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صندوق الرياض لألسهم القيادية
صندوق استثماري مفتوح
(المدار من قبل شركة الرياض المالية)
قائمة المركز المالي األولية
كما في  30يونيو 2021م
(المبالغ بالريال السعودي)
إيضاح

 31ديسمبر 2020م
(مراجعة)

 30يونيو 2021م
(غير مراجعة)

الموجودات
62,005,611

27,939,478

2,254,848,395

1,880,363,411

توزيعات أرباح مستحقة

2,281,413

-

إجمالي الموجودات

2,319,135,419

6,11

النقدية وشبه النقدية

7

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

1,908,302,889

المطلوبات
9,915,652

8,210,711

مصروفات مستحقة

1,502,475

1,253,823

استردادات مستحقة

1,304,789

-

إجمالي المطلوبات

12,722,916

9,464,534

صافي الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لحاملي الوحدات

2,306,412,503

1,898,838,355

30,824,828.40

32,357,950.26

74.82

58.68

11

أتعاب إدارة مستحقة

8

الوحدات المصدرة (بالعدد)
صافي الموجودات العائدة لكل وحدة

إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  17تعتبر جزء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة

2

صندوق الرياض لألسهم القيادية
صندوق استثماري مفتوح
(المدار من قبل شركة الرياض المالية)
قائمة الدخل الشامل األولية (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
(المبالغ بالريال السعودي)
إيضاح

 30يونيو 2020م

 30يونيو 2021م

دخل االستثمار
صافي الربح(/الخسارة) المحقق والغير محقق من االستثمارات المدرجة بالقيمة
العادلة من خالل الربح أو الخسارة
توزيعات األرباح

9

505,281,363

()265،784،884

33,561,794
538,843,157

30،994،050
()234،790،834

المصروفات
()18,458,813
()2,783,947
()21,242,760

()14،509،397
()747،00
()15،256،397

11
10

أتعاب ادارة الصندوق
مصروفات اخرى
صافي الدخل( /الخسارة) للفترة

517,600,397

()250،047،231

الدخل الشامل اآلخر للفترة

-

-

إجمالي الدخل الشامل ( /الخسارة الشاملة) للفترة

517,600,397

()250،047،231

إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  17تعتبر جزء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة

3

صندوق الرياض لألسهم القيادية

صندوق استثماري مفتوح
(المدار من قبل شركة الرياض المالية)
قائمة التغيرات في صافي الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لحاملي الوحدات األولية (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
)المبالغ بالريال السعودي(
 30يونيو 2021م

 30يونيو 2020م

صافي الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لحاملي الوحدات في بداية الفترة

1,898,838,355

1،925،896،280

صافي الدخل (/الخسارة) للفترة
إجمالي الدخل الشامل ( /الخسارة الشاملة) للفترة

517,600,397
517,600,397

()250،047،231
()250،047،231

االشتراكات واالستردادات من حاملي الوحدات:
الوحدات المصدرة
الوحدات المستردة
صافي التغير من معامالت الوحدات

1,591,909
()111,618,158
()110,026,249

539،788
()5،663،777
()5،123،989

صافي الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لحاملي الوحدات في نهاية الفترة

2,306,412,503

1،670،725،060

إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  17تعتبر جزء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة

4

صندوق الرياض لألسهم القيادية

صندوق استثماري مفتوح
(المدار من قبل شركة الرياض المالية)
قائمة التدفقات النقدية األولية (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
)المبالغ بالريال السعودي(

 30يونيو 2020م

 30يونيو 2021م
إيضاح
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
صافي الدخل(/الخسارة) للفترة
التعديالت على:
(الربح) /الخسارة غير المحقق من االستثمارات المدرجة بالقيمة
العادلة من خالل الربح أو الخسارة

9

صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

517,600,397

()250،047،231

()463,450,229
54,150,168

145،267،230
()104،780،001

88,965,245
()2,281,413
1,704,941
248,652
142,787,593

328،465،391
()462،618
()1،204،647
222،018،125

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:
المتحصالت من اصدار الوحدات
استردادات للوحدات
صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

