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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
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 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:   

 

 ج( مدير الصندوق

 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 )إن وجد(:4

 ال يوجد 

 4044خالل النصف األول من عام ( مراجعة ألنشطة االستثمار 7

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

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

  -4.11مقابل  أداء مؤشر االسترشادي % -0.73تفوق أداء الصندوق خالل الفترة على أداء المؤشر الصندوق 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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 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:   

 

 ( 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:

 % من أصول الصندوق.0.50يستثمر الصندوق في صندوق البالد المتنوع بالريال السعودي الذي تديره شركة البالد المالية و نسبة رسومه هي 

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

 ال يوجد 

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

 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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 صندوق البالد لألسهم السعودية النقية
(شركة البالد لالستثمار  )صندوق مشاركة مفتوح مدار من قبل

 القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(

وتقرير فحص المراجع المستقل إلى حاملي الوحدات ومدير الصندوق

2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 



 صندوق البالد لألسهم السعودية النقية

)صندوق مشاركة مفتوح مدار من قبل شركة البالد لالستثمار( )غير مراجعة(

 القوائم المالية األولية الموجزة

2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

صفحةالفهرس

1تقرير حول فحص القوائم المالية األولية الموجزة

2قائمة المركز المالي األولية

3قائمة الدخل الشامل األولية

4األولية قائمة التغيرات في حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات

5قائمة التدفقات النقدية األولية

11-6المالية األولية الموجزةإيضاحات حول القوائم 



تقرير حول فحص القوائم المالية األولية الموجزة

   إلى السادة حاملي الوحدات ومدير
صندوق البالد لألسهم السعودية النقية

 مقدمة
والقوائم األولية ذات    2022  ويوني  30لقد فحصنا قائمة المركز المالي األولية المرفقة لصندوق البالد لألسهم السعودية النقية )"الصندوق"( كما في  

الستة أشهر المنتهية في   التاريخ   ذلكالصلة للدخل الشامل، والتغيرات في حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات والتدفقات النقدية لفترة 
األولية الموجزة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم    ة يواإليضاحات التفسيرية األخرى. إن مدير الصندوق مسؤول عن إعداد وعرض هذه القوائم المال

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

 نطاق الفحص
قمنا بإجراء فحصنا وفقاً للمعيار الدولي الرتباطات الفحص رقم   قبل المراجع المستقل    ةي، "فحص المعلومات المال2410لقد  األولية المنفذ من 
ؤوليناألولية من توجيه استفسارات، بشكل أساسي لألشخاص المس   ةيت المال للمنشأة"، المعتمد في المملكة العربية السعودية. يتكون فحص المعلوما

والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات فحص أخرى. تعد إجراءات الفحص أقل نطاقاً بشكل كبير من عملية المراجعة    ةيعن األمور المال
تأكيد بأننا سنكون    علىالمراجعة الدولية، المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وعليه فإنها التمكننا من الحصول    رييالتي يتم القيام بها وفقاً لمعا

 تحديدها خالل عملية المراجعة، وبالتالي فإننا ال نبدي رأي مراجعة.  مكن يلى علم بجميع األمور الهامة التي  ع

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

 ، المعتمد في المملكة العربية السعودية.34لمعيار المحاسبة الدولي رقم  

برايس وترهاوس كوبرز

مفضل عباس علي
447ترخيص رقم 

هـ1444محرم    24  
(2022أغسطس    22)
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 صندوق البالد لألسهم السعودية النقية

 قائمة المركز المالي األولية

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

 

 

 

 

 إيضاح

   كما في

 يونيو 30

 2022 

 كما في

 ديسمبر 31

2021 

 )مراجعة( )غير مراجعة(  

    الموجودات

 14,150 9,948  نقد وما يماثله

 579,401 515,884  خالل قائمة الدخلاستثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من 

 454 3,571  ذمم مدينة مقابل بيع استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 - 18  توزيعات أرباح مدينة

 594,005 529,421  مجموع الموجودات

    

    المطلوبات

 1,536 844  بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلذمم دائنة مقابل شراء استثمارات محتفظ بها 

 65 986 6 أتعاب إدارة مستحقة

 1,699 148  مستحقات ومطلوبات أخرى

 3,300 1,978  مجموع المطلوبات

    

 590,705 527,443  حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات

    

