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 للدخل المتوازن الریاض  صندوق  
 مفتوح   استثماري   صندوق   
 )المالیة   الریاض المدار من قبل شركة  ( 
 ) مراجعة غیر  (   الموجزة ولیة  األ   المالیة   معلومات ال 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 صندوق الریاض للدخل المتوازن
 صندوق استثماري مفتوح

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

 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  
 

 الصفحة  الفھرس

 ۱ المراجع المستقلتقریر حول فحص 

 ۲ المركز المالي األولیة الموجزةقائمة 

 ۳ األولیة الموجزة قائمة الدخل الشامل

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

 ۱٦-٦ اإلیضاحات حول المعلومات المالیة األولیة الموجزة 
 



 ، المملكة العربیة السعودیة ۱۱٤۸۲، الریاض ۸۲۸۲المملكة، ص. ب. ، برج ۲٥برایس وترھاوس كوبرز، ترخیص رقم 
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
 صندوق الریاض للدخل المتوازن

 مقدمة 
۳۰("الصندوق") كما في    المرفقة لصندوق الریاض للدخل المتوازن الموجزة  لقد فحصنا قائمة المركز المالي األولیة  

ذات الصلة للدخل الشامل، والتغیرات في قائمة التغیرات في حقوق الملكیة العائدة    الموجزة  والقوائم األولیة  ۲۰۲۲یونیو  
("  والتدفقات النقدیة لفترة الستة أشھر المنتھیة في ذلك التاریخ واإلیضاحات التفسیریة األخرى  إلى حاملي الوحدات
المالیة   الموجزةالمعلومات  إعداد وعر)" األولیة  الصندوق مسؤول عن  إن مدیر  األولیة .  المالیة  المعلومات  ض ھذه 

المعتمد في المملكة العربیة السعودیة. إن "التقریر المالي األولي"،    -  ۳٤الموجزة 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 ، " ۲٤۱۰راء فحصنا وفقاً للمعیار الدولي الرتباطات الفحص رقم  لقد قمنا بإج

"، المعتمد في المملكة العربیة السعودیة. یتكون فحص المعلومات المالیة األولیة من  من قبل المراجع المستقل للمنشأة
األ عن  المسؤولین  لألشخاص  أساسي  بشكل  استفسارات،  تحلیلیة توجیھ  إجراءات  وتطبیق  والمحاسبیة،  المالیة  مور 

لمعاییر  وفقاً  بھا  القیام  یتم  التي  المراجعة  عملیة  من  كبیر  بشكل  نطاقاً  أقل  الفحص  ویعد  أخرى.  فحص  وإجراءات 
كون  المراجعة الدولیة، المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، وعلیھ فإنھا ال تمكننا من الحصول على تأكید بأننا سن

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

 االستنتاج
استناداً إلى فحصنا، لم یلفت انتباھنا أي شيء یجعلنا نعتقد بأن المعلومات المالیة األولیة الموجزة المرفقة لم یتم إعدادھا،  

 المعتمد في المملكة العربیة السعودیة. ۳٤النواحي الجوھریة، وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم من جمیع 

 برایس وترھاوس كوبرز 

 ______________ 
 بدر إبراھیم بن محارب 

 ٤۷۱ترخیص رقم 

 ۲۰۲۲أغسطس   ۱٥ 
 )ھـ۱٤٤٤محرم  ۱۷(



 صندوق الریاض للدخل المتوازن
 صندوق استثماري مفتوح 

 (المدار من قبل شركة الریاض المالیة)

۲ 

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

 
 

 إیضاح 

یونیو  ۳۰كما في 
۲۰۲۲ 

 (غیر مراجعة)

 كما في
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 (مراجعة)
    

    الموجودات
 ۲٬۷۷۸٬۷٥۸ ٤٬٥٦۳٬۸۸۳ ۱۱، ٦ وما یماثلھ النقد

 ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۹۹٬۰۳٥ ۷ استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة
استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو  

 ٥۱٬٦۹۹٬٦۸۹ ٤۳٬۸۰٥٬۹۸۲ ۸ الخسارة
 ۷٬۱٥٤ -  توزیعات أرباح مدینة 

 ۷۱٬٥۸٤٬٤٥٦ ٦٥٬٤٦۸٬۹۰۰  إجمالي الموجودات

    
    المطلوبات 

 ۲٦۳٬٤۹٤ ۲۰٬٦۸۰ ۱۲ أتعاب ادارة مستحقة
 ٦۸٬٥۰٥ ۲٦٬۲۷۹  مصروفات مستحقة 
 ۱۲٬۸٤۲ -  استردادات مستحقة
 ۳٤٤٬۸٤۱ ٤٦٬۹٥۹  إجمالي المطلوبات 

    
 ۷۱٬۲۳۹٬٦۱٥ ٦٥٬٤۲۱٬۹٤۱  لعائدة لحاملي الوحداتا حقوق الملكیة

    
 ۳٬۳۰٤٬۹۱۳,٦۹ ۲٬۹۳۲٬۱٥۰٫٦۰ ۹ الوحدات المصدرة (بالعدد) 

    
 ۲۱,٥٦ ۲۲٫۳۱  حقوق الملكیة العائدة للوحدة 

 
 جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة األولیة الموجزة.        ۱۷إلى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 

 

 

 

  



 صندوق الریاض للدخل المتوازن
 صندوق استثماري مفتوح 

 (المدار من قبل شركة الریاض المالیة)

