
 

 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 اتفاقية الصندوق.

   .00400-73, ترخيص هيئة السوق المالية رقم:4040410101، سجل تجاري رقم:2022 ©جميع الحقوق محفوظة لشركة البالد لالستثمار 

 

 صندوق البالد لألسهم الخليجية للدخل

 4044التقرير النصف سنوي المقدم إلى مالكي الوحدات لسنة 

 :المقر الرئسي للبالد المالية للمزيد من المعلومات االتصال بـ:

   8001160002 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:   

 

 ( مدير الصندوقج

 ( اسم وعنوان مدير الصندوق:4

 شركة البالد لإلستثمار "البالد المالية"

 العليا -طريق الملك فهد الفرعي  0414

 44وحده رقم 

  7304-44747الرياض  

 المملكة العربية السعودية.

 1411 410 44( 111فاكس: )+ 0004410004هاتف: 

 www.albilad-capital.comموقع االنترنت:  

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

 ال يوجد 

 4044خالل النصف األول من عام ( مراجعة ألنشطة االستثمار 7

 تم االستثمار في الشركات المتوافقة مع المعايير الشرعية للبالد المالية ,والمتماشية مع أهداف الصندوق من خالل التركيز على الشركات 4044خالل النصف األول من عام 

ستثمار في االكـتـتـابـات اال ذات العوائد التي تحقق التوزيعات المناسبة للعمالء في االسواق الخليجية وخصوصا في السوق السعودي واالماراتي والكويتي والعماني وتم

 االولية في الصندوق.

 :4044خالل النصف األول من عام ( تقرير عن أداء صندوق االستثمار 1

 . -4.43مقارنة بأداء المؤشر االسترشادي البالغ % 4.03تفوق أداء الصندوق خالل الفترة على أداء المؤشر االسترشادي  حيث حقق الصندوق %

 :4044شروط وأحكام  الصندوق خالل النصف األول من عام ( تفاصيل أي تغيرات حدثت على 5

 تحديث الشروط واألحكام حتى يتماشى مع الئحة صناديق االستثمار المعدلة. •

 تغيير في عضوية مجلس إدارة الصندوق  •

 تحديث الملخص المعلومات  لمدير الصندوق •

 

 

 

 

 

 

 

http://www.twitter.com/AlbiladCapital
https://www.youtube.com/channel/UC4_HMjXlQpVHOzx0ZTEt15A
https://www.linkedin.com/company/albilad-capital
https://plus.google.com/b/106565436579351885989/106565436579351885989/about
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 ( أي معلومة أخرى من شانها أن تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافية بشأن أنشطة الصندوق خالل الفترة:1 

 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:

 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

 ال يوجد

 

 :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  
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  صندوق البالد لألسهم الخليجية للدخل 
 )صندوق مشاركة مفتوح مدار من قبل

(شركة البالد لالستثمار

القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(
 وتقرير فحص المراجع المستقل إلى 

   حاملي الوحدات ومدير الصندوق 

2022يونيو   30المنتهية في لفترة الستة أشهر 



صندوق البالد لألسهم الخليجية للدخل 

مفتوح مدار من قبل شركة البالد لالستثمار( مشاركة)صندوق 
 القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(

2022يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

صفحة الفهرس 

1حول فحص القوائم المالية األولية الموجزةتقرير 

2قائمة المركز المالي األولية 

3قائمة الدخل الشامل األولية 

4األولية  قائمة التغيرات في حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات

5قائمة التدفقات النقدية األولية 

11 - 6األولية الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية 



،25برايس وترهاوس كوبرز، ترخيص رقم 
، المملكة العربية السعودية11482، الرياض 8282برج المملكة، ص. ب. 

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

تقرير حول فحص القوائم المالية األولية الموجزة

  إلى السادة حاملي الوحدات ومدير
 صندوق البالد لألسهم الخليجية للدخل

 مقدمة 
والقوائم األولية    2022  و يوني  30)"الصندوق"( كما في    صندوق البالد لألسهم الخليجية للدخللقد فحصنا قائمة المركز المالي األولية المرفقة  

التاريخ    ذلكذات الصلة للدخل الشامل، والتغيرات في حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات والتدفقات النقدية لفترة الستة أشهر المنتهية في  
قاً لمعيار المحاسبة الدولي  األولية الموجزة وف  ةيواإليضاحات التفسيرية األخرى. إن مدير الصندوق مسؤول عن إعداد وعرض هذه القوائم المال 

الموحدة األولية    ةيال"، المعتمد في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه القوائم المةي"التقارير المال -  34رقم  
 الموجزة استناداً إلى فحصنا. 