 653,776 589,291  وحدات مصدرة باآلالف

    

 0.9035 0.8950   حقوق الملكية للوحدة الواحدة باللاير السعودي

 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة. 10إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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 صندوق البالد لألسهم السعودية النقية

 األولية )غير مراجعة(قائمة الدخل الشامل 

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

 

 

 30لفترة الستة أشهر المنتهية في  إيضاح

 يونيو

  2022 2021 

    اإليرادات

 6,320 5,361  إيرادات توزيعات أرباح، بالصافي 

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

 العادلة من خالل قائمة الدخل، بالصافي 

 

(59,607) 75,518 

 61,565 62,182  ربح محقق من بيع استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل، بالصافي 

 143,403 7,936    مجموع اإليرادات

    

    المصاريف

 (5,641) (6,141) 6 أتعاب إدارة

 (566) (610)  مصاريف أخرى

 (6,207) (6,751)  مجموع المصاريف

    

 137,196 1,185  صافي الدخل للفترة

 - -  الدخل الشامل اآلخر للفترة

    

 137,196 1,185  مجموع الدخل الشامل للفترة

 
 القوائم المالية األولية الموجزة.جزءاً ال يتجزأ من هذه  10إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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 صندوق البالد لألسهم السعودية النقية

 )غير مراجعة(األولية قائمة التغيرات في حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات 

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

 

 يونيو 30أشهر المنتهية في لفترة الستة  

 2022 2021 

   

 519,873 590,705 حقوق الملكية في بداية الفترة

   

 137,196 1,185 مجموع الدخل الشامل للفترة

   

   التغيرات من معامالت الوحدات

 2,981 4,421 متحصالت من إصدار وحدات

 (42,440) (68,868) مدفوعات مقابل استردادات الوحدات

 (64,447) (39,459) 

   

 617,610 527,443 حقوق الملكية في نهاية الفترة

 

 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 2022 2021 

 وحدات 'باآلالف' وحدات 'باآلالف' 

   

 747,634 653,776 الوحدات في بداية الفترة

   

 3,575 4,292 الوحدات المصدرة

 (53,454) (68,777) مستردةالوحدات ال

 (49,879) (64,485) صافي التغير في الوحدات

   

 697,755 589,291 الوحدات في نهاية الفترة

 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة. 10إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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 صندوق البالد لألسهم السعودية النقية

 قائمة التدفقات النقدية األولية )غير مراجعة(

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

 

 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 2022 2021 

   التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 137,196 1,185 صافي الدخل للفترة

   تعديالت لـ:

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

 (75,518) 59,607 العادلة من خالل قائمة الدخل، بالصافي 

 (6,320) (5,361) إيرادات توزيعات أرباح، بالصافي   -

 55,431 55,358 

   التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيليةصافي 

 (51,690) 3,910 استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل، بالصافي 

 (2,919) (3,117) ذمم مدينة مقابل بيع استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 3,425 (692) استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلذمم دائنة مقابل شراء 

 138 921 أتعاب إدارة مستحقة

 44 (1,551) مستحقات ومطلوبات أخرى

 (51,002) (529) النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

   

 6,225 5,343 توزيعات األرباح المستلمة، بالصافي 

 10,581 60,245 الناتج من األنشطة التشغيليةصافي النقد 

   

   التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 2,981 4,421 متحصالت من إصدار وحدات

 (42,440) (68,868) مدفوعات مقابل استردادات الوحدات

 (39,459) (64,447) صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

   

 (28,878) (4,202) النقد وما يماثلهصافي التغير في 

 37,541 14,150 نقد وما يماثله في بداية الفترة

   

 8,663 9,948 نقد وما يماثله في نهاية الفترة

   

   معلومات تكميلية

 254,570 270,130  شراء استثمارات

 264,445 336,952 بيع استثمارات

 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة. 10إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 

 

 



  صندوق البالد لألسهم السعودية النقية

 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"(، صندوق البالد لألسهم السعودية النقية )"الصندوق"( هو صندوق أسهم استثماري مفتوح مؤسس ومدار من قبل شركة البالد لالستثمار )"مدير 

عائدات قوية  وهي شركة تابعة لبنك البالد )"البنك"( لصالح حاملي وحدات الصندوق )"حاملي الوحدات"(. ويهدف الصندوق إلى تحقيق نمو في رأس المال مع

 لتي حددتها الهيئة الشرعية.على المدى الطويل )ثالث سنوات على األقل(. يدير الصندوق محفظة متنوعة تتكون من أسهم محلية تتوافق مع المعايير ا

 

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

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

 

 شركة الرياض المالية هي "أمين الحفظ" للصندوق.