۳ 

 األولیة الموجزة قائمة الدخل الشامل 
 ) جمیع المبالغ باللایر السعودي مالم یذكر غیر ذلك(
 
 

 لفترة الستة أشھر المنتھیة في  إیضاح 
 ۲۰۲۱یونیو  ۳۰ ۲۰۲۲یونیو  ۳۰  
    

    الدخل  
    

 من االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة   صافي الربح
 ٦٬۳۷۱٬۳۸٤ ۲٬۲٥۷٬۱۲۲ ۱۰ من خالل الربح أو الخسارة    

 ٥٤۹٬۹۷۳ ۷۸٤٬٤۸۹  دخل التوزیعات
 ٥۰٬٤۲۹ ۲٦۷٬۸۸۷  دخل عموالت خاصة 

  ۳٬۳۰۹٬٤۹۸ ٦٬۹۷۱٬۷۸٦ 
    

    المصروفات 
    

 ) ۳۱٦٬۸۲٦( (٥٥۲٬۰۰۳) ۱۲ إدارة الصندوق أتعاب 
 ) ٦۳٬۰۲۲( (۱۲۹٬٥۷۸) ۱۱ مصروفات أخرى  

  (٦۸۱٬٥۸۱) )۳۷۹٬۸٤۸ ( 
    

 ٦٬٥۹۱٬۹۳۸ ۲٬٦۲۷٬۹۱۷  صافي الدخل للفترة 
    

 - -  الدخل الشامل اآلخر 
    

 ٦٬٥۹۱٬۹۳۸ ۲٬٦۲۷٬۹۱۷  إجمالي الدخل الشامل للفترة 
 

 جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة األولیة الموجزة.        ۱۷إلى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 

 
 



 المتوازن للدخل صندوق الریاض 
 صندوق استثماري مفتوح

 )المدار من قبل شركة الریاض المالیة(

٤ 

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

 
 لفترة الستة أشھر المنتھیة في  
 ۲۰۲۱یونیو  ۳۰ ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ 
   

 ٤۱٬۰۱٤٬۷۰۷ ۷۱٬۲۳۹٬٦۱٥ حقوق الملكیة في بدایة الفترة 
   

 ٦٬٥۹۱٬۹۳۸ ۲٬٦۲۷٬۹۱۷ الشامل للفترة إجمالي الدخل 
   

   االشتراكات واستردادات من قبل حاملي الوحدات 
 ۲۱٬۸٥٤٬۷٥۰ ۲۰٬۹۸۲٬۹۹۲ الوحدات المصدرة
 ) ۱۲٬۰۷٤٬٥۱٦( (۲۹٬٤۲۸٬٥۸۳) الوحدات المستردة

 ۹٬۷۸۰٬۲۳٤ (۸٬٤٤٥٬٥۹۱) صافي التغیر من معامالت الوحدات
   

 ٥۷٬۳۸٦٬۸۷۹ ٦٥٬٤۲۱٬۹٤۱ في نھایة الفترةالعائدة لحاملي الوحدات حقوق الملكیة  
 

 جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة األولیة الموجزة.        ۱۷إلى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 

 



 المتوازن للدخل صندوق الریاض 
 صندوق استثماري مفتوح

 )المالیة  الریاض شركة قبل من(المدار 

٥ 

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

 لفترة الستة أشھر المنتھیة في  یضاحإ 
 ۲۰۲۱یونیو  ۳۰ ۲۰۲۲یونیو  ۳۰  
    

    التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
    

 ٦٬٥۹۱٬۹۳۸ ۲٬٦۲۷٬۹۱۷  صافي الدخل للفترة
    التعدیالت على:

 الربح غیر المحقق من االستثمارات المدرجة 
 )٥٬۱٥۷٬۰۱۱( ۲٬۰۲۷٬۷۸۹ ۱۰ بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة    
  ٤٬٦٥٥٬۷۰٦  

    صافي التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة: 
 ) ٥٦٦٬۲۸۷( ٥٬۸٦٥٬۹۱۸  الخسارة االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة في الربح أو 

 )٥٬۰۱۱٬۰۲۳( (۱۸۰)  استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة
 ٤٦٬٦۲٥ (۲٤۲٬۸۱٤)  أتعاب إدارة مستحقة

 - ۷٬۱٥٤  توزیعات مدینة 
 ) ۱٬۷۷۸( (٤۲٬۲۲٦)  مصروفات مستحقة 

 )٤٬۰۹۷٬٥۳٦( ۱۰٬۲٤۳٬٥٥۸  صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغیلیة
    

    التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة:
 )٤٬۰۹۷٬٥۳٦( ۲۰٬۹۸۲٬۹۹۲  المتحصالت من إصدار الوحدات 

 ) ۱۲٬۰۷٤٬٥۱٦( (۲۹٬٤٤۱٬٤۲٥)  المدفوعات من استردادات الوحدات
 ۹٬۷۸۰٬۲۳٤ (۸٬٤٥۸٬٤۳۳)  صافي النقد الناتج من األنشطة التمویلیة

    
 ٥٬٦۸۲٬٦۹۸ ۱٬۷۸٥٬۱۲٥  یماثلھالنقد وما صافي الزیادة في 

    
 ۲٬۷٤٦٬۲۳۷ ۲٬۷۷۸٬۷٥۸  في بدایة الفترة  النقد وما یماثلھ

    
 ۸٬٤۲۸٬۹۳٥ ٤٬٥٦۳٬۸۸۳ ٦ في نھایة الفترة  النقد وما یماثلھ

 
 جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة األولیة الموجزة.        ۱۷إلى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 

 



 الریاض للدخل المتوازنصندوق 
 صندوق استثماري مفتوح

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

 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  
   (جمیع المبالغ باللایر السعودي مالم یذكر غیر ذلك)

٦ 

 
 الصندوق وأنشطتھ  . ۱

 
المتوازن ("الصندوق") ھو صندوق متوازن مدار بموجب اتفاقیة بین الریاض المالیة ("مدیر إن صندوق الریاض للدخل  

الصندوق") والمستثمرین بالصندوق ("حاملي الوحدات"). یھدف الصندوق إلى تنمیة رأس المال وتحقیق دخل سنوي 
 للمستثمرین.

