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 صندوق الریاض للمتاجرة المتنوع بالدوالر 
 صندوق استثماري مشترك مفتوح 

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

 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 الوحدات المراجع المستقل إلى حاملي  فحصتقریر و

 
 
 



 الریاض للمتاجرة المتنوع بالدوالر  صندوق
   صندوق استثماري مشترك مفتوح

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

 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰المنتھیة في الستة أشھر لفترة 
 

 الصفحة  الفھرس
 
 
 

 ۱ تقریر حول فحص المعلومات المالیة األولیة الموجزة 
 
 
 

 ۲ قائمة المركز المالي األولیة الموجزة 
 
 
 

 ۳ قائمة الدخل الشامل األولیة الموجزة 
 
 
 

 ٤ إلى حاملي الوحدات  العائدة  الموجزة األولیة الملكیةحقوق قائمة التغیرات في 
 

 
 

 ٥ قائمة التدفقات النقدیة األولیة الموجزة 
 
 
 

 ۱۲ - ٦ إیضاحات حول المعلومات المالیة األولیة الموجزة 
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 المالیة األولیة الموجزة  المعلوماتتقریر حول فحص 
 

 صندوق إلى السادة حاملي الوحدات ومدیر
  الریاض للمتاجرة المتنوع بالدوالرصندوق 

 
 مقدمة 

والقوائم    ۲۰۲۲یونیو    ۳۰المرفقة لصندوق الریاض للمتاجرة المتنوع بالدوالر ("الصندوق") كما في  الموجزة  لقد فحصنا قائمة المركز المالي األولیة  
والتدفقات النقدیة لفترة الستة    العائدة إلى حاملي الوحدات  الملكیة  حقوققائمة التغیرات في  ذات الصلة للدخل الشامل، والتغیرات في  الموجزة  األولیة  

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

 مالیة األولیة الموجزة استناًدا إلى فحصنا. ال
 

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

المعلومات المالیة األولیة من توجیھ استفسارات، بشكل أساسي لألشخاص المسؤولین عن األمور  المعتمد في المملكة العربیة السعودیة. یتكون فحص  
ام بھا وفقاً  المالیة والمحاسبیة، وتطبیق إجراءات تحلیلیة وإجراءات فحص أخرى. ویعد الفحص أقل نطاقاً بشكل كبیر من عملیة المراجعة التي یتم القی 

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

 
 االستنتاج 

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

 
 

 برایس وترھاوس كوبرز
 
 
 
 

   بن محارببدر إبراھیم 
 ٤۷۱ترخیص رقم 

 
 ۲۰۲۲أغسطس  ۱٥

 ھـ)۱٤٤٤محرم    ۱۷( 



 الریاض للمتاجرة المتنوع بالدوالر  صندوق
 صندوق استثماري مشترك مفتوح 

 (مدار من قبل شركة الریاض المالیة) 

 ) ۲(                 المالیة األولیة الموجزة.     المعلوماتجزءاً ال یتجزأ من ھذه   ۱٥إلى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 

 (غیر مراجعة) الموجزة  قائمة المركز المالي األولیة
 )ذلك  خالف یذكر  لم ما األمریكي بالدوالر  المبالغ جمیع(

 

 
 
 

 إیضاح 

 كما في 
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰

 (غیر مراجعة)

 كما في 
 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱

 (مراجعة)
    

    الموجودات 
 ۱٦٬۹٤۸٬۸٥۲ ٦۱۷٬۲۲۸ ۱-٦ نقد وما یماثلھ 

 ۲۹۸٬۱۸۳٬٦۳۲ ۲٦۲٬٦۹۲٬۳۱٤ ۷ استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة 
 ۳۱٥٬۱۳۲٬٤۸٤ ۲٦۳٬۳۰۹٬٥٤۲  مجموع الموجودات 