 نطاق الفحص 
األولية المنفذ من قبل المراجع المستقل    ةي، "فحص المعلومات المال2410الرتباطات الفحص رقم  لقد قمنا بإجراء فحصنا وفقاً للمعيار الدولي  

المال المعلومات  فحص  يتكون  السعودية.  العربية  المملكة  في  المعتمد  لألشخاص    ةيللمنشأة"،  أساسي  بشكل  استفسارات،  توجيه  من  األولية 
إجراءات تحليلية وإجراءات فحص أخرى. تعد إجراءات الفحص أقل نطاقاً بشكل كبير من  والمحاسبية، وتطبيق   ةي عن األمور المال ؤولينالمس

على المراجعة الدولية، المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وعليه فإنها التمكننا من الحصول    رييعملية المراجعة التي يتم القيام بها وفقاً لمعا
 تحديدها خالل عملية المراجعة، وبالتالي فإننا ال نبدي رأي مراجعة. مكنيالهامة التي تأكيد بأننا سنكون على علم بجميع األمور 

 استنتاج
األولية الموجزة المرفقة لم يتم إعدادها، من جميع النواحي الجوهرية،    ةيانتباهنا أي شي يجعلنا نعتقد أن القوائم المال   لفتي استناداً إلى فحصنا، لم  

 ، المعتمد في المملكة العربية السعودية. 34ولي رقم وفقاً لمعيار المحاسبة الد

برايس وترهاوس كوبرز

مفضل عباس علي 
447ترخيص رقم 

هـ1444محرم  24  
(2022أغسطس  22)
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 صندوق البالد لألسهم الخليجية للدخل 
 قائمة المركز المالي األولية 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
 

 إيضاح 

 كما في
يونيو  30  

2022 
مراجعة( )غير   

 كما في
ديسمبر  31  

2021 
 )مراجعة( 

    الموجودات

 612 448  نقد وما يماثله

 7,809 7,507  استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

 67 -  ذمم مدينة مقابل بيع استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

 - 4  توزيعات أرباح مدينة

 8,488 7,959  مجموع الموجودات 

    

    المطلوبات 

 20 15 6 أتعاب إدارة مستحقة 

 60 48  مستحقات ومطلوبات أخرى 

 80 63  مجموع المطلوبات 

    

 8,408 7,896  حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات 

    

 7,293 6,767  وحدات مصدرة باآلالف 

    

 1.1529 1.1668  للوحدة الواحدة باللاير السعوديحقوق الملكية 

 
 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.  11إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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 صندوق البالد لألسهم الخليجية للدخل 
 الشامل األولية )غير مراجعة( قائمة الدخل 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
 

 إيضاح 
 لفترة الستة أشهر

 يونيو  30المنتهية في 

  2022 2021 

    الدخل

 388 157  إيرادات توزيعات أرباح، بالصافي 
استثمارات محتفظ بها بالقيمة )خسارة( / ربح غير محقق في القيمة العادلة من إعادة قياس 

 672 (434)  العادلة من خالل قائمة الدخل، بالصافي

 1,759 784  ربح محقق من بيع استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل، بالصافي

 ( 20) (33)  صافي خسارة صرف عمالت أجنبية

 2,799 474  مجموع الدخل 

    

    المصاريف

 ( 154) (88) 6 أتعاب إدارة 

 ( 83) (72)  مصاريف أخرى 

 ( 237) (160)  مجموع المصاريف

    

 2,562 314  صافي الدخل للفترة

 - -  الدخل الشامل اآلخر للفترة 

    

 2,562 314  مجموع الدخل الشامل للفترة

 
 القوائم المالية األولية الموجزة. جزءاً ال يتجزأ من هذه   11إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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 صندوق البالد لألسهم الخليجية للدخل 
 )غير مراجعة(األولية قائمة التغيرات في حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات 
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 

 إيضاح 
 لفترة الستة أشهر

 يونيو  30المنتهية في 

  2022 2021 

    

 14,691 8,408  حقوق الملكية في بداية الفترة

    

 2,562 314  مجموع الدخل الشامل للفترة 

    