دة محاسبیة مستقلة. وبناءاً على ذلك، تقوم یتعامل مدیر الصندوق مع مالكي الوحدات في الصندوق على أساس أنھ وح 
إدارة الصندوق بإعداد قوائم مالیة منفصلة للصندوق. تعتبر إدارة الصندوق من مسؤولیة مدیر الصندوق وبالتالي بموجب 

كة اتفاقیة الصندوق، یجوز لمدیر الصندوق تفویض أو إسناد واجباتھ إلى واحدة أو أكثر من المؤسسات المالیة داخل الممل
 العربیة السعودیة أو خارجھا.

المركزي   ۱۹۹۸مایو    ۲٤بدأ الصندوق أنشطتھ في   البنك  قبل  الموافقة على شروط وأحكام الصندوق من  حیث تمت 
ذو   ۱۲  بتاریخ   السوق المالیة ، تمت الموافقة على شروط وأحكام الصندوق من قبل ھیئة  ۲۰۰۸دیسمبر    ۲۰في  .  السعودي 

 ).۲۰۰۸دیسمبر    ۲۰ھـ (الموافق    ۱٤۲۹الحجة  
 

 اللوائح النظامیة . ۲
 

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

 یتعین على جمیع الصنادیق االستثماریة في المملكة العربیة السعودیة إتباعھا.المتطلبات التي  

 أسس اإلعداد  . ۳

 بیان االلتزام  ۳-۱
التقریر المالي األولي   -   ۳٤أعدت ھذه المعلومات المالیة األولیة الموجزة للصندوق طبًقا لمعیار المحاسبة الدولي رقم  

السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى الصادرة عن الھیئة السعودیة للمراجعین والمحاسبین، المعتمد في المملكة العربیة  
. وال تشیر نتائج  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱وینبغي قراءتھا جنًبا إلى جنب مع آخر قوائم مالیة سنویة للصندوق للسنة المنتھیة في  

المنتھیة في   أشھر  الستة  النت   ۲۰۲۲یونیو    ۳۰فترة  إلى  المنتھیة في  بالضرورة  المالیة  للسنة  المتوقعة  دیسمبر   ۳۱ائج 
۲۰۲۲ . 

 قیاسأسس ال  ۲- ۳

تم إعداد المعلومات المالیة األولیة الموجزة للصندوق على أساس مبدأ التكلفة التاریخیة باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي، 
والخسارة المدرجة بالقیمة العادلة. یعرض الصندوق قائمة باستثناء االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح  

 المركز المالي األولیة بحسب ترتیب سیولتھا.

 الوظیفیة وعملة العرض  العملة  ۳-۳
إن البنود المدرجة في المعلومات المالیة األولیة الموجزة یتم قیاسھا باستخدام عملة البیئة االقتصادیة الرئیسیة التي یعمل  

وھي العملة الوظیفیة   باللایر السعودي   وق ("العملة الوظیفیة"). تم عرض ھذه المعلومات المالیة األولیة الموجزة فیھا الصند 
  . وعملة العرض الخاصة بالصندوق 

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

تحویل جمیع الموجودات والمطلوبات بالعمالت األجنبیة إلى اللایر السعودي باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاریخ 
قائمة المركز المالي األولیة. یتم إثبات أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبیة الناتجة عن التحویل، إن وجدت، في قائمة  

 .موجزة ال   الدخل الشامل األولیة 



 الریاض للدخل المتوازنصندوق 
 صندوق استثماري مفتوح

 (المدار من قبل شركة الریاض المالیة) 
 إیضاحات حول المعلومات المالیة األولیة الموجزة (غیر مراجعة)
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   (جمیع المبالغ باللایر السعودي مالم یذكر غیر ذلك)

۷ 

 

 أسس اإلعداد (تتمة) . ۳
 
 الھامةألحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة ا ٤-۳

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

والت االفتراضات  ھذه  من  التأكد  عدم  أو یؤدي  للموجودات  الدفتریة  للقیمة  تعدیالت جوھریة  تتطلب  نتائج  إلى  قدیرات 
 المطلوبات التي تؤثر في الفترات المستقبلیة.  

المالیة، والتي قد تنطوي على مخاطر كبیرة للتسبب في   القوائم ال توجد تقدیرات أو أحكام جوھریة متضمنة في إعداد  
ت والمطلوبات خالل الفترة المحاسبیة التالیة. اعتمد الصندوق في افتراضاتھ تعدیل جوھري على القیم الدفتریة للموجودا 

وتقدیراتھ على المؤشرات المتاحة عند إعداد المعلومات المالیة األولیة الموجزة. إن الحاالت واإلفتراضات الحالیة قابلة  
خارج سیطرة الصندوق. مثل ھذه التغیرات للتطویر مستقبال حیث أنھا قد تطرأ نتیجة لتغیرات السوق أو الحاالت الناتجة  

 تنعكس على االفتراضات عندما تحدث.  

