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 صندوق الریاض المتحفظ 
 صندوق استثماري مفتوح 

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

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

 
 
 

 



 صندوق ال��اض المتحفظ 
 صندوق استثماري مفت�ح

 (مدار من قبل ال��اض المال�ة) 
 المعلومات المالیة األولیة الموجزة (غیر مراجعة)

 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 
 

 الصفحة  الفھرس

 ۱ تقریر حول فحص المراجع المستقل 

 ۲ قائمة المركز المالي األولیة الموجزة 
 ۳ قائمة الدخل الشامل األولیة الموجزة 

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

 ۱۱-٦ اإلیضاحات حول المعلومات المالیة األولیة الموجزة 



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

 تقریر حول فحص المعلومات المالیة األولیة الموجزة 
 إلى السادة حاملي الوحدات ومدیر صندوق

 صندوق الریاض المتحفظ 

 مقدمة

والقوائم األولیة    ۲۰۲۲یونیو    ۳۰لقد فحصنا قائمة المركز المالي األولیة الموجزة المرفقة لصندوق الریاض المتحفظ ("الصندوق") كما في  
ةالعائدة إلى حاملي الوحدات والتدفقات النقدیة لفترة الستحقوق الملكیة  الموجزة ذات الصلة للدخل الشامل، والتغیرات في قائمة التغیرات في  

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

 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 
العربیة  للمنشأة المملكة  في  المعتمد  لألشخاص  "،  أساسي  بشكل  استفسارات،  توجیھ  من  األولیة  المالیة  المعلومات  فحص  یتكون  السعودیة. 

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

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

 االستنتاج 

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

 برایس وترھاوس كوبرز

_____________ 
 بدر إبراھیم بن محارب

 ٤۷۱رقم  ترخیص

 ۲۰۲۲أغسطس  ۱٥
ھـ) ۱٤٤٤محرم  ۱۷(



 صندوق ال��اض المتحفظ 
 صندوق استثماري مفت�ح

كة ال��اض المال�ة)   (مدار من قبل �ش

٢ 

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

 
 

 إیضاح 

 كما في 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰

 (غیر مراجعة)

 كما في 
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 (مراجعة)
    

    الموجودات 
    

 ۳٬۲۷٥٬۷٥۲ ٤۱۱٬۸۳۲ ٦٬۱۱ النقدیة وشبھ النقدیة  
 ٤٥٬۳۰۹٬۱۳٥ ٤۷٬۷۹۱٬۸٥۰ ۷ استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 ٤۸٬٥۸٤٬۸۸۷ ٤۸٬۲۰۳٬٦۸۲  إجمالي الموجودات 
    

    المطلوبات 
    

 ۱۰٬٤٥۳ ۱٥٬۹۲۸  استردادات مستحقة  
 ٤٤٬۰٦۳ ۳۷٬٥۷۳  مصروفات مستحقة  

 ٥٤٬٥۱٦ ٥۳٬٥۰۱  إجمالي المطلوبات 
    

 ٤۸٬٥۳۰٬۳۷۱ ٤۸٬۱٥۰٬۱۸۱  حقوق الملكیة العائدة لحاملي الوحدات 
    

 ۳٬۰۱۲٬۱۹٤٬۱۱ ۳٬۰٤۹٬٦۹۰٫۲۳ ۸ الوحدات المصدرة (بالعدد)
    

 ۱٦٬۱۱ ۱٥٫۷۹  حقوق الملكیة العائدة للوحدة 
 

 تعت�ب جزء ال يتجزأ من هذە المعلومات المال�ة األول�ة الموجزة   ١٥إ�  ١إن اإل�ضاحات المرفقة من 

 

 

 

 

 

 



 صندوق ال��اض المتحفظ 
 صندوق استثماري مفت�ح

كة ال��اض المال�ة)  (مدار من قبل �ش

٣ 

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

 (جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر غیر ذلك)
 

 ۲۰۲۱یونیو  ۳۰ ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ إیضاح  
    

    دخل االستثمار  
    

 صافي (الخسارة) / الربح من االستثمارات المدرجة 
 ۸٦٬۷٤۳ (۸۷۳٬٥٦٤) ۹ بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة      

