
 للشركات المتوسطة والصغيرة الرياض  صندوق    

 مفتوح   استثماري  صندوق   

 ( المالية الرياض المدار من قبل شركة  )  

 ( مراجعة)غير  الموجزة ولية  األ  القوائم المالية    

 م 2021يونيو   30المنتهية في    شهر أفترة الستة  ل

 لحاملي الوحدات   المراجع المستقل مع تقرير  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 للشركات المتوسطة والصغيرة صندوق الرياض  
 صندوق استثماري مفتوح 

 )المدار من قبل الرياض المالية( 

 األولية الموجزة )غير مراجعة(  القوائم المالية

 م 2021 يونيو 30المنتهية في فترة الستة أشهر ل

 

 الصفحات 

 
 

 

 1 لحاملي الوحدات المراجع المستقل تقرير 
 

 

 

 2 األولية ركز المالي المقائمة 
 

 

 
 3 األولية قائمة الدخل الشامل

 

 
 

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

 

 
 

 5 األولية  النقدية قائمة التدفقات 

 
 

 

 13-6 الموجزة األولية   اإليضاحات حول القوائم المالية

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 صندوق الرياض للشركات المتوسطة والصغيرة 
 صندوق استثماري مفتوح

   ) من قبل شركة الرياض المالية رالمدا (

 2                     من هذه القوائم المالية األولية الموجزة أ تعتبر جزء ال يتجز 17إلى   1إن اإليضاحات المرفقة من         

   األولية ركز المالي قائمة الم

م 1202يونيو   30كما في    

 )المبالغ بالريال السعودي(  

 
 

 

 إيضاح 

 م 2021يونيو  30

 )غير مراجعة( 

 م 2020ديسمبر  31

 )مراجعة( 

    

    الموجودات

    

 108,042 89,132 6,11 النقدية  ه النقدية وشب

 16,994,910 19,562,262 7 ة و الخسارأبالقيمة العادلة من خالل الربح مدرجة استثمارات 

 17,102,952 19,651,394  الموجودات إجمالي 

    

    المطلوبات

    

 88,184 98,001 11 ارة مستحقة إد عاب أت

 35,445 29,826  مستحقة   روفاتمص 

 123,629 127,827  إجمالي المطلوبات 

    

 16,979,323 19,523,567  العائدة لحاملي الوحدات )حقوق المكلية( صافي قيمة الموجودات 

    

 716,494.24 648,169.49 8 الوحدات مصدرة )بالعدد( 

    

 23.70 30.12  صافي قيمة الموجودات العائدة للوحدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 الرياض للشركات المتوسطة والصغيرة صندوق  
 صندوق استثماري مفتوح

 ) من قبل شركة الرياض المالية رالمدا (

 3                     من هذه القوائم المالية األولية الموجزة أ تعتبر جزء ال يتجز 17إلى   1إن اإليضاحات المرفقة من         

   قائمة الدخل الشامل األولية 

م 1202يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في   

( السعودي)المبالغ بالريال   

 
 م 2021يونيو  30 إيضاح  

 )غير مراجعة( 

 م 2020يونيو  30

 )غير مراجعة( 

    

      دخل االستثمار

    

 من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح  الدخل / )الخسارة(  صافي 

 9 الخسارة  وأ

 

4,297,877 (1,013,257) 

 193,360 243,155  دخل التوزيعات 

  4,541,032 (819,897) 

    

    المصروفات

    
 (151,309) (189,810) 11 دارة الصندوقإأتعاب 

 (14,082) (43,611) 10 خرى  أمصروفات 

  (233,421) (165,391) 

    

 (985,288) 4,307,611  للفترةالدخل )الخسارة( صافي 

    

 - -  للفترة   الدخل الشامل اآلخر

    

 (985,288) 4,307,611  للفترةالشامل )الخسارة الشاملة(  ل الدخ إجمالي

 

 

 

 

 



 للشركات المتوسطة والصغيرة   الرياضصندوق  
 استثماري مفتوح صندوق 

   ) من قبل شركة الرياض المالية  رالمدا) 

