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تقرير حول فحص القوائم المالية األولية الموجزة

   إلى السادة حاملي الوحدات ومدير
صندوق البالد للمرابحة باللاير السعودي

 مقدمة
والقوائم األولية    2022  ويوني  30)"الصندوق"( كما في    للمرابحة باللاير السعوديصندوق البالد  لقد فحصنا قائمة المركز المالي األولية المرفقة ل

لتاريخ   ذلك ذات الصلة للدخل الشامل، والتغيرات في حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات والتدفقات النقدية لفترة الستة أشهر المنتهية في  ا
ي    ة يسؤول عن إعداد وعرض هذه القوائم المالواإليضاحات التفسيرية األخرى. إن مدير الصندوق م لدول ة ا األولية الموجزة وفقاً لمعيار المحاسب

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

 حصنطاق الف
ل    ةي، "فحص المعلومات المال 2410لقد قمنا بإجراء فحصنا وفقاً للمعيار الدولي الرتباطات الفحص رقم   لمستق لمراجع ا ل ا األولية المنفذ من قب

ؤولينلمساألولية من توجيه استفسارات، بشكل أساسي لألشخاص ا  ة يللمنشأة"، المعتمد في المملكة العربية السعودية. يتكون فحص المعلومات المال
المال األمور  فحص أخرى. تعد إجراءات الفحص أقل نطاقاً بشكل كبير من عملية   ةيعن  وإجراءات  إجراءات تحليلية  وتطبيق  والمحاسبية، 

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

 استنتاج
لجوهرية،    ةيا أي شي يجعلنا نعتقد أن القوائم المال انتباهن  لفتياستناداً إلى فحصنا، لم   األولية الموجزة المرفقة لم يتم إعدادها، من جميع النواحي ا

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

برايس وترهاوس كوبرز

مفضل عباس علي
447ترخيص رقم 

(هـ1444محرم    24)  
 2022أغسطس    22
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 السعوديصندوق البالد للمرابحة باللاير 
 قائمة المركز المالي األولية

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

 

 إيضاح 

 كما في
 2022 يونيو 30

 )غير مراجعة(

 كما في

 2021 ديسمبر 31

 )مراجعة(
    الموجودات

 19,188 19,956  نقد وما يماثله

 1,551,346 1,066,932  استثمارات محتفظ بها بالتكلفة المطفأة

 1,570,534 1,086,888  مجموع الموجودات

    

    المطلوبات

 25 285 5 أتعاب إدارة مستحقة

 325 160  مستحقات ومطلوبات أخرى

 350 445  مجموع المطلوبات

    

 1,570,184 1,086,443  حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات

    

 1,183,555 813,368  باآلالفوحدات مصدرة 

    

    1.3267 1.3357 6 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 للمرابحة باللاير السعودي
 قائمة الدخل الشامل األولية )غير مراجعة(

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

 

 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في  إيضاح 

  2022 2021 

    اإليرادات

    المطفأة:ربح من استثمارات محتفظ بها بالتكلفة 

 7,446 5,421  مرابحة السلع -

 7,275 6,862  صكوك -

 - 1  ربح محقق من بيع استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 14,721 12,284  مجموع اإليرادات

    

    المصاريف

 3,248 1,925 5 أتعاب إدارة

 1,589 1,029  مصاريف أخرى

 (19,375) 130  )عكس( الخسائر االئتمانية المتوقعة على استثمار محتفظ به بالتكلفة المطفأةتحميل / 

 (14,538) 3,084    (اإليراداتمجموع المصاريف / )

    

 29,259 9,200  صافي الدخل للفترة

 - -  الدخل الشامل اآلخر للفترة

    

 29,259 9,200  مجموع الدخل الشامل للفترة

 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة. 10إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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 صندوق البالد للمرابحة باللاير السعودي
 )غير مراجعة(األولية قائمة التغيرات في حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات 

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

 

 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 2022 2021 
   

 2,570,860 1,570,184 حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات في بداية الفترة

   

   من العمليات التغيرات 

 29,259 9,200 مجموع الدخل الشامل للفترة

   

   التغيرات من معامالت الوحدات

 590,263 116,571 متحصالت من إصدار وحدات

 (1,036,072) (609,512) مدفوعات مقابل استرداد الوحدات

   

 (445,809) (492,941) الوحداتصافي التغير من معامالت 

 2,154,310 1,086,443 حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات في نهاية الفترة

 

 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 2022 2021 
   

 1,970,205 1,183,555 الوحدات في بداية الفترة

   

