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 صندوق الرياض لألسهم السعودية المتوافق مع الشريعة 
 مفتوح   استثماري   صندوق 

 (المالية   الرياض مدار من قبل شركة  ) 
 ( مراجعة )غير    الموجزة ولية  ال   المالية   المعلومات 

 2022يونيو    30المنتهية في    شهر أ فترة الستة  ل 
 لحاملي الوحداتمع تقرير فحص المراجع المستقل  

 



 الشريعةصندوق الرياض لألسهم السعودية المتوافقة مع  
 صندوق استثماري مفتوح

 )مدار من قبل الرياض المالية(
 الولية الموجزة )غير مراجعة(   المالية المعلومات

 2022يونيو  30المنتهية في   الستة أشهر  لفترة

 
 ة الصفح الفهرس 

 1 المراجع المستقل تقرير حول فحص 

 2 قائمة المركز المالي األولية الموجزة

 3 األولية الموجزة  قائمة الدخل الشامل

 4 العائدة لحاملي الوحدات  األولية الموجزة قائمة التغيرات في حقوق الملكية 

 5 قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة

 12-6 اإليضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 
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 المالية الولية الموجزة  معلوماتتقرير حول فحص ال

 إلى السادة حاملي الوحدات ومدير صندوق  

 الرياض لألسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة صندوق 

 

 مقدمة 

  30لقد فحصنا قائمة المركز المالي األولية الموجزة المرفقة لصندوق الرياض لألسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة )"الصندوق"( كما في  

ات  والتدفق  العائدة إلى حاملي الوحداتحقوق الملكية  والقوائم األولية ذات الصلة للدخل الشامل، والتغيرات في قائمة التغيرات في    2022يونيو  

ات  النقدية لفترة الستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ واإليضاحات التفسيرية األخرى. إن مدير الصندوق مسؤول عن إعداد وعرض هذه المعلوم

ن مسؤوليتنا  المعتمد في المملكة العربية السعودية. إ"التقرير المالي األولي"،    -  34المالية األولية الموجزة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  

 هي إبداء استنتاج حول هذه المعلومات المالية األولية الموجزة استناًدا إلى فحصنا. 

 

 نطاق الفحص 

فحص المعلومات المالية األولية المنفذ من قبل المراجع المستقل  ، "2410لقد قمنا بإجراء فحصنا وفقاً للمعيار الدولي الرتباطات الفحص رقم 

الللمنشأة في  المعتمد  لألشخاص  "،  أساسي  بشكل  استفسارات،  توجيه  من  األولية  المالية  المعلومات  فحص  يتكون  السعودية.  العربية  مملكة 

المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات فحص أخرى. ويعد الفحص أقل نطاقاً بشكل كبير من عملية  

 ً لمعايير المراجعة الدولية، المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وعليه فإنها ال تمكننا من الحصول على تأكيد    المراجعة التي يتم القيام بها وفقا

 بأننا سنكون على علم بجميع األمور الهامة التي يمكن تحديدها خالل عملية المراجعة، وبالتالي فإننا ال نبدي رأي مراجعة.

 

 االستنتاج 

لفت انتباهنا أي شيء يجعلنا نعتقد بأن المعلومات المالية األولية الموجزة المرفقة لم يتم إعدادها، من جميع النواحي  استناداً إلى فحصنا، لم ي 

 المعتمد في المملكة العربية السعودية.  34الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

 

 

 برايس وترهاوس كوبرز

 

 

 

_____________ 

  محارببدر إبراهيم بن 

 471ترخيص رقم 

 

 2022أغسطس    15  

 ( هـ 1444  محرم  17)

   
 

 



 صندوق الرياض لألسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة
 صندوق استثماري مفتوح 

 ) مدار من قبل شركة الرياض المالية(

2 

 

 الموجزة   الولية ركز الماليقائمة الم
 ( ما لم يذكر غير ذلك )جميع المبالغ باللاير السعودي

 
 

 إيضاح 

 كما في 
 2022يونيو  30

 )غير مراجعة(

 كما في
 2021ديسمبر  31

 )مراجعة(

    

    الموجودات 

 34٫391٫672 56,702,729 6 النقد وما يماثله 

 876٫895٫945 744,971,334 7 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 - 87,394  مدينة رباح أتوزيعات 

 911٫287٫617 801,761,457  إجمالي الموجودات 

    

