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 متاجرة المتنوع بالریال الریاض لل صندوق  
 صندوق استثماري مفتوح 

 )المدار من قبل شركة الریاض المالیة ( 
 ) ولیة الموجزة (غیر مراجعةالمالیة األ معلوماتال

 ۲۰۲۲یونیو    ۳۰شھر المنتھیة في  أ لفترة الستة  
 المراجع المستقل لحاملي الوحداتفحص  مع تقریر  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 متاجرة المتنوع بالریال صندوق الریاض لل 
  صندوق استثماري مفتوح 

 )المدار من قبل شركة الریاض المالیة ( 
 المالیة األولیة الموجزة (غیر مراجعة)  معلوماتال

 ۲۰۲۲یونیو   ۳۰المنتھیة في  الستة أشھر لفترة 
 
 
 
 
 

 الصفحة  الفھرس 
 

 ۱ تقریر حول فحص المعلومات المالیة األولیة الموجزة 
 

 ۲ الموجزة  األولیةركز المالي قائمة الم
 

 ۳ الموجزة  األولیة قائمة الدخل الشامل
 

 ٤ العائدة لحاملي الوحدات   الموجزة األولیة قائمة التغیرات في حقوق الملكیة
 

 ٥ الموجزةقائمة التدفقات النقدیة األولیة 
 

 ۱۲- ٦ المالیة األولیة الموجزة معلومات اإلیضاحات حول ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ،۲٥برایس وترھاوس كوبرز، ترخیص رقم 
 ، المملكة العربیة السعودیة۱۱٤۸۲، الریاض ۸۲۸۲برج المملكة، ص. ب. 

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

المالیة األولیة الموجزة علوماتتقریر حول فحص الم  

 إلى السادة حاملي الوحدات ومدیر صندوق
 باللایر المتنوع الریاض للمتاجرة  صندوق 

 مقدمة 
والقوائم    ۲۰۲۲یونیو    ۳۰("الصندوق") كما في    المتنوع باللایرالمرفقة لصندوق الریاض للمتاجرة  الموجزة  لقد فحصنا قائمة المركز المالي األولیة  

حاملي الوحدات والتدفقات النقدیة لفترة الستة أشھر المنتھیة في ذلك    العائدة إلى  ذات الصلة للدخل الشامل والتغیرات في حقوق ملكیةالموجزة  األولیة  
لمعیار المحاسبة    معلوماتالتاریخ واإلیضاحات التفسیریة األخرى. إن مدیر الصندوق مسؤول عن إعداد وعرض ھذه ال المالیة األولیة الموجزة وفقاً 

المملكالتقریر المالي األولي"   -  ۳٤الدولي رقم   ال" المعتمد في  المالیة األولیة    معلوماتة العربیة السعودیة. إن مسؤولیتنا ھي إبداء استنتاج حول ھذه 
 الموجزة استناًدا إلى الفحص الذي قمنا بھ. 

 نطاق الفحص 
"،المراجع المستقل للمنشأةفحص المعلومات المالیة األولیة المنفذ من قبل  ، " ۲٤۱۰لقد قمنا بإجراء فحصنا وفقاً للمعیار الدولي الرتباطات الفحص رقم  

األمورالمعتمد في المملكة العربیة السعودیة. یتكون فحص المعلومات المالیة األولیة من توجیھ استفسارات، بشكل أساسي لألشخاص المسؤولین عن  
ملیة المراجعة التي یتم القیام بھا وفقاً  المالیة والمحاسبیة، وتطبیق إجراءات تحلیلیة وإجراءات فحص أخرى. ویعد الفحص أقل نطاقاً بشكل كبیر من ع

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

 االستنتاج 
ال بأن  انتباھنا ما یجعلنا نعتقد  لم یلفت  بھ،  الذي قمنا  الفحص  إلى  النواحي    معلوماتاستناًدا  یتم إعدادھا، من جمیع  لم  المرفقة  الموجزة  المالیة األولیة 

 المعتمد في المملكة العربیة السعودیة.  ۳٤الجوھریة، وفقا لمعیار المحاسبة الدولي رقم 

 وترھاوس كوبرزبرایس 

بدر إبراھیم بن محارب  
 ٤۷۱ترخیص رقم 

 ۲۰۲۲أغسطس  ۱٥
ھـ) ۱٤٤٤محرم    ۱۷( 



 متاجرة المتنوع بالریالالریاض لل صندوق  
  صندوق استثماري مفتوح 

 )المدار من قبل شركة الریاض المالیة ( 

 المالیة األولیة الموجزة  معلوماتمن ھذه ال أتعتبر جزء ال یتجز ۱۷إلى  ۱إن اإلیضاحات المرفقة من 
 

۲ 
 

 الموجزة قائمة المركز المالي األولیة 
 (جمیع المبالغ بالریال السعودي ما لم یذكر خالف ذلك) 

 

 
 إیضاح 

 كما في  
۲۰۲۲ یونیو   

 (غیر مراجعة) 

 كما في  
م۱۲۲۰دیسمبر  ۳۱  

 (مراجعة)
    