 ۱۹٬۷٦٦ ۱۹٬۹۰٥  دخل توزیعات أرباح  
  (۸٥۳٬٦٥۹) ۱۰٦٬٥۰۹ 
    

    المصاریف 
    

 (۱۷٬۸۹۳) (۱۳۲٬٥٤۲) ۱۰ مصروفات اخرى  
  (۱۳۲٬٥٤۲) (۱۷٬۸۹۳) 

 ۸۸٬٦۱٦ (۹۸٦٬۲۰۱)  صافي (الخسارة) / الدخل للفترة 
    
    

 - -  الدخل الشامل اآلخر للفترة  
    

 ۸۸٬٦۱٦ (۹۸٦٬۲۰۱)  إجمالي )الخسارة) / الدخل الشامل للفترة 
 

 تعت�ب جزء ال يتجزأ من هذە المعلومات المال�ة األول�ة الموجزة   ١٥إ�  ١إن اإل�ضاحات المرفقة من 

 
 
 

 



 صندوق ال��اض المتحفظ 
 صندوق استثماري مفت�ح

كة ال��اض المال�ة)  (مدار من قبل �ش

٤ 

 لحاملي الوحدات (غیر مراجعة)قائمة التغیرات في صافي حقوق الملكیة األولیة الموجزة العائدة  
 لفترة الستة أشھر المنتھیة 

 (جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر غیر ذلك)
 

 ۲۰۲۱یونیو  ۳۰ ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ 
   

 ٥۰٬۱٤۸٬۲۷۰ ٤۸٬٥۳۰٬۳۷۱ حقوق الملكیة العائدة إلى حاملي الوحدات في بدایة الفترة 
   

 ۸۸٬٦۱٦ (۹۸٦٬۲۰۱) الشامل للفترة إجمالي (الخسارة) / الدخل 
   

   اشتراكات واستردادات من معامالت الوحدات: 
 ۹٬٥۷۲٬۱۱٦ ٥٬۳۳۷٬۰۹٥ الوحدات المصدرة 
 (۱۲٬۸۷٥٬۹۷۸) (٤٬۷۳۱٬۰۸٤) الوحدات المستردة 

 (۳٬۳۰۳٬۸٦۲) ٦۰٦٬۰۱۱ صافي التغیرات من معامالت الوحدات 
   

 ٤٦٬۹۳۳٬۰۲٤ ٤۸٬۱٥۰٬۱۸۱ الوحدات في نھایة الفترة حقوق الملكیة العائدة إلى حاملي 
 

 تعت�ب جزء ال يتجزأ من هذە المعلومات المال�ة األول�ة الموجزة   ١٥إ�  ١إن اإل�ضاحات المرفقة من 
 

  



 صندوق ال��اض المتحفظ 
 صندوق استثماري مفت�ح

كة ال��اض المال�ة)   (مدار من قبل �ش

٥ 

 التدفقات النقدیة األولیة الموجزة (غیر مراجعة)قائمة 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر غیر ذلك)
 

 
 ۲۰۲۱یونیو  ۳۰ ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ إیضاح  
    

    التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة: 
    

 ۸۸٬٦۱٦ (۹۸٦٬۲۰۱)  صافي (الخسارة) / الدخل للفترة  
    التعدیالت على: 

المحقق من االستثمارات  (الربح) غیر  العادلة من   الخسارة/  بالقیمة  المدرجة 
 (۱۲۱٬۸۹۰) ٥۹۸٬۷۸۲ ۹ خالل الربح أو الخسارة 

  (۳۸۷٬٤۱۹) (۳۳٬۲۷٤) 
    التشغیلیة: صافي التغیرات في الموجودات والمطلوبات 

 ۱٬٥٦٦٬٦۹٤ (۳٬۰۸۱٬٤۹۷)  االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 (۷٬۳۹۷) (٦٬٤۹۰)  مصروفات مستحقة 