    التغيرات من معامالت الوحدات 

 95 222  متحصالت من إصدار وحدات 

 ( 3,846) (897)  مدفوعات مقابل استردادات الوحدات 

  (675) (3,751 ) 

    

 ( 414) (151) 9 توزيعات أرباح

    

 13,088 7,896  حقوق الملكية في نهاية الفترة 

 

 

 لفترة الستة أشهر
 يونيو  30المنتهية في 

 2022 2021 

 وحدات 'باآلالف'  وحدات 'باآلالف'  

   

 16,156 7,293 الوحدات في بداية الفترة 

   

 93 170 مصدرةالوحدات ال

 ( 3,711) (696) مستردة الوحدات ال

 ( 3,618) (526) صافي التغير في الوحدات

   

 12,538 6,767 الوحدات في نهاية الفترة

 
 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.  11إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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 الخليجية للدخل صندوق البالد لألسهم 
 قائمة التدفقات النقدية األولية )غير مراجعة(

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
 

 

 لفترة الستة أشهر
 يونيو  30المنتهية في 

 2022 2021 

   التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

 2,562 314 صافي الدخل للفترة

   تعديالت لـ: 
خسارة / )ربح( غير محقق في القيمة العادلة من إعادة قياس استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من  

 ( 672) 434 خالل قائمة الدخل، بالصافي 

 ( 388) (157) إيرادات توزيعات أرباح، بالصافي  -

 591 1,502 

   صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

 2,877 (132) استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل، بالصافي

 ( 964) 67 ذمم مدينة مقابل بيع استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

 (1) (5) أتعاب إدارة مستحقة 

 (6) (12) مستحقات ومطلوبات أخرى 

 1,906 (82) الناتج عن العمليات النقد )المستخدم في( /  

   

 427 153 توزيعات األرباح المستلمة، بالصافي

 3,835 662 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 

   

   التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

 ( 414) (151) توزيعات أرباح

 95 222 متحصالت من إصدار وحدات 

 ( 3,846) (897) استردادات الوحدات مدفوعات مقابل 

 ( 4,165) (826) صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

   

 ( 330) (164) صافي التغير في النقد وما يماثله

 1,009 612 نقد وما يماثله في بداية الفترة 

   

 679 448 نقد وما يماثله في نهاية الفترة

   

   معلومات تكميلية

 2,527 2,846   استثماراتشراء  

 4,661 3,481 مبيعات االستثمارات 

 
 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.  11إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 



 الخليجية للدخل صندوق البالد لألسهم 
  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(

 2022يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية  1

 
)"الصندوق"( هو صندوق أسهم استثماري مفتوح مدار من قبل شركة البالد لالستثمار )"مدير الصندوق"(، وهي شركة صندوق البالد للدخل لألسهم الخليجية للدخل  

ات المدرجة في أسواق  تابعة لبنك البالد )"البنك"( لصالح حاملي وحدات الصندوق )"حاملي الوحدات"(. ويهدف الصندوق إلى االستثمار طويل األجل في أسهم الشرك
 التعاون الخليجي على نطاق عالمي لتحقيق أرباح رأسمالية. يقوم الصندوق بتوزيع أرباح نصف سنوية. دول مجلس  

 
مالية أولية موجزة منفصلة    وعند التعامل مع حاملي الوحدات، يعتبر مدير الصندوق أن الصندوق بمثابة وحدة محاسبية مستقلة، وعليه يقوم مدير الصندوق بإعداد قوائم

 ة لذلك، يعتبر حاملو الوحدات مالكاً مستفيدين من موجودات الصندوق. يتحمل مدير الصندوق مسؤولية إدارة الصندوق.للصندوق. إضاف
 

 شركة الرياض المالية هي "أمين الحفظ" للصندوق.
 

( والمعدلة بقرار  2006ديسمبر    24)الموافق   هـ1427ذي الحجة    3يخضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار )"الالئحة"( الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ  
 (.2021فبراير  24هـ )الموافق 1442رجب  12مجلس هيئة السوق المالية في 

 
 أسس اإلعداد 2

 
الدولي رقم ) المحاسبة  لمعيار  الموجزة للصندوق طبقاً  المالية األولية  القوائم  المعتمد في  34أعدت  النحو  المالية األولية" على  السعودية ( "التقارير  العربية  المملكة 

جنباً إلى جنب مع القوائم المالية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. ينبغي قراءة هذه القوائم المالية األولية الموجزة 
 .2021ديسمبر  31السنوية للسنة المنتهية في 