    الموجودات 
۱-٦ نقد وما یماثلھ   ۲۳۱٬٤۷۲٬۰۳۱ ۹۳۳٬۳٥۰٬۷٥۹ 

بالتكلفة المطفأة مدرجة استثمارات   ۷ ۲۰٬۷۳۸٬۹۷۹٬۷۰۸ ۲۸٬۱٦٥٬٥۷۱٬٥٥۲ 
ة أو الخسار بالقیمة العادلة من خالل الربح  مدرجة استثمارات  ۸ ۲٬۲٦۷٬۱٥٥٬٤۸۰ ۱٬۳٥۹٬٥٥٤٬۸٤٦ 

 ۱۱٬٥۰۰٬٤٥٦ ۲٬۱۷۲٬۲۲۲  ة  قمستح  حبارأ تیعازتو
 ۳۰٬٤٦۹٬۹۷۷٬٦۱۳ ۲۳٬۲۳۹٬۷۷۹٬٤٤۱  إجمالي الموجودات 

    
    المطلوبات 

    

 ۱۲٬۱۱٦٬۲٤٤ ٥٦۹٬۰۰۳ ۱۲ أتعاب إدارة مستحقة 
مستحقة  اریفمص   ٤۳۹٬٥۳۹ ۱٬۹۷۹٬٥۱٦ 

مستحقة  استردادات   ٤٤۲۸٬۱۹۰٬۲٤  ٦٬۳۹۳٬۱۲۷ 
٦٤۲۹٬۱۹۸٬۷۸  إجمالي المطلوبات   ۲۰٬٤۸۸٬۸۸۷ 

    
٦۳۰٬٤٤۹٬٤۸۸٬۷۲ ۲۲٬۸۱۰٬٥۸۰٬٦٥٥  صافي حقوق الملكیة العائدة لحاملي الوحدات   

    
 ۱۷٬۷٤۹٬۲۳۹٫۰٦ ۱۳٬۱۸٥٬٦۷٦٫۷۹ ۹ الوحدات المصدرة (بالعدد) 

العائدة للوحدة  صافي حقوق الملكیة   ۱٬۷۲۹٫۹٥ ۱٬۷۱٥٫٥٤ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 متاجرة المتنوع بالریالالریاض لل صندوق  
  صندوق استثماري مفتوح 

 )المدار من قبل شركة الریاض المالیة ( 

 المالیة األولیة الموجزة  معلوماتمن ھذه ال أتعتبر جزء ال یتجز ۱۷إلى  ۱إن اإلیضاحات المرفقة من 
 

۳ 
 

 (غیر مراجعة) الموجزة قائمة الدخل الشامل األولیة 
 (جمیع المبالغ بالریال السعودي ما لم یذكر خالف ذلك) 

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

 ٤٬۳۹٦٬٤٦۷ ۲۹٬٦۰۸٬٦۷۰ ۱۰ الخسارة الدخل من االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو 
 ۹۹۷٬۳۸۰ ۳٬۹۷٤٬٥۷۸  توزیعات أرباح 

 ۱٥٤٬٥۷۸٬٦۱٦ ۲٦٥٬٥٤۳٬٤٦۰  دخل عموالت خاصة 
 ۱٥۹٬۹۷۲٬٤٦۳ ۲۹۹٬۱۲٦٬۷۰۸  إجمالي الدخل 

    
    یف راالمص 

    
) ٦۲٬٦۳۹٬۳۷۱( ۱۲ أتعاب إدارة الصندوق   )٤۳٬۷۷۹٬۱٤۷ (  

) ۱۰٬۳۱۷٬٥۸۲( ۱۱ أخرى اریفمص  )٦٬٥۸۷٬۱٦٤ (  
) ۷۲٬۹٥٦٬۹٥۳(  إجمالي المصاریف   )٥۰٬۳٦٦٬۳۱۱ (  

    
 ۱۰۹٬٦۰٦٬۱٥۲ ۲۲٦٬۱٦۹٬۷٥٥  للفترة  الدخلصافي 

    
 - -  للفترة  الدخل الشامل اآلخر

    
 ۱۰۹٬٦۰٦٬۱٥۲ ۲۲٦٬۱٦۹٬۷٥٥  الدخل الشامل للفترة  إجمالي

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 متاجرة المتنوع بالریالالریاض لل صندوق  
  صندوق استثماري مفتوح 

 )المدار من قبل شركة الریاض المالیة ( 

 المالیة األولیة الموجزة  معلوماتمن ھذه ال أتعتبر جزء ال یتجز ۱۷إلى  ۱إن اإلیضاحات المرفقة من 
 

٤ 
 

(غیر مراجعة)   العائدة لحاملي الوحدات الموجزة األولیة حقوق الملكیةقائمة التغیرات في   
 (جمیع المبالغ بالریال السعودي ما لم یذكر خالف ذلك) 

 
 
 لفترة الستة أشھر المنتھیة في  
۲۰۲۲یونیو  ۳۰  ۲۰۲۱یونیو  ۳۰    
    

 ۱٤٬۰۹۰٬۲۷۲٬۰۹٥  ۳۰٬٤٤۹٬٤۸۸٬۷۲٦ في بدایة الفترة حاملي الوحدات  إلى العائدة  صافي حقوق الملكیة
    

