General Business

General Business

General Business

General Business

صندوق الرياض للشركات المتوسطة والصغيرة
صندوق استثماري مفتوح
(المدار من قبل شركة الرياض المالية)
المعلومات المالية الولية الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022
مع تقرير المراجع المستقل لحاملي الوحدات

المعلومات المالية الولية الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022

الصفحة
تقرير المراجع المستقل لحاملي الوحدات

1

قائمة المركز المالي األولية الموجزة

2

قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة

3

قائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية الموجزة العائدة لحاملي الوحدات

4

قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة

5

اإليضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة

12-6

تقرير حول فحص المعلومات المالية الولية الموجزة
إلى السادة حاملي الوحدات ومدير صندوق
الرياض للشركات المتوسطة والصغيرة
مقدمة
لقد فحصنا قائمة المركز المالي األولية الموجزة المرفقة لصندوق الرياض للشركات المتوسطة والصغيرة ("الصندوق") كما في  30يونيو
 2022والقوائم األولية ذات الصلة للدخل الشامل والتغيرات في حقوق ملكية حاملي الوحدات والتدفقات النقدية لفترة الستة أشهر المنتهية في
ذلك التاريخ واإليضاحات التفسيرية األخرى .إن مدير الصندوق مسؤول عن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية األولية الموجزة وفقا ً لمعيار
المحاسبة الدولي رقم " - 34التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية .إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه المعلومات
المالية األولية الموجزة استنادًا إلى الفحص الذي قمنا به.
نطاق الفحص

لقد قمنا بإجراء فحصنا وفقا ً للمعيار الدولي الرتباطات الفحص رقم " ،2410فحص المعلومات المالية األولية المنفذ من قبل المراجع المستقل
للمنشأة" ،المعتمد في المملكة العربية السعودية .يتكون فحص المعلومات المالية األولية من توجيه استفسارات ،بشكل أساسي لألشخاص
المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية ،وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات فحص أخرى .ويعد الفحص أقل نطاقا ً بشكل كبير من عملية
المراجعة التي يتم القيام بها وفقا ً لمعايير المراجعة الدولية ،المعتمدة في المملكة العربية السعودية ،وعليه فإنها ال تمكننا من الحصول على تأكيد
بأننا سنكون على علم بجميع األمور الهامة التي يمكن تحديدها خالل عملية المراجعة ،وبالتالي فإننا ال نبدي رأي مراجعة.
االستنتاج
استنادا ً إلى فحصنا ،لم يلفت انتباهنا أي شيء يجعلنا نعتقد بأن المعلومات المالية األولية الموجزة المرفقة لم يتم إعدادها ،من جميع النواحي
الجوهرية ،وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  34المعتمد في المملكة العربية السعودية.
برايس وترهاوس كوبرز

______________
بدر إبراهيم بن محارب
ترخيص رقم 471
 15أغسطس 2022
( 17محرم  1444هـ)
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صندوق الرياض للشركات المتوسطة والصغيرة
صندوق استثماري مفتوح
)مدار من قبل شركة الرياض المالية(
قائمة المركز المالي الولية الموجزة
(جميع المبالغ باللاير السعودي مالم يذكر خالف ذلك)

إيضاح

كما في
 30يونيو 2022م
(غير مراجعة)

كما في
 31ديسمبر 2021م
(مراجعة)

الموجودات
6,11

1,506,970

920,119

النقد وما يماثله

7

26,620,977

20,445,491

توزيعات أرباح مدينة

4,854

4,772

إجمالي الموجودات

28,132,801

21,370,382

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

المطلوبات
20,008

129,072
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أتعاب إدارة مستحقة
مصاريف مستحقة

