
 صندوق البالد المتداول للذهب

 

 2222التقرير النصف سنوي المقدم إلى مالكي الوحدات لسنة 

 إخالء المسؤولية

ي، كما أن قيمة االستثمار في صندوق االستثمار قبلتوضيح: نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشًرا على األداء المست
 متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو االطالع على شروط و أحكام الصندوق.
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 :المقر الرئسي للبالد المالية للمزيد من المعلومات االتصال بـ:

   8001160002 966+ هاتف:

 2906299 11 966+ فاكس:

 , المملكة العربية السعودية44144الرياض  412 ص.ب:

  

 

 إدارة األصول

 2039888 11 966+          هاتف: 

 2039899 11 966+          فاكس: 

  http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagementالموقع االلكتروني:   

 

 ج( مدير الصندوق

 ( اسم وعنوان مدير الصندوق:4

 شركة البالد لإلستثمار "البالد المالية"

 العليا -طريق الملك فهد الفرعي  0412

 22وحده رقم 

  7324-42747الرياض  

 المملكة العربية السعودية.

 1211 212 44( 111فاكس: )+ 0224412222هاتف: 

 www.albilad-capital.comموقع االنترنت:  

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

 ال يوجد 

 2222خالل النصف األول من عام ( مراجعة ألنشطة االستثمار 7

 هب والسلع.للذخالل الفترة الماضية تم االستثمار بشكل أساسي في عقود الذهب الفورية والمتوافقة مع الشريعة اإلسالمية والمعمول بها في بورصة  دبي 

 :2222خالل النصف األول من عام ( تقرير عن أداء صندوق االستثمار 1 

 2.32مقارنة مع أداء المؤشر االسترشادي الذي حقق % 2.12حقق أداء الصندوق على  %

 :2222شروط 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


 صندوق البالد المتداول للذهب

 

 2222التقرير النصف سنوي المقدم إلى مالكي الوحدات لسنة 

 إخالء المسؤولية
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 :المقر الرئسي للبالد المالية للمزيد من المعلومات االتصال بـ:

   8001160002 966+ هاتف:

 2906299 11 966+ فاكس:

 , المملكة العربية السعودية44144الرياض  412 ص.ب:

  

 

 إدارة األصول

 2039888 11 966+          هاتف: 

 2039899 11 966+          فاكس: 

  http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagementالموقع االلكتروني:   

 

 

 ( أي معلومة أخرى من شانها أن تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافية بشأن أنشطة الصندوق خالل الفترة: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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 المتداول للمتاجرة بالذهب
)صندوق استثماري مفتوح متداول في البورصة مدار من قبل شركة البالد لالستثمار(

 القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(

وتقرير فحص المراجع المستقل إلى السادة حاملي الوحدات

 ومدير الصندوق

2022يونيو  30الستة أشهر المنتهية في لفترة 



 صندوق البالد المتداول للمتاجرة بالذهب

 القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(

2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

صفحةالفهرس

1المالية األولية الموجزةتقرير حول فحص القوائم 

2قائمة المركز المالي األولية

3قائمة الدخل الشامل األولية

4األولية قائمة التغيرات في حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات

5قائمة التدفقات النقدية األولية

01 - 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 المتداول للمتاجرة بالذهب

 مقدمة
والقوائم األولية    2202  ويوني  30)"الصندوق"( كما في    صندوق البالد المتداول للمتاجرة بالذهبللقد فحصنا قائمة المركز المالي األولية المرفقة  

التاريخ    ذلكي قدية لفترة الستة أشهر المنتهية ف ذات الصلة للدخل الشامل، والتغيرات في حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات والتدفقات الن
ي رقم  األولية الموجزة وفقاً لمعيار المحاسبة الدول  ة يواإليضاحات التفسيرية األخرى. إن مدير الصندوق مسؤول عن إعداد وعرض هذه القوائم المال