 

( والمعدلة 2006ديسمبر  24هـ )الموافق 1427ذي الحجة  3يخضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار )"الالئحة"( الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ 

( ويمتثل لألنظمة والتوجيهات السارية على الصناديق العامة الصادرة 2021فبراير  24هـ )الموافق 1442رجب  12المالية بتاريخ بقرار مجلس هيئة السوق 

 عن هيئة السوق المالية.

 

   أسس اإلعداد 2

 

" على النحو المعتمد في المملكة العربية السعودية. ينبغي األولي التقرير المالي ( "34أعدت القوائم المالية األولية الموجزة للصندوق طبقاً للمعيار الدولي رقم )
 .2021ديسمبر  31قراءة هذه القوائم المالية األولية الموجزة جنباً إلى جنب مع القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 

 

ا لمبدأ التكلفة التاريخية، باستث  ناء إعادة تقييم االستثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.تم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة وفقً

 

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

 أدناه. 3 رقم ضاحباستثناء ما هو موضح في اإلي

 

ة المركز ليس للصندوق دورة تشغيلية يمكن تعريفها بوضوح ولذلك ال يتم عرض الموجودات والمطلوبات المتداولة وغير المتداولة بشكل منفصل في قائم

 المالي األولية. وبدالً من ذلك، يتم عرض الموجودات والمطلوبات حسب ترتيب السيولة.

 

المبالغ القوائم المالية األولية الموجزة أن تقوم اإلدارة بإبداء آرائها وتقديراتها وافتراضاتها التي تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية ويتطلب إعداد هذه 

ساسية بشكل مستمر. المسجلة للموجودات والمطلوبات والدخل والمصاريف. وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. يتم فحص التقديرات واالفتراضات األ

االت لألحكام الجوهرية يتم إثبات مراجعة التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم مراجعة التقديرات فيها وفي أي فترات مستقبلية تتأثر بها. ليس هناك أي مج

 أو االفتراضات الهامة المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة.

 

يسية لعدم التأكد ه القوائم المالية األولية الموجزة، كانت األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للصندوق والمصادر الرئعند إعداد هذ
 .2021ديسمبر  31في التقدير بما في ذلك سياسات إدارة المخاطر هي نفسها المطبقة على القوائم المالية السنوية كما في وللسنة المنتهية في 

 

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

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

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

 

 العملية، تمديد الوسيلة 19-امتيازات اإليجار المتعلقة بفيروس كوفيد -، "عقود اإليجار" 16تعديل على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  -

وبعض  37ومعيار المحاسبة الدولي رقم  16ومعيار المحاسبة الدولي رقم  3عدد من التعديالت محدودة النطاق على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  -

والمعيار الدولي  41لدولي رقم ومعيار المحاسبة ا 9والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  1التحسينات السنوية على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 16للتقرير المالي رقم 

 

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

 المفعول.

 

 المعيار/ التفسير

 

 الوصف

 

 ي تبدأ في أو بعدساري المفعول للفترات الت

 

 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 المحاسبيةاإلفصاح عن السياسات 
 

"عقود  17المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 التأمين"

 2023يناير  1 معيار التأمين الجديد

 12تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

 

ضريبة مؤجلة متعلقة بالموجودات والمطلوبات 

 الناشئة من معاملة واحدة

 2023يناير  1

 

 

  الوظيفية وعملة العرضالعملة  4

 

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

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

 السعودي ألقرب ألف.

 

 : ال شيء(.2021) 2022يونيو  30لم يجر الصندوق أي معامالت بالعملة األجنبية خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 

 

   تقدير القيمة العادلة 5
 

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

   أي مبيعات لها بتاريخ التقييم بأحدث سعر للشراء.