22,214

43,629

استردادات مستحقة

-

102,411

إجمالي المطلوبات

42,222

275,112

حقوق الملكية العائدة لحاملي الوحدات

28,090,579

21,095,270

798,399.42

670,452,49

35.18

31,46

8

الوحدات مصدرة (بالعدد)
حقوق الملكية العائدة للوحدة

إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  15تعتبر جزء ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية األولية الموجزة.
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صندوق الرياض للشركات المتوسطة والصغيرة
صندوق استثماري مفتوح
(المدار من قبل شركة الرياض المالية(
قائمة الدخل الشامل الولية الموجزة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022
(جميع المبالغ باللاير السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
إيضاح

 30يونيو 2022

 30يونيو 2021

دخل االستثمارات
صافي الربح من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح
أو الخسارة
دخل توزيعات أرباح

9

2,280,525
357,984
2,638,509

4,297,877
243,155
4,541,032

المصاريف
11
10

أتعاب إدارة الصندوق
مصاريف أخرى

()327,355
()89,380
()416,735

()189,810
()43,611
()233,421

صافي الدخل للفترة

2,221,774

4,307,611

الدخل الشامل اآلخر للفترة

-

-

إجمالي الدخل الشامل للفترة

2,221,774

4,307,611

إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  15تعتبر جزء ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية األولية الموجزة.
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صندوق الرياض للشركات المتوسطة والصغيرة
صندوق استثماري مفتوح
(المدار من قبل شركة الرياض المالية(
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الولية الموجزة العائدة لحاملي الوحدات
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م
(جميع المبالغ باللاير السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
 30يونيو 2022

 30يونيو 2021

حقوق الملكية العائدة لحاملي الوحدات في بداية الفترة

21,095,270

16,979,323

إجمالي الدخل الشامل للفترة

2,221,774

4,307,611

التغييرات من معامالت الوحدة:
اصدار الوحدات
استرداد الوحدات

9,478,642
()4,705,107

1,663,258
()3,426,625

صافي التغير من معامالت الوحدة

4,773,535

()1,763,367

حقوق الملكية العائدة لحاملي الوحدات في نهاية الفترة

28,090,579

19,523,567

إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  15تعتبر جزء ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية األولية الموجزة.
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صندوق الرياض للشركات المتوسطة والصغيرة
صندوق استثماري مفتوح
)مدار من قبل شركة الرياض المالية(
قائمة التدفقات النقدية الولية الموجزة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م
(جميع المبالغ باللاير السعودي مالم يذكر خالف ذلك)

إيضاح
التدفقات النقدية من النشطة التشغيلية
صافي الدخل للفترة
التعديالت على:
الربح غير المحقق من االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة
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 30يونيو 2022

 30يونيو 2021

2,221,774

4,307,611

1,725,597

()3,536,219
771,392

()496,177

صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
توزيعات مدينة
أتعاب إدارة مستحقة
مصاريف مستحقة
صافي النقد (المستخدم في)  /الناتج من النشطة التشغيلية

()5,679,309
()82
()109,064
()21,415
()4,084,273

التدفقات النقدية من النشطة التمويلية:
المتحصالت من اصدار الوحدات
االستردادات من الوحدات
صافي النقد الناتج من ( /المستخدم في) النشطة التمويلية

9,478,642
()4,807,518
4,671,124

968,867
9,817
()5,619
1,744,457

1,663,258
()3,426,625
()1,763,367

صافي التغير في النقد وما يماثله

586,851

()18,910

النقد وما يماثله في بداية الفترة

920,119

108,042

النقد وما يماثله في نهاية الفترة

1,506,970

89,132

إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  15تعتبر جزء ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية األولية الموجزة
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صندوق الرياض للشركات المتوسطة والصغيرة
صندوق استثماري مفتوح
(المدار من قبل شركة الرياض المالية)
إيضاحات حول المعلومات المالية الولية الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022
(جميع المبالغ باللاير السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
.1

