
 للشركات المتوسطة والصغيرة الرياض  صندوق     

 مفتوح   استثماري   صندوق    

 (المالية   الرياض المدار من قبل شركة  )    

 ( مراجعة )غير    الموجزة ولية  ال   القوائم المالية     

 م 2020يونيو   30المنتهية في    شهر أ فترة الستة  ل 

 لحاملي الوحدات  فحص المراجع المستقل مع تقرير  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الرياض للشركات المتوسطة والصغيرة صندوق  
 صندوق استثماري مفتوح

 )المدار من قبل الرياض المالية(

 الولية الموجزة )غير مراجعة(  القوائم المالية

 م 2020 يونيو  30المنتهية في  فترة الستة أشهر ل

 

 الصفحات 

 

 

 

 1 لحاملي الوحدات فحص المراجع المستقل تقرير 

 

 

 

 2 األولية  الماليركز المقائمة 

 

 

 

 3 األولية  قائمة الدخل الشامل

 

 

 

 4 األولية  العائدة لحاملي الوحدات )حقوق الملكية( صافي الموجوداتقائمة التغيرات في  

 

 

 

 5 األولية  النقدية قائمة التدفقات

 

 

 

 12- 6 الموجزة  األولية اإليضاحات حول القوائم المالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 صندوق الرياض للشركات المتوسطة والصغيرة 
 صندوق استثماري مفتوح 

   ) من قبل شركة الرياض المالية رالمدا (

 2                    تعتبر جزء ال يتجزء من هذه القوائم المالية األولية الموجزة 13إلى   1إن اإليضاحات المرفقة من        

  الولية ركز الماليقائمة الم

م 2020يونيو  30كما في   
 

 

 إيضاح

 م 2020يونيو  30

 )غير مراجعة( 

 م 2019ديسمبر  31

 )مراجعة( 

 لاير سعودي  لاير سعودي   

    الموجودات 

 177,144 1,984,192 8 أرصدة نقدية 

 16,984,390 12,870,200 5 والخسارة أبالقيمة العادلة من خالل الربح مدرجة استثمارات 

 -  19,359  توزيعات مدينة

 17,161,534 14,873,751  إجمالي الموجودات 

    

    المطلوبات 

 99,020 80,461 8 مستحقة  روفاتمص

 -  38,091  استردادات مستحقة 

 99,020 118,552  إجمالي المطلوبات 

 17,062,514 14,755,199  العائدة لحاملي الوحدات )حقوق المكلية( صافي قيمة الموجودات  

 820,587.44 755,323.47 6 )بالعدد( الوحدات مصدرة  

 20,79 19.53  صافي قيمة الموجودات العائدة للوحدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 الرياض للشركات المتوسطة والصغيرة صندوق  
 صندوق استثماري مفتوح 

 ) من قبل شركة الرياض المالية رالمدا (

 3                    تعتبر جزء ال يتجزء من هذه القوائم المالية األولية الموجزة 13إلى   1إن اإليضاحات المرفقة من        

   قائمة الدخل الشامل الولية

م 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في   
 

 م 2020يونيو  30  

 مراجعة( )غير 

 م 2019يونيو  30

 )غير مراجعة( 

 لاير سعودي  لاير سعودي  إيضاح 

    الدخل  

    

من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح   )الخسارة( /الدخلصافي 

 2,300,398 (1,013,257) 7 والخسارة أ

 386,957 193,360  دخل التوزيعات 

  (819,897) 2,687,355 

    المصروفات 
    

 (179,902) (151,309) 8 أتعاب ادارة الصندوق 

 (15,791) (14,082) 8 مصروفات اخرى  

  (165,391) (195,693) 

 2,491,662 (985,288)  للفترة   )الخسارة( الدخلصافي  

    

 - -   الدخل الشامل اآلخر 
    

 2,491,662 (985,288)  للفترة  الشامل  الدخل)الخسارة الشاملة( إجمالي  

 