الموحدة األولية الموجزة    ةيالالقوائم الم"، المعتمد في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه ةي"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   ةيللمنشأة"، المعتمد في المملكة العربية السعودية. يتكون فحص المعلومات المال 
لفحص أقل نطاقاً بشكل كبير من عملية المراجعة  والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات فحص أخرى. تعد إجراءات ا  ةيعن األمور المال

تأكيد بأننا سنكون    علىالمراجعة الدولية، المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وعليه فإنها التمكننا من الحصول    رييالتي يتم القيام بها وفقاً لمعا
 التالي فإننا ال نبدي رأي مراجعة.تحديدها خالل عملية المراجعة، وب  مكن يعلى علم بجميع األمور الهامة التي  

 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 المتداول للمتاجرة بالذهب

 قائمة المركز المالي األولية

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 

 إيضاح 

 يونيو 30كما في 

2022 

 )غير مراجعة(

 ديسمبر 31كما في 

2021 

 )مراجعة(

    الموجودات

 1,049,122 2,032,409 4 نقد وما يماثله

 98,172,000 74,374,320  استثمار في الذهب المادي

 49,975 49,975  ذمم مدينة مقابل بيع استثمار

 99,271,097 76,456,704  مجموع الموجودات

    

    المطلوبات

 68,638 72,157 4 أتعاب إدارة مستحقة

 425,950 403,373  مستحقات ومطلوبات أخرى

 494,588 475,530  مجموع المطلوبات

    

 98,776,509 75,981,174  حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات

    

 9,700,000 7,500,000   الوحدات المصدرة

    

 10.1831 10.1308  الملكية للوحدة الواحدة باللاير السعوديحقوق 

 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة. 8إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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 صندوق البالد المتداول للمتاجرة بالذهب

 قائمة الدخل الشامل األولية )غير مراجعة(

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 

 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في   

 2021 2022 إيضاح 
    اإليرادات

 (7,165,324) 333,520  ربح / )خسارة( غير محققة من إعادة قياس استثمار في الذهب المادي

 116,946 214,336  ربح محقق من بيع استثمار في الذهب المادي

 (7,048,378) 547,856  مجموع الدخل / )الخسارة(

    

    المصاريف

 (674,639) (502,200) 4 أتعاب إدارة

 (115,568) (114,174) 4 رسوم الحفظ

 (213,138) (326,067)    مصاريف أخرى

 (1,003,345) (942,441)  المصاريفمجموع 

    

 (8,051,723) (394,585)  صافي الخسارة للفترة

 - -  الدخل الشامل اآلخر للفترة

 (8,051,723) (394,585)  مجموع الخسارة الشاملة للفترة

 

 الموجزة.جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية  8إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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 صندوق البالد المتداول للمتاجرة بالذهب

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

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 

 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في  
 2022 2021 

   

 118,232,485 98,776,509 حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات في بداية الفترة

   

   من العملياتالتغيرات 

 (8,051,723) (394,585) مجموع الخسارة الشاملة للفترة

   

   التغيرات من معامالت الوحدات

 10,081,558 21,776,410 متحصالت من إصدارات وحدات

 (10,150,199) (44,177,160) مدفوعات مقابل استرداد الوحدات

 (68,641) (22,400,750) صافي التغير من معامالت الوحدات

   

 110,112,121 75,981,174 حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات في نهاية الفترة

 

 يونيو كما يلي: 30تتلخص معامالت الوحدات للفترات المنتهية في 

 

 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 2022 2021 

   

 11,000,000 9,700,000 الوحدات في بداية الفترة

   

 1,100,000 2,000,000   مصدرةالوحدات ال

 (1,000,000) (4,200,000) مستردةالوحدات ال

 100,000 (2,200,000) صافي التغير في الوحدات

   

 11,100,000 7,500,000 الوحدات في نهاية الفترة

 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة. 8إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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 صندوق البالد المتداول للمتاجرة بالذهب

