التقرير النصف سنوي المقدم إلى مالكي الوحدات لسنة 2222
صندوق البالد المتداول للصكوك السيادية السعودية
ج) مدير الصندوق
 )4اسم وعنوان مدير الصندوق:
شركة البالد لإلستثمار "البالد المالية"
 0412طريق الملك فهد الفرعي  -العليا
وحده رقم 22
الرياض 7324-42747
المملكة العربية السعودية.
هاتف 0224412222 :فاكس1211 212 44 )111+( :
موقع االنترنتwww.albilad-capital.com :

 )2اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن و /أو مستشار االستثمار (إن وجد):
ال يوجد

 )7مراجعة ألنشطة االستثمار خالل النصف األول من عام 2222
خالل الفترة الماضية تم االستثمار بشكل أساسي في الصكوك السيادية السعودية والمقيمة بالريال السعودي والمدرجة في السوق السعودية (تداول) ،والمجازة من قبل
الهيئة الشرعية لدى البالد المالية .

 )1تقرير عن أداء صندوق االستثمار خالل النصف األول من عام :2222
كان أداء الصندوق خالل الفترة أعلى من أداء المؤشر االرشادي حيث حقق الصندوق  -8.00%مقارنة بأداء المؤشر االرشادي البالغ .-1.22%

 )8تفاصيل أي تغيرات حدثت على شروط وأحكام الصندوق خالل النصف األول من عام :2222

•

تحديث الشروط واألحكام لتتماشى مع الئحة صناديق االستثمار المعدلة.

•

تغيير في عضوية مجلس إدارة الصندوق

•

تحديث الملخص المعلومات لمدير الصندوق

المقر الرئسي للبالد المالية:

لل

إدارة األصول

هاتف:

+966 11 2039888

فاكس:

+966 11 2039899

الموقع االلكترونيhttp://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement :

هاتف:

+966 8001160002

فاكس:

+966 11 2906299

ص.ب:

 412الرياض  ,44144المملكة العربية السعودية

إخالء المسؤولية
مؤشرا على األداء المستقبلي ،كما أن قيمة االستثمار في صندوق االستثمار
توضيح :نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس
ً
متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص .لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق ،نرجو االطالع على شروط و أحكام الصندوق.
جميع الحقوق محفوظة لشركة البالد لالستثمار  ،© 2022سجل تجاري رقم ,4242212101:تصريح هيئة السوق المالية رقم.20422-73:
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التقرير النصف سنوي المقدم إلى مالكي الوحدات لسنة 2222
صندوق البالد المتداول للصكوك السيادية السعودية
 ) 1أي معلومة أخرى من شانها أن تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافية بشأن أنشطة الصندوق خالل الفترة:
ال يوجد

 )3اذا كان صندوق االستثمار يستثمر بشكل كبير في صناديق استثمار أخرى ،يجب اإلفصاح عن نسبة رسوم اإلدارة المحتسبة على الصندوق نفسه
والصناديق التي يستثمر فيها الصندوق:
ال يوجد

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

 )1أي بيانات ومعلومات أخرى أوجبت الالئحة تضمينها بهذا التقرير:
ال يوجد

و ) القوائم

المالية:

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

للمزيد من المعلومات االتصال بـ:
إدارة األصول

هاتف:

+966 11 2039888

فاكس:

+966 11 2039899

الموقع االلكترونيhttp://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement :

المقر الرئسي للبالد المالية:
هاتف:

+966 8001160002

فاكس:

+966 11 2906299

ص.ب:

 412الرياض  ,44144المملكة العربية السعودية

إخالء المسؤولية
مؤشرا على األداء المستقبلي ،كما أن قيمة االستثمار في صندوق االستثمار
توضيح :نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس
ً
متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص .لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق ،نرجو االطالع على شروط و أحكام الصندوق.
جميع الحقوق محفوظة لشركة البالد لالستثمار  ،© 2022سجل تجاري رقم ,4242212101:تصريح هيئة السوق المالية رقم.20422-73:

2

صندوق البالد المتداول للصكوك السيادية السعودية
(صندوق استثماري مفتوح متداول مدار من قبل شركة البالد لالستثمار)
القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة)
وتقرير فحص المراجع المستقل إلى السادة حاملي الوحدات
ومدير الصندوق
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022

صندوق البالد المتداول للصكوك السيادية السعودية
القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022
الفهرس

