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 صندوق الریاض الجريء المتوافق مع الشریعة   
 مفتوح   استثماري   صندوق 

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

 ۲۰۲۲یونیو    ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  
 مع تقریر فحص المراجع المستقل لحاملي الوحدات

 

 



 صندوق الریاض الجريء المتوافق مع الشریعة
 صندوق استثماري مفتوح

 قبل الریاض المالیة)(مدار من  
 الموجزة (غیر مراجعة)  األولیة   المالیة معلوماتال

 ۲۰۲۲یونیو   ۳۰للفترة المنتھیة في 
 

 الصفحة  الفھرس 

 ۱ المراجع المستقل فحص حول تقریر 
 ۲ الموجزة األولیة قائمة المركز المالي 
 ۳ الموجزة  األولیة قائمة الدخل الشامل

 ٤ العائدة لحاملي الوحدات  الموجزة  األولیةقائمة التغیرات في حقوق الملكیة 
 ٥ الموجزة األولیةقائمة التدفقات النقدیة 

 ۱۲-٦ الموجزة  األولیة اإلیضاحات حول المعلومات المالیة 
 
 
 
 
 
 
 



 ، المملكة العربیة السعودیة ۱۱٤۸۲، الریاض ۸۲۸۲برج المملكة، ص. ب.  ،۲٥برایس وترھاوس كوبرز، ترخیص رقم 
 www.pwc.com/middle-east+، ۹٦٦) ۱۱( ۲۱۱-۰٤۰۱+، فاكس: ۹٦٦) ۱۱( ۲۱۱-۰٤۰۰ھاتف: 

 الموجزة  األولیة المالیة  علوماتتقریر حول فحص الم
 إلى السادة حاملي الوحدات ومدیر  

 صندوق الریاض الجريء المتوافق مع الشریعة 

 مقدمة 

المركز المالي   یونیو    ۳۰المرفقة لصندوق الریاض الجريء المتوافق مع الشریعة ("الصندوق") كما في  الموجزة    األولیة لقد فحصنا قائمة 
حاملي الوحدات والتدفقات النقدیة لفترة الستة أشھر    العائدة إلى  ملكیةالذات الصلة للدخل الشامل والتغیرات في حقوق    األولیةوالقوائم    ۲۰۲۲

الموجزة  األولیة المالیة    معلوماتخرى. إن مدیر الصندوق مسؤول عن إعداد وعرض ھذه الالمنتھیة في ذلك التاریخ واإلیضاحات التفسیریة األ
" المعتمد في المملكة العربیة السعودیة. إن مسؤولیتنا ھي إبداء استنتاج حول ھذه  التقریر المالي األولي"   -  ۳٤وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم  

 ًدا إلى الفحص الذي قمنا بھ. الموجزة استنا  األولیةالمالیة  معلوماتال

 نطاق الفحص 

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

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

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

 االستنتاج 

الموجزة المرفقة لم یتم إعدادھا، من جمیع    األولیةا إلى الفحص الذي قمنا بھ، لم یلفت انتباھنا ما یجعلنا نعتقد بأن المعلومات المالیة  استنادً 
 المعتمد في المملكة العربیة السعودیة.  ۳٤النواحي الجوھریة، وفقا لمعیار المحاسبة الدولي رقم 

 برایس وترھاوس كوبرز

______________ 
 بدر إبراھیم بن محارب  

 ٤۷۱ترخیص رقم 

 ۲۰۲۲أغسطس  ۱٥ 
 )ھــ ۱٤٤٤محرم  ۱۷( 



 صندوق الریاض الجريء المتوافق مع الشریعة
 صندوق استثماري مفتوح 

 (مدار من قبل شركة الریاض المالیة) 

۲ 

 

 الموجزة  األولیة مركز الماليقائمة ال
 ) ما لم یذكر غیر ذلك (جمیع المبالغ باللایر السعودي

 
 

 

 إیضاح 

 كما في  
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰

 (غیر مراجعة)

 كما في 
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 (مراجعة)
    