 ۱٬٥۲٦٬۰۲۳ (۳٬٤۷٥٬٤۰٦)  صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من األنشطة التشغیلیة  
    

    التمویلیة: التدفقات النقدیة من األنشطة  
 ۹٬٥۷۲٬۱۱٦ ٥٬۳۳۷٬۰۹٥  المتحصالت من اصدار وحدات  

 (۱۲٬۱۳٥٬٥٥٤) (٤٬۷۲٥٬٦۰۹)  االستردادات من الوحدات 
 (۲٬٥٦۳٬٤۳۸) ٦۱۱٬٤۸٦  صافي النقد الناتج من/ (المستخدم في) األنشطة التمویلیة 

    
 (۱٬۰۳۷٬٤۱٥) (۲٬۸٦۳٬۹۲۰)  صافي التغیرات في النقدیة وشبھ النقدیة 

    
 ۲٬۰۷٦٬۰۰۷ ۳٬۲۷٥٬۷٥۲  النقدیة وشبھ النقدیة في بدایة الفترة  

    
 ۱٬۰۳۸٬٥۹۲ ٤۱۱٬۸۳۲  النقدیة وشبھ النقدیة في نھایة الفترة  

 
تعت�ب جزء ال يتجزأ من هذە المعلومات المال�ة األول�ة الموجزة   ١٥إ�  ١إن اإل�ضاحات المرفقة من 



 صندوق ال��اض المتحفظ 
 صندوق استثماري مفت�ح 

كة ال��اض المال�ة)  (مدار من قبل �ش
 المعلومات المالیة األولیة الموجزة (غیر المراجعة) إیضاحات حول  

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

 

٦ 

 الصندوق وأنشطتھ  ۱

إن صندوق الریاض المتحفظ ("الصندوق") ھو صندوق مكون من مجموعة صنادیق تدار بموجب اتفاقیة بین الریاض المالیة ("مدیر الصندوق")  
بالصندوق ("حاملي الوحدات"). الصندوق ھو صندوق استثماري مفتوح یستثمر في صنادیق من مختلف فئات األصول. یھدف  والمستثمرین  

وسط  ھذا الصندوق إلى تنمیة رأس مال المستثمرین لتحقیق معدل تنافسي من خالل المزج بین النمو الرأسمالي والدخل الناتج بین استثمارات بمت
في صنادیق األسھم العالمیة المتنوعة. یظھر الصندوق محفظة    ٪۱۰وبمتوسط نسبة    النقدأسواق    ل الثابت وصنادیقالدخ  في صنادیق  ٪۹۰نسبة  

 مخاطر منخفضة. 
 

وفي تعاملھ مع حاملي الوحدات، ینظر مدیر الصندوق إلى الصندوق باعتباره وحدة محاسبیة مستقلة. وبناءاً على ذلك، تقوم إدارة الصندوق  
 لیة منفصلة للصندوق. بإعداد قوائم ما

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

 أكثر من المؤسسات المالیة داخل المملكة العربیة السعودیة أو خارجھا. 
 

موافقة على شروط وأحكام الصندوق من قبل البنك المركزي السعودي (ساما). في  حیث تمت ال ۲۰۰۱یونیو  ۱۰بدأ الصندوق أنشطتھ في 
ذو   ۱۲، تمت الموافقة على شروط وأحكام الصندوق من قبل ھیئة أسواق المال من خالل كتابھا خطابھم في تاریخ  ۲۰۰۸دیسمبر  ۲۰

 ). ۲۰۰۸دیسمبر  ۲۰ھـ (الموافق  ۱٤۲۹الحجة 
  

 اللوائح النظامیة   ۲
 

دیسمبر    ۲٤ھـ (الموافق  ۱٤۲۷ذو الحجة    ۳یخضع الصندوق لالئحة صنادیق االستثمار ("الالئحة") الصادرة عن ھیئة السوق المالیة بتاریخ  
تعدیلھ في  ۲۰۰٦ التي یتعین على جمیع الصنادیق  ۲۰۲۱فبرایر    ۲٤(الموافق۱٤٤۲رجب    ۱۲) والذي تم  المتطلبات  )، والتي تنص على 

 االستثماریة في المملكة العربیة السعودیة إتباعھا. 
 