 

 

 

 



 للشركات المتوسطة والصغيرة   الرياض صندوق  
 صندوق استثماري مفتوح

   ) من قبل شركة الرياض المالية رالمدا) 

 4                    تعتبر جزء ال يتجزء من هذه القوائم المالية األولية الموجزة 13إلى   1إن اإليضاحات المرفقة من        

  ة لحاملي الوحدات الوليةالعائد )حقوق الملكية( قائمة التغيرات في صافي الموجودات

م 2020يونيو  30شهر المنتهية في لفترة الستة أ  
 

 يونيو  30 

 م 2020

 )غير مراجعة( 

 يونيو  30

 م 2019

 )غير مراجعة( 

 لاير سعودي  لاير سعودي  

 20,085,507 17,062,514 في بداية الفترة  )حقوق الملكية(صافي قيمة الموجودات  

   

 2,491,662 ( 985,288) الدخل للفترة )الخسارة( /صافي  

 -  - الدخل الشامل األخر 

 2,491,662 ( 985,288) إجمالي )الخسارة الشاملة(/الدخل الشامل للفترة 

   التغييرات من معامالت الوحدة: 

 22,500 238,134 اصدار الوحدات 

 (5,765,537) (1,560,161) استرداد الوحدات  

 (5,743,037) (1,322,027) صافي التغير من معامالت الوحدة 

   

 16,834,132 14,755,199 في نهاية الفترة  )حقوق الملكية(صافي قيمة الموجودات  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 الرياض للشركات المتوسطة والصغيرة صندوق  
 صندوق استثماري مفتوح

   )المدار من قبل شركة الرياض المالية(

 5                    تعتبر جزء ال يتجزء من هذه القوائم المالية األولية الموجزة 13إلى   1إن اإليضاحات المرفقة من        

 التدفقات النقدية الولية قائمة 

 م 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 

 

 

 

 إيضاح  

 م 2020يونيو  30

 )غير مراجعة( 

 م 2019يونيو  30

 )غير مراجعة( 

 لاير سعودي  لاير سعودي   

    التدفقات النقدية من النشطة التشغيلية 

 2,491,662 (985,288)  للفترة  الدخل/  )الخسارة( صافي

    التعديالت على:

بالقيمة العادلة من خالل  مدرجة  من استثمارات المحققغير  الدخل

 (1,995,091) (439,181) 7 والخسارة أالربح 

  (1,424,469) 496,571 

    صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية: 

 4,952,824 4,553,372  بالقيمة العادلة في الربح أو الخسارة  المدرجة االستثمارات

 (5,485) (19,359)  توزيعات مدينة

 (25,527) (18,559)  مستحقة مصروفات 

 5,418,383 3,090,985  من النشطة التشغيلية  الناتج صافي النقد 

    

    التدفقات النقدية من النشطة التمويلية: 

 22,500 238,134  المتحصالت من اصدار الوحدات  

 (5,765,537) (1,522,071)  االستردادات من الوحدات 

 (5,743037) (1,283,937)  النقد المستخدم في النشطة التمويلية صافي 

 (324,654) 1,807,048  رصدة نقدية أفي  التغيير صافي

 407,334 177,144  في بداية الفترة أرصدة نقدية

 82,680 1,984,192  في نهاية الفترة  أرصدة نقدية



 الرياض للشركات المتوسطة والصغيرة صندوق  
 صندوق استثماري مفتوح

 )المدار من قبل شركة الرياض المالية( 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(

 م 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  
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 الصندوق وأنشطته  .1

)"مدير   المالية  الرياض  بين  اتفاقية  بموجب  يدار  المتوسطة والصغيرة )"الصندوق"( هو صندوق أسهم  للشركات  الرياض  صندوق 

الصندوق"( والمستثمرين بالصندوق )"حاملي الوحدات"(. يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل من خالل االستثمار 

السعو  الشركات  أسهم  صناديق  ودية  في  الخليجية  الصغيرة  الشركات  أسهم  في  أيضا  الصندوق  يستثمر  كما  الصغيرة  المتوسطة. 