    الموجودات 
 ۷٬٥٦۹٬۰٥۲ ٦۷۷٬٦۳۸ ٦٬۱۱ النقد وما یماثلھ 

 ٥۸٬۱۱۷٬۱٦۷ ٥۰٬۷٦٦٬٥۲٦ ۷ استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 ٦٥٬٦۸٦٬۲۱۹ ٥۱٬٤٤٤٬۱٦٤  إجمالي الموجودات 

    
    المطلوبات 

 ۱۰۰٬۳۲۰ ۷٦٬٥۳٥  مستحقة  اریفمص
 - ۲٥۱٬۱۰۲  استردادات مستحقة 
 ۱۰۰٬۳۲۰ ۳۲۷٬٦۳۷  إجمالي المطلوبات 

    
 ٦٥٬٥۸٥٬۸۹۹ ٥۱٬۱۱٦٬٥۲۷  حاملي الوحداتإلى العائدة  حقوق الملكیة 

 ۱٬٦۷۹٬٥۷۰٫٥٤ ۱٬٥۷۸٬۸۱۹٫٦٥ ۸ الوحدات مصدرة (بالعدد) 
 ۳۹٫۰٥ ۳۲٫۳۸  حقوق الملكیة العائدة للوحدة 

 
    ةالموجز األولیةالمالیة    معلوماتمن ھذه ال أتعتبر جزء ال یتجز ۱٥إلى  ۱إن اإلیضاحات المرفقة من 

 
 



 صندوق الریاض الجريء المتوافق مع الشریعة
 صندوق استثماري مفتوح

  (مدار من قبل شركة الریاض المالیة)

۳ 

 

 (غیر مراجعة) الموجزة األولیة الدخل الشامل ائمةق 
 لفترة الستة أشھر المنتھیة  
 ) ما لم یذكر غیر ذلك (جمیع المبالغ باللایر السعودي

 
 ۲۰۲۱یونیو  ۳۰ ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ إیضاح  
    

    دخل االستثمار 
من االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من   الربح/   (الخسارة)صافي 

 ٦,۸۰٤,۲۱۹ ) ۱۰٬۳٤٤٬۳۹٤( ۹ خالل الربح أو الخسارة 
  )۱۰٬۳٤٤٬۳۹٦ ) ٤,۸۰٤,۲۱۹ 
    

   صاریف الم
 

    
 ) ۱۸٬۱۱۱( ) ٤۰۱٬۹۰۷( ۱۰ خرى  أاریف  مص

  )٤۰۱٬۹۰۷ ( )۱۸٬۱۱۱ ( 
    

 ٦,۷۸٦,۱۰۸ ) ۱۰٬۷٤٦٬۳۰۱(  الدخل للفترة  / (الخسارة) صافي
    

 - -  الدخل الشامل اآلخر للفترة 
    

 ٦,۷۸٦,۱۰۸ ) ۱۰٬۷٤٦٬۳۰۱(  للفترة  الدخل الشامل /  (الخسارة) إجمالي 
 

    ةالموجز األولیةالمالیة    معلوماتمن ھذه ال أتعتبر جزء ال یتجز ۱٥إلى  ۱إن اإلیضاحات المرفقة من 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 صندوق الریاض الجريء المتوافق مع الشریعة
 صندوق استثماري مفتوح

  (مدار من قبل شركة الریاض المالیة)

٤ 

 

 (غیر مراجعة)ة لحاملي الوحدات العائدالموجزة   األولیة حقوق الملكیةائمة التغیرات في ق 
 لفترة الستة أشھر المنتھیة 

 ) ما لم یذكر غیر ذلك باللایر السعودي(جمیع المبالغ 
 

 ۲۰۲۱یونیو  ۳۰  ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ 
   

 ٤٥٬٦٥٦٬٦۹٥ ٦٥٬٥۸٥٬۸۹۹ حاملي الوحدات في بدایة الفترةإلى العائدة    حقوق الملكیة
   

) ۱۰٬۷٤٦٬۳۰۱( الدخل الشامل للفترة  /  (الخسارة) إجمالي   ٦٬۷۸٦٬۱۰۸ 
   

   معامالت الوحدات: اشتراكات واستردادات من 
 ۳٬٥۸۱٬۷۹۱ ۷۰۸٬٥۰۱ الوحدات المصدرة
) ٤٬٤۳۱٬٥۷۲( الوحدات المستردة  )۲٬۰٦٥٬٤٤۳ (  

