا وإعداد التقارير بذلك إىل اإلدارة العليا وكيفية تقييم املخاطر وإدارهتا إضاف
كيفية تعويض املدراء. تعد األوراق املالية احملتفظ هبا بغرض املتاجرة حمتفظاً هبا اساساً بغرض البيع يف 
األجل القريب أو تكون جزًء من حمفظة األدوات املالية اليت تدار معاً أو عندما يتوفر دليل لنمط فعلي 

املالية ضمن "أخرى" لنموذج حديث على اكتساب األرابح قصرية االجل. تصنف هذه األوراق 
  االعمال وتقاس ابلقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. 

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

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

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

ملالية ذات العالقة وقياسها ابلقيمة تتعارض مع ترتيب اإلقراض األساسي، يتم تصنيف املوجودات ا
 .قائمة الدخل العادلة من خالل

 
ربح عن االعرتاف املبدئي ابملوجودات ويتم إعادة تقييمه مدفوعات أصل الدين واليتم إجراء تقييم 

 فيما بعد.
 

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

التكلفة املطفأة: إن املوجودات اليت يتم االحتفاظ هبا لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، حيث 
متثل هذه التدفقات النقدية فقط دفعات أصل الدين والربح، وهي غري املصنفة ابلقيمة العادلة من 

فرتية هلذه املوجودات من خالل خالل قائمة الدخل، يتم قياسها ابلقيمة املطفأة. يتم تعديل القيمة الد
. يتم االعرتاف ابألرابح 3-5-2خمصصات اخلسائر االئتمانية املتوقعة املثبتة واملقاسة كما يف اإليضاح 

 ابستخدام طريقة معدل العمولة الفعلية. األولية احملققة من هذه املوجودات املالية يف قائمة الدخل
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إذا كانت التدفقات النقدية ألدوات الدين ال متثل فقط القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل: 
دفعات أصل الدين والربح أو إن مل تكن ضمن منوذج العمل احملتفظ به بغرض التحصيل أو احملتفظ 
هبا بغرض التحصيل والبيع أو إن كانت مصنفة ابلقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل، فيتم قياسها 

ة الدخل. يتم إثبات ربح أو خسارة استثمار الدين املقاس ابلقيمة ابلقيمة العادلة من خالل قائم
العادلة من خالل قائمة الدخل ضمن "صايف الربح/ )اخلسارة( يف االستثمارات اليت تقاس الزامياً 

اليت حتدث هبا. إن ربح أو خسارة أدوات الدين  الفرتةابلقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل"، يف 
العادلة أو احملتفظ هبا ليس بغرض املتاجرة يتم عرضها بشكل منفصل عن استثمارات  املصنفة ابلقيمة

الدين اليت تقاس الزاميًا ابلقيمة العادلة من قائمة الدخل ضمن "صايف الربح / )اخلسارة( يف 
االستثمارات املصنفة ابلقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل". يتم االعرتاف إبيرادات العموالت 

  ابستخدام طريقة معدل العمولة الفعلية. األولية ققة من هذه املوجودات املالية يف قائمة الدخلاحمل
يعيد الصندوق تصنيف استثمارات الدين فقط يف حالة واحدة وهي أن يتم تغيري منوذج األعمال 
املستخدم يف إدارة تلك املوجودات. تتم إعادة التصنيف من فرتة التقرير األوىل اليت تلي التغيري. يتوقع 

  .الفرتةمل حيدث أي منها خالل و أال تكون هذه التغيريات متكررة 
 من خاللابلقيمة العادلة  ةمدرج استثمار يف أدوات حقوق امللكية حالًيا على أهنيتم تصنيف اال

قائمة الدخل بينما يتم تصنيف االستثمار يف عقود وصكوك املراحبة على أنه حمتفظ به ابلتكلفة 
  املطفأة.

 أدوات حقوق امللكية
تعرف أدوات حقوق امللكية بكوهنا األدوات اليت تستويف مفهوم حقوق امللكية من وجهة نظر املصدر، 

 صايف موجوداتأي األدوات اليت ال تشمل التزاما تعاقداي ابلدفع، وبدليل وجود فائدة متبقية يف 
  املصدر.

بقياس  اً . يقوم الصندوق الحقالدخل قائمةابلقيمة العادلة من خالل  استثماراتهيصنف الصندوق 
، ابستثناء، يف حال اختيار الدخل قائمةكافة استثمارات حقوق امللكية ابلقيمة العادلة من خالل 

، يتم تصنيف استثمار حقوق امللكية غري قابل لإللغاء ابلقيمة األويلمدير الصندوق عند االعرتاف 
ل الدخل الشامل اآلخر. تتمثل سياسة الصندوق يف حتديد استثمارات حقوق امللكية العادلة من خال

ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عندما يتم االحتفاظ بتلك االستثمارات ألغراض 
 يتم االعرتاف ابألرابح واخلسائر ابلقيمة العادلة يف أخرى غري املتاجرة. وعند استخدام هذا االختيار،
، وحيدث ذلك أيضا عند األولية خلدال لقائمةالدخل الشامل اآلخر وال يتم تصنيفها الحقا 

