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 للفرصصندوق الریاض  
مفتوح   استثماري   صندوق 

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

 ۲۰۲۲یونیو    ۳۰  إلى   ۲۰۲۱نوفمبر    ۲٥للفترة من  
 تقریر فحص المراجع المستقل لحاملي الوحداتو  



 للفرص صندوق الریاض  
 صندوق استثماري مفتوح 
 المالیة) (المدار من قبل الریاض  

 األولیة (غیر مراجعة) القوائم المالیة 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰إلى   ۲۰۲۱نوفمبر   ۲٥للفترة من 

ة الصفح الفھرس

 ۱ تقریر حول فحص المراجع المستقل

 ۲ قائمة المركز المالي األولیة  

 ۳ قائمة الدخل الشامل األولیة  

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

 ۱٦-٦ المالیة األولیة  القوائم اإلیضاحات حول



 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

 المالیة األولیة  القوائم تقریر حول فحص 
 إلى السادة حاملي الوحدات ومدیر صندوق

   فرصالریاض لل

 مقدمة 
والقوائم األولیة ذوي الصلة   ۲۰۲۲یونیو  ۳۰("الصندوق") كما في  للفرصلقد فحصنا قائمة المركز المالي األولیة المرفقة لصندوق الریاض 

 إلى ۲۰۲۱نوفمبر  ۲٥للفترة من للدخل الشامل، والتغیرات في قائمة التغیرات في حقوق الملكیة العائدة إلى حاملي الوحدات والتدفقات النقدیة 
. إن مدیر الصندوق مسؤول عن  ، والتي تشمل السیاسات المحاسبیة الھامة واإلیضاحات التفسیریة األخرىواإلیضاحات ،  ۲۰۲۲یونیو    ۳۰

"التقریر المالي األولي"، المعتمد في المملكة العربیة السعودیة.    -  ۳٤المالیة األولیة  وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم    القوائمإعداد وعرض ھذه  
 المالیة األولیة استناًدا إلى فحصنا.  القوائمإن مسؤولیتنا ھي إبداء استنتاج حول ھذه 

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

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

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

 االستنتاج 
المالیة األولیة المرفقة لم یتم إعدادھا، من جمیع النواحي الجوھریة، وفقاً    القوائماستناداً إلى فحصنا، لم یلفت انتباھنا أي شيء یجعلنا نعتقد بأن 

 تمد في المملكة العربیة السعودیة. المع ۳٤لمعیار المحاسبة الدولي رقم 

 برایس وترھاوس كوبرز 

___________ 
بدر إبراھیم بن محارب  

 ٤۷۱ترخیص رقم 

 ۲۰۲۲أغسطس  ۱٥  
) ھـ۱٤٤٤محرم  ۱۷(



 للفرص صندوق الریاض 
 صندوق استثماري مفتوح 

 (المدار من قبل شركة الریاض المالیة)  

۲ 
 

   قائمة المركز المالي األولیة
 مالم یذكر غیر ذلك)  لایر السعودي(جمیع المبالغ بال

 

 
 إیضاح 

یونیو   ۳۰كما في 
۲۰۲۲ 

 (غیر مراجعة) 
   

   الموجودات 
   

 ۱٬۱۲۸٬۷٤۳ ۱۱، ٦ یماثلھ نقد وما 
 ۱۳۸٬۲۱٦٬٦۰٤ ۷ استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 ٤٤۰٬٥٥۷  توزیعات أرباح مستحقة القبض 
 ۱۳۹٬۷۸٥٬۹۰٤  إجمالي الموجودات 

   
   المطلوبات 

   
 ٥۲٬٥۸۳ ۱۱ رسوم إدارة الصندوق مستحقة السداد

 ۱۹۳٬٤۹۹  مصروفات مستحقة 
 ۲٤٦٬۰۸۲  إجمالي المطلوبات 

  ۱۳۹٬٥۳۹٬۸۲۲ 
   حقوق الملكیة العائدة لحاملي الوحدات 

   
 ۱۱٬۹۰٥٬٥۹۳٫٦۳ ۸ (بالعدد) الوحدات مصدرة  

 ۱۱٬۷۲  وحدة كل حقوق الملكیة العائدة ل
 

 المالیة األولیة.        القوائمجزءاً ال یتجزأ من ھذه   ۱٦إلى   ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 

 



 للفرص صندوق الریاض 
 صندوق استثماري مفتوح 

 (المدار من قبل شركة الریاض المالیة)  

۳ 
 

 (غیر مراجعة)    قائمة الدخل الشامل األولیة
 مالم یذكر غیر ذلك)  لایر السعوديبال(جمیع المبالغ 

 
 

 إیضاح

 للفترة من 
  ۲۰۲۱نوفمیر  ۲٥ 

 ۲۰۲۲یونیو   ۳۰إلى  
   

   دخل االستثمار 
   

 ۱٦٬۰۷۱٬۰۸۱ ۹ صافي الربح من استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 ۲٬۳۰٥٬٦٤۸  توزیعات أرباح 

  ۱۸٬۳۷٦٬۷۲۹ 
   المصروفات 

   
 ) ۱٬۷٤۰٬۲٤۷( ۱۱ رسوم إدارة الصندوق 

 ) ٤۸۸٬۸۳۹( ۱۰ مصروفات اخرى  
  )۲٬۲۲۹٬۰۸٦ ( 
   

 ۱٦٬۱٤۷٬٦٤۳  صافي الدخل للفترة 
   

 -  الدخل الشامل اآلخر 
   

 ۱٦٬۱٤۷٬٦٤۳  إجمالي الدخل الشامل للفترة 
 

 المالیة األولیة.        القوائمجزءاً ال یتجزأ من ھذه   ۱٦إلى   ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 

 