 االستمراریة   ٥- ۳
قام مدیر الصندوق بإجراء تقییم لقدرة الصندوق على االستمرار كمنشأة عاملة وھي مقتنعة بأن الصندوق لدیھ الموارد 

إلدارة وجود أي شكوك جوھریة قد تلقي بظالل من الالزمة الستمرار العمل في المستقبل. وعالوة على ذلك، ال تدرك ا 
الشك على قدرة الصندوق على االستمرار كمنشأة عاملة. لذلك، تم إعداد ھذه المعلومات المالیة األولیة الموجزة على أساس 

 مبدأ االستمراریة.

 الخسارة االئتمانیة المتوقعة    ٦- ۳

الموجزة، وضعت اإلدارة بعض االفتراضات اإلضافیة في قیاس الخسارة االئتمانیة  عند إعداد المعلومات المالیة األولیة  
لقیاس الخسارة االئتمانیة المتوقعة،   متطلبات المحاسبة تطبیق    فيطلوبة أیًضا  الم   جوھریة المتوقعة. ھناك عدد من األحكام ال

 مثل:

 تحدید معاییر الزیادة الجوھریة في المخاطر االئتمانیة؛  •
 اختیار النماذج واالفتراضات المناسبة لقیاس الخسارة االئتمانیة المتوقعة؛    •
تحدید العدد  والقیم  ذات الصلة  بنظرة   المستقبلیة لكل نوع من أنواع المنتجات/ األسواق وما یرتبط بھا من    •

 الخسارة االئتمانیة  المتوقعة؛ و  
 إنشاء مجموعات من الموجودات المالیة المماثلة  بھدف  قیاس الخسارة االئتمانیة المتوقعة.    •

  



 الریاض للدخل المتوازنصندوق 
 صندوق استثماري مفتوح

 (المدار من قبل شركة الریاض المالیة) 
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۸ 

 
 السیاسات المحاسبیة المھمة   . ٤

 
افق السیاسات المحاسبیة المستخدمة في إعداد ھذه المعلومات المالیة األولیة الموجزة مع تلك المستخدمة والمفصح عنھا تتو 

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

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

 على المعلومات المالیة األولیة الموجزة للصندوق. یعتزم الصندوق تطبیق ھذه التعدیالت والتفسیرات، إن وجدت.

 المعاییر الجدیدة والتفسیرات والتعدیالت المعتمدة من قبل الصندوق 

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

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

"ممتلكات ومصنع ومعدات" الشركة من أن تقتطع من    -   ۱٦تحظر التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم   - 
أثناء   المنتجة  البنود  بیع  المستلمة من  المبالغ  والمصنع والمعدات  الممتلكات  بإعداد األصل  تكلفة  الشركة  قیام 

لالستخدام على الوجھ المقصود منھ. بدالً من ذلك، سوف تقوم الشركة بإثبات متحصالت البیع ھذه والتكلفة ذات 
 العالقة في قائمة الدخل. 

یر "تجمیع المنشآت" مرجًعا في المعیار الدولي للتقر   ۳تُحِدّث التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي رقم   - 
 لإلطار المفاھیمي للتقریر المالي دون تغییر متطلبات المحاسبة لتجمیع المنشآت.  ۳المالي  

، "تطبیق المعاییر الدولیة  ۱تُدخل التحسینات السنویة تعدیالت طفیفة على المعیار الدولي للتقریر المالي رقم   - 
، "األدوات المالیة"، ومعیار المحاسبة ۹  للتقریر المالي للمرة األولى"، والمعیار الدولي للتقریر المالي رقم 

، "عقود  ۱٦، "الزراعة" واألمثلة التوضیحیة المصاحبة للمعیار الدولي للتقریر المالي رقم  ٤۱الدولي رقم  
 اإلیجار" 

 
فیما یلي قائمة المعاییر والتفسیرات الصادرة التي یتوقع الصندوق بشكل معقول تطبیقھا في المستقبل. ویعتزم الصندوق 

 طبیق ھذه المعاییر عندما تصبح ساریة المفعول.ت

 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
 

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

 

 اإلفصاح عن السیاسات المحاسبیة
 

 ۲۰۲۳ینایر  ۱
 

 ۸تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم  
 

 تعریف التقدیرات المحاسبیة 
 

 ۲۰۲۳ینایر  ۱
 

 ۱۲تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم  
 
 

متعلقة بالموجودات ضریبة مؤجلة 
والمطلوبات الناشئة من معاملة 

 واحدة

 ۲۰۲۳ینایر  ۱
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۹ 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)  .٤

 
  النقد وما یماثلھ  ۱- ٤

ألغراض قائمة التدفقات النقدیة، یتكون النقد وما یماثلھ المشار إلیھ في قائمة التدفقات النقدیة من حساب االستثمار وودائع 
  المرابحة والتي تستحق  خالل ثالثة أشھر أو أقل. یتم تسجیل النقد وما یماثلھ بالتكلفة المطفأة في قائمة المركز المالي.

  دوات المالیةاأل   ۲- ٤
  تصنیف وقیاس الموجودات المالیة   ۱- ۲- ٤

  یصنف الصندوق موجوداتھ المالیة بالتكلفة المطفأة. فیما یلي متطلبات تصنیف أدوات الدین:  
  أدوات الدین   

أدوات الدین ھي تلك األدوات التي  تفي بتعریف المطلوبات المالیة من وجھة نظر المصّدر، كاستثمارات التمویل التجاري 
  والصكوك  والسندات.  