 

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

 

 يحتوي التسلسل الهرمي للقيمة العادلة على المستويات التالية:

 

هي أسعار معلنة )غير معدلة( في أسواق نشطة للموجودات أو المطلوبات المشابهة التي تستطيع المنشأة الوصول  1: مدخالت المستوى األولالمستوى  •

 القياس.إليها بتاريخ 

والتي يمكن رصدها لألصل أو االلتزام بشكل  1هي مدخالت أخرى غير األسعار المدرجة المعلنة في المستوى  2: مدخالت المستوى الثاني المستوى  •

 مباشر أو غير مباشر

 هي المدخالت التي ال يمكن رصدها لألصل أو االلتزام. 3: مدخالت المستوى الثالثالمستوى  •

 

تستند القيمة العادلة المقدرة لموجودات ومطلوبات الصندوق المالية الغير مدرجة بالقيمة العادلة ال تُعتبر مختلفة بشكل جوهري عن قيمها الدفترية. إن القيمة 

 ذلك تُصنف ضمن المستوى األول.العادلة ألغلبية االستثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل على األسعار المتداولة في األسواق النشطة، ل

 

فئات ضمن تستند االستثمارات إلى مدخالت بخالف األسعار المعلنة المدرجة ضمن المستوى األول، والتي يمكن رصدها بالنسبة لألصل أو االلتزام وهي 

 متاحة في تداول.المستوى الثاني. تم تقييم هذه االستثمارات بصافي قيمة موجودات الصناديق االستثمارية المشتركة ال
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ديسمبر  31و 2022يونيو  30يحلل الجدول التالي ضمن تسلسل القيمة العادلة موجودات ومطلوبات الصندوق )حسب الدرجة( المقاسة بالقيمة العادلة في 

2021: 
 

 القيمة العادلة 'باآلالف'  

 2022يونيو  30في 
المستوى  الدفتريةالقيمة 

 األول

المستوى 

 الثاني

مستوى ال ا

 المجموع الثالث   

      موجودات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة

 9,948 9,948 - - 9,948 نقد وما يماثله

ذمم مدينة مقابل بيع استثمارات محتفظ بها بالقيمة 

 3,571 3,571 - - 3,571 العادلة من خالل قائمة الدخل

 18 18 - - 18 توزيعات أرباح مدينة

      

      موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة

استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

 515,884 - 34,162 481,722 515,884 الدخل

      

 529,421 481,722 34,162 13,537 529,421 

      بالقيمة العادلةمطلوبات مالية غير مقاسة 

ذمم دائنة مقابل شراء استثمارات محتفظ بها بالقيمة 

 844 844 - - 844 العادلة من خالل قائمة الدخل

 986 986 - - 986 أتعاب إدارة مستحقة

 148 148 - - 148 مستحقات ومطلوبات أخرى

      

 1,978 - - 1,978 1,978 

 

 'باآلالف'القيمة العادلة   

 2021ديسمبر  31في 
المستوى  القيمة الدفترية

 األول

المستوى 

 الثاني

المستوى  ا

 المجموع الثالث   

      موجودات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة

 14,150 14,150 - - 14,150 نقد وما يماثله

ذمم مدينة مقابل بيع استثمارات محتفظ بها بالقيمة 

 454 454 - - 454 خالل قائمة الدخلالعادلة من 

      

      موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة

استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

 579,401 - - 579,401 579,401 الدخل

      

 594,005 579,401 - 14,604 594,005 

      مطلوبات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة

ذمم دائنة مقابل شراء استثمارات محتفظ بها بالقيمة 

 1,536 1,536 - - 1,536 العادلة من خالل قائمة الدخل

 65 65 - - 65 أتعاب إدارة مستحقة

 1,699 1,699 - - 1,699 مستحقات ومطلوبات أخرى

      

 3,300 - - 3,300 3,300 

 

 عالقة ذويمعامالت وأرصدة مع أطراف  6

 

أحكام الصندوق. يقوم الصندوق من خالل دورة أعماله االعتيادية بالتعامل مع أطراف ذات عالقة. وتكون المعامالت مع األطراف ذوي العالقة وفقاً لشروط و

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

 

( من مبلغ االكتتاب لتغطية التكاليف اإلدارية، ويتم خصمها من %1: 2021) %1يُحمل مدير الصندوق على كل مستثمر رسوم اشتراك بنسبة ال تتجاوز 

 متحصالت إصدار الوحدات. وتحمل نسبة رسوم االشتراك ضمن الحد المذكور في شروط وأحكام الصندوق.