 . على أن تتوافق تلك الشركات مع المعايير الشرعية الموضوعة من قبل اللجنة الشرعية لشركة الرياض الماليةوالمتوسطة
 

وبناءاً على ذلك، يقوم مدير الصندوق   وحدة محاسبية مستقلة.يتعامل مدير الصندوق مع حاملي الوحدات في الصندوق على أساس أنه  

  بإعداد قوائم مالية منفصلة للصندوق.

اتفاقية الصندوق، يجوز لمدير الصندوق تفويض أو إسناد واجباته إلى   تعتبر إدارة الصندوق من مسؤولية مدير الصندوق. بموجب 

 ربية السعودية أو خارجها. واحدة أو أكثر من المؤسسات المالية داخل المملكة الع

المالية وافقت   السوق  رقم    هيئة  بالخطاب  الصندوق  تأسيس  بتاريخ    291/5على  )الموافق  1430محرم    23الصادر  يناير    20هـ 

 . م2009ديسمبر  30وقد بدأ الصندوق نشاطه في  (.م2009

  24هـ )الموافق  1427ذو الحجة    3السوق المالية بتاريخ  يخضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار )"الالئحة"( الصادرة عن هيئة  
م( والتي تنص على األمور التي يتعين على جميع 2016مايو    23هـ )الموافق  1437شعبان  16م( والتي تم تعديلها في  2006ديسمبر  

 العربية السعودية إتباعها. الصناديق االستثمارية في المملكة

 ت المحاسبية أسس اإلعداد والتغيرات في السياسا .2

 بيان اإللتزام    1- 2

( "التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية  34تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ) 
 .والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين   السعودية 

 القوائممع  يجب أن تقرأ جنبا إلى جنب  و   السنوية،  المالية   القوائم   في الموجزة جميع المعلومات المطلوبة    األولية المالية    القوائمال تتضمن هذه  

ضرورة ال تشكل بال   م 2020يونيو    30إن نتائج فترة الستة أشهر المنتهية في    . م 2019ديسمبر    31المالية السنوية للصندوق للسنة المنتهية في  

 .م 2020ديسمبر   31في   للسنة التي تنتهي    مؤشرا على البيانات المالية 

 بترتيب السيولة.  الموجزة االولية المركز المالي  قائمةيتم عرض الموجودات والمطلوبات في  

 أسس اإلعداد  2- 2

باستخدام أساس االستحقاق المحاسبي باستثناء   كما تم تعديلها.   ة،تم إعدادها على أساس مبدأ التكلفة التاريخياألولية الموجزة  القوائم المالية  
 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة التي يتم قياسها بالقيمة العادلة. المدرجة االستثمارات 

 لعملة الوظيفية وعملة العرض  ا  3- 2

المالية األولية الموجزة   القوائم  البنود المدرجة في  يتم يتم قياس  فيها الصندوق )"العملة الوظيفية"(.  التي يعمل  العملة الرئيسية  باستخدام 

  ق. وهي العملة الوظيفية وعملة العرض الخاصة بالصندو  عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي 

 المعامالت واألرصدة  

الصرف السائدة في تاريخ المعامالت. يتم تحويل الموجودات  باستخدام أسعار   الريال السعودي  يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلی

   . والمطلوبات بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي باستخدام أسعار الصرف 

 . األولية   سعر الصرف في قائمة الدخل الشامل   وخسائر الناتجة من تحويل   أرباح يتم إدراج   األولية    المركز المالي في تاريخ قائمة    كما 

 

 

 

 



 الرياض للشركات المتوسطة والصغيرة صندوق  
 صندوق استثماري مفتوح

 )المدار من قبل شركة الرياض المالية( 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(