 4                     من هذه القوائم المالية األولية الموجزة أ تعتبر جزء ال يتجز 17إلى   1إن اإليضاحات المرفقة من         

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

م 1202يونيو  30شهر المنتهية في لفترة الستة أ  

 (  )المبالغ بالريال السعودي

 
 

 يونيو 30 
 م 2021

 )غير مراجعة( 

 يونيو 30 

 م2020

 )غير مراجعة( 

    

 17,062,514  16,979,323 في بداية الفترةالعائدة لحاملي الوحدات  )حقوق الملكية(صافي قيمة الموجودات 

    

 ( 985,288)  4,307,611 الخسارة الشاملة( للفترة ) إجمالي الدخل الشامل / 

    

    التغييرات من معامالت الوحدة:

 238,134  1,663,258 اصدار الوحدات 

 (1,560,161)  (3,426,625) استرداد الوحدات  

 (1,322,027)  (1,763,367) صافي التغير من معامالت الوحدة 

    

 14,755,199  19,523,567 في نهاية الفترةالعائدة لحاملي الوحدات  )حقوق الملكية(صافي قيمة الموجودات 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 المتوسطة والصغيرة الرياض للشركات صندوق  
 صندوق استثماري مفتوح 

    )المدار من قبل شركة الرياض المالية(

 5                     من هذه القوائم المالية األولية الموجزة أ تعتبر جزء ال يتجز 17إلى   1إن اإليضاحات المرفقة من         

 التدفقات النقدية األولية  قائمة 

 م 2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي( 

 
 

 

 

 

 

 إيضاح  

 م 2021يونيو  30

 )غير مراجعة( 

 م 2020يونيو  30

 )غير مراجعة( 

    

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 (985,288) 4,307,611  للفترة   الدخل /)الخسارة( صافي

    التعديالت على: 

بالقيمة العادلة من خالل الربح   المدرجة   ستثماراتاالمن  المحقق غير  الربح 
 الخسارة  أو

9 (3,536,219) (439,181) 

  771,392 (1,424,469) 

    صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية: 

 4,553,372 968,867  الخسارة  أو  الربح  من خالل   العادلة بالقيمة المدرجة ستثمارات  اال

 (19,359) -  توزيعات مدينة 

 (18,559) 9,817  أتعاب إدارة مستحقة 

 - (5,619)  مصروفات مستحقة 

 3,090,985 1,744,457  من األنشطة التشغيلية  الناتج صافي النقد 

    

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:

 238,134 1,663,258  المتحصالت من اصدار الوحدات  

 (1,522,071) (3,426,625)  االستردادات من الوحدات 

 (1,283,937) (1,763,367)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

    

 1,807,048  (18,910)  النقدية وشبه النقدية  في الزيادة )النقص( /  صافي

    

 177,144 108,042  فترة البداية   فيالنقدية وشبه النقدية 

    

 1,984,192 89,132  لفترةاالنقدية وشبه النقدية في نهاية 



 الرياض للشركات المتوسطة والصغيرة صندوق  
 صندوق استثماري مفتوح 

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

 م 2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )المبالغ باللاير السعودي( 
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 الصندوق وأنشطته  . 1

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

بالصند أسهم  والمستثمرين  االستثمار في صناديق  من خالل  الطويل  المدى  المال على  رأس  تنمية  إلى  الصندوق  يهدف  الوحدات"(.  )"حاملي  وق 

ركات  الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة. كما يستثمر الصندوق أيضا في أسهم الشركات الخليجية الصغيرة والمتوسطة. على أن تتوافق تلك الش 

 لموضوعة من قبل اللجنة الشرعية لشركة الرياض المالية.   مع المعايير الشرعية ا 

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

بموجب اتفاقية الصندوق، يجوز لمدير الصندوق تفويض أو   وبالتالي.  إدارة الصندوق من مسؤولية مدير الصندوق  . تعتبر للصندوق مالية منفصلة  