) ۳٬۷۲۳٬۰۷۱( صافي التغیر من معامالت الوحدات   ۱٬٥۱٦٬۳٤۸ 
   

 ٥۳٬۹٥۹٬۱٥۱ ٥۱٬۱۱٦٬٥۲۷ حقوق الملكیة العائدة إلى حاملي الوحدات في نھایة الفترة
 

    زةالموج األولیةالمالیة    معلوماتمن ھذه ال أتعتبر جزء ال یتجز ۱٥إلى  ۱إن اإلیضاحات المرفقة من 
 



 صندوق الریاض الجريء المتوافق مع الشریعة
 صندوق استثماري مفتوح

  (مدار من قبل شركة الریاض المالیة)

٥ 

 

 الموجزة (غیر مراجعة)  األولیةقائمة التدفقات النقدیة 
 لفترة الستة أشھر المنتھیة 
 ) ما لم یذكر غیر ذلك (جمیع المبالغ باللایر السعودي

 

 
   ةالموجز األولیةالمالیة    معلوماتمن ھذه ال أتعتبر جزء ال یتجز ۱٥إلى  ۱إن اإلیضاحات المرفقة من 

 

 
 

  

 
 ۲۰۲۱یونیو  ۳۰ ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ إیضاح  
    

    التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة 
    

 ٦٬۷۸٦٬۱۰۸ ) ۱۰٬۷٤٦٬۳۰۱(  الدخل للفترة  /  (الخسارة) صافي
    التعدیالت على: 

) غیر المحقق من استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة  ربح(ال /الخسارة  
) ٦٬٥۹٤٬۳٦۸( ۸٬۲٥۹٬۸۹۲ ۹ من خالل الربح أو الخسارة   

  )۲٬٤۸٦٬٤۰۹ ( ۱۹۱٬۷٤۰ 
    صافي التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة: 

) ۱٬۳۰۳٬۳۳۹( ) ۹۰۹٬۲٥۱(  المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة االستثمارات   
)۷٬۱۰٦( ) ۲۳٬۷۸٥(  مصروفات المستحقة   

) ۱٬۱۱۸٬۷۰٥( ) ۳٬٤۱۹٬٤٤٥(  صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغیلیة    
    

    التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة:
 ۳٬٥۸۱٬۷۹۱ ۷۰۸٬٥۰۱  المتحصالت من إصدار الوحدات  

) ۱٬۹۹٤٬۱۲۰( ) ٤٬۱۸۰٬٤۷۰(  استردادات من الوحدات   
 ۱٬٥۸۷٬٦۷۱ ) ۳٬٤۷۱٬۹٦۹(  الناتج من األنشطة التمویلیة /  (المستخدم في)صافي النقد 

    
 ٤٦۸٬۹٦٦ ) ٦٬۸۹۱٬٤۱٤(  صافي التغیر في النقدیة وشبھ النقدیة  

    
 ۱۹۲٬۲٤٤ ۷٬٥٦۹٬۰٥۲  في بدایة الفترة   یماثلھالنقد وما  

    
 ٦٦۱٬۲۱۰ ٦۷۷٬٦۳۸  في نھایة الفترة   النقد وما یماثلھ



 صندوق الریاض الجريء المتوافق مع الشریعة 
 صندوق استثماري مفتوح

 (مدار من قبل شركة الریاض المالیة)
 الموجزة (غیر مراجعة) األولیةالمالیة  معلوماتإیضاحات حول ال

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

 

٦ 

 

 الصندوق وأنشطتھ  -۱
 

المالیة ("مدیر  إن صــندوق الریاض الجريء المتوافق مع الشــریعة ("الصــندوق") ھو مكون من صــنادیق یدار بموجب اتفاقیة بین الریاض  
الصـندوق ھو صـندوق اسـتثماري مفتوح یسـتثمر في صـنادیق من مختلف فئات    الصـندوق") والمسـتثمرین بالصـندوق ("حاملي الوحدات").