صفحة

تقرير حول فحص القوائم المالية األولية الموجزة

1

قائمة المركز المالي األولية

2

قائمة الدخل الشامل األولية

3

قائمة التغيرات في حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات األولية

4

قائمة التدفقات النقدية األولية

5

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
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تقرير حول فحص القوائم المالية األولية الموجزة
إلى السادة حاملي الوحدات ومدير
صندوق البالد المتداول للصكوك السيادية السعودية
مقدمة
لقد فحصنا قائمة المركز المالي األولية المرفقة لصندوق البالد المتداول للصكوك السيادية السعودية ("الصندوق") كما في  30ي ونيو  2022والقوائم
األولية ذات الصلة للدخل الشامل ،والتغيرات في حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات والتدفقات النقدية لفترة الستة أشهر المنتهية في ذلك
التاريخ واإليضاحات التفسيرية األخرى .إن مدير الصندوق مسؤول عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية األولية الموجزة وفقاً لمعيار المحاسبة
الدولي رقم " - 34التقارير المالية " ،المعتمد في المملكة العربية السعودية .إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه القوائم المالية الموحدة األولية
الموجزة استناداً إلى فحصنا.
نطاق الفحص
لقد قمنا بإجراء فحصنا وفق ًا للمعيار الدولي الرتباطات الفحص رقم " ،2410فحص المعلومات المالية األولية المنفذ من قبل المراجع المستقل
للمنشأة" ،المعتمد في المملكة العربية السعودية .يتكون فحص المعلومات المالية األولية من توجيه استفسارات ،بشكل أساسي لألشخاص المسؤولين
عن األمور المالية والمحاسبية ،وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات فحص أخرى .تعد إجراءات الفحص أقل نطاقاً بشكل كبير من عملية المراجعة
التي يتم القيام بها وفقاً لمعايير المراجعة الدولية ،المعتمدة في المملكة العربية السعودية ،وعليه فإنها التمكننا من الحصول على تأكيد بأننا سنكون
ع لى علم بجميع األمور الهامة التي يمكن تحديدها خالل عملية المراجعة ،وبالتالي فإننا ال نبدي رأي مراجعة.
استنتاج
استناداً إلى فحصنا ،لم يلفت انتباهنا أي شي يجعلنا نعتقد أن القوائم المالية األولية الموجزة المرفقة لم يتم إعدادها ،من جميع النواحي الجوهرية ،وفقاً
لمعيار المحاسبة الدولي رقم  ،34المعتمد في المملكة العربية السعودية.
برايس وترهاوس كوبرز

مفضل عباس علي
ترخيص رقم 447
 24محرم 1444هـ
( 22أغسطس )2022

برايس وترهاوس كوبرز ،ترخيص رقم ، 25
برج المملكة ،ص .ب ، 8282 .الرياض  ، 11482المملكة العربية السعودية
هاتف ، +966 ) 11( 211- 4400 :فاكسwww.pwc.com/middle-east ،+966 ) 11( 211-0401 :

صندوق البالد المتداول للصكوك السيادية السعودية
قائمة المركز المالي األولية
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

إيضاح

الموجودات
نقد وما يماثله
استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
مبالغ مدفوعة مقدم اً وموجودات أخرى
مجموع الموجودات

كما في  30يونيو
2022
(غير مراجعة)

كما في  31ديسمبر
2021
(مراجعة)

4

736,148
128,532,048
23,105
129,291,301

1,084,606
172,513,097
7,766
173,605,469

4

11,255
69,201
80,456

16,745
81,518
98,263

حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات

129,210,845

173,507,206

الوحدات المصدرة

14,400,000

18,200,000

حقوق الملكية للوحدة الواحدة باللاير السعودي

8,9730

9,5334

المطلوبات
أتعاب إدارة مستحقة
مستحقات ومطلوبات أخرى
مجموع المطلوبات

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  9جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.