االستبعاد. ال يتم تسجيل خسائر االخنفاض يف القيمة )وعكس خسائر االخنفاض يف القيمة( بصورة 
 عندما ،منفصلة عن التغريات األخرى يف القيمة العادلة. يتم االستمرار ابالعرتاف بتوزيعات األرابح

عند وجود حق للصندوق ابستالم تلك األولية يف قائمة الدخل  االستثمارات، هذه على عائداً  متثل
  .التوزيعات

يتم االعرتاف أبرابح / خسائر إعادة التقييم الالحقة غري احملققة على االستثمار احملتفظ به ابلقيمة 
 .قائمة الدخل األوليةقائمة الدخل يف  من خاللالعادلة 
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 ابلتكلفة املطفأةاملقاسة اخنفاض قيمة املوجودات املالية  2-5-3
املالية وجوداته مب املتوقعة على أساس النظرة املستقبلية املرتبطةيقوم الصندوق بتقييم خسائر االئتمان 

يعكس  املدرجة ابلتكلفة املطفأة. يقوم الصندوق إبثبات خمصص هلذه اخلسائر يف كل فرتة تقرير.
 يلي: قياس خسائر االئتمان املتوقعة ما

 .تملةقيمة غري متحيزة ومرجحة يتم حتديدها من خالل تقييم جمموعة من النتائج احمل •
  .القيمة الزمنية للموارد •
املعلومات املعقولة واملدعومة املتاحة دون تكلفة أو جهد غري مربرة يف اتريخ التقرير حول األحداث  •

 املاضية أو الظروف احلالية أو توقعات الظروف االقتصادية املستقبلية.

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

  .تقريرشهراً بعد اتريخ ال 12افرتاضية حمتملة يف غضون 
 خسائر االئتمان املتوقعة مدى احلياة: هي خسائر ائتمانية متوقعة تنتج عن مجيع األحداث (ب)

 االفرتاضية احملتملة على مدى العمر املتوقع لألداة املالية.

إذا مت زايدة خماطر االئتمان ألصل مايل يف اتريخ  خسائر االئتمان املتوقعة مدى احلياةينطبق قياس 
شهراً إن مل حيدث  12. وتطبيق خسارة االئتمان املتوقعة ملدة األويلالتقرير بشكل كبري منذ االعرتاف 

دد املنشاة أن خماطر االئتمان اخلاصة ابألصل املايل مل ترتفع بشكل ملحوظ إذا كانت ذلك. قد حت
 خماطر االئتمان منخفضة يف اتريخ التقرير.

 
 املطلوابت املالية 2-5-4
ابلقيمة العادلة انقًصا تكلفة املعاملة ابستثناء املطلوابت املالية  أولياً مجيع املطلوابت املالية  األعرتافمت 

، من د، إن وجالدخل حيث ال يتم خصم تكلفة املعاملة قائمة املقاسة ابلقيمة العادلة من خالل
 األولية. الدخل قائمةقياس القيمة العادلة عند االعرتاف األويل ويتم تضمينها يف 

 
قائمة  خالل منلوابت املالية خبالف تلك احملتفظ هبا ابلقيمة العادلة يتم قياس مجيع املطالحقاً، 

الدخل ابلتكلفة املطفأة. يتم احتساب التكلفة املطفأة مع األخذ يف االعتبار أي خصم أو عالوة عند 
 التسوية.
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 ابألدوات املالية الغاء االعرتاف 2-5-5
يتم إلغاء االعرتاف ابملوجودات املالية عند انقضاء احلق التعاقدي يف استالم التدفقات النقدية من 

ات املالية مؤهال إللغاء االعرتاف هبا. يف احلاالت ديكون انتقال املوجو  وا املوجودات أو عند انتقاهل
 ماعندات داته املالية، يتم إلغاء االعرتاف ابملوجو دوق ابنه قام بتحويل موجو داليت يتم هبا تقييم الصن
ل أو يدم قيام الصندوق ابلتحو د ع. أما عناملخاطر ومنافع حقوق امللكية كافة  يقوم الصندوق بتحويل

مل حيتفظ الصندوق ات املالية فقط إذا د، يتم إلغاء االعرتاف ابملوجو االحتفاظ هبذه املخاطر واملنافع
وق بشكل منفصل أبية حقوق أو التزامات مت تكوينها أو االحتفاظ ديعرتف الصن بسيطرته عليها.