 للفرص صندوق الریاض 
 صندوق استثماري مفتوح 

 (المدار من قبل شركة الریاض المالیة)  

٤ 
 

 العائدة لحاملي الوحدات األولیة (غیر مراجعة)  قائمة التغیرات في حقوق الملكیة
 مالم یذكر غیر ذلك)  لایر السعوديبال(جمیع المبالغ 

 
 للفترة من  

  ۲۰۲۱نوفمیر  ۲٥ 
 ۲۰۲۲یونیو   ۳۰إلى  

  
  

 - في بدایة الفترة  حقوق الملكیة
  

 ۱٦٬۱٤۷٬٦٤۳ إجمالي الدخل الشامل للفترة 
  

  االشتراكات واالستردادات من حاملي الوحدات: 
 ۱٦٦٬۸٦۰٬٥٦۰ الوحدات المصدرة 
 ) ٤۳٬٤٦۸٬۳۸۱( الوحدات المستردة 

 ۱۲۳٬۳۹۲٬۱۷۹ الوحدات صافي التغیر من معامالت 
  

 ۱۳۹٬٥۳۹٬۸۲۲ نھایة الفترة  في حقوق الملكیة 
 

 
 المالیة األولیة.        القوائمجزءاً ال یتجزأ من ھذه   ۱٦إلى   ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 

 



 للفرص صندوق الریاض 
 صندوق استثماري مفتوح 

  (المدار من قبل شركة الریاض المالیة) 

٥ 
 

 (غیر مراجعة)    قائمة التدفقات النقدیة األولیة 
 مالم یذكر غیر ذلك)  السعوديلایر بال(جمیع المبالغ 

 
 المالیة األولیة.        القوائمجزءاً ال یتجزأ من ھذه   ۱٦إلى   ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 

 

 
 إیضاح

  ۲٥للفترة من 
إلى    ۲۰۲۱نوفمیر 

 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰
   

   التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة: 
 ۱٦٬۱٤۷٬٦٤۳  للفترة   الدخلصافي 

   التعدیالت على: 
 ۳٬٦۳۰٬۱۸۲ ۹ مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  الخسارة غیر المحققة من استثمارات

  ۱۹٬۷۷۷٬۸۲٥ 
   صافي التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة: 

 ) ۱٤۱٬۸٤٦٬۷۸٦(  االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 ) ٤٤۰٬٥٥۷(  توزیعات أرباح مستحقة القبض 

 ٥۲٬٥۸۳  إدارة الصندوق المستحقة الدفع رسوم 
 ۱۹۳٬٤۹۹  مصروفات مستحقة 

 ) ۱۲۲٬۲٦۳٬٤۳٦(  األنشطة التشغیلیة   المستخدم فيصافي النقد 
   

   التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة: 
 ۱٦٦٬۸٦۰٬٥٦۰  المتحصالت من إصدار الوحدات  

 ) ٤۳٬٤٦۸٬۳۸۱(  المدفوعات من استردادات من الوحدات 
 ۱۲۳٬۳۹۲٬۱۷۹  األنشطة التمویلیة  الناتج منصافي النقد 

   
 ۱٬۱۲۸٬۷٤۳  النقد وما یماثلھ صافي التغیر في 

   
 -  في بدایة الفترة   النقد وما یماثلھ

   
 ۱٬۱۲۸٬۷٤۳  في نھایة الفترة   النقد وما یماثلھ



 للفرص صندوق الریاض  
 صندوق استثماري مفتوح 

 المالیة) (المدار من قبل شركة الریاض 
 غیر مراجعة) (المالیة األولیة   القوائمإیضاحات حول  

 ۲۰۲۲و یونی   ۳۰في   لفترة الستة أشھر المنتھیة
 ) ما لم یذكر خالف ذلك  لایر السعوديبالجمیع المبالغ (
 

٦ 
 

 الصندوق وأنشطتھ   . ۱
 

الریاض   الصندوق")    للفرص إن صندوق  ("مدیر  المالیة  الریاض  بین  اتفاقیة  بموجب  مدار  أسھم  ھو صندوق  ("الصندوق") 
یھدف الصندوق إلى توفیر نمو متوسط إلى طویل األجل لرأس المال من خالل  والمستثمرین بالصندوق ("مالكي الوحدات").  

األولیة في سوق األسھم السعودي الرئیسي (تداول)  استثمار أصولھ بشكل رئیسي في األسھم السعودیة. بما في ذلك االكتتابات  
 والسوق الموازیة (نمو) وأسواق الخلیج.

 
یتعامل مدیر الصندوق مع مالكي الوحدات في كل صندوق على أساس أنھ وحدة محاسبیة مستقلة. وبناًء على ذلك، تقوم إدارة  

 الصندوق بإعداد قوائم مالیة منفصلة للصندوق. 
 

یتولى مدیر الصندوق مسئولیة إدارة الصندوق. وبالتالي بموجب اتفاقیة الصندوق، یمكن لمدیر الصندوق تفویض أو تعیین مھامھ  
 إلى واحد أو أكثر من المؤسسات المالیة في المملكة العربیة السعودیة وخارجھا.  

 
رقم ب   بالخطاب  الصندوق  تأسیس  المالیة على  السوق  ھیئة  بتاریخ    ٥/۸٦٥۳/۲۱وافقت  ھـ ۱٤٤۳األول  ربیع    ۱٥الصادر 

 .۲۰۲۱نوفمبر   ۱٥). وقد بدأ الصندوق نشاطھ في ۲۰۲۱أكتوبر  ۲٤(الموافق 
 

 اللوائح النظامیة  . ۲
 

ھـ (الموافق  ۱٤۲۷ذو الحجة    ۳یخضع الصندوق لالئحة صنادیق االستثمار ("الالئحة") الصادرة عن ھیئة السوق المالیة بتاریخ  
)، والتي تنص على المتطلبات التي یتعین ۲۰۱٦مایو    ۲۳ھـ (الموافق  ۱٤۳۷شعبان    ۱٦تم تعدیلھ في    ) والذي۲۰۰٦دیسمبر    ۲٤

 على جمیع الصنادیق االستثماریة في المملكة العربیة السعودیة إتباعھا. 
 

