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 صندوق الریاض للدخل
 مفتوح   استثماري   صندوق 

 )المالیة   الریاض المدار من قبل شركة  ( 
 ) مراجعة (غیر    الموجزة ولیة  األ   المالیة   المعلومات 

 ۲۰۲۲یونیو    ۳۰المنتھیة في    شھر أ فترة الستة  ل 
 لحاملي الوحدات  فحص المراجع المستقل تقریر  و  

 

 



  صندوق الریاض للدخل 
 صندوق استثماري مفتوح

 قبل الریاض المالیة)(المدار من  
 األولیة الموجزة (غیر مراجعة)   المالیة المعلومات

 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰في   فترة الستة أشھر المنتھیة ل
 

 
 الصفحة  الفھرس 
 ۱ حول فحص المراجع المستقل تقریر 

 ۲ قائمة المركز المالي األولیة الموجزة

 ۳ الموجزة األولیة  الدخل الشامل قائمة (الخسارة الشاملة) /

 ٤ قائمة التغیرات في حقوق الملكیة العائدة لحاملي الوحدات األولیة الموجزة

 ٥ قائمة التدفقات النقدیة األولیة الموجزة

 ۱۲-٦ اإلیضاحات حول المعلومات المالیة األولیة الموجزة 

 
 



 

 
  ، المملكة العربیة السعودیة۱۱٤۸۲، الریاض ۸۲۸۲، ص.ب. برج المملكة)، ۲٥ترخیص رقم (برایس وترھاوس كوبرز، 
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 تقریر حول فحص المعلومات المالیة األولیة الموجزة 
 

 صندوق إلى السادة حاملي الوحدات ومدیر
 للدخل صندوق الریاض 

 
 مقدمة 

ذات    الموجزة   والقوائم األولیة  ۲۰۲۲یونیو    ۳۰("الصندوق") كما في    للدخل لقد فحصنا قائمة المركز المالي األولیة المرفقة لصندوق الریاض  
أشھر المنتھیة  والتدفقات النقدیة لفترة الستة   العائدة إلى حاملي الوحداتحقوق الملكیة الصلة للدخل الشامل، والتغیرات في قائمة التغیرات في 

. إن مدیر الصندوق مسؤول عن إعداد وعرض ھذه  ("المعلومات المالیة األولیة الموجزة") في ذلك التاریخ واإلیضاحات التفسیریة األخرى
بیة السعودیة. إن  المعتمد في المملكة العر"التقریر المالي األولي"،    -  ۳٤المعلومات المالیة األولیة الموجزة وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم  

 مسؤولیتنا ھي إبداء استنتاج حول ھذه المعلومات المالیة األولیة الموجزة استناًدا إلى فحصنا. 
 

 نطاق الفحص 
فحص المعلومات المالیة األولیة المنفذ من قبل المراجع المستقل  ، "۲٤۱۰لقد قمنا بإجراء فحصنا وفقاً للمعیار الدولي الرتباطات الفحص رقم 

لألشخاص  للمنشأة أساسي  بشكل  استفسارات،  توجیھ  من  األولیة  المالیة  المعلومات  فحص  یتكون  السعودیة.  العربیة  المملكة  في  المعتمد   ،"
المسؤولین عن األمور المالیة والمحاسبیة، وتطبیق إجراءات تحلیلیة وإجراءات فحص أخرى. ویعد الفحص أقل نطاقاً بشكل كبیر من عملیة  

أكید  تي یتم القیام بھا وفقاً لمعاییر المراجعة الدولیة، المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، وعلیھ فإنھا ال تمكننا من الحصول على تالمراجعة ال 
 بأننا سنكون على علم بجمیع األمور الھامة التي یمكن تحدیدھا خالل عملیة المراجعة، وبالتالي فإننا ال نبدي رأي مراجعة.

 
 االستنتاج 

النواحي    ستناداً إلى فحصنا، لم یلفت انتباھنا أي شيء یجعلنا نعتقد بأن المعلومات المالیة األولیة الموجزة المرفقة لم یتم إعدادھا، من جمیعا
 المعتمد في المملكة العربیة السعودیة.  ۳٤الجوھریة، وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم 

 
 

 برایس وترھاوس كوبرز
 
 
 

 _____________ 
   بدر إبراھیم بن محارب

 ٤۷۱ترخیص رقم 
 
 

 ۲۰۲۲أغسطس  ۱٥ 
 ) ھـ۱٤٤٤محرم  ۱۷(
  



   صندوق الریاض للدخل 
 صندوق استثماري مفتوح 

 (المدار من قبل شركة الریاض المالیة) 

۲ 

   الموجزة  األولیة ركز الماليقائمة الم
 ) جمیع المبالغ باللایر السعودي مالم یذكر غیر ذلك(
   

 إیضاح  

 كما في 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰

 (غیر مراجعة)

 كما في
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 (مراجعة)
    

