
 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صندوق األهلي ألسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة  

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 

 )غير مراجعة( القوائم المالية األولية المختصرة 

 م 2021 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 مع

 مراجع الحسابات المستقل فحص  تقرير
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 المختصرة   األولية قائمة المركز المالي

 م 2021يونيو   30كما في 

 المبالغ بآالف الرياالت السعودية )مالم يذكر خالف ذلك(

 

  

 اتإيضاح 

 يونيو   30

 م 2021

 )غير مراجعة(

 ديسمبر 31

 م 2020 

 )مراجعة(

    

    الموجـودات

 10,855 5,489 7 وما في حكمه نقد 

 99,115 153,018 8 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة استثمارات 

 109,970 158,507  إجمالي الموجودات

    

    المطلوبات 

 222 329  أرصدة دائنة أخرى 

 109,748 158,178  حقوق الملكية العائدة لمالكي الوحدات

    

 47,811 51,084 9 ف )بالعدد(الالقائمة باآلالوحدات 

 2.2955 3.0964  حقوق الملكية لكل وحدة )لاير سعودي( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .القوائم المالية األولية المختصرة( جزءاً ال يتجزأ من هذه 13( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )
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 المختصرة )غير مراجعة(  األولية قائمة الدخل الشامل

 م 2021 يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 الرياالت السعودية )مالم يذكر خالف ذلك(المبالغ بآالف 
 

 يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في   

 م 2020 م 2021 ايضاح 

    

 1,021 1,034  دخل توزيعات أرباح 

الربح أو  أرباح محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل

  الخسارة
34,119 3,427 

استثمارات بالقيمة العادلة من  غير محققة من  )خسائر(أرباح / 

 ( 3,948) 5,411  خالل الربح أو الخسارة 

 --  11  إيرادات أخرى 

    

 500 40,575  إجمالي الدخل 

    

 ( 705) ( 1,192) 10 أتعاب إدارة                                                                                    

 (35) ( 179)  ضريبة القيمة المضافة 

 (19) ( 19)  أتعاب مهنية 

 (17) ( 15)  حفظ أتعاب 

 (14) ( 15)  أتعاب تدقيق شرعي 

 (10) ( 12)  مكافأة مجلس إدارة الصندوق

 (10) ( 12)  مصروفات إدارية 

 (4) ( 4)  رسوم هيئة السوق المالية

 ( 814) ( 1,448)  إجمالي المصروفات التشغيلية 

    

  فترة ال)خسارة(  /ربح 
39,127 (314 ) 

 --  --   فترة الدخل الشامل اآلخر لل 

 ( 314) 39,127  فترة الشامل لل)الخسارة(  /الدخل  إجمالي
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 صندوق األهلي ألسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة  

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 

 المختصرة  األولية قائمة التغيرات في حقوق الملكية العائدة لمالكي الوحدات

 م  2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 خالف ذلك(المبالغ بآالف الرياالت السعودية )مالم يذكر 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.القوائم المالية األولية المختصرةجزءاً ال يتجزأ من هذه  (13( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )

   يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في   

   م2020    م2021  

     

 79,507  109,748  فترة )مراجعة(في بداية ال حقوق الملكية العائدة لمالكي الوحدات

     

 ( 314)  39,127  فترةالشامل لل / )الخسارة( الدخل إجمالي

     

فترة خالل ال  الوحدة الزيادة في حقوق الملكية من معامالت      

 3,190  15,265  المصدرةالمتحصالت من الوحدات 

 ( 1,571)  ( 5,962)  قيمة الوحدات المستردة

  9,303  1,619 

الملكية الوحدات  حقوق  لمالكي  ال   العائدة  نهاية  )غير في  فترة 

 مراجعة(

 

158,178 

 

80,812 



 

 صندوق األهلي ألسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة  
 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 

 المختصرة )غير مراجعة( قائمة التدفقات النقدية 

 م  2020يونيو   30فترة الستة أشهر المنتهية في ل

 المبالغ بآالف الرياالت السعودية )مالم يذكر خالف ذلك(
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 يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في   

 م 2020 م 2021  

    

    التشـغيليةالتدفقات النقدية من األنشـطة 

 ( 314) 39,127  فترة ال)خسارة(  /ربح 

    تسوية لـ:

الربح أو  أرباح محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل

 ( 3,427) ( 34,119)  الخسارة

خسائر غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من  /  )أرباح(

 3,948 ( 5,411)  خالل الربح أو الخسارة 

  (403 ) 207 

    التغيرات في الموجودات وااللتزامات التشغيلية:

 ( 1,992) ( 14,373)  الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة من خالل  استثمارات

 ( 207) --   توزيعات أرباح مدينة 

 (11) 107  أرصدة دائنة أخرى 

 ( 2,003) ( 14,669)  األنشطة التشـغيلية         المستخدم في صافي النقد

    

    التدفقات النقدية من األنشـطة التمويليــة

 3,190 15,265  المتحصالت من الوحدات المباعة 

 ( 1,571) ( 5,962)  قيمة الوحدات المستردة 

 1,619 9,303  األنشـطة التمويليةمن صافي النقد الناتج 

    

 ( 384) ( 5,366)  النقد وما في حكمهالنقص في 

 4,583 10,855  فترةالنقـد وما في حكمـه في بداية ال

 4,199 5,489  فترة النقـد وما في حكمـه في نهاية ال 
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 األولية المختصرة )غير مراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية 

 م  2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 المبالغ بآالف الرياالت السعودية )مالم يذكر خالف ذلك(
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 الصندوق وأنشطته  -1
 استثماري( هو صندوق "الصندوق"صندوق األهلي ألسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة بالريال السعودي )

(، شركة تابعة  "مدير الصندوق")  الماليةمفتوح متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية، تتم إدارته بواسطة شركة األهلي  

قامت األهلي  وحدات الصندوق.    مالكي( لصالح  "البنك")  (التجاري  األهلي  بالبنك  سابقا   المعروف )  السعوديللبنك األهلي  

من   بدءاً  االستثمار،  وإدارة  لألصول  سامبا  شركة  مع  االندماج  إجراءات  بإنهاء  تأسيس   م.2021يوليو    9المالية  تم 

  من لوائح االستثمار في الصناديق الصادرة عن هيئة السوق المالية. 31الصندوق بموجب نص المادة 
 

م( يعمل  2005يونيو    28هـ )1426جمادي األول    21در بتاريخ  الصا  2005-83-2وفقاً لقرار هيئة السوق المالية رقم  

 مدير الصندوق على نشاطات األوراق المالية التالية: 

 ؛أ( التعامل

 ؛ب( الترتيب

 ؛ج( اإلدارة

 و  ؛د( تقديم المشورة

 .هـ( الحفظ

في أسهم الشركات   االستثماريهدف الصندوق إلى توفير نمو في رأس المال للمستثمرين خالل المدى البعيد من خالل  

المتوسطة الحجم المدرجة في سوق األسهم السعودية التي تتوافق أعمالها مع أحكام الشريعة الصادر  و  الصغيرة  السعودية

 عن مجلس الهيئة الشرعية للصندوق.

باشر م  2008يونيو  30تم الموافقة على أحكام وشروط الصندوق من قبل هيئة السوق المالية بموجب خطابها المؤرخ في  

 م. 2008يونيو  23الصندوق نشاطه في 

 

هـ  1427ذو الحجة   3يخضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار )"الالئحة"( الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ 

ً   تم تعديلها  م(2006ديسمبر    24)الموافق   . وتم تعديل الالئحة (م 2016مايو    23هـ )الموافق  1437شعبان    16في    الحقا

 في(، والتي تفّصل متطلبات جميع الصناديق  م2021مارس    1  هـ )الموافق1442رجب    17بتاريخ  ئح المعدلة"(  )"اللوا

 م(.  2021مايو  1هـ )الموافق 1442رمضان   19 من أصبحت الالئحة المعدلة نافذة ابتداًء المملكة العربية السعودية. 

 

 األساس المحاسبي -2

المالية   القوائم  إعداد هذه  الدوليتم  المحاسبة  لمعيار  المختصرة وفقاً  في   34 األولية  المعتمد  األولي"  المالي  "التقرير 

المالية  السوق  هيئة  عن  الصادرة  االستثمار  للوائح صناديق  المطبقة  األحكام  مع  ولتتماشى  السعودية  العربية  المملكة 

 وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات. 