    
    المطلوبات 

 ۳۸٥٬۹٥٥ ۷٬۳٥٦ ۱۰   أتعاب إدارة مستحقة
 ٦۸٬٤٤۷ ۹٬۲۷۸  مصاریف مستحقة 

 ٤٬۰٥۰ -    وحدات مستردة مستحقة
  ٤٥۸٬٤٥۲ ۱٦٬٦۳٤  مجموع المطلوبات 

    
٬۲۹۲٬۹۰۸۲٦۳  حاملي الوحداتحقوق الملكیة العائدة إلى   ۳۱٤٬٦۷٤٬۰۳۲ 

    
٬٥۸۱٬٤۳٥٫۲۸۹ ۸ وحدات مصدرة (عدد)   ۱۱٬٥۳٥٬۲٤٥٫۷۷ 

 ۲۷٫۲۸ ۲۷٫٤۸  حقوق الملكیة العائدة لكل وحدة 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 الریاض للمتاجرة المتنوع بالدوالر  صندوق
 صندوق استثماري مشترك مفتوح 

 (مدار من قبل شركة الریاض المالیة) 

 ) ۳(                 المالیة األولیة الموجزة.     المعلوماتجزءاً ال یتجزأ من ھذه   ۱٥إلى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 

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

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

    الدخل 
    

 ۲٬۰۹۰٬۰۱۹ ۳٬۰٦۰٬٥۲٦  خاصة  عمولة دخل
٬۰٦۰٬٥۲٦۳  مجموع الدخل   ۲٬۰۹۰٬۰۱۹ 

    
    المصاریف 

    
) ۷٤۸٬٦۷٦( ۱۰ أتعاب إدارة الصندوق   )٥۷٥٬٥٦٤ ( 

) ۱۲٤٬۹٤۲( ۹ مصاریف أخرى   )۹۰٬۳٦٤ ( 
) ٬٦۱۸۸۷۳(  مجموع المصاریف  )٦٦٥٬۹۲۸ ( 
٬۱۸٦٬۹۰۸۲  صافي الدخل للفترة   ۱٬٤۲٤٬۰۹۱ 

    
 - -  الدخل الشامل اآلخر للفترة 

    
٬۱۸٦٬۹۰۸۲  الدخل الشامل للفترة  مجموع   ۱٬٤۲٤٬۰۹۱ 

 
 
 
 

  



 الریاض للمتاجرة المتنوع بالدوالر  صندوق
 صندوق استثماري مشترك مفتوح 

 (مدار من قبل شركة الریاض المالیة) 

 ) ٤(                 المالیة األولیة الموجزة.     المعلوماتجزءاً ال یتجزأ من ھذه   ۱٥إلى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 

 حاملي الوحدات (غیر مراجعة) العائدة إلى األولیة الموجزة قائمة التغیرات في حقوق الملكیة 
 ذلك)  خالف یذكر  لم ما األمریكي بالدوالر  المبالغ (جمیع

 
 

 لفترة الستة أشھر المنتھیة في  
 ۲۰۲۱ یونیو ۳۰ ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ 
   

 ۲۲٦٬۹۹٤٬۹۷۲ ۳۱٤٬٦۷٤٬۰۳۲ العائدة إلى حاملي الوحدات في بدایة الفترة  حقوق الملكیة 
   

 ۱٬٤۲٤٬۰۹۱ ۲٬۱۸٦٬۹۰۸ الدخل الشامل للفترة  مجموع 
   

   :حاملي الوحدات قبل  من  واستردادات  اشتراكات
 ۱۰۱٬۳۱۸٬۹۲۳ ۱۲۹٬٥٤۱٬٥۹۳ الوحدات  إصدار
 ) ۱۰٦٬۸۸۹٬۸۸۳( ) ۱۸۳٬۱۰۹٬٦۲٥( الوحدات  استرداد
 ) ٥٬٥۷۰٬۹٦۰( ) ٥۳٬٥٦۸٬۰۳۲( من معامالت الوحدات  التغیرات  صافي

   
 ۲۲۲٬۸٤۸٬۱۰۳ ۲٦۳٬۲۹۲٬۹۰۸ إلى حاملي الوحدات في نھایة الفترة العائدة  الملكیة حقوق 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 الریاض للمتاجرة المتنوع بالدوالر  صندوق
 صندوق استثماري مشترك مفتوح 

 (مدار من قبل شركة الریاض المالیة) 