    المطلوبات 

 4٫021٫316 186,184 11 أتعاب إدارة مستحقة 

 718٫760 139,260  مصاريف مستحقة 

 726,048 -  استردادات مستحقة الدفع 

 5٫466٫124 325,408  إجمالي المطلوبات 

 905٫821٫493 801,436,049  العائدة لحاملي الوحدات  حقوق الملكية 

    

 70٫557٫011.05 58,621,848.53 8 الوحدات مصدرة )بالعدد( 

 12.84 13.67  حقوق الملكية العائدة للوحدة 

      
 تعتبر جزء ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية األولية الموجزة.  15إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 



 صندوق الرياض لألسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة
 صندوق استثماري مفتوح 

 ) مدار من قبل شركة الرياض المالية(
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 )غير مراجعة(   الموجزة قائمة الدخل الشامل الولية

 لفترة الستة أشهر المنتهية 
 ( ما لم يذكر غير ذلك )جميع المبالغ باللاير السعودي

 
 

 2021يونيو 30  2022يونيو 30 إيضاح  

    
    دخل استثمارات 

 من االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة   الربحصافي 
 9 من خالل الربح أو الخسارة     

75,606,983 260,337,144 

 16,318,241 9,784,447  توزيعات أرباح  دخل 

  85,391,430 276,655,385 

    المصاريف 
    

 ( 9,027,626) ( 8,277,309) 11 أتعاب ادارة الصندوق 
 ( 1,390,180) ( 1,517,995) 10 مصاريف اخرى  

  (9,795,304 ) (10,417,806 ) 

    

 266,237,579 75,596,126  للفترة الدخل صافي  
    

 - -  للفترة  الدخل الشامل اآلخر
    

 266,237,579 75,596,126  للفترة  إجمالي الدخل الشامل

 
 الموجزة. المالية األولية  المعلوماتتعتبر جزء ال يتجزأ من هذه  15إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 



 صندوق الرياض لألسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة 
 صندوق استثماري مفتوح

   ) مدار من قبل شركة الرياض المالية(
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 )غير مراجعة( ة لحاملي الوحدات العائدالولية الموجزة  حقوق الملكيةقائمة التغيرات في صافي 
 لفترة الستة أشهر المنتهية 

 ( ما لم يذكر غير ذلك يباللاير السعود )جميع المبالغ 

 
 2021يونيو 30 2022يونيو 30 

   

 1,058,748,478 905,821,493 في بداية الفترةحقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات  

   

 266,237,579 75,596,126 الشامل للفترة  إجمالي الدخل

   

   الوحدات: اشتراكات واستردادات من معامالت 

 30,655,964 51,380,558 الوحدات المصدرة

 ( 523,111,651) ( 231,362,128) الوحدات المستردة

 ( 492,455,687) ( 179,981,570) صافي التغير من معامالت الوحدات 

   

 832,530,370 801,436,049 حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الوحدات في نهاية الفترة

 
 الموجزة. المالية األولية  المعلوماتتعتبر جزء ال يتجزأ من هذه  15إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 



 الرياض لألسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة صندوق  
 صندوق استثماري مفتوح

  )مدار من قبل شركة الرياض المالية(
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 )غير مراجعة(   الموجزة الولية التدفقات النقدية قائمة 
 لفترة الستة أشهر المنتهية 

 )جميع المبالغ باللاير السعودي( 

 

 

 لموجزة. المالية األولية االمعلومات تعتبر جزء ال يتجزأ من هذه  15إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 

  

 

  
 
 2021يونيو  30 2022يونيو  30 إيضاح  

    

    التدفقات النقدية من النشطة التشغيلية 

 266,237,579 75,596,126  للفترة الدخل  صافي 

    التعديالت على: 

االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل  غير محقق من الربح 
 9 الربح أو الخسارة 

(8,746,195 ) (170,575,680 ) 

  66,849,931 95,661,899 

    صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية: 

 400,587,814 140,670,806  االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 - ( 87,394)  رباح مستحقة الدفع  أتوزيعات 

 ( 509,451) ( 3,835,168)  مستحقة  أتعاب إدارة الصندوق

 ( 83,508) ( 579,500)  مستحقة  اريفمص

 495,656,754 203,018,675  صافي النقد الناتج من النشطة التشغيلية 

    