ية األولية المختصرة كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية ويجب  ال تتضمن هذه القوائم المال

للسنة المنتهية في   للصندوق  المراجعة  السنوية  المالية  القوائم  إلى جنب مع    م. 2020ديسمبر    31أن تتم قراءتها جنباً 

م بالضرورة مؤشراً على النتائج المتوقعة للسنة 2021يو  يون  30قد ال تكون نتائج فترة الستة أشهر المنتهية في  وبالتالي،  

 م. 2021ديسمبر  31المالية التي ستنتهي في 

 

 أسس القياس  -3

 
  ومبدأعلى أساس التكلفة التاريخية باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي  القوائم المالية األولية المختصرةتم إعداد  

   والمدرجة بالقيمة العادلة. االستمرارية ماعدا االستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

 

وغير متداولة بشكل ليس لدى الصندوق دورة تشغيل محددة بوضوح وبالتالي ال يعرض موجودات ومطلوبات متداولة 

 منفصل في قائمة المركز المالي. بدال من ذلك يتم عرض الموجودات والمطلوبات بترتيب درجة سيولتها. 
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 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(  

 

 األولية المختصرة )غير مراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية 

 م  2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 المبالغ بآالف الرياالت السعودية )مالم يذكر خالف ذلك(
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 عملة العرضالعملة الوظيفية و -4

في   المدرجة  البنود  قياس  المختصرةيتم  األولية  المالية  فيها    القوائم  يعمل  التي  الرئيسية  االقتصادية  العملة  باستخدام 

بالريال السعودي وهي العملة الوظيفية    القوائم المالية األولية المختصرةالصندوق )"العملة الوظيفية"(. يتم عرض هذه  

 .لاير سعودي، ما لم يذكر خالف ذلك ألفتم تقريب كافة المبالغ ألقرب   وعملة العرض الخاصة بالصندوق.

 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة   -5
 

من اإلدارة استخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر في تطبيق   القوائم المالية األولية المختصرةيتطلب إعداد  

السياسات المحاسبية وعلى المبالغ المبينة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية  

لسياسات المحاسبية للصندوق تتوافق االفتراضات المهمة التي وضعها مدير الصندوق في تطبيق اعن هذه التقديرات.  

ديسمبر    31والمصادر الرئيسية من عدم اليقين بالتقديرات والمستخدمة في إعداد القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في  

 . م2020

 

 تقدير القيمة العادلة  (أ

الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة  السعر  العادلة هي  القيمة 

أو  الموجودات  بافتراض أن معاملة بيع  العادلة  القيمة  قياس  القياس. يحدد  السوق بتاريخ  نظامية تتم بين متعاملين في 

 تحويل المطلوبات ستتم إما:  

 الرئيسي للموجودات أو المطلوبات أو في السوق  •

 في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات  •

يقوم الصندوق بقياس القيمة العادلة لألداة باستخدام السعر المتداول في السوق النشطة لتلك األداة، عند توفرها. يتم اعتبار 

تكرر وحجم كاِف لتقديم معلومات  شكل مكانت معامالت الموجودات أو المطلوبات تتم ب السوق على أنها سوق نشطة إذا  

عن األسعار على أساس مستمر. يقوم الصندوق بقياس األدوات المتداولة في السوق النشطة وفقاً لسعر السوق ألن هذا  

 .البيعالسعر يقارب بشكل معقول سعر  

ن الصندوق يستخدم أساليب تقييم تزيد من استخدام المدخالت القابلة  في حال عدم وجود سعر متداول في سوق نشط، فإ

للمالحظة ذات الصلة وتقلل من استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة. إن أسلوب التقييم المختار يتضمن جميع العوامل  

التحويل بين مستويات القيمة  التي يأخذها المشاركون في السوق في الحسبان عند تسعير العملية.  يقوم الصندوق بإثبات  

 العادلة في نهاية فترة التقرير التي حدث خاللها التغيير. 