 مراجعة(قائمة التدفقات النقدية األولية )غير 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 

 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في   

  2022 2021 

    

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 (8,051,723) (394,585)  صافي الخسارة للفترة

    تعديالت لـ:

 7,165,324 (333,520)  إعادة قياس استثمارات في الذهب المادي)ربح( / خسارة غير محققة من 

  (728,105) (886,399) 

    صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

 (36,484) 24,131,200  استثمار في الذهب المادي

 (659,491) -  ذمم مدينة مقابل بيع استثمار

 775,834 3,519  أتعاب إدارة مستحقة

 112,872 (22,577)  مستحقات ومطلوبات أخرى

 (215,552) -  ذمم دائنة مقابل شراء استثمار

 (22,821) 24,112,142  النقد الناتج من / )المستخدم في( العمليات

    

 (909,220) 23,384,037  صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( األنشطة التشغيلية

    

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 10,081,558 21,776,410  متحصالت من إصدارات وحدات

 (10,150,199) (44,177,160)  مدفوعات مقابل وحدات مستردة

 (68,641) (22,400,750)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

    

 (977,861) 983,287  صافي التغير في النقد وما يماثله

 2,059,150 1,049,122  نقد وما يماثله في بداية الفترة

    

 1,081,289 2,032,409  النقد وما يماثله في نهاية الفترة

 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة. 8إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 

 



 صندوق البالد المتداول للمتاجرة بالذهب
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(

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

 

متداول. يقدم للمستثمرين فرصة متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية لالستثمار في الذهب استثماري مفتوح صندوق البالد المتداول للمتاجرة بالذهب هو صندوق 

تداوله، حيث يتم تداول الوحدات في السوق المالية السعودية )تداول(. يدير الصندوق المادي. يتتبع الصندوق عوائد الذهب عن كثب من خالل هيكل صندوق يتم 

ى شركة البالد لالستثمار )"مدير الصندوق"(، وهي شركة تابعة لبنك البالد )"البنك"( لصالح حاملي وحدات الصندوق )"حاملي الوحدات"(. يهد ف الصندوق إل

 ة مع الشريعة اإلسالمية في بورصة دبي للذهب والسلع والذهب المادي، والتي ال تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية.محاكاة أداء عقود الذهب الفورية المتوافق

 

الرياض، في تابعة لبنك  جميع السبائك الذهبية المقتناة والمملوكة من قبل الصندوق يتم إيداعها وحفظها من قبل )"أمين الحفظ"( شركة الرياض المالية، وهي شركة

االحتفاظ الحساب المخصص للصندوق على أساس مخصص حيث تكون كل سبيكة ذهبية مميزة وفريدة من نوعها. من معادن ثمينة أخرى بحوزة أمين الحفظ. يتم 

جلوبال بموجب السلطة المفوضة من بالذهب في عهدة أمين الحفظ في خزينة مؤمنة في دبي، اإلمارات العربية المتحدة؛ يديرها )"أمين الحفظ الفرعي"( برينكس 

 شركة البالد لالستثمار )"مدير الصندوق"(.

 

مالية منفصلة للصندوق.  وعند التعامل مع حاملي الوحدات، يعتبر مدير الصندوق أن الصندوق بمثابة وحدة محاسبية مستقلة، وعليه يقوم مدير الصندوق بإعداد قوائم
 اً مستفيدين لموجودات الصندوق.إضافة لذلك، يعتبر حاملي الوحدات مالك

 

، وافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة البالد لالستثمار عرض وتسجيل وحدات "صندوق البالد المتداول للمتاجرة بالذهب" في تداول 2020في فبراير 

هـ 1441شوال  10ول في تداول كصندوق استثمار متداول في بصفتها صندوق متداول في البورصة كصندوق البالد المتداول للمتاجرة بالذهب. بدأ الصندوق التدا