 ات أو مطلوابت. دهبا يف العملية كموجو 

 ةاحملدد اتيتم الوفاء اباللتزام مادما يتم اطفاءها، اي عندالعرتاف ابملطلوابت املالية فقط عنيتم إلغاء ا
   .انقضائهاأو  ايف العقد أو إلغاؤه

 املقاصة 2-6
 األولية صايف القيمة يف قائمة املركز املايل و عرضاملطلوابت املالية  ات وداملوجو  يتم إجراء مقاصة

فقط عندما يكون للصندوق حق قانوين حايل واجب النفاذ مبقاصة املبالغ وعند وجود نية للتسوية 
 األصل وتسوية االلتزام يف نفس الوقت. اثباتأساس الصايف أو  إما على

 أخرى  ومطلوابت اتمستحق 2-7
لواجب دفعها مقابل البضائع أو اخلدمات املستلمة سواء صدرت يتم االعرتاف ابملطلوابت للمبالغ ا

األخرى مبدئياً ابلقيمة العادلة وتقاس الحقاً  ات واملطلوابتتقيد املستحق. هبا فواتري للصندوق أم ال
 .العمولة الفعليةابلتكلفة املطفأة ابستخدام طريقة معدل 

  املخصصات 2-8
الصندوق التزام حايل نظامي أو ضمين انتج عن حدث يتم إثبات املخصصات عندما يكون لدى 

سابق، وهناك احتمال استخدام للموارد املتضمنة منافع اقتصادية لتسوية االلتزام وإمكانية تقدير املبلغ 
 بشكل يعتمد عليه. ال تُقيد خمصصات للخسائر التشغيلية املستقبلية.

 حقوق امللكية العائدة إىل حاملي الوحدات 2-9
حقوق امللكية وتتكون من وحدات مصدرة  ىل حاملي الوحدات على أهناإ العائدة حقوق امللكيةتعد 

 وأرابح حمتفظ هبا.

 وحدات قابلة لالسرتداد (أ)
 لالسرتدادكأداة حقوق ملكية إذا كانت الوحدات القابلة   لالسرتداديصنف الصندوق وحداته القابلة 
   تشتمل على مجيع امليزات التالية:
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 .تصفية الصندوق حالة في حقوق ملكية الصندوق حبصة تناسبية من للحامليسمح  •
 جلميع فئات األدوات األخرى. تعد اثنويةيف فئة األدوات اليت  األداة •
جلميع فئات األدوات األخرى هلا  تعد اثنويةمجيع األدوات املالية يف صنف األدوات اليت إن  •

 مسات متطابقة.
 حامل الوحداتعاقدي بتسليم نقد أو أي أصل مايل آخر غري حقوق أي التزام ت األداةتضمن تال  •

 الصندوق. حلقوق ملكيةيف األسهم التناسبية 
داة إىل حد كبري دوات على مدى عمر األيستند إمجايل التدفقات النقدية املتوقعة املنسوبة إىل األ •

حلقوق يف القيمة العادلة  املعرتف هبا أو التغري حقوق امللكيةوالتغري يف  الربح او اخلسارةعلى 
  .األداة على مدى عمراملعرتف هبا وغري املعرتف هبا للصندوق  امللكية

جيب أال يكون للصندوق  -من أجل تصنيف األدوات املالية كحقوق ملكية  -ابإلضافة إىل ذلك 
 أي أداة مالية أو عقد آخر لديه:

الربح أو اخلسارة أو التغري يف حقوق امللكية إمجايل التدفقات النقدية القائمة بشكل كبري على  •
 املعرتف هبا أو التغري يف القيمة العادلة حلقوق امللكية املعرتف هبا وغري املعرتف هبا للصندوق.

 أتثري تقييد أو حتديد العائد املتبقي ألصحاب األدوات بشكل جوهري. •

األدوات القابلة للتسوية املصنفة  بتعريف لالسرتدادالوحدات املشاركة يف الصندوق القابلة  تطابق
، وتبعًا لذلك، يتم تصنيفها ب-أ16-32كأدوات حقوق ملكية مبوجب معيار احملاسبة الدويل 

  كأدوات حقوق ملكية.
. إذا توقفت الوحدات عن القابلة لالسرتداد يقوم الصندوق ابستمرار بتقييم تصنيف الوحدات

 ب 16و  أ 16ع الشروط املنصوص عليها يف الفقرتنی أو استيفاء مجي اخلصائصي من أب االستيفاء
، فسيقوم الصندوق إبعادة تصنيفها كمطلوابت مالية وقياسها 32املعيار احملاسيب الدويل رقم  من

يف  تثبتابلقيمة العادلة يف اتريخ إعادة التصنيف، مع أي اختالفات من القيمة الدفرتية السابقة 
 اخلصائصالوحدات بعد ذلك مجيع  استيفاءالوحدات. يف حالة  حامليإىل  العائدة حقوق امللكية

، 32من املعيار احملاسيب الدويل رقم  ب 16و  أ 16واستيفاء الشروط املنصوص عليها يف الفقرتنی 
سيقوم الصندوق إبعادة تصنيفها كأدوات حقوق ملكية وقياسها ابلقيمة الدفرتية للمطلوابت يف اتريخ 

ت حقوق ملكية السرتداد كمعامواسرتداد الوحدات القابلة لال اشرتاكساب إعادة التصنيف. يتم احت
 طاملا مت تصنيف الوحدات كحقوق ملكية.