 ) ٥(                 المالیة األولیة الموجزة.     المعلوماتجزءاً ال یتجزأ من ھذه   ۱٥إلى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 

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

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

    التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة:
    

 ۱٬٤۲٤٬۰۹۱ ۲٬۱۸٦٬۹۰۸  صافي الدخل للفترة 
    

    صافي التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة: 
 ) ۹۸۱٬۲٦۱( ۳٦٬٤۹۱٬۳۱۸  استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة 

 ٦۹٬٥٦۳ ) ۳۷۸٬٥۹۹(  مستحقة أتعاب إدارة 
 ۲٬۰۳٦ ) ٥۹٬۱٦۹(  مستحقة  مصاریف

 - ) ٤٬۰٥۰(    وحدات مستردة مستحقة
 ٥۱٤٬٤۲۹ ۳۸٬۲۳٦٬٤۰۸  من األنشطة التشغیلیةالناتج صافي النقد  

    
    التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة:

 ۱۰۱٬۳۱۸٬۹۲۳ ۱۲۹٬٥٤۱٬٥۹۳  وحدات  إصدار من متحصالت 
 ) ۱۰٦٬۸۸۹٬۸۸۳( ) ۱۸۳٬۱۰۹٬٦۲٥(  الوحدات  استردادات

 ) ٥٬٥۷۰٬۹٦۰( ) ٥۳٬٥٦۸٬۰۳۲(  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة 
    

 ) ٥٬۰٥٦٬٥۳۱( ) ۱٥٬۳۳۱٬٦۲٤(  صافي التغیرات في النقد وما یماثلھ 
    

 ۲٤٬۹۰۳٬۸٦۲ ۲۸٬۹٤۸٬۸٥۲  في بدایة الفترة  نقد وما یماثلھ
    

 ۱۹٬۸٤۷٬۳۳۱ ۱۳٬٦۱۷٬۲۲۸ ٦ في نھایة الفترة  یماثلھ وما نقد
    



 الریاض للمتاجرة المتنوع بالدوالر  صندوق
 صندوق استثماري مشترك مفتوح 

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

   ۲۰۲۲یونیو  ۳۰الستة أشھر المنتھیة في لفترة 
 (جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي ما لم یذكر غیر ذلك)

)٦ ( 

 
 الصندوق وأنشطتھ  ۱

 
اتفاقیة بین شركة الریاض المالیة ("مدیر الصندوق")  صندوق الریاض للمتاجرة المتنوع بالدوالر ("الصندوق") ھو صندوق دخل ثابت یُدار من خالل  

اشر أو  والمستثمرین في الصندوق ("حاملي الوحدات"). یھدف الصندوق إلى الحفاظ على رأس المال وتحقیق عائد معقول منھ، من خالل االستثمار المب
 غیر المباشر في أدوات الدین المتوافقة مع الشریعة اإلسالمیة. 

 
مدیر الصندوق بإعداد قوائم مالوعند   الوحدات، یعتبر مدیر الصندوق أن الصندوق بمثابة وحدة محاسبیة مستقلة. وعلیھ، یقوم  یة  التعامل مع حاملي 

   منفصلة للصندوق.
 

اجباتھ إلى واحدة أو أكثر  إن إدارة الصندوق ھي مسؤولیة مدیر الصندوق. ومع ذلك، وفقًا التفاقیة الصندوق، یمكن لمدیر الصندوق تفویض أو إسناد و
   من المؤسسات المالیة في المملكة العربیة السعودیة وخارجھا.

 
دیسمبر   ۲۰حیث تمت الموافقة على شروط وأحكام الصندوق من قبل البنك المركزي السعودي (ساما). في  ۱۹۸۸یونیو  ۱۸بدأ الصندوق عملیاتھ في 

ھـ (الموافق في  ۱٤۲۸ذو الحجة  ۱۲الصندوق من قبل ھیئة السوق المالیة من خالل خطابھا المؤرخ في ، تمت الموافقة على شروط وأحكام ۲۰۰۸
 ).۲۰۰۸دیسمبر  ۲۰

 
 الجھة التنظیمیة  ۲

 
دیسمبر    ۲٤ھـ (الموافق  ۱٤۲۷ذي الحجة    ۳یخضع الصندوق ألحكام الئحة صنادیق االستثمار ("اللوائح") الصادرة عن ھیئة السوق المالیة بتاریخ  

) والتي توضح بالتفصیل المتطلبات لجمیع الصنادیق داخل المملكة العربیة  ۲۰۲۱فبرایر    ۲٤ھـ (الموافق  ۱٤٤۲رجب    ۱۲) والتي تم تعدیلھا في  ۲۰۰٦
 السعودیة. 