  الحق ألدوات الدین على:   یعتمد التصنیف والقیاس ال 
 نموذج أعمال الصندوق في إدارة الموجودات؛ و •
  خصائص التدفقات النقدیة  لألصل  •

  وفقاً لھذه العوامل، یقوم الصندوق بتصنیف أدوات الدین الخاصة بھ إلى فئة  القیاس التالیة: 
التدفقات النقدیة التعاقدیة  بالتكلفة المطفأة ، حیث التكلفة المطفأة:  یتم قیاس  الموجودات التي یتم االحتفاظ بھا لتحصیل  

تمثل ھذه التدفقات  النقدیة فقط في مدفوعات ألصل الدین والربح  و التي لم یتم  تصنیفھا بالقیمة  العادلة من خالل  قائمة  
لمثبتة والمقاسة كما الدخل  یتم تعدیل  القیمة الدفتریة لھذه  الموجودات من خالل مخصص  الخسارة االئتمانیة المتوقعة ا 

ویتم إثبات األرباح المحققة من  ھذه الموجودات المالیة في قائمة الدخل الشامل باستخدام طریقة    ۲- ۲- ٤في اإلیضاح   
  .معدل العمولة الفعلي 

 
یعكس نموذج العمل كیفیة إدارة الصندوق للموجودات من أجل  تحقیق  التدفقات النقدیة. أي إذا كان ھدف الصندوق ھو 

قط جمع  التدفقات النقدیة التعاقدیة من الموجودات أو جمع كل من التدفقات النقدیة التعاقدیة والتدفقات النقدیة الناشئة عن  ف 
بیع الموجودات. إذا لم یكن أي من ھذین اإلجراءین قابًال للتطبیق (على سبیل المثال، یتم االحتفاظ بالموجودات المالیة  

ف األصول المالیة كجزء من نموذج األعمال  "اآلخر" ویتم قیاسھا بالقیمة العادلة من  ألغراض  المتاجرة)، ثم یتم  تصنی 
. یتم االحتفاظ باألوراق  المالیة المحتفظ بھا للمتاجرة بشكل أساسي لغرض البیع على المدى أو الخسارة   خالل قائمة الدخل 

دى القصیر. یتم تصنیف ھذه األوراق القریب والتي یوجد بھا دلیل على وجود نمط فعلي حدیث لجني  األرباح على الم 
 أو الخسارة.  الدخل   ل قائمة المالیة في نموذج األعمال "اآلخر" ویتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خال 

عندما یقوم نموذج العمل باالحتفاظ بموجودات لجمع التدفقات النقدیة التعاقدیة أو لجمع التدفقات النقدیة التعاقدیة والبیع، 
اختبار " ( یقوم الص ندوق  بتقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة لألدوات المالیة تمثل مدفوعات أصل المبلغ والربح فقط  

عند إجراء ھذا التقییم، یدرس الصندوق ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة متوافقة ).  ط" مدفوعات أصل المبلغ والربح  فق 
مع ترتیبات اإلقراض األساسیة، أي أن  الربح یشمل فقط  المقابل  للقیمة الزمنیة للموارد ومخاطر االئتمان ومخاطر 

عندما تقدم الشروط التعاقدیة التعرض   اإلقراض األساسیة األخرى وھامش الربح یتفق مع ترتیبات اإلقراض األساسیة. 
تصنیف األصل المالي ذا الصلة وقیاسھ  بالقیمة للمخاطر أو التقلبات التي تتعارض مع ترتیبات اإلقراض األساسیة، یتم  

 العادلة من خالل قائمة الدخل أو الخسارة.

یقوم الصندوق بإعادة تصنیف أدوات الدین  فقط  عندما یتغیر نموذج أعمالھ إلدارة تلك الموجودات. تتم إعادة التصنیف 
من بدایة  اول  فترة تقریر  بعد التغییر. ومن المتوقع أن  ال تكون ھذه التغییرات متكررة حیث لم یحدث أي منھا خالل  

 الفترة.  
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۱۰ 

 
 (تتمة)  السیاسات المحاسبیة الھامة .٤

 األدوات المالیة (تتمة)  ۲- ٤
 
  تصنیف وقیاس الموجودات المالیة (تتمة)  ۱- ۲- ٤
 االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة      ۲- ۲- ٤

یقوم الصندوق بتقییم  بنظرة  مستقبلیة  ل لخسائر االئتما نیة  المتوقعة، المرتبطة  بموجوداتھ  المالیة  المقیدة  بالتكلفة 
   یقوم الصندوق المطفأة.  

   :بإثبات مخصص لھذه الخسائر في كل فترة تقریر. یعكس قیاس الخسارة االئتمانیة المتوقعة ما یلي 

  قیمة غیر متحیزة ومرجحة یتم تحدیدھا من خالل تقییم مجموعة من النتائج المحتملة؛  •

   القیمة الزمنیة للموارد؛ و  •

المعلومات المعقولة والمدعومة المتاحة دون تكلفة أو جھد غیر مبرر  في تاریخ التقریر حول األحداث الماضیة     •
 والظروف الحالیة  وتوقعات الظروف االقتصادیة المستقبلیة.