 أسس اإلعداد والتغیرات في السیاسات المحاسبیة   ۳

 بیان االلتزام  ۳-۱

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

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

 
 أسس القیاس   ۳-۲

 

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

 في قائمة المركز المالي األولیة حسب ترتیب السیولة. 

 

 العملة الوظیفیة وعملة العرض    ۳-۳
لتي یعمل فیھا الصندوق ("العملة الوظیفیة"). یتم  یتم قیاس البنود المدرجة في المعلومات المالیة األولیة الموجزة باستخدام العملة الرئیسیة ا 

 عرض ھذه المعلومات المالیة باللایر السعودي وھي العملة الوظیفیة وعملة العرض الخاصة بالصندوق.  

 المعامالت واألرصدة  

المعامالت. یتم تحویل الموجودات  یتم تحویل المعامالت بالعمالت األجنبیة إلی اللایر السعودي باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاریخ  
أرباح  والمطلوبات بالعمالت األجنبیة إلى اللایر السعودي باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاریخ قائمة المركز المالي األولیة. یتم تضمین  

. وخسائر صرف العمالت األجنبیة، إن وجدت الناتجة عن التحویل في القائمة األولیة الموجزة للدخل الشامل



 صندوق ال��اض المتحفظ 
 صندوق استثماري مفت�ح 

كة ال��اض المال�ة)  (مدار من قبل �ش
 المعلومات المالیة األولیة الموجزة (غیر المراجعة) إیضاحات حول  

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

 

۷ 

 أسس اإلعداد والتغیرات في السیاسات المحاسبیة (تتمة)  ۳

 األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة    ٤-۳

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

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

قدیرات أو أحكام جوھریة متضمنة في إعداد المعلومات المالیة التي قد ینتج عنھا مخاطر كبیرة للتسبب في تعدیل جوھري على القیم  ال توجد ت
داد  الدفتریة للموجودات والمطلوبات خالل الفترة المحاسبیة الالحقة. یستند الصندوق في افتراضاتھ وتقدیراتھ على المؤشرات المتاحة عند إع

للتغیرات في السوق أو الظروف  المعلوما ت المالیة األولیة الموجزة. قد یحدث تغیر في الظروف واالفتراضات والتقدیرات المستقبلیة نظراً 
 الخارجة عن إرادة الصندوق. ویتم عرض تلك التغیرات في االفتراضات عند حدوثھا. 

 االستمراریة 

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

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

 السیاسات المحاسبیة الھامة   ٤
 

لصندوق  تتوافق السیاسات المحاسبیة المستخدمة في إعداد ھذه المعلومات المالیة مع تلك المستخدمة والمفصح عنھا في القوائم المالیة السنویة ل
، ولكن لیس لھا تأثیر على  ۲۰۲۲تنطبق ألول مرة في عام  م. ھناك معاییر وتعدیالت وتفسیرات جدیدة  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في  

 المعلومات المالیة األولیة الموجزة للصندوق. 
 

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

 اعتماد تلك التعدیالت والتفسیرات، إن طبقت. 
 

 المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة المعتمدة من قبل الصندوق 

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

 للصندوق.  ولكن لیس لھا تأثیر على المعلومات المالیة األولیة الموجزة

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

 اعتماد تلك التعدیالت والتفسیرات، إن طبقت. 

 المعاییر الجدیدة والتفسیرات والتعدیالت المعتمدة من قبل الصندوق  

.  ۲۰۲۲ینایر    ۱أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولي المعاییر المحاسبیة والتعدیالت التالیة التي كانت ساریة للفترات التي تبدأ في أو بعد  

 ة أن ھذه التعدیالت لیس لھا أثر جوھري على المعلومات المالیة األولیة الموجزة للصندوق. قدرت اإلدار

 
 .۱۹-، "عقود اإلیجار" امتیازات اإلیجار المتعلقة بفیروس كوفید ۱٦تحدد التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم  -
 