 م 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  
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 )تتمة(  أسس اإلعداد والتغيرات في السياسات المحاسبية .3
 

 معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة  2-4

السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة تتطابق مع تلك المستخدمة والمفصح عنها في في القوائم  
هناك معايير وتعديالت وتفسيرات جديدة تطبق ألول مرة في عام    .م2019ديسمبر    31المالية السنوية للصندوق للسنة المنتهية في  

 ولكن ليس لها تأثير على القوائم المالية األولية الموجزة للصندوق.  م2020

الموجزة للصندوق.  الصادرة وغير سارية بعد بتاريخ إصدار القوائم المالية األولية  هناك العديد من التعديالت والتفسيرات األخرى  
الموجزة للصندوق.    األوليةالمالية    القوائمعلى    ذه التعديالت والتفسيرات أثر جوهري أنه لن يكون له  الصندوق،مجلس إدارة    يعتقد

 إن وجدت.  تطبيق هذه التعديالت والتفسيرات،يعتزم الصندوق 

 أحكام وتقديرات محاسبية مؤثرة .3

 
مبالغ وعلى تطبيق السياسات المحاسبية    إلدارة اتخاذ األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثريتطلب إعداد البيانات المالية من ا  ج

واا التقديرات واالفتراضات    لدخل لموجودات والمطلوبات  تتم مراجعة  التقديرات.  الفعلية عن هذه  النتائج  تختلف  والمصروفات. قد 

التقديرات فيها مراجعة  يتم  التي  الفترة  في  المحاسبية  التقديرات  بمراجعات  االعتراف  يتم  بشكل مستمر.  فترات    األساسية  أي  وفي 

 مستقبلية تتأثر بذلك. 

 

 لألوراق المالية الغير متداولة في سوق نشط القيمة العادلة 

بمعاملة منتظمة بين مـشاركين في الـسوق  القيمة العادلة هي الـسعر الذي ـسيتم اـستالمه عند بيع أـصل أو تحويل التزام  

 في تاريخ القياس.

 

 أتعاب اإلدارة والحفظ والمصروفات الخرى  .4

 
  ويسترد من صافي قيمة موجودات الصندوق.  ٪  1,75يقوم مدير الصندوق بتحميل الصندوق أتعاب إدارة بنسبة    تقييم،في كل يوم  

القانونية وأتعاب مجلس   نيابة عن الصندوق مثل أتعاب المراجعة واألتعاب  يتكبدها  مدير الصندوق من الصندوق أي مصاريف 
 .من صافي قيمة موجودات الصندوق ٪ 0.2 نسبةاوز في مجموعها اإلدارة وأي رسوم أخرى مماثلة. وليس من المتوقع أن تتج

سنوياً    ٪0.035  بنسبة  إدارية وباإلضافة إلى ذلك، وعلى أساس يومي يتقاضى مدير الصندوق من الصندوق رسوم حفظ ومصاريف  
 على التوالي من صافي قيمة موجودات الصندوق.  ٪ 0.2ونسبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الرياض للشركات المتوسطة والصغيرة صندوق  
 صندوق استثماري مفتوح

 )المدار من قبل شركة الرياض المالية( 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(

 م 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  
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 ة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسار مدرجةاستثمارات  .5

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

   2020يونيو  30 2019ديسمبر  31

   )غير مراجعة(  )مراجعة( 

   السوقية القيمة  السوقية القيمة 

    