 

ا من قيمة حقوق ملكية الصندوق والتي يتم احتسابها في كل يوم تقييم ويتم %1.5: 2021) %1.5الصندوق أتعاب إدارة بنسبة يُحمل مدير الصندوق على  ( سنويً

 خصمها على أساس ربع سنوي. يتم إدراج رسوم اللجنة الشرعية ضمن أتعاب اإلدارة المحملة بما يتماشى مع شروط وأحكام الصندوق.
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 العالقة: ذوييبين الجدول التالي تفاصيل المعامالت مع األطراف 

 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في    

 2021 2022 طبيعة المعاملة طبيعة العالقة طرف ذو عالقة

     

 مدير الصندوق شركة البالد لالستثمار

 أتعاب إدارة

 إدارية رسوم

6,141 

296 

5,641 

264 

صندوق البالد للمرابحة 

 22,819 - وحدات مستردة شركة شقيقة باللاير السعودي

 483 390 وحدات مشتراة  

بنك البالد   531 265 وحدات مستردة الشركة األم لمدير الصندوق 

 500 4,637 وحدات مشتراة  

صندوق البالد المتنوع 

 - 1,680 وحدات مستردة شركة شقيقة  باللاير السعودي

 227 235 رسوم الحفظ أمين الحفظ للصندوق شركة الرياض المالية

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

 

 العالقة: ذوييلخص الجدول التالي تفاصيل األرصدة مع األطراف 

 
 2021ديسمبر  31 2022يونيو  30 الطرف ذو العالقة طبيعة األرصدة

    

 2,322 431 الشركة األم لمدير الصندوق -بنك البالد   حساب بنكي 

 11,828 9,509 أمين الحفظ للصندوق -شركة الرياض المالية  حساب استثمار

 - 7 أمين الحفظ للصندوق -شركة الرياض المالية  نقد في الطريق

 45 34 أمين الحفظ للصندوق -الرياض المالية شركة  أتعاب الحفظ مستحقة الدفع

 6 3 أعضاء مجلس إدارة الصندوق الدفع مستحقة أتعاب مجلس إدارة الصندوق

 65 986 مدير الصندوق -شركة البالد لالستثمار  أتعاب إدارة مستحقة

 23,552 27,715 بنك البالد استثمار في الصندوق بصفته حامل وحدة

 4,042 34,162 صندوق البالد المتنوع باللاير السعودي الصندوق بصفته حامل وحدةاستثمار من قبل 

 

 إدارة المخاطر المالية 7

 

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

 

 إدارة رأس المال

وق دون تغيير الصندوق رأس ماله لضمان قدرته على االستمرار في ممارسة أعماله مع تعظيم العائد إلى حاملي الوحدات. تبقى االستراتيجية الكلية للصنديدير 

 عن الفترات السابقة.
 

 مخاطر السوق

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

 ت المختلفة.المالية المدرجة في السوق المالية السعودية. يدير الصندوق المخاطر من خالل تنويع محفظته االستثمارية من خالل االستثمار في القطاعا

 االستثمارية:يوضح الجدول أدناه تركيز الصناعة لمحفظة الصندوق 

 

 2021ديسمبر  31 2022يونيو  30 

 القطاع الصناعي

 النسبة من إجمالي 

 القيمة السوقية ٪القيمة السوقية

 النسبة من إجمالي 

 القيمة السوقية القيمة السوقية٪

     

 224,983 39 217,485 43 خدمات مالية

 75,355 13 108,960 21 صناعي 

 121,699 21 70,755 14 مواد

 65,826 11 61,606 12 مستهلك، دورية

 - - 22,171 4 مستهلك، غير دورية

 23,215 4 17,509 3   طاقة

 14,749 3 17,398 3   تكنولوجيا

 24,942 4 - - رعاية صحية

 28,632 5 - - عقارات

     

 579,401 100 515,884 100 المجموع
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يونيو( بسبب تغير محتمل معقول في مؤشرات حقوق الملكية على  30التأثير على قيمة حقوق الملكية )نتيجة للتغير في القيمة العادلة لالستثمارات كما في إن 