رأس المال على المدى الطویل من خالل  ل بنمو مرتفعیھدف الصــندوق إلى تزوید المســتثمرین  األصــول والمتوافقة مع الشــریعة االســالمیة.  
أسـواق  ٪ في صـنادیق الدخل الثابت وصـنادیق  ۲۰  بمتوسـط  ٪ في صـنادیق األسـھم المحلیة والعالمیة بینما یتم اسـتثمار۸۰  بمتوسـطاالسـتثمار  

 عالیة. مخاطرمحفظة  یعرض الصندوق  .  النقد

وبناءاً على ذلك، تقوم إدارة الصندوق   اعتباره وحدة محاسبیة مستقلة. وفي تعاملھ مع حاملي الوحدات، ینظر مدیر الصندوق إلى الصندوق ب
 بإعداد قوائم مالیة منفصلة للصندوق. 

  
وبموجب اتفاقیة الصندوق، یجوز لمدیر الصندوق تفویض أو إسناد واجباتھ إلى واحدة أو   وتعتبر إدارة الصندوق مسؤولیة مدیر الصندوق. 

 مملكة العربیة السعودیة أو خارجھا. أكثر من المؤسسات المالیة داخل ال
 

 ۲۰حیث تمت الموافقة على شروط وأحكام الصندوق من قبل البنك المركزي السعودي (ساما). في    ۲۰۰۲دیسمبر   ۳۱بدأ الصندوق أنشطتھ في  
 ۱٤۲۹ذو الحجة    ۱۲، تمت الموافقة على شروط وأحكام الصندوق من قبل ھیئة أسواق المال من خالل كتابھا خطابھم في تاریخ   ۲۰۰۸دیسمبر  

 ).۲۰۰۸دیسمبر    ۲۰ھـ (الموافق  
 

 اللوائح النظامیة -۲
 

دیسمبر    ۲٤(الموافق    ھـ۱٤۲۷ذو الحجة    ۳یخضع الصندوق لالئحة صنادیق االستثمار ("الالئحة") الصادرة عن ھیئة السوق المالیة بتاریخ  
)، والتي تنص على المتطلبات التي یتعین على جمیع الصنادیق  م۲۰۲۱فبرایر    ۲٤(الموافق    ۱٤٤۲  رجب   ۱۲) والذي تم تعدیلھ في  ۲۰۰٦

 االستثماریة في المملكة العربیة السعودیة إتباعھا. 

 
 أسس اإلعداد   -۳

 بیان االلتزام    ۳-۱
المعتمدة في المملكة العربیة   األولیة التقاریر المالیة    -  ۳٤الموجزة للصندوق طبًقا لمعیار المحاسبة الدولي رقم    األولیة أعدت ھذه المعلومات المالیة  

ئم مالیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى الصادرة عن الھیئة السعودیة للمراجعین والمحاسبین، وینبغي قراءتھا جنبًا إلى جنب مع آخر قوا
بالضرورة إلى النتائج   ۲۰۲۲یونیو    ۳۰. وال تشیر نتائج فترة الستة أشھر المنتھیة في  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في  سنویة للصندوق  

 .۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱المتوقعة للسنة المالیة المنتھیة في  

 أسس القیاس      ۲- ۳

الموجزة تم إعدادھا على أساس مبدأ التكلفة التاریخیة، كما تم تعدیلھا. باستخدام أساس االستحقاق المحاسبي   األولیةالمعلومات المالیة 
باستثناء االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة. یتم عرض الموجودات  

 حسب ترتیب السیولة.  األولیة  والمطلوبات في قائمة المركز المالي

 