  (.9405، بالرمز 2020يونيو  2)الموافق 
 

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

 (.2021فبراير  24هـ )الموافق 1442رجب  12يئة في بموجب قرار مجلس إدارة اله

 

 عمليات السوق الرئيسية )إصدار واسترداد الوحدات( 1-1

 

دات الصناديق يتم تنفيذ عمليات السوق الرئيسية من قبل مدير الصندوق وصانع السوق المعتمد فقط. تتم أنشطة اإلصدار واالسترداد على أساس مجموعات وح

وحدة تداول( على أساس يومي قبل بدء التداول،  100,000كجم من سبائك الذهب بما يعادل  5لنسبة للصندوق، مجموعة واحدة تساوي المتداولة في تداول )با

ق ندوق وصانع السو المشار إليها باسم إصدار واسترداد الوحدات، على التوالي. تتم عملية إصدار واسترداد وحدات التداول على أساس عيني حيث يقوم مدير الص

ح الوحدات بتبادل وحدات التداول للصندوق وسلة الموجودات )سبائك الذهب(، من خالل أمين الحفظ، لغرض اإلصدار واسترداد وحدات التداول. ثم يتم طر

 المصدرة بحرية في تداول للتداول العام.
 

 أسس اإلعداد 2

 

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

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

 

ا لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء إعادة تقييم استثمارات الذهب المادي المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة تم إعداد القوائم المالية األولية   الدخل. الموجزة وفقً

 

تلك الخاصة بالسنة المالية  تتوافق السياسات والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الرئيسية المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة مع

 أدناه. 3 رقم باستثناء اإليضاح 2021ديسمبر  31السابقة أي 

 

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

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

 

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



 صندوق البالد المتداول للمتاجرة بالذهب
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(

 2022يونيو  30المنتهية في لفترة الستة أشهر 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 )تتمة( أسس اإلعداد 2

 

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

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

أي سنوات مستقبلية تتأثر بها. ليس هناك أي مجاالت لألحكام الجوهرية أو االفتراضات مراجعة التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم مراجعة التقديرات فيها وفي 

 الهامة المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة.

 

 المعايير الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل الصندوق 3

 

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

. لم يطبق الصندوق مبكًرا أية معايير أو تفسيرات أو تعديالت قد تم إصدارها ولم 2022يناير  1، باستثناء تطبيق المعايير الجديدة التي تسري اعتباراً من 2021

 ، ولكن ليس لها أثر على القوائم المالية األولية الموجزة للصندوق.2022تصبح سارية بعد. يتم تطبيق العديد من التعديالت ألول مرة اعتباراً من 

 

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

 ما إذا كان العقد مسبباً للخسارة.

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

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

 البيع هذه والتكلفة ذات العالقة في قائمة الدخل.

ا في المعيار الدولي للتقرير المالي  - 3تُحد ِّث التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  • مي للتقرير المالي لإلطار المفاهي 3"تجميع المنشآت" مرجعً

 دون تغيير متطلبات المحاسبة لتجميع المنشآت.

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

، 16، "الزراعة" واألمثلة التوضيحية المصاحبة للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 41ر المحاسبة الدولي رقم ، "األدوات المالية"، ومعيا9للتقرير المالي رقم 

 "عقود اإليجار".

 

 معايير جديدة لم تطبق بعد

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

 المفعول.