 
 خل. ألولية الموجزة على أساس مبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء إعادة قياس االستثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدتم إعداد هذه القوائم المالية ا

 
في السنة المالية السابقة باستثناء  تتفق السياسات والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة مع تلك المستخدمة

 أدناه. 3 رقم ما هو موضح في اإليضاح
 

المتداولة بشكل منفصل في قائم المتداولة وغير  الموجودات والمطلوبات  المركز المالي  ليس للصندوق دورة تشغيلية يمكن تعريفها بوضوح ولذلك ال يتم عرض  ة 
 مطلوبات حسب ترتيب السيولة. األولية. وبدالً من ذلك، يتم عرض الموجودات وال 

 
التي تؤثر على تطبيق السي الموجزة أن تقوم اإلدارة بإبداء آرائها وتقديراتها وافتراضاتها  القوائم المالية األولية  المسجلة  يتطلب إعداد هذه  المحاسبية والمبالغ  اسات 

التقديرات. يتم فحص التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها بشكل مستمر. يتم إثبات    للموجودات والمطلوبات والدخل والمصاريف. وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه
الجوهرية أو االفتراضات    مراجعة التقديرات المحاسبية في فترة التي يتم مراجعة التقديرات فيها وفي أي فترات مستقبلية تتأثر بها. ليس هناك أي مجاالت لألحكام

 القوائم المالية األولية الموجزة. الهامة المستخدمة في إعداد هذه 
 

المصادر الرئيسية لعدم التأكد في  عند إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة، كانت األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للصندوق و
 .  2021ديسمبر  31ائم المالية السنوية كما في وللسنة المنتهية في التقدير بما في ذلك سياسات إدارة المخاطر هي نفسها المطبقة على القو

 
 شهراً من تاريخ التقرير.  12بإمكان الصندوق استرداد أو تسوية كافة الموجودات والمطلوبات خالل 
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 الصندوق  اعتمدها  جديدة وتعديالت وتفسيرات معايير 3

 
. قدرت اإلدارة أن هذه 2022يناير    1المحاسبية والتعديالت التالية التي كانت سارية للفترات التي تبدأ في أو بعد  أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي المعايير  

 التعديالت ليس لها أثر جوهري على المعلومات المالية األولية الموجزة للصندوق.
 

 ، تمديد الوسيلة العملية. 19-اإليجار المتعلقة بفيروس كوفيد امتيازات -، "عقود اإليجار" 16تعديل على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  -
وبعض التحسينات    37ومعيار المحاسبة الدولي رقم    16ومعيار المحاسبة الدولي رقم    3عدد من التعديالت محدودة النطاق على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم   -

 16والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم    41ومعيار المحاسبة الدولي رقم    9عيار الدولي للتقرير المالي رقم  والم  1السنوية على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  
 

المعاي الصندوق تطبيق هذه  المستقبل. ويعتزم  الصندوق بشكل معقول تطبيقها في  يتوقع  التي  الصادرة  المعايير والتفسيرات  قائمة  يلي  ير عندما تصبح سارية فيما 
 المفعول. 

 
 المعيار/ التفسير 

 
 الوصف 

 
 ساري المفعول للفترات التي تبدأ في أو بعد 

 
 1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

 
 2024يناير  1 تصنيف المطلوبات إلى متداولة أو غير متداولة

 
تعديالت محدودة النطاق على معيار المحاسبة 

ومعيار   2وبيان الممارسة رقم  1الدولي رقم 
 8المحاسبة الدولي رقم 

 2023يناير  1 اإلفصاح عن السياسات المحاسبية
 

"عقود  17المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 التأمين"

 2023يناير  1 معيار التأمين الجديد

 12تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 
 

ضريبة مؤجلة متعلقة بالموجودات والمطلوبات 
 معاملة واحدة الناشئة من 

 2023يناير  1
 

 

 العملة الوظيفية وعملة العرض 4

 
لصندوق )"العملة الوظيفية"(. تم عرض إن البنود المدرجة في هذه القوائم المالية األولية الموجزة يتم قياسها باستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي يعمل فيها ا

باللاير السعودي، وهو العملة الوظيفية وعملة العرض للصندوق. تم تقريب جميع المعلومات المالية المعروضة باللاير السعودي ألقرب  القوائم المالية األولية الموجزة  
 ألف. 