2

صندوق البالد المتداول للصكوك السيادية السعودية
قائمة الدخل الشامل األولية (غير مراجعة)
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
إيضاح لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2021
2022
(الخسارة)  /الدخل
إيرادات عمولة خاصة من استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
(خسارة)  /ربح غير محقق من استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
خسارة محققة من بيع استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
مجموع (الخسارة)  /الدخل
المصاريف
أتعاب إدارة
رسوم الحفظ
مصاريف أخرى
مجموع المصاريف

4
4

2,092,520
() 7,017,984
() 1,270,755
() 6,196,219

3,249,162
3,051,278
( ) 5,813,365
487,075

() 71,527
() 36,577
() 144,281
() 252,385

( ) 140,617
( ) 47,745
( ) 146,437
( ) 334,799

صافي (الخسارة)  /الدخل للفترة
الدخل الشامل اآلخر للفترة

() 6,448,604
-

152,276
-

مجموع (الخسارة)  /الدخل الشامل للفترة

() 6,448,604

152,276

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  9جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.

3

صندوق البالد المتداول للصكوك السيادية السعودية
قائمة التغيرات في حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات األولية (غير مراجعة)
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
إيضاح

حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات في بداية الفترة

لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2021
2022
173,507,206

166,705,305

التغيرات من العمليات
مجموع (الخسارة)  /الدخل الشامل للفترة

() 6,448,604

152,276

التغيرات من معامالت الوحدات
متحصالت من إصدار وحدات
مدفوعات مقابل استرداد الوحدات
صافي التغير من معامالت الوحدات

() 35,410,240
() 35,410,240

42,980,107
42,980,107

() 2,437,517

( ) 2,869,157

7

توزيعات أرباح مدفوعة

129,210,845

حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات في نهاية الفترة

206,968,531

تتلخص معامالت الوحدات بما يلي:
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2021
2022
18,200,000

16,600,000

الوحدات في بداية الفترة
الوحدات المصدرة
الوحدات المستردة

() 3,800,000

4,500,000
-

صافي التغير في الوحدات

() 3,800,000

4,500,000

الوحدات في نهاية الفترة

14,400,000

21,100,000

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  9جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.

4

صندوق البالد المتداول للصكوك السيادية السعودية
قائمة التدفقات النقدية األولية (غير مراجعة)
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
إيضاح
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
صافي (الخسارة) /الدخل للفترة
تعديالت لـ:
خسارة ( /ربح) غير محقق من استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة
الدخل
إيرادات عمولة خاصة من استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
(صكوك)

لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2021
2022
() 6,448,604

152,276

7,017,984

( ) 3,051,278

() 2,092,520
() 1,523,140

( ) 3,249,162
( ) 6,148,164

صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
مبالغ مدفوعة مقدم اً وموجودات أخرى
أتعاب إدارة مستحقة
مستحقات ومطلوبات أخرى
النقد الناتج ( /المستخدم في) العمليات

36,613,025
() 15,339
47,300
() 65,107
36,579,879

( ) 37,467,455
( ) 14,488
164,220
27,474
( ) 37,290,249

أرباح مستلمة من االستثمار في الصكوك
صافي النقد الناتج من ( /المستخدم في) األنشطة التشغيلية

2,442,560
37,499,299

3,538,352
( ) 39,900,061

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
متحصالت من إصدار وحدات
مدفوعات مقابل وحدات مستردة
توزيعات أرباح مدفوعة
صافي النقد (المستخدم في)  /الناتج من األنشطة التمويلية

() 35,410,240
() 2,437,517
() 37,847,757

42,980,107
( ) 2,869,157
40,110,950

7

صافي التغير في النقد وما يماثله
نقد وما يماثله في بداية الفترة
نقد وما يماثله في نهاية الفترة
تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  9جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.

5

() 348,458
1,084,606

193,535
262,913

736,148

456,448

صندوق البالد المتداول للصكوك السيادية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
1

الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية

صندوق البالد المتداول للصكوك السيادية السعودية ("الصندوق") هو صندوق استثماري مفتوح متداول ،تديره شركة البالد لالستثمار ("مدير الصندوق") ،وهي
شركة تابعة لبنك البالد ("البنك") لصالح حاملي وحدات الصندوق ("حاملي الوحدات") .يهدف الصندوق إلى محاولة محاكاة أداء مؤشر الصكوك السيادية للتصنيف
المثالي لصندوق البالد ،والذي يتضمن صكوكً ا مقومة باللاير السعودي مدرجة في السوق المالية السعودية الرئيسية (تداول) ذات فترة استحقاق  3أشهر أو أكثر.
يسعى الصندوق إلى توزيع أرباح شهرية على حاملي الوحدات.
وعند التعامل مع حاملي الوحدات ،يعتبر مدير الصندوق أن الصندوق بمثابة وحدة محاسبية مستقلة ،وعليه يقوم مدير الصندوق بإعداد قوائم مالية منفصلة للصندوق.
إضافة لذلك ،يعتبر حاملي الوحدات مالك اً مستف يدين لموجودات الصندوق.
شركة الرياض المالية هي أمين الحفظ ("أمين الحفظ") للصندوق.
في أغسطس  ، 2019وافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة البالد لالستثمار عرض وتسجيل وحدات "صندوق البالد المتداول للصكوك السيادية السعودية"
في تداول كصندوق متداول في السوق المالية .بدأ الصندوق التداول في السوق السعودية كصندوق متداول في  22جمادى اآلخرة 1441هـ (الموافق  17فبراير
 ، 2020بالرمز .) 9403
يخضع الصندوق ل الئحة صناديق االستثمار ("الالئحة") الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ  3ذي الحجة 1427هـ (الموافق  24ديسمبر  ) 2006وتعديالتها
بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة في  12رجب 1442هـ (الموافق  24فبراير .) 2021
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عمليات السوق الرئيسية (إصدار واسترداد الوحدات)

يتم تنفيذ عمليات السوق الرئيسية من قبل مدير الصندوق وصانع السوق المعتمد فقط .تتم أنشطة اإلصدار واالسترداد على أساس مجموعات وحدات الصناديق
المتداولة في السوق المالية (بالنسبة للصندوق ،المجموعة الواحدة تساوي  100,000وحدة في الصندوق المتداول في السوق المالية) ،يشار إليها بإصدار واسترداد
الوحدات على التوالي .تتم عملية إصدار واسترداد وحدات الصندوق المتداول في السوق المالية على أساس عيني حيث يقوم مدير الصندوق وصانع السوق بتبادل
وحدات الصندوق المتداول في السوق المالية وسلة الموجودات (الصكوك) من خالل أمين الحفظ ،لغرض إصدار واسترداد وحدات الصندوق المتداو ل في السوق
المالية .يتم فيما بعد طرح الوحدات المصدرة بحرية في تداول للتداول العام.
2

أسس اإلعداد

أعدت القوائم المالية األولية الموجزة للصندوق طبق اً للمعيار الدولي رقم " 34التقارير المالية األولية" على النحو المعتمد في المملكة العربية السعودية .ينبغي قراءة
هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة جنب اً إلى جنب مع القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2021
تم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة وفقً ا لمبدأ التكلفة التاريخية ،باستثناء إعادة تقييم االستثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.
تتوافق السياسات والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الرئيسية المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة مع تلك الخاصة بالسنة المالية
السابقة ،أي  31ديسمبر  ، 2021باستثناء ما هو مبين في اإليضاح رقم  3أدناه.
ليس للصندوق دورة تشغيلية يمكن تعريفها بوضوح ولذلك ال يتم عرض الموجودات والمطلوبات المتداولة وغير المتداولة بشكل منفصل في قائمة المركز المالي
األولية .وبدالً من ذلك ،يتم عرض الموجودات والمطلوبات حسب ترتيب السيولة.
بإمكان الصندوق استرداد أو تسوية كافة الموجودات والمطلوبات خالل  12شهراً من تاريخ التقرير.
يتطلب إعداد هذه القوائم المالية األولية ال موجزة أن تقوم اإلدارة بإبداء آرائها وتقديراتها وافتراضاتها التي تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المسجلة
للموجودات والمطلوبات والدخل والمصاريف .وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات .يتم فحص التقديرات واالفتراضات األساسية بشكل مستمر .يتم إثبات
مراجعة التقديرات المحاسبية في السنة التي يتم مراجعة التقديرات فيها وفي أي سنوات مستقبلية تتأثر بها .ليس هناك أي مجاالت لألحكا م الجوهرية أو االفتراضات
الهامة المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة.
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3

المعايير الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل الصندوق

تتوافق السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية األولية الموجزة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية للصندوق للسنة المنتهية في  31ديسمبر
 ، 2021باستثناء تطبيق المعايير الجديدة التي تسري اعتباراً من  1يناير  . 2022لم يطبق الصندوق مبكرًا أية معايير أو تفسيرات أو تعديالت قد تم إصدارها ولم
تصبح سارية بعد .يتم تطبيق العديد من التعديالت ألول مرة اعتباراً من  ، 2022ولكن ليس لها أثر على القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة للصندوق.
•
•