    الموجودات 

 ۱۱،٦ ما یماثلھ و النقد
۲٬٤٥٥٬۲٥

٤ ۱٬۳٥٤٬۳۳۷ 
 ٥۳٬۹۷۸٬٤۲۷ ٤۳٬۲۱٤٬۱۱۹ ۷ استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 ۷٬۲۹۹ -  توزیعات أرباح مدینة 
 ٥٥٬۳٤۰٬۰٦۳ ٤٥٬٦٦۹٬۳۷۳  إجمالي الموجودات 

    
    المطلوبات 

 ۲٥۷٬۰٥٦ ۱٦٬۷٤٥ ۱۱ أتعاب إدارة مستحقة 
 ٦٦٬۳٤۸ ۲٤٬۰٥۸  مستحقة  مصاریف

 ۳۲۳٬٤۰٤ ٤۰٬۸۰۳  إجمالي المطلوبات 

    
 ٥٥٬۰۱٦٬٦٥۹   ٤٥٬٦۲۸٬٥۷۰  العائدة لحاملي الوحدات  حقوق الملكیة 

    
 ٥٬۲۳۰٬۹٦٥٫۱۱ ٤٬٥۳۲٬۱٤٦٫۸۳ ۸ الوحدات مصدرة (بالعدد) 

 ۱۰٫٥۲ ۱۰٫۰۷  العائدة للوحدة  حقوق الملكیة 
 

 جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة األولیة الموجزة.        ۱٥إلى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 



  صندوق الریاض للدخل 
 صندوق استثماري مفتوح

 (المدار من قبل شركة الریاض المالیة) 

۳ 
 

 الموجزة قائمة الدخل الشامل األولیة 
 ) جمیع المبالغ باللایر السعودي مالم یذكر غیر ذلك(
 
 لفترة الستة أشھر المنتھیة في   
 

 إیضاح 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰

 (غیر مراجعة)
 ۲۰۲۱یونیو  ۳۰

 ( مراجعة)
    دخل االستثمار 

    
صافي (الخسارة) / الربح من استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل  

 ۱۰٬٦۱۳٬۰۱۸ (۲۳٬٦۹٥) ۹ الربح أو الخسارة 
 ۸٥۳٬٦٥۲ ۷۹۹٬۳۲۳  دخل التوزیعات 

  ۷۷٥٬٦۲۸ ۱۱٬٤٦٦٬٦۷۰ 
    مصاریف ال
    

 ) ٤۳۱٬۸٥۳( (٥۰٥٬٦۱۰) ۱۱ أتعاب ادارة الصندوق 
 ) ۸۰٬٦۰٤( (۱۲٤٬۰۸٦) ۱۰ اخرى    مصاریف

  (٦۲۹٬٦۹٦) )٥۱۲٬٤٥۷ ( 
    

 ۱۰٬۹٥٤٬۲۱۳ ۱٤٥٬۹۳۲  صافي الدخل للفترة 
    

  -  الدخل الشامل اآلخر للفترة 
    

 ۱۰٬۹٥٤٬۲۱۳ ۱٤٥٬۹۳۲  للفترة إجمالي الدخل الشامل  
 

 جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة األولیة الموجزة.        ۱٥إلى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 

 



  صندوق الریاض للدخل   
 صندوق استثماري مفتوح

 (المدار من قبل شركة الریاض المالیة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (غیر مراجعة)

  ۲۰۲۲یونیو    ۳۰للسنة المنتھیة لفترة الستة أشھر المنتھیة في  
 (جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي ما لم یذكر خالف ذلك)

 

٤ 

 الموجزة  ة لحاملي الوحدات األولیة العائد  حقوق الملكیةقائمة التغیرات في 
 ) المبالغ باللایر السعودي مالم یذكر غیر ذلك جمیع(
 

 
 لفترة الستة أشھر المنتھیة في  
 ۲۰۲۱ یونیو ۳۰   ۲۰۲۲ یونیو ۳۰ 
   

 ٤۷٬٤٦٤٬۱۲٦ ٥٥٬۰۱٦٬٦٥۹ في بدایة الفترةالعائدة لحاملي الوحدات    حقوق الملكیة
   

 ۱۰٬۹٥٤٬۲۱۳ ۱٤٥٬۹۳۲ صافي الدخل الشامل للفترة 
   

   اشتراكات واستردادات من معامالت الوحدات:
 ٥٬٤٦۸٬٦۷٦ ۳٬٦۸٥٬٥۷۸ الوحدات المصدرة
 ) ۸٬۸٦۹٬٥٥۲( (۱۱٬٥۱۹٬٥۹۹) الوحدات المستردة
 ) ۳٬٤۰۰٬۸۷٦( (۷٬۸۳٤٬۰۲۱) معامالت الوحدات صافي التغیر من  

   
 ) ۱٬۰۰۰٬۰۰۰( (۱٬۷۰۰٬۰۰۰) توزیعات أرباح 

   
 ٥٤٬۰۱۷٬٤٦۳ ٤٥٬٦۲۸٬٥۷۰ في نھایة الفترةالعائدة لحاملي الوحدات    حقوق الملكیة

 
 جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة األولیة الموجزة.        ۱٥إلى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 

 