 أو خارجها.   إسناد واجباته إلى واحدة أو أكثر من المؤسسات المالية داخل المملكة العربية السعودية

وقد   (.م2009يناير    20هـ )الموافق 1430محرم    23الصادر بتاريخ   291/5على تأسيس الصندوق بالخطاب رقم    وافق البنك المركزي السعودي
 . م2009ديسمبر  30بدأ الصندوق نشاطه في 

 اللوائح النظامية   . 2

(  2006ديسمبر    24هـ )الموافق  1427ذو الحجة    3يخضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار )"الالئحة"( الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ  

والتي تنص على المتطلبات التي يتعين على جميع الصناديق االستثمارية في  م(،  2021  فبراير  24هـ )الموافق  1442  رجب  12والذي تم تعديله في  

 . مملكة العربية السعودية إتباعها ال

 أسس اإلعداد . 3

 االلتزام بيان  1.3

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

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

  ال تشكل بالضرورة مؤشرا على البيانات المالية  م 2021يونيو    30إن نتائج فترة الستة أشهر المنتهية في    . م 2020ديسمبر    31للصندوق للسنة المنتهية في  

 . م 2021ديسمبر  31في    للسنة التي تنتهي  

 أسس اإلعداد  2.3

باستخدام أساس االستحقاق المحاسبي باستثناء االستثمارات    كما تم تعديلها.  ة،تم إعدادها على أساس مبدأ التكلفة التاريخياألولية الموجزة  القوائم المالية  

  االوليةالمركز المالي    قائمة يتم عرض الموجودات والمطلوبات في    بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة التي يتم قياسها بالقيمة العادلة.المدرجة  

 بترتيب السيولة.  الموجزة 

 الوظيفية وعملة العرض   العملة 3.3

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

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

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

   . 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 2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )المبالغ باللاير السعودي( 
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 أسس اإلعداد )تتمة( . 3

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  4.3

اإليرادات والمصـــروفات  من االدارة القيام باســـتخدام أحكام وتقديرات وافتراضـــات من شـــأنها أن تؤار على مبال    يتطلب إعداد القوائم المالية 

واإلفصــاحات المرفقة واإلفصــاح عن االلتزامات المحتملة. قد يؤدي عدم التأكد من هذه االفتراضــات والتقديرات إلى    والموجودات والمطلوبات

 يمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي تؤار في الفترات المستقبلية. نتائج تتطلب تعديالت جوهرية للق

ي  إن عـدم التـأكـد من االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى للتقـدير في تاريخ التقرير، والتي لها خطر  بير ف 

افتراضـــاته    اعتمد الصــــندوق في  الفترة المالية الالحقة تم وصــــفها أدناه. إحداث تعديل جوهري للقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل  

الحالية قابلة للتطوير مســتقبال حيأ أنها قد تطرأ نتيجة    واالفتراضــاتوتقديراته على المؤشــرات المتاحة عند إعداد القوائم المالية. إن الحاالت  

 .هذه التغيرات تنعكس على االفتراضات عندما تحدث لتغيرات السوق أو الحاالت الناتجة خارج سيطرة الصندوق. مثل

 االستمرارية 

الـصندوق بإجراء تقييم لقدرة الـصندوق على االـستمرار كمنـشأة عاملة وهي مقتنعة بأن الـصندوق لديه الموارد الالزمة الـستمرار العمل    مدير  قام

تلقي بظالل من الشــك على قدرة الصــندوق على االســتمرار    في المســتقبل. وعالوة على ذلك، ال تدرا اإلدارة وجود أي شــكوا جوهرية قد

 كمنشأة عاملة. لذلك، تم إعداد هذه القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية.

