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 صندوق الریاض المتوازن المتوافق مع الشریعة 
 صندوق استثماري مفتوح 

 (مدار من قبل شركة الریاض المالیة)
 المعلومات المالیة األولیة الموجزة (غیر مراجعة) 

 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰فترة الستة أشھر المنتھیة في  ل
 الوحدات مع تقریر فحص المراجع المستقل إلى حاملي 

 



 صندوق الریاض المتوازن المتوافق مع الشریعة 
 استثماري مفتوح صندوق 

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

 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  
 

 ة الصفح الفھرس

 ۱ تقریر حول فحص المراجع المستقل 

 ۲ قائمة المركز المالي األولیة الموجزة 

 ۳ الموجزة قائمة الدخل الشامل األولیة 

 ٤ قائمة التغیرات في حقوق الملكیة األولیة الموجزة العائدة لحاملي الوحدات  

 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، 
 www.pwc.com/middle-east +،۹٦٦) ۱۱( ۲۱۱-۰٤۰۱+، فاكس: ۹٦٦) ۱۱( ۲۱۱-۰٤۰۰ھاتف: 

 تقریر حول فحص المعلومات المالیة األولیة الموجزة 

 إلى السادة حاملي الوحدات ومدیر صندوق
 الریاض المتوازن المتوافق مع الشریعة صندوق 

 مقدمة 

یونیو    ۳۰األولیة الموجزة المرفقة لصندوق الریاض المتوازن المتوافق مع الشریعة ("الصندوق") كما في  لقد فحصنا قائمة المركز المالي  
حاملي الوحدات والتدفقات النقدیة لفترة    العائدة إلى   ملكیة الذات الصلة للدخل الشامل والتغیرات في حقوق  الموجزة  األولیة    قوائم وال  ۲۰۲۲

یخ واإلیضاحات التفسیریة األخرى. إن مدیر الصندوق مسؤول عن إعداد وعرض ھذه المعلومات المالیة  الستة أشھر المنتھیة في ذلك التار
" المعتمد في المملكة العربیة السعودیة. إن مسؤولیتنا ھي إبداء  التقریر المالي األولي "   - ۳٤األولیة الموجزة وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم 

 استناًدا إلى الفحص الذي قمنا بھ. استنتاج حول ھذه المعلومات المالیة األولیة الموجزة 

 نطاق الفحص 

المنفذ من قبل المراجع المستقل  فحص المعلومات المالیة األولیة ، "۲٤۱۰لقد قمنا بإجراء فحصنا وفقاً للمعیار الدولي الرتباطات الفحص رقم 
لألشخاص  للمنشأة أساسي  بشكل  استفسارات،  توجیھ  من  األولیة  المالیة  المعلومات  ویتكون فحص  السعودیة.  العربیة  المملكة  في  المعتمد   "

بشكل كبیر من عملیة  المسؤولین عن األمور المالیة والمحاسبیة، وتطبیق إجراءات تحلیلیة وإجراءات فحص أخرى. ویعد الفحص أقل نطاقاً  
لحصول على تأكید  المراجعة التي یتم القیام بھا وفقًا لمعاییر المراجعة الدولیة، المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، وعلیھ فإنھا ال تمكننا من ا

 رأي مراجعة. بأننا سنكون على علم بجمیع األمور الھامة التي یمكن تحدیدھا خالل المراجعة. وبالتالي فإننا ال نبدي 

 االستنتاج 

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

 وبرزبرایس وترھاوس ك 

 ______________
بدر إبراھیم بن محارب  

 ٤۷۱ترخیص رقم 

 ۲۰۲۲أغسطس  ۱٥
 ھـ)۱٤٤٤محرم    ۱۷( 



 صندوق الریاض المتوازن المتوافق مع الشریعة 
 صندوق استثماري مفتوح 

 (مدار من قبل شركة الریاض المالیة)

۲ 

 قائمة المركز المالي األولیة الموجزة 
 ما لم یذكر غیر ذلك) (جمیع المبالغ باللایر السعودي

 
 

 إیضاح 

 كما في 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰

 (غیر مراجعة)

 كما في
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 (مراجعة)
    