 الوصف المعيار / التفسير
ساري المفعول للفترات التي تبدأ في 

  أو بعد
   

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

 1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

في ضوء المعايير  2وبيان الممارسة رقم 

 الدولية للتقرير المالي 

 2023يناير  1 اإلفصاح عن السياسات المحاسبية

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

   

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 
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 2023يناير  1 متعلقة بالموجودات والمطلوبات الناشئة من معاملة واحدةضريبة مؤجلة 

 

 

 عالقة ذويمعامالت وأرصدة مع أطراف  4

 

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

ي سياق عامالت فشركات تخضع للسيطرة المباشرة أو غير المباشرة لحاملي الوحدات أو التي يمارسون عليها نفوذاً كبيراً )"شركة شقيقة"(. يبرم الصندوق م

 العالقة بأسعار وشروط يتم االتفاق عليها بين األطراف. ذوياألعمال االعتيادية مع هذه األطراف 

 

 إدراة الصندوق ورسوم االشتراك

 

 الصندوق.٪ من قيمة حقوق الملكية في كل يوم تقييم كمصروفات إجمالية تُدفع منها رسوم اإلدارة كبند متبقي بعد خصم جميع مصروفات 1.5يدفع الصندوق 
 

 

 عالقة ذويمعامالت مع أطراف 

 

العالقة وفقاً لشروط وأحكام الصندوق. ويتم  ذويعالقة. وتكون المعامالت مع األطراف  ذوييقوم الصندوق من سياق دورة أعماله االعتيادية بالتعامل مع أطراف 

العالقة من مدير الصندوق وأمين الحفظ وبنك البالد )الشركة  ذويالعالقة من قبل مجلس إدارة الصندوق. تتكون األطراف  ذوياعتماد جميع معامالت األطراف 

 األم لمدير الصندوق( والمنشآت المرتبطة ببنك البالد ومدير الصندوق.

 

 

 

 

 

 



 صندوق البالد المتداول للمتاجرة بالذهب
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(

 2022يونيو  30المنتهية في لفترة الستة أشهر 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 )تتمة(عالقة  ذويمعامالت وأرصدة مع أطراف  4

 

 العالقة: ذوييلخص الجدول التالي تفاصيل المعامالت مع األطراف 

 

 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في    

 2021 2022 طبيعة المعاملة طبيعة العالقة طرف ذو عالقة

 

   شركة البالد لالستثمار

 

 

   مدير الصندوق

 

 

 674,639 502,200 أتعاب إدارة

 115,568 114,174   رسوم الحفظ   أمين الحفظ للصندوق شركة الرياض المالية

 1,984 1,984   أتعاب مجلس إدارة الصندوق أعضاء مجلس إدارة الصندوق مجلس إدارة الصندوق

     

 

 العالقة: ذوييلخص الجدول التالي تفاصيل األرصدة مع األطراف 

 

 طرف ذو عالقة طبيعة الرصيد

 30كما في 

)غير  2022يونيو 

 مراجعة(

ديسمبر  31كما في 

 )مراجعة( 2021

    

 68,638 72,157 مدير الصندوق -شركة البالد لالستثمار  أتعاب إدارة مستحقة

 1,049,122 2,032,409 أمين الحفظ للصندوق -الرياض المالية شركة  حساب استثمار

 18,890 95,284 أمين الحفظ للصندوق -شركة الرياض المالية  أتعاب الحفظ مستحقة الدفع

 3,978 1,984 أعضاء مجلس إدارة الصندوق أتعاب مجلس إدارة الصندوق مستحقة الدفع
    

 

 القيم العادلة لألدوات المالية 5

 

لك في تاريخ القياس. القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه من بيع أصل أو يتم دفعه لتحويل التزام في معاملة نظامية بين أطراف مشاركين في السوق وذإن 

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

 

 أو االلتزام، أوفي السوق الرئيسي لألصل  -

 في حال عدم وجود سوق أساسية، في أفضل األسواق األخرى المتاحة للموجودات أو المطلوبات. -

 

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

 

 تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة
 

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

 

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

 

لوبات مماثلة أو طرق تقييم أخرى يتم تحديد كافة مدخالتها الهامة وفق بيانات يمكن : األسعار المتداولة في األسواق المالية النشطة لموجودات ومطالثاني المستوى 

 رصدها في السوق.