 أسس اإلعداد والتغیرات في السیاسات المحاسبیة  . ۳
 
 بیان االلتزام   ۱- ۳
 

التقریر المالي األولي المعتمد في المملكة العربیة   -  ۳٤المالیة األولیة للصندوق طبقًا لمعیار المحاسبة الدولي رقم  القوائم أعدت ھذه 
السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى الصادرة عن الھیئة السعودیة للمراجعین والمحاسبین، وینبغي قراءتھا جنبًا إلى جنب مع 

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

 
 أسس القیاس       ۲- ۳
 

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

 ترتیب سیولتھا.
 
 الوظیفیة وعملة العرض   لة العم    ۳- ۳
 

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

 
 معامالت وأرصدة 

 
باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاریخ المعامالت. یتم تحویل جمیع   اللایر السعودي نبیة إلى  یتم تحویل المعامالت بالعمالت األج 

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

 



 للفرص صندوق الریاض  
 صندوق استثماري مفتوح 

 المالیة) (المدار من قبل شركة الریاض 
 غیر مراجعة) (المالیة األولیة   القوائمإیضاحات حول  

 ۲۰۲۲و یونی   ۳۰في   لفترة الستة أشھر المنتھیة
 ) ما لم یذكر خالف ذلك  لایر السعوديبالجمیع المبالغ (
 

۷ 
 

  أسس اإلعداد والتغیرات في السیاسات المحاسبیة (تتمھ)  . ۳
 والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة األحكام  ٤- ۳
 

المالیة األولیة من االدارة القیام باستخدام أحكام وتقدیرات وافتراضات من شأنھا أن تؤثر على مبالغ الموجودات    قوائمیتطلب إعداد ال
ھذه   من  التأكد  عدم  یؤدي  قد  المحتملة.  االلتزامات  عن  واإلفصاح  المرفقة  واإلفصاحات  والمصاریف  والدخل  والمطلوبات 

تعدیال تتطلب  نتائج  إلى  والتقدیرات  الفترات  االفتراضات  في  تؤثر  التي  المطلوبات  أو  للموجودات  الدفتریة  للقیمة  ت جوھریة 
 المستقبلیة.

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

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

 تحدث.  

 االستمراریة 

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

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

 السیاسات المحاسبیة المھمة . ٤
 

 إن السیاسات المحاسبیة المستخدمة في إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة مبینة أدناه:
 

 والتفسیرات والتعدیالت المعتمدة من قبل الصندوق المعاییر الجدیدة  
 

.  ۲۰۲۱نوفمبر    ۲٥أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولي والتعدیالت التالیة التي كانت ساریة المفعول للفترات التي تبدأ في أو بعد  
 المالیة األولیة للصندوق.  القوائمقدرت اإلدارة أن ھذه التعدیالت لیس لھا أثر جوھري على 

 
 . ۱۹-امتیازات اإلیجار ذات الصلة بفیروس كوفید    - ، "عقود اإلیجار"  ۱٦رقم المعاییرالدولیة للتقریرالمالي عدیل على ت  -
، معیار المحاسبة الدولي  ۱٦، معیار المحاسبة الدولي رقم  ۳  الماليریرللتق  الدولیةمعاییرالعدد من التعدیالت ضیقة النطاق على    -

الس  ،۳۷  رقم التحسینات  على  وبعض  للتقریرالمالي  نویة  للتقریرالمالي  ،  ۱رقم  المعاییرالدولیة  معیار  ۳رقم  المعاییرالدولیة    ،
 . ۱٦رقم المعاییرالدولیة للتقریرالمالي ، و ٤۱المحاسبة الدولي رقم 

 
 المعیار/ التفسیر 

 
 الوصف 

 
ساري المفعول  

للفترات التي تبدأ  
 في أو بعد 

 
 ۱المحاسبة الدولي رقم تعدیالت على معیار 

 
 تصنیف المطلوبات إلى متداولة أو غیر متداولة 

 
 ۲۰۲٤ینایر  ۱
 

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

 المالي
 

 اإلفصاح عن السیاسات المحاسبیة 
 

 ۲۰۲۳ینایر  ۱
 

 ۸الدولي رقم تعدیالت على معیار المحاسبة 
 

 تعریف التقدیرات المحاسبیة 
 

 ۲۰۲۳ینایر  ۱
 

 ۱۲تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم   
   
   

ضریبة مؤجلة متعلقة بالموجودات والمطلوبات  
 الناشئة من معاملة واحدة 

 ۲۰۲۳ینایر  ۱
 



 للفرص صندوق الریاض  
 صندوق استثماري مفتوح 

 المالیة) (المدار من قبل شركة الریاض 
 غیر مراجعة) (المالیة األولیة   القوائمإیضاحات حول  

 ۲۰۲۲و یونی   ۳۰في   لفترة الستة أشھر المنتھیة
 ) ما لم یذكر خالف ذلك  لایر السعوديبالجمیع المبالغ (
 

۸ 
 

 السیاسات المحاسبیة المھمة (تتمة) .    