    الموجودات 
 ۲٬۸٦٤٬۲۰۹ ٤۰۰٬۱۱۲ ۱۱، ٦ نقد وما یماثلھ  

 استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة  
 ۲٤٬٦۳۸٬۷۹۱ ۲۱٬۱۹۱٬٥٥۰ ۷ من خالل الربح أو الخسارة    

 ۲۷٬٥۰۳٬۰۰۰ ۲۱٬٥۹۱٬٦٦۲  مجموع الموجودات 

    
    المطلوبات 

 ۱۳۰٬۹۷۳ ۳۲٬۳٤۹  وحدات مستردة مستحقة  
 ٤۳٬۳۹۳ -  مصاریف مستحقة 
 ۱۷٤٬۳٦٦ ۳۲٬۳٤۹  مجموع المطلوبات 

    
 ۲۷٬۳۲۸٬٦۳٤ ۲۱٬٥٥۹٬۳۱۳  حقوق الملكیة العائدة لحاملي الوحدات 

 ۱٬۰۰٥٬۲۸۱٬۳۰ ۸٦۰٬۳۷۷٫۰۹ ۸ وحدات مصدرة (عدد) 
 ۲۷٬۱۹ ۲٥٫۰٦  حقوق الملكیة العائدة للوحدة 

 

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



 صندوق الریاض المتوازن المتوافق مع الشریعة 
 صندوق استثماري مفتوح 

 (مدار من قبل شركة الریاض المالیة)

۳ 

 قائمة المركز المالي الشامل األولیة الموجزة (غیر مراجعة)
 لفترة الستة أشھر المنتھیة  

 )ما لم یذكر غیر ذلك (جمیع المبالغ باللایر السعودي
 

 
 ۲۰۲۱یونیو  ۳۰ ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ إیضاح  
    

    دخل االستثمارات 
الربح من االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل    / صافي (الخسارة)
 ۱٬٦۷۹٬۱۸۷ ) ۱٬۹۱۰٬۸٦۲( ۹ الربح أو الخسارة 

  )۱٬۹۱۰٬۸٦۲ ( ۱٬٦۷۹٬۱۸۷ 
    

    المصاریف 
 ) ۱۸٬٤٤۷( ) ۱۲۱٬۱۷٤( ۱۰ أخرى    اریفمص

  )۱۲۱٬۱۷٤ ( )۱۸٬٤٤۷ ( 
    

 ۱٬٦٦۰٬۷٤۰ ) ۲٬۰۳۲٬۰۳٦(  الدخل للفترة  /  صافي (الخسارة)
    

 - -  الدخل الشامل اآلخر للفترة 
    

 ۱٬٦٦۰٬۷٤۰ ) ۲٬۰۳۲٬۰۳٦(  الدخل الشامل للفترة  /  مجموع (الخسارة)
 

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



 صندوق الریاض المتوازن المتوافق مع الشریعة 
 صندوق استثماري مفتوح 

 الریاض المالیة)(مدار من قبل شركة 

٤ 

 الشامل األولیة الموجزة (غیر مراجعة) قائمة الدخل 
 لفترة الستة أشھر المنتھیة  

 )ما لم یذكر غیر ذلك (جمیع المبالغ باللایر السعودي
 

 ۲۰۲۱یونیو  ۳۰ ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ 
   
   

 ۲۲٬۲٥۹٬۳٤٦ ۲۷٬۳۲۸٬٦۳٤ حقوق الملكیة العائدة إلى حاملي الوحدات في بدایة الفترة 
   

 ۱٬٦٦۰٬۷٤۰ ) ۲٬۰۳۲٬۰۳٦( الدخل الشامل للفترة  /  (الخسارة)مجموع 
   

   اشتراكات واستردادات من قبل حاملي الوحدات:
 ٥٬٥۷۳٬۱۰٤ ۷۸۳٬۱۰٤ الوحدات المصدرة 

 ) ۱٬٦٤٥٬۹۹۲( ) ٤٬٥۲۰٬۳۸۹( لوحدات المستردة ا
 ۳٬۹۲۷٬۱۱۲ ) ۳٬۷۳۷٬۲۸٥( صافي التغیرات من معامالت الوحدات 