الصندوق وأنشطته
صندوق الرياض للشركات المتوسطة والصغيرة ("الصندوق") هو صندوق أسهم يدار بموجب اتفاقية بين الرياض المالية ("مدير الصندوق")
والمستثمرين بالصندوق ("حاملي الوحدات") .يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل من خالل االستثمار في صناديق أسهم
الشركات السعو دية الصغيرة والمتوسطة .كما يستثمر الصندوق أيضا في أسهم الشركات الخليجية الصغيرة والمتوسطة .على أن تتوافق تلك
الشركات مع المعايير الشرعية الموضوعة من قبل اللجنة الشرعية لشركة الرياض المالية.
يتعامل مدير الصندوق مع حاملي الوحدات في الصندوق على أساس أنه وحدة محاسبية مستقلة .وبناءا ً 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.
وافقت هيئة السوق المالية على تأسيس الصندوق بالخطاب رقم  5/291الصادر بتاريخ  23محرم 1430هـ (الموافق  20يناير  .)2009وقد
بدأ الصندوق نشاطه في  30ديسمبر .2009

.2

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

.3

أسس اإلعداد
1-3

بيان االلتزام

أعدت هذه المعلومات المالية األولية الموجزة للصندوق طب ًقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  - 34التقارير المالية األولية المعتمدة في المملكة العربية
السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ،وينبغي قراءتها جنبًا إلى جنب مع آخر قوائم مالية
سنوية للصندوق للسنة المنتهية في  31ديسمبر  .2021وال تشير نتائج فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو  2022بالضرورة إلى النتائج
المتوقعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر .2022
2-3

أسس اإلعداد

المعلومات 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 .يتم عرض الموجودات والمطلوبات في قائمة
المركز المالي االولية الموجزة بترتيب السيولة.
3-3

العملة الوظيفية وعملة العرض

يتم قياس البنود المدرجة في المعلومات المالية األولية الموجزة باستخدام العملة الرئيسية التي يعمل فيها الصندوق ("العملة الوظيفية") .يتم عرض
هذه المعلومات المالية باللاير السعودي وهي العملة الوظيفية وعملة العرض الخاصة بالصندوق.

المعامالت واألرصدة
يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلﯽ اللاير السعودي باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ المعامالت .يتم تحويل الموجودات
والمطلوبات بالعمالت األجنبية إلى اللاير السعودي باستخدام أسعار الصرف.
كما في تاريخ قائمة المركز المالي األولية الموجزة يتم إدراج أرباح وخسائر الناتجة من تحويل سعر الصرف في قائمة الدخل الشامل األولية.

6

صندوق الرياض للشركات المتوسطة والصغيرة
صندوق استثماري مفتوح
(المدار من قبل شركة الرياض المالية)
إيضاحات حول المعلومات المالية الولية الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022
(جميع المبالغ باللاير السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
3

أسس اإلعداد (تتمة)
4-3

الحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة

يتطلب إعداد المعلومات المالية من االدارة القيام باســتخدام أحكام وتقديرات وافتراضــات من شــأنها أن تؤثر على مبالغ اإليرادات والمصــاريف
والموجودات والمطلوبات واإلفصـــاحات المرفقة واإلفصـــاح عن االلتزامات المحتملة .قد يؤدي عدم التأكد من هذه االفتراضـــات والتقديرات إلى
نتائج تتطلب تعديالت جوهرية للقيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي تؤثر في الفترات المستقبلية.
ال توجد تقديرات أو أحكام جوهرية متضمنة في إعداد القوائم المالية ،والتي قد تنطوي على مخاطر كبيرة للتسبب في تعديل جوهري على القيم
الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل الفترة المحاسبية التالية .اعتمد الصندوق في افتراضاته وتقديراته على المؤشرات المتاحة عند إعداد
المعلومات المالية األولية الموجزة .إن الحاالت واإلفتراضات الحالية قابلة للتطوير مستقبال حيث إنها قد تطرأ نتيجة لتغيرات السوق أو الحاالت
الناتجة خارج سيطرة الصندوق .مثل هذه التغيرات تنعكس على االفتراضات عندما تحدث.
االستمرارية
قام مدير الصـندوق بإجراء تقييم لقدرة الصـندوق على االسـتمرار كمنشـأة عاملة وهي مقتنعة بأن الصـندوق لديه الموارد الالزمة السـتمرار العمل
في المسـتقبل .وعالوة على ذلك ،ال تدرك اإلدارة وجود أي شـكوك جوهرية قد تلقي بظالل من الشـك على قدرة الصـندوق على االسـتمرار كمنشـأة
عاملة .لذلك ،تم إعداد هذه المعلومات المالية على أساس مبدأ االستمرارية.
.4