 حقوق امللكيةالتغريات يف  قائمةتصنف توزيعات الصندوق على أهنا توزيعات أرابح مدفوعة يف 
   .األولية الوحدات حامليإىل  العائدة
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 ابلوحدات التداول (ب)
وحدات الصندوق متاحة للشراء فقط يف اململكة العربية السعودية يف فروع بنك البالد من قبل إن 

الصندوق يف كل يوم أحد أو أربعاء  حقوق ملكيةيتم حتديد قيمة أشخاص طبيعينی أو معنوينی. 
لوابت( املط )"يوم التقييم"( بقسمة صايف قيمة املوجودات )القيمة العادلة إلمجايل املوجودات انقصاً 

  على العدد اإلمجايل للوحدات القائمة يف يوم التقييم ذي الصلة.
 الضريبة 2-10

القوائم هذه تكوين خمصص هلذا االلتزام يف  ولذلك ال يتمتعد الضريبة التزاماً على حاملي الوحدات 
  . املالية األولية

 الزكاة 2-11
القوائم هذه يتم تكوين خمصص هلذا االلتزام يف  ولذلك التعد الزكاة التزامًا على حاملي الوحدات 

   .املالية األولية
 ضريبة القيمة املضافة 2-21

ضريبة املتعلقة ابإليرادات إىل السلطات الضريبية يف وقت سابق من )أ( حتصيل ال خمرجات يتم دفع
األخرى اليت تتعامل مع الصندوق  . املنشآت)ب( تقدمي اخلدمات للعمالءالذمم املدينة من العمالء أو 

ومبا أن الصندوق . ختصم الضرائب أو تسرتد ضريبة القيمة املضافة على اخلدمات املقدمة للصندوق
  األولية. الدخل قائمةكمصروف يف   تظهرال يستطيع اسرتداد هذه املبالغ ، فإهنا 

 ابإليراداتاالعرتاف  2-31
يتم االعرتاف ابإليرادات عندما يكون من احملتمل أن تتدفق إىل الصندوق منافع اقتصادية ويكون 
ابإلمكان قياس اإليرادات بصورة موثوق هبا، بغض النظر عن توقيت السداد. يتم قياس اإليرادات 

  د اخلصومات والضرائب واحلسومات.ستبعاابلقيمة العادلة للمقابل املقبوض اب
 .تلك التوزيعاتاألرابح عند وجود حق للصندوق ابستالم  توزيعاتيتم االعرتاف بدخل 

 يتم االعرتاف ابألرابح على عقود املراحبة والصكوك ابستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي.
املقدرة معدل العمولة الفعلي هو املعدل الذي يقوم خبصم املدفوعات واإليصاالت النقدية املستقبلية 

من خالل العمر املتوقع لألصل املايل )أو، عندما يكون مالئم، فرتة أقصر( إىل القيمة الدفرتية لألصل 
املايل. عند حساب معدل العمولة الفعلي، يقوم مدير الصندوق بتقدير التدفقات النقدية املستقبلية 

خسائر االئتمان املستقبلية. يتم  مع األخذ يف االعتبار مجيع الشروط التعاقدية لألداة املالية وليس
تعديل القيمة الدفرتية لألصل املايل إذا قام مدير الصندوق بتعديل تقديراته للمدفوعات أو اإليصاالت. 
يتم احتساب القيمة الدفرتية املعّدلة على أساس معدل العمولة الفعلي األصلي ويتم تسجيل التغيري 

   لقيمة.يف القيمة الدفرتية كخسائر اخنفاض يف ا
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قائمة تم قياس املكاسب احملققة من استبعاد االستثمارات احملتفظ هبا ابلقيمة العادلة من خالل ي
  االستبعاد.الدخل ابلفرق بنی عائدات املبيعات والقيمة الدفرتية قبل 

  إدارة املخاطر املالية -4
 عوامل املخاطر املالية 3-1

حيث میكنه  مستمرةيف احلفاظ على قدرة الصندوق على االستمرار كمنشأة  الصندوقيتمثل هدف 
  الوحدات لديه وضمان السالمة املعقولة حلاملي الوحدات. حلاملياالستمرار يف تقدمي العوائد املثلى 

الصندوق جملموعة متنوعة من املخاطر املالية: خماطر السوق وخماطر االئتمان وخماطر  أنشطةتعرض ت
  السيولة.

ملخاطر. يشرف جملس إدارة الصندوق على مدير اب والتحكممسؤولية حتديد  الصندوقيتحمل مدير 
  الصندوق وهو مسؤول يف النهاية عن اإلدارة العامة للصندوق.