   
 ۲۷٬۸٤۷٬۱۹۸ ۲۱٬٥٥۹٬۳۱۳ الملكیة العائدة إلى حاملي الوحدات في نھایة الفترة حقوق 

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



 المتوافق مع الشریعة صندوق الریاض المتوازن 
 صندوق استثماري مفتوح 

 (مدار من قبل شركة الریاض المالیة)

٥ 

 (غیر مراجعة) قائمة التدفقات النقدیة األولیة الموجزة 
 لفترة الستة أشھر المنتھیة  

 )ما لم یذكر غیر ذلك (جمیع المبالغ باللایر السعودي
 

 ۲۰۲۱یونیو  ۳۰ ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ إیضاح  
    
    :التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة 

    
 ۱٬٦٦۰٬۷٤۰ ) ۲٬۰۳۲٬۰۳٦(  الدخل الفترة  /  صافي (الخسارة)

    التعدیالت على: 
المدرجة بالقیمة العادلة من    غیر المحقق من االستثمارات (الربح) الخسارة /

 ) ۱٬٦٦٦٬۳۳٥( ۱٬۷٤٥٬۳۳٤ ۹ خالل الربح أو الخسارة 
  )۲۸٦٬۷۰۲ ( )٥٬٥۹٥ ( 

    والمطلوبات التشغیلیة: صافي التغیرات في الموجودات  
 ) ۳٬۹۰۱٬۱۲٦( ۱٬۷۰۱٬۹۰۷  االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 ) ٦٬۷۷٥( ) ۹۸٬٦۲٤(  مستحقة  اریفمص
 ) ۳٬۹۱۳٬٤۹٦( ۱٬۳۱٦٬٥۸۱  صافي النقد الناتج من/ (المستخدم في) األنشطة التشغیلیة  

    
    األنشطة التمویلیة:التدفقات النقدیة من 

 ٥٬٥۷۳٬۱۰٤ ۷۸۳٬۱۰٤  المتحصالت من اصدار وحدات  
 ) ۱٬٦٤٥٬۹۹۲( ) ٤٬٥٦۳٬۷۸۲(  االستردادات من الوحدات 

 ۳٬۹۲۷٬۱۱۲ ) ۳٬۷۸۰٬٦۷۸(  الناتج من األنشطة التمویلیة  / صافي النقد (المستخدم في)
    

 ۱۳٬٦۱٦ ) ۲٬٤٦٤٬۰۹۷(  صافي التغیرات في النقد وما یماثلھ 
    

 ٥۰٥٬۳٥٤ ۲٬۸٦٤٬۲۰۹  نقد وما یماثلھ في بدایة الفترة 
    

 ٥۱۸٬۹۷۰ ٤۰۰٬۱۱۲  نقد وما یماثلھ في نھایة الفترة 
 

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



 صندوق الریاض المتوازن المتوافق مع الشریعة 
 مفتوح صندوق استثماري 

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

 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  
 (جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

٦ 

 الصندوق وأنشطتھ   ۱

المالیة ("مدیر   الریاض  بین  اتفاق  بموجب  التي تدار  الصنادیق  المتوافق مع الشریعة ("الصندوق") ھو أحد  المتوازن  الریاض  إن صندوق 
الصندوق ھو صندوق استثماري مفتوح یستثمر في صنادیق من مختلف فئات األصول الصندوق") والمستثمرین بالصندوق ("حاملي الوحدات").  

تزوید المستثمرین بالموازنة بین نمو رأس المال على المدى الطویل والحفاظ على رأس   إلىالصندوق  یھدف  والمتوافقة مع الشریعة االسالمیة.  
٪ في صنادیق الدخل  ٦۰  بمتوسط نسبة  م المحلیة والعالمیة بینما یتم استثمار٪ في صنادیق األسھ٤۰  بمتوسط نسبةالمال من خالل االستثمار في  

 یظھر الصندوق محفظة مخاطر متوسطة. . أسواق النقدالثابت وصنادیق 
 

ئم  وعند التعامل مع حاملي الوحدات، یعتبر مدیر الصندوق أن الصندوق بمثابة وحدة محاسبیة مستقلة. وعلیھ، یقوم مدیر الصندوق بإعداد قوا
 مالیة منفصلة للصندوق. 