 

 . 2021و 2022يونيو  30أجرى الصندوق معامالت بالعمالت األجنبية خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 تقدير القيمة العادلة 5

 
األدوات التي لم يتم إدراج  العادلة لألدوات المالية المتداولة في األسواق النشطة إلى أسعار السوق المدرجة في نهاية التداول في تاريخ التقرير المالي. تُقيّم تستند القيمة 

 أي مبيعات لها بتاريخ التقييم بأحدث سعر للشراء. 
 

 تكرار وحجم كافيين لتقديم معلومات تسعير على أساس مستمر.  تعتبر السوق نشطة إذا تمت معامالت لألصل أو االلتزام بمعدل 
 

 يحتوي التسلسل الهرمي للقيمة العادلة على المستويات التالية: 

 

هي أسعار معلنة )غير معدلة( في أسواق نشطة للموجودات أو المطلوبات المشابهة التي تستطيع المنشأة الوصول إليها   األول: مدخالت المستوى األولالمستوى  •
 بتاريخ القياس.

شكل  والتي يمكن رصدها لألصل أو االلتزام ب األولهي مدخالت أخرى غير األسعار المدرجة المعلنة في المستوى  الثاني: مدخالت المستوى الثانيالمستوى  •
 مباشر أو غير مباشر 

 هي المدخالت التي ال يمكن رصدها لألصل أو االلتزام.  الثالث : مدخالت المستوى الثالثالمستوى  •

 
تفظ بها بالقيمة  لة لالستثمارات المحإن القيمة العادلة المقدرة لموجودات ومطلوبات الصندوق المالية ال تُعتبر مختلفة بشكل جوهري عن قيمها الدفترية. تستند القيمة العاد

 العادلة من خالل قائمة الدخل على األسعار المتداولة في األسواق النشطة، لذلك تُصنف ضمن المستوى األول.
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 :2021ديسمبر  31و  2022يونيو   30يحلل الجدول التالي ضمن تسلسل القيمة العادلة موجودات ومطلوبات الصندوق )حسب الدرجة( في 

 

 العادلة 'باآلالف' القيمة   

 المجموع الثالث المستوى  األولالمستوى  األولالمستوى  القيمة الدفترية  2022يونيو  30في 

      

      موجودات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة:
 448 448 - - 448 نقد وما يماثله

 4 4 - - 4 توزيعات أرباح مدينة

      

      بالقيمة العادلة موجودات مالية مقاسة 
 7,507 - - 7,507 7,507 استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

      

 7,959 7,507 - 452 7,959 

      مطلوبات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة 

 15 15 - - 15 أتعاب إدارة مستحقة 
 48 48 - - 48 مستحقات ومطلوبات أخرى 

      

 63 - - 63 63 

 

 

 القيمة العادلة 'باآلالف'   

األول المستوى  القيمة الدفترية  2021ديسمبر  31في  الثاني المستوى  الثالث المستوى    المجموع 

      

      موجودات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة 
 612 612 - - 612 نقد وما يماثله

استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة  ذمم مدينة مقابل بيع 
 67 67 - - 67 الدخل 

      

      موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة 
 7,809 - - 7,809 7,809 استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

      

 8,488 7,809 - 679 8,488 

      مقاسة بالقيمة العادلة مطلوبات مالية غير 

 20 20 - - 20 أتعاب إدارة مستحقة 
 60 60 - - 60 مستحقات ومطلوبات أخرى 

      

 80 - - 80 80 

 
 عالقة ذويمعامالت وأرصدة مع أطراف  6

 
عالقة. وتكون المعامالت مع األطراف ذوي العالقة وفقاً لشروط وأحكام الصندوق. ويتم    ذوييقوم الصندوق من خالل دورة أعماله االعتيادية بالتعامل مع أطراف  

 اعتماد جميع معامالت األطراف ذوي العالقة من قبل مجلس إدارة الصندوق.
 

( من مبلغ االكتتاب لتغطية التكاليف اإلدارية، ويتم خصمها من متحصالت  ٪1:  2021)  ٪1ك بنسبة ال تتجاوز  يُحمل مدير الصندوق على كل مستثمر رسوم اشترا
 إصدار الوحدات. وتحمل نسبة رسوم االشتراك ضمن الحد المذكور في شروط وأحكام الصندوق.