1,591,909
()110,313,369
()108,721,460

539،788
()5،580،245
()5،040،457

صافي التغير في النقدية وشبه النقدية

34,066,133

216،977،668

النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة

27,939,478

9،580،833

النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة

62,005,611

226،558،501

توزيعات أرباح مستحقة
اتعاب إدارة مستحقة
مصروفات مستحقة
صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  17تعتبر جزء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة

5

صندوق الرياض لألسهم القيادية

صندوق استثماري مفتوح
(المدار من قبل شركة الرياض المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
(المبالغ باللاير السعودي)
1

الصندوق وأنشطته
صندوق الرياض لألسهم القيادية ("الصندوق") هو صندوق أسهم مدار بموجب االتفاق بين الرياض المالية ("مدير الصندوق") والمستثمرين بالصندوق
("حاملي الوحدات") .ويستثمر الصندوق في المقام األول في الشركات القيادية مع بعض االستثمارات في أسهم الشركات الواعدة والصغيرة لتحقيق أقصى
عائد .كما يتم اختيار الشركات في كل سوق وفقا لقرار مدراء الصندوق المحليين المبني على مدى جاذبية كل شركة وعلى ضوء االلتزام باألوزان الحيادية
للمؤشر اإلرشادي بشكل كبير.
يتعامل مدير الصندوق مع حاملي الوحدات في كل صندوق على أساس أنه وحدة محاسبية مستقلة .وبناءاً على ذلك ،يقوم مدير الصندوق بإعداد قوائم مالية
منفصلة للصندوق .تعتبر إدارة الصندوق من مسؤولية مدير الصندوق وبالتالي بموجب اتفاقية الصندوق ،يجوز لمدير الصندوق تفويض أو إسناد واجباته إلى
واحدة أو أكثر من المؤسسات المالية داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.
وافق البنك المركزي السعودي على تأسيس الصندوق بالخطاب رقم م أ ي  95/بتاريخ  6محرم 1422هـ (الموافق  31مارس 2001م) .وقد بدأ الصندوق
نشاطه في  31ديسمبر 2000م.

2

اللوائح النظامية

يخضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار ("الالئحة") الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ  3ذو الحجة 1427هـ (الموافق  24ديسمبر 2006م)
والذي تم تعديله في  12رجب 1442هـ (الموافق  24فبراير  2021م) ،والتي تنص على المتطلبات التي يتعين على جميع الصناديق االستثمارية في
المملكة العربية السعودية إتباعها.
3

أسس اإلعداد

 1-3بيان االلتزام
تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (" )34التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير
و االصدارات االخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
ال تتضمن هذه القوائم المال ية األولية الموجزة جميع المعلومات المطلوبة في القوائم المالية السنوية ،ويجب أن تقرأ جنبا إلى جنب مع القوائم المالية
السنوية للصندوق للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م .إن نتائج فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ال تشكل بالضرورة مؤشرا على
البيانات المالية للسنة التي تنتهي في  31ديسمبر 2021م.
 2-3أسس اإلعداد
القوائم المالية األولية الموجزة تم إعدادها على أساس مبدأ التكلفة التاريخية ،كما تم تعديلها .باستخدام أساس االستحقاق المحاسبي باستثناء االستثمارات
المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة التي يتم قياسها بالقيمة العادلة.
 3-3العملة الوظيفية وعملة العرض
يتم قياس البنود المدرجة في القوائم المالية األولية الموجزة باستخدام العملة الرئيسية التي يعمل فيها الصندوق ("العملة الوظيفية") .يتم عرض هذه
القوائم المالية بالريال السعودي وهي العملة الوظيفية وعملة العرض الخاصة بالصندوق.