 
إن إدارة الصندوق ھي مسؤولیة مدیر الصندوق. ولكن بموجب اتفاقیة الصندوق، یمكن لمدیر الصندوق تفویض أو إسناد واجباتھ إلى واحدة  

 أو أكثر من المؤسسات المالیة داخل المملكة العربیة السعودیة أو خارجھا. 
 

حیث تمت الموافقة على شروط وأحكام الصندوق من قبل البنك المركزي السعودي (ساما). في    ۲۰۰۲دیسمبر    ۳۱بدأ الصندوق عملیاتھ في  
ذو الحجة   ۱۲من خالل كتابھا خطابھم في تاریخ    تمت الموافقة على شروط وأحكام الصندوق من قبل ھیئة أسواق المال  ، ۲۰۰۸دیسمبر    ۲۰

 ).۲۰۰۸دیسمبر  ۲۰ھـ (الموافق  ۱٤۲۹
 

  التنظیمیة الجھة  ۲
  ۲٤ھـ (الموافق  ۱٤۲۷ذو الحجة    ۳یخضع الصندوق ألحكام الئحة صنادیق االستثمار ("اللوائح") الصادرة عن ھیئة السوق المالیة بتاریخ  

)، والتي تنص  ۲۰۱٦  مایو  ۲۳(الموافق    ھـ۱٤۳۷  شعبان  ۱٦في    بموجب قرار مجلس ادارة ھیئة سوق المال  ) والذي تم تعدیلھ۲۰۰٦دیسمبر  
 المتطلبات التي یتعین على جمیع الصنادیق في المملكة العربیة السعودیة إتباعھا.على 

 
 أسس اإلعداد   ۳

 
 بیان االلتزام  ۳-۱
 

التقاریر المالیة األولیة المعتمدة في المملكة    -  ۳٤أعدت ھذه المعلومات المالیة األولیة الموجزة للصندوق طبقًا لمعیار المحاسبة الدولي رقم  
آخر    العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى الصادرة عن الھیئة السعودیة للمراجعین والمحاسبین، وینبغي قراءتھا جنبًا إلى جنب مع

بالضرورة    ۲۰۲۲یونیو    ۳۰. وال تشیر نتائج فترة الستة أشھر المنتھیة في  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱قوائم مالیة سنویة للصندوق للسنة المنتھیة في  
 .۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱إلى النتائج المتوقعة للسنة المالیة المنتھیة في 

 
 أساس القیاس   ۳-۲

ي باستثناء  المعلومات المالیة األولیة الموجزة تم إعدادھا على أساس مبدأ التكلفة التاریخیة، كما تم تعدیلھا. باستخدام أساس االستحقاق المحاسب
خالل الربح أو الخسارة التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة. یتم عرض الموجودات والمطلوبات في قائمة  االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من  

 المركز المالي األولیة حسب ترتیب السیولة. 

 العملة الوظیفیة وعملة العرض   ۳-۳

قتصادیة الرئیسیة التي یعمل فیھا الصندوق ("العملة  إن البنود المدرجة في المعلومات المالیة األولیة الموجزة یتم قیاسھا باستخدام عملة البیئة اال
 الوظیفیة"). تم عرض ھذه المعلومات المالیة األولیة الموجزة باللایر السعودي وھي العملة الوظیفیة وعملة العرض الخاصة بالصندوق. 

 
 معامالت وأرصدة  

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

تاریخ قائمة المركز المالي األولیة. یتم تضمین أرباح    السائدة فيوالمطلوبات بالعمالت األجنبیة إلى اللایر السعودي باستخدام أسعار الصرف  
وخسائر صرف العمالت األجنبیة، إن وجدت، الناتجة عن التحویل في القائمة األولیة الموجزة للدخل الشامل. 