 النقد وما یماثلھ  ۱- ٤
 

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

 
 األدوات المالیة  ۲- ٤
 
 وقیاس الموجودات المالیة تصنیف  ۱- ۲- ٤
 

 حقوق الملكیة  أدوات 
    

أدوات حقوق الملكیة ھي أدوات تستوفي تعریف حقوق الملكیة من وجھة نظر المصّدر، أي األدوات التي ال تحتوي على التزام   
 تعاقدي بالدفع، وھي دلیل على وجود فائدة متبقیة من صافي موجودات المصّدر.  

 
یصنف الصندوق موجوداتھ المالیة بالقیمة العادلة من خالل  قائمة الدخل . یقوم الصندوق الحقا بقیاس كافة استثمارات حقوق   
بالقیمة العادلة من خالل  قائمة الدخل، باستثناء في حال اختیار مدیر الصندوق عند اإلثبات المبدئي وبشكل غیر قابل    الملكیة 

بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. تتمثل سیاسة الصندوق في تصنیف   لإللغاء، تصنیف استثمار في حق وق الملكیة 
استثمارات حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عندما یتم االحتفاظ بتلك االستثمارات ألغراض أخرى   

 غیر المتاجرة.  
 

ر القیمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر وال یتم إعادة تصنیفھا  الحقًا في قائمة  وعند استخدام ھذا االختیار، یتم إثبات أرباح وخسائ 
بصورة  )  وعكس خسائر االنخفاض في  القیمة (الدخل الشامل، حتى عند االستبعاد. ال یتم عرض خسائر االنخفاض في القیمة  

توزیعات األرباح، عندما تمثل عائًدا على ھذه االستثمارات،  منفصلة عن التغیرات األخرى في القیمة العادلة.  یتم االستمرار باثبات   
 بھا في قائمة الدخل الشامل عند وجود حق الصندوق في تلقي باستالم تلك  المدفوعات. 

 
 االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة     ۲- ۲- ٤
 

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

 
 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؛   •
 ؛ و   القیمة الزمنیة للموارد •
الماضیة    • األحداث  التقریر حول  تاریخ  في  مبرر   جھد غیر  أو  تكلفة  دون  المتاحة  والمدعومة  المعقولة  المعلومات 

 والظروف الحالیة  وتوقعات الظروف االقتصادیة المستقبلیة. 
 

  



 للفرص صندوق الریاض  
 صندوق استثماري مفتوح 

 المالیة) (المدار من قبل شركة الریاض 
 غیر مراجعة) (المالیة األولیة   القوائمإیضاحات حول  

 ۲۰۲۲و یونی   ۳۰في   لفترة الستة أشھر المنتھیة
 ) ما لم یذكر خالف ذلك  لایر السعوديبالجمیع المبالغ (
 

۹ 
 

 السیاسات المحاسبیة المھمة (تتمة) . ٤
 
 األدوات المالیة (تتمة)  ۲- ٤
 
 إلغاء اإلثبات  ۳- ۲- ٤
 

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

 قات النقدیة المستلمة بالكامل دون تأخیر جوھري إلى طرف ثالث بموجب ترتیب تمریر، و إذا قام الصندوق: تحمل التزاًما بدفع التدف
 

 بتحویل  بشكل جوھري كافة مخاطرومنافع األصل أو   (أ) 
 لم یتم تحویل أو االحتفاظ بشكل جوھري بكافة مخاطر ومنافع األصل ولكن تم نقل السیطرة على األصل.  (ب) 

 
الصندوق بتحویل حقھ في استالم التدفقات النقدیة من األصل (أو یدخل في ترتیب تمریر) وال یقوم بالتحویل وال   وعندما یقوم  

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

 
یتم قیاس األصل المحول وااللتزامات المرتبطة بھ على أساس یعكس الحقوق والتعھدات التي یحتفظ بھا الصندوق. یمكن إلغاء  

 إثبات االلتزام المالي للصندوق عندما ینتھي، وذلك عند انقضاء  االلتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو انتھاء مدتھ. 
 
 لمالیة المطلوبات ا ٤- ۳- ٤
 

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

 
 تاریخ التداول محاسبة  ۳- ٤
 

إلغاء االعتراف بمشتریات ومبیعات الموجودات المالیة بالطریقة المعتادة في تاریخ المتاجرة (أي التاریخ الذي یلتزم    /إثباتیتم  
فیھ الصندوق بشراء أو بیع الموجودات). عملیات الشراء أو البیع بالطریقة المعتادة ھي عملیات شراء أو بیع الموجودات المالیة  

 ي تتطلب تسویة الموجودات ضمن اإلطار الزمني المحدد بشكل عام بموجب اللوائح أو األعراف في السوق. الت 
 
 مقاصة األدوات المالیة  ٤- ٤
 

یتم إجراء المقاصة بین الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة وعرض صافي المبلغ في قائمة المركز المالي األولیة عندما یكون  
  وتسویة وني واجب النفاذ  في إجراء لمقاصة المبالغ والنیة إما بالتسویة على أساس الصافي أو إثبات الموجودات  لدى حالیًا حق قان 

 المطلوبات وقت واحد. 
  



 للفرص صندوق الریاض  
 صندوق استثماري مفتوح 

 المالیة) (المدار من قبل شركة الریاض 
 غیر مراجعة) (المالیة األولیة   القوائمإیضاحات حول  

 ۲۰۲۲و یونی   ۳۰في   لفترة الستة أشھر المنتھیة
 ) ما لم یذكر خالف ذلك  لایر السعوديبالجمیع المبالغ (
 

۱۰ 
 

 .السیاسات المحاسبیة المھمة (تتمة)٤
 
 مصاریف مستحقة  ٥- ٤
 

 بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الربح الفعلي. یتم إثبات المصاریف المستحقة مبدئیًا بالقیمة العادلة ویتم قیاسھا الحقًا 
 
 مخصصات  ٦- ٤
 

یتم إثبات المخصصات عندما یكون للصندوق التزام حالي نظامي أو تعاقدي ناتج عن أحداث ماضیة ومن المرجح أن یكون  ھناك  
كن إجراء تقدیر موثوق  لمبلغ  اإللتزام،  حاجة إلى تدفق خارجي للموارد التي تتضمن فوائد اقتصادیة من أجل سداد ھذا االلتزام ویم

 ویمكن إجراء تقدیر موثوق للمبلغ. لم یتم االعتراف بالمخصص لخسارة التشغیل المستقبلیة. 
 