 
   أسس اإلعداد ۳

 
 بیان االلتزام  ۳-۱

 
الدولي رقم    المعلوماتأعدت ھذه   المحاسبة  الموجزة للصندوق طبقًا لمعیار  العربیة    -  ۳٤المالیة األولیة  المملكة  المعتمدة في  المالیة األولیة  التقاریر 

ة سنویة  ئم مالیالسعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى الصادرة عن الھیئة السعودیة للمراجعین والمحاسبین، وینبغي قراءتھا جنبًا إلى جنب مع آخر قوا
بالضرورة إلى النتائج المتوقعة للسنة    ۲۰۲۲یونیو    ۳۰. وال تشیر نتائج فترة الستة أشھر المنتھیة في  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱للصندوق للسنة المنتھیة في  

 . ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱المالیة المنتھیة في 
 

  أسس القیاس ۳-۲
 

باستخدام أساس االستحقاق المحاسبي. یعرض الصندوق قائمة المركز المالي    المالیة األولیة الموجزة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة،   المعلوماتتم إعداد  
 األولیة الخاصة بھ على حسب ترتیب السیولة. 

 
 العملة الوظیفیة وعملة العرض  ۳-۳

 
یتم قیاسھا باستخدام عملة البیئة االقتصادیة الرئیسیة التي یعمل فیھا الصندوق ("العملة الوظیفیة").    األولیة الموجزة   المالیة  المعلومات إن البنود المدرجة في  

 بالدوالر األمریكي وھو العملة الوظیفیة وعملة العرض للصندوق.  المعلومات المالیة األولیة الموجزةتم عرض ھذه 
 

 معامالت وأرصدة 
 

با المعامالت  الموجودات  یتم تحویل  یتم تحویل جمیع  المعامالت.  تاریخ  السائدة في  الصرف  أسعار  باستخدام  األمریكي  الدوالر  إلى  األجنبیة  لعمالت 
ت أرباح وخسائر  والمطلوبات بالعمالت األجنبیة إلى الدوالر األمریكي باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاریخ قائمة المركز المالي األولیة. یتم إثبا

 لعمالت األجنبیة الناتجة عن التحویل، إن وجدت، في قائمة الدخل الشامل األولیة. صرف ا 
 
 
 
 
 



 الریاض للمتاجرة المتنوع بالدوالر  صندوق
 صندوق استثماري مشترك مفتوح 

 (مدار من قبل شركة الریاض المالیة) 
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)۷ ( 

 
 أسس اإلعداد (تتمة)  ۳

 
 أحكام وتقدیرات وافتراضات محاسبیة مؤثرة  ٤-۳

المدرجة لإلیرادات والمصاریف    المعلوماتیتطلب إعداد   المبالغ  قیام اإلدارة بوضع أحكام وتقدیرات وافتراضات تؤثر على  الموجزة  األولیة  المالیة 
إلى  والموجودات والمطلوبات واإلفصاحات المرفقة، وكذلك اإلفصاح عن المطلوبات المحتملة. وقد تؤدي الشكوك حول ھذه االفتراضات والتقدیرات  

 دیالت جوھریة على القیمة الدفتریة للموجودات أو المطلوبات المتأثرة في الفترات المستقبلیة. نتائج تتطلب تع
 

مخاطر كبیرة للتسبب في تعدیل جوھري على القیم الدفتریة  ینتج عنھا  المالیة التي قد    المعلوماتال توجد تقدیرات أو أحكام جوھریة متضمنة في إعداد  
المالیة    المعلومات یستند الصندوق في افتراضاتھ وتقدیراتھ على المؤشرات المتاحة عند إعداد    الالحقة.رة المحاسبیة  للموجودات والمطلوبات خالل الفت