 صندوق الریاض المتوازن المتوافق مع الشریعة 
 مفتوح صندوق استثماري 

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

 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  
 (جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

۷ 

 أسس اإلعداد (تتمة)   ۳

 األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة   ٤-۳

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

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

یم  ال توجد تقدیرات أو أحكام جوھریة متضمنة في إعداد المعلومات المالیة التي قد ینتج عنھا مخاطر كبیرة للتسبب في تعدیل جوھري على الق
. اعتمد الصندوق في افتراضاتھ وتقدیراتھ  ٥-۳في إیضاح رقم    تم وصفھا أدناه حقة.  الدفتریة للموجودات والمطلوبات خالل الفترة المحاسبیة الال

لتغیرات    على المؤشرات المتاحة عند إعداد المعلومات المالیة. إن الحاالت واالفتراضات الحالیة قابلة للتطویر مستقبال حیث أنھا قد تطرأ نتیجة
 ل ھذه التغیرات تنعكس على االفتراضات عندما تحدث. السوق أو الحاالت الناتجة خارج سیطرة الصندوق. مث

 االستمراریة  ٥-۳

لعمل  قام مدیر الصندوق بإجراء تقییم لقدرة الصندوق على االستمرار كمنشأة عاملة وھي مقتنعة بأن الصندوق لدیھ الموارد الالزمة الستمرار ا 
جوھریة قد تلقي بظالل من الشك على قدرة الصندوق على االستمرار  في المستقبل. وعالوة على ذلك، ال تدرك اإلدارة وجود أي شكوك  

 كمنشأة عاملة. لذلك، تم إعداد ھذه المعلومات المالیة على أساس مبدأ االستمراریة.

 السیاسات المحاسبیة المھمة   ٤
 

الموجزة مع تلك المستخدمة والمفصح عنھا في القوائم المالیة  تتوافق السیاسات المحاسبیة المستخدمة في إعداد ھذه المعلومات المالیة األولیة  
، ولكن لیس  ۲۰۲۲. ھناك معاییر وتعدیالت وتفسیرات جدیدة تنطبق ألول مرة في عام  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱السنویة للصندوق للسنة المنتھیة في  

 لھا تأثیر على المعلومات المالیة األولیة الموجزة للصندوق. 
 

عدیالت والتفسیرات األخرى التي تم إصدارھا ولكنھا لم تصبح ساریة المفعول حتى تاریخ إصدار المعلومات المالیة األولیة  ھناك العدید من الت
  الموجزة للصندوق. وترى إدارة الصندوق أن ذلك لن یكون لھ تأثیر كبیر على المعلومات المالیة األولیة الموجزة للصندوق. یعتزم الصندوق 

 ت والتفسیرات، إن طبقت. اعتماد تلك التعدیال
 

 المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة المعتمدة من قبل الصندوق 

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

 
 .۱۹-، "عقود اإلیجار" امتیازات اإلیجار المتعلقة بفیروس كوفید ۱٦تحدد التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم   -
 

ومعیار المحاسبة    ۱٦ومعیار المحاسبة الدولي رقم    ۳المالي رقم  عدد من التعدیالت محدودة النطاق على المعیار الدولي للتقریر   - -
ومعیار    ۹والمعیار الدولي للتقریر المالي رقم    ۱وبعض التحسینات السنویة على المعیار الدولي للتقریر المالي رقم    ۳۷الدولي رقم  

. ۱٦والمعیار الدولي للتقریر المالي رقم  ٤۱المحاسبة الدولي رقم 



 صندوق الریاض المتوازن المتوافق مع الشریعة 
 مفتوح صندوق استثماري 

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

 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  
 (جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

۸ 

 السیاسات المحاسبیة المھمة (تتمة)  ٤
 

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

 الوصف  المعیار/ التفسیر
ساري المفعول للفترات  

 التي تبدأ في / أو بعد 
 ۱تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم 

 
تصنیف المطلوبات على انھا متداولة وغیر 

 متداولة 
 ۲۰۲٤ینایر  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 
 

 تعریف التقدیرات المحاسبیة 
 

 ۲۰۲۳ینایر  ۱
 

 ۱۲تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم 
 

ضریبة مؤجلة متعلقة بالموجودات  
 والمطلوبات الناشئة من معاملة واحدة 

 ۲۰۲۳ینایر  ۱
 

 
 أتعاب اإلدارة والمصاریف األخرى ٥

 
اإلداریة التي یتم الحصول علیھا من خالل   األتعاب ٪ باإلضافة إلى ۰٫٤۰بنسبة ة إدار أتعاب مدیر الصندوق  یتقاضىفي كل یوم تقویم، 