 الوظیفیة وعملة العرض  العملة   ۳-۳
الموجزة باستخدام العملة الرئیسیة التي یعمل فیھا الصندوق ("العملة الوظیفیة"). یتم عرض   األولیة المالیة   معلومات یتم قیاس البنود المدرجة في ال 

  ق. وھي العملة الوظیفیة وعملة العرض الخاصة بالصندو  باللایر السعودي الموجزة  األولیة المالیة معلومات  ال ھذه  

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

. یتم تضمین أرباح األولیة السائدة  في تاریخ قائمة المركز المالي    والمطلوبات بالعمالت األجنبیة إلى اللایر السعودي باستخدام أسعار الصرف
 الموجزة للدخل الشامل.  األولیة تجة عن التحویل في القائمة  وخسائر صرف العمالت األجنبیة، إن وجدت النا
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 (جمیع المبالغ بالریال السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

 

۷ 

 

 ) تتمھأسس اإلعداد ( -۳
 
 األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة    ٤-۳

الموجزة من االدارة القیام باستخدام أحكام وتقدیرات وافتراضات من شأنھا أن تؤثر على مبالغ الموجودات    األولیةیتطلب إعداد المعلومات المالیة  
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

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

السوق أو  إعداد المعلومات المالیة األولیة الموجزة. إن الحاالت واإلفتراضات الحالیة قابلة للتطویر مستقبال حیث إنھا قد تطرأ نتیجة لتغیرات  
 نعكس على االفتراضات عندما تحدث.  الحاالت الناتجة خارج سیطرة الصندوق. مثل ھذه التغیرات ت

 االستمراریة 

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

 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    األولیة تتوافق السیاسات المحاسبیة المستخدمة في إعداد ھذه المعلومات المالیة  

م ، ولكن  ۲۰۲۲. ھناك معاییر وتعدیالت وتفسیرات جدیدة تنطبق ألول مرة في عام  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱السنویة للصندوق للسنة المنتھیة في  
 الموجزة للصندوق.   األولیةلھا تأثیر على المعلومات المالیة   لیس

 
  األولیةھناك العدید من التعدیالت والتفسیرات األخرى التي تم إصدارھا ولكنھا لم تصبح ساریة المفعول حتى تاریخ إصدار المعلومات المالیة 

الموجزة للصندوق. یعتزم الصندوق    األولیةى المعلومات المالیة  الموجزة للصندوق. وترى إدارة الصندوق أن ذلك لن یكون لھ تأثیر كبیر عل 
 اعتماد تلك التعدیالت والتفسیرات، إن طبقت. 

 
 المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة المعتمدة من قبل الصندوق 

. ۲۰۲۲ینایر    ۱رات التي تبدأ في أو بعد  أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولي المعاییر المحاسبیة والتعدیالت التالیة التي كانت ساریة للفت
 الموجزة للصندوق.   األولیةقدرت اإلدارة أن ھذه التعدیالت لیس لھا أثر جوھري على المعلومات المالیة  

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

ومعیار المحاسبة الدولي رقم    ۱٦ومعیار المحاسبة الدولي رقم    ۳دیالت محدودة النطاق على المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  عدد من التع-
ومعیار المحاسبة الدولي رقم    ۹والمعیار الدولي للتقریر المالي رقم    ۱وبعض التحسینات السنویة على المعیار الدولي للتقریر المالي رقم    ۳۷
 .۱٦ار الدولي للتقریر المالي رقم والمعی ٤۱
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۸ 
 

 السیاسات المحاسبیة المھمة (تتمة)  .٤
 

دوق  فیما یلي قائمة المعاییر والتفسیرات الصادرة، والتي یتوقع الصندوق بشكل معقول أن تكون قابلة للتطبیق في تاریخ مستقبلي. یعتزم الصن
 ساریة المفعول. اعتماد ھذه المعاییر عندما تصبح 

 الوصف  التفسیر /المعیار 
ساري المفعول للفترات التي تبدأ في /  

 أو بعد 

 ۱تعدیالت على المعیار المحاسبة الدولي رقم 
تصنیف المطلوبات على انھا متداولة  

 ۲۰۲٤ینایر  ۱ وغیر متداولة 
وبیان   ۱تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم 