•
•

تحدد التعديالت على معيار المحاسبية الدولي رقم " - 37المخصصات والمطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة" التكاليف التي يدرجها الصندوق عند
تقييم ما إذا كان العقد مسبب اً للخسارة.
تحظر التعد يالت على معيار المحاسبة الدولي رقم " - 16ممتلكات ومصنع ومعدات" الصندوق من أن يقتطع من تكلفة الممتلكات والمصنع والمعدات المبالغ
المستلمة من بيع البنود المنتجة أثناء قيام الصندوق بإعداد األصل لالستخدام على الوجه المقصود منه .بدالً من ذلك ،سوف يقوم الصندوق بإ ثبات متحصالت
البيع هذه والتكلفة ذات العالقة في قائمة الدخل.
تُحدِّث التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم " ، 3تجميع المنشآت" مرجعً ا في المعيار الدولي للتقرير المالي  3لإلطار المفاهيمي للتقرير المالي
دون تغيير متطلبات المحاسبة لتجميع المنشآت.
تُدخ ل التحسينات السنوية تعديالت طفيفة على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم " ، 1تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي للمرة األولى" ،والمعيار الدولي
للتقرير المالي رقم " ، 9األدوات المالية" ،ومعيار المحاسبة الدولي رقم " ، 41الزراعة" واألمثلة التوضيحية المصاحبة للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ، 16
"عقود اإليجار".

معايير جديدة لم تطبق بعد
فيما يلي قائمة المعايير والتفسيرات الصادرة التي يتوقع الصندوق بشكل معقول تطبيقها في المستقبل .ويعتزم الصندوق تطبيق هذه المعاي ير عندما تصبح سارية
المفعول.
المعيار  /التفسير

الوصف

ساري المفعول للفترات التي تبدأ في
أو بعد

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 1

تصنيف المطلوبات إلى متداولة أو غير متداولة

 1يناير 2024

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 1
وبيان الممارسة رقم  2في ضوء المعايير
الدولية للتقرير المالي

اإلفصاح عن السياسات المحاسبية

 1يناير 2023

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 8

تعريف التقديرات المحاسبية

 1يناير 2023

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 12

ضريبة مؤجلة متعلقة بالموجودات والمطلوبات الناشئة من معاملة واحدة

 1يناير 2023

4

معامالت وأرصدة مع أطراف ذوي عالقة

تتكون األطراف ذات العالقة من مدير الصندوق وأمين الحفظ والصناديق األخرى التي يديرها مدير الصندوق وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة وأي
شركات تخضع للسيطرة المباشرة أو غير المباشرة لحاملي الوحدات أو التي يمارسون عليها نفوذاً جوهري اً ("شركة شقيقة") .يبرم الصندوق معامالت في سياق
األعمال االعتيادية مع هذه األطراف ذوي العالقة بأسعار وشروط يتم االتفاق عليها بين األطراف.

أتعاب اإلدارة والمصاريف األخرى
بالنسبة لخدمات اإلدارة ،يدفع الصندوق  ٪0,3كمجموع مصاريف؛ يُدفع منها أتعاب إدارة كبند متبقي بعد اقتطاع جميع المصاريف األخرى للصندوق من قيمة
حقوق الملكية في كل يوم تقييم لقيمة حقوق ملكية الصندوق.
كما يسترد مدير الصندوق بعض المصاريف التي تكبدها نيابة عن الصندوق ضمن الحدود المذكورة في شروط وأحكام الصندوق.

معامالت مع األطراف ذوي العالقة
يقوم الصندوق من خالل دورة أعماله االعتيادية بالتعامل مع أطراف ذوي عالقة .وتكون المعامالت مع األطراف ذوي العالقة وفق اً لشروط وأحكام الصندوق .ويتم
اعتماد جميع معامالت األطراف ذوي العالقة من قبل مجلس إدارة الصندوق.
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معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة (تتمة)

يلخص الجدول التالي تفاصيل المعامالت مع األطراف ذات العالقة:

طرف ذو عالقة

طبيعة العالقة

طبيعة المعاملة

شركة البالد لالستثمار
شركة الرياض المالية

مدير الصندوق
أمين الحفظ للصندوق

مجلس إدارة الصندوق

أعضاء مجلس إدارة الصندوق

أتعاب إدارة
رسوم الحفظ
أتعاب مجلس إدارة
الصندوق

لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2021
2022
(غير مراجعة)
(غير مراجعة)
71,527
36,577