٪) سنویًا.  ۲٫۳۳٪ إلى ۰٫٥۰: تتراوح من ۲۰۲۱٪ (۲٫۳۳٪ إلى ۰٫٥۰اإلداریة من أتعابھا االستثمار في الصنادیق األخرى، والتي تتراوح 
  أتعاب  القانونیة و   األتعابو أتعاب المراجعة ندوق أیًضا من الصندوق أي مصاریف أخرى یتم تكبدھا نیابة عن الصندوق مثل یسترد مدیر الص 

٪) سنویًا من صافي قیمة  ۰٫۲۰: ۲۰۲۱٪ (۰٫۲۰مجلس اإلدارة وغیرھا من الرسوم المماثلة. ال یُتوقع أن تتجاوز ھذه الرسوم في المجموع 
 الصندوق.  موجودات

  ٪ و۰٫۰۲على أساس یومي یتقاضى مدیر الصندوق وأمین الحفظ أتعاب حفظ الصندوق والمصاریف اإلداریة بمعدل  و  باإلضافة إلى ذلك،  
 الصندوق.  موجودات٪ سنویًا على التوالي من صافي قیمة ۰٫۳۰

 
 یماثلھ  ومانقد  ٦

 
 إیضاح 

 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰
 (غیر مراجعة)

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 (مراجعة)

    
 ۲٬۸٦٤٬۲۰۹ ٤۰۰٬۱۱۲ ۱۱، ۱-٦ نقد وما یماثلھ 

  ٤۰۰٬۱۱۲ ۲٬۸٦٤٬۲۰۹ 
 

االشتراك    ۱-٦ لقبول  یستخدم  ذو عالقة  المالیة، طرف  الریاض  استثماري  في حساب  النقدي  بالحساب  االحتفاظ  یحقق  واالسترداد یتم  ال   .
.االستثماريالصندوق ربحا من ھذا الحساب 



 صندوق الریاض المتوازن المتوافق مع الشریعة 
 مفتوح صندوق استثماري 

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

 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  
 (جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

۹ 

 
 استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  ۷

 
 الصنادیق المشتركة المفتوحة المدارة بواسطة مدیر الصندوق، وملخصھا كالتالي: تتمثل االستثمارات في وحدات 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 (مراجعة)

 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰
   (غیر مراجعة)

 الوصف    
 صندوق الریاض للمتاجرة المتنوع باللایر   ۹٬۸٤۰٬۷٦۷ ۱۲٬۱۰۱٬۷۲٦
 صنادیق االستثمار الدولیة    ٦٬۱٦٥٬٥۱۲ ۸٬۰۱۲٬٥۳۲
 صندوق الریاض للمتاجرة المتنوع بالدوالر  ۳٬٤۸۹٬٤٤٤ ۲٬٤۹۹٬۹۷۱
 صندوق الریاض لألسھم السعودیة المتوافقة مع الشریعة   ۱٬٦۹٥٬۸۲۷ ۲٬۰۲٤٬٥٦۲

 مجموع القیمة السوقیة   ۲۱٬۱۹۱٬٥٥۰ ۲٤٬٦۳۸٬۷۹۱
 مجموع التكلفة   ۲۲٬۹۳٦٬۸۸٤ ۲٤٬۳۸٥٬٦۹٤

 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱(غیر مراجعة) و ۲۰۲۲یونیو  ۳۰التأثیر على حقوق الملكیة نتیجة للتغیر في القیمة العادلة لالستثمارات كما في  
 (مراجعة) نتیجة لتغیر معقول محتمل في مؤشرات األسھم بناًء على تركیز الصناعة، مع ثوابت جمیع المتغیرات األخرى ھي كما یلي: 

 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ 
 مراجعة)(غیر 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 (مراجعة) 