على أساس احلدود املوضوعة من قبل  يف املخاطر مت وضعها مبدئيًا لتنفذملراقبة والتحكم إن عملية ا
لشروط واألحكام اليت حتدد اسرتاتيجيات أعماله العامة، ابجملس إدارة الصندوق. لدى الصندوق وثيقة 

املخاطر العامة وهو ملزم ابختاذ إجراءات إلعادة التوازن  تهإدار فلسفة و  ودرجة املخاطر املسموح هبا
  فظة مبا يتماشى مع إرشادات االستثمار.للمح

خمتلفة لقياس وإدارة خمتلف أنواع املخاطر اليت يتعرض هلا؛ فيما يلي شرح  أساليبيستخدم الصندوق 
  ذه األساليب:هل
 خماطر السوق (أ)

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

 .السعر األخرى

 ةاألجنبي صرف العمالتخماطر  (1)
خماطر تذبذب قيمة التدفقات النقدية املستقبلية ألداة مالية  األجنبية العمالتخماطر صرف متثل 

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

لة والر األمريكي واملماثدمقومة بعمالت خليجية خمتلفة مرتبطة ابل صندوقات املالية للدإن مجيع املوجو 
والر دابل ينار الكوييت والذي هو غري مرتبط كالياً دابستثناء ال الرايل السعودي للعملة الرئيسية وهي

الوحدات نتيجة للتغري يف سعر الصرف  حامليإىل  العائدةعلى حقوق امللكية  التأثري إن ،األمريكي
وابلتايل ، مل يتم تقدمي أي . جوهريتغريات األخرى غري امل مجيعمع ثبات  2020يونيو  30يف كما 

   حتليل حلساسية العمالت األجنبية.
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 ةالعمول سعرخماطر  (2)
العمولة يف خماطر تقلب قيمة التدفقات النقدية املستقبلية لألداة املالية أو القيمة  سعرتتمثل خماطر 

  العادلة لألدوات املالية للقسيمة الثابتة بسبب التغريات يف معدالت عمولة السوق.
، مل يكن الصندوق معرًضا ملخاطر أسعار عمولة خاصة كبرية حيث أن األولية املركز املايليف اتريخ 

  ال حتمل عمولة. ومطلوابتهغالبية أصوله حتمل عمولة خاصة اثبتة 
 السعرخماطر  (3)

قيمة األدوات املالية للصندوق نتيجة للتغريات يف أسعار السوق بسبب  تقلبخماطر السعر خماطر متثل 
  .وسعر العمولةالعمالت األجنبية  صرف عوامل أخرى غري حركة أسعار

بشكل أساسي من عدم التأكد بشأن األسعار املستقبلية لألدوات املالية اليت  السعرتنشأ خماطر 
أسواق قيق حركة أسعار أدواته املالية املدرجة يف بشكل د الصندوقمیتلكها الصندوق. يراقب مدير 

. يدير الصندوق املخاطر من خالل تنويع حمفظته االستثمارية عن طريق االستثمار يف اخلليجيةاملال 
  .القطاعات الصناعيةخمتلف 

 :الصندوق االستثمارية الرتكيز اجلغرايف حملفظةتركيز  أدانهيوضح اجلدول 
 

 2020يونيو  30 اجلغرافيةاملنطقة 
 قيمة السوق  ٪ من إمجايل قيمة السوق 

 75,167  90 السوق السعودي
 8,460  10 السوق االمارايت 

 100  83,627 

( يونيو 30 )نتيجة للتغري يف القيمة العادلة لالستثمارات كما يف حقوق امللكيةإن التأثري على قيمة 
، مع بقاء مجيع يبسبب تغري حمتمل معقول يف مؤشرات حقوق امللكية على أساس تركيز الصناع

 املتغريات األخرى اثبتة كما يلي:
 2020يونيو  30 املنطقة اجلغرافية

 
 تغري حمتمل
  معقول ٪

التأثري على صايف 
 املوجوداتقيمة 

 3,758-/+  ٪5-/+ السوق السعودي
 423-/+  ٪5-/+ السوق االمارايت

   +/-4,181   
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 خماطر االئتمان )ب(
االئتمان خماطر تسبب أحد أطراف األداة املالية خبسارة مالية للطرف اآلخر من خالل  متثل خماطر

الستثماراته احملتفظ هبا ابلتكلفة املطفأة ئتمان االخاطر ملوق ديتعرض الصنالعجز عن تسوية التزام ما. 
    واألرصدة لدى البنوك.

مقابلة ذات مسعة جيدة. يسعى الصندوق تعىن سياسة الصندوق إببرام عقود االدوات املالية مع أطراف 
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

االئتمان املتوقعة، يتم االعرتاف خبسائر االئتمان قبل وقوع احلدث االئتماين.  مبوجب منوذج خسارة 
يتطلب منوذج االخنفاض يف القيمة معلومات مستقبلية يف الوقت املناسب لعكس خماطر االئتمان يف 

  حاالت التعرض بشكل دقيق.
، يتم تصنيف املوجودات 9ة رقم ومبوجب النهج العام لالخنفاض يف القيمة للمعيار الدويل للتقارير املالي

  املالية إىل ثالث مراحل. تشري كل مرحلة إىل اجلودة االئتمانية لكل أصل مايل.
املرحلة األوىل: وتشمل األدوات املالية اليت مل تتعرض لزايدة جوهرية يف خماطر االئتمان منذ االعرتاف 