 إلغاء اإلثبات  ۳- ۲- ٤

یتم  إلغاء  إثبات األصل المالي (أو، عند االنقضاء، جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة من الموجودات المالیة 
حقوقھ في استالم التدفقات النقدیة المماثلة) عندما تنتھي الحقوق التعاقدیة للتدفقات النقدیة من ھذا األصل أو عند تحویل  

التدفقات النقدیة المستلمة بالكامل دون تأخیر جوھري إلى طرف ثالث بموجب ترتیب من األصل، أو قد تحمل التزاًما بدفع  
 :و إذا قام الصندوق تمریر،  

 أو    األصل بتحویل  بشكل جوھري كافة مخاطرومنافع   •

 األصل. على  سیطرة  ال لم یتم تحویل أو االحتفاظ بشكل جوھري بكافة مخاطر ومنافع األصل ولكن تم نقل   •
وعندما یقوم الصندوق بتحویل حقھ في استالم التدفقات النقدیة من األصل (أو یدخل في ترتیب تمریر) وال یقوم بالتحویل  

الموجودات في حدود مشاركة الصندوق   ، یتم  إلغاء إثبات األصل وال  باالحتفاظ  بشكل جوھري  بكافة  المخاطر  ومنافع  
 المستمرة لألصل. في ھذه الحالة، یثبت الصندوق أیًضا التزاًما مرتبًطا.

یمكن  یتم قیاس األصل المحول وااللتزامات المرتبطة بھ على أساس یعكس الحقوق والتعھدات التي یحتفظ بھا الصندوق.  
 ندوق عندما ینتھي، وذلك عند انقضاء  االلتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو انتھاء مدتھ. إلغاء إثبات االلتزام المالي للص 

 المطلوبات المالیة  ٤- ۳- ٤

یصنف الصندوق مطلوباتھ المالیة بالتكلفة المطفأة ما لم یكن لدیھ التزامات محددة بالقیمة العادلة في الربح أو الخسارة.  
 .المطلوبات المالیة عندما یتم اإلعفاء من التزاماتھ التعاقدیة أو إلغاؤھا أو انتھاء صالحیتھا یقوم الصندوق بإلغاء إثبات  

 

 

  



 الریاض للدخل المتوازنصندوق 
 صندوق استثماري مفتوح

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

 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  
   (جمیع المبالغ باللایر السعودي مالم یذكر غیر ذلك)

۱۱ 

 

 أتعاب اإلدارة والمصروفات األخرى  . ٥
 

من صافي قیمة  ٪)  ۱٬۲٥:  ۲۰۲۱(   ٪۱٬۲٥في كل یوم تقییم، یقوم مدیر الصندوق بتحمیل الصندوق أتعاب إدارة بنسبة  
مدیر الصندوق من الصندوق رسوم حفظ ومصاریف   یحملوباإلضافة إلى ذلك، وعلى أساس یومي  موجودات الصندوق.  

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

مصاریف یتكبدھا نیابة عن الصندوق مثل أتعاب المراجعة واألتعاب القانونیة ویسترد مدیر الصندوق من الصندوق أي  
نسبة   في مجموعھا  تتجاوز  أن  المتوقع  من  ولیس  مماثلة.  أخرى  وأي رسوم  اإلدارة  مجلس  :  ۲۰۲۱(   ٪۰٬۲وأتعاب 

 .من صافي قیمة موجودات الصندوق )  ۰٬۲۰٪

 
 و ما یماثلھ النقد  . ٦

 
 إیضاح

 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰
 مراجعة)(غیر 

 ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱
 (مراجعة)

 ۲٬۷۷۸٬۷٥۸ ٤٬٥٦۳٬۸۸۳ ۱-٦ نقدیة في حساب استثماري
  ٤٬٥٦۳٬۸۸۳ ۲٬۷۷۸٬۷٥۸ 
 
ال یحقق الصندوق أرباحاً من ھذه الحسابات  . النقدیة في الحساب االستثماري المحتفظ بھا لدى الریاض المالیة ۱-٦

 االستثماریة.    

 بالتكلفة المطفأة مدرجة  استثمارات . ۷
 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ 

 (غیر مراجعة)
 ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱

 (مراجعة)
   

   :مرابحة
 ٤٫۰۰۰٫۰۰۰ - بنك دبي اإلسالمي  

 - - بنك نور 
 - - المؤسسة العربیة المصرفیة  

 - ٤٫۰۰۰٫۰۰۰ 
   صكوك: 
 ٤٫۰۰۰٫۰۰۰ ٤٬۰۰۸٬۱۱٦ اي سي دبلیو اي صكوك 

 ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳٬۰۰۹٬۲٥۹ بنك الجزیرة 
 ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳٬۰۲٤٬۸۲۷ بنك البالد

 ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳٬۰۳۰٬۰۰۰ بنك االنماء 
 - ٤٬۰۲٦٬۸۳۳ بنك الراجحي

 ۱۷٬۰۹۹٬۰۳٥ ۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ 
   

 ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۹۹٬۰۳٥ المجموع

 

 

  



 الریاض للدخل المتوازنصندوق 
 صندوق استثماري مفتوح

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

 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  
   (جمیع المبالغ باللایر السعودي مالم یذكر غیر ذلك)

۱۲ 

 
 الخسارة وأبالقیمة العادلة من خالل الربح مدرجة استثمارات  . ۸

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

 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰

 (غیر مراجعة)
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 (مراجعة)
 السوقیة القیمة  القیمة السوقیة 