التغیر  
المعقول  
 ٪ المحتمل 

التغیر   تأثیره على األسھم 
المعقول 
 ٪ المحتمل 

تأثیره على  
 األسھم 

 ۱۲۱٬۰۱۷ ٪۱ ۹۸٬٤۰۸ ٪۱ صندوق الریاض للمتاجرة المتنوع باللایر 

 ۸۰٬۱۲٥ ٪۱ ٦۱٬٦٥٥ ٪۱ الدولیة  االستثمارصندوق 

 ۲٥٬۰۰۰ ٪۱ ۳٤٬۸۹٤ ٪۱ المتنوع بالدوالرصندوق الریاض للمتاجرة  

 ۲۰٬۲٤٦ ٪۱ ۱٦٬۹٥۸ ٪۱ صندوق الریاض لألسھم السعودیة 
  ۲۱۱٬۹۱٦  ۲٤٦٬۳۸۸ 



 صندوق الریاض المتوازن المتوافق مع الشریعة 
 مفتوح صندوق استثماري 

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

 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  
 (جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

۱۰ 

 
 معامالت الوحدات  ۸

 تتلخص معامالت الوحدات للفترة / السنة فیما یلي: 

 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰

 (غیر مراجعة)
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 (مراجعة)
 )عدد الوحدات( 

 ۸۸۱٬۷۲٦٬۱۹ ۱٬۰۰٥٬۲۸۱٬۳۰ الوحدات في بدایة الفترة / السنة 
   

 ۳۸۸٬۹۱۳٬۱۷ ۲۹٬٤۷۹٫٤٤ وحدات مصدرة خالل الفترة / السنة 
 ) ۲٦٥٬۳٥۸٬۰٦( ) ۱۷٤٬۳۸۳٫٦٥( وحدات مستردة خالل الفترة / السنة 

 ۱۲۳٬٥٥٥٬۱۱ ) ۱٤٤٬۹۰٤٫۲۱( صافي التغیر في الوحدات 
   

 ۱٬۰۰٥٬۲۸۱٬۳۰ ۸٦۰٬۳۷۷٫۰۹ نھایة الفترة / السنة الوحدات في 

 الربح من استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  /  صافي (الخسارة) ۹

 
 ۲۰۲۱یونیو  ۳۰ ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ 
   

 (الخسارة) / الربح المحقق من بیع استثمارات  
 ۱۲٬۸٥۲ ) ۱٦٥٬٥۲۸( مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة    

 (الخسارة) / الربح غیر المحقق من إعادة تقییم االستثمارات  
 ۱٬٦٦٦٬۳۳٥ ) ۱٬۷٤٥٬۳۳٤( المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة    
 )۱٬۹۱۰٬۸٦۲ ( ۱٬٦۷۹٬۱۸۷ 

 

 مصاریف أخرى ۱۰

  ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ ۲۰۲۱یونیو  ۳۰
   

 مصاریف الحفظ  ۲٬٥۱٥ ۹۸
 مصاریف إداریة  ۸۹٬۷۰۱ ۲٬۷۹۰
 مصاریف ضریبة القیمة المضافة  ۱٥٬۳۲۱ ۱٬۹۲۲

 أخرى ۱۳٬٦۳۷ ۱۳٬٦۳۷
 المجموع  ۱۲۱٬۱۷٤ ۱۸٬٤٤۷

 

 معامالت وأرصدة مع أطراف ذوي العالقة  ۱۱

تشمل األطراف ذوي العالقة بالصندوق "شركة الریاض المالیة" بصفتھا مدیر الصندوق، و"بنك الریاض " بصفتھ مساھما في الریاض المالیة،  
 والصنادیق األخرى التي یدیرھا مدیر الصندوق ومجلس إدارة  

المعامالت مع األطراف ذوي العالقة  یقوم الصندوق من خالل دورة أعمالھ االعتیادیة بالتعامل مع أطراف ذوي    الصندوق عالقة. تخضع 
 . للنسب المنصوص علیھا في أنظمة ھیئة السوق المالیة. ویتم اعتماد جمیع معامالت األطراف ذوي العالقة من قبل مجلس إدارة الصندوق

 

 



 صندوق الریاض المتوازن المتوافق مع الشریعة 
 مفتوح صندوق استثماري 

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

 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  
 (جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

۱۱ 

 

 طراف ذوي العالقة (تتمة): أ معامالت وأرصدة مع  ۱۱

 المعامالت الھامة مع األطراف ذوي العالقة التي أبرمھا الصندوق خالل الفترة واألرصدة الناتجة عن ھذه المعامالت ھي كما یلي: 