  صندوق الریاض للدخل   
 صندوق استثماري مفتوح

 (المدار من قبل شركة الریاض المالیة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (غیر مراجعة)

  ۲۰۲۲یونیو    ۳۰للسنة المنتھیة لفترة الستة أشھر المنتھیة في  
 (جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي ما لم یذكر خالف ذلك)

 

٥ 

 قائمة التدفقات النقدیة األولیة الموجزة 
 ) غیر ذلكجمیع المبالغ باللایر السعودي مالم یذكر (

 

 لفترة الستة أشھر المنتھیة في   
 
 ۲۰۲۱یونیو  ۳۰ ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ إیضاح  
    
    التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة 

 ۱۰٬۹٥٤٬۲۱۳ ۱٤٥٬۹۳۲  صافي الدخل للفترة 
    التعدیالت على: 

 الخسارة / (الدخل) غیر المحققة من استثمارات  
 ) ۹٬۲۰۸٬۷۰٦( ۳٬۰٤٤٬٥۲۷ ۹ مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة    
  ۳٬۱۹۰٬٤٥۹ ۱٬۷٤٥٬٥۰۷ 

    صافي التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة: 
 ۳٬۱۸۸٬٤٥۳ ۷٬۷۱۹٬۷۸۱  الخسارة استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو  

 ) ٤٬٤۸۹( ۷٬۲۹۹  أرباح مدینة  توزیعات
 ۱۸٬٤۹۳ (۲٤۰٬۳۱۱)  أتعاب إدارة مستحقة 

 ) ٤٬۳۱٦( (٤۲٬۲۹۰)  مستحقة   مصاریف
 ٤٬۹٤۳٬٦٤۸ ۱۰٬٦۳٤٬۹۳۸  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغیلیة

    
    التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة:

 ٥٬٤٦۸٬٦۷٦ ۳٬٦۸٥٬٥۷۸  المتحصالت من اصدار الوحدات  
 ) ۸٬۸٦۹٬٥٥۲( (۱۱٬٥۱۹٬٥۹۹)  المدفوعات من استردادات الوحدات 

 ) ۱٬۰۰۰٬۰۰۰( (۱٬۷۰۰٬۰۰۰)  توزیعات األرباح 
 ) ٤٬٤۰۰٬۸۷٦( (۹٬٥۳٤٬۰۲۱)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة 

    
 ٥٤۲٬۷۷۲ ۱٬۱۰۰٬۹۱۷  وما یماثلھ   صافي الزیادة في النقد

    
 ۲٥٤٬۹۰۹ ۱٬۳٥٤٬۳۳۷  في بدایة الفترة   النقد وما یماثلھ

    
 ۷۹۷٬٦۸۱ ۲٬٤٥٥٬۲٥٤  في نھایة الفترة   وما یماثلھ  النقد

 

 جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة األولیة الموجزة.        ۱٥إلى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 

  



  صندوق الریاض للدخل   
 صندوق استثماري مفتوح

 (المدار من قبل شركة الریاض المالیة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (غیر مراجعة)

  ۲۰۲۲یونیو    ۳۰للسنة المنتھیة لفترة الستة أشھر المنتھیة في  
 (جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي ما لم یذكر خالف ذلك)

 

٦ 

 الصندوق وأنشطتھ  .۱
والمستثمرین  الصندوق")  ("مدیر  المالیة  الریاض  بین  االتفاق  بموجب  مدار  محلیة  أسھم  صندوق  ھو  ("الصندوق")  للدخل  الریاض  صندوق 

في إطار المعاییر المعتمدة من النقدیة  توزیعات األرباح بالصندوق ("حاملي الوحدات"). إن ھدف الصندوق ھو تحقیق نمو لرأس المال من خالل 
 رعیة.الھیئة الش 

یتعامل مدیر الصندوق مع حاملي الوحدات في كل صندوق على أساس أنھ وحدة محاسبیة مستقلة. وبناءاً على ذلك، یقوم مدیر الصندوق بإعداد 
 قوائم مالیة منفصلة للصندوق.

فویض أو إسناد واجباتھ إلى واحدة تعتبر إدارة الصندوق من مسؤولیة مدیر الصندوق وبالتأكید بموجب اتفاقیة الصندوق، یجوز لمدیر الصندوق ت 
 أو أكثر من المؤسسات المالیة داخل المملكة العربیة السعودیة أو خارجھا.

 
). بدأ الصندوق ۲۰۱٤ینایر  ۰۷ھـ (الموافق  ۱٤۳٥ربیع األول   ٦بتاریخ   ۳/ ۰۹ھیئة السوق المالیة على تأسیس الصندوق في كتابھا رقم  وافقت 

 ).۲۰۱٤مارس    ۲۳ھـ (الموافق    ۱٤۳٥جمادى األولى    ۲۲عملیاتھ في  
 

   .  اللوائح النظامیة۲
 

دیسمبر   ۲٤ھـ (الموافق  ۱٤۲۷ذو الحجة    ۳صادرة عن ھیئة السوق المالیة بتاریخ  یخضع الصندوق لالئحة صنادیق االستثمار ("الالئحة") ال
)، والتي تنص على المتطلبات التي یتعین على جمیع الصنادیق ۲۰۲۱فبرایر    ۲٤ھـ (الموافق  ۱٤٤۲رجب    ۱۲) والذي تم تعدیلھ في  ۲۰۰٦

 االستثماریة في المملكة العربیة السعودیة إتباعھا.
 