 المواد األساسية   2,233,603 5,510,113

 البنوك   1,803,165 2,951,047

 إنتاج األغذية  1,801,310 999,507

 التأمين    1,091,312 966,491

 الرعاية الصحية   1,692,753 465,097

 اإلتصاالت    824,414 721,800

 إدارة وتطوير العقارات    790,048 1,078,265

 التجزئة الغذائية   772,426 -

 تجزئه السلع الكمالية   556,230 1,271,588

 النقل    333,237 430,664

 الطاقة   302,297 546,250

 الخدمات االستهالكية   247,046 1,354,580

 الحيوية وعلوم الحياة والتقنيةاألدوية    225,388 -

 صناديق االستثمار العقارية المتداولة   196,971 -

 الخدمات التجارية والمهنية    - 688,989

 السوقية إجمالي القيمة   12,870,200 16,984,390

 إجمالي التكلفة   12,431,018 14,506,426

 

 معامالت الوحدات .6

 : السنة/للفترة فيما يلي ملخصاً بمعامالت الوحدات 

 م 2020 يونيو 30 

  مراجعة( )غير 

 م 2019 ديسمبر 31

 )مراجعة( 

 ( عدد الوحدات ) 

 1,146,278.31  820,587.44 عدد الوحدات في بداية الفترة / السنة

    

 21,403.17  12,718.85 الوحدات المصدرة 

 (347,094.04)  (77,982.82) الوحدات المستردة 

 (325,690.87)  (65,263.97) صافي التغير في الوحدات 

 820,587.44  755,323.47 عدد الوحدات في نهاية الفترة / السنة

 

 

 

 

 

 

 



 الرياض للشركات المتوسطة والصغيرة صندوق  
 صندوق استثماري مفتوح

 )المدار من قبل شركة الرياض المالية( 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(

 م 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  
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 عادلة من خالل الربح والخسارة بالقيمة الالمدرجة من االستثمارات  الدخل/ )الخسارة( صافي .7

 ج

 م 2020يونيو  30 

  )غير مراجعة( 

 م 2019 يونيو 30

 )مراجعة( 

  305,307  (1,452,438) الربح المحقق )الخسارة( 

  1,995,091  439,181 الربح غير المحقق 

 
(1,013,257)  2,300,398  

 
 

 مع الطراف ذات العالقةو الرصدة المعامالت  .8
 

  في شركة الرياض المالية(   مساهمتتمثل األطراف ذات العالقة للصندوق في الرياض المالية )مدير الصندوق(، وبنك الرياض )باعتباره  

 . وصناديق أخرى يديرها مدير الصندوق

وفقاً لألحكام الصادرة من  في سياق النشاط المعتاد يتعامل الصندوق مع أطراف ذات عالقة. تتم المعامالت مع األطراف ذات العالقة  

 هيئة السوق المالية. يتم اعتماد كافة معامالت األطراف ذات العالقة بواسطة مجلس إدارة الصندوق. 

م 2019) لاير سعودي  1,984,192   االستثماريالحساب ، بلغ المبلغ المحتفظ به في م2020 يونيو 28الرياض المالية هي ، كما في 

 (. لاير سعودي177,144: 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة التي تمت بواسطة الصندوق خالل الفترة واألرصدة الناتجة عنها كما يلي: 

 االدوات المالية حسب الفئة .    9

 

 التكلفة المطفأة  )غير مراجعة(  م2020يونيو  30
القيمة العادلة من خالل  

 الخسارة وأ الربح 
 بالريال السعودي  بالريال السعودي  الموجودات كما في قائمة الموجودات والمطلوبات 

   
 - 1,984,192 أرصدة نقدية 

 12,870,199 - والخسارة أاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح 
 - 19,359 استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة 

 12,870,199 2,003,551 اإلجمالي 

 

 

 

 

 

 

 

الطرف ذو  

 العالقة 
 قيمة المعامالت خالل الفترة  طبيعة المعامالت 

 الرصيد كما في 

 )دائن( 

  

 م 2020يونيو  30

 )غير مراجعة( 

 م 2019يونيو  30

 )غير مراجعة( 

 م 2020يونيو  30

 )غير مراجعة( 

ديسمبر   31

 م 2019

 )مراجعة( 

الرياض 

 (81,728) (70,455) 179,902 151,309 أتعاب إدارة الصندوق  المالية

 
بالنيابة عن  دفعهامصروفات تم 

 (17,292) (10,006) 15,791 14,082 الصندوق 



 الرياض للشركات المتوسطة والصغيرة صندوق  
 صندوق استثماري مفتوح

 )المدار من قبل شركة الرياض المالية( 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(