 وحدات قابلة لالسترداد   ۷- ٤
 

الصندوق كل یوم اثنین الصندوق مفتوح لالشتراكات/ استرداد الوحدات یومي االثنین والخمیس. یتم تحدید قیمة حقوق الملكیة في  
وخمیس (كل یوم "یوم تقویم"). یتم تحدید قیمة حقوق الملكیة للصندوق لغرض شراء أو بیع الوحدات بقسمة قیمة حقوق الملكیة  
التقییم ذي   یوم  القائمة في  الوحدات  العادلة لموجودات الصندوق مطروًحا منھا مطلوبات الصندوق) على إجمالي عدد  (القیمة 

 الصلة. 
 

 یصنف الصندوق وحداتھ القابلة لالسترداد كأداة حقوق ملكیة إذا كان لدى ھذه الوحدات الخصائص التالیة:
 

أن  تسمح لمالك الوحدات  الحق في الحصول على حصة نسبیة من صافي موجودات الصندوق في حالة تصفیة   •
 الصندوق.   

 أن تكون ضمن فئة أدوات تابعة لجمیع  فئات األدوات األخرى.     •
 أن تكون جمیع األدوات المالیة ضمن فئة األدوات التابعة لجمع  فئات األدوات  األخرى ذات خصائص متطابقة.    •
ال تتضمن األداة أي التزاما ت تعاقدیة لدفع النقد أو أصل مالي آخر ما عدا حقوق المالك النسبیة في صافي     •

 موجودات  الصندوق.   
ئدة إلى األداة المالیة على مدى عمر األداة یعتمد بشكل جوھري على  قائمة  إن إجمالي التدفقات النقدیة المتوقعة العا  •

الدخل  أو التغیر في صافي الموجودات المثبتة أو التغیر في القیمة العادلة لصافي موجودات الصندوق المثبتة وغیر  
 .   المثبتة على مدار عمر األداة المالیة 

 
 بلة لالسترداد كمعامالت حقوق ملكیة طالما أن الوحدات مصنفة كحقوق ملكیة. یتم احتساب االشتراك واالسترداد للوحدات القا

 
    زكاة / ضریبة الدخل  ۸- ٤
 

 إن الزكاة / ضریبة الدخل من مسؤولیة  ملكي الوحدات، وبالتالي ال یتم تكوین أي مخصص في ھذه القوائم المالیة. 
  



 للفرص صندوق الریاض  
 صندوق استثماري مفتوح 

 المالیة) (المدار من قبل شركة الریاض 
 غیر مراجعة) (المالیة األولیة   القوائمإیضاحات حول  

 ۲۰۲۲و یونی   ۳۰في   لفترة الستة أشھر المنتھیة
 ) ما لم یذكر خالف ذلك  لایر السعوديبالجمیع المبالغ (
 

۱۱ 
 

 .السیاسات المحاسبیة المھمة (تتمة)٤
 
 اإلیرادات إثبات  ۹- ٤
 

یتم إثبات األرباح والخسائر المحققة من االستثمارات المباعة على أساس المتوسط المرجح للتكلفة. یتم إثبات إیرادات توزیعات   
 األرباح عند وجود حق باستالم تلك المبالغ. یتم إثبات دخل العمولة الخاصة ، إذا وجد،  على أساس العائد الفعلي.   

 
 توزیعات االرباح  ۱۰- ٤
 

یتم إثبات توزیعات األرباح، إن وجدت، في قائمة الدخل الشامل في التاریخ الذي یثبت فیھ الحق في استالم مدفوعات األرباح.  
توزیعات األرباح من األوراق المالیة    إثباتبالنسبة لألوراق المالیة المدرجة، عادة ما یكون ھذا ھو تاریخ توزیع األرباح. یتم  

 ة في الربح أو الخسارة في قائمة الدخل الشامل في بند منفصل. المصنفة بالقیمة العادل 
 
 رسوم اإلدارة  ۱۱- ٤
 

 یتم احتساب رسوم اإلدارة بالسعر المذكور في شروط وأحكام الصندوق وتدفع كل ثالثة أشھر كمتأخرات. 
 
 مصاریف أخرى  ۱۲- ٤
 

 المذكورة في شروط وأحكام الصندوق. یتم تحمیل المصاریف األخرى بالمعدالت/ المبالغ ضمن الحدود 
 
 قیمة حقوق الملكیة لكل وحدة  ۱۳- ٤
 

یتم احتساب قیمة حقوق الملكیة لكل وحدة كما ھو موضح في قائمة المركز المالي األولیة بقسمة حقوق الملكیة للصندوق على عدد  
 الوحدات القائمة في نھایة الفترة 

 
 أتعاب اإلدارة والحفظ والمصروفات األخرى  . ٥

 
٪ سنویاً من صافي قیمة موجودات الصندوق.  ۲یقوم مدیر الصندوق الفرعي في كل یوم تقییم بتحمیل الصندوق أتعاب إداریة بنسبة  

باإلضافة لذلك، یقوم اإلداري الفرعي وأمین الحفظ الفرعي بشكل یومي بتحمیل الصندوق أتعاب حفظ ورسوم خدمات إداریة  
توالي من صافي قیمة موجودات الصندوق. إن صافي قیمة أصول الصندوق الذي یدار  ٪ سنویاً على ال۰٫۲۰٪ و۰٫۰۳٥بنسبة  

 من قبل المدیر الفرعي والمبلغ عنھ الى مدیر الصندوق، فھو الصافي من قیمة الرسوم المذكورة أعاله. 
 