المعامالت واألرصدة
يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلﯽ الريال السعودي باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ المعامالت .يتم تحويل الموجودات
والمطلوبات بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي باستخدام أسعار الصرف.
كما في تاريخ قائمة المركز المالي األولية يتم إدراج أرباح وخسائر الناتجة من تحويل سعر الصرف في قائمة الدخل الشامل األولية.
 4-3األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية
يتطلب إعداد القوائم المالية من االدارة القيام باستخدام أحكام وتقديرات وافتراضات من شأنها أن تؤثر على مبالغ اإليرادات والمصروفات والموجودات
والمطلوبات واإلفصاحات المرفقة واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة .قد يؤدي عدم التأكد من هذه االفتراضات والتقديرات إلى نتائج تتطلب تعديالت
جوهرية للقيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي تؤثر في الفترات المستقبلية.
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صندوق الرياض لألسهم القيادية

صندوق استثماري مفتوح
(المدار من قبل شركة الرياض المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
(المبالغ باللاير السعودي)
أسس اإلعداد (تتمة)

3

 4-3األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية (تتمة)
إن عدم التأكد من االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى للتقدير في تاريخ التقرير ،والتي لها خطر ﮐبير في إحداث
تعديل جوهري للقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل الفترة المالية الالحقة تم وصفها أدناه .اعتمد الصندوق في افتراضاته وتقديراته على
المؤشرات المتاحة عند إعداد القوائم المالية .إن الحاالت واالفتراضات الحالية قابلة للتطوير مستقبال حيث أنها قد تطرأ نتيجة لتغيرات السوق أو
الحاالت الناتجة خارج سيطرة الصندوق .مثل هذه التغيرات تنعكس على االفتراضات عندما تحدث.
االستمرارية
قامت مدير الصندوق بإجراء تقييم لقدرة الصندوق على االستمرار كمنشأة عاملة وهي مقتنعة بأن الصندوق لديه الموارد الالزمة الستمرار العمل في
المستقبل .وعالوة على ذلك ،ال تدرك اإلدارة وجود أي شكوك جوهرية قد تلقي بظالل من الشك على قدرة الصندوق على االستمرار كمنشأة عاملة.
لذلك ،تم إعداد هذه القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية.
4

السياسات المحاسبية المهمة

تتوافق السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية مع تلك المستخدمة والمفصح عنها في القوائم المالية السنوية للصندوق للسنة
المنتهية في  31ديسمبر  2020م .هناك معايير وتعديالت وتفسيرات جديدة تنطبق ألول مرة في عام 2021م ،ولكن ليس لها تأثير على القوائم
المالية األولية الموجزة للصندوق.
هناك العديد من التعديالت والتفسيرات األخرى التي تم إصدارها ولكنها لم تصبح سارية المفعول حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للصندوق .ويرى
مجلس إدارة الصندوق أن ذلك لن يكون له تأثير كبير على القوائم المالية األولية الموجزة للصندوق .يعتزم الصندوق اعتماد تلك التعديالت
والتفسيرات ،إن طبقت.
5

أتعاب اإلدارة والمصروفات األخرى

في كل يوم تقييم ،يقوم مدير الصندوق بتحميل الصندوق أتعاب إدارة بنسبة  %1,5من صافي قيمة موجودات الصندوق .ويسترد مدير الصندوق من
الصندوق أي مصاريف يتكبدها نيابة عن الصندوق مثل أتعاب المراجعة واألتعاب القانونية وأتعاب مجلس اإلدارة وأي رسوم أخرى مماثلة .وليس
من المتوقع أن تتجاوز في مجموعها نسبة  % 0.2من صافي قيمة موجودات الصندوق.
وباإلضافة إلى ذلك ،وعلى أساس يومي يتقاضى مدير الصندوق من الصندوق رسوم حفظ ومصاريف إدارية بنسبة  %0.035سنويا ً ونسبة %0.2
على التوالي من صافي قيمة موجودات الصندوق.