 األعرتافير. ابلنسبة هلذه املوجودات، يتم األويل أو اليت لديها خماطر ائتمان منخفضة يف اتريخ التقر 
سائر االئتمان املتوقعة ملدة اثين عشر شهراً ويتم احتساب الربح بناًء على القيمة الدفرتية اإلمجالية خب

  لألصل )دون اخلصم مقابل خمصص االئتمان(.
ئتمان منذ االعرتاف املرحلة الثانية: وتشمل األدوات املالية اليت تعرضت لزايدة جوهرية يف خماطر اال

األويل )إال إن كانت خماطر االئتمان منخفضة يف اتريخ التقرير( وال يتوفر دليل موضوعي على 
االخنفاض يف القيمة. ابلنسبة هلذه املوجودات، يتم إثبات خسائر االئتمان املتوقعة على مدى عمر 

  ية لألصل.األصل ولكن يتم احتساب الربح بناًء على القيمة الدفرتية اإلمجال
املرحلة الثالثة: وتشمل األدوات املالية اليت يتوفر حياهلا دليل موضوعي على االخنفاض يف القيمة يف 

  اتريخ التقرير. ويف هذه املرحلة، هناك دائنون يعانون من االخنفاض يف القيمة )العجز(.
هو حتديد إذا ما كان  9املالية رقم  إن أهم عناصر اخلسارة االئتمانية املتوقعة يف املعيار الدويل للتقارير

هناك زايدة جوهرية يف املخاطر االئتمانية للتعرضات االئتمانية ملنشأة ما منذ االعرتاف األويل. يعد 
تقييم التدهور اجلوهري أساسياً يف أتسيس نقطة حتول بنی متطلب قياس املخصص القائم على اخلسارة 

   العمر. ىآلخر القائم على اخلسارة االئتمانية املتوقعة على مدشهرًا وا 12االئتمانية املتوقعة ملدة 
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وما فوق.  ب ب ب-لدى الصندوق سياسة لالستثمار مع األطراف املقابلة لديها تصنيف االئتماين 
ولياً يف املرحلة األوىل. إذا تراجع التصنيف االئتماين للطرف املقابل يف أي أمجيع االستثمارات تصنف 

، فإن ب ب الحق مبقدار درجتنی يف مقياس تصنيف فيتش ولكنه ال يزال أعلى من +باتريخ 
الصندوق خيفض تصنيف االستثمار مع هذا الطرف املقابل إىل املرحلة الثانية. يف حالة اخنفاض 

ب، فسيتم ختفيض تصنيف االستثمار مع ب ب -التصنيف االئتماين للطرف املقابل إىل أقل من 
  .ىل الدرجة الثالثةالطرف املقابل إ

  حدد الصندوق التعريف التايل للتخلف عن السداد:
 تعريف العجز:

أو  أصل املبلغسداد  عنعجز عندما يعجز الطرف املقابل حالة يعترب الصندوق أن األصل املايل يف 
  الربح.

 عن السداد: التخلفاحتمالية 
الدين، على الصندوق حتديد مصفوفة حتول سنوية من خالل املراجعة السنوية لالستثمارات يف أدوات 

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

  لتصنيفات االئتمانية اخلارجية لفتش.االئتمان للموجودات املالية ابستخدام ا
 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 عن السداد على خسائر الصندوق من احلساابت املتعثرة بعد 

تقدير اخلسارة  9للتقارير املالية رقم  بعنی االعتبار نسب االسرتداد. يتطلب أيضاً املعيار الدويل األخذ
الناجتة عن العجز عن السداد من خالل األخذ بعنی االعتبار التقييم املستقبلي للضماانت ابالعتماد 

داد مستقل عن تقييم على العوامل االقتصادية الكلية. إن حساب اخلسارة الناجتة عن العجز عن الس
  اجلودة االئتمانية ولذلك يطبق بشكل موحد على كافة املراحل.

ابلنسبة لتقدير اخلسارة الناجتة عن العجز عن السداد على حمافظ الصندوق غري املضمونة، حيسب 
الصندوق هذه اخلسارة على أساس 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 بعنی االعتبار التغريات املتوقعة يف التعرض بعد اتريخ التقييم. ويعد 

يتعلق مبوجودات املرحلة الثانية حيث قد تكون نقطة العجز بعد عدة سنوات يف ذلك مهمًا فيما 
   املستقبل.
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 معدل اخلصم
على مستوى تعاقدي. إن مل يكن حساب معدل الربح  الربح الفعليحبساب معدل  وقديقوم الصن

الفعلي )يف اتريخ التقرير( ذا جدوى، يقوم الصندوق ابستخدام الربح التعاقدي )يف اتريخ التقرير( 
 ألغراض اخلصم.

 
-، لدى الصندوق استثمارات ذات تصنيفات ائتمانية ترتاوح من +أ إىل 2020يونيو  30كما يف 

 ب ب ب.
 