    التمويلية:التدفقات النقدية من النشطة 

 30,655,964 51,380,558  المتحصالت من إصدار الوحدات  

 ( 523,111,651) ( 232,088,176)  المدفوعات من استردادات من الوحدات 

 ( 492,455,687) ( 180,707,618)  صافي النقد المستخدم في النشطة التمويلية 

    

 3,201,067 22,311,057  النقد وما يماثله صافي التغير في 

    

 2,836,743 34,391,672  في بداية الفترة   النقد وما يماثله

    

 6,037,810 56,702,729  نهاية الفترة  في  النقد وما يماثله



 السعودية المتوافقة مع الشريعةصندوق الرياض لألسهم  
 صندوق استثماري مفتوح

 )مدار من قبل شركة الرياض المالية(
 غير مراجعة((إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 

 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  
 باللاير السعودي مالم يذكر خالف ذلك(  المبالغ)جميع 

 

6 

 الصندوق وأنشطته  .1
 

االتفاق بين الرياض   أسهم محلية مدار بموجب  المتوافقة مع الشريعة )"الصندوق"( هو صندوق  الرياض لألسهم السعودية  المالية  صندوق 
)"مدير الصندوق"( والمستثمرين بالصندوق )"حاملي الوحدات"(.إن هدف الصندوق هو تحقيق نمو لرأس المال من خالل االستثمار في أسهم  

 . للرياض المالية  الشركات السعودية المساهمة في إطار المعايير المعتمدة من الهيئة الشرعية
 

صندوق على أساس أنه وحدة محاسبية مستقلة وبناءاً على ذلك ،يقوم مدير الصندوق بإعداد  كل  يتعامل مدير الصندوق مع حاملي الوحدات في  
 قوائم مالية منفصلة للصندوق. 

 
بموجب اتفاقية الصندوق، يجوز لمدير الصندوق تفويض أو إسناد واجباته إلى  الصندوق. وبالتالي  تعتبر إدارة الصندوق من مسؤولية مدير  

 المؤسسات المالية داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.واحدة أو أكثر من 
 

 20حيث تمت الموافقة على شروط وأحكام الصندوق من قبل البنك المركزي السعودي )ساما(. في  1996نوفمبر   21بدأ الصندوق أنشطته في 
 1429ذو الحجة   12ن خالل كتابها خطابهم في تاريخ  م  ، تمت الموافقة على شروط وأحكام الصندوق من قبل هيئة أسواق المال   2008ديسمبر  

 (.2008ديسمبر    20هـ )الموافق  
 
 اللوائح النظامية  .2

 

ديسمبر    24هـ )الموافق  1427ذو الحجة    3يخضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار )"الالئحة"( الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ  

والتي تنص على المتطلبات التي يتعين على جميع الصناديق  م(، 2021فبراير  24هـ )الموافق 1442رجب   12في ( والذي تم تعديله 2006

 المملكة العربية السعودية إتباعها.   االستثمارية في

 أسس اإلعداد  .3

 بيان االلتزام  3-1

التقارير المالية األولية المعتمدة في المملكة    -  34أعدت هذه المعلومات المالية األولية الموجزة للصندوق طبقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  

الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وينبغي قراءتها جنبًا إلى جنب مع آخر  العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى  

بالضرورة    2022يونيو    30. وال تشير نتائج فترة الستة أشهر المنتهية في  2021ديسمبر    31قوائم مالية سنوية للصندوق للسنة المنتهية في  

 .2022ديسمبر  31ي إلى النتائج المتوقعة للسنة المالية المنتهية ف

 لقياس أسس ا 3-2

  المالية األولية الموجزة تم إعدادها على أساس مبدأ التكلفة التاريخية، كما تم تعديلها. باستخدام أساس االستحقاق المحاسبي باستثناء   معلوماتال

مة يتم عرض الموجودات والمطلوبات في قائ   االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة التي يتم قياسها بالقيمة العادلة.

 المركز المالي األولية حسب ترتيب السيولة.