 ۱۰۹٬٦۰٦٬۱٥۲  ۲۲٦٬۱٦۹٬۷٥٥ الدخل الشامل للفترة  إجمالي
    
    : اتالوحد حامليمن شتراكات واستردادات  ا

 ۱۲٬۳۲۳٬۷٥۳٬٦۹۲  ۱۳٬۸٦۲٬٦۹۲٬٥٦۸ الوحدات المصدرة 
) ۲۱٬۷۲۷٬۷۷۰٬۳۹٤( الوحدات المستردة    )۳٬۹۰٦٬۲٥۱٬۰۰۷ (  

) ۷٬۸٦٥٬۰۷۷٬۸۲٦( صافي التغیر من معامالت الوحدات    ۸٬٤۱۷٬٥۰۲٬٦۸٥ 
    

 ۲۲٬٦۱۷٬۳۸۰٬۹۳۲  ۲۲٬۸۱۰٬٥۸۰٬٦٥٥ في نھایة الفترة   حاملي الوحداتإلى العائدة  صافي حقوق الملكیة
 
 
 
 

 
 
 
 



 متاجرة المتنوع بالریالالریاض لل صندوق  
  صندوق استثماري مفتوح 

 )المدار من قبل شركة الریاض المالیة ( 

 المالیة األولیة الموجزة  معلوماتمن ھذه ال أتعتبر جزء ال یتجز ۱۷إلى  ۱إن اإلیضاحات المرفقة من 
 

٥ 
 

 (غیر مراجعة) الموجزة    النقدیة األولیة قائمة التدفقات  
 (جمیع المبالغ بالریال السعودي ما لم یذكر خالف ذلك) 

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

    التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة:
    

 ۱۰۹٬٦۰٦٬۱٥۲ ۲۲٦٬۱٦۹٬۷٥٥  صافي الدخل للفترة 
    التعدیالت على: 

بالقیمة العادلة من خالل الربح   مدرجة الربح غیر المحقق من استثمارات
 ) ٤٬۳۹٦٬٤٦۷( ) ۲٥٬۰٤۰٬۷۷۸( ۱۰ والخسارة 

  ۲۰۱٬۱۲۸٬۹۷۷ ۱۰٥٬۲۰۹٬٦۸٥ 
    صافي التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة: 

 ) ۷٬٥۹۳٬۰۰٥٬۸٤۸( ٦٬۰۰۲٬٥۹۱٬۸٤٤  المطفأة االستثمارات المدرجة بالتكلفة 
 ) ٦۱٥٬۰۱۹٬۸۲۳( ) ۸۸۲٬٥٥۹٬۸٥٦(  الربح أو الخسارة  من خاللبالقیمة العادلة   المدرجة االستثمارات

 - ۹٬۳۲۸٬۲۳٤  توزیعات ارباح مستحقة القبض 
 ۹٬۰۷۰٬۹۲۸ ) ۱۱٬٥٤۷٬۲٤۱(  أتعاب إدارة مستحقة 

 ۱٬۳٥۳٬٥٤۹ ) ۱٬٥۳۹٬۹۷۷(  مستحقة   اریفمص
 ) ۳۰٬۳۰۷٬۷٥٥( ٤۲۱٬۷۹۷٬۱۱۸  استردادات مستحقة الدفع 

 ) ۸٬۱۲۲٬٦۹۹٬۲٦٤( ٥٬۷۳۹٬۱۹۹٬۰۹۸  األنشطة التشغیلیة  )المستخدم في ( /الناتج من  صافي النقد
    

    التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة: 
 ۱۲٬۳۲۳٬۷٥۳٬٦۹۲ ۱۳٬۸٦۲٬٦۹۲٬٥٦۸  المتحصالت من اصدار الوحدات 

 ) ۳٬۹۳٦٬٥٥۸٬۷٦۲( ) ۲۱٬۷۲۷٬۷۷۰٬۳۹٤(  المدفوعات من استردادات الوحدات 
 ۸٬۳۸۷٬۱۹٤٬۹۳۰ ) ۷٬۸٦٥٬۰۷۷٬۸۲٦(  األنشطة التمویلیة ن الناتج م  /(المستخدم في)  صافي النقد

    
 ۲۹٤٬۸۰۳٬٤۲۱ ) ۲٬۱۲٥٬۸۷۸٬۷۲۸(  النقد وما یماثلھ صافي التغیر في 

    
 ۱٬۷۸۹٬۰۷۹٬۸۹۷ ۳٬۹٤۷٬۳٥۰٬۷٥۹  في بدایة الفترة نقد وما یماثلھ ال
    

 ۲٬۰۸۳٬۸۸۳٬۳۱۸ ۱٬۸۲۱٬٤۷۲٬۰۳۱ ٦ في نھایة الفترة  النقد وما یماثلھ
    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 متاجرة المتنوع بالریالصندوق الریاض لل 
  صندوق استثماري مفتوح 

 )المدار من قبل شركة الریاض المالیة ( 
المالیة األولیة الموجزة (غیر مراجعة)  معلوماتإیضاحات حول ال   

۲۰۲۲یونیو   ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في    
 السعودي مالم یذكر خالف ذلك)  ل (جمیع المبالغ بالریا 