ومعیار المحاسبة الدولي    ۱٦ومعیار المحاسبة الدولي رقم    ۳للتقریر المالي رقم  عدد من التعدیالت محدودة النطاق على المعیار الدولي   -

ومعیار المحاسبة    ۹والمعیار الدولي للتقریر المالي رقم    ۱وبعض التحسینات السنویة على المعیار الدولي للتقریر المالي رقم    ۳۷رقم  
 . ۱٦والمعیار الدولي للتقریر المالي رقم  ٤۱الدولي رقم 



 صندوق ال��اض المتحفظ 
 صندوق استثماري مفت�ح 

كة ال��اض المال�ة)  (مدار من قبل �ش
 المعلومات المالیة األولیة الموجزة (غیر المراجعة) إیضاحات حول  

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

 

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 
 اعتماد ھذه المعاییر عندما تصبح ساریة المفعول. 

 الوصف  المعیار/ التفسیر 
التي  ساري   للفترات  المفعول 

 تبدأ في / أو بعد 

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

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

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

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

 ۲۰۲۳ینایر  ۱ معیار التأمین الجدید  

 ۱۲تعدیالت على المعیار المحاسبة الدولي رقم 
ضریبة مؤجلة متعلقة بالموجودات والمطلوبات  

 ۲۰۲۳ینایر  ۱ الناشئة من معاملة واحدة 
 

 أتعاب اإلدارة والحفظ والمصاریف األخرى ٥

التي یتم الحصول علیھا من خالل    أتعاب اإلدارة٪ باإلضافة إلى ۰٫۱۰ بنسبة  ةإدار  أتعابمدیر الصندوق  یتقاضى في كل یوم تقییم،  
٪) سنویًا.  ۲٫۳۳٪ إلى ۰٫٥۰: تتراوح من ۲۰۲۱٪ (۲٫۳۳٪ إلى ۰٫٥۰اإلداریة من  أتعابھااالستثمار في الصنادیق األخرى، والتي تتراوح 

  أتعابالقانونیة و اب  األتعو أتعاب المراجعة یسترد مدیر الصندوق أیًضا من الصندوق أي مصاریف أخرى یتم تكبدھا نیابة عن الصندوق مثل 
٪) سنویًا من  ۰٫۲۰: ۲۰۲۱٪ (۰٫۲۰ مجموعھا نسبةتتجاوز ھذه الرسوم في  لیس من المتوقع أن. و أي رسوم أخرى مماثلةمجلس اإلدارة 

 الصندوق.  موجوداتصافي قیمة 
٪ و  ۰٫۰۲  بنسبة اإلداریة    حفظ الصندوق والمصاریف   رسومیتقاضى مدیر الصندوق وأمین الحفظ  وعلى أساس یومي  باإلضافة إلى ذلك،  

 الصندوق.  موجودات٪ سنویًا على التوالي من صافي قیمة ۰٫۳۰
 

 النقدیة وشبھ النقدیة  ٦

 إیضاح  
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰

 (غیر مراجعة)

 كما في 
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 (مراجعة)
    

 ۳٬۲۷٥٬۷٥۲ ٤۱۱٬۸۳۲ ۱۱ ،۱-٦ نقدیة في حساب استثماري 
  ٤۱۱٬۸۳۲ ۳٬۲۷٥٬۷٥۲ 
 

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. 



 صندوق ال��اض المتحفظ 
 صندوق استثماري مفت�ح 

كة ال��اض المال�ة)  (مدار من قبل �ش
 المعلومات المالیة األولیة الموجزة (غیر المراجعة) إیضاحات حول  

 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

مالیة للشركات السعودیة المدرجة. محفظة االستثمارات القطاعیة یتم تلخیصھا بالقیمة العادلة في  یستثمر الصندوق بشكل أساسي في األوراق ال
 الربح أو الخسارة على النحو التالي: 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 (مراجعة)

 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰
   (غیر مراجعة)