 448,056 87,611 مصدرةالوحدات ال

 (786,663) (457,798) مستردةالوحدات ال

   

 (338,607) (370,187) صافي التغير في الوحدات

 1,631,598 813,368 الوحدات في نهاية الفترة

 
 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة. 10إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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 صندوق البالد للمرابحة باللاير السعودي
 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

 29,259 9,200 صافي الدخل للفترة

   تعديالت لـ:

   ربح من استثمارات محتفظ بها بالتكلفة المطفأة:

 (7,446) (5,421) مرابحة السلع -

 (7,275) (6,862) صكوك -

 (19,375) 130 بالتكلفة المطفأةتحميل / )عكس( الخسارة االئتمانية المتوقعة على استثمارات محتفظ بها 

 (2,953) (4,837) 

   صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

 420,469 482,987 استثمارات محتفظ بها بالتكلفة المطفأة

 3,780 - ذمم مدينة مقابل استثمارات مستحقة محتفظ بها بالتكلفة المطفأة

 (53) 260 أتعاب إدارة مستحقة

 (8) (165) مستحقات ومطلوبات أخرى

 419,351 480,129 النقد الناتج من العمليات

   

 21,137 7,418 أرباح مستلمة من مرابحة السلع

 12,315 6,162 أرباح مستلمة من االستثمار في الصكوك

 452,803 493,709 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

   

   األنشطة التمويليةالتدفقات النقدية من 

 590,263 116,571 متحصالت من إصدار وحدات

 (1,036,072) (609,512) مدفوعات مقابل استرداد الوحدات

 (445,809) (492,941) صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

   

 6,994 768 صافي التغير في النقد وما يماثله

 12,906 19,188 الفترةنقد وما يماثله في بداية 

 19,900 19,956 نقد وما يماثله في نهاية الفترة

   

 

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

 



 صندوق البالد للمرابحة باللاير السعودي
   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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 واألنشطة الرئيسيةالوضع القانوني  1

 

"(، وهي شركة إن صندوق البالد للمرابحة باللاير السعودي )"الصندوق"( هو صندوق استثماري مفتوح مدار من قبل شركة البالد لالستثمار )"مدير الصندوق

الستثمار األساسي للمستثمر وتحقيق عائد تابعة لبنك البالد )"البنك"( لصالح حاملي وحدات الصندوق ) "حاملي الوحدات"(. إن هدف الصندوق هو حماية ا

 معقول من خالل المعامالت القائمة على المرابحة التي ال تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية. 

 

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

 للصندوق. إضافة لذلك، يعتبر حاملي الوحدات مالكاً مستفيدين لموجودات الصندوق. 

 

 الحفظ"( للصندوق. شركة الرياض المالية هي أمين الحفظ )"أمين

 

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

 (.2021فبراير  24هـ )الموافق 1442رجب  12بقرار مجلس هيئة السوق المالية في 

 

 أسس اإلعداد 2

 

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

 .2021ديسمبر  31في ينبغي قراءة هذه القوائم المالية األولية الموجزة جنباً إلى جنب مع القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية 

 

 تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة بموجب مبدأ التكلفة التاريخية.
 

ة بالسنة المالية السابقة تتوافق السياسات والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الرئيسية المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة مع تلك الخاص

 أدناه. 3ا هو موضح في اإليضاح باستثناء م

 

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

نيف جميع األرصدة بصفة عامة على أنها متداولة باستثناء األولية. وبداًل من ذلك، تعرض الموجودات والمطلوبات حسب ترتيب السيولة. ومع ذلك، يتم تص

 "استثمارات مقاسة بالتكلفة المطفأة".

 

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

ر. يتم والمطلوبات والدخل والمصاريف. وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. يتم فحص التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها بشكل مستم للموجودات

االئتمانية المتوقعة مقابل  إثبات مراجعة التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم مراجعة التقديرات فيها وفي أي فترات مستقبلية تتأثر بها. باستثناء الخسارة

 وجزة.الموجودات المالية، ال يوجد أي مجاالت لألحكام الجوهرية أو االفتراضات الهامة المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الم

 

 شهراً من تاريخ التقرير. 12بإمكان الصندوق استرداد أو تسوية كافة الموجودات والمطلوبات خالل 

 

ادر الرئيسية لعدم التأكد إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة، كانت األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للصندوق والمصعند 