 

٦ 
 

   الصندوق وأنشطتھ .۱
 

والمستثمرین  ("مدیر الصندوق")  ھو صندوق دخل ثابت مدار بموجب اتفاقیة بین الریاض المالیة   ق)الصندو(إن صندوق الریاض للمتاجرة المتنوع بالریال  
من خالل  ،  من بیئة استثمار منخفضة المخاطر   ھدف الصندوق إلى الحفاظ على رأس المال وتحقیق عائد معقول منھی("مالكي الوحدات").  بالصندوق  
 .شركات والصكوك المقومة بالریال السعوديللفي أدوات أسواق النقد وأدوات الدین الحكومیة واالستثمار 

 
وبناًء على ذلك، یقوم مدیر الصندوق بإعداد قوائم مالیة  ة.یتعامل مدیر الصندوق مع حاملي الوحدات في الصندوق على أساس أنھ وحدة محاسبیة مستقل

  .منفصلة للصندوق
 

بموجب اتفاقیة الصندوق، یجوز لمدیر الصندوق تفویض أو إسناد واجباتھ إلى واحدة أو أكثر من المؤسسات  .تعتبر إدارة الصندوق مسؤولیة مدیر الصندوق
 .المالیة داخل المملكة العربیة السعودیة أو خارجھا

 
دیسمبر    ۲۰حیث تمت الموافقة على شروط وأحكام الصندوق من قبل البنك المركزي السعودي (ساما). في    ۱۹۹۹  مایو  ۲٤بدأ الصندوق عملیاتھ في  

  ۲۰ھـ (الموافق في  ۱٤۲۹ذو الحجة    ۱۲، تمت الموافقة على شروط وأحكام الصندوق من قبل ھیئة السوق المالیة من خالل خطابھا المؤرخ في  ۲۰۰۸
 ). ۲۰۰۸دیسمبر 

 
 اللوائح النظامیة  .۲
 
) م۲۰۰٦دیسمبر    ۲٤(الموافق    ھـ  ۱٤۲۷ة  ذو الحج  3ضع الصندوق لالئحة صنادیق االستثمار ("الالئحة") الصادرة عن ھیئة السوق المالیة بتاریخ  یخ 

االستثماریة في المملكة  )، والتي تنص على المتطلبات التي یتعین على جمیع الصنادیق  ۲۰۲۱  فبرایر  ۲٤(الموافق    ۱٤٤۲  رجب  ۱۲والذي تم تعدیلھ في  
 العربیة السعودیة إتباعھا. 

 
 أسس اإلعداد   .۳
 

 بیان االلتزام    ۳-۱
 

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

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

 
 القیاس  أسس   ۲- ۳
 
االستثمارات    المالیة األولیة الموجزة تم إعدادھا على أساس مبدأ التكلفة التاریخیة، كما تم تعدیلھا. باستخدام أساس االستحقاق المحاسبي باستثناء  معلوماتال

العادلة. التي یتم قیاسھا بالقیمة  الربح أو الخسارة  العادلة من خالل  الموجودات والمطلوبات في    المدرجة بالقیمة    االولیة المركز المالي    مة قائیتم عرض 
 بترتیب السیولة. الموجزة

 
 لعملة الوظیفیة وعملة العرض ا ۳-۳
  

 معلوماتال   ھذه   عرض   یتم ").  الوظیفیة   العملة ("   الصندوق   فیھا   یعمل   التي   الرئیسیة   العملة   باستخدام   الموجزة   األولیة   المالیة   علومات الم   في   المدرجة   البنود   قیاس   یتم 
  . بالصندوق  الخاصة  العرض   وعملة   الوظیفیة   العملة   وھي  السعودي  بالریال   المالیة األولیة الموجزة 

 
   واألرصدة المعامالت 

 
 والمطلوبات   الموجودات   تحویل  یتم .  ت لمعامالا  یخ رتا  في   دة لسائ ا  رف لصا  ر سعا أ   دام باستخ  السعودي   الریال  لی إ ألجنبیة ا  ت بالعمال  ت لمعامال ا  ل ی وتح  م یت 

الصرف السائدة  في تاریخ قائمة المركز المالي األولیة. یتم تضمین أرباح وخسائر صرف   الصرف  أسعار  باستخدام  السعودي  الریال  إلى  األجنبیة   بالعمالت 
التحویل في القائمة األولیة الموجزة للدخل الشامل.الناتجة عن  إن وجدت   ، العمالت األجنبیة
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۲۰۲۲یونیو   ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في    
 السعودي مالم یذكر خالف ذلك)  ل (جمیع المبالغ بالریا 

 

۷ 
 

 أسس اإلعداد (تتمة)   .۳

 األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة   ٤-۳

  اریف اإلیرادات والمصالقیام باستخدام أحكام وتقدیرات وافتراضات من شأنھا أن تؤثر على مبالغ  دارة  من اإل المالیة األولیة الموجزةمعلومات  الیتطلب إعداد  
واإلفصاحات المرفقة واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة. قد یؤدي عدم التأكد من ھذه االفتراضات والتقدیرات إلى نتائج تتطلب   والموجودات والمطلوبات