6

النقدية وشبه النقدية
 30يونيو 2021م
(غير مراجعة)

إيضاح
نقدية في حساب استثماري

62,005,611
62,005,611

6.1,11

 31ديسمبر 2020م
(مراجعة)
27,939,478
27,939,478

 6.1النقدية في الحساب االستثماري المحتفظ بها في حساب جاري لدى الرياض المالية وهو طرف ذو عالقة (إيضاح  .)1ال يحقق الصندوق
أرباحا ً من هذه الحسابات االستثمارية.

7

صندوق الرياض لألسهم القيادية

صندوق استثماري مفتوح
(المدار من قبل شركة الرياض المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
(المبالغ باللاير السعودي)
7

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

يستثمر الصندوق بصورة رئيسية في أسهم الشركات السعودية المدرجة .فيما يلي ملخص للقيمة السوقية لمحفظة االستثمارات:

البنوك
المواد األساسية
خدمات االتصاالت
الطاقة
إنتاج األغذية
التجزئة
المرافق العامة
معدات وخدمات الرعاية الصحية
التأمين
إدارة وتطوير العقارات
الخدمات االستهالكية
تجزئة األغذية
التطبيقات وخدمات التقنية
النقل
ريت
إجمالي القيمة السوقية

 30يونيو 2021م
(غير مراجعة)
1,000,609,530
579,339,290
188,534,770
186,945,513
69,868,671
67,559,535
51,716,305
46,747,429
33,528,347
18,273,144
11,725,861
2,254,848,395

 31ديسمبر 2020م
(مراجعة)
793,087,679
377,915,886
164,435,211
191,526,580
82,017,423
59,558,187
39,399,611
48,718,034
30,389,748
32,447,476
9,580,098
28,581,497
10,467,330
9,989,516
2,249,135
1,880,363,411

إجمالي التكلفة

1,791,398,165

1,826,786,349

8

معامالت الوحدات
فيما يلي ملخصا ً بمعامالت الوحدات للفترة /السنة:
 31ديسمبر 2020م
 30يونيو 2021م
(مراجعة)
(غير مراجعة)
(عدد الوحدات)

عدد الوحدات في بداية الفترة  /السنة

32,357,950.26

الوحدات المصدرة خالل الفترة/السنة

23,536.10

الوحدات المستردة خالل الفترة /السنة

()1,556,657.96

صافي التغير في الوحدات

)(1,533,121.86

()1,027,079.13

عدد الوحدات في نهاية الفترة  /السنة

30,824,828.40

32,357,950.26
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33,385,029.39
16,290.35
()1,043,369.48

صندوق الرياض لألسهم القيادية

صندوق استثماري مفتوح
(المدار من قبل شركة الرياض المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
(المبالغ باللاير السعودي)
صافي الربح(/الخسارة) من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
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 30يونيو 2021م

 30يونيو2020م

(غير مراجعة)

(غير مراجعة)

الربح ( /الخسارة)المحقق من بيع استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة

41,831,134

()120،517،654

الربح ( /الخسارة) غير المحقق من إعادة تقييم استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة

463,450,229

()145،267،230

505,281,363

()265،784،884

 10مصروفات أخرى
 30يونيو 2021م
(غير مراجعة)
2,770,310
13,637
2,783,947

مصروف ضريبة القيمة المضافة
مصروفات أخرى
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 30يونيو 2020م
(غير مراجعة)
726,318
20,682
747,000

المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة

تتمثل األطراف ذات العالقة للصندوق في الرياض المالية (مدير الصندوق) ،وبنك الرياض (باعتباره مساهم في شركة الرياض المالية) وصناديق
أخرى يديرها مدير الصندوق ومجلس اإلدارة.
في سياق النشاط المعتاد تتم المعامالت مع األطراف ذات العالقة وفقا ً لألحكام الصادرة من هيئة السوق المالية .يتم اعتماد كافة معامالت األطراف
ذات العالقة بواسطة مجلس إدارة الصندوق.
المعامالت مع األطراف ذات العالقة التي تمت بواسطة الصندوق خالل الفترة /السنة واألرصدة الناتجة عنها كما يلي:
الطرف
ذو
العالقة