 

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

 

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

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

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 صندوق البالد المتداول للمتاجرة بالذهب
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(

 2022يونيو  30المنتهية في لفترة الستة أشهر 
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 )تتمة( القيم العادلة لألدوات المالية 5

 

 الدفتريةالقيمة  2022يونيو  30في 

 القيمة العادلة

 المجموع الثالثالمستوى  الثانيالمستوى  األولالمستوى 

      
موجودات مالية غير مقاسة بالقيمة 

      العادلة

 2,032,409 2,032,409 - - 2,032,409 نقد وما يماثله

 49,975 49,975 - - 49,975 ذمم مدينة مقابل بيع استثمارات

 2,082,384 - - 2,082,384 2,082,384 

مطلوبات مالية غير مقاسة بالقيمة 
      العادلة

 72,157 72,157 - - 72,157 أتعاب إدارة مستحقة

 285,367 285,367 - - 285,367 مستحقات ومطلوبات أخرى

 357,524 - - 357,524 357,524 

 

 القيمة الدفترية 2021ديسمبر  31في 

 العادلةالقيمة 

 المجموع الثالثالمستوى  الثانيالمستوى  األولالمستوى 

      
موجودات مالية غير مقاسة بالقيمة 

      العادلة

 1,049,122 1,049,122 - - 1,049,122 نقد وما يماثله

 49,975 49,975 - - 49,975 ذمم مدينة مقابل بيع استثمار

 1,099,097 - - 1,099,097 1,099,097 

مطلوبات مالية غير مقاسة بالقيمة 
      العادلة

 68,638 68,638 - - 68,638 أتعاب إدارة مستحقة

 308,564 308,564 - - 308,564 مستحقات ومطلوبات أخرى

 377,202 - - 377,202 377,202 

 

 إدارة المخاطر المالية 6

 

 عوامل المخاطر المالية 6-1

 

 الصندوق في الحفاظ على قدرة الصندوق على االستمرار في أعماله حتى يتمكن من االستمرار في تحقيق أكبر قدر من العوائد لحاملي الوحدات تتمثل أهداف 

 ولضمان السالمة المعقولة لحاملي الوحدات.

 

 اطر السيولة.إن أنشطة الصندوق تعرضه لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية: مخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخ

 
 عامة للصندوق. يتحمل مدير الصندوق مسؤولية تحديد ومراقبة المخاطر. يشرف مجلس إدارة الصندوق على مدير الصندوق وهو مسؤول في النهاية عن اإلدارة ال

ي يتم تحديد مخاطر المراقبة والتحكم في المقام األول على أساس الحدود الموضوعة من قبل مجلس إدارة  الصندوق. لدى الصندوق وثيقة الشروط واألحكام الت

 ى مع إرشادات االستثمار. تحدد استراتيجيات أعماله العامة، وتعرضه للمخاطر وإدارة المخاطر العامة وهو ملزم باتخاذ إجراءات إلعادة التوازن للمحفظة بما يتماش

 

 اطر التي يتعرض لها؛ فيما يلي شرح هذه األساليب:يستخدم الصندوق أساليب مختلفة لقياس وإدارة مختلف أنواع المخ

 

 مخاطر السوق

 

يير سعر الذهب تعرض الصندوق لمخاطر السوق المتمثلة في تغيرات أسعار الذهب. يتعرض الصندوق لمخاطر أسعار السوق على استثماراته في الذهب. إذا تم تغ
  لاير سعودي. 743,743الفترة قد يكون أعلى / أقل بمقدار + ٪، مع ثبات جميع المتغيرات األخرى، فإن دخل 1بنسبة + 

 

 )تتمة( إدارة المخاطر المالية

 

 إدارة مخاطر العملة األجنبية

 

وتنشأ هذه جنبية مخاطر صرف العمالت األجنبية هي مخاطر تذبذب قيمة التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األ

السعودي مربوط بالدوالر المخاطر عن األدوات المالية المقومة بعمالت أجنبية. خالل الفترة، دفع الصندوق مقابل شراء الذهب بالدوالر األمريكي. بما أن اللاير 

 األمريكي، فإن الصندوق غير معرض ألي مخاطر تتعلق بالعمالت األجنبية.