 م 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

10 

 )تتمة( االدوات المالية حسب الفئة.    9

 التكلفة المطفأة  )مراجعة(  م2019ديسمبر  31
القيمة العادلة من خالل  

 الخسارة وأالربح 

 بالريال السعودي  بالريال السعودي  الموجودات كما في قائمة الموجودات والمطلوبات 
   

 -  177,144 أرصدة نقدية 
 16,984,390 -  والخسارة أاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح 

 16,984,390 177,144 اإلجمالي 
 

 القيمة العادلة  .10

ضمن    القوائم المالية األولية الموجزةيتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس القيمة العادلة لها أو اإلفصاح عنها في  
التسلسل الهرمي للقيمة العادلة ، كما هو موضح على النحو التالي ، بناًء على أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة  

 ككل: 

 وي التسلسل الهرمي للقيمة العادلة على المستويات التالية: يحت 

للكيان   التي يمكن  المماثلة  • مدخالت المستوى األول هي أسعار مدرجة )غير معدلة( في األسواق النشطة لألصول أو المطلوبات 

 القياس؛الوصول إليها في تاريخ 

سواء    االلتزام،والتي يمكن مالحظتها لألصل أو    1ة في المستوى  هي مدخالت غير األسعار المعروضة المدرج   2• مدخالت المستوى  

 و  مباشر؛بشكل مباشر أو غير 

 هي مدخالت ال يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام. 3• مدخالت المستوى 

 . 1 بالقيمة العادلة المستوى المطفأة،يصنف الصندوق جميع أصوله المالية باستثناء األصول المدرجة بالتكلفة 

بين التسلسل الهرمي   التحويالتبالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بشكل متكرر، يقوم الصندوق بتحديد  

، وتقدير (الهامة لقياس القيمة العادلة ككل   األدنىالمستوى    التعلى أساس مدخ)لمستويات القيمة العادلة وذلك بإعادة تقويم التصنيف  

يل في التسلسل  ، لم يكن هناك تحوالفترة  خاللالتغيرات. و  خاللهاالتي تحدث في نهاية فترة إعداد القوائم المالية والتي حدثت    التالتحوي 

 .الربح أو الخسارة خاللبالقيمة العادلة من  المدرجةالهرمي للقيمة العادلة للموجودات المالية 

التي    األجل هي موجودات مالية قصيرة  األدوات  . وتلك  المدرجة بالتكلفة المطفأةمثل النقدية وشبة النقدية    األدوات المالية األخرى،
   ألطراف أخرى. االئتمانيةعلى الجودة  حتوائهاجل وا األلطبيعتها قصيرة نظرا لعادلة لها، تقارب قيمتها الدفترية القيمة ا

 إدارة المخاطر المالية .11

 عوامل المخاطر المالية    11-1

والمخاطر    ة أنشط السيولة،  االئتمان، ومخاطر  السوق، ومخاطر  المالية: مخاطر  المخاطر  متنوعة من  لمجموعه  تعرضه  الصندوق 

 التشغيلية.  

نهاية   ىومدير الصندوق مسؤول عن تحديد المخاطر والرقابة عليها. ويشرف مجلس الصندوق عل مدير الصندوق وهو مسؤول في 
 ق.  المطاف عن اإلدارة العامة للصندو 

الحدود التي يضعها مجلس الصندوق. وللصندوق شروط وأحكام توثق    علىيتم تحديد المخاطر والرقابة عليها في المقام األول لتنفيذها  
توازن   إجراءات إلعادة  باتخاذ  ملزم  وهو  المخاطر،  ألداره  العامة  وفلسفته  للمخاطر،  وتحمله  الشاملة،  التجارية  استراتيجياته  وتحدد 

 ً   إلرشادات االستثمار. محفظته وفقا
 

 ويستخدم الصندوق أساليب مختلفة لقياس وإدارة مختلف أنواع المخاطر التي يتعرض لها؛ ويرد شرح لهذه األساليب باألسفل. 
 