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

یم الدفتریة  ال توجد تقدیرات أو أحكام جوھریة متضمنة في إعداد المعلومات المالیة التي قد تنطوي على مخاطر كبیرة للتسبب في تعدیل جوھري على الق 
دوق افتراضاتھ وتقدیراتھ على المعاییر المتاحة عندما تم إعداد المعلومات المالیة  لألصول وااللتزامات خالل الفترة المحاسبیة التالیة، وقد بنى الصن 

رج سیطرة  المرحلیة المكثفة. ومع ذلك، قد تتغیر الظروف واالفتراضات الحالیة حول التطورات المستقبلیة بسبب تغیرات السوق أو الظروف الناشئة خا
 ندما تحدث. الصندوق. تنعكس ھذه التغییرات في االفتراضات ع

 االستمراریة 

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

 .على أساس مبدأ االستمراریة المالیة األولیة الموجزة معلوماتالتم إعداد ھذه 

 
 السیاسات المحاسبیة المھمة   .٤
 

المالیة السنویة   قوائممع تلك المستخدمة والمفصح عنھا في ال األولیة الموجزة المالیةمعلومات  تتوافق السیاسات المحاسبیة المستخدمة في إعداد ھذه ال
، ولكن لیس لھا تأثیر على ۲۰۲۲. ھناك معاییر وتعدیالت وتفسیرات جدیدة تنطبق ألول مرة في عام ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للصندوق للسنة المنتھیة في 

 .المالیة األولیة الموجزة للصندوق معلوماتال
 

  األولیة الموجزة المالیة علوماتھناك العدید من التعدیالت والتفسیرات األخرى التي تم إصدارھا ولكنھا لم تصبح ساریة المفعول حتى تاریخ إصدار الم
لیة الموجزة للصندوق. یعتزم الصندوق اعتماد تلك التعدیالت  المالیة األو معلوماتإدارة الصندوق أن ذلك لن یكون لھ تأثیر كبیر على ال ترىللصندوق. و

 . والتفسیرات، إن طبقت
 
 

 المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة المعتمدة من قبل الصندوق 
 

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

 
"المخصصات والمطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة" التكالیف التي تدرجھا    -   ۳۷تحدد التعدیالت على معیار المحاسبیة الدولي رقم   -

 إذا كان العقد مسبباً للخسارة. الشركة عند تقییم ما 
 

الدولي رقم   - "ممتلكات ومصنع ومعدات" الشركة من أن تقتطع من تكلفة الممتلكات والمصنع    -  ۱٦تحظر التعدیالت على معیار المحاسبة 
منھ. بدالً من ذلك، سوف تقوم   والمعدات المبالغ المستلمة من بیع البنود المنتجة أثناء قیام الشركة بإعداد األصل لالستخدام على الوجھ المقصود

 الشركة بإثبات متحصالت البیع ھذه والتكلفة ذات العالقة في قائمة الدخل. 
 

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

 
، "تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي للمرة األولى"،  ۱تُدخل التحسینات السنویة تعدیالت طفیفة على المعیار الدولي للتقریر المالي رقم   -

، "الزراعة" واألمثلة التوضیحیة المصاحبة للمعیار  ٤۱عیار المحاسبة الدولي رقم  ، "األدوات المالیة"، وم۹والمعیار الدولي للتقریر المالي رقم  
، "عقود اإلیجار". ۱٦الدولي للتقریر المالي رقم 
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۸ 
 

 (تتمة) السیاسات المحاسبیة المھمة  .٤
 

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

 
 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
 

 ۱الدولي رقم تعدیالت على معیار المحاسبة 
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 
 

مؤجلة متعلقة بالموجودات والمطلوبات ضریبة 
 الناشئة من معاملة واحدة 

 ۲۰۲۳ینایر  ۱
 

 
 األخرى اریفتعاب اإلدارة والحفظ والمص أ .٥
 

٪ من صافي قیمة موجودات الصندوق. ویسترد مدیر الصندوق من   ۰٫٥۰في كل یوم تقییم، یقوم مدیر الصندوق بتحمیل الصندوق أتعاب إدارة بنسبة  
اوز في الصندوق أي مصاریف یتكبدھا نیابة عن الصندوق مثل أتعاب المراجعة واألتعاب القانونیة وأي رسوم أخرى مماثلة. ولیس من المتوقع أن تتج

 .٪ من صافي قیمة موجودات الصندوق ۰٫۲مجموعھا نسبة 
ً   ٪۰٫۰۰٥یتقاضى مدیر الصندوق من الصندوق رسوم حفظ بنسبة    ي ذلك، وعلى أساس یوموباإلضافة إلى   و     من صافي قیمة موجودات الصندوقسنویًا

  دوالر امریكي في كل عملیة. ۸
 

 النقد وما یماثلھ  .٦
 

 إیضاح  
 كما في 

 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ 
 (غیر مراجعة) 

 كما في 
۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱   

 (مراجعة)
۱۲، ۱-٦ نقد في حسابات استثماریة    ۲۳۱٬٤۷۲٬۰۳۱ ۹۳۳٬۳٥۰٬۷٥۹ 

 ۳٬۰۱٤٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱٬٥۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ودائع ألجل بفترات استحقاق لمدة ثالثة أشھر أو أقل من تاریخ االقتناء 
 ۳٬۹٤۷٬۳٥۰٬۷٥۹ ۱٬۸۲۱٬٤۷۲٬۰۳۱  النقدیة  التدفقات قائمة في النقد وما یماثلھ