140,617
47,745

1,984

1,995

يلخص الجدول التالي تفاصيل األرصدة مع األطراف ذات العالقة:

طبيعة الرصيد

طرف ذو عالقة

نقد وما يماثله
أتعاب الحفظ مستحقة الدفع
أتعاب إدارة مستحقة

شركة الرياض المالية  -أمين الحفظ للصندوق
شركة الرياض المالية  -أمين الحفظ للصندوق
شركة البالد لالستثمار  -مدير الصندوق
أعضاء مجلس إدارة الصندوق

أتعاب مجلس إدارة الصندوق مستحقة الدفع
5

كما في  30يونيو
2022
(غير مراجعة)
736,148
11,255
1,984

كما في  31ديسمبر
2021
(مراجعة)
1,084,606
7,516
16,745
4,000

القيم العادلة لألدوات المالية

إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه من بيع أصل أو يتم دفعه لتحويل التزام في معاملة نظامية بين أطراف مشاركين في السوق وذلك في تاريخ القياس.
ويستند قياس القيمة العادلة على افتراض بأن عملية بيع األصل أو تحويل االلتزام تمت إما:
-

في السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام ،أو
في غياب سوق رئيسية ،في أكثر األسواق فائدة بالنسبة لألصل أو االلتزام ،أو

يجب أن تكون السوق الرئيسية أو السوق األكثر أفضلية متاحة للشركة.
تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة
يستخدم الصندوق التسلسل الهرمي التالي لتحديد واالفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية:
المستوى األول  :هي أسعار معلنة في أسواق نشطة للموجودات أو المطلوبات المشابهة التي تستطيع المنشأة الوصول إليها بتاريخ القياس.
المستوى الثاني :األسعار المتداولة في األسواق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو طرق تقييم أخرى يتم تحديد كافة مدخالتها الهامة وفق ب يانات يمكن
رصدها في السوق.
المستوى الثالث  :طرق تقييم ال تستند أي من مدخالتها الجوهرية على بيانات يمكن رصدها في السوق.
يتم قياس النقد وما يماثله والمطلوبات المالية للصندوق بالتكلفة المطفأة .يقيس الصندوق استثماره في الصكوك السيادية السعودية بالق يمة العادلة من خالل قائمة
الدخل .ال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية التي ال يتم قياسها بالقيمة ال عادلة في هذه القوائم المالية األولية الموجزة بشكل جوهري عن القيم الدفترية المدرجة في
القوائم المالية األولية الموجزة.
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القيم العادلة لألدوات المالية (تتمة)

في  30يونيو 2022

القيمة الدفترية

المستوى األول

القيمة العادلة
المستوى الثالث المجموع
المستوى الثاني

موجودات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة
نقد وما يماثله
موجودات أخرى

736,148
1,202
737,350

-

-

736,148
1,202
737,350

736,148
1,202
737,350

موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة
استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل
قائمة الدخل

128,532,048
128,532,048

-

128,532,048
128,532,048

-

128,532,048
128,532,048

أتعاب إدارة مستحقة
مستحقات ومطلوبات أخرى

11,255
52,790
64,045

-

-

11,255
52,790
64,045

11,255
52,790
64,045

في  31ديسمبر 2021

القيمة الدفترية

مطلوبات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة

المستوى األول

القيمة العادلة
المستوى الثالث المجموع
المستوى الثاني

موجودات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة
نقد وما يماثله

1,084,606
1,084,606

-

-

1,084,606
1,084,606

1,084,606
1,084,606

موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة
استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل
قائمة الدخل

172,513,097
172,513,097

-

172,513,097
172,513,097

-

172,513,097
172,513,097

16,745
65,455
82,200

-

-

16,745
65,455
82,200

16,745
65,455
82,200

مطلوبات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة
أتعاب إدارة مستحقة
مستحقات ومطلوبات أخرى

تتكون األدوات المالية ضمن المستوى الثاني من استثمارات في صكوك حكومية سعودية يتم تقييمها بالقيمة العادلة باستخدام السعر المدرج في السوق المالية
السعودية.
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إدارة المخاطر المالية