طبيعة المعامالت

قيمة المعامالت خالل الفترة
 30يونيو 2021م
(غير مراجعة)

الرياض
المالية

أتعاب إدارة الصندوق

()18,458,813

ضريبة قيمة مضافة مستحقة 2,768,822

 30يونيو 2020م
(غير مراجعة)

الرصيد الختامي
مدين( /دائن)
 31ديسمبر 2020م
 30يونيو 2021م
(مراجعة)
(غير مراجعة)

()14,509,397

()9,915,652

725,470

()1,487,348

()1,231,607

62,005,611

27,939,478

الحساب االستثماري

()8,210,711

* ضريبة القيمة المضافة المستحقة في األطراف ذات العالقة تم ادراجها في قائمة المركز المالي تحت بند المصروفات المستحقة.
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صندوق الرياض لألسهم القيادية

صندوق استثماري مفتوح
(المدار من قبل شركة الرياض المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
(المبالغ باللاير السعودي)
 12األدوات المالية حسب الفئة
 30يونيو 2021م (غير مراجعة)
الموجودات كما في قائمة المركز المالي األولية الموجزة
النقدية وشبه النقدية
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
توزيعات أرباح مستحقة
اإلجمالي

التكلفة المطفأة
62,005,611
2,281,413
64,287,024

 31ديسمبر ( 2020مراجعة)
الموجودات كما في قائمة المركز المالي األولية الموجزة
النقدية وشبه النقدية
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
توزيعات أرباح مستحقة
اإلجمالي
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التكلفة المطفأة
27,939,478
27,939,478

القيمة العادلة من خالل الربح
أو الخسارة
2,254,848,395
2,254,848,395
القيمة العادلة من خالل الربح
أو الخسارة
1,880,363,411
1,880,363,411

إدارة المخاطر المالية

 1-13عوامل المخاطر المالية
الهدف من الصناديق هو الحفاظ على قدرة الصندوق على االستمرار كمنشأة مستمرة حتى يتمكن من االستمرار في توفير أفضل عوائد لحاملي الوحدات
وضمان سالمة معقولة لحاملي الوحدات.
أنشطة الصندوق تعرضه لمجموعه متنوعة من المخاطر المالية :مخاطر السوق ،ومخاطر االئتمان ،ومخاطر السيولة ،والمخاطر التشغيلية.
مدير الصندوق مسؤول عن تحديد المخاطر والرقابة عليها .ويشرف مجلس الصندوق علي مدير الصندوق وهو مسؤول في نهاية المطاف عن اإلدارة
العامة للصندوق.
يتم تحديد المخاطر والرقابة عليها في المقام األول لتنفيذها على الحدود التي يضعها مجلس الصندوق .وللصندوق شروط وأحكام توثق وتحدد
استراتيجياته التجارية الشاملة ،وتحمله للمخاطر ،وفلسفته العامة ألداره المخاطر ،وهو ملزم باتخاذ إجراءات إلعادة توازن محفظته وفقا ً إلرشادات
االستثمار.
ويستخدم الصندوق أساليب مختلفة لقياس وإدارة مختلف أنواع المخاطر التي يتعرض لها؛ ويرد شرح لهذه األساليب باألسفل.
أ-

مخاطر السوق

( )1مخاطر السعر
مخاطر األسعار هي مخاطر تذبذب قيمه األداة المالية للصندوق نتيجة للتغيرات في أسعار السوق الناجمة عن عوامل غير العمالت األجنبية وحركات
معدل الفائدة.
وتنشا مخاطر األسعار في المقام األول من عدم التأكد من األسعار المستقبلية لألدوات المالية التي يحتفظ بها الصندوق .وتنويع مدير الصندوق محفظته
االستثمارية ومراقبة عن كثب حركه أسعار استثماراته في األدوات المالية .وفي تاريخ المركز المالي ،كان لدى الصندوق استثمارات في أدوات ملكية
وصناديق استثمار.
إن التأثير على صافي قيمة األصول (نتيجة للتغير في القيمة العادلة لالستثمارات في  30يونيو2021م (غير مراجعة) و 31ديسمبر (2020مراجعة))
بسبب التغيير المحتمل المعقول في مؤشرات األسهم على أساس تركيز الصناعة ،مع وجود جميع المتغيرات األخرى الثوابت الثابتة كما يلي:
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صندوق الرياض لألسهم القيادية