 
رصید المحتفظ بھ لدى أمین الحفظ  یتكون النقد في حسابات استثماریة من حساب استثماري لدى مدیر الصندوق وحساب استثماري لدى أمین الحفظ.   ۱-٦

شتراك ستخدم لقبول االالریاض المالیة والذي یاستثماري لدى حساب في  النقد یتم االحتفاظ العربیة السعودیة. س بي سي إتش  إ مع استثماري تحت حساب 
 واالسترداد. ال یحقق الصندوق ربحا من ھذا الحساب االستثماري. 

 بالتكلفة المطفأة  مدرجة  استثمارات .۷
 

 یستثمر الصندوق بشكل أساسي في ودائع وصكوك المرابحة. تتلخص المحفظة االستثماریة المحتفظ بھا بالتكلفة المطفأة على النحو التالي: 
 

 كما في
۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱  

 (مراجعة)

 كما في 
۲۰۲۲یونیو  ۳۰  

 (غیر مراجعة) 
  ایضاح 

 استثمارات في عقود المرابحة   ۱۳٬٤۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۲٬۰۸۳٬۲٦٤٬٤٥۱
٥٬۸۸۹٬٥۸۲٬۷٦۹ ۷٬۱۰۱٬٤٥۹٬۷٦٤ ۷-۱  استثمارات في صكوك  

۲۷٬۹۷۲٬۸٤۷٬۲۲۰ ۲۰٬٥۷۱٬٤٥۹٬۷٦٤   
    

۸۹٬۳۰۷٬۱۲٥ ۱٦۷٬٥۱۹٬۹٤٤ ۷-۲  دخل عموالت خاصة مستحقة  
۱۳٬۸۳٦٬٥۹٤٬۲۳۸ ۲۰٬۷۳۸٬۹۷۹٬۷۰۸   
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۹ 
 

 (تتمة)  بالتكلفة المطفأة مدرجة  استثمارات .۷
 

.حمل االستثمارات في الصكوك معدل عمولة متغیرت   ۷-۱  
 

٪ سنویًا ۰٫٤۸: ۲۰۲۱٪ سنویًا (۸٫۸٦٪ سنویًا إلى ۱٫۱۷تراوح معدل دخل العموالت الخاصة لالستثمارات المذكورة أعاله بالتكلفة المطفأة من ی   ۷-۲
. ٪ سنویًا)٦٫۷إلى   

 
 بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  مدرجةاستثمارات    .۸
 

في الربح أو  یستثمر الصندوق أیًضا في الصنادیق المشتركة المفتوحة التي یدیرھا مدیر الصندوق. تتلخص محفظة االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة  
 الخسارة على النحو التالي: 

 

 
 معامالت الوحدات  .۹
 

 :السنة /للفترة  بمعامالت الوحدات  ا فیما یلي ملخصً 
 

 
 كما في

۲۲۰۲یونیو    ۳۰  
 (غیر مراجعة)

 
 كما في

۱۲۲۰دیسمبر    ۳۱    
 (مراجعة)

 الوحدات) (عدد  
    

 ۸٬۳۱۷٬۳۰۷٫۷٥  ۱۷٬۷٤۹٬۲۳۹٫۰٦ عدد الوحدات في بدایة الفترة / السنة 
    

 ۱۹٬۸٤۹٬۱٥۱٫٤۸  ۸٬۰٥۲٬۲۰۹٫۳٦ السنة  /خالل الفترة  الوحدات المصدرة
) ۱۲٬٦۱٥٬۷۷۱٫٦۳( السنة  /خالل الفترة  الوحدات المستردة   )۱۰٬٤۱۷٬۲۲۰٫۱۷ (  

) ٤٬٥٦۳٬٥٦۲٫۲۷( صافي التغیر في الوحدات    )۹٬٤۳۱٬۹۳۱٫۳۱(  
    

 ۱۷٬۷٤۹٬۲۳۹٫۰٦  ۱۳٬۱۸٥٬٦۷٦٫۷۹ عدد الوحدات في نھایة الفترة / السنة 
 

 ة أو الخسار بالقیمة العادلة من خالل الربح  مدرجة من استثمارات ربحصافي ال .۱۰
 

 شھر المنتھیة في أ لفترة الستة  
 ۲۰۲۱ یونیو ۳۰  ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ 

أو  بالقیمة العادلة من خالل الربح  ستثمارات مدرجةالمحقق من بیع ا الربح غیر 
 ٤٬۳۹٦٬٤٦۷  ۲٥٬۰٤۰۷۷۸ الخسارة 

 -  ٤٬٥٦۷٬۸۹۲ أو الخسارة بالقیمة العادلة من خالل الربح  ستثمارات مدرجةالربح المحقق من بیع ا
 ۲۹٬٦۰۸٬٦۷۰  ٤٬۳۹٦٬٤٦۷ 