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

 
   االستمراریة

 
عند الضرورة    - دیر الصندوق مسؤول عن تقییم قدرة الصندوق على االستمرار في أعمالھ واإلفصاح  المالیة األولیة الموجزة، فإن م  المعلومات عند إعداد  

م وجود بدیل  عن األمور المتعلقة باالستمراریة، واستخدام مبدأ االستمراریة المحاسبي ما لم ینو مدیر الصندوق تصفیة الصندوق أو وقف عملیاتھ أو عد  -
 حقیقي بخالف ذلك. 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة  ٤

 
المالیة األولیة الموجزة مع تلك المستخدمة والمفصح عنھا في القوائم المالیة السنویة    المعلوماتتتوافق السیاسات المحاسبیة المستخدمة في إعداد ھذه  

  ، ولكن لیس لھا أثر۲۰۲۲. تنطبق بعض المعاییر والتعدیالت والتفسیرات الجدیدة ألول مرة في سنة  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱للصندوق للسنة المنتھیة في  
 ق. المالیة األولیة الموجزة للصندو  المعلوماتعلى 

 
المالیة األولیة الموجزة    المعلوماتھناك العدید من التعدیالت والتفسیرات األخرى التي تم إصدارھا، ولكنھا لم تصبح ساریة بعد، حتى تاریخ إصدار  

ندوق. یعتزم الصندوق  المالیة األولیة الموجزة للص   المعلوماتللصندوق. وترى اإلدارة أنھ لن یكون لھذه التعدیالت والتفسیرات أثر جوھري كبیر على  
 تطبیق ھذه التعدیالت والتفسیرات، إن وجدت. 

 
 المعاییر الجدیدة والتفسیرات والتعدیالت المعتمدة من قبل الصندوق 

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

 المالیة األولیة الموجزة للصندوق.   المعلوماتأن ھذه التعدیالت لیس لھا أثر جوھري على 
 

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

 
لمصنع  "ممتلكات ومصنع ومعدات" الشركة من أن تقتطع من تكلفة الممتلكات وا  -  ۱٦تحظر التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم   -

سوف    والمعدات المبالغ المستلمة من بیع البنود المنتجة أثناء قیام الشركة بإعداد األصل لالستخدام على الوجھ المقصود منھ. بدالً من ذلك،
 تقوم الشركة بإثبات متحصالت البیع ھذه والتكلفة ذات العالقة في قائمة الدخل. 

 
لإلطار المفاھیمي    ۳"تجمیع المنشآت" مرجعًا في المعیار الدولي للتقریر المالي    ۳المالي رقم  تُحِدّث التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر   -

 للتقریر المالي دون تغییر متطلبات المحاسبة لتجمیع المنشآت. 
 

ر المالي للمرة األولى"،  ، "تطبیق المعاییر الدولیة للتقری۱تُدخل التحسینات السنویة تعدیالت طفیفة على المعیار الدولي للتقریر المالي رقم   -
، "الزراعة" واألمثلة التوضیحیة المصاحبة للمعیار  ٤۱، "األدوات المالیة"، ومعیار المحاسبة الدولي رقم  ۹والمعیار الدولي للتقریر المالي رقم  

 ، "عقود اإلیجار". ۱٦الدولي للتقریر المالي رقم 
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)۸ ( 

 
 (تتمة) السیاسات المحاسبیة الھامة  ٤

 
یر عندما  فیما یلي قائمة المعاییر والتفسیرات الصادرة التي یتوقع الصندوق بشكل معقول تطبیقھا في المستقبل. ویعتزم الصندوق تطبیق ھذه المعای

 تصبح ساریة المفعول.
 