صندوق استثماري مفتوح
(المدار من قبل شركة الرياض المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
(المبالغ باللاير السعودي)
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إدارة المخاطر المالية (تتمة)

 1-13عوامل المخاطر المالية (تتمة)
أ-

مخاطر السوق (تتمة)

( )1مخاطر السعر (تتمة)

البنوك
المواد األساسية
خدمات االتصاالت
الطاقة
إنتاج األغذية
التجزئة
المرافق العامة
معدات وخدمات الرعاية الصحية
التأمين
إدارة وتطوير العقارات
الخدمات االستهالكية
تجزئة األغذية
ريت
التطبيقات وخدمات التقنية
النقل

 30يونيو 2021م

 31ديسمبر 2020م

(غير مراجعة)

(مراجعة)

التغير٪

%

التغير
المعقول
المحتمل٪
٪1-/+
٪1-/+
٪1-/+
٪1-/+
٪1-/+
٪1-/+
٪1-/+
٪1-/+
٪1-/+
٪1-/+
٪1-/+
٪1-/+
٪1-/+
٪1-/+
٪1-/+

التغير
المعقول
المحتمل%
%1-/+
%1-/+
%1-/+
%1-/+
%1-/+
%1-/+
%1-/+
%1-/+
%1-/+
%1-/+
%1-/+
%1-/+
%1-/+
%1-/+
%1-/+

التأثير على قيمة صافي األصول
10,006,095
5,793,393
1,885,348
1,869,455
698,687
675,595
517,163
467,474
335,283
182,731
117,259
-

التأثير على قيمة صافي
األصول
7,930,877
3,779,159
1,644,352
1,915,266
820,174
595,582
393,996
487,180
303,897
324,475
95,801
285,815
22,491
104,673
99,895

ب -مخاطر االئتمان
يتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان ،وهو خطر أن يتسبب أحد أطراف أداة مالية في خسارة مالية للطرف اآلخر من خالل عدم الوفاء بالتزامه.
كما في تاريخ قائمة المركز المالي األولية ،كان الصندوق معرضًا لمخاطر االئتمان على النقدية وشبه النقدية والتوزيعات المدينة بالتكلفة المطفأة على
النحو التالي:

النقدية وشبه النقدية
توزيعات مدينة

 30يونيو 2021م
(غير مراجعة)
62,005,611
2,281,413
64,287,024
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 31ديسمبر 2020م
(مراجعة)
27,939,478
27,939,478

صندوق الرياض لألسهم القيادية

صندوق استثماري مفتوح
(المدار من قبل شركة الرياض المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
(المبالغ باللاير السعودي)
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إدارة المخاطر المالية (تتمة)