 كما في 
۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱   

 كما في  
۲۰۲۲یونیو  ۳۰   

  (غیر مراجعة)  (مراجعة)
 صندوق الریاض للمتاجرة المتنوع بالدوالر ۱٬۸۷۷٬٦۹۲٬۸۹٤ ۲۷۹٬۰٥٥٬۳۳۲
 صندوق الریاض للتمویل  ۲۳۸٬٤٥۹٬۲۳٦ ۱٥۱٬٥٥۹٬۲٥۰
 للصكوك صندوق الریاض  ۱٥۱٬۰۰۳٬۳٥۰ ۹۲۸٬۹٤۰٬۲٦٤

 اجمالي القیمة السوقیة  ۲٬۲٦۷٬۱٥٥٬٤۸۰ ۱٬۳٥۹٬٥٥٤٬۸٤٦
 اجمالي التكلفة  ۲٬۲٤۲٬۱۱۷٬۸۸۱ ۱٬۳٥۰٬٦۰۱٬۰۷۰
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۲۰۲۲یونیو   ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في    
 السعودي مالم یذكر خالف ذلك)  ل (جمیع المبالغ بالریا 

 

۱۰ 
 

 أخرى اریفمص .۱۱

 

   شھر المنتھیة في أ لفترة الستة 

۱۲۰۲ یونیو ۳۰    ۲۰۲۲یونیو  ۳۰  
 مصروف ضریبة القیمة المضافة   ۹٬٤۹۱٬۳٤۹  ٦٬٥٦۸٬۳۳۹

 خرىأ   ۸۲٦٬۲۳۳  ۱۸٬۸۲٥
٦٬٥۸۷٬۱٦٤  ۱۰٬۳۱۷٬٥۸۲   

 
 العالقة  وياألطراف ذ  واألرصدة معلمعامالت ا .۱۲

 
في شركة الریاض المالیة) وصنادیق أخرى   مساھمالعالقة للصندوق في الریاض المالیة (مدیر الصندوق)، وبنك الریاض (باعتباره وي تتمثل األطراف ذ

 ومجلس اإلدارة.  یدیرھا مدیر الصندوق
 

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

 
 كما یلي:  العالقة بخالف تلك التي تم اإلفصاح عنھا في أماكن أخرى في البیانات المالیة ھي  ويتفاصیل المعامالت واألرصدة مع األطراف ذ

 المستحقة.  اریفتحت بند المص الموجزةقائمة المركز المالي األولي العالقة تم ادراجھا في  وي* ضریبة القیمة المضافة المستحقة في األطراف ذ

 

 االدوات المالیة حسب الفئة  .۱۳
 

القیمة العادلة من خالل   التكلفة المطفأة  (غیر مراجعة) ۲۰۲۲ یونیو ۳۰
الخسارة  وأالربح   

   قائمة المركز المالي األولي الموجزة الموجودات كما في 
   

 - ۲۳۱٬٤۷۲٬۰۳۱ نقد وما یماثلھ 
 - ۲۰٬۷۳۸٬۹۷۹٬۷۰۸ بالتكلفة المطفأة  مدرجة استثمارات

الخسارة  وأبالقیمة العادلة من خالل الربح  مدرجة استثمارات  - ۲٬۲٦۷٬۱٥٥٬٤۸۰ 
 - ۲٬۱۷۲٬۲۲۲ توزیعات ارباح مستحقة القبض 

 ۲٬۲٦۷٬۱٥٥٬٤۸۰ ۲۰٬۹۷۲٬٦۲۳٬۹٦۱ اإلجمالي 

الطرف ذو  
 العالقة 

 العالقة 
 

 طبیعة المعامالت 
 

قیمة المعامالت خالل الفترة الستة أشھر 
 الرصید الختامي مدین/ (دائن)  المنتھیة في 

 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰
 

 ۲۰۲۱یونیو  ۳۰
 

 كما في 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰

 (غیر مراجعة) 

 كما في  
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 (مراجعة)

       

 بنك الریاض 
مساھم في ال

 مدیر الصندوق 
استثمارات مدرجة 

 ۱۸٬۸٦٤٬۰۲۱ ٥٤۰٬۰۰۰٬۰۰۰ -  - بالتكلفة المطفأة 
 ۲۰٤٬۰٥٤ ۱٬۱۳۲٬٥٤۲ ۸۲۸٬۹۹۰ ۱٬۱۳۲٬٥٤۲ عموالت خاصة دخل   

الریاض  
 المالیة 

مدیر 
 ) ۱۲٬۱۱٦٬۲٤٤( ) ٥٦۹٬۰۰۳( ) ٤۳٬۷۷۹٬۱٤۷( ) ٦۲٬٦۳۹٬۳۷۱( أتعاب إدارة الصندوق  الصندوق 

 
ضریبة القیمة   

 ) ۱٬۸۱۷٬٤۳۷( ) ۱۳۱٬۰٦٤( ) ٦٬٥٦٦٬۸۷۲( ) ۹٬٤۹۱٬۳٤۹( المضافة المستحقة* 

 
 

