
 للدخل الرياض  صندوق    

 مفتوح   استثماري  صندوق   

 ( المالية الرياض المدار من قبل شركة  )  

 ( مراجعة)غير  الموجزة ولية  األ  القوائم المالية    

 م 1202  يونيو   30المنتهية في    شهر أفترة الستة  ل

 لحاملي الوحدات   فحص المراجع المستقل مع تقرير  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   للدخل الرياض  صندوق    
 استثماري مفتوح صندوق 

 )المدار من قبل الرياض المالية( 

 األولية الموجزة )غير مراجعة(  القوائم المالية

 م 2021يونيو  30في  فترة الستة أشهر المنتهيةل

 

 الصفحات 

 
 

 

 1 لحاملي الوحدات  فحص المراجع المستقلتقرير 
 

 

 

 2 األولية ركز المالي المقائمة 
 

 

 
 3 األولية قائمة الدخل الشامل

 

 
 

 4 األولية  العائدة لحاملي الوحدات )حقوق الملكية(  صافي الموجودات قائمة التغيرات في 

 

 
 

 5 األولية  النقدية قائمة التدفقات 

 
 

 

 13-6 الموجزة األولية   اإليضاحات حول القوائم المالية

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





   للدخلالرياض  صندوق  
 صندوق استثماري مفتوح

  (المدار من قبل شركة الرياض المالية)

 2                                            هذه القوائم المالية األولية الموجزة من يتجزأتعتبر جزء ال  17 إلى  1 من المرفقة اإليضاحات  إن

   األولية ركز المالي قائمة الم

م 1202يونيو   30كما في    

( السعوديالمبالغ بالريال  ) 

   

 إيضاح  
 م 2021 ويوني 30

 )غير مراجعة( 

 م 2020ديسمبر  31
 )مراجعة( 

    

    الموجودات

 254,909 797,681 11،6 النقدية وشبة النقدية 

 47,469,782 53,490,035 7 الخسارة  أو بالقيمة العادلة من خالل الربح  مدرجة استثمارات 

 - 4,489  مدينة  أرباح   توزيعات

 47,724,691 54,292,205  إجمالي الموجودات 

    

    المطلوبات

 207,259 225,752 11 أتعاب إدارة مستحقة 

 53,306 48,990  مصروفات مستحقة 

 260,565 274,742  إجمالي المطلوبات 

    

 47,464,126 54,017,463  صافي الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لحاملي الوحدات 

    

 5,578,048.54 5,151,268.10 8 الوحدات مصدرة )بالعدد( 

    

 8.51 10.49  صافي قيمة الموجودات )حقوق الملكية( العائدة للوحدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   للدخلالرياض  صندوق  
 صندوق استثماري مفتوح

 (المدار من قبل شركة الرياض المالية)

 3                                  هذه القوائم المالية األولية الموجزة  من يتجزأجزء ال  تعتبر  17إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من   

 قائمة الدخل الشامل األولية  

م 1202يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في   

( السعوديالمبالغ بالريال  ) 

 
 

 إيضاح 

 م 2021يونيو  30

 )غير مراجعة( 

 م 2020 ويوني 30

 )غير مراجعة( 

    االستثماردخل 

    

من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو   صافي الربح

 الخسارة 
9 10,613,018 (4,718,875) 

 832,681 853,652  دخل التوزيعات 

  11,466,670 (3,886,194) 

    المصروفات

    

 ( 382,296) (431,853) 11 أتعاب ادارة الصندوق

 (26,869) (80,604) 10 مصروفات اخرى  

  (512,457) (409,165 ) 

    

 (4,295,359) 10,954,213  صافي الدخل / )الخسارة( للفترة

    

 -   للفترة   اآلخر  الشامل الدخل

    

 (4,295,359) 10,954,213  الشاملة( للفترة الخسارة/ )  الشامل الدخل  إجمالي

 

 

 

 

 



   للدخل الرياض  صندوق  
 صندوق استثماري مفتوح 

 (المدار من قبل شركة الرياض المالية)

 4                                    الموجزة األولية  المالية القوائم   هذه من أيتجز  ال جزء تعتبر  17إلى  1اإليضاحات المرفقة من   إن            

   ة لحاملي الوحدات األوليةالعائد )حقوق الملكية( قائمة التغيرات في صافي الموجودات 

م 1202يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في   

 (المبالغ بالريال السعودي)

 
 

 

 م  2021 يونيو 30

 )غير مراجعة( 

 م 2020 يونيو 30

 )غير مراجعة( 

   

 55,745,630 47,464,126 في بداية الفترة العائدة لحاملي الوحدات صافي الموجودات )حقوق الملكية( 

   

 (4,295,359) 10,954,213 الشاملة( للفترة الخسارةالشامل / ) الدخل صافي 

   