 1-13عوامل المخاطر المالية (تتمة)
ج -مخاطر السيولة
هي المخاطر المتمثلة في تعرض الصندوق لصعوبات في الحصول على التمويل الالزم للوفاء بالتزامات مرتبطة بمطلوبات مالية ويراقب مدير
الصندوق متطلبات السيولة بشكل مستمر بغرض التأكد من كفاية التمويل المتوفر للوفاء بأي التزامات عند حدوثها.
تنص شروط وأحكام الصندوق على االكتتاب في الوحدات واستردادها من يومي االثنين الى األربعاء ،ومن ثم ،فإنها تتعرض لمخاطر السيولة
الخاصة باسترداد أموال حملة األسهم في هذه األيام .تتألف الخصوم المالية للصندوق في المقام األول من المصروفات المستحقة واالستردادات
المستحقة واتعاب اإلدارة المستحقة التي من المتوقع تسويتها خالل شهر واحد من تاريخ قائمة المركز المالي الموجزة األولية .
يقوم مدير الصندوق بمراقبة متطلبات السيولة من خالل التأكد من توفر أموال كافية للوفاء بأي التزامات عند نشوئها ،إما من خالل االشتراكات
الجديدة أو تصفية محفظة االستثمار أو عن طريق أخذ قروض قصيرة األجل من مدير الصندوق.
الفترة المتوقعة الستحقاق األصول وااللتزامات لهذا الصندوق هي أقل من  12شهر.
د -المخاطر التشغيلية
مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناتجة عن مجموعة متنوعة من األسباب المرتبطة بالعمليات والتكنولوجيا والبنية
التحتية التي تدعم أنشطة الصندوق سواء داخليًا أو خارجيًا لدى مقدم خدمة الصندوق ومن العوامل الخارجية األخرى غير االئتمان والسيولة
والعمالت والسوق المخاطر مثل تلك الناشئة عن المتطلبات القانونية والتنظيمية.
يتمثل هدف الصندوق في إدارة المخاطر التشغيلية من أجل تحقيق التوازن بين الحد من الخسائر المالية واألضرار التي لحقت بسمعته في تحقيق
هدفه االستثماري المتمثل في توليد عوائد لحاملي الوحدات.
 2-13القيمة العادلة
تستند القيمة العادلة لألدوات المالية المتداولة في األسواق النشطة إلى أسعار السوق المدرجة في نهاية التداول في تاريخ التقارير المالية .يتم تقييم
األدوات التي لم يتم اإلبالغ عن مبيعاتها في يوم التقييم بأحدث سعر للمزايدة.
السوق النشط هو السوق الذي تتم فيه معامالت األصول أو االلتزامات بتردد وحجم كافيين لتوفير معلومات التسعير على أساس مستمر .يفترض أن
صا انخفاض قيمة األدوات المالية الممنوحة بالتكلفة المطفأة تقارب قيمها العادلة .يحتوي التسلسل الهرمي للقيمة العادلة على
القيمة الدفترية ناق ً
المستويات التالية:
• مدخالت المستوى األول هي أسعار مدرجة (غير معدلة) في األسواق النشطة لألصول أو المطلوبات المماثلة التي يمكن للكيان الوصول إليها في
تاريخ القياس؛
• مدخالت المستوى  2هي مدخالت غير األسعار المعروضة المدرجة في المستوى  1والتي يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام ،سواء بشكل مباشر
أو غير مباشر؛ و
• مدخالت المستوى  3هي مدخالت ال يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام.
تشتمل االستثمارات التي تستند قيمتها إلى أسعار السوق المدرجة في األسواق النشطة ،وبالتالي يتم تصنيفها ضمن المستوى  ،1وتشمل أدوات حقوق
الملكية والديون المدرجة النشطة .ال يقوم الصندوق بضبط السعر المعروض لهذه األدوات.
يصنف الصندوق جميع أصوله المالية باستثناء األصول المدرجة بالتكلفة المطفأة ،بالقيمة العادلة المستوى .1
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صندوق استثماري مفتوح
(المدار من قبل شركة الرياض المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
(المبالغ باللاير السعودي)
 14ارقام المقارنة
تم اعادة تصنيف بعض ارقام المقارنة لتتوافق مع العرض للفترة الحالية.
 15االحداث الالحقة
كما في تاريخ الموافقة على هذه القوائم المالية االولية الموجزة ،لم تكن هناك أحداث الحقة هامة تتطلب اإلفصاح أو التعديل في هذه القوائم المالية االولية
الموجزة.
 16أخر يوم تقييم
كان آخر يوم تقييم للفترة هو  30يونيو 2021م ( 30يونيو 2020م)
 17اعتماد القوائم المالية االولية الموجزة
تمت الموافقة على هذه القوائم المالية األولية الموجزة إلصدارها من قبل مجلس إدارة الصندوق في  17أغسطس 2021م (الموافق  9محرم
1443هـ).
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