 .2021ديسمبر  31تهية في في التقدير بما في ذلك سياسات إدارة المخاطر هي نفسها المطبقة على القوائم المالية السنوية كما في وللسنة المن

 

 المعايير الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل الصندوق 3

 

 31صندوق للسنة المنتهية في تتوافق السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية األولية الموجزة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية لل

. لم يطبق الصندوق مبكًرا أية معايير أو تفسيرات أو تعديالت قد تم 2022يناير  1المعايير الجديدة التي تسري اعتباراً من  ، باستثناء تطبيق2021ديسمبر 

موحدة ، ولكن ليس لها أثر على القوائم المالية األولية الموجزة ال2022إصدارها ولم تصبح سارية بعد. يتم تطبيق العديد من التعديالت ألول مرة اعتباراً من 

 للفرع.

 

 

 

 
 

 

 

 

  



 صندوق البالد للمرابحة باللاير السعودي
   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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 )تتمة(المعايير الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل الصندوق  3

 

"المخصصات والمطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة" التكاليف التي يدرجها الصندوق عند  - 37تحدد التعديالت على معيار المحاسبية الدولي رقم  •

 للخسارة.تقييم ما إذا كان العقد مسبباً 

"ممتلكات ومصنع ومعدات" الصندوق من أن يقتطع من تكلفة الممتلكات والمصنع والمعدات المبالغ  - 16تحظر التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  •

سوف يقوم الصندوق بإثبات متحصالت المستلمة من بيع البنود المنتجة أثناء قيام الصندوق بإعداد األصل لالستخدام على الوجه المقصود منه. بدالً من ذلك، 

 البيع هذه والتكلفة ذات العالقة في قائمة الدخل.

ا في المعيار الدولي للتقرير المالي 3تُحد ِّث التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  • لإلطار المفاهيمي للتقرير المالي  3، "تجميع المنشآت" مرجعً

 تجميع المنشآت.دون تغيير متطلبات المحاسبة ل

"تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي للمرة األولى" والمعيار الدولي  1تُدخل التحسينات السنوية تعديالت طفيفة على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  •

 16حية المصاحبة للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم "الزراعة" واألمثلة التوضي 41"األدوات المالية" ومعيار المحاسبة الدولي رقم  9للتقرير المالي رقم 
 "عقود اإليجار".

 

 معايير جديدة لم تطبق بعد

 

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

 المفعول.

 

 الوصف التفسير /المعيار 
ساري المفعول للفترات التي تبدأ في 

   أو بعد
   

 2024يناير  1 تصنيف المطلوبات إلى متداولة أو غير متداولة 1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 
   

وبيان  1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

للتقرير في ضوء المعايير الدولية  2الممارسة رقم 
 المالي 

 2023يناير  1 اإلفصاح عن السياسات المحاسبية

   

 2023يناير  1 تعريف التقديرات المحاسبية 8تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 
   

ضريبة مؤجلة متعلقة بالموجودات والمطلوبات الناشئة من معاملة  12تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

 واحدة
 2023يناير  1

 

 العملة الوظيفية وعملة العرض 4

 

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

هو العملة الوظيفية وعملة العرض للصندوق. تم تقريب جميع المعلومات المالية المعروضة باللاير السعودي القوائم المالية األولية الموجزة باللاير السعودي، و
 ألقرب ألف.
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 عالقة ذويمعامالت وأرصدة مع أطراف  5

 

العالقة من مدير الصندوق وأمين الحفظ والصناديق األخرى التي يديرها مدير الصندوق وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة  ذويتتكون األطراف 

في دوق معامالت وأي شركات تخضع للسيطرة المباشرة أو غير المباشرة لحاملي الوحدات أو التي يمارسون عليها نفوذاً جوهرياً )"شركة شقيقة"(. يبرم الصن

 ذويالعالقة بأسعار وشروط يتم االتفاق عليها بين األطراف ووفقاً لشروط وأحكام الصندوق. تتكون األطراف  ذويسياق األعمال االعتيادية مع هذه األطراف 

 العالقة من مدير الصندوق وبنك البالد )الشركة األم لمدير الصندوق( والمنشآت المرتبطة ببنك البالد ومدير الصندوق.

 

 أتعاب اإلدارة والمصاريف األخرى

 

٪( من قيمة حقوق الملكية في كل يوم تقييم لقيمة حقوق ملكية 0.25: 2021٪ )0.25يدفع الصندوق أتعاب إدارة لقاء خدمات اإلدارة بمعدل سنوي بنسبة 

 الصندوق.