القانونیة وغیرھا من   یسترد مدیر الصندوق من الصندوق أي مصروفات یتكبدھا نیابة عن الصندوق كأتعاب المراجعة واألتعاب 
 ٪ سنویا من صافي قیمة موجودات الصندوق. ۰٫۲المصروفات المماثلة. وال یتوقع أن تتجاوز ھذه األتعاب عن إجمالي 

 

 النقد و ما یماثلھ  .٦
 

 إیضاح
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰

 (غیر مراجعة) 
 ۱٬۱۲۸٬۷٤۳ ۱۱، ۱-٦ نقدیة في حساب استثماري

  ۱٬۱۲۸٬۷٤۳ 
 
النقدیة في الحساب االستثماري المحتفظ بھا لدى الریاض المالیة، طرف ذو عالقة. ال یحقق الصندوق أرباحاً من ھذه   ۱-٦

 الحسابات االستثماریة.    



 للفرص صندوق الریاض  
 صندوق استثماري مفتوح 

 المالیة) (المدار من قبل شركة الریاض 
 غیر مراجعة) (المالیة األولیة   القوائمإیضاحات حول  

 ۲۰۲۲و یونی   ۳۰في   لفترة الستة أشھر المنتھیة
 ) ما لم یذكر خالف ذلك  لایر السعوديبالجمیع المبالغ (
 

۱۲ 
 

 استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  . ۷
 

والخلیجیة المدرجة. تتلخص محفظة االستثمارات القطاعیة المدرجة  في أسھم الشركات السعودیة  بصورة رئیسیة  یستثمر الصندوق  
 بالقیمة العادلة في الربح أو الخسارة على النحو التالي: 

 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ 

 (غیر مراجعة) 
  

 ٥٤٬٦۸٥٬٥۲۷ البنوك
 ۲٦٬٤٤٤٬٦۱۷ البرمجیات والخدمات 

 ۱۹٬۷۲٦٬٦۸۸ معدات وخدمات الرعایة الصحیة   
 ۱٤٬٥۷۸٬۹۸۹ الغذائیة األساسیة والتجزئة المواد 

 ۱۳٬٤٦۲٬٥۳۰ النقل
 ۹٬۳۱۸٬۲٥۳ إدارة وتطویر العقارات 
 ۱۳۸٬۲۱٦٬٦۰٤ إجمالي القیمة السوقیة 

 ۱٤۱٬۸٤٦٬۷۸٦ إجمالي التكلفة 
 

 معامالت الوحدات  . ۸
 

 فیما یلي ملخصاً بمعامالت الوحدات للفترة:
 

 
 للفترة من 

  ۲۰۲۱نوفمیر  ۲٥ 
   ۲۰۲۲یونیو   ۳۰إلى  

 (غیر مراجعة) 
  (عدد الوحدات)  
 
 

 - عدد الوحدات في بدایة الفترة / السنة
  

 ۱٥٬٤۷۳٬٥۰٦٫۲۳ الوحدات المصدرة 
 ) ۳٬٥٦۷٬۹۱۲٫٦۰( الوحدات المستردة 

 ۱۱٬۹۰٥٬٥۹۳٫٦۳ صافي التغیر في الوحدات 
  

 ۱۱٬۹۰٥٬٥۹۳٫٦۳ السنةعدد الوحدات في نھایة الفترة / 
 

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

 

 

 للفترة من 
إلى   ۲۰۲۱نوفمیر   ۲٥

   ۲۰۲۲یونیو  ۳۰
 (غیر مراجعة) 

  
 ۱۹٬۷۰۱٬۲٦۳ الربح المحقق من بیع استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 الخسارة غیر المحقق من بیع االستثمارات مدرجة بالقیمة العادلة  
 ) ۳٬٦۳۰٬۱۸۲( من خالل الربح أو الخسارة    
 ۱٦٬۰۷۱٬۰۸۱ 



 للفرص صندوق الریاض  
 صندوق استثماري مفتوح 

 المالیة) (المدار من قبل شركة الریاض 
 غیر مراجعة) (المالیة األولیة   القوائمإیضاحات حول  

 ۲۰۲۲و یونی   ۳۰في   لفترة الستة أشھر المنتھیة
 ) ما لم یذكر خالف ذلك  لایر السعوديبالجمیع المبالغ (
 

۱۳ 
 

 مصروفات أخرى  . ۱۰
 

 للفترة من 
  ۲۰۲۱نوفمیر  ۲٥ 

   ۲۰۲۲یونیو   ۳۰إلى  
 (غیر مراجعة) 

 

 مصروف ضریبة القیمة المضافة المستحقة   ۲۸۹٬٤۱۳
 مصروفات أخرى  ۱۹۹٬٤۲٦
٤۸۸٬۸۳۹  

 
 المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة  . ۱۱

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

 .المالیة) وصنادیق أخرى یدیرھا مدیر الصندوق ومجلس اإلدارة 
 

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

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

 

الطرف ذو  
 طبیعة المعامالت  العالقة 

 الرصید الختامي مدین/ (دائن)  قیمة المعامالت خالل الفترة 
 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰

 (غیر مراجعة) 
 

 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰
 (غیر مراجعة) 

 
      