 
قيمة حقوق ملكية الصندوق والتي يتم احتسابها في كل يوم تقييم ويتم    ٪( سنويًا من1.75:  2021٪ ) 1.75يفرض مدير الصندوق على الصندوق أتعاب إدارة بنسبة  

 خصمها على أساس ربع سنوي. 
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 العالقة:  وييبين الجدول التالي تفاصيل المعامالت مع األطراف ذ

 

 يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في    

 2021 2022 طبيعة المعاملة طبيعة العالقة طرف ذو عالقة 

     

  
 

 154 88 أتعاب إدارة 

 7 4 إدارية رسوم مدير الصندوق شركة البالد لالستثمار 

 19 9 رسوم حفظ  أمين الحفظ للصندوق شركة الرياض المالية 

 3 3 أتعاب مجلس إدارة الصندوق أعضاء مجلس إدارة الصندوق مجلس إدارة الصندوق

 
 العالقة: يلخص الجدول التالي تفاصيل األرصدة مع األطراف ذات 

 

 طرف ذو عالقة  طبيعة األرصدة
 30 يونيو 

 2022 
 31 ديسمبر 

2021  

    

 526 431 أمين الحفظ للصندوق  -شركة الرياض المالية  حساب استثمار 

 - - مدير الصندوق   -شركة البالد لالستثمار  استثمار في صندوق

 86 16 الشركة األم لمدير الصندوق -بنك البالد  أرصدة بنكية 

 20 15 مدير الصندوق   -شركة البالد لالستثمار  أتعاب إدارة مستحقة 

 4 1 أمين الحفظ للصندوق  -شركة الرياض المالية  أتعاب حفظ مستحقة 

أتعاب مجلس إدارة الصندوق مستحقة  
 6 5 أعضاء مجلس إدارة الصندوق الدفع 

 

 إدارة المخاطر المالية 7
 

 .2021ديسمبر  31المالية مع تلك المستخدمة والمفصح عنها في القوائم المالية للصندوق للسنة المنتهية في تتوافق سياسات إدارة المخاطر  
 

 إدارة رأس المال
تغيير عن  للصندوق دون  يدير الصندوق رأس ماله لضمان قدرته على االستمرار في ممارسة أعماله مع تعظيم العائد إلى حاملي الوحدات. تبقى االستراتيجية الكلية  

 الفترات السابقة.
 

 مخاطر السوق
عار أدواته المالية  يتعرض الصندوق لمخاطر السوق بسبب استثماراته المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. يراقب مدير الصندوق عن كثب حركة أس

 ظته االستثمارية من خالل االستثمار في مختلف المناطق الجغرافية. المدرجة في أسواق البورصة الخليجية. يدير الصندوق المخاطر من خالل تنويع محف 
 

 يوضح الجدول أدناه التوزيع الجغرافي للمحفظة االستثمارية للصندوق:
 

 2021ديسمبر  31 2022يونيو  30 

 المنطقة الجغرافية 
النسبة من إجمالي 
٪ القيمة السوقية   القيمة السوقية 

النسبة من إجمالي 
٪ القيمة السوقية   القيمة السوقية 

     
 3,516 ٪ 45 3,317 ٪ 44 السوق السعودي
 3,099 ٪ 40 3,161 ٪ 42   السوق االماراتي

 1,194 ٪ 15 1,029 ٪ 14 السوق الكويتي 

 100 ٪ 7,507 100 ٪ 7,809 

 
يونيو( بسبب تغير محتمل معقول في مؤشرات حقوق الملكية على أساس    30العادلة لالستثمارات كما في  إن التأثير على قيمة حقوق الملكية )نتيجة للتغير في القيمة  

 تركيز الصناعة، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة كما يلي: 
 

 2021ديسمبر  31 2022يونيو  30 المنطقة الجغرافية 

 
تغيير محتمل  

 % معقول 

   التأثير على
صافي قيمة 
 الموجودات

تغيير محتمل  
 % معقول 

   التأثير على
صافي قيمة 
 الموجودات

     
 176-+/ 5-+/ 166-+/ 5-+/ السوق السعودي
 155-+/ 5-+/ 158-+/ 5-+/   السوق االماراتي

 60-+/ 5-+/ 51-+/ 5-+/  السوق الكويتي

  /+-375  /+-391 
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 إدارة مخاطر العملة األجنبية 

ا جميع   العملة  األمريكي على غرار  بالدوالر  المختلفة، وجميعها مربوطة  الخليجي  التعاون  مقومة بعمالت دول مجلس  للصناديق  المالية  اللاير  الموجودات  لوظيفية 
لي الوحدات نتيجة للتغيير في سعر الصرف السعودي، باستثناء الدينار الكويتي غير المربوط بالكامل بالدوالر األمريكي. إن التأثير على حقوق الملكية العائدة إلى حام

مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة غير جوهري. وبالتالي، لم يتم عرض تحليل حساسية العمالت األجنبية. تدار مخاطر العملة من خالل   2022يونيو  30كما في 
 المراقبة المستمرة للتعرضات. 