السياسات المحاسبية المهمة
تتوافق السيااسيات المحاسـبية المسيتددمة ف عدداد ذه المعوومات المالاة اوللاة الموزة م تو المسيتددمة لالمح ين دنفا ف القواال المالاة
السيينوية لو ييندلس لوسيينة المنتفاة ف  31ديسييم ر  .2021تنط ق بعض المعايار لالتعديالت لالتحسييارات اليديد ولم مر ف سيينة ،2022
للكن لاس لفا أثر دوى المعوومات المالاة اوللاة الموزة لو ندلس.
ذناك العديد من التعديالت لالتحسييارات اوىرا الت تل عاييدارذا ،للكنفا لل ت ي ن سييارية بعد ،ختى تاريا عاييدار المعوومات المالاة اوللاة
الموزة لو ندلس .لترا اإلدار أنه لن يكون لفه التعديالت لالتحسارات أثر زوذري ك ار دوى المعوومات المالاة اوللاة الموزة لو ندلس.
يعتةم ال ندلس تط اق ذه التعديالت لالتحسارات ،عن لزدت.
المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت المعتمدة من قبل الصندوق
أصــدر مجلس معايير المحاســبة الدولي المعايير المحاســبية والتعديالت التالية التي كانت ســارية للفترات التي تبدأ في أو بعد  1يناير .2022
قدرت اإلدارة أن هذه التعديالت ليس لها أثر جوهري على المعلومات المالية األولية الموجزة للصندوق.
-

تحدد التعديالت على معيار المحاسبية الدولي رقم " ،16عقود اإليجار" امتيازات اإليجار المتعلقة بفيروس كوفيد .19-

-

عدد من التعديالت محدودة النطاق على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  3ومعيار المحاسبة الدولي رقم  16ومعيار المحاسبة
الدولي رقم  37وبعض التحسينات السنوية على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  1والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  9ومعيار
المحاسبة الدولي رقم  41والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم .16
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السياسات المحاسبية المهمة (تتمة)
فيما يلي قائمة المعايير والتفسيرات الصادرة التي يتوقع الصندوق بشكل معقول تطبيقها في المستقبل .ويعتزم الصندوق تطبيق هذه المعايير
عندما تصبح سارية المفعول.

.5

المعيار /التفسير

الوصف

ساري المفعول للفترات
التي تبدأ في أو بعد

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 1

تصنيف المطلوبات إلى متداولة أو غير متداولة

 1يناير 2023

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  1وبيان
الممارسة رقم  2في ضوء المعايير الدولية للتقرير
المالي

اإلفصاح عن السياسات المحاسبية

 1يناير 2023

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 8

تعريف التقديرات المحاسبية

 1يناير 2023

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 12

ضريبة مؤجلة متعلقة بالموجودات والمطلوبات
الناشئة من معاملة واحدة

 1يناير 2023

أتعاب اإلدارة والحفظ والمصاريف الخرى
في كل يوم تقييم ،يقوم مدير الصندوق بتحميل الصندوق أتعاب إدارة بنسبة  ٪1,50من 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  ٪ 0.20من 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 على التوالي.