، وابلتايل، خماطر جيدملبلغ يف البنك لدى بنك حسن السمعة، يتمتع بتصنيف ائتماين يتم االحتفاظ اب
 غري جوهري. خمصص اخلسارة االئتمانية ائتمانية منخفضة. لذلك،

 
 السيولة خماطر )ج(

توليد موارد نقدية كافية لتسوية التزاماته  ىالصندوق عل ةيف احتمال عدم قدر  السيولةمتثل خماطر 
 .جوهرايً مالئمة أو ال میكنه القيام بذلك اال بشروط غري ابلكامل يف وقت استحقاقها، 

 
يف كل يوم تقييم وعليه فإن تنص شروط وأحكام الصندوق على أن يتم االشرتاك واسرتداد الوحدات 

تعترب استثمارات  املي الوحدات يف أي وقت.يتعرض ملخاطر السيولة بشأن اسرتدادات حالصندوق، 
قام مدير الصندوق بوضع ها يف أي وقت. ومع ذلك، يتالصندوق أبهنا قابلة للتحقق ومیكن تصف

إرشادات سيولة للصندوق ويقوم مبراقبة متطلبات السيولة ابنتظام لضمان وجود أموال كافية للوفاء 
اجلديدة أو تصفية حمفظة االستثمار أو ابحلصول االشرتاكات أبي التزامات عند نشوئها، إما من خالل 

 .وقدللصن على متويل من األطراف ذوي العالقة
 

اإلدارة املستحقة واملصاريف األخرى بشكل  أبتعابدوق بتسوية مطلوابته املالية املتعلقة يقوم الصن
   ربع سنوي.
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  قائمة استحقاق املوجودات واملطلوابت املالية كما يلي:
 شهر 12أكثر من  شهرا 12-1من  شهر إىلأايم  7من  أايم 7أقل من  2020يونيو  30كما يف 

     موجودات مالية 
 - - - 14,116 نقد وما يعادله

 - 46,667 - - استثمارات حمتفظ هبا ابلتكلفة املطفأة
استثمارات حمتفظ هبا ابلقيمة العادلة 

 - - - 83,627 من خالل قائمة الدخل
 - - 9 - رابح مدينةأتوزيعات 

 97,743 9 46,667 - 

     مطلوابت مالية 
 - 205 - - مستحقةأتعاب إدارة 

 - 64 - - مستحقات ومطلوابت أخرى
 - - 269 - 

 - 46,398 9 97,743 فجوة السيولة
 
 إدارة خماطر رأس املال 3-2

الوحدات القابلة لالسرتداد. میكن أن تتغري  امليالعائدة حل حقوق امللكيةيف میثل رأس مال الصندوق 
يف كل يوم تقييم،  جوهريالوحدات القابلة لالسرتداد بشكل  حلامليالعائدة  حقوق امللكيةقيمة 

حيث خيضع الصندوق لالشرتاكات و االسرتدادات وفقاً لتقدير حاملي الوحدات يف كل يوم تقييم، 
يف  ،عند إدارة رأس املال ،الصندوق میثل هدفندوق. ابإلضافة إىل التغريات الناجتة عن أداء الص

الوحدات  امليحتقيق العوائد حلمن أجل  مستمرةكمنشأة   لبقاءاحلفاظ على قدرة الصندوق على ا
رأس املال لدعم تنمية أنشطة قوية لألصحاب املصاحل اآلخرين، وكذلك احلفاظ على قاعدة  واملنافع

 االستثمار للصندوق.
 

واالسرتدادات االشرتاكات مستوى  مراقبةوللحفاظ على هيكل رأس املال، تتمثل سياسة الصندوق يف 
اليت يدفعها  األرابح املتعلقة ابملوجودات اليت يتوقع أن يكون قادراً على تصفيتها وتعديل كمية توزيعات

مبراقبة رأس املال  وقالصنديقوم جملس إدارة الصندوق ومدير  الصندوق للوحدات القابلة لالسرتداد.
   الوحدات القابلة لالسرتداد. حامليالعائدة إىل  حقوق امللكيةعلى أساس قيمة 
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 تقدير القيمة العادلة -5
التزام يف معاملة اعتيادية بنی  سويةالقيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه لبيع أصل أو دفعه لت

املشاركنی يف السوق يف اتريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة إىل افرتاض أن املعاملة لبيع األصل 
 االلتزام يتم إما؛ تسويةأو 
 .يف السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام •
  زام.يف غياب السوق الرئيسي، يف السوق األكثر نفعاً للوصول لألصل أو االلت •

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

لنفس األداة أونفس األداة اليت متكن للمنشأة هي أسعار مدرجة يف أسواق نشطة  ول:ألااملستوى  •
 اتريخ القياس.الوصول إليها يف 

أو أساليب  متماثلةهي أسعار مدرجة يف أسواق نشطة للموجودات ومطلوابت  :الثايناملستوى  •
 التقييم األخرى اليت تستند عليها مجيع املدخالت اهلامة يف بياانت السوق اليت میكن مالحظتها.

ستند على بياانت أساليب التقييم اليت تكون مجيع املدخالت اهلامة فيها ال ت :الثالثستوى امل •
 السوق اليت میكن مالحظتها.