 أسس اإلعداد   .۳

 االلتزام بیان  ۳-۱

) "التقریر المالي األولي" المعتمد في المملكة العربیة ۳٤تم إعداد ھذه المعلومات المالیة األولیة الموجزة وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم ( 
 السعودیة والمعاییر واالصدارات األخرى المعتمدة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین.

 

المالیة السنویة، ویجب أن تقرأ جنبا إلى جن  ب مع ال تتضمن ھذه المعلومات المالیة األولیة الموجزة جمیع المعلومات المطلوبة في المعلومات 
للسنة المنتھیة في   المالیة السنویة للصندوق   ال تشكل  ۲۰۲۲یونیو    ۳۰. إن نتائج فترة الستة أشھر المنتھیة في  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱المعلومات 

 .۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱بالضرورة مؤشرا على البیانات المالیة للسنة التي تنتھي في  

 أسس األعداد   ۳-۲
االستثمارات  تم إعداد المعلومات المالیة األولیة الموجزة للصندوق على أساس مبدأ التكلفة التاریخیة باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي، باستثناء

الل الربح والخسارة المدرجة بالقیمة العادلة. یعرض الصندوق قائمة المركز المالي األولیة الموجزة بحسب ترتیب المدرجة بالقیمة العادلة من خ
 سیولتھا.

 
 الوظیفیة وعملة العرض    العملة ۳-۳

الرئیسیة التي یعمل فیھا الصندوق ("العملة  إن البنود المدرجة في المعلومات المالیة األولیة الموجزة یتم قیاسھا باستخدام عملة البیئة االقتصادیة  
 الوظیفیة"). تم عرض ھذه المعلومات المالیة األولیة الموجزة باللایر السعودي وھو العملة الوظیفیة وعملة العرض للصندوق. 

 
 معامالت وأرصدة 

 
السائدة في تاریخ المعامالت. یتم تحویل جمیع الموجودات  یتم تحویل المعامالت بالعمالت األجنبیة إلى اللایر السعودي باستخدام أسعار الصرف  

م إثبات  والمطلوبات بالعمالت األجنبیة إلى اللایر السعودي باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاریخ قائمة المركز المالي األولیة الموجزة. یت
 ة الدخل الشامل / (الخسارة الشاملة) األولیة الموجزة. أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبیة الناتجة عن التحویل، إن وجدت، في قائم
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  ۲۰۲۲یونیو    ۳۰للسنة المنتھیة لفترة الستة أشھر المنتھیة في  
 (جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي ما لم یذكر خالف ذلك)

 

۷ 

 أسس اإلعداد (تتمة)  .۳

 والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة   األحكام ٤-۳

الموجودات من االدارة القیام باستخدام أحكام وتقدیرات وافتراضات من شأنھا أن تؤثر على مبالغ   یتطلب إعداد المعلومات المالیة األولیة الموجزة   
ات والمطلوبات والدخل والمصاریف واإلفصاحات المرفقة واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة. قد یؤدي عدم التأكد من ھذه االفتراضات والتقدیر 

  إلى نتائج تتطلب تعدیالت جوھریة للقیمة الدفتریة للموجودات أو المطلوبات التي تؤثر في الفترات المستقبلیة. 
 

المالیة، والتي قد تنطوي على مخاطر كبیرة للتسبب في تعدیل جوھري على القیم   القوائم ات أو أحكام جوھریة متضمنة في إعداد  ال توجد تقدیر 
إع  عند  المتاحة  المؤشرات  على  وتقدیراتھ  افتراضاتھ  في  الصندوق  اعتمد  التالیة.  المحاسبیة  الفترة  والمطلوبات خالل  للموجودات  داد الدفتریة 

ضات الحالیة قابلة للتطویر مستقبال حیث أنھا قد تطرأ نتیجة لتغیرات السوق أو الحاالت المعلومات المالیة األولیة الموجزة. إن الحاالت واإلفترا
 الناتجة خارج سیطرة الصندوق. مثل ھذه التغیرات تنعكس على االفتراضات عندما تحدث. 

 

 االستمراریة  ٥-۳

 
تنعة بأن الصندوق لدیھ الموارد الالزمة الستمرار العمل  قام مدیر الصندوق بإجراء تقییم لقدرة الصندوق على االستمرار كمنشأة عاملة وھي مق

في المستقبل. وعالوة على ذلك، ال تدرك اإلدارة وجود أي شكوك جوھریة قد تلقي بظالل من الشك على قدرة الصندوق على االستمرار  
 تمراریة. أساس مبدأ االس الموجزة علىكمنشأة عاملة. لذلك، تم إعداد ھذه المعلومات المالیة األولیة 

 
 السیاسات المحاسبیة المھمة  .٤

 
لمالیة  تتوافق السیاسات المحاسبیة المستخدمة في إعداد ھذه المعلومات المالیة األولیة الموجزة مع تلك المستخدمة والمفصح عنھا في القوائم ا

،  ۲۰۲۲والتعدیالت والتفسیرات الجدیدة ألول مرة في سنة  . تنطبق بعض المعاییر  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱السنویة للصندوق للسنة المنتھیة في  
 ولكن لیس لھا أثر على المعلومات المالیة األولیة الموجزة للصندوق. 