 

 ذكورة في شروط وأحكام الصندوق.كما يسترد مدير الصندوق بعض المصاريف التي تكبدها نيابة عن الصندوق ضمن الحدود الم

 

 العالقة ذويمعامالت مع األطراف 

 
 العالقة: ذوييلخص الجدول التالي تفاصيل المعامالت مع األطراف 

 

 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في    

 2021 2022 طبيعة المعاملة طبيعة العالقة طرف ذو عالقة

     

 3,248 1,925 أتعاب إدارة الصندوقمدير  شركة البالد لالستثمار

   استثمار في وحدات الصندوق الشركة األم لمدير الصندوق بنك البالد

  

 3,841,000 1,609,000 وحدات مشتراة

 3,861,000 1,543,000 وحدات مستردة

صندوق البالد لألسهم 

 السعودية النقية

 

   استثمار في وحدات الصندوق شركة شقيقة

 22,819 - وحدات مستردة  

صندوق البالد المتنوع 

 باللاير السعودي

 

 شركة شقيقة

ربح محقق من بيع استثمارات محتفظ بها بالقيمة 

 العادلة من خالل قائمة الدخل

 
 1 - 

   استثمار في وحدات الصندوق  

 14,399 3,013 وحدات مصدرة  

 - 90,757 وحدات مستردة  

للمرابحة صندوق البالد 

   استثمار في وحدات الصندوق شركة شقيقة بالدوالر األمريكي 

 242 - وحدات مستردة  

 479 323 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 

 

 

 طبيعة الرصيد

 

 طرف ذو عالقة

   كما في
   2022يونيو  30

 )غير مراجعة(

 كما في

   2021ديسمبر  31
 )مراجعة(

 4,271 19,414 الشركة األم لمدير الصندوق -بنك البالد  نقد وما يماثله

 171,000 237,000 الشركة األم لمدير الصندوق -بنك البالد  بالتكلفة المطفأةاستثمار محتفظ به 

 25 285 مدير الصندوق -شركة البالد لالستثمار  أتعاب إدارة مستحقة

 14,917 542 أمين الحفظ للصندوق -شركة الرياض المالية  نقد وما يماثله

 64 47 أمين الحفظ للصندوق -شركة الرياض المالية  أتعاب الحفظ مستحقة الدفع

 146,023 29,780 شركة شقيقة -صندوق البالد المتنوع باللاير السعودي  استثمار في صندوق

 5 5 أعضاء مجلس إدارة الصندوق أتعاب مجلس إدارة الصندوق مستحقة الدفع
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 الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات إذا لم يتم إثبات الخسائر االئتمانية المتوقعةالتأثير على حقوق  6

 

 فيما يلي الخسائر االئتمانية المتوقعة على الموجودات المالية: (1

 

 

   كما في
   2022يونيو  30

 )غير مراجعة(

 كما في

   2021ديسمبر  31
 )مراجعة(

   

 679 809 الموجودات الماليةالخسائر االئتمانية المتوقعة على 

 1,183,555 813,368 وحدات مصدرة باآلالف

 0.0006 0.0010 حصة الوحدة من الخسائر االئتمانية المتوقعة

 

 إن حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات بعد دمج الخسائر االئتمانية المتوقعة مبينة أدناه: (2

 

 

   كما في
   2022يونيو  30

 مراجعة()غير 

 كما في

   2021ديسمبر  31

 )مراجعة(

حقوق الملكية للوحدة الواحدة بعد األخذ بعين االعتبار الخسائر االئتمانية المتوقعة وفقاً لهذه 

 1.3267 1.3357 القوائم المالية األولية الموجزة

 0.0006 0.0010 حصة الوحدة من الخسائر االئتمانية المتوقعة

 1.3273 1.3367 للوحدة قبل الخسائر االئتمانية المتوقعةحقوق الملكية 

 

 القيم العادلة لألدوات المالية 7

 
وذلك في تاريخ  إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه من بيع أصل أو يتم دفعه لتحويل التزام في معاملة نظامية بين أطراف مشاركين في السوق

 القيمة العادلة على افتراض بأن عملية بيع األصل أو تحويل االلتزام تمت إما:القياس. ويستند قياس 

 

 في السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام. -

 في ظل غياب سوق رئيسي، في أكثر األسواق منفعة لألصل أو االلتزام -

 يجب أن تكون السوق الرئيسية أو السوق األكثر أفضلية متاحة للشركة.