المعاییر الدولیة للتقریر  في ضوء  ۲الممارسة رقم 
 ۲۰۲۳ینایر  ۱ األفصاح عن السیاسات المحاسبیة  المالي 

  ۱۷تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
 "عقود التأمین"

 ۲۰۲۳ینایر  ۱ معیار التأمین الجدید  

 ۱۲تعدیالت على المعیار المحاسبة الدولي رقم 
بالموجودات  ضریبة مؤجلة متعلقة 

 ۲۰۲۳ینایر  ۱ والمطلوبات الناشئة من معاملة واحدة 
 

 األخرى اریفأتعاب اإلدارة والحفظ والمص  -٥
 

تقویم،   یوم  الصندوق    یتقاضى في كل  إدارةمدیر  إلى  ۰٫۸٥بنسبة    أتعاب  باإلضافة  علیھا من خالل    األتعاب٪  الحصول  یتم  التي  اإلداریة 
٪) سنویًا.  ۲٫۳۳٪ إلى  ۰٫٥۰: تتراوح من  ۲۰۲۱٪ (۲٫۳۳٪ إلى  ۰٫٥۰اإلداریة من  أتعابھا  االستثمار في الصنادیق األخرى، والتي تتراوح  

أتعاب  و األتعاب القانونیةو  عةأتعاب المراجیسترد مدیر الصندوق أیًضا من الصندوق أي مصاریف أخرى یتم تكبدھا نیابة عن الصندوق مثل 
٪) سنویًا من صافي قیمة  ۰٫۲۰:  ۲۰۲۱٪ (۰٫۲۰وقع أن تتجاوز ھذه الرسوم في المجموع  تمجلس اإلدارة وغیرھا من الرسوم المماثلة. ال ی

 الصندوق.  موجودات

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

 
 النقد وما یماثلھ  -٦

  

 إیضاح 

 كما في 
 ۲۰۲۲ یونیو ۳۰

 (غیر مراجعة)

 كما في
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 (مراجعة)
 ۷٬٥٦۹٬۰٥۲ ٦۷۷٬٦۳۸ ۱۱،  ۱-٦ نقدیة في حساب استثماري 

  ٦۷۷٬٦۳۸ ۷٬٥٦۹٬۰٥۲ 
 

النقدیة في الحساب االستثماري محتفظ بھا في حساب جاري لدى الریاض المالیة وھو طرف ذو عالقة. ال یحقق الصندوق أرباحاً من  ۱-٦
 ھذه الحسابات االستثماریة.   
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۹ 
 

 الخسارةاستثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو   -۷

المدارة بواسطة مدیر الصندوق.   المفتوحة  المشتركة  الصنادیق  العادلة لالستثمارات  إتتمثل االستثمارات في وحدات  القیمة    والملخصة ن 
 كالتالي: 

 في كما
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 (مراجعة)

 كما في 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰

   (غیر مراجعة)
    

 صندوق الریاض لألسھم العالمیة    ۳۱٬۰٤۰٬٤۸۲ ۲۸٬۸٥۱٬٤۳۰
  صندوق الریاض لألسھم السعودیة المتوافقة مع الشریعة  ۷٬٤۲۷٬٥۱۲ ۱۰٬۹۲۱٬۰٥٦

 صندوق الریاض للمتاجرة المتنوع بالدوالر  ٦٬۳۸۰٬۰٤۲ -
 صندوق الریاض للمتاجرة المتنوع باللایر   ٥٬۹۱۸٬٤۹۰ ٥٬۸۳٤٬۳۲۹

 ة لألسھم العالمیة المتوافق مع الشریعصندوق الریاض   - ۱۲٬٥۱۰٬۳٥۲
 إجمالي القیمة السوقیة   ٥۰٬۷٦٦٬٥۲٦ ٥۸٬۱۱۷٬۱٦۷