 
خمتلفة بشكل كبري عن قيمتها  قال تعترب القيمة العادلة للموجودات أو املطلوابت املالية للصندو 

  الدفرتية
)حسب  ومطلوابتهالصندوق  موجوداتحيلل اجلدول التايل ضمن التسلسل اهلرمي للقيمة العادلة 

 :2020يونيو  30املقاسة ابلقيمة العادلة يف و الفئة( 
 القيمة العادلة 
 اجملموع املستوى الثالث املستوى الثاين األولاملستوى  2020يونيو  30يف 

     موجودات مالية ال تقاس ابلقيمة العادلة
 14,116 14,116 - - نقد وما يعادله

 9 9 - - توزيعات ارابح مدينه
 46,667 - 46,667 - هبا ابلتكلفة املطفأةاستثمارات حمتفظ 

     موجودات مالية تقاس ابلقيمة العادلة
استثمارات حمتفظ هبا ابلقيمة العادلة من خالل 

 83,627 - - 83,627 قائمة الدخل
 83,627 46,667 14,125 144,419 

     مطلوابت مالية ال تقاس ابلقيمة العادلة
 205 205 - - أتعاب إدارة مستحقة

 64 64 - - مستحقات ومطلوابت أخرى
 - - 269 269 
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 معامالت وأرصدة مع أطراف ذوي عالقة -6
 ذويقة. تتم معامالت األطراف الالع ذويطراف يف سياق أنشطته العادية، يتعامل الصندوق مع األ

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

 حقوق ملكيةيف السنة من قيمة  ٪55,0مبعدل  بتحميل الصندوق رسوم إدارةيقوم مدير الصندوق 
 .شهريالصندوق واليت يتم احتساهبا يف كل يوم تقييم ويتم خصمها على أساس 

 :العالقة ذويحيتوي اجلدول التايل على تفاصيل املعامالت مع األطراف 
 

 2019نوفمرب  26للفرتة من  طبيعة املعاملة طبيعة العالقة الطرف ذو العالقة
 إىل)اتريخ بدء العمليات( 

 2020يونيو  30
 496 اتعاب إدارة مدير الصندوق شركة البالد لالستثمار

 68 احلفظ أتعاب أمنی الصندوق الرايض املالية
أعضاء جملس إدارة  جملس إدارة الصندوق

 الصندوق
أتعاب جملس إدارة 

 3 الصندوق

 التايل تفاصيل االرصدة مع االطراف ذوي العالقةيلخص اجلدول 

 الطرف ذو العالقة طبيعة الرصيد
 30كما يف 

 2020يونيو 
 139 بنك البالد احلساب اجلاري

 205 شركة البالد لالستثمار  اتعاب ادارة مستحقة
 13,977 امنی الصندوق -الرايض املالية  حساب االستثمار

 8 امنی الصندوق -املالية الرايض  حفظ مستحقة أتعاب
 3 أعضاء جملس إدارة الصندوق دائنةجملس إدارة  الصندوق  أتعاب

 
  آخر يوم للتقييم -7

 .2020يونيو  30 هو للفرتةخر يوم تقييم آ كانوفقاً لشروط وأحكام الصندوق،  
  



  صندوق إنسان االستثماري الوقفي
 األولية )غري مراجعة( إيضاحات حول القوائم املالية

  2020يونيو  30 إىل)اتريخ بدء العمليات(  2019نوفمرب  26للفرتة من 
 )مجيع املبالغ آبالف الرايالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك(

 

- 23 - 

  على الصندوق 19-آاثر كوفيد -8
، مع عدد كبري من احلاالت. أثرت اإلجراءات اليت 2020بسرعة يف عام  19-تطور جائحة كوفيد

اختذهتا احلكومة الحتواء الفريوس على النشاط االقتصادي. اختذ مدير الصندوق عدة إجراءات لرصد 
عمل السالمة والصحة للموظفنی )مثل التباعد االجتماعي وال إجراءات، مثل 19-وختفيف آاثر كوفيد

 من املنزل( وأتمنی توريد املواد الضرورية لعمليات الصناديق.

نظرًا ألن الصندوق يعمل يف سوق األسهم وسوق املال، فقد شهد مدير الصندوق اخنفاًضا يف مؤشر 
، على الرغم من حتسن الوضع مع ختفيف قيود التأكدتداول مع تفشي الوابء بسبب حالة عدم 

، ومع ذلك، فقد أدى االخنفاض إىل خسائر إعادة تقييم غري 2020نيو اإلغالق اعتبارًا من شهر يو 
. يواصل مدير الصندوق مراقبة الوضع املتطور بعناية واختاذ 2020يونيو  30حمققة للصندوق كما يف 

اإلجراءات املطلوبة. عالوة على ذلك، سيواصل الصندوق اتباع سياسات احلكومة ونصائحها ، 
ل قصارى جهده ملواصلة عمليات الصندوق أبفضل الطرق وأكثرها أمااًن وابلتوازي مع ذلك، سيبذ

  .دون تعريض صحة املوظفنی للخطر
 

  القوائم املالية األوليةاملوافقة على  -9
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