 

 العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلةتحديد القيمة 

 

 يستخدم الصندوق التسلسل الهرمي التالي لتحديد واالفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية:

 

 : هي أسعار معلنة في أسواق نشطة للموجودات أو المطلوبات المشابهة التي تستطيع المنشأة الوصول إليها بتاريخ القياس.األولالمستوى 

 

يانات : األسعار المتداولة في األسواق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو طرق تقييم أخرى يتم تحديد كافة مدخالتها الهامة وفق بالثاني مستوى ال

 يمكن رصدها في السوق.

 
 : طرق تقييم ال تستند أي من مدخالتها الجوهرية على بيانات يمكن رصدها في السوق.الثالثالمستوى 

 

ادلة في هذه القوائم المالية األولية يتم قياس جميع األدوات المالية للصندوق بالتكلفة المطفأة. ال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية التي ال يتم قياسها بالقيمة الع

 الموجزة بشكل جوهري عن القيم الدفترية المدرجة في القوائم المالية األولية الموجزة.

 

 القيمة العادلة  

 المجموع الثالثالمستوى  الثانيالمستوى  األولالمستوى  القيمة الدفترية )غير مراجعة( 2022يونيو  30في 

      موجودات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة

 19,956 19,956 - - 19,956 نقد وما يماثله

 1,066,932 1,066,932 - - 1,066,932 استثمارات محتفظ بها بالتكلفة المطفأة

 1,086,888 - - 1,086,888 1,086,888 

      

      مطلوبات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة
 285 285 - - 285 أتعاب إدارة مستحقة

 160 160 - - 160 مستحقات ومطلوبات أخرى

 445 - - 445 445 
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 )تتمة(القيم العادلة لألدوات المالية  7

 
 القيمة العادلة  

 المجموع الثالثالمستوى  الثانيالمستوى  األولالمستوى  القيمة الدفترية )مراجعة( 2021ديسمبر  31في 
      

      موجودات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة

 19,188 19,188 - - 19,188 نقد وما يماثله

 1,551,346 1,551,346 - - 1,551,346 استثمارات محتفظ بها بالتكلفة المطفأة

 1,570,534 - - 1,570,534 1,570,534 

      
      مطلوبات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة

 25 25 - - 25 أتعاب إدارة مستحقة

 325 325 - - 325 مستحقات ومطلوبات أخرى

 350 - - 350 350 

 

 إدارة المخاطر المالية 8

 

 .2021ديسمبر  31تتوافق سياسات إدارة المخاطر المالية مع تلك التي تم اإلفصاح عنها في القوائم المالية للصندوق للسنة المنتهية في 

 

 إدارة رأس المال

 

المصلحة من خالل تحسين الدين طويل األجل وأرصدة حقوق يدير الصندوق رأس ماله لضمان قدرته على االستمرار في أعماله مع تعظيم العائد ألصحاب 

  الملكية. تبقى االستراتيجية الكلية للصندوق دون تغيير عن الفترات السابقة.

 

 مخاطر السوق

 

في هذه الظروف عن تعرض الصندوق لمخاطر السوق، في شكل مخاطر أسعار الفائدة على استثمارات محتفظ بها بالتكلفة المطفأة. لم يكن هناك اي تغيرات 

 الفترات السابقة.

 

 إدارة مخاطر العملة األجنبية
 

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

 يتم عرض تحليل حساسية العمالت األجنبية.

 

 )تتمة(المخاطر المالية  إدارة 8

 
 سعر الفائدة وإدارة مخاطر السيولة

 

نقطة أساس، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة، فإن  50 -يتعرض الصندوق لمخاطر سعر الفائدة على استثماراته. إذا تم تغيير معدل سايبور بمقدار +/

  سعودي.لاير  46,000 -دخل الفترة قد يكون أعلى / أقل بمبلغ +/

 

ويل والسيولة يتحمل مدير الصندوق المسؤولية النهائية عن إدارة مخاطر السيولة، حيث وضع إطار عمل مناسب إلدارة مخاطر السيولة إلدارة متطلبات التم

ت البنكية الكافية، وتسهيالت قصيرة ومتوسطة وطويلة األجل للصندوق. يقوم الصندوق بإدارة مخاطر السيولة عن طريق الحفاظ على االحتياطيات والتسهيال

ما يلي آجال استحقاق االقتراض من خالل مراقبة التدفقات النقدية المتوقعة والفعلية بشكل مستمر ومطابقة تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية. في

 الموجودات والمطلوبات المالية:

 أيام 7أقل من  )غير مراجعة( 2022يونيو  30في 

لى شهر أيام إ 7

 المجموع شهراً 12أكثر من  شهراً 12 - 1 واحد

      

      موجودات مالية

 19,956 - - - 19,956 نقد وما يماثله

 1,066,932 433,354 343,578 258,000 32,000 استثمارات محتفظ بها بالتكلفة المطفأة

 51,956 258,000 343,578 433,354 1,086,888 

      مطلوبات مالية

 285 285 - - - أتعاب إدارة مستحقة

 160 160 - - -   مستحقات ومطلوبات أخرى

 - - - 445 445 

 1,086,443 432,909 343,578 258,000 51,956 فجوة السيولة
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 أيام 7أقل من  )مراجعة( 2021ديسمبر  31في 

أيام إلى شهر  7

 المجموع شهراً 12أكثر من  شهراً 12 - 1 واحد

      
      موجودات مالية

 19,188 - - - 19,188 نقد وما يماثله

 1,551,346 442,014 1,109,332 - - استثمارات محتفظ بها بالتكلفة المطفأة

 19,188 - 1,109,332 442,014 1,570,534 

      مطلوبات مالية

 25 - 25 - - أتعاب إدارة مستحقة

 325 - 325 - -   مستحقات ومطلوبات أخرى

 - - 350 - 350 

 1,570,184 442,014 1,108,982 - 19,188 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 

أخرى، مما يتسبب في  ، بلغ أقصى تعرض للصندوق لمخاطر االئتمان دون األخذ بعين االعتبار أي ضمانات محتفظ بها أو أي تحسينات ائتمانية2021ديسمبر 

الصلة كما هو مذكور  ذويثبتة خسارة مالية للصندوق بسبب عدم مقدرة األطراف المقابلة على الوفاء بالتزاماتها التي تنشأ من القيمة الدفترية للموجودات المالية الم

مليون لاير سعودي(. ال يحتفظ الصندوق بأي ضمانات أو  1,570: 2021ديسمبر  31مليون لاير سعودي )كما في  1,087في قائمة المركز المالي األولية مبلغ 
 تحسينات ائتمانية أخرى لتغطية مخاطر االئتمان المرتبطة بموجوداته المالية.

 

ا بدرجة اس ا ائتمانيً  مارية.تثتعد مخاطر االئتمان بشأن النقد لدى البنك محدودة ألن األطراف المقابلة هي بنوك محلية )بنك البالد( ذات تصنيفً

 

وما فوق. يتم تصنيف جميع االستثمارات مبدئيًا ضمن المرحلة األولى. إذا  Bلدى الصندوق سياسة االستثمار مع األطراف المقابلة ذات التصنيف االئتماني +

، فإن الصندوق يخفض Bتدهور التصنيف االئتماني للطرف المقابل في أي تاريخ تقرير الحق بمقدار درجتين في مقياس تصنيف فيتش ولكن ال يزال أعلى من +

، يتم تخفيض التصنيف االئتماني Bالمرحلة الثانية. في حالة انخفاض التصنيف االئتماني للطرف المقابل إلى أقل من +درجة االستثمار مع هذا الطرف المقابل إلى 

شهًرا كحد أقصى. لذلك، لم يتم تحديد فترة  12للطرف المقابل إلى المرحلة الثالثة. حيث أن الصندوق لديه استثمار في صفقات مرابحة ذات استحقاق يصل إلى 

 .مع ذلك، فإن الصكوك التي  يحتفظ بها الصندوق لها آجل استحقاق تتراوح من سنة إلى  10 سنوات. إللغاءسماح با

 

، وبناءً BBBإلى + A، يمتلك الصندوق استثمارات )عقود مرابحة وصكوك( بتصنيفات ائتمانية تتراوح من +2021ديسمبر  31و 2022يونيو  30كما في 

 .ثمارية. يتم االحتفاظ بالنقد لدى البنك لدى بنك ذي سمعة جيدة وتصنيف ائتماني مرتفع، وبالتالي، فإن مخاطر االئتمان منخفضةعليه، تعتبر جميعها ذات درجة است

 

 آخر يوم للتقييم 9

 

 .2022يونيو  30وفقاً لشروط وأحكام الصندوق، كان آخر يوم تقييم للفترة هو 

 

 اعتماد القوائم المالية األولية الموجزة 10

 

 .(2022أغسطس  21) هـ1444محرم  23 افقة على هذه القوائم المالية األولية الموجزة من قبل مجلس إدارة الصندوق في تمت المو
 

      