 
 

 



 الرياض للشركات المتوسطة والصغيرة صندوق  
 صندوق استثماري مفتوح

 )المدار من قبل شركة الرياض المالية( 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(

 م 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

11 

 

 )تتمة( .إدارة المخاطر المالية11

 مخاطر السوق   -أ

 ( مخاطر السعر 1) 

المالية للصندوق نتيجة للتغيرات في أسعار السوق الناجمة عن عوامل غير العمالت  مخاطر األسعار هي مخاطر تذبذب قيمه األداة  
 األجنبية وحركات معدل الفائدة. 

وتنشا مخاطر األسعار في المقام األول من عدم التأكد من األسعار المستقبلية لألدوات المالية التي يحتفظ بها الصندوق. وتنويع  
ألدوات المالية. وفي تاريخ المركز المالي، كان  ومراقبة عن كثب حركه أسعار استثماراته في امدير الصندوق محفظته االستثمارية 

. لدى الصندوق استثمارات في أدوات ملكية وصناديق استثمار  

  في المعقول  المحتمل التغيير بسبب( يونيو 30 في لالستثمارات العادلة القيمة في للتغير نتيجة) األصول  قيمة صافي على التأثير إن
: يلي كما الثابتة الثوابت األخرى المتغيرات جميع  وجود مع الصناعة،  تركيز أساس على األسهم مؤشرات   

 م 2020يونيو  30 

 )غير مراجعة( 

 م 2019ديسمبر  31 

 )مراجعة( 

 التغير٪  

  التغير

المعقول  

 ٪ المحتمل
  قيمة التأثير على

  صافي الصول 

 التغير٪ 

  التغير

المعقول  

 ٪المحتمل

التأثير على قيمة 

 صافي األصول 

 55,101 ٪ 1-+/  22,336 ٪ 1-+/ األساسية  المواد

 29,510 ٪ 1-+/  18,032 ٪ 1-+/   البنوك

 9,995 ٪ 1-+/  18,013 ٪ 1-+/ إنتاج األغذية 

 4,651 ٪ 1-+/  16,928 ٪ 1-+/ الرعاية الصحية 

 9,665 ٪ 1-+/  10,913 ٪ 1-+/ التأمين  

 7,218 ٪ 1-+/  8,244 ٪ 1-+/   اإلتصاالت

 10,783 ٪ 1-+/  7,900 ٪ 1-+/   إدارة وتطوير العقارات

 - ٪ 1-+/  7,724 ٪ 1-+/ التجزئة الغذائية 

 12,716 ٪ 1-+/  5,562 ٪ 1-+/ تجزئه السلع الكمالية 

 4,307 ٪ 1-+/  3,332 ٪ 1-+/ النقل  

 5,462 ٪ 1-+/  3,023 ٪ 1-+/ الطاقة 

 13,546 ٪ 1-+/  2,470 ٪ 1-+/ االستهالكية الخدمات 

 - -   2,254 ٪ 1-+/ األدوية والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة 

 - -   1,970 ٪ 1-+/ ريت 

 6,890 ٪ 1-+/  - - مهنية  التجارية و الخدمات ال

 
 

 االئتمان  مخاطر -ب

  عدم   خالل  من  اآلخر  للطرف   مالية  خسارة   في  مالية  أداة  أطراف   أحد   يتسبب  أن  خطر  وهو  االئتمان،  لمخاطر  الصندوق  يتعرض

 على النحو التالي:  باألرصدة النقدية المدرجة بالتكلفة المطفأةاالئتمان المتعلقة  لمخاطر الصندوق يتعرض. بالتزامه الوفاء

 

 تمثل القيمة الدفترية لألصول المالية الحد األقصى لمخاطر االئتمان.