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

 2021ديسمبر  31 2022يونيو  30 

 تغير محتمل معقول ٪ الصناعيالقطاع 

 التأثير على صافي

 تغير محتمل معقول ٪ قيمة الموجودات

التأثير على صافي 

 قيمة الموجودات

     

 11,249-+/ %5-+/ 10,874-+/ ٪5-+/ خدمات مالية

 3,768-+/ %5-+/ 5,448-+/ ٪5-+/ صناعي 

 6,085-+/ %5-+/ 3,538-+/ ٪5-+/ مواد

 3,291-+/ %5-+/ 3,080-+/ ٪5-+/ مستهلك، دورية

 - - 1,109-+/ ٪5-+/ مستهلك، غير دورية

 1,161-+/ %5-+/ 875-+/ ٪5-+/   طاقة

 737-+/ %5-+/ 870-+/ ٪5-+/   تكنولوجيا

 1,247-+/ %5-+/ - - رعاية صحية

 1,432-+/ %5-+/ - - عقارات

     

 28,970-+/  25,794-+/  المجموع

 

 العملة األجنبيةإدارة مخاطر 

جنبية. وبالتالي، لم يكن لدى الصندوق أي موجودات أو مطلوبات نقدية جوهرية مقومة بعمالت أجنبية في تاريخ التقرير الذي تعرضت فيه لتقلبات العمالت األ

 لم يتم عرض تحليل حساسية العمالت األجنبية.

 

 سعر الفائدة وإدارة مخاطر السيولة

سؤولية النهائية عن إدارة مخاطر السيولة، حيث وضعت إطار عمل مناسب إلدارة مخاطر السيولة إلدارة متطلبات التمويل والسيولة يتحمل مدير الصندوق الم

ل مراقبة قصيرة ومتوسطة وطويلة األجل للصندوق. يقوم الصندوق بإدارة مخاطر السيولة عن طريق الحفاظ على االحتياطيات والتسهيالت البنكية من خال

 فقات النقدية المتوقعة والفعلية بشكل مستمر ومطابقة تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية.التد

 

 فيما يلي استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية:

 

 شهراً 12أكثر من  أشهر 12 - 1 أيام إلى شهر 7 أيام 7أقل من  2022يونيو  30في 

     موجودات مالية
 - - - 9,948  يماثلهنقد وما 

 - - - 515,884 استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

ذمم مدينة مقابل بيع استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل 

 - - - 3,571 قائمة الدخل

 - - - 18  توزيعات أرباح مدينة

 529,421 - - - 

     مطلوبات مالية

دائنة مقابل شراء استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل ذمم 
 - - - 844 قائمة الدخل

 - 986 - - أتعاب إدارة مستحقة

 - 148 - -   مستحقات ومطلوبات أخرى

 844  1,134 - 

 - (1,134) - 528,577  فجوة السيولة



  صندوق البالد لألسهم السعودية النقية

 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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 شهراً 12أكثر من  أشهر 12 - 1 أيام إلى شهر 7 أيام 7أقل من  2021ديسمبر  31في 

     موجودات مالية
 - - - 14,150  نقد وما يماثله

 - - - 579,401 استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

ذمم مدينة مقابل بيع استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل 

 - - - 454  الدخلقائمة 

 594,005 - - - 

     مطلوبات مالية
ذمم دائنة مقابل شراء استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل 

 - - - 1,536 قائمة الدخل

 - 65 - -   أتعاب إدارة مستحقة

 - 1,699 - -   مستحقات ومطلوبات أخرى

 1,536 - 1,764 - 

 - (1,764) - 592,469  فجوة السيولة

 

 إدارة مخاطر االئتمان

 31و 2022يونيو  30تشير مخاطر االئتمان إلى مخاطر تخلف الطرف المقابل عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية مما يؤدي إلى خسارة مالية للصندوق. كما في 

 االئتمان.، لم يكن الصندوق معرضا ألي مخاطر ائتمانية جوهرية وتركيز مخاطر 2021ديسمبر 

 

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

 األدوات المالية بحسب الفئة 8

 

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

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

 

   آخر يوم للتقييم 9

 

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

 

 

   األولية الموجزةاعتماد القوائم المالية  10

 

 .(2022أغسطس  21) هـ1444محرم  23 تمت عتماد هذه القوائم المالية األولية الموجزة من قبل مجلس إدارة الصندوق بتاريخ

 

 