یة  ھناك العدید من التعدیالت والتفسیرات األخرى التي تم إصدارھا، ولكنھا لم تصبح ساریة بعد، حتى تاریخ إصدار المعلومات المالیة األول
دوق. وترى اإلدارة أنھ لن یكون لھذه التعدیالت والتفسیرات أثر جوھري كبیر على المعلومات المالیة األولیة الموجزة للصندوق.  الموجزة للصن

 یعتزم الصندوق تطبیق ھذه التعدیالت والتفسیرات، إن وجدت. 

 المعاییر الجدیدة والتفسیرات والتعدیالت المعتمدة من قبل الصندوق 

.  ۲۰۲۲ینایر    ۱حاسبة الدولي المعاییر المحاسبیة والتعدیالت التالیة التي كانت ساریة للفترات التي تبدأ في أو بعد  أصدر مجلس معاییر الم
 قدرت اإلدارة أن ھذه التعدیالت لیس لھا أثر جوھري على المعلومات المالیة األولیة الموجزة للصندوق. 

المخصصات والمطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة" التكالیف  "  - ۳۷تحدد التعدیالت على معیار المحاسبیة الدولي رقم  -
 التي تدرجھا الشركة عند تقییم ما إذا كان العقد مسبباً للخسارة. 

 
"ممتلكات ومصنع ومعدات" الشركة من أن تقتطع من تكلفة الممتلكات    -  ۱٦تحظر التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم   -

والمعدات المبالغ المستلمة من بیع البنود المنتجة أثناء قیام الشركة بإعداد األصل لالستخدام على الوجھ المقصود منھ.  والمصنع  
 بدالً من ذلك، سوف تقوم الشركة بإثبات متحصالت البیع ھذه والتكلفة ذات العالقة في قائمة الدخل. 

 
 
لإلطار    ۳"تجمیع المنشآت" مرجعًا في المعیار الدولي للتقریر المالي    ۳للتقریر المالي رقم  تُحِدّث التعدیالت على المعیار الدولي   -

 المفاھیمي للتقریر المالي دون تغییر متطلبات المحاسبة لتجمیع المنشآت. 
 
ة للتقریر المالي للمرة  ، "تطبیق المعاییر الدولی۱تُدخل التحسینات السنویة تعدیالت طفیفة على المعیار الدولي للتقریر المالي رقم   -

رقم   المالي  للتقریر  الدولي  والمعیار  رقم  ۹األولى"،  الدولي  المحاسبة  ومعیار  المالیة"،  "األدوات  واألمثلة  ٤۱،  "الزراعة"   ،
 ، "عقود اإلیجار". ۱٦التوضیحیة المصاحبة للمعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
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۸ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)  . ٤

لي قائمة المعاییر والتفسیرات الصادرة التي یتوقع الصندوق بشكل معقول تطبیقھا في المستقبل. ویعتزم الصندوق تطبیق ھذه المعاییر  فیما ی 
 عندما تصبح ساریة المفعول. 

 المعیار/ التفسیر
 

 الوصف 
 

ساري المفعول للفترات التي  
 تبدأ في أو بعد 

 
 ۱تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم 

 
 تصنیف المطلوبات إلى متداولة أو غیر متداولة 

 
 ۲۰۲۳ینایر  ۱
 

وبیان   ۱تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم 
في ضوء المعاییر الدولیة للتقریر   ۲الممارسة رقم 

 المالي 
 

 اإلفصاح عن السیاسات المحاسبیة 
 

 ۲۰۲۳ینایر  ۱
 

 ۸تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم 
 

 لتقدیرات المحاسبیة تعریف ا 
 

 ۲۰۲۳ینایر  ۱
 

 ۱۲تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم 
 

ضریبة مؤجلة متعلقة بالموجودات والمطلوبات  
 الناشئة من معاملة واحدة 

 ۲۰۲۳ینایر  ۱
 

 
 األخرى مصاریفأتعاب اإلدارة والحفظ وال  .٥

بنسبة   إدارة  أتعاب  الصندوق  بتحمیل  الصندوق  مدیر  یقوم  تقییم،  یوم  )  ۱٬٥:  ۲۰۲۱( ٪  ۱٬٥في كل  الصندوق. ٪  قیمة موجودات  من صافي 
 ۰٫۲۰٪ سنویاً ونسبة  ۰٫۰۳٥وباإلضافة إلى ذلك، وعلى أساس یومي یتقاضى مدیر الصندوق من الصندوق رسوم حفظ ومصاریف إداریة بنسبة  