   أدوات ملكیة 
 ۱٤٬۱۰۱٬۳۰٥ ۱۱٬٦۹۲٬٦۱۷ المواد األساسیة 

 ۱۲٬٦۸۷٬۱۸۰ ٥٬٤۱۹٬۱٥۹ البنوك 
 ٥٬٥۷٦٬۲۷٦ ٤٬۰۰۹٬۲٥۹ التصاالت خدمات ا

 ۱٬۳۷۳٬٥۳۰ ۳٬۰٥۱٬۸۷۱  إدارة وتطویر العقارات
 ۱٬٥۲٤٬۷۹٦ ۲٬٤۸۰٬۱۳٥ البرمجیات والخدمات 

 ۳٬٥۲٥٬٦۷۲ ۲٬۰۸۳٬۱٤۰ تجزئة  
 ۱٬۹٦۷٬٥٦۲ ۱٬۹۲۳٬۰۱۲ ریتز 

 - ۱٬٤٦۱٬۷٥۰ مواد غذائیة ومشروبات 
 ۳۳۸٬٥٥۸ ۱٬٤۳۳٬۳۸٦ المواد الغذائیة األساسیة والتجزئة 

 ۷۷٤٬۸٦۳ ۱٬۳۹٤٬٥۱۱ معدات وخدمات الرعایة الصحیة  
 - ۹۰٥٬٥۸۰ النقل   
 ۲٬٥٤٤٬٥٦۱ - الطاقة  

 ۱٬۳۸۲٬٤۷۲ - خدمات 
 ۱٬۰۹٦٬۱۹۸ - وسائل االعالم والترفیھ   

 - - خدمات االستھالكیة 
 ۳٥٬۸٥٤٬٤۲۱ ٤٦٬۸۹۲٬۹۷۳ 
 

 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰

 (غیر مراجعة)
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 (مراجعة)
 (عدد الوحدات) 

   الصنادیق االستثماریة
 ۳٬٦۹۷٬٦٤۱ ۷٬۰۲٥٬٤۱۳ صندوق الریاض للمتاجرة باللایر 

 ۱٬۱۰۹٬۰۷٥ ۹۲٦٬۱٤۸ المتنوع المتداولصندوق الخبیر للدخل 
 ٤٬۸۰٦٬۷۱٦ ۷٬۹٥۱٬٥٦۱ مجموع فرعي

 ٥۱٬٦۹۹٬٦۸۹ ٤۳٬۸۰٥٬۹۸۲ إجمالي القیمة السوقیة
 ٤۷٬٦۰۲٬۱۰۳ ٤٥٬۸۳۳٬۷۷۱ إجمالي التكلفة 

 
  



 الریاض للدخل المتوازنصندوق 
 صندوق استثماري مفتوح

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

 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  
   (جمیع المبالغ باللایر السعودي مالم یذكر غیر ذلك)

۱۳ 

 
 معامالت الوحدات . ۹

 : السنة /للفترة فیما یلي ملخصاً بمعامالت الوحدات 

 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ 
 (غیر مراجعة)

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 (مراجعة)

 )عدد الوحدات( 

 ۲٫۲۳۱٫۰۰٤,۷٥  ۳٫۳۰٤٫۹۱۳.٦۹  عدد الوحدات في بدایة الفترة / السنة
 ۲٫۹۱۲٫۸۸۲,۹۲  ۸۹۹٬۱۰٦٫٤۷  الوحدات المصدرة خالل الفترة/ السنة 
 ) ۱٫۸۳۸٫۹۷۳,۹۸( ) ۱٬۲۷۱٬۸٦۹٫٥٦( الوحدات المستردة خالل الفترة/ السنة 

 ۱٫۰۷۳٫۹۰۸,۹٤  ) ۳۷۲٬۷٦۳٫۰۹( الوحدات صافي التغیر في 
 ۳٫۳۰٤٫۹۱۳,٦۹  ۲٬۹۳۲٬۱٥۰٫٦۰  عدد الوحدات في نھایة الفترة / السنة

 
 من استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة   )ة(الخسار /الربحصافي  . ۱۰

 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ 

 (غیر مراجعة)
 ۲۰۲۱یونیو  ۳۰

 (مراجعة)
 الربح المحقق من بیع استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة  

 ۱٬۲۱٤٬۳۷۳ ٤٬۲۸٤٬۹۱۱ من خالل الربح أو الخسارة    
 )/ الربح غیر المحقق من إعادة تقییم استثمارات مدرجةة(الخسار

 ٥٬۱٥۷٬۰۱۱ (۲٬۰۲۷٬۷۸۹) بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة    
 ۲٬۲٥۷٬۱۲۲ ٦٬۳۷۱٬۳۸٤ 
 

 مصروفات أخرى  .۱۱
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 (مراجعة)
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰

  إیضاح (غیر مراجعة)

 مصروف ضریبة القیمة المضافة   ۸٦٬۳۰۹ ٤۹٬۰۱۳
 مصروف التطھیر ۱۱-۱ ۱٬۷۰٤ ۳۷۲

 مصروفات أخرى   ٤۱٬٥٦٥ ۱۳٬٦۳۷
٦۳٬۰۲۲ ۱۲۹٬٥۷۸   

 
تمثل مصاریف التطھیر المصاریف المتكبدة بشأن تطھیر األرباح الناتجة عن الشركات المستثمر فیھا من أجل   ۱۱-۱

 ة للصندوق.عیالمصاریف وفقاً لموافقة الھیئة الشر ھذهیتم احتساب  ة،عیالشرتحقیق عائد متوافق مع أحكام 