 كما يلي: االئتمان على النقديةتقتصر مخاطر 
 

 م2019ديسمبر  31

  )مراجعة(
 م 2020يونيو    30

 )غير مراجعة(

 

 نقدية الأرصدة  1,984,192  177,144



 الرياض للشركات المتوسطة والصغيرة صندوق  
 صندوق استثماري مفتوح

 )المدار من قبل شركة الرياض المالية( 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(

 م 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  
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 )تتمة( .إدارة المخاطر المالية11

 )تتمة(  االئتمان مخاطر -ب

 

 جيد. ائتمانيجميع األصول المالية يحتفظ بها الصندوق لدى جهات ذات تصنيف  - 

المبسطة لقياس خسائر ائتمان متوقعة والتي تستخدم للخسائر المتوقعة   9رقم  للتقرير المالييطبق الصندوق المعيار الدولي  - 

  لمدى الحياة لجميع األصول المالية.

مالية مع أطراف ذو تصنيف جيد. يسعى الصندوق إلى الحد من مخاطر االئتمان عن   سياسة الصندوق للدخول في عقود أدوات

 طريق رصد التعرض لمخاطر االئتمان، والحد من المعامالت مع نظراء محددين، وتقييم الجدارة االئتمانية لنظرائهم باستمرار.
 

 مخاطر السيولة  -ج

ول على التمويل الالزم للوفاء بالتزامات مرتبطة بمطلوبات مالية  هي المخاطر المتمثلة في تعرض الصندوق لصعوبات في الحص

 ويراقب مدير الصندوق متطلبات السيولة بشكل مستمر بغرض التأكد من كفاية التمويل المتوفر للوفاء بأي التزامات عند حدوثها.
 

ومن ثم، فإنها تتعرض لمخاطر    الخميس، من يومي األثنين الى  تتاب في الوحدات واستردادها  تنص شروط وأحكام الصندوق على االك

أموال حملة األ باسترداد  الخاصة  الالسيولة  تتألف  األيام.  للصندوق    مطلوباتسهم في هذه  الالمالية  المقام األول من  مصروفات  في 

 .ركز الماليمالتي من المتوقع تسويتها خالل شهر واحد من تاريخ قائمة ال المستحقة
 

مدير الصندوق بمراقبة متطلبات السيولة من خالل التأكد من توفر أموال كافية للوفاء بأي التزامات عند نشوئها، إما من خالل  يقوم  

 االشتراكات الجديدة أو تصفية محفظة االستثمار أو عن طريق أخذ قروض قصيرة األجل من مدير الصندوق. 

 شهر. 12ا الصندوق هي أقل من الفترة المتوقعة الستحقاق األصول وااللتزامات لهذ

 التشغيلية  المخاطر -د

بالعمليات خاطر  م المرتبطة  األسباب  من  متنوعة  مجموعة  عن  الناتجة  المباشرة  غير  أو  المباشرة  الخسارة  مخاطر  هي  التشغيل 

التي تدعم أنشطة الصندوق سواء داخليًا أو خارجيًا لدى مقدم خدمة   التحتية  الصندوق ومن العوامل الخارجية  والتكنولوجيا والبنية 

 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  

 تحقيق هدفه االستثماري المتمثل في توليد عوائد لحاملي الوحدات. في 

 اخر يوم تقييم       .12

 (م2019يونيو  30 ) م2020يونيو  30كان آخر يوم تقييم للفترة هو 

 الولية الموجزة اعتماد القوائم المالية   . 13

 6)الموافق    م2020  أغسطس  25  من قبل مجلس إدارة الصندوق فياألولية الموجزة إلصدارها    تمت الموافقة على هذه القوائم المالية 
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