    
 صندوق الریاض للمتاجرة المتنوع باللایر   ۲۳٬٥۳۱٬٦۹۳ ۲۳٬۳۷٥٬۲٤۰
 صندوق الریاض للمتاجرة المتنوع بالدوالر  ۱٥٬۲٤۳٬۱۲۰ ۱۱٬۳۳٥٬٥۲۳
 صنادیق االستثمار الدولیة   ۸٬۱٦۹٬٤۹۲ ۹٬٥۸۱٬۰٥۷
 صندوق الریاض لألسھم السعودیة    ۸٤۷٬٥٤٥ ۱٬۰۱۷٬۳۱٥

 إجمالي القیمة السوقیة   ٤۷٬۷۹۱٬۸٥۰ ٤٥٬۳۰۹٬۱۳٥
 إجمالي التكلفة   ٤۸٬۳۹۰٬٦۳۲ ٤٤٬۹٦٤٬۱۳۷

 

 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 
 ر مراجعة)(غی

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 (مراجعة)

التغیر المعقول   
 المحتمل % 

التغیر المعقول   تأثیره على األسھم 
 المحتمل % 

 تأثیره على األسھم 

 ۲۳۳٬۷٥۲ ٪۱ ۲۳٥٬۳۱۷ ٪۱ صندوق الریاض للمتاجرة المتنوع باللایر 
 ۱۱۳٬۳٥٥ ٪۱ ۱٥۲٬٤۳۱ ٪۱ صندوق الریاض للمتاجرة المتنوع بالدوالر

 ۹٥٬۸۱۱ ٪۱ ۸۱٬٦۹٥ ٪۱ االستثمار الدولیة صندوق 
 ۱۰٬۱۷۳ ٪۱ ۸٬٤۷٥ ٪۱ صندوق الریاض لألسھم السعودیة 

  ٤۷۷٬۹۱۹  ٤٥۳٬۰۹۱ 
 

 معامالت الوحدات  ۸
  السنة:  /للفترة فیما یلي ملخصاً بمعامالت الوحدات

 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰

 (غیر مراجعة)
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 (مراجعة)
 (عدد الوحدات) 
  

 ۳٬۱۲۷٬۰۰۳٬۲۳ ۳٬۰۱۲٬۱۹٤٬۱۱ الوحدات في بدایة الفترة / السنة عدد 
   

 ۱٬۰٦۲٬۲٥۸٬۷۸ ۳۳۳٬۷۷۰٫٤۱ الوحدات المصدرة خالل الفترة / السنة 
 (۱٬۱۷۷٬۰٦۷٬۹۰) (۲۹٦٬۲۷٤٫۲۹) الوحدات المستردة خالل الفترة / السنة 

 (۱۱٤٬۸۰۹٬۱۲) ۳۷٬٤۹٦٫۱۲ صافي التغیر في الوحدات 
   

 ۳٬۰۱۲٬۱۹٤٬۱۱ ۳٬۰٤۹٬٦۹۰٫۲۳ الوحدات في نھایة الفترة/ السنة عدد 



 صندوق ال��اض المتحفظ 
 صندوق استثماري مفت�ح 

كة ال��اض المال�ة)  (مدار من قبل �ش
 المعلومات المالیة األولیة الموجزة (غیر المراجعة) إیضاحات حول  

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

 

۱۰ 

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

 
 ۲۰۲۱یونیو  ۳۰ ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ 
   

 الخسارة المحققة من بیع استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  
(۲۷٤٬۷۸۲) (۳٥٬۱٤۷) 

 (الخسارة) / الربح غیر المحقق من إعادة تقییم استثمارات  
 مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح او الخسارة     

(٥۹۸٬۷۸۲) ۱۲۱٬۸۹۰ 

 (۸۷۳٬٥٦٤) ۸٦٬۷٤۳ 

 
 مصروفات أخرى ۱۰

 
    ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ ۲۰۲۱یونیو  ۳۰

     
 مصروفات إداریة    ۹۷٬۳۳۷ ۲٬۳٤۹

 مصروف الحفظ    ٤٬۷٦٤ ٥۸
 مصروف ضریبة القیمة المضافة    ۱٦٬۸۰٤ ۱٬۸٥۰

 أخرى   ۱۳٬٦۳۷ ۱۳٬٦۳٦
۱۷٬۸۹۳ ۱۳۲٬٥٤۲    

 
 المعامالت واألرصدة مع األطراف ذوي العالقة  ۱۱

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

 وصنادیق أخرى یدیرھا مدیر الصندوق ومجلس اإلدارة. 