  



 الریاض للدخل المتوازنصندوق 
 صندوق استثماري مفتوح

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

 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  
   (جمیع المبالغ باللایر السعودي مالم یذكر غیر ذلك)

۱٤ 

 

 العالقةذوي األطراف  واألرصدة معالمعامالت  . ۱۲
 

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

 
العالقة وفقاً لألحكام    ذويعالقة. تتم المعامالت مع األطراف    ذويفي سیاق النشاط المعتاد یتعامل الصندوق مع أطراف  

 العالقة بواسطة مجلس إدارة الصندوق. ذويالصادرة من ھیئة السوق المالیة. یتم اعتماد كافة معامالت األطراف 

 
العالقة التي تمت بواسطة الصندوق خالل الفترة/ السنة واألرصدة الناتجة عنھا    ذويالمعامالت الكبیرة مع األطراف  

 كما یلي:

 

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

 

 القیمة العادلةتقدیر   ۱۳

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

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

 قیمھا العادلة.

 یحتوي التسلسل الھرمي للقیمة العادلة على المستویات التالیة: 

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

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

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

الطرف ذو 
 الت خالل الفترةقیمة المعام طبیعة المعامالت العالقة

 الرصید الختامي
 (دائن)مدین/ 

  

یونیو   ۳۰
۲۰۲۲ 

 مراجعة) (غیر

یونیو  ۳۰
۲۰۲۱ 

 مراجعة) (

یونیو   ۳۰
۲۰۲۲ 

 مراجعة) (غیر

۳۱  
 ۲۰۲۱ردیسمب

 )(مراجعة
الریاض  

 المالیة 
أتعاب إدارة 

 ) ۲٦۳٫٤۹٤( (۲۰٬٦۸۰) ۳۱٦٬۸۲٦ ٥٥۲٬۰۰۳ الصندوق

ضریبة القیمة   
 ) ۳۹٫٥۲٤( (٥٬٦٤۰) ٤۹٬۰۱۳ ۸٦٬۳۰۹ المضافة المستحقة  



 الریاض للدخل المتوازنصندوق 
 صندوق استثماري مفتوح

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

 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  
   (جمیع المبالغ باللایر السعودي مالم یذكر غیر ذلك)

۱٥ 

 

 ) تتمة( تقدیر القیمة العادلة  ۱۳

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

 الھرمي للقیمة العادلة: یعرض الجدول أدناه األدوات المالیة بقیمھا العادلة بناًء على التسلسل  

   ۲۲۰۲یونیو  ۳۰ 
 (غیر مراجعة)

 
 اإلجمالي المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى األول

 ۷٬۹٥۱٬٥٦۱ - - ۷٬۹٥۱٬٥٦۱ صنادیق االستثمار 
 ۳٥٬۸٥٤٬٤۲۱ - - ۳٥٬۸٥٤٬٤۲۱ أسھم

 ٤۳٬۸۰٥٬۹۸۲ - - ٤۳٬۸۰٥٬۹۸۲ اإلجمالي
 

۱۲۰۲دیسمبر  ۳۱   
 (مراجعة)

 
 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول

 ٤٬۸۰٦٬۷۱٦ - ٤٬۸۰٦٬۷۱٦ - صنادیق االستثمار
 ٤٦٬۸۹۲٬۹۷۳ - - ٤٦٬۸۹۲٬۹۷۳ أسھم

 ٥۱٬٦۹۹٬٦۸۹ - ٤٬۸۰٦٬۷۱٦ ٤٦٬۸۹۲٬۹۷۳ اإلجمالي

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

 
عالقة وحساسیة المدخالت 
غیر القابلة للرصد بالقیمة 

 العادلة 

المدخالت الھامة 
 غیر القابلة للرصد 

سلوب / أسالیب التقییم أ
 والمدخالت الرئیسیة

المطلوبات  /الموجودات 
 المالیة

 ال ینطبق  ال ینطبق 
صافي قیمة الموجودات 

المقدمة من مدراء  
 الصنادیق

إستثمارات مدرجة بالقیمة 
العادلة من خالل الربح  

 والخسارة

لكل وحدة  الموجودات  یشمل تحدید صافي قیمة  الثاني  اسلوب التقییم الحتساب القیمة العادلة لالستثمارات تحت المستوى  
 من األموال التي تستند إلى بیانات السوق التي یمكن مالحظتھا.

 
 األحداث الالحقة . ۱٤

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

 عن ھذه المعلومات المالیة األولیة الموجزة أو تعدیلھا.
  



 الریاض للدخل المتوازنصندوق 
 صندوق استثماري مفتوح

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

 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  
   (جمیع المبالغ باللایر السعودي مالم یذكر غیر ذلك)

۱٦ 

 
 إعادة بیان األرقام المقارنة  .۱٥

 
 تم تعدیل بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض الفترة الحالیة. لیس إلعادة البیان أي أثر على صافي دخل الشركة. 

 

۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱   
 (كما ذكر سابقاً) 

 إعادة تصنیف 
۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱  

 (كما ذكر) 
 ۱۷٬۰۹۸٬۸٥٥ ۹۸٬۸٥٥ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ استثمارات مقاسة بالتكلفة المطفأة

 - ) ۹۸٬۸٥٥( ۹۸٬۸٥٥ الدخل من العموالت الخاصة المتراكمة
 

 اخر یوم تقییم  .۱٦
  

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

 األولیة الموجزة المالیةالمعلومات اعتماد  .۱۷
 

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