 الوظيفية وعملة العرض    العملة  3-3

المالية األولية الموجزة باستخدام العملة الرئيسية التي يعمل فيها الصندوق )"العملة الوظيفية"(. يتم عرض علومات  يتم قياس البنود المدرجة في الم 

  ق. وهي العملة الوظيفية وعملة العرض الخاصة بالصندو  باللاير السعودي األولية الموجزة المالية معلومات  هذه ال 

 المعامالت واألرصدة  

إلی األجنبية  بالعمالت  المعامالت  تحويل  السعودي يتم  الموجودات  اللاير  تحويل  يتم  المعامالت.  تاريخ  في  السائدة  الصرف  أسعار  باستخدام 

السائدة  في تاريخ قائمة المركز المالي األولية. يتم تضمين أرباح   األجنبية إلى اللاير السعودي باستخدام أسعار الصرفوالمطلوبات بالعمالت  

 وخسائر صرف العمالت األجنبية، إن وجدت الناتجة عن التحويل في القائمة األولية الموجزة للدخل الشامل.

  



 السعودية المتوافقة مع الشريعةصندوق الرياض لألسهم  
 صندوق استثماري مفتوح

 )مدار من قبل شركة الرياض المالية(
 غير مراجعة((إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة 

 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  
 باللاير السعودي مالم يذكر خالف ذلك(  المبالغ)جميع 
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 أسس اإلعداد )تتمة(  -3

 الحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية   3-4

االدارة القيام باستخدام أحكام وتقديرات وافتراضات من شأنها أن تؤثر على مبالغ الموجودات    الموجزة منيتطلب إعداد المعلومات المالية األولية  
قد يؤدي عدم التأكد من هذه االفتراضات والتقديرات    وإالفصاحات المرفقة واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة.   اريف والمطلوبات والدخل والمص

 على نتائج تتطلب تعديالت جوهرية للقيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي تؤثر في الفترات المستقبلية. 

ي تعديل جوهري على  ال توجد تقديرات أو أحكام جوهرية متضمنة في إعداد القوائم المالية، والتي قد تنطوي على مخاطر كبيرة للتسبب ف 
عند  القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل الفترة المحاسبية التالية. اعتمد الصندوق في افتراضاته وتقديراته على المؤشرات المتاحة 

أ نتيجة لتغيرات السوق أو  إعداد المعلومات المالية األولية الموجزة. إن الحاالت واإلفتراضات الحالية قابلة للتطوير مستقبال حيث إنها قد تطر
 الحاالت الناتجة خارج سيطرة الصندوق. مثل هذه التغيرات تنعكس على االفتراضات عندما تحدث.  

 االستمرارية 

العمل  قام مدير الصندوق بإجراء تقييم لقدرة الصندوق على االستمرار كمنشأة عاملة وهي مقتنعة بأن الصندوق لديه الموارد الالزمة الستمرار  
في المستقبل. وعالوة على ذلك، ال تدرك اإلدارة وجود أي شكوك جوهرية قد تلقي بظالل من الشك على قدرة الصندوق على االستمرار  

 المالية على أساس مبدأ االستمرارية. معلوماتكمنشأة عاملة. لذلك، تم إعداد هذه ال

 

 السياسات المحاسبية المهمة  -4

 
مع تلك المستخدمة والمفصح عنها في القوائم المالية    األولية الموجزة  المالية   معلوماتالمحاسبية المستخدمة في إعداد هذه التتوافق السياسات  

، ولكن    2022. هناك معايير وتعديالت وتفسيرات جديدة تنطبق ألول مرة في عام  2021ديسمبر    31السنوية للصندوق للسنة المنتهية في  

 المالية األولية الموجزة للصندوق.  معلوماتليس لها تأثير على ال

األولية   المالية علوماتهناك العديد من التعديالت والتفسيرات األخرى التي تم إصدارها ولكنها لم تصبح سارية المفعول حتى تاريخ إصدار الم

ة األولية الموجزة للصندوق. يعتزم الصندوق  الماليمعلومات  إدارة الصندوق أن ذلك لن يكون له تأثير كبير على الترى  للصندوق. و  الموجزة

 إن طبقت.  والتفسيرات، اعتماد تلك التعديالت 

 المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت المعتمدة من قبل الصندوق  

 

.  2022يناير    1في أو بعد  أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي المعايير المحاسبية والتعديالت التالية التي كانت سارية للفترات التي تبدأ  

 قدرت اإلدارة أن هذه التعديالت ليس لها أثر جوهري على المعلومات المالية األولية الموجزة للصندوق. 