 المعیار/ التفسیر
 

 الوصف 
 

 ساري المفعول للفترات التي تبدأ في أو بعد 
 

 ۱المحاسبة الدولي رقم تعدیالت على معیار 
 

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
 

 ۸المحاسبة الدولي رقم تعدیالت على معیار 
 

 تعریف التقدیرات المحاسبیة 
 

 ۲۰۲۳ینایر  ۱
 

 ۱۲تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم 
 

ضریبة مؤجلة متعلقة بالموجودات والمطلوبات  
 الناشئة من معاملة واحدة 

 ۲۰۲۳ینایر  ۱
 

 
 أتعاب اإلدارة والمصاریف األخرى      ٥ 

 
٪ سنویًا من صافي قیمة موجودات الصندوق، في كل یوم تقییم. باإلضافة إلى ذلك، وعلى  ۰٫٥۰الصندوق أتعاب إدارة بنسبة  یفرض مدیر الصندوق على  

دوالر أمریكي لكل    ۸٪ سنویًا من صافي قیمة موجودات الصندوق و۰٫۰۰٥أساس یومي، یفرض مدیر الصندوق على الصندوق رسوم الحفظ بنسبة  
 معاملة.

 
مدیر الصندوق من الصندوق أي مصاریف أخرى یتم تكبدھا نیابة عن الصندوق مثل أتعاب المراجعة والمحاماة واألتعاب األخرى المماثلة.  كما یسترد  

 ٪ سنویًا من صافي قیمة موجودات الصندوق. ۰٫۲وال یُتوقع أن تتجاوز ھذه الرسوم إجمالي 
 

 نقد وما یماثلھ  ٦
 

 
 
 

 إیضاح 

 كما في 
   ۲۰۲۲یونیو  ۳۰

 (غیر مراجعة)

 كما في 
 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱

 (مراجعة)
    

 ۱٦٬۹٤۸٬۸٥۲ ٦۱۷٬۲۲۸ ۱۰، ۱-٦ نقد في حسابات استثماریة  
 ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱-۷ ودائع ألجل بفترات استحقاق لمدة ثالثة أشھر أو أقل من تاریخ االقتناء 

  ۱۳٬٦۱۷٬۲۲۸ ۲۸٬۹٤۸٬۸٥۲ 
 

رصید المحتفظ بھ لدى أمین  یتكون النقد في حسابات استثماریة من حساب استثماري لدى مدیر الصندوق وحساب استثماري لدى أمین الحفظ.   ۱-٦
یتم االحتفاظ النقد في حساب استثماري لدى الریاض المالیة والذي یستخدم  العربیة السعودیة.  إتش إس بي سي  مع  استثماري  الحفظ تحت حساب  

 .شتراك واالسترداد. ال یحقق الصندوق ربحا من ھذا الحساب االستثماريلقبول اال 
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)۹ ( 

 
 استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة  ۷

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

 
 
 

 إیضاح 

 كما في 
   ۲۰۲۲یونیو  ۳۰

 (غیر مراجعة)

 كما في 
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 (مراجعة)
 ٬٥۰۰٬۰۰۰٤۰۲ ۱٥۳٬۰۰۰٬۰۰۰  استثمارات في إیداعات المرابحة 

 ٥٤٬۹۱۸٬۲٥۹ ۱۰۷٬٥۲٥٬۷۱۷ ۱ـ۷ استثمارات في صكوك 
  ۲٦۰٬٥۲٥٬۷۱۷ ۲۹٥٬٤۱۸٬۲٥۹ 

۲ـ۷ إیرادات عمولة خاصة مستحقة   ۲٬۱٦٦٬٥۹۷ ۲٬۷٦٥٬۳۷۳ 
  ۲٦۲٬٦۹۲٬۳۱٤ ۲۹۸٬۱۸۳٬٦۳۲ 

 
 تحمل االستثمارات في الصكوك معدل عمولة متغیر.  ۷-۱

 
٪ ۰٫۲٥:  ۲۰۲۱(  سنویا  ٪٥٫۷۰٥الى    ٪۱٫۰٥من    أعالهیتراوح معدل إیرادات العمولة الخاصة لالستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة المذكورة   ۷-۲

 ٪ سنویًا). ٦٫۰۰سنویًا إلى 
 

 معامالت الوحدات  ۸
 

 تتلخص معامالت الوحدات للفترة / السنة فیما یلي: 

   ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ 
 (غیر مراجعة)

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 (مراجعة)

  
 (الوحدات باألعداد)