الریاض  
  ) ٥۲٬٥۸۳(  ) ۱٬۷٤۰٬۲٤۷( رسوم إدارة الصندوق  المالیة

ضریبة القیمة المضافة   
  ) ۳۱٬٦۱۲(  ) ۲۸۹٬٤۱۳( المستحقة  

  ۱٬۱۲۸٬۷٤۳  - حساب استثماري  
 

 یتم تصنیف ضریبة القیمة المضافة المستحقة ذات الصلة في المركز المالي ضمن المصاریف المستحقة.  * 
 

 االدوات المالیة حسب الفئة  . ۱۲
 

    ۲۰۲۲یونیو  ۳۰
 (غیر مراجعة) 

 
 التكلفة المطفأة 

القیمة العادلة من  
خالل الربح  
 والخسارة 

    
    الموجودات كما في قائمة المركز المالي األولیة  

 - ۱٬۱۲۸٬۷٤۳  النقد وما یماثلھ 
استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو  

 ۱۳۸٬۲۱٦٬٦۰٤ -  الخسارة 
 ۱۳۸٬۲۱٦٬٦۰٤ ۱٬۱۲۸٬۷٤۳  اإلجمالي 

 
 



 للفرص صندوق الریاض  
 صندوق استثماري مفتوح 

 المالیة) (المدار من قبل شركة الریاض 
 غیر مراجعة) (المالیة األولیة   القوائمإیضاحات حول  

 ۲۰۲۲و یونی   ۳۰في   لفترة الستة أشھر المنتھیة
 ) ما لم یذكر خالف ذلك  لایر السعوديبالجمیع المبالغ (
 

۱٤ 
 

 المخاطر المالیة إدارة  . ۱۳
 

 عوامل المخاطر المالیة  ۱۳-۱
 

الھدف من الصنادیق ھو الحفاظ على قدرة الصندوق على االستمرار كمنشأة مستمرة حتى یتمكن من االستمرار في توفیر أفضل  
 .عوائد لحاملي الوحدات وضمان سالمة معقولة لحاملي الوحدات 

 
المخاطر المالیة: مخاطر السوق، ومخاطر االئتمان، ومخاطر السیولة، والمخاطر  أنشطة الصندوق تعرضھ لمجموعھ متنوعة من  

  .التشغیلیة 
مدیر الصندوق مسؤول عن تحدید المخاطر والرقابة علیھا. ویشرف مجلس الصندوق علي مدیر الصندوق وھو مسؤول في نھایة  

  .المطاف عن اإلدارة العامة للصندوق 
 

یھا في المقام األول لتنفیذھا على الحدود التي یضعھا مجلس الصندوق. وللصندوق شروط وأحكام  یتم تحدید المخاطر والرقابة عل 
توثق وتحدد استراتیجیاتھ التجاریة الشاملة، وتحملھ للمخاطر، وفلسفتھ العامة ألداره المخاطر، وھو ملزم باتخاذ إجراءات إلعادة  

  .توازن محفظتھ وفقاً إلرشادات االستثمار 
 

 لصندوق أسالیب مختلفة لقیاس وإدارة مختلف أنواع المخاطر التي یتعرض لھا؛ ویرد شرح لھذه األسالیب باألسفل. ویستخدم ا 
 
 مخاطر السوق   -أ
 
 ) مخاطر السعر ۱(
 

العمالت  مخاطر األسعار ھي مخاطر تذبذب قیمھ األداة المالیة للصندوق نتیجة للتغیرات في أسعار السوق الناجمة عن عوامل غیر 
 األجنبیة وحركات معدل الفائدة. 

 
وتنشا مخاطر األسعار في المقام األول من عدم التأكد من األسعار المستقبلیة لألدوات المالیة التي یحتفظ بھا الصندوق. وتنویع مدیر 

تاریخ   المالیة. وفي  المالي  الصندوق محفظتھ االستثماریة ومراقبة عن كثب حركھ أسعار استثماراتھ في األدوات  المركز  قائمة 
 لصندوق استثمارات في أدوات ملكیة وصنادیق استثمار. ، كان لدى ا األولیة

 
م (مراجعة)) بسبب  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱م (غیر مراجعة) و ۲۰۲۲یونیو    ۳۰إن التأثیر على صافي قیمة األصول (نتیجة للتغیر في  

ثوابت الثابتة كما التغییر المحتمل المعقول في مؤشرات األسھم على أساس تركیز الصناعة، مع وجود جمیع المتغیرات األخرى ال 
 یلي: 

 

 
 
 
 
 
 

   ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ 
 (غیر مراجعة) 

 
 % التغییر 

 
   التأثیر على قیمة صافي األصول 

 ٥٤٦٬۸٥٥   ٪۱ البنوك 
 ۲٦٤٬٤٤٦   ٪۱ البرمجیات والخدمات 

 ۱۹۷٬۲٦۷   ٪۱ معدات وخدمات الرعایة الصحیة   
 ۱٤٥٬۷۹۰   ٪۱ المواد الغذائیة األساسیة والتجزئة 

 ۱۳٤٬٦۲٥   ٪۱ النقل 
 ۹۳٬۱۸۳   ٪۱ إدارة وتطویر العقارات 

     



 للفرص صندوق الریاض  
 صندوق استثماري مفتوح 

 المالیة) (المدار من قبل شركة الریاض 
 غیر مراجعة) (المالیة األولیة   القوائمإیضاحات حول  

 ۲۰۲۲و یونی   ۳۰في   لفترة الستة أشھر المنتھیة
 ) ما لم یذكر خالف ذلك  لایر السعوديبالجمیع المبالغ (
 

۱٥ 
 

 إدارة المخاطر المالیة (تتمھ)  . ۱۳
 

 عوامل المخاطر المالیة (تتمھ) ۱۳-۱
 

 مخاطر االئتمان  -ب
 

.  اآلخر مخاطر االئتمان ھي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماتھ مما یتسبب في خسائر مالیة للطرف 
كما في تاریخ بیان المركز المالي المرحلي ، یتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان على رصیده النقدي المسجل بالتكلفة المطفأة  

 على النحو التالي: 
 

 
یماثلھ لدى مؤسسات مالیة ذات تصنیف ائتماني استثماري، وبالتالي فإن تأثیر خسائر االئتمان المتوقعة على  یحتفظ بالنقد وما  

 ھذه األرصدة غیر جوھري. 
 