 .19-كوفيد  ، "عقود اإليجار" امتيازات اإليجار المتعلقة بفيروس16الدولي رقم  ة تحدد التعديالت على معيار المحاسب -
 

ومعيار المحاسبة الدولي    16ومعيار المحاسبة الدولي رقم    3عدد من التعديالت محدودة النطاق على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم   -
ومعيار المحاسبة    9والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم    1ي للتقرير المالي رقم  وبعض التحسينات السنوية على المعيار الدول  37رقم  

. 16والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  41الدولي رقم 
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 )تتمة(  السياسات المحاسبية المهمة          -4

تكون قابلة للتطبيق في تاريخ مستقبلي. يعتزم الصندوق  فيما يلي قائمة المعايير والتفسيرات الصادرة، والتي يتوقع الصندوق بشكل معقول أن 
 اعتماد هذه المعايير عندما تصبح سارية المفعول. 

 الوصف  التفسير /المعيار 
ساري المفعول للفترات التي  

 تبدأ في / أو بعد 

  1المحاسبة الدولي رقم تعديالت على المعيار 
تصنيف المطلوبات على انها متداولة وغير 

 2024يناير  1 متداولة 
وبيان   1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

في ضوء المعايير الدولية للتقرير   2الممارسة رقم 
 2023يناير  1 األفصاح عن السياسات المحاسبية  المالي 

  17المالي رقم  للتقريرالمعيار الدولي تعديالت على 
 "عقود التأمين" 
 2023يناير  1 الجديد معيار التأمين  

 12المحاسبة الدولي رقم تعديالت على المعيار 
ضريبة مؤجلة متعلقة بالموجودات  

 2023يناير  1 والمطلوبات الناشئة من معاملة واحدة 

 

 الخرى اريفأتعاب اإلدارة والحفظ والمص         -5     

 
من صافي قيمة موجودات الصندوق.  ( سنوياً  %1٫5:  2021)  %1٫5إدارة بنسبة  في كل يوم تقييم، يقوم مدير الصندوق بتحميل الصندوق أتعاب  

بنسبة   إدارية  حفظ ومصاريف  الصندوق رسوم  من  الصندوق  مدير  يتقاضى  يومي  أساس  وعلى  ذلك،  إلى  : 2021)  %0٫035وباإلضافة 
 ( على التوالي من صافي قيمة موجودات الصندوق. %0٫2: 2021) %0٫2( سنوياً ونسبة 0٫035%

ويسترد مدير الصندوق من الصندوق أي مصاريف يتكبدها نيابة عن الصندوق مثل أتعاب المراجعة واألتعاب القانونية وأتعاب مجلس اإلدارة  
 .من صافي قيمة موجودات الصندوق ( %0٫20: 2021) %0٫20وأي رسوم أخرى مماثلة. وليس من المتوقع أن تتجاوز في مجموعها نسبة 

 

   وما يماثلهالنقد       -6

7-   
 إيضاح 

 كما في 
 2022يونيو  30

 )غير مراجعة(

 كما في
 2021ديسمبر  31

 )مراجعة(

 34,391,672 56,702,729 1-6 نقدية في حساب استثماري 

  56,702,729 34,391,672 

 

ال يحقق الصندوق أرباحاً من  .  إتش إس بي سي العربية السعوديةالنقدية في الحساب االستثماري المحتفظ بها في حساب جاري لدى  6-1

 هذه الحسابات االستثمارية.    
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 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة   -7
 

يتم تلخيصها بالقيمة العادلة   أساسي في األوراق المالية للشركات السعودية المدرجة. محفظة االستثمارات القطاعيةيستثمر الصندوق بشكل 

 في الربح أو الخسارة على النحو التالي: 

 كما في 

 2021ديسمبر  31

 )مراجعة(

 كما في  

 2021يونيو  30

 )غير مراجعة(

  

    

 البنوك   292,505,257 312,229,257

 المواد األساسية    131,382,039 269,097,184

 الطاقة   63,447,061 92,517,532

 خدمة البرمجيات   61,300,106 13,087,616

 معدات وخدمات الرعاية الصحية    55,796,559 12,927,939

 االتصاالت    43,881,168 83,291,580

 المتداولة صناديق االستثمار العقارية    28,245,603 -

 النقل   21,362,077 8,290,137

 ومشروبات أطعمة   21,323,784 -

 الخدمات االستهالكية   13,477,268 15,774,480

 تجزئة السلع الكمالية   12,250,412 39,475,058

 المرافق العامة   - 14,889,504

 وسائل االعالم والترفيه   - 9,740,500

 الرأسمالية السلع   - 5,575,158

 إجمالي القيمة السوقية   744,971,334 876,895,945

 إجمالي التكلفة   736,225,139 680,443,616

 
(  راجعة)م  2021ديسمبر    31( و  راجعة)غير م  2022يونيو    30التأثير على حقوق الملكية نتيجة للتغير في القيمة العادلة لالستثمارات كما في  