.6

النقدية وشبه النقدية
إيضاح
نقدية في حساب استثماري

1-6

 30يونيو 2022م
(غير مراجعة)

 31ديسمبر 2021م
(مراجعة)

1,506,970
1,506,970

920,119
920,119

النقدية في الحساب االستثماري المحتفظ بها في حساب جاري لدى إتش اس بي سي العربية السعودية .ال يحقق الصندوق أرباحا ً
1-6
من هذه الحسابات االستثمارية.
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صندوق الرياض للشركات المتوسطة والصغيرة
صندوق استثماري مفتوح
(المدار من قبل شركة الرياض المالية)
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لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022
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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:
 30يونيو 2022م
(غير مراجعة)
القيمة السوقية
5,444,978
5,357,327
3,372,454
2,830,417
2,348,935
1,360,736
1,080,179
1,035,952
917,629
885,489
880,985
665,612
440,284
26,620,977
26,124,800

البنوك
المواد األساسية
الرعاية الصحية
إدارة وتطوير العقارات
التطبيقات وخدمات التقنية
المرافق العامة
التجزئة الغذائية
النقل
إنتاج األغذية
تجزئه السلع الكمالية
اإلتصاالت
الخدمات االستهالكية
الطاقة
السلع الرأسمالية
وسائل االعالم والترفيه
التأمين
إجمالي القيمة السوقية
إجمالي التكلفة

 31ديسمبر 2021م
(مراجعة)
القيمة السوقية
4,222,988
7,645,906
667,218
862,462
340,454
418,320
134,600
940,729
202,627
1,772,555
936,649
421,394
681,093
523,485
365,433
309,578
20,445,491
17,641,785

التأثير على حقوق الملكية (نتيجة للتغير في القيمة العادلة لالستثمارات كما في  30يونيو ( 2022مراجعة) و  31ديسمبر ( 2021غير
مراجعة) نتيجة لتغير معقول محتمل في مؤشرات األسهم بنا ًء على تركيز الصناعة ،مع جميع المتغيرات األخرى ،تكون الثوابت كما يلي:
 30يونيو 2022م
(غير مراجعة)
التأثير على قيمة
التغير
صافي األصول
المحتمل٪
ال نوك
المواد اوساساة
الرداية ال حاة
عدار لتطوير العقارات
التط اقات لىدمات التقناة
المرافق العامة
التيةاة الغهاااة
النقل
عنتاج اوغهية
تيةاه السو الكمالاة
االت االت
الددمات االستفالكاة
الطاقة
السو الرأسمالاة
الددمات التيارية لالمفناة
التامان

54,450
53,573
33,725
28,304
23,489
13,607
10,802
10,360
9,176
8,855
8,810
6,656
4,403
-

٪1-/+
٪1-/+
٪1-/+
٪1-/+
٪1-/+
٪1-/+
٪1-/+
٪1-/+
٪1-/+
٪1-/+
٪1-/+
٪1-/+
٪1-/+
٪1-/+
٪1-/+
٪1-/+
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 31ديسم ر 2021م
(مرازعة)
التأثار دوى قامة
التغار
ااف اواوم
المحتمل٪
٪1-/+
٪1-/+
٪1-/+
٪1-/+
٪1-/+
٪1-/+
٪1-/+
٪1-/+
٪1-/+
٪1-/+
٪1-/+
٪1-/+
٪1-/+
٪1-/+
٪1-/+
٪1-/+

42,230
76,459
6,672
8,625
3,405
4,183
1,346
9,407
2,026
17,726
9,366
4,214
6,811
5,235
3,654
3,096

صندوق الرياض للشركات المتوسطة والصغيرة
صندوق استثماري مفتوح
(المدار من قبل شركة الرياض المالية)
إيضاحات حول المعلومات المالية الولية الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022
(جميع المبالغ باللاير السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
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معامالت الوحدات
فيما يلي ملخصا ً بمعامالت الوحدات للفترة/السنة:
 30يونيو 2022م
(غير مراجعة)