 السياسات المحاسبية المهمة . 4

القوائم المالية السنوية للصندوق للسنة المنتهية  تتوافق السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية مع تلك المستخدمة والمفصح عنها في  

 م ، ولكن ليس لها تأاير على القوائم المالية للصندوق. 2021م. هناا معايير وتعديالت وتفسيرات جديدة تنطبق ألول مرة في عام  2020ديسمبر    31في  

ارية المفعول حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للصندوق. ويرى  هناا العديد من التعديالت والتفسيرات األخرى التي تم إصدارها ولكنها لم تصبح س 

 . طبقت إن  والتفسيرات، مجلس إدارة الصندوق أن ذلك لن يكون له تأاير كبير على القوائم المالية للصندوق. يعتزم الصندوق اعتماد تلك التعديالت 

 أتعاب اإلدارة والحفظ والمصروفات األخرى  . 5

مدير الصندوق من    ويستردمن صافي قيمة موجودات الصندوق.  ٪  1,50ر الصندوق بتحميل الصندوق أتعاب إدارة بنسبة  يقوم مدي   تقييم، في كل يوم  
يس من  الصندوق أي مصاريف يتكبدها نيابة عن الصندوق مثل أتعاب المراجعة واألتعاب القانونية وأتعاب مجلس اإلدارة وأي رسوم أخرى مماالة. ول 

 .من صافي قيمة موجودات الصندوق   ٪  0.2 نسبة موعها المتوقع أن تتجاوز في مج 

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

 

 وشبه النقديةالنقدية  . 6

  

 إيضاح

 م 2020يونيو  30

  )غير مراجعة( 

 م 2020ديسمبر  31
 )مراجعة( 

     

 108,042  89,132 11، 1-6 نقدية في حساب استثماري 

  89,132  108,042 

  اً (. ال يحقق الصندوق أرباح1في حساب جاري لدى الرياض المالية وهو طرف ذو عالقة )إيضاح  المحتفظ بها  النقدية في الحساب االستثماري  6-1

 .    االستثماريةمن هذه الحسابات  

 

 



 الرياض للشركات المتوسطة والصغيرة صندوق  
 صندوق استثماري مفتوح 

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

 م 2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )المبالغ باللاير السعودي( 
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 ةبالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسار مدرجةاستثمارات  . 7

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

   2021يونيو  30 2020ديسمبر  31

   )غير مراجعة(  )مراجعة( 

   السوقيةالقيمة  السوقية القيمة  

 المواد األساسية   7,901,315 6,109,227

 البنوا    2,896,798 2,394,787

 إدارة وتطوير العقارات    1,930,855 1,142,422

 تجزئه السلع الكمالية   1,463,558 1,498,801

 اإلتصاالت    1,234,317 1,333,454

 السلع الرأسمالية    973,682 289,762

 إنتاج األغذية   692,555 886,111

 الطاقة   645,188 547,346

 الرعاية الصحية   489,292 930,883

 التأمين    480,693 771,970

 االستهالكية الخدمات   268,799 532,800

 التطبيقات وخدمات التقنية   209,042 -

 التجزئة الغذائية   173,600 347,278

 النقل    103,008 -

 الصناديق العقارية )ريت(   99,560 210,069

 السوقيةإجمالي القيمة   19,562,262 16,994,910

    

 إجمالي التكلفة   16,026,043 15,267,864

 

 

 الوحدات معامالت  . 8

 : السنة / للفترة  فيما يلي ملخصاً بمعامالت الوحدات

 م 2021 يونيو 30 

  )غير مراجعة( 

 م 2020 ديسمبر  31

 )مراجعة( 

 ( عدد الوحدات) 

 820,587.44  716,494.24 عدد الوحدات في بداية الفترة / السنة

    

 33,984.54  58,494.51 خالل الفترة / السنة  الوحدات المصدرة

 (138,077.74)  (126,819.26) خالل الفترة / السنة  الوحدات المستردة

 (104,093.20)  (68,324.75) صافي التغير في الوحدات

    

 716,494.24  648,169.49 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 2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )المبالغ باللاير السعودي( 
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 العادلة من خالل الربح أو الخسارة استثمارات مدرجة بالقيمة ح / )الخسارة( من صافي الرب . 9

 