 محتمل في مؤشرات األسهم بناًء على تركيز الصناعة، مع ثوابت جميع المتغيرات األخرى هي كما يلي: نتيجة لتغير معقول 
 

 

 

 كما في 
 2022يونيو  30

  )غير مراجعة(

 كما في
 2021 ديسمبر 31

 )مراجعة(

 
التغير المعقول  

 المحتمل٪

التأثير على قيمة  
صافي  

  موجودات ال

التغير  
المعقول 

 المحتمل% 
التأثير على قيمة  

 موجودات صافي ال
      

 3,122,293 ٪1-+/  2,925,053 ٪1-+/ البنوك 
 2,690,972 ٪1-+/  1,313,820 ٪1-+/ المواد األساسية  

 925,175 ٪1-+/  634,471 ٪1-+/ الطاقة 
 130,876 ٪1-+/  613,001 ٪1-+/ خدمات البرمجيات 

 129,279 ٪1-+/  557,966 ٪1-+/ معدات وخدمات الرعاية الصحية  
 832,916 ٪1-+/  438,812 ٪1-+/ االتصاالت  

 - ٪1-+/  282,456 ٪1-+/ صناديق االستثمار العقارية المتداولة 
 82,901 ٪1-+/  213,621 ٪1-+/ النقل 

 82,901 ٪1-+/  213,238 ٪1-+/ أطعمة ومشروبات 
 157,745 ٪1-+/  134,773 ٪1-+/ االستهالكية الخدمات  

 394,751 ٪1-+/  122,504 ٪1-+/ تجزئة السلع الكمالية 
 148,895 ٪1-+/  - ٪1-+/ المرافق العامة 

 97,405 ٪1-+/  - ٪1-+/ وسائل االعالم والترفيه 
 55,752 ٪1-+/  - ٪1-+/ السلع الرأسمالية 

  7,449,715   8,768,960 
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 معامالت الوحدات  -8

 
 كما في 

 2022يونيو  30

 )غير مراجعة(

 كما في

 2021ديسمبر  31

 )مراجعة(

 (عدد الوحدات) 

 116,886,878٫57   70,557,011.05 عدد الوحدات في بداية الفترة / السنة 

   

      8,281,141٫55 3,439,664.63 الوحدات المصدرة خالل الفترة / السنة  

 ( 54,611,009٫07) ( 15,374,827.15) الوحدات المستردة خالل الفترة / السنة 

 ( 46,329,867٫52) ( 11,935,162.52) صافي التغير في الوحدات 

 عدد الوحدات في نهاية الفترة / السنة 
58,621,848.53 70,557,011٫05   

 : / السنة للفترة فيما يلي ملخصاً بمعامالت الوحدات 

 

 من االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة   الربح صافي  -9
 

 2022يونيو  30 

 )غير مراجعة(

 2021يونيو  30

 ) مراجعة(

 89,761,464 66,860,788 الربح والخسارة الربح المحقق من بيع االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

 الربح غير المحقق من إعادة تقييم االستثمارات بالقيمة العادلة  

 من خالل الربح والخسارة    

8,746,195 170,575,680 

 75,606,983 260,337,144 

 

 أخرى  اريفمص -10

 2021يونيو  30

 ) مراجعة(

 2022يونيو  30

 )غير مراجعة(

 
  إيضاح 

 مصروف ضريبة القيمة المضافة   1,268,331 1,355,632
 مصاريف التطهير  10-1 14,281 20,911
 مصاريف أخرى   235,383 13,637

1,390,180 1,517,995   
 

تمثل مصاريف التطهير المصاريف المتكبدة بشأن تطهير األرباح الناتجة عن الشركات المستثمر فيها من أجل تحقيق عائد متوافق مع    10-1
 أحكام الشريعة، يتم احتساب هذه المصاريف وفقاُ لموافقة الهيئة الشرعية للصندوق. 
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 العالقة  ويمع الطراف ذ والرصدة المعامالت  -11

ذ المالية(    ويتتمثل األطراف  الرياض  في شركة  )باعتباره مساهم  الرياض  وبنك  الصندوق(،  )مدير  المالية  الرياض  في  للصندوق  العالقة 
 وصناديق أخرى يديرها مدير الصندوق ومجلس اإلدارة. 