1- 6

عوامل المخاطر المالية

تتمثل أهداف الصندوق في الحفاظ على قدرة الصندوق على االستمرار في أعماله حتى يتمكن من االستمرار في تحقيق أكبر قدر من العوائد لحاملي الوحدات
ولضمان السالمة المعقولة لحاملي الوحدات.
إن أنشطة الصندوق تعرضه لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية :مخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة.
يتحمل مدير الصندوق مسؤو لية تحديد ومراقبة المخاطر .يشرف مجلس إدارة الصندوق على مدير الصندوق وهو مسؤول في النهاية عن اإلدارة العامة للصندوق.
يتم تحديد مخاطر المراقبة والتحكم في المقام األول على أساس الحدود الموضوعة من قبل مجلس إدارة الصندوق .لدى الصندوق وثيقة الشروط واألحكام الت ي تحدد
استراتيجيات أعماله العامة ،وتعرضه للمخاطر وإدارة المخاطر العامة وهو ملزم باتخاذ إجراءات إلعادة التوازن للمحفظة بما يتماشى مع إرشادات االستثمار.
يستخدم الصندوق أساليب مختلفة لقياس وإدارة مختلف أنواع المخاطر التي يتعرض لها؛ فيما يلي شرح هذه األساليب:

(أ)

مخاطر السوق

تمثل مخاطر السوق مخاطر تعرض القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية للتقلبات نتيجة التغيرات في أسعار السوق .تتكون مخاطر السوق من
ثالثة أنواع من المخاطر :مخاطر العملة ومخاطر سعر الفائدة ومخاطر األسعار.
() 1

مخاطر صرف العمالت األجنبية

مخاطر صرف العمالت األجنبية هي مخاطر تذبذب قيمة التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية وتنشأ هذه
المخاطر عن األدوات المالية المقومة بعمالت أجنبية.
جميع معامالت وأرصدة الصندوق باللاير السعودي ،وبالتالي فإن الصندوق غير معرض لمخاطر صرف العمالت األجنبية.
() 2

مخاطر أسعار العمولة

تمثل مخاطر سعر العمولة مخاطر تعرض قيمة التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية أو القيم العادلة لألدوات المالية ذات السندات الثابتة للتقلبات نتيجة التغيرات
في معد الت العمولة السوقية .يمتلك الصندوق جميع استثماراته في صكوك الحكومة السعودية بسعر ثابت ،وبالتالي فإن الصندوق غير معرض لمخاطر سعر
العمولة.
() 3

مخاطر األسعار

مخاطر األسعار هي مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية للصندوق نتيجة للتغيرات في أسعار السوق بسبب عوامل أخرى غير حركة أسعار العمالت األجنبية
والعموالت.
تنشأ مخاطر األسعار بشكل أساسي من عدم التأكد بشأن األسعار المستقبلية لألدوات المالية التي يحتفظ بها الصندوق .يراقب مدير الصندوق عن كثب حركة أسعار
أدواته المالية المدرجة في السوق المالية السعودية.
يتعر ض الصندوق لمخاطر األسعار على استثماراته في الصكوك .إذا تم تغيير سعر الصكوك في تداول بمقدار  ،٪ 0,5 +مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة،
قد يكون دخل الفترة أعلى  /أقل بمبلغ  642,660 +لاير سعودي.

(ب)

مخاطر االئتمان

إن مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم مقدرة طرف ألداة مالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية .في الوقت الحالي ،ال يتعرض
الصندوق ألي مخاطر ائتمانية جوهرية وتركيز مخاطر االئتمان بخالف الصكوك الحكومية .يتم االحتفاظ باألرصدة البنكية لدى بنك يتمتع بتصنيف ائتماني جيد.
تم أ خذ الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة في االعتبار للخسائر االئتمانية المتوقعة كما في  30يونيو  .2022ومع ذلك ،كان أثر الخسائر االئتمانية المتوقعة
على هذه الموجودات غير جوهري حيث أن النقد وما يماثله محتفظ به لدى البنك وأمين الحفظ اللذين يتمتعان بتصني فات ائتمانية جيدة .ليس هناك سوابق تاريخية
للتخلف عن السداد السترداد هذه األرصدة.
الصندوق لديه استثمار في الصكوك السيادية السعودية المدرجة .ونظرًا ألن مصدر هذه الصكوك هو الحكومة السعودية ،فإن الصندوق غير مع ِّرض لمخاطر
ائتمانية جوهرية ،وبالتالي ال يتم تسجيل خسارة ائتمانية متوقعة في هذه القوائم المالية األولية الموجزة.
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صندوق البالد المتداول للصكوك السيادية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
6