 على التوالي من صافي قیمة موجودات الصندوق على التوالي.)    ٪ ۰٬۲۰و    ٪ ۰٬۰۳٥:  ۲۰۲۱( ٪  

أي ویسترد مدیر الصندوق من الصندوق أي مصاریف یتكبدھا نیابة عن الصندوق مثل أتعاب المراجعة واألتعاب القانونیة وأتعاب مجلس اإلدارة و 
 .) من صافي قیمة موجودات الصندوق   ٪۰٬۲۰:  ۲۰۲۱(  ٪۰٬۲۰رسوم أخرى مماثلة. ولیس من المتوقع أن تتجاوز في مجموعھا نسبة  

 
 النقد وما یماثلھ . ٦

  
 إیضاح 

 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰
 (غیر مراجعة)

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 (مراجعة)

 ۱٬۳٥٤٬۳۳۷ ۲٬٤٥٥٬۲٥٤ ۱۱، ۱-٦  نقدیة في حساب استثماري 
  ۲٬٤٥٥٬۲٥٤ ۱٬۳٥٤٬۳۳۷ 

 

. ال یحقق الصندوق ربحا من اتش اس بي سي المملكة العربیة السعودیة یتم االحتفاظ بالحساب النقدي في االستثمار في حساب استثماري لدى    ۱- ٦
  ھذا الحساب االستثماري
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 (جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي ما لم یذكر خالف ذلك)

 

۹ 

 استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .۷
 

 : . فیما یلي ملخص للقیمة السوقیة لمحفظة االستثماراتالمدرجةیستثمر الصندوق بصورة رئیسیة في أسھم الشركات السعودیة 

   ۲۰۲۱یونیو  ۳۰ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
   (غیر مراجعة) (مراجعة)

   القیمة السوقیة  القیمة السوقیة 
 المواد األساسیة   ۱۷٬۰۹۹٬٥۹۰ ۱۸٬۱۲٦٬٦۲٦
 البنوك   ۸٬۰۰٥٬۹۸٦ ۱٦٬۷۰۹٬۰۳۲
 اإلتصاالت  خدمات   ٥٬٥٤٤٬۹۹۳ ۸٬۱۸٦٬۳۱۷
 تجزئة السلع الرأس مالیة   ۲٬۲۹۹٬٦۲۸ ۱٬۱۳۰٬۲۲٤
 تجزئة   ۲٬۲۳٥٬۲٥۳ ۳٬۳۷۲٬۷٥۸

 األغذیة والمشروبات   ۲٬۰۷۷٬۹۷۳ -
 ریتز  ۱٬٤۸٦٬٦۲٥ ۲٬۱۸۱٬٥٤۳

 معدات الرعایة الصحیة     ۱٬٤۳٤٬۳٤۲ ٥۷۳٬۰٤۱
 المواد الغذائیة والتجزئة   ۱٬۳۸۳٬٥٥٤ ۷۷۳٬۸٤٦
 التطبیقات وخدمات التقنیة   ۸۹۰٬۷۱٥ ٥۷۳٬۰٦۹

 النقل   ۷٥٥٬٤٦۰ -
 خدمات   - ۹۲٤٬۰۰۰
 وسائل االعالم و الترفیھ   - ۸۸۳٬۰۷۱
 الطاقة   - ٥٤٤٬۹۰۰

 إجمالي القیمة السوقیة   ٤۳٬۲۱٤٬۱۱۹ ٥۳٬۹۷۸٬٤۲۷
 إجمالي التكلفة   ٤٦٬۲٥۸٬٦٤٦ ٤۷٬۱٤۱٬٤۸٦

 
(مراجعة)   ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱(غیر مراجعة) و    ۲۰۲۲یونیو    ۳۰التأثیر على حقوق الملكیة نتیجة للتغیر في القیمة العادلة لالستثمارات كما في  

 المتغیرات األخرى ھي كما یلي:نتیجة لتغیر معقول محتمل في مؤشرات األسھم بناًء على تركیز الصناعة، مع ثوابت جمیع  
 

 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ 
 (غیر مراجعة)

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 (مراجعة)

التغییرالمعقول   
 المحتمل٪

األثرعلى حقوق 
 الملكیة

التغییرالمعقول  
 األثرعلى حقوق الملكیة ٪ المحتمل

     
 ٪۱ ۱۸۱٬۲٦٦ ٪ ۱ ۱۷۰٬۹۹٦ المواد األساسیة 

 ٪ ۱ ۱٦۷٬۰۹۰ ٪ ۱ ۸۰٬۰٦۰ البنوك 
 ٪ ۱ ۸۱٬۸٦۳ ٪ ۱ ٥٥٬٤٥۰ خدمات اإلتصاالت  

 ٪ ۱ ۱۱٬۳۰۲ ٪ ۱ ۲۲٬۹۹٦ تجزئة السلع الرأس مالیة 
 ٪ ۱ ۳۳٬۷۲۸ ٪ ۱ ۲۲٬۳٥۲ تجزئة 

 ٪ ۱ - ٪ ۱ ۲۰٬۷۸۰ األغذیة والمشروبات 
 ٪ ۱ ۲۱٬۸۱٥ ٪ ۱ ۱٤٬۸٦٦ ریتز

 ٪ ۱ ٥٬۷۳۰ ٪ ۱ ۱٤٬۳٤۳ معدات الرعایة الصحیة   
 ٪ ۱ ۷٬۷۳۸ ٪ ۱ ۱۳٬۸۳٦ المواد الغذائیة والتجزئة 