(عدد الوحدات)
716,494.24
670,452.49

عدد الوحدات في بداية الفترة  /السنة

.9

الوحدات المصدرة خالل الفترة  /السنة
الوحدات المستردة خالل الفترة  /السنة
صافي التغير في الوحدات

257,093.12
()129,146.19
127,946.93

179,256.52
()225,298.27
()46,041.75

عدد الوحدات في نهاية الفترة  /السنة

798,399.42

670,452.49

صافي الربح من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

الربح المحقق من بيع استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
الربح غير المحقق من إعادة تقييم استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح
أو الخسارة
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 30يونيو 2022م
(غير مراجعة)

 30يونيو 2021م
(مراجعة)

1,784,348

761,658

496,177
2,280,525

3,536,219
4,297,877

مصاريف أخرى

مصروف ضريبة القيمة المضافة
أخرى
.11

 31ديسمبر 2021م
(مراجعة)

 30يونيو 2022م
(غير مراجعة)

 30يونيو 2021م
(مراجعة)

51,449
37,931
89,380

29,960
13,651
43,611

المعامالت والرصدة مع الطراف 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 االدارة.
في سياق النشاط المعتاد يتعامل الصندوق مع أطراف ذات عالقة .تتم المعامالت مع األطراف ذات العالقة وفقا ً لألحكام الصادرة من هيئة
السوق المالية .يتم اعتماد كافة معامالت األطراف ذات العالقة بواسطة مجلس إدارة الصندوق.
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المعامالت والرصدة مع الطراف ذوي العالقة
المعامالت مع األطراف ذوي العالقة التي تمت بواسطة الصندوق خالل الفترة واألرصدة الناتجة عنها كما يلي:

الطرف ذو العالقة

طبيعة المعامالت

الرياض المالية

أتعاب إدارة الصندوق

قيمة المعامالت خالل الفترة
 30يونيو
 30يونيو
2021
2022
(غير مراجعة) ( مراجعة)
()327,355

ضريبة القيمة المضافة المستحقة* ()51,449

الرصيد كما في (دائن)
 31ديسمبر
 30يونيو
2021
2022
(مراجعة)
(غير مراجعة)

189,809

()20,008

()129,072

28,472

()5,022

()19,361

* ضريبة القيمة المضافة المستحقة المتعلقة باألطراف ذوي العالقة تم ادراجها في قائمة المركز المالي تحت بند المصاريف المستحقة.
.12

تقدير القيمة 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
صا انخفاض قيمة األدوات المالية الممنوحة بالتكلفة المطفأة تقارب قيمها العادلة .يحتوي التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
أن القيمة الدفترية ناق ً
على 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 الثاني هي مدخالت غير األسعار المعروضة المدرجة في المستوى األول والتي يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام،
سواء بشكل مباشر أو غير مباشر؛ و

•

مدخالت المستوى الثالث هي مدخالت ال يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام.

تشتمل االستثمارات التي تستند قيمتها إلى أسعار السوق المدرجة في األسواق النشطة ،وبالتالي يتم تصنيفها ضمن المستوى األول ،وتشمل
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 األول.
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الحداث الالحقة
كما في تاريخ الموافقة على هذه البيانات المالية األولية الموجزة ،لم تكن هناك أحداث الحقة مهمة تتطلب اإلفصاح أو التعديل عن هذه المعلومات
المالية األولية الموجزة.

.14

اخر يوم تقييم
كان آخر يوم تقييم ألغراض إعداد المعلومات المالية األولية الموجزة هو  30يونيو  31( 2022ديسمبر .)2021

.15

اعتماد المعلومات المالية الولية الموجزة
تمت الموافقة على هذه المعلومات المالية األولية الموجزة إلصدارها من قبل مجلس إدارة الصندوق بتاريخ  10أغسطس ( 2022الموافق 12
محرم 1444هـ).
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