 م 2021يونيو  30 

  )غير مراجعة( 

 م 2020 يونيو 30

 )مراجعة( 

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

761,658  (1,452,438) 

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو   إعادة تقييمالربح غير المحقق من 

 الخسارة 
3,536,219  439,181 

 4,297,877  (1,013,257) 

 

 مصروفات أخرى  . 10

 

 م 2020 يونيو 30

 )مراجعة( 

 م 2021 يونيو 30 

 )غير مراجعة( 
 

 مصروف ضريبة القيمة المضافة  29,960  7,698

 مصروفات أخرى  13,651  6,384

14,082  43,611  

 
 مع األطراف ذات العالقة  واألرصدةالمعامالت  . 11

 
في شركة الرياض المالية( وصناديق    مساهم تتمثل األطراف ذات العالقة للصندوق في الرياض المالية )مدير الصندوق(، وبنك الرياض )باعتباره 

 ومجلس االدارة.  أخرى يديرها مدير الصندوق

السوق  في سياق النشاط المعتاد يتعامل الصندوق مع أطراف ذات عالقة. تتم المعامالت مع األطراف ذات العالقة وفقاً لألحكام الصادرة من هيئة  
 الصندوق. بواسطة مجلس إدارة   المالية. يتم اعتماد كافة معامالت األطراف ذات العالقة 

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

 

 )تتمة( مع األطراف ذات العالقةواألرصدة المعامالت . 11

 المستحقة.   روفاتالمص بند  تم ادراجها في قائمة المركز المالي تحتالمتعلقة باألطراف ذات العالقة * ضريبة القيمة المضافة المستحقة  

 

الطرف ذو  

 العالقة 
 طبيعة المعامالت

 قيمة المعامالت خالل الفترة
 في الرصيد كما 

 )دائن(

 م 2021يونيو  30

 )غير مراجعة( 

 م 2020يونيو  30

 )غير مراجعة( 

 م 2021يونيو  30

 )غير مراجعة( 

 م 2020ديسمبر  31

 )مراجعة( 

الرياض  

 (88,184) (98,001) 151,309 189,809 أتعاب إدارة الصندوق المالية 

      

 (13,228) (16,189) 7,566 28,472 ضريبة القيمة المضافة المستحقة*   

 108,042 89,132 - - الحساب االستثماري  



 الرياض للشركات المتوسطة والصغيرة صندوق  
 صندوق استثماري مفتوح 

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

 م 2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )المبالغ باللاير السعودي( 
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 الفئةدوات المالية حسب األ . 12

 

 التكلفة المطفأة )غير مراجعة( م 2021يونيو  30
القيمة العادلة من خالل الربح  

 الخسارة وأ
   المركز المالي الموجودات كما في قائمة 

   
 - 89,132 النقدية وشبه النقدية 

 19,562,262 - الخسارة  و أبالقيمة العادلة من خالل الربح مدرجة استثمارات 

 19,562,262 89,132 اإلجمالي

 

 التكلفة المطفأة  )مراجعة(  م 2020ديسمبر  31
القيمة العادلة من خالل الربح  

 الخسارة وأ

   المركز المالي الموجودات كما في قائمة  
   

 - 108,042 النقدية وشبه النقدية 
 16,994,910 - الخسارة  و أبالقيمة العادلة من خالل الربح مدرجة استثمارات 
 16,994,910 108,042 اإلجمالي 

 

 

 إدارة المخاطر المالية  . 13

 المخاطر المالية  عوامل  1- 13

الصندوق على   قدرة  الحفاظ على  يتمكن من    االستمرار الهدف من الصناديق هو  لحاملي    االستمرار كمنشأة مستمرة حتى  أفضل عوائد  توفير  في 
 .معقولة لحاملي الوحدات  سالمة الوحدات وضمان 

 والمخاطر التشغيلية.   السيولة، ومخاطر  االئتمان،ومخاطر   السوق،الصندوق تعرضه لمجموعه متنوعة من المخاطر المالية: مخاطر   ةأنشط

مدير الصندوق مسؤول عن تحديد المخاطر والرقابة عليها. ويشرف مجلس الصندوق علي مدير الصندوق وهو مسؤول في نهاية المطاف عن اإلدارة  

 العامة للصندوق.  