  
 مبلغ المعاملة خالل الفترة 

 الرصید كما في 
 مدین/(دائن) 

 طبیعة المعامالت  طرف ذو العالقة 
یونیو  ۳۰

۲۰۲۲ 
یونیو  ۳۰

۲۰۲۱ 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰

 مراجعة)(غیر 

 كما في  
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 (مراجعة)
      

 ۲٬۸٦٤٬۲۰۹ ٤۰۰٬۱۱۲ - - الحساب االستثماري  الریاض المالیة 
      
 ) ۷٬۷٥۳( ) ۱۳٬۷٦۲( ) ۲٬۷۹۰( ) ۸۹٬۷۰۱( إداریة*   اریفمص 

 
ضریبة القیمة المضافة  

 ) ۲٬٥۸۹( ) ۳٬۷۳٤( ) ٤۳۳( ) ۱٥٬۳۲۱( المستحقة* 

 المضافة المستحقة لطرف ذو عالقة في المركز المالي األولیة الموجزة ضمن المصاریف المستحقة. یتم تضمین ضریبة القیمة  *

 تقدیر القیمة العادلة  .۱۲

لمالیة. تُقیّم  تستند القیمة العادلة لألدوات المالیة المتداولة في األسواق النشطة إلى أسعار السوق المدرجة في نھایة التداول في تاریخ التقاریر ا 
 األدوات التي لم یتم إدراج أي مبیعات لھا بتاریخ التقییم بأحدث سعر للشراء.  

بتردد وحجم كافیین لتوفیر معلومات التسعیر على أساس مستمر.    الموجودات أو المطلوباتالسوق النشط ھو السوق الذي تتم فیھ معامالت  
  مي للقیمةیفترض أن القیمة الدفتریة ناقًصا انخفاض قیمة األدوات المالیة الممنوحة بالتكلفة المطفأة تقارب قیمھا العادلة. یحتوي التسلسل الھر

 العادلة على المستویات التالیة: 

مدخالت المستوى األول ھي أسعار معلنة (غیر معدلة) في أسواق نشطة للموجودات أو المطلوبات المشابھة التي تستطیع المنشأة   •
 الوصول إلیھا في تاریخ القیاس. 

ل، والتي یمكن رصدھا لألصل أو  الثاني ھي مدخالت أخرى غیر األسعار المدرجة المعلنة في المستوى األو  مدخالت المستوى •
 االلتزام بشكل مباشر أو غیر مباشر. 

 مدخالت المستوى الثالث ھي المدخالت التي ال یمكن رصدھا لألصل أو االلتزام.  •

 المدرجة بالتكلفة المطفأة، بالقیمة العادلة المستوى الثاني.  موجوداتالمالیة باستثناء ال  موجوداتھیصنف الصندوق جمیع 

ادلة  الموجودات المالیة المذكورة أعاله بالقیمة العادلة في نھایة كل فترة تقریر. یقدم الجدول التالي معلومات حول كیفیة تحدید القیم العیتم قیاس  
 المالیة:   موجوداتلھذه ال

عالقة وحساسیة المدخالت  
التي ال یمكن رصدھا بالقیمة  

 العادلة 
المدخالت الجوھریة  
 التي ال یمكن رصدھا 

أسالیب التقییم والمدخالت  
 الموجودات المالیة / المطلوبات المالیة  الرئیسیة 

 ال ینطبق  ال ینطبق 
صافي قیمة الموجودات المقدمة  

 من قبل مدراء الصنادیق 
استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل 

 الربح والخسارة 
 



 صندوق الریاض المتوازن المتوافق مع الشریعة 
 مفتوح صندوق استثماري 

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

 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  
 (جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

١٢ 

 
  االحداث الالحقة ۱۳

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

 اخر یوم تقییم  ۱٤

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

 اعتماد المعلومات المالیة األولیة الموجزة   ۱٥

 ۱٤٤٤حرم  م  ۱۲الموافق    ۲۰۲۲أغسطس    ۱۰  تمت الموافقة على ھذه المعلومات المالیة األولیة الموجزة من قبل مجلس إدارة الصندوق في
 ھـ. 

 

 