 لدى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة المستويات التالية:

: مدخالت تمثل األسعار المتداولة )غير المعدلة( في األسواق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة 1المستوى   •

 للمنشأة الوصول إليها في تاريخ القياس؛يمكن 

والتي يمكن مالحظتها لألصل   1: مدخالت تمثل مدخالت بخالف األسعار المتداولة المدرجة في المستوى  2المستوى   •

 أو االلتزام بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة؛ و 

 ات.: مدخالت تمثل مدخالت غير قابلة للمالحظة للموجودات أو المطلوب3المستوى  •

 

 

 

 

 

 



 صندوق األهلي ألسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة  
 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(  

 

 األولية المختصرة )غير مراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية 

 م  2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 المبالغ بآالف الرياالت السعودية )مالم يذكر خالف ذلك(
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 )يتبع(األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  -5
 

الصندوق بتصنيف   قياسها  الستثمارات  اقام  يتم  المستوى  التي  في  الخسارة  أو  الربح  العادلة من خالل  وفقاً    1بالقيمة 

لم يتم إجراء أي تحويل في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة لالستثمارات    فترة،خالل ال  للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة،

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. بالنسبة لألدوات المالية األخرى مثل النقد وما في حكمه وتوزيعات األرباح  

 العادلة.الدائنة األخرى، فإن القيم الدفترية تقارب بشكل معقول قيمتها  رصدةالمدينة واأل

 

 السياسات المحاسبية الهامة  -6
 

تتماشى السياسات المحاسبية الهامة المطبقة عند إعداد هذه القوائم المالية األولية المختصرة مع تلك المستخدمة عند إعداد  

 م. 2020ديسمبر  31القوائم المالية السنوية المراجعة للسنة المنتهية في 
 

الج (أ المالي  للتقرير  الدولية  المطبقة المعايير  والتعديالت عليها  المالي  للتقرير  الدولية  المعايير  لجنة  وتفسيرات  ديدة 
 بواسطة الصندوق 

يناير   1أصبحت التعديالت على المعايير المحاسبية والتفسيرات أدناه قابلة للتطبيق لفترات التقارير السنوية التي تبدأ في  

 .للصندوقالمالية  القوائم أن التعديالت ليس لها تأثير جوهري على  الصندوق مديرقدر . م2021

 

 المعايير / التفسيرات والتعديالت 
 19 -امتيازات اإليجار ذات الصلة بـ كوفيد   - 16  المعيار الدولي للتقرير الماليالتعديالت على 

  7 والمعيار الدولي للتقرير المالي،  39  معيار المحاسبة الدولي،  9 المعيار الدولي للتقرير الماليتعديالت على ال

  تصحيح المؤشر المرجعي لمعدل الفائدة  - 16والمعيار الدولي للتقرير المالي  4  والمعيار الدولي للتقرير المالي، 

 2المرحلة  -
 

 المعايير الصادرة ولكنها غير سارية بعد (ب

فيما يلي المعايير الصادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد وذلك حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للصندوق. ويعتزم 

 المفعول.الصندوق تطبيق هذه المعايير عندما تصبح سارية 

 المعايير / التفسيرات والتعديالت 

 
 

 البيان 

اعتباراً   مفعولها  يسري 
في   تبدأ  التي  الفترات  من 

 أو بعد التاريخ التالي 

تكلفة : العقود المتوقع خسارتها 37تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 
 إتمام العقد

 م 2022يناير  1

  1الدولي للتقرير المالي  يارتعديالت على المع

، وأمثلة   9، والمعيار الدولي للتقارير المالية 

 للتقريرتوضيحية مصاحبة للمعيار الدولي 

 41ومعيار المحاسبة الدولي  16المالي 

التحسينات السنوية على المعايير 
الدولية للتقرير المالي لألعوام  

2018 - 2020 

 م 2022يناير  1

 م 2022يناير  1 الَمراجع حول إطار المفاهيم 3 الدولي للتقرير الماليالتعديالت على المعيار 

تصنيف المطلوبات كمتداولة   1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 
 غير متداولةو