لألحكام الصادرة من ھیئة السو  النشاط المعتاد تتم المعامالت مع األطراف ذوي العالقة وفقاً  یتم اعتماد كافة معامالت  في سیاق  ق المالیة. 
 األطراف ذوي العالقة بواسطة مجلس إدارة الصندوق.  

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

 الرصید كما في مدین / (دائن) قیمة المعامالت خالل الفترة   

 ۲۰۲۱یونیو  ۳۰ ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ طبیعة المعامالت  العالقة الطرف ذو 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰

 (غیر مراجعة)
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۰

 (مراجعة)
      

 ۳٬۲۷٥٬۷٥۲ ٤۱۱٬۸۳۲  - - الحساب االستثماري  الریاض المالیة 
 (۱۳٬۲۰۷) (۱۷٬۱۰۸) ۲٬۳٤۹ ۹۷٬۳۳۷ المصاریف اإلداریة  

 
ضریبة القیمة المضافة  

 (۲٬٦۱٦) (٤٬٤۱٥) ۳٦۱ ۱٦٬۸۰٤ المستحقة* 

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



 صندوق ال��اض المتحفظ 
 صندوق استثماري مفت�ح 

كة ال��اض المال�ة)  (مدار من قبل �ش
 المعلومات المالیة األولیة الموجزة (غیر المراجعة) إیضاحات حول  

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

 

۱۱ 

 تقدیر القیمة العادلة   .۱۲

الموجزة ضمن  المالیة األولیة  العادلة لھا أو اإلفصاح عنھا في المعلومات  التي یتم قیاس القیمة    یتم تصنیف جمیع الموجودات والمطلوبات 
 :  التسلسل الھرمي للقیمة العادلة، كما ھو موضح على النحو التالي، بناًء على أدنى مستوى من المدخالت الھامة لقیاس القیمة العادلة ككل

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

مدخالت المستوى الثاني ھي مدخالت غیر األسعار المعروضة المدرجة في المستوى األول والتي یمكن مالحظتھا لألصل أو   ●
 م، سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر؛ و االلتزا

 مدخالت المستوى الثالث ھي مدخالت ال یمكن مالحظتھا لألصل أو االلتزام.  ●

یصنف الصندوق جمیع موجوداتھ المالیة باستثناء الموجودات المدرجة بالتكلفة المطفأة، بالقیمة العادلة المستوى الثاني.

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

الموجودات المالیة /  
 المطلوبات المالیة 

أسالیب التقییم والمدخالت  
 الرئیسیة 

المدخالت الجوھریة التي ال  
 یمكن رصدھا 

ت التي ال  عالقة وحساسیة المدخال
 یمكن رصدھا بالقیمة العادلة 

استثمار مدرج بالقیمة العادلة  
 من خالل الربح أو الخسارة 

صافي قیمة الموجودات  
المقدمة من قبل مدراء  

 غیر مطبق  غیر مطبق  الصنادیق 
 

قیمة الموجودات لكل وحدة من أموال الشركة  تتكون أسالیب التقییم الحتساب القیمة العادلة لالستثمارات تحت المستوى الثاني من تحدید صافي  
 المستثمر فیھا والتي تستند إلى بیانات السوق التي یمكن رصدھا 

  األحداث الالحقة ۱۳
التعدیل في ھذه  لم تكن ھناك أحداث الحقة ھامة تتطلب اإلفصاح أو  الموجزة،  المالیة االولیة  المعلومات  الموافقة على ھذه    كما في تاریخ 

 لمالیة االولیة الموجزة. المعلومات ا 

 آخر یوم تقییم   ۱٤

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

 اعتماد المعلومات المالیة األولیة الموجزة  ۱٥

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

 