 ۹۳۳٬۳٥۰٬۷٥۹ ۲۲۷٬۹۱٦٬۷۲۹ -  -  حساب استثماري 



 متاجرة المتنوع بالریالصندوق الریاض لل 
  صندوق استثماري مفتوح 

 )المدار من قبل شركة الریاض المالیة ( 
المالیة األولیة الموجزة (غیر مراجعة)  معلوماتإیضاحات حول ال   

۲۰۲۲یونیو   ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في    
 السعودي مالم یذكر خالف ذلك)  ل (جمیع المبالغ بالریا 

 

۱۱ 
 

 (تتمة)  االدوات المالیة حسب الفئة .۱۳
 

القیمة العادلة من خالل   التكلفة المطفأة  (مراجعة)  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱كما في 
الخسارة  وأالربح   

    قائمة المركز المالي األولي الموجزةالموجودات كما في 
   

 - ۹۳۳٬۳٥۰٬۷٥۹ نقد وما یماثلھ 
 - ۲۸٬۱٦٥٬٥۷۱٬٥٥۲ بالتكلفة المطفأة  مدرجة استثمارات
 ۱٬۳٥۹٬٥٥٤٬۸٤٦ - الخسارة  وأبالقیمة العادلة من خالل الربح  مدرجة استثمارات

 - ۱۱٬٥۰۰٬٤٥٦ توزیعات أرباح مستحقة 
 ۱٬۳٥۹٬٥٥٤٬۸٤٦ ۲۹٬۱۱۰٬٤۲۲٬۷٦۷ اإلجمالي 

 المطفأة.  بالتكلفةمطلوبات مالیة یتم قیاسھا ك  )مراجعة( ۲۰۲۱یسمبر د  ۳۱عة) ر مراجیغ( ۲۰۲۲یونیو  ۳۰تم تصنیف كافة المطلوبات المالیة كما في

 

 إدارة المخاطر المالیة  .۱٤

 تقدیر القیمة العادلة 

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

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

 یحتوي التسلسل الھرمي للقیمة العادلة على المستویات التالیة: 
لنة (غیر معدلة) في أسواق نشطة للموجودات أو المطلوبات المشابھة التي تستطیع المنشأة الوصول  مدخالت المستوى األول ھي أسعار مع •

 إلیھا بتاریخ القیاس.
مدخالت المستوى الثاني ھي مدخالت أخرى غیر األسعار المدرجة المعلنة في المستوى األول، والتي یمكن رصدھا لألصل أو االلتزام بشكل   •

 مباشر أو غیر مباشر.

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

 .الثانيالمستوى  المدرجة بالتكلفة المطفأة، بالقیمة العادلة موجوداتیصنف الصندوق جمیع أصولھ المالیة باستثناء ال

الجدول التالي معلومات حول كیفیة تحدید القیم العادلة لھذه  قدم  یر. ییتم قیاس الموجودات المالیة المذكورة أعاله بالقیمة العادلة في نھایة كل فترة تقر
 المالیة:  موجوداتال

عالقة وحساسیة المدخالت  
غیر القابلة للرصد بالقیمة  

 العادلة 

المدخالت الھامة غیر  
 القابلة للرصد 

التقییم  أسالیب/  أسلوب
 المالیة المطلوبات  /المالیة  موجوداتال والمدخالت الرئیسیة 

 الربح والخسارة  مدرجة بالقیمة العادلة من خالل اتستثمارا موجودات قیمة صافي ال ال ینطبق  ال ینطبق 

على تحدید صافي قیمة الموجودات لكل وحدة في الصندوق التي تستند إلى   الثانيتشتمل تقنیة التقییم لحساب القیمة العادلة لالستثمارات تحت المستوى 
 . بیانات السوق التي یمكن مالحظتھا

(مراجعة) كمطلوبات مالیة مقاسة بالتكلفة المطفأة.  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱(غیر مراجعة) و  ۲۰۲۲یونیو  ۳۰تم تصنیف جمیع المطلوبات المالیة كما في 
 . الثالثباتھ المالیة التي یتم قیاسھا بالتكلفة المطفأة بالقیمة العادلة عند المستوى یصنف الصندوق موجوداتھ ومطلو

 
 

 األحداث الالحقة  .۱٥

المالیة    لمعلوماتالمالیة األولیة الموجزة، لم تكن ھناك أحداث الحقة ھامة تتطلب اإلفصاح أو التعدیل في ھذه ا  معلوماتفي تاریخ الموافقة على ھذه ال
 . األولیة الموجزة
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  صندوق استثماري مفتوح 

 )المدار من قبل شركة الریاض المالیة ( 
المالیة األولیة الموجزة (غیر مراجعة)  معلوماتإیضاحات حول ال   

۲۰۲۲یونیو   ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في    
 السعودي مالم یذكر خالف ذلك)  ل (جمیع المبالغ بالریا 

 

۱۲ 
 

 خر یوم تقییم  آ .۱٦

 . ۲۰۲۲یونیو   ۳۰ كان آخر یوم تقییم للسنة ھو

 
 األولیة الموجزة المالیة معلومات اعتماد ال .۱۷

 . ھـ)۱٤٤٤محرم  ۱۲( ۲۰۲۲غسطس أ ۱۰ المالیة األولیة الموجزة من قبل مجلس إدارة الصندوق في معلوماتتمت الموافقة على ھذه ال
 
 