    
 إجمالي التكلفة   ٥۹٬۰۲٦٬٤۱۸ ٥٤٬۳٤۸٬۳۱٥

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

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

 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ 
 (غیر مراجعة)

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 (مراجعة)

التغیر المعقول   
 ٪ المحتمل 

التغیر المعقول   تأثیره على األسھم 
 ٪ المحتمل 

 تأثیره على األسھم 

 ۲۸۸٬٥۱٤ ٪۱ ۳۱۰٬٤۰٥ ٪۱ صندوق الریاض لألسھم العالمیة 

 صندوق الریاض لألسھم السعودیة المتوافق 
  مع الشریعة    

۱٪ ۷٤٬۲۷٥ ۱٪ ۱۰۹٬۲۱۱ 

 صندوق الریاض للمتاجرة المتنوع بالدوالر
۱٪ ٦۳٬۸۰۰ 

 
۱٪ - 

 ٥۸٬۳٤۳ ٪۱ ٥۹٬۱۸٥ ٪۱ للمتاجرة المتنوع باللایر صندوق الریاض 
 صندوق الریاض لألسھم العالمیة المتزامنة

 الشریعة مع    
۱٪ - ۱٪ ۱۲٥٬۱۰٤ 

  ٥۰۷٥  ٬٦٦٥۸۱٬۱۷۲ 
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۱۰ 
 

 معامالت الوحدات -۸
 

 السنة:  /للفترة  فیما یلي ملخصاً بمعامالت الوحدات 

 

 من االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  الربح/    (الخسارة)  صافي -۹
 

 
 أخرى   اریفمص . ۱۰

 

 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ ۲۰۲۱یونیو  ۳۰
 
 

 مصاریف إداریة  ۳۳۰٬٦۱۷ ۲٬۲۰٥
 مصروف الحفظ  ٥٬۷۱٥ ۹۳

 المضافة مصروف ضریبة القیمة   ٥۱٬۹۳۸ ۱٬۸۷۷
 أخرى ۱۳٬٦۳۷ ۱۳٬٦۳۷
 المجموع   ٤۰۱٬۹۰۷ ۱۸٬۱۱۱

 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ 
 (غیر مراجعة)

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 (مراجعة)

 ) عدد الوحدات( 

 ۱٬۳۸۸٬۸۳۸٫۲٤ ۱٬٦۷۹٬٥۷۰٫٥٤ عدد الوحدات في بدایة الفترة / السنة 
    

 ٥۹۸٬۱٤۹٫٦٤ ۱۹٬۸۲۲٫٤٤ الوحدات المصدرة خالل الفترة / السنة 
 (۳۰۷٬٤۱۷٫۳٤) ) ۱۲۰٬٥۷۳٫۳۳( الوحدات المستردة خالل الفترة / السنة 

 ۲۹۰٬۷۳۲٫۳۰ ) ۱۰۰٬۷٥۰٫۸۹( صافي التغیر في الوحدات 
   

 ۱٬٦۷۹٬٥۷۰٫٥٤ ۱٬٥۷۸٬۸۱۹٫٦٥ عدد الوحدات في نھایة الفترة / السنة 

 
 ۲۰۲۱یونیو  ۳۰ ۲۰۲۲یونیو  ۳۰

 (الخسارة) / الربح المحقق من بیع استثمارات مدرجة  
 ۲۰۹٬۸٥۱ ) ۲٬۰۸٤٬٥۰۲( بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة    

 تقییم استثمارات (الخسارة) / الربح غیر المحقق من إعادة 

 ٦٬٥۹٤٬۳٦۸ ) ۸٬۲٥۹٬۸۹۲( مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة     

 )۱۰٬۳٤٤٬۳۹٦٬ ) ٤۸۰٤٬۲۱۹ 



 صندوق الریاض الجريء المتوافق مع الشریعة 
 صندوق استثماري مفتوح

 (مدار من قبل شركة الریاض المالیة)
 الموجزة (غیر مراجعة) األولیةالمالیة  معلوماتإیضاحات حول ال

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

 

۱۱ 
 

 العالقة  ذويالمعامالت واألرصدة مع األطراف   - ۱۱

 
العالقة للصندوق في الریاض المالیة (مدیر الصندوق)، وبنك الریاض (باعتباره مساھم في شركة الریاض المالیة)   وي تتمثل األطراف ذ

 وصنادیق أخرى یدیرھا مدیر الصندوق ومجلس اإلدارة. 