 م 2023يناير  1

 م 2023يناير  1 عقود التأمين  17المعيار الدولي للتقرير المالي 

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

  1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

 2المالي  للتقريروالمعيار الدولي 

االفصاح عن السياسات 
 المحاسبية 

 م 2023يناير  1

المعيار الدولي للتقرير المالي   تعديالت على

   28معيار المحاسبة الدولي  10

بين   بيع أو مساهمة الموجودات-
 المشترك  مشروعو الالمستثمر أ

/  يارياالخت طبيقمتاح للت
سريان مؤجل إلى  التاريخ 

 أجل غير مسمى
 

 للصندوق.إن المعايير المعدلة والتفسيرات الواردة أعاله ال يُتوقع أن يكون لها تأثيراً هاماً على القوائم المالية 



 صندوق األهلي ألسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة  
 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(  

 

 األولية المختصرة )غير مراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية 

 م  2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 المبالغ بآالف الرياالت السعودية )مالم يذكر خالف ذلك(
 

9 

 

 النقد وما في حكمه  -7
 

 .ائتماني جيدصنيف المحتفظ بها لدى بنك محلي ذو ت يتمثل في األرصدة 

 

 مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة استثمارات -8

 

 : قطاع الصناعةفيما يلي ملخصاً بمكونات االستثمارات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة حسب  

 )غير مراجعة( م2021يونيو  30 

 القطاع  

% من قيمة  

  االستثمار اإلجمالية

 القيمة العادلة  التكلفة  )القيمة العادلة( 

    

 47,456 39,460 31.01 التجزئة

 23,756 15,649 15.52 صناعات بتروكيماوية

 22,248 20,654 14.54 العقاري التطوير

 14,750 11,830 9.65 انشاء وبناء 

 10,929 11,124 7.14 المواصالت

429,9 8,562 6.50 اسمنت   

 8,724 6,697 5.70 خدمات مصرفية ومالية

 8,359 7,910 5.46 التامين

 6,854 6,408 4.48 االتصاالت 

 100 128,294 153,018 

 

 )مراجعة( م2020ديسمبر  31 

 القطاع 

% من قيمة 

 االستثمار اإلجمالية

 القيمة العادلة  التكلفة )القيمة العادلة( 

    

 26,152 19,351 26.39 التجزئة

 18,418 16,544 18.58 اسمنت 

 13,503 11,080 13.62 صناعات بتروكيماوية

 12,165 10,757 12.27 المواصالت

 8,293 4,500 8.37 صندوق استثمار 

 4,270 4,287 4.31 خدمات مصرفية ومالية

 5,082 3,995 5.13 التامين

 3,441 3,227 3.47 انشاء وبناء 

 2,774 1,695 2.80 االستثمارات الصناعية

 5,017 4,366 5.06 أخرى 

 100 79,802 99,115 

 

 

 

 

 



 صندوق األهلي ألسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة  
 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(  

 

 األولية المختصرة )غير مراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية 

 م  2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 المبالغ بآالف الرياالت السعودية )مالم يذكر خالف ذلك(
 

10 

 

 معامالت الوحدات -9
 

 :فترةفيما يلي ملخصاً للمعامالت في الوحدات خالل ال

 

 يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 م 2021 

 وحـــــــــدات 

 )باآلالف( 

 م 2020 

 وحــــــدات 

 )باآلالف( 

    

 42,266  47,811 )مراجعة( فترةالوحدات في بداية ال

    

 1,701  5,529  المصدرةالوحدات 

    

( 2,256) الوحدات المستردة   (880 )  

    

 821  3,273 لفترة صافي الزيادة في الوحدات خالل ا

 43,087  51,084 )غير مراجعة(  فترةالوحدات في نهاية ال

 

يونيو    30)  %52.72( يمثلوا  5: أكبر  م2020يونيو    30، فإن أكبر خمس مالكي وحدات )م2021يونيو    30كما في  

 ( من وحدات الصندوق.%58.11: م2020

 

 المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة  -10

 

يتم اعتبار األطراف على أنها أطراف ذات عالقة إذا كان ألحد األطراف القدرة على السيطرة على الطرف اآلخر أو  

القرارات   اتخاذ  الطرف اآلخر عند  الهام على  التأثير  العالقة للصندوق ممارسة  المالية والتشغيلية. إن األطراف ذات 

تتكون من مدير الصندوق، ومجلس إدارة الصندوق، والصناديق التي يديرها مدير الصندوق، والبنك األهلي السعودي 

 وشركاته التابعة. 