  
 ۸٬٤۲۲٬۸۳۷٫۹۳ ۱۱٬٥۳٥٬۲٤٥٫۷۷ الوحدات في بدایة الفترة / السنة 

   
 ۱۰٬٥٦۱٬۲۹۸٫۰٥ ٤٬۷۳٦٬۱۷٦٫٤٥ وحدات مصدرة خالل الفترة / السنة 
) ٦٬٦۸۹٬۹۸٦٫۹٤( وحدات مستردة خالل الفترة / السنة   )۷٬٤٤۸٬۸۹۰٫۲۱( 

) ۱٬۹٥۳٬۸۱۰٫٤۹( صافي التغیر في الوحدات   ۳٬۱۱۲٬٤۰۷٫۸٤ 
   

 ۱۱٬٥۳٥٬۲٤٥٫۷۷ ۹٬٥۸۱٬٤۳٥٫۲۸ الوحدات في نھایة الفترة / السنة 
 

 مصاریف أخرى ۹
 

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

 ۸٦٬۷۳۰ ۱۱۳٬۸۲۱ ۱۰ مصاریف ضریبة القیمة المضافة 
 ۳٬٦۳٤ ۱۱٬۱۲۱  أخرى

  ۱۲٤٬۹٤۲ ۹۰٬۳٦٤ 
    

 
 عالقة ذوي معامالت مع أطراف   ۱۰

 
"بنك الریاض" بصفتھ مساھماً في الریاض المالیة، والصنادیق  العالقة بالصندوق "شركة الریاض المالیة" بصفتھا مدیر الصندوق، و  ذوي  تشمل األطراف  

 األخرى التي یدیرھا مدیر الصندوق ومجلس إدارة الصندوق. 
 

العالقة للنسب المنصوص علیھا    ذويعالقة. تخضع المعامالت مع األطراف    ذويیقوم الصندوق من خالل دورة أعمالھ االعتیادیة بالتعامل مع أطراف  
 العالقة من قبل مجلس إدارة الصندوق.  ذويفي أنظمة ھیئة السوق المالیة. ویتم اعتماد جمیع معامالت األطراف  
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)۱۰ ( 

 
 عالقة (تتمة)ذوي معامالت مع أطراف   ۱۰

 
 الصندوق خالل الفترة واألرصدة الناتجة عن ھذه المعامالت ھي كما یلي: العالقة التي أبرمھا   ذويالمعامالت الھامة مع األطراف 

 

 طرف ذو عالقة 
 

 
 

 طبیعة المعامالت  العالقة 

 الرصید الختامي  مبلغ المعاملة خالل الفترة 
 (الذمم الدائنة) / الذمم المدینة 

 
 

   ۲۰۲۲یونیو  ۳۰

 
 

 ۲۰۲۱ یونیو ۳۰

 
   ۲۰۲۲ یونیو ۳۰

 )مراجعة(غیر 

  دیسمبر ۳۱
۲۰۲۱ 

 (مراجعة)  
       
شركة الریاض  

 المالیة 
 

 مدیر الصندوق 
أتعاب إدارة  

 ) ۳۸٥٬۹٥٥( ) ۷٬۳٥٦(  ) ٥۷٥٬٥٦٤( ) ۷٤۸٬٦۷٦(  الصندوق 

ضریبة القیمة    
 ) ٥۷٬۸۹۳( ) ۲٬۰٤۰(  ) ۷۳۰۸٦٬( ) ۱۱۳٬۸۲۱(  المضافة المستحقة* 

نقد في حساب    
  ۱٦٬۹٤۸٬۸٥۲ ٥۳٦٬۷٤۷ -  -  استثماري 

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

 
 األدوات المالیة بحسب الفئة  ۱۱

 

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

 الربح أو الخسارة 
   الموجودات بحسب قائمة المركز المالي األولیة 

   
 - ٦۱۷٬۲۲۸ نقد وما یماثلھ 

 - ۲٦۲٬٦۹۲٬۳۱٤   استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة
 - ۲٦۳٬۳۰۹٬٥٤۲ المجموع 

 