المخاطر  يتم   الصندعليها  بة  ارقوال تحديد  مجلس  يضعها  التي  الحدود  علي  لتنفيذها  األول  المقام  وللصندوقفي  و  وق.  وحكام  أشروط  تحدد  تواق 
إلرشادات    وفقاً   تهحفظمتوازن    عادةاستراتيجياته التجارية الشاملة ، وتحمله للمخاطر ، وفلسفته العامة ألداره المخاطر ، وهو ملزم باتخاذ إجراءات إل

 ستثمار.  اال

 

 

 

 

 

 

 

 



 الرياض للشركات المتوسطة والصغيرة صندوق  
 صندوق استثماري مفتوح 

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

 م 2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )المبالغ باللاير السعودي( 
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 )تتمة( إدارة المخاطر المالية. 13

 )تتمة( المخاطر المالية عوامل  1- 13

 . باألسفل يتعرض لها ؛ ويرد شرح لهذه األساليبمختلف أنواع المخاطر التي   ةدار إلقياس و  ة ويستخدم الصندوق أساليب مختلف

 مخاطر السوق   -أ

 ( مخاطر السعر 1) 

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

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

يق استثمار. في أدوات ملكية وصناد  

 

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

 م 2021يونيو  30 

 مراجعة( )غير 

 م 2020ديسمبر  31 

 )مراجعة( 

 التغير 

 ٪المحتمل

 قيمة  التأثير على

  صافي األصول 
 التغير 
 ٪ المحتمل

التأاير على قيمة  
 صافي األصول

 61,092 ٪1-/+   79,013 ٪1-/+ المواد األساسية 

 23,948 ٪1-/+  28,968 ٪1-/+ البنوا  

 11,424 ٪1-/+  19,309 ٪1-/+ إدارة و تطوير العقارات 

 14,988 ٪1-/+  14,636 ٪1-/+ تجزئه السلع الكمالية 

 13,335 ٪1-/+  12,343 ٪1-/+ اإلتصاالت  

 2,898 ٪1-/+  9,737 ٪1-/+ السلع الرأسمالية 

 8,861 ٪1-/+  6,926 ٪1-/+ إنتاج األغذية 

 5,473 ٪1-/+  6,452 ٪1-/+ الطاقة 

 9,309 ٪1-/+  4,893 ٪1-/+ الرعاية الصحية  

 7,720 ٪1-/+  4,807 ٪1-/+ التامين 

 5,328 ٪1-/+  2,688 ٪1-/+ الخدمات االستهالكية 

 - ٪1-/+  2,090 ٪1-/+ التطبيقات وخدمات التقنية 

 3,473 ٪1-/+  1,736 ٪1-/+ التجزئة الذائية 

 - ٪1-/+  1,030 ٪1-/+ النقل 

 2,101 ٪1-/+  996 ٪1-/+  ريت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الرياض للشركات المتوسطة والصغيرة صندوق  
 صندوق استثماري مفتوح 

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

 م 2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )المبالغ باللاير السعودي( 
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 )تتمة(   إدارة المخاطر المالية  .13

 عوامل المخاطر المالية )تتمة( 1- 13

 االئتمان مخاطر  -ب

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

 على النحو التالي:   المدرجة بالتكلفة المطفأةبالنقدية وشبه النقدية  االئتمان المتعلقة  لمخاطر   الصندوق يتعرض 

 

 

 مخاطر السيولة -ج

الحصول على التمويل الالزم للوفاء بالتزامات مرتبطة بمطلوبات مالية ويراقب مدير  هي المخاطر المتمثلة في تعرض الصندوق لصعوبات في  

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

 

السيولة    الخميس،الى    من يومي األانين تتاب في الوحدات واستردادها  تنص شروط وأحكام الصندوق على االك ومن ام، فإنها تتعرض لمخاطر 