 
 سعر الفائدة وإدارة مخاطر السيولة 

لة قصيرة الصندوق المسؤولية النهائية عن إدارة مخاطر السيولة، حيث وضعت إطار عمل مناسب إلدارة مخاطر السيولة إلدارة متطلبات التمويل والسيو يتحمل مدير
مراقبة التدفقات النقدية   ومتوسطة وطويلة األجل للصندوق. يقوم الصندوق بإدارة مخاطر السيولة عن طريق الحفاظ على االحتياطيات والتسهيالت البنكية من خالل

 المتوقعة والفعلية بشكل مستمر ومطابقة تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية.
 

 فيما يلي استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية: 
 

 
7أقل من   

 أيام
أيام إلى شهر  7  

 واحد
 شهر إلى  

شهرا   12  
12أكثر من   
 شهرا  

     2022يونيو  30في 

     الموجودات المالية 

 - - - 448 نقد وما يماثله

 - - - 7,507 استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

 - - 4 - توزيعات أرباح مدينة

 7,955 4 - - 

     مطلوبات مالية 

 - 15 - - أتعاب إدارة مستحقة 

 - 48 - - مستحقات ومطلوبات أخرى 

 - - 63 - 

 - (63) 4 7,955 فجوة السيولة 

 

 
7أقل من   

 أيام
أيام إلى شهر  7  

 واحد
 شهر إلى  

شهرا   12  
12أكثر من   
 شهرا  

     2021ديسمبر  31في 

     الموجودات المالية 

 - - - 612 نقد وما يماثله

 - - - 7,809 استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

مقابل بيع استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل  ذمم مدينة 
 قائمة الدخل 

67 - - - 

 8,488 - - - 

     مطلوبات مالية 

 - 20 - - أتعاب إدارة مستحقة 

 - 60 - - مستحقات ومطلوبات أخرى 

 - - 80 - 

 - ( 80) - 8,488 فجوة السيولة 

 
 إدارة مخاطر االئتمان 

مخاطر   في  تشير  كما  للصندوق.  مالية  خسارة  إلى  يؤدي  مما  التعاقدية  بالتزاماته  الوفاء  عن  المقابل  الطرف  تخلف  مخاطر  إلى    31و   2022يونيو    30االئتمان 
 ، لم يكن الصندوق معرًضا ألية مخاطر ائتمانية كبيرة وتركيز مخاطر االئتمان. 2021ديسمبر

 
 دة ألن األطراف المقابلة هي بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني استثماري.تعد مخاطر االئتمان بشأن النقد لدى البنك محدو

 
 الفئة بحسب المالية األدوات 8

 
ضمن فئة التكلفة المطفأة باستثناء االستثمارات المحتفظ بها بالقيمة    2021ديسمبر    31و  2022يونيو    30تم تصنيف كافة الموجودات والمطلوبات المالية كما في  

 خالل قائمة الدخل، التي تم تصنيفها وقياسها بالقيمة العادلة العادلة من 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الخليجية للدخل صندوق البالد لألسهم 
  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(

 2022يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 أرباح  توزيعات 9
 

 (. 2021مايو  30في  ٪2.63: 2021يونيو   30) 2022يونيو   12في  ٪2.23خالل السنة، وافق مجلس إدارة الصندوق على توزيعات أرباح بنسبة 
 

 للتقييم  يوم آخر 10
 

 (. 2021ديسمبر  31) 2022يونيو   30الصندوق، كان آخر يوم تقييم للفترة هو وفقاً لشروط وأحكام 
 

 اعتماد القوائم المالية األولية الموجزة 11
 

 . (2022 أغسطس 21) هـ1444محرم  23 إدارة الصندوق بتاريختمت الموافقة على هذه القوائم المالية األولية الموجزة من قبل مجلس  
 

 