 

 أتعاب اإلدارة والمصروفات األخرى  

 

الصندوق أتعاب إدارة بشكل يومي مقابل هذه الخدمات حسبما يحدده  يتم إدارة الصندوق بواسطة مدير الصندوق. يحتسب  

في السنة من حقوق ملكية الصندوق اليومي   %1.85مدير الصندوق، بحيث ال تتجاوز المعدل األقصى السنوي بواقع  

 كما هو منصوص عليه في أحكام وشروط الصندوق.

 

المتكبدة نيابةً عن الصندوق والمتعلقة بأتعاب المراجعة والحفظ والمشورة  كما يحق لمدير الصندوق استرداد المصروفات  

مدير   يستطيع  الذي  المصروفات  هذه  لمبلغ  األعلى  الحد  يقتصر  األخرى.  المماثلة  والمصروفات  البيانات  ومعالجة 

م المعنية. تم استرداد في السنة من حقوق ملكية الصندوق في أيام التقيي  %0.5الصندوق استرداده من الصندوق على نسبة  

  هذه المصروفات من قبل مدير الصندوق على أساس فعلي. 



 صندوق األهلي ألسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة  
 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(  

 

 األولية المختصرة )غير مراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية 

 م  2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 المبالغ بآالف الرياالت السعودية )مالم يذكر خالف ذلك(
 

11 

 

 ( يتبعالمعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتها ) -10
 

 مع األطراف ذات العالقةواألرصدة  المعامالت

 

القوائم المالية األولية  المعامالت التي تم االفصاح عنها في هذه    بخالف،  المعامالت التالية  فترة يجري الصندوق خالل ال

مع األطراف ذات العالقة خالل السياق االعتيادي لألعمال. تمت هذه المعامالت على أساس شروط وأحكام ، المختصرة

 معتمدة من الصندوق. يتم اعتماد جميع معامالت األطراف ذات العالقة من قبل مجلس إدارة الصندوق.

  

 

 

 19- تأثير كوفيد -11
 

)"كوفيد  ال فيروس كورونا  جائحة  تشهد 19-تزال  الجغرافية  المناطق  العديد من  أن  العالمية حيث  األسواق  تعطل   )"

موجات متعددة من العدوى على الرغم من أنها كانت قد سيطرت سابقاً على تفشي الفيروس من خالل إجراءات احترازية  

السفر و  فرض   مثل  صارمة. الصارمة.    اإلغالق وقواعد  عملياتقيود على  فقد تمكنت    التباعد االجتماعي  ومع ذلك، 

تسير حملة التطعيم التي تقوم بها    حكومة المملكة العربية السعودية من السيطرة بنجاح على تفشي الفيروس حتى اآلن.

 على قدم وساق ومن المتوقع أن يتم تحصين الغالبية العظمى من سكان المملكة في المستقبل القريب. الحكومة

 

والتي قد تظهر   19 –ومع ذلك يستمر مدير الصندوق بتقييم كالُ من تحديات االقتصاد الكلي والجزئي الناتجة عن كوفيد  

 اثارها لبعض الوقت ويراقب عن كثب تعرضاته للمخاطر.

 

 آخر يوم تقييم  -12
 

 (. م2020ديسمبر  31:  م2020) م2021يونيو  30كان  لفترةآخر يوم تقييم ل

 

 اعتماد القوائم المالية  -13
 

أغسطس    16هـ الموافق  1443محرم    8من قبل مدير الصندوق بتاريخ    القوائم المالية األولية المختصرةتم اعتماد هذه  

 م. 2021

 

  األرصدة كما في مبلغ المعامالت طبيعة المعامالت الطرف ذو العالقة

 يونيو  30 م 2020 م 2021  

 م 2021

ديسمبر 31  

 2020م 

 )مراجعة( مراجعة( غير)    

شركة األهلي 

 المالية 

 --  --  705 1,192 أتعاب إدارة

     

مصروفات مدفوعة  

 بالنيابة عن الصندوق
256 109  --  -- 

صندوق األهلي 

للمتاجرة باألسهم 

 السعودية

 --  --  --  --  اشتراك وحدات

     

 10,301 13,895 --  --  استرداد وحدات 
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