التي من المتوقع    مصروفات المستحقة في المقام األول من الالمالية للصندوق  مطلوبات سهم في هذه األيام. تتألف ال الخاصة باسترداد أموال حملة األ

 .ركز الماليمتسويتها خالل شهر واحد من تاريخ قائمة ال 

 

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

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

 شهر.   12ل من الفترة المتوقعة الستحقاق األصول وااللتزامات لهذا الصندوق هي أق

 التشغيلية المخاطر  -د

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

الصندوق ومن   مقدم خدمة  داخليًا أو خارجيًا لدى  الصندوق سواء  تدعم أنشطة  التي  والسيولة  التحتية  الخارجية األخرى غير االئتمان  العوامل 

 والعمالت والسوق المخاطر مثل تلك الناشئة عن المتطلبات القانونية والتنظيمية. 

قيق  يتمثل هدف الصندوق في إدارة المخاطر التشغيلية من أجل تحقيق التوازن بين الحد من الخسائر المالية واألضرار التي لحقت بسمعته في تح

 الستثماري المتمثل في توليد عوائد لحاملي الوحدات. هدفه ا 

   القيمة العادلةتقدير  2- 13

لمالية. يتم تقييم  تستند القيمة العادلة لألدوات المالية المتداولة في األسواق النشطة إلى أسعار السوق المدرجة في نهاية التداول في تاريخ التقارير ا

 تها في يوم التقييم بأحدث سعر للمزايدة. األدوات التي لم يتم اإلبالغ عن مبيعا

أن   السوق النشط هو السوق الذي تتم فيه معامالت األصول أو االلتزامات بتردد وحجم كافيين لتوفير معلومات التسعير على أساس مستمر. يفترض 

المطفأة تقارب   بالتكلفة  الممنوحة  المالية  األدوات  قيمة  انخفاض  ناقًصا  الدفترية  العادلة. القيمة  العادلة على    قيمها  للقيمة  الهرمي  التسلسل  يحتوي 

 المستويات التالية: 

 

 

 م2020ديسمبر    31

  )مراجعة( 

 م 2021يونيو    30

 )غير مراجعة(

 

 النقدية وشبه النقدية 89,132  108,042



 الرياض للشركات المتوسطة والصغيرة صندوق  
 صندوق استثماري مفتوح 

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

 م 2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )المبالغ باللاير السعودي( 
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 )تتمة(   إدارة المخاطر المالية  .13

 )تتمة( تقدير القيمة العادلة 2- 13

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

 القياس؛ تاريخ  

سواء بشكل مباشر    االلتزام،والتي يمكن مالحظتها لألصل أو    1هي مدخالت غير األسعار المعروضة المدرجة في المستوى    2• مدخالت المستوى  

 و  مباشر؛ أو غير  

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

وتشمل أدوات حقوق    ،1وبالتالي يتم تصنيفها ضمن المستوى    النشطة،تشتمل االستثمارات التي تستند قيمتها إلى أسعار السوق المدرجة في األسواق  

 الملكية والديون المدرجة النشطة. ال يقوم الصندوق بضبط السعر المعروض لهذه األدوات. 

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

 أرقام المقارنة . 14

 تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض الفترة الحالية. 

 األحداث الالحقة  . 15

المالية    القوائمتتطلب اإلفصاح أو التعديل عن هذه    مهمةجزة، لم تكن هناا أحداث الحقة  كما في تاريخ الموافقة على هذه البيانات المالية األولية المو

 األولية الموجزة. 

 اخر يوم تقييم   . 16

 ( م2020يونيو  30) م2021يونيو  30كان آخر يوم تقييم للفترة هو 

 األولية الموجزة اعتماد القوائم المالية  . 17

القوائم   هذه  الموافقة على  الموجزة إلصدارها    الماليةتمت  الصندوقاألولية  إدارة  قبل مجلس  )الموافق  2021أغسطس    17  في   من  محرم    9م 

 هـ(. 1443
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