 

 

 



 صندوق البالد المتداول للمتاجرة بالذهب
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(

 2022يونيو  30المنتهية في لفترة الستة أشهر 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 السيولةسعر الفائدة وإدارة مخاطر 

 

عن إدارة مخاطر السيولة، ال يتعرض الصندوق لمخاطر أسعار الفائدة، حيث ال يوجد لديه أي أدوات مالية محملة بالفائدة. يتحمل مدير الصندوق المسؤولية النهائية 

ألجل للصندوق. يقوم الصندوق بإدارة مخاطر حيث وضع إطار عمل مناسب إلدارة مخاطر السيولة إلدارة متطلبات التمويل والسيولة قصيرة ومتوسطة وطويلة ا

والفعلية بشكل مستمر  السيولة عن طريق الحفاظ على االحتياطيات والتسهيالت البنكية الكافية، وتسهيالت االقتراض من خالل مراقبة التدفقات النقدية المتوقعة

 الموجودات والمطلوبات المالية:ومطابقة تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية. فيما يلي استحقاق 

 

   2022يونيو  30كما في 

     )غير مراجعة(

 

 أيام 7أقل من  موجودات مالية

أيام إلى  7

 شهر

 12شهر إلى 

 شهراً

 12أكثر من 

 شهراً

 

 المجموع

 2,032,409 - - - 2,032,409 نقد وما يماثله

 49,975 - - 49,975 - ذمم مدينة مقابل بيع استثمارات

 2,032,409 49,975 - - 2,082,384 

      

      مطلوبات مالية

 72,157 - 72,157 - - أتعاب إدارة مستحقة

 285,367 - 285,367 - - مستحقات ومطلوبات أخرى

 - - 357,524 - 357,524 

 1,724,860 - (357,524) 49,975 2,032,409 فجوة السيولة

      

      )مراجعة( 2021ديسمبر  31كما في 

 أيام 7أقل من  موجودات مالية

أيام إلى  7

 شهر

 12شهر إلى 

 شهراً

 12أكثر من 

 شهراً

 

 المجموع

 1,049,122 - - - 1,049,122 نقد وما يماثله

 49,975 - - 49,975 - ذمم مدينة مقابل بيع استثمار

 1,049,122 49,975 - - 1,099,097 

      مطلوبات مالية

 68,638 - 68,638 - - إدارة مستحقةأتعاب 

 308,564 - 308,564 - - مستحقات ومطلوبات أخرى

 - - 377,202 - 377,202 

 721,895 - (377,202) 49,975 1,049,122 فجوة السيولة

 

 إدارة مخاطر االئتمان

 

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

ة للصندوق بسبب تعرض للصندوق لمخاطر االئتمان دون األخذ بعين االعتبار أي ضمانات محتفظ بها أو أي تحسينات ائتمانية أخرى، مما يتسبب في خسارة مالي

ي عدم مقدرة األطراف المقابلة على الوفاء بال تزاماتها التي تنشأ من القيمة الدفترية للموجودات المالية المثبتة ذات الصلة كما هو مذكور في قائمة المركز المال

مليون لاير سعودي(. وال يحتفظ الصندوق بأي ضمانات أو تحسينات ائتمانية أخرى لتغطية  1.75: 2021ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 2.08األولية مبلغ 

 ئتمان المرتبطة بموجوداته المالية.مخاطر اال

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

 

   آخر يوم للتقييم

 

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

 

   القوائم المالية األولية الموجزةاعتماد  6

 

 .(2021أغسطس  21) هـ1444محرم  23 تمت الموافقة على هذه القوائم المالية األولية الموجزة من قبل مجلس إدارة الصندوق بتاريخ