 ٪ ۱ ٥٬۷۳۱ ٪ ۱ ۸٬۹۰۷ التطبیقات وخدمات التقنیة 
 ٪ ۱ - ٪ ۱ ۷٬٥٥٥ النقل 

 ٪ ۱ ۹٬۲٤۰ ٪ ۱ - خدمات 
 ٪ ۱ ۸٬۸۳۲ ٪ ۱ - وسائل االعالم و الترفیھ 

 ٪ ۱ ٥٬٤٥۰ ٪ ۱ - الطاقة 
 ٤۳۲٬۱٤۱  ٥۳۹٬۸۸٤  
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۱۰ 

 معامالت الوحدات .۸
 للسنة: / للفترة فیما یلي ملخصاً بمعامالت الوحدات 

 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰

 (غیر مراجعة)
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 (مراجعة)
 (عدد الوحدات)  

 ٥٬٥۷۸٬۰٤۸٫٥٤ ٥٬۲۳۰٬۹٦٥٫۱۱ عدد الوحدات في بدایة الفترة/ السنة 
   

 ۱٬٦۲۹٬۳۰۷٫۳۳ ۳۱٥٬٥۳۱٫۱۷ خالل الفترة/ السنة  الوحدات المصدرة
 )۱٬۹۷٦٬۳۹۰٫۷۷( (۱٬۰۱٤٬۳٤۹٫٤٥) خالل الفترة/ السنة  الوحدات المستردة

 ) ۳٤۷٬۰۸۳٫٤۳( (٦۹۸٬۸۱۸٫۲۸) صافي التغیر في الوحدات 
 ٤٬٥۳۲٬۱٤٦٫۸۳  

 ٥٬۲۳۰٬۹٦٥٫۱۱ ۳۱٥٬٥۳۱٫۱۷ عدد الوحدات في نھایة الفترة/ السنة 
 

 صافي الربح من استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  .۹

 
 ۲۰۲۱یونیو ۳۰ ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ 
 ( مراجعة) مراجعة)(غیر  

 الربح المحققة من بیع استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة  
 ۱٬٤۰٤٬۳۱۲ ۳٬۰۲۰٬۸۳۲  من خالل الربح أو الخسارة    

 الربح غیر المحققة من إعادة تقییم استثمارات  (الخسارة)/ 
 مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة    

(۳٬۰٤٤٬٥۲۷) ۹٬۲۰۸٬۷۰٦ 
 (۲۳٬٦۹٥) ۱۰٬٦۱۳٬۰۱۸ 
 

 أخرى   مصاریف .۱۰
 ۲۰۲۱یونیو  ۳۰

 (مراجعة)
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰

   إیضاح  (غیر مراجعة)

 ضریبة القیمة المضافة    ۷۸٬۸۹۷ ٦٦٬۲٦۷
 رسوم التطھیر   ۱۰-۱ ۱٬۳۹٤ ۷۰۰

 رسوم أخرى    ٤۳٬۷۹٥ ۱۳٬٦۳۷
۸۰٬٦۰٤ ۱۲٤٬۰۸٦    

 
المصاریف المتكبدة بشأن تطھیر األرباح الناتجة عن الشركات المستثمر فیھا من أجل تحقیق عائد متوافق مع أحكام تمثل مصاریف التطھیر    ۱- ۱۰

 الشریعة. یتم احتساب ھذه المصاریف وفقا لموافقة الھیئة الشرعیة للصندوق.

  



  صندوق الریاض للدخل   
 صندوق استثماري مفتوح

 (المدار من قبل شركة الریاض المالیة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (غیر مراجعة)

  ۲۰۲۲یونیو    ۳۰للسنة المنتھیة لفترة الستة أشھر المنتھیة في  
 (جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي ما لم یذكر خالف ذلك)

 

۱۱ 

 مع األطراف ذات العالقة  واألرصدةالمعامالت   .۱۱

للصندوق في الریاض المالیة (مدیر الصندوق)، وبنك الریاض (باعتباره مساھم في شركة الریاض المالیة) وصنادیق تتمثل األطراف ذات العالقة  
 أخرى یدیرھا مدیر الصندوق ومجلس االدارة.

رة من ھیئة السوق في سیاق النشاط المعتاد یتعامل الصندوق مع أطراف ذات عالقة. تتم المعامالت مع األطراف ذات العالقة وفقاً لألحكام الصاد 
 المالیة. یتم اعتماد كافة معامالت األطراف ذات العالقة بواسطة مجلس إدارة الصندوق.