 مخاطر السیولة  -ج
 

استحقاقھا مخاطر السیولة ھي المخاطر المتمثلة في عدم قدرة الصندوق على تولید موارد نقدیة كافیة لتسویة التزاماتھ بالكامل عند  
 أو ال یمكن القیام بذلك إال بشروط تكون غیر مادیة بشكل جوھري. 

 
تنص شروط وأحكام الصندوق على االشتراك في الوحدات واستردادھا من اإلثنین وحتى األربعاء، ومن ثم، فإنھا تتعرض لمخاطر  

الیة للصندوق في المقام األول من الذمم الدائنة التي السیولة الخاصة باسترداد أموال حملة األسھم في ھذه األیام. تتألف الخصوم الم 
 من المتوقع تسویتھا خالل شھر واحد من تاریخ قائمة المركز المالي. 

 
یقوم مدیر الصندوق بمراقبة متطلبات السیولة من خالل التأكد من توفر أموال كافیة للوفاء بأي التزامات عند نشوئھا، إما من خالل    

 أو تصفیة محفظة االستثمار أو عن طریق أخذ قروض قصیرة األجل من مدیر الصندوق. االشتراكات الجدیدة  
 

 شھر.   ۱۲الفترة المتوقعة الستحقاق األصول وااللتزامات لھذا الصندوق ھي أقل من  
 

 المخاطر التشغیلیة  -ج
 

متنوعة من  الناتجة عن مجموعة  المباشرة  أو غیر  المباشرة  الخسارة  التشغیل ھي مخاطر  بالعملیات    مخاطر  المرتبطة  األسباب 
والتكنولوجیا والبنیة التحتیة التي تدعم أنشطة الصندوق سواء داخلیًا أو خارجیًا لدى مقدم خدمة الصندوق ومن العوامل الخارجیة  

 األخرى غیر االئتمان والسیولة والعمالت والسوق المخاطر مثل تلك الناشئة عن المتطلبات القانونیة والتنظیمیة. 
 

ثل ھدف الصندوق في إدارة المخاطر التشغیلیة من أجل تحقیق التوازن بین الحد من الخسائر المالیة واألضرار التي لحقت بسمعتھ  یتم
 في تحقیق ھدفھ االستثماري المتمثل في تولید عوائد لحاملي الوحدات. 

 
 
 
 
 
 

  

   ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ النقد وما یماثلھ 
 (غیر مراجعة) 

 ۱٬۱۲۸٬۷٤۳ توزیعات أرباح مستحقة القبض 
 ٤٤۰٬٥٥۷ 



 للفرص صندوق الریاض  
 صندوق استثماري مفتوح 

 المالیة) (المدار من قبل شركة الریاض 
 غیر مراجعة) (المالیة األولیة   القوائمإیضاحات حول  

 ۲۰۲۲و یونی   ۳۰في   لفترة الستة أشھر المنتھیة
 ) ما لم یذكر خالف ذلك  لایر السعوديبالجمیع المبالغ (
 

۱٦ 
 

 إدارة المخاطر المالیة (تتمھ)  . ۱۳
 

 تقدیر القیمة العادلة  ۱۳-۲
 

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

 
أو االلتزامات بتردد وحجم كافیین لتوفیر معلومات التسعیر على أساس  لموجودات  ا السوق النشط ھو السوق الذي تتم فیھ معامالت  

 مستمر. یفترض أن القیمة الدفتریة ناقًصا انخفاض قیمة األدوات المالیة الممنوحة بالتكلفة المطفأة تقارب قیمھا العادلة. 
 

 یحتوي التسلسل الھرمي للقیمة العادلة على المستویات التالیة: 
 
أو المطلوبات المماثلة للموجودات  ھي أسعار مدرجة (غیر معدلة) في األسواق النشطة  األول  مدخالت المستوى   •

 التي یمكن للكیان الوصول إلیھا في تاریخ القیاس؛
والتي یمكن مالحظتھا األول  ھي مدخالت غیر األسعار المعروضة المدرجة في المستوى  الثاني  مدخالت المستوى   •

 تزام، سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر؛ ولألصل أو االل 
 ھي مدخالت ال یمكن مالحظتھا لألصل أو االلتزام.الثالث  مدخالت المستوى   •
 

االستثمارات التي تستند قیمتھا إلى أسعار السوق المدرجة في األسواق النشطة، وبالتالي مصنفة ضمن المستوى األول، تشمل  
 الصندوق بتعدیل السعر المعروض لھذه األدوات. األسھم النشطة المدرجة. ال یقوم  

 
 . األول المستوى  في  المالیة باستثناء األصول المدرجة بالتكلفة المطفأة بالقیمة العادلة  موجوداتھ  یصنف الصندوق جمیع  

 
 األحداث الالحقة  . ۱٤

 
تتطلب اإلفصاح أو التعدیل في ھذه القوائم  كما في تاریخ الموافقة على ھذه القوائم المالیة األولیة، لم تكن ھناك أحداث الحقة ھامة  

 المالیة األولیة. 
 

 اخر یوم تقییم   . ۱٥
 

 .۲۰۲۲یونیو  ۳۰ھو  للفترة  القوائم المالیة األولیة ألغراض إعداد ھذه كان آخر یوم تقییم 
 

 اعتماد القوائم المالیة األولیة   . ۱٦
 

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