یتم اعتماد كافة معامالت  العالقة وفقاً لألحكام الصادرة من ھیئة السوق المالیة.  ويفي سیاق النشاط المعتاد تتم المعامالت مع األطراف ذ
  العالقة بواسطة مجلس إدارة الصندوق.  وياألطراف ذ

 العالقة التي تمت بواسطة الصندوق خالل الفترة واألرصدة الناتجة عنھا كما یلي:  ويالمعامالت مع األطراف ذ

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

 تقدیر القیمة العادلة   . ۱۲

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

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

 یحتوي التسلسل الھرمي للقیمة العادلة على المستویات التالیة: 

ھي أسعار مدرجة (غیر معدلة) في األسواق النشطة لألصول أو المطلوبات المماثلة التي یمكن للكیان الوصول    األولمدخالت المستوى   •
 إلیھا في تاریخ القیاس؛

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

 ھي مدخالت ال یمكن مالحظتھا لألصل أو االلتزام.  الثالثمدخالت المستوى  •

 الثاني. المستوى المدرجة بالتكلفة المطفأة، بالقیمة العادلة  موجوداتالمالیة باستثناء الموجوداتھ  یصنف الصندوق جمیع 

 

 الطرف 
 قیمة المعامالت خالل الفترة  طبیعة المعامالت  ذو العالقة  

 الرصید كما في 
 مدین /(دائن)

  الریاض المالیة 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰

 
 ۲۰۲۱یونیو  ۳۰

 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰

 (غیر مراجعة)
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 (مراجعة)

 ۷٬٥٦۹٬۰٥۲ ٦۷۷٬٦۳۸ - - الحساب االستثماري  

 ) ۱۷٬۷٤۳ ( ) ٥۰٬٦٤٦( ۲٬٥۰٤ ۳۳۰٬٦۱۷ إداریة   اریفمص 

 
مصروف ضریبة القیمة  

 )۹٬۹۰۸ ( ) ۹٬٤۹۷( ۳۸۹ ٥۱٬۹۳۸ المضافة المستحقة* 



 صندوق الریاض الجريء المتوافق مع الشریعة 
 صندوق استثماري مفتوح

 (مدار من قبل شركة الریاض المالیة)
 الموجزة (غیر مراجعة) األولیةالمالیة  معلوماتإیضاحات حول ال

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

 

۱۲ 
 

 (تتمة)  تقدیر القیمة العادلة   .۱۲

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

عالقة وحساسیة المدخالت  
التي ال یمكن رصدھا  

 بالقیمة العادلة 
المدخالت الجوھریة  
 الموجودات المالیة / المطلوبات المالیة  أسالیب التقییم والمدخالت الرئیسیة  التي ال یمكن رصدھا 

 ال ینطبق  ال ینطبق 
صافي قیمة الموجودات المقدمة من  

 قبل مدراء الصنادیق 
استثمار مدرج بالقیمة العادلة من خالل  

 الربح أو الخسارة 

 الالحقة ألحداث  ۱۳

الموجزة، لم تكن ھناك أحداث الحقة ھامة تتطلب اإلفصاح أو التعدیل في ھذه    األولیة كما في تاریخ الموافقة على ھذه المعلومات المالیة  
 الموجزة.  األولیةالمعلومات المالیة 

 
 خر یوم تقییم آ .۱٤

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

 الموجزة   األولیةالمالیة  معلوماتاعتماد ال  .۱٥

محرم    ۱۲(الموافق    ۲۰۲۲أغسطس    ۱۰بتاریخ  الموجزة من قبل مجلس إدارة الصندوق    األولیةالمالیة    معلوماتتمت الموافقة على ھذه ال
 ھـ).۱٤٤٤