 التكلفة المطفأة  (مراجعة)  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
القیمة العادلة من خالل  

 الربح أو الخسارة 
   الموجودات كما في قائمة المركز المالي

   
 - ۱٦٬۹٤۸٬۸٥۲ نقد وما یماثلھ 

 - ۲۹۸٬۱۸۳٬٦۳۲   استثمارات مقاسة بالتكلفة المطفأة
 - ۳۱٥٬۱۳۲٬٤۸٤ المجموع 

 
 ضمن المطلوبات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة.  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱و ۲۰۲۲یونیو  ۳۰تم تصنیف كافة المطلوبات المالیة كما في 

 
   إدارة المخاطر المالیة ۱۲

 
 العادلة تقدیر القیمة  ۱۲-۱

 
مالي. تُقیّم األدوات التي  تستند القیمة العادلة لألدوات المالیة المتداولة في األسواق النشطة إلى أسعار السوق المدرجة في نھایة التداول في تاریخ التقریر ال

   لم یتم إدراج أي مبیعات لھا بتاریخ التقییم بأحدث سعر للشراء.
 

   ألصل أو االلتزام بمعدل تكرار وحجم كافیین لتقدیم معلومات تسعیر على أساس مستمر.تعتبر السوق نشطة إذا تمت معامالت ل 
 

 یصنف الصندوق أدواتھ المالیة في المستویات التالیة من التسلسل الھرمي للقیمة العادلة: 
 

المطلوبات المشابھة التي تستطیع المنشأة الوصول  ھي أسعار معلنة (غیر معدلة) في أسواق نشطة للموجودات أو  األول  مدخالت المستوى   •
 إلیھا بتاریخ القیاس. 

، والتي یمكن رصدھا لألصل أو االلتزام بشكل  األولھي مدخالت أخرى غیر األسعار المدرجة المعلنة في المستوى  الثاني  مدخالت المستوى   •
 مباشر أو غیر مباشر. 

  رصدھا لألصل أو االلتزام.  ھي المدخالت التي ال یمكنالثالث مدخالت المستوى  •



 الریاض للمتاجرة المتنوع بالدوالر  صندوق
 صندوق استثماري مشترك مفتوح 

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

   ۲۰۲۲یونیو  ۳۰الستة أشھر المنتھیة في لفترة 
 (جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي ما لم یذكر غیر ذلك)

)۱۱ ( 

 
 إدارة المخاطر المالیة (تتمة)  ۱۲
 تقدیر القیمة العادلة (تتمة)   ۱۲-۱

 
ل إعادة  بالنسبة للموجودات والمطلوبات المقاسة بالقیمة العادلة بشكل متكرر، یحدد الصندوق التحویالت بین المستویات في التسلسل الھرمي من خال

 أدنى مستوى مدخالت جوھري لقیاس القیمة العادلة ككل).تقدیر التصنیف (بناًء على 
 

نھا مقاسة بالتكلفة  أ) على  غیر مراجعة(  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱) والمراجعة(   ۲۰۲۲یونیو    ۳۰المطلوبات المالیة كما في  الموجودات وتم تصنیف جمیع  
 . العادلة للقیمة الھرمي التسلسل من  الثالث المستوى في  المالیةمطلوباتھ موجوداتھ و  الصندوق یصنف المطفأة.

 
 أحداث الحقة  ۱۳

 
المالیة    المعلوماتالمالیة األولیة الموجزة، لم تكن ھناك أحداث الحقة جوھریة تتطلب اإلفصاح عن ھذه    المعلوماتكما في تاریخ الموافقة على ھذه  

 األولیة الموجزة أو تعدیلھا. 
 

  آخر یوم للتقییم ۱٤
 

 .۲۰۲۲یونیو  ۳۰للتقییم في الفترة ھو كان آخر یوم 
 

   المالیة األولیة الموجزة المعلوماتاعتماد  ۱٥
 

 .ھـ)۱٤٤٤محرم  ۱۲( ۲۰۲۲غسطس أ ۱۰ المالیة األولیة الموجزة من قبل مجلس إدارة الصندوق بتاریخ المعلوماتتمت الموافقة على إصدار ھذه 
 