إدارة المخاطر المالية (تتمة)

1- 6

عوامل المخاطر المالية (تتمة)

(ج)

مخاطر السيولة

وتتمثل مخاطر السيولة في احتمال عدم قدره الصندوق على توليد موارد نقدية كافية لتسوية التزاماته بالكامل في وقت استحقاقها ،أو ال يمكنه القيام بذلك إال بشروط
غير مجدية جوهريًا.
تنص شروط وأحكام الصندوق على االكتتاب في الوحدات واستردادها في كل يوم تقييم ولذلك فهي معرضة لمخاطر السيولة المتعلقة باستيفاء عمليات االسترداد
في أي وقت .وتعد األوراق المالية للصندوق قابلة للتحقق بسهولة ويمكن تصفيتها في أي وقت .ورغم ذلك ،قام مدير الصندوق بوضع إرشادات السيولة الخاصة
بالصندوق ويقوم بمراقبة متطلبات السيولة بانتظام لضمان وجود أموال كافية للوفاء بأي التزامات عند نشوئها ،إما من خالل االكتتابات الجديدة أو تصفية محفظة
االستثمار أو بالحصول على تمويل من األطراف ذوي العالقة.
يقوم الصندوق بتسوية المطلوب ات المالية المتعلقة بأتعاب اإلدارة المستحقة والمصاريف األخرى على أساس ربع سنوي.
يقوم مدير الصندوق بمراقبة متطلبات السيولة من خالل التأكد من توفر األموال الكافية للوفاء بأي ارتباطات عند نشوئها إما من خالل الحصول على قرض من
طرف ذي عالقة أو تصفية استثماراته.
يوضح الجدول التالي توقعات مدير الصندوق بشأن توقيت تسوية المطلوبات المالية:
كما في  30يونيو 2022
موجودات مالية
نقد وما يماثله
استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل
موجودات أخرى

مطلوبات مالية
أتعاب إدارة مستحقة
مستحقات ومطلوبات أخرى
فجوة السيولة

أقل من  7أيام

 7أيام إلى شهر

شهر إلى  12شهراً

أكثر من 12
شهراً

المجموع

736,148
-

-

-

-

736,148

736,148

1,317,450
1,317,450

127,214,598
1,202
127,215,800

-

128,532,048
1,202
129,269,398

736,148

1,317,450

11,255
52,790
64,045
127,215,800

-

11,255
52,790
64,045
129,269,398

أقل من  7أيام

 7أيام إلى شهر

شهر إلى  12شهراً

أكثر من 12
شهراً

المجموع

1,084,606
-

-

-

-

1,084,606

1,084,606

1,667,489
1,667,489

170,845,608
170,845,608

-

172,513,097
173,597,703

1,084,606

1,667,489

16,745
65,455
82,200
170,763,408

-

16,745
65,455
82,200
170,763,408

كما في  31ديسمبر 2021
موجودات مالية
نقد وما يماثله
استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل

مطلوبات مالية
أتعاب إدارة مستحقة
مستحقات ومطلوبات أخرى
فجوة السيولة
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صندوق البالد المتداول للصكوك السيادية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
7

توزيعات أرباح

خالل الفترة ،قام الصندوق بتوزيع األرباح التالية على حاملي الوحدات:
تاريخ التوزيع
 17يناير 2022
 13فبراير 2022
 14مارس 2022
 21أبريل 2022
 23مايو 2022

8

وحدات قائمة
18,200,000
17,400,000
17,000,000
15,800,000
14,800,000

توزيعات األرباح للوحدة الواحدة

أرباح موزعة

0,0054
0,0533
0,0219
0,0301
0,0382

98,826
926,739
371,841
475,113
564,998
2,437,517

آخر يوم للتقييم

كان آخر يوم للتقييم بغرض إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة هو  30يونيو  31( 2022ديسمبر .) 2021
9

اعتماد القوائم المالية األولية الموجزة

تمت الموافقة على هذه القوائم المالية األولية الموجزة من قبل مجلس إدارة الصندوق بتاريخ  23محرم 1444هـ ( 21أغسطس .) 2022
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