النشاط المعتاد تتم المعامالت مع األطراف ذ يتم اعتماد كافة معامالت  العالقة وفقاً لألحكام الصادرة من هيئة السوق المالية.    ويفي سياق 
  العالقة بواسطة مجلس إدارة الصندوق.  وياألطراف ذ

 العالقة التي تمت بواسطة الصندوق خالل الفترة واألرصدة الناتجة عنها كما يلي:  ويالمعامالت مع األطراف ذ

 ضمن المصاريف المستحقة. األولية الموجزة  *يتم تضمين ضريبة القيمة المضافة المستحقة لطرف ذو عالقة في المركز المالي 

 القيمة العادلة  -12

إلى أسعار السوق المدرجة في نهاية التداول في تاريخ التقارير المالية. يتم  تستند القيمة العادلة لألدوات المالية المتداولة في األسواق النشطة  

 تقييم األدوات التي لم يتم اإلبالغ عن مبيعاتها في يوم التقييم بأحدث سعر للمزايدة. 

ير على أساس مستمر.  بتردد وحجم كافيين لتوفير معلومات التسع  الموجودات أو المطلوباتالسوق النشط هو السوق الذي تتم فيه معامالت  

 يفترض أن القيمة الدفترية ناقًصا انخفاض قيمة األدوات المالية الممنوحة بالتكلفة المطفأة تقارب قيمها العادلة.  

 يحتوي التسلسل الهرمي للقيمة العادلة على المستويات التالية: 

أو المطلوبات المماثلة التي يمكن للكيان   موجوداتلمدخالت المستوى األول هي أسعار مدرجة )غير معدلة( في األسواق النشطة ل • 

 الوصول إليها في تاريخ القياس؛

المستوى   •  في المستوى    الثانيمدخالت  أو    األولهي مدخالت غير األسعار المعروضة المدرجة  يمكن مالحظتها لألصل  والتي 

 االلتزام، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر؛ و 

 ي مدخالت ال يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام. ه الثالثمدخالت المستوى  • 

، وتشمل  األول تشتمل االستثمارات التي تستند قيمتها إلى أسعار السوق المدرجة في األسواق النشطة، وبالتالي يتم تصنيفها ضمن المستوى  

 دوات. أدوات حقوق الملكية والديون المدرجة النشطة. ال يقوم الصندوق بضبط السعر المعروض لهذه األ

 . األولالمستوى   المدرجة بالتكلفة المطفأة، بالقيمة العادلة لموجودات يصنف الصندوق جميع أصوله المالية باستثناء ا 

 )دائن(الرصيد كما في مدين /  قيمة المعامالت خالل الفترة  طبيعة المعامالت  الطرف ذو العالقة 

  

 2022يونيو  30

 )غير مراجعة(

 2021يونيو  30

 ) مراجعة(

 2022 يونيو 30

 )غير مراجعة(

 2021ديسمبر  31

 )مراجعة(

( 8,277,309) أتعاب إدارة الصندوق  الرياض المالية   9,027,626 (186,148 )   )4,021,316( 

 
ضريبة القيمة المضافة  

( 41,960) 1,354,144 1,268,331 المستحقة*   (603,197) 

 مصاريف التمويل  بنك الرياض 
53,000 - - - 
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 حداث الالحقة ال -13

تتطلب اإلفصاح أو التعديل في هذه    هامةالمالية االولية الموجزة، لم تكن هناك أحداث الحقة  معلومات  كما في تاريخ الموافقة على هذه ال
 المالية االولية الموجزة.  المعلومات

 اخر يوم تقييم  -14

 (. 2021ديسمبر  31) 2022يونيو  30كان آخر يوم تقييم ألغراض إعداد المعلومات المالية األولية الموجزة هو 

 االولية الموجزة المالية  معلومات اعتماد ال   -15

)الموافق   2022أغسطس    10بتاريخ  المالية األولية الموجزة إلصدارها من قبل مجلس إدارة الصندوق    معلومات تمت الموافقة على هذه ال

 هـ(.1444محرم    12