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة التي تمت بواسطة الصندوق خالل الفترة واألرصدة الناتجة عنھا كما یلي:

 

* یتم إدراج الرسوم اإلداریة مستحقة الدفع ورسوم الحفظ مستحقة الدفع وضریبة القیمة المضافة مستحقة الدفع ذات الصلة في  
 قائمة المركز المالي األولیة تحت بند المصاریف المستحقة. 

 القیمة العادلة  تقدیر  ۱۲

المتداولة في األسواق النشطة إلى أسعار السوق المدرجة في نھایة التداول في تاریخ التقاریر  تستند القیمة العادلة لألدوات المالیة 
 المالیة. یتم تقییم األدوات التي لم یتم اإلبالغ عن مبیعاتھا في یوم التقییم بأحدث سعر للمزایدة. 

وحجم كافیین لتوفیر معلومات التسعیر على أساس  السوق النشط ھو السوق الذي تتم فیھ معامالت األصول أو االلتزامات بتردد  
 مستمر. یفترض أن القیمة الدفتریة ناقًصا مخصص انخفاض قیمة األدوات المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة تقارب قیمھا العادلة. 

 یحتوي التسلسل الھرمي للقیمة العادلة على المستویات التالیة: 

ر معدلة) في األسواق النشطة لألصول أو المطلوبات المماثلة التي یمكن ھي أسعار مدرجة (غی   ۱مدخالت المستوى   •
 للكیان الوصول إلیھا في تاریخ القیاس؛

والتي یمكن مالحظتھا لألصل أو    ۱ھي مدخالت غیر األسعار المعروضة المدرجة في المستوى  ۲مدخالت المستوى  •
 االلتزام، سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر؛ و 

 ھي مدخالت ال یمكن مالحظتھا لألصل أو االلتزام.  ۳ى مدخالت المستو •
  

 الفترة قیمة المعامالت خالل  طبیعة المعامالت  الطرف ذو العالقة 
 الرصید كما في 

 (دائن)

  
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰

 
 ۲۰۲۱یونیو  ۳۰

 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰

 (غیر مراجعة)
 ۲۰۲۱ر دیسمب ۳۱

 (مراجعة)

 ) ۲٥۷٬۰٥٦( (۱٦٬۷٤٥) ٤۳۱٬۸٥۲ (٥۰٥٬٦۱۰) أتعاب إدارة الصندوق  الریاض المالیة 

 
ضریبة القیمة المضافة  

 ) ۳۸٬٥٥۸( (٤٬۸۳۷) ٦٦٬۲٦۷ (۷۸٬۸۹۷) المستحقة* 



  صندوق الریاض للدخل   
 صندوق استثماري مفتوح

 (المدار من قبل شركة الریاض المالیة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (غیر مراجعة)

  ۲۰۲۲یونیو    ۳۰للسنة المنتھیة لفترة الستة أشھر المنتھیة في  
 (جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي ما لم یذكر خالف ذلك)

 

۱۲ 

 ) تتمة(تقدیر القیمة العادلة  ۱۲

من التسلسل الھرمي    ۲یصنف الصندوق جمیع أصولھ المالیة باستثناء األصول المدرجة بالتكلفة المطفأة، بالقیمة العادلة المستوى  
 بالقیمة العادلة. 

یتم قیاس الموجودات المالیة للصندوق بالقیمة العادلة في نھایة كل فترة تقریر. یقدم الجدول التالي معلومات حول كیفیة تحدید  
 القیم العادلة لھذه الموجودات المالیة: 

 الموجودات المالیة / المطلوبات المالیة 
تقنیات التقییم  
والمدخالت  

 الرئیسیة

المدخالت الھامة  
 للرصد غیر القابلة 

عالقة وحساسیة المدخالت  
غیر القابلة للرصد بالقیمة  

 العادلة 

استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل  
 الربح أو الخسارة 

صافي قیمة  
الموجودات المقدمة  

من مدراء  
 الصنادیق

 غیر مطبق  غیر مطبق 

تحت   لالستثمارات  العادلة  القیمة  لحساب  التقییم  تقنیة  لكل وحدة في    ۲المستوى  تشتمل  الموجودات  قیمة  تحدید صافي  على 
 الصندوق التي تستند إلى بیانات السوق التي یمكن مالحظتھا. 

 األحداث الالحقة . ۱۳

كما في تاریخ الموافقة على ھذه المعلومات المالیة األولیة الموجزة، لم تكن ھناك أحداث الحقة جوھریة تتطلب اإلفصاح عن  
 المعلومات المالیة األولیة الموجزة أو تعدیلھا.ھذه 

 آخر یوم تقییم .۱٤

 ) ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱( ۲۰۲۲یونیو   ۳۰كان آخر یوم تقییم ألغراض إعداد ھذه المعلومات المالیة األولیة الموجزة للفترة ھو 

 اعتماد المعلومات المالیة األولیة الموجزة   .۱٥

(الموافق    ۲۰۲۲أغسطس    ۱۰بتاریخ  یة األولیة الموجزة إلصدارھا من قبل مجلس إدارة الصندوق  تمت الموافقة على ھذه المعلومات المال
 ھـ).۱٤٤٤محرم  ۱۲