   الوحدات: التغيرات من معامالت  

 1,370,030 5,468,676 المصدرة   الوحدات 

 (12,611,871) (8,869,552) الوحدات المستردة 

 (11,241,841) (3,400,876) ات صافي التغير من معامالت الوحد

   

 ( 807,011) (1,000,000) أرباح   توزيعات

   

 39,401,419 54,017,463 الفترة   نهاية في العائدة لحاملي الوحدات صافي الموجودات )حقوق الملكية( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   للدخل الرياض  صندوق  
 صندوق استثماري مفتوح 

   (المدار من قبل شركة الرياض المالية)

 5                       هذه القوائم المالية األولية الموجزة   من  يتجزأجزء ال  تعتبر  17إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من             

 التدفقات النقدية األولية  قائمة 

م 1202يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في   

 )المبالغ بالريال السعودي( 

 
 
 

 

 

  

 

 إيضاح  

 2021 يونيو 30

 ( مراجعة)غير 

 2020يونيو  30

 ( مراجعة)غير  

    

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 (4,295,359) 10,954,213  صافي الدخل /)الخسارة( للفترة 

    التعديالت على: 

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح    )الربح( غير المحقق من استثمارات 

 1,640,305 (9,208,706) 9 أو الخسارة 

  1,745,507 (2,655,054) 

    صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية: 

 18,220,495 3,188,453  استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 (45,239) (4,489)  مدينة  أرباح  توزيعات

 (85,883) 18,493  أتعاب إدارة مستحقة 

 - (4,316)  مستحقة    روفاتمص 

 15,434,319 4,943,648  األنشطة التشغيلية من  الناتج صافي النقد 

    

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:

 1,370,030 5,468,676  المتحصالت من اصدار الوحدات  

 (12,611,871) (8,869,552)  المدفوعات من استردادات الوحدات 

 (807,011) (1,000,000)  األرباح   توزيعات

 (12,048,852) (4,400,876)  ( األنشطة التمويليةفيصافي النقد )المستخدم 

    

 3,385,467 542,772  وشبه النقدية النقدية في  الزيادةصافي 

    

 1,141,726 254,909  في بداية الفترة النقدية وشبه النقدية 

    

 4,527,193 797,681  في نهاية الفترةالنقدية وشبه النقدية 



   للدخل الرياض  صندوق   
 صندوق استثماري مفتوح 

 )المدار من قبل شركة الرياض المالية( 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( 

 م2021 يونيو 30في  المنتهية  الستة أشهر فترةل

 )المبالغ باللاير السعودي( 
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 الصندوق وأنشطته  . 1

هو صندوق أسهم محلية مدار بموجب االتفاق بين الرياض المالية )"مدير الصندوق"( والمستثمرين بالصندوق  صندوق الرياض للدخل )"الصندوق"(  

هدف الصندوق هو تحقيق نمو لرأس المال من خالل االستثمار في أسهم الشركات السعودية المساهمة في إطار المعايير المعتمدة    إن )"حاملي الوحدات"(.  

 من الهيئة الشرعية. 

ائم  عامل مدير الصندوق مع حاملي الوحدات في كل صندوق على أساس أنه وحدة محاسبية مستقلة. وبناءاً على ذلك، يقوم مدير الصندوق بإعداد قو يت 

 مالية منفصلة للصندوق. 

اتفاقية الصندوق، يجوز لمدير الصندوق تفويض أو إسناد واجباته إلى واحدة أو أكثر   بموجب  وبالتأكيد  الصندوق تعتبر إدارة الصندوق من مسؤولية مدير  

 . من المؤسسات المالية داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها 

(. وقد بدأ  م 1996سبتمبر  9هـ )الموافق 1417ربيع الثاني    26بتاريخ   169على تأسيس الصندوق بالخطاب رقم م أ ي/  وافق البنك المركزي السعودي 

 . م 1996نوفمبر  21الصندوق نشاطه في 

 

   .  اللوائح النظامية2
 

(  م 2006ديسمبر    24هـ )الموافق 1427ذو الحجة    3يخضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار )"الالئحة"( الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ 

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

 المملكة العربية السعودية إتباعها. 

 
 اإلعداد   أسس  . 3

 االلتزام بيان    3-1

  والمعايير  السعودية   العربية  المملكة   في   المعتمد "  األولي   المالي   التقرير ( "34)   رقم   الدولي  المحاسبة   لمعيار   وفقاً   الموجزة   األولية   المالية  القوائم   هذه   إعداد   تم

 . والمحاسبين   للمراجعين  السعودية   الهيئة   من   المعتمدة  االخرى   االصدارات   و

  السنوية   المالية   القوائم   مع   جنب   إلى   جنبا  تقرأ  أن   ويجب   السنوية،   المالية   القوائم   في  المطلوبة   المعلومات   جميع   الموجزة   األولية   المالية   القوائم   هذه   تتضمن  ال 

  المالية  البيانات   على   مؤشرا   بالضرورة   تشكل   ال  م 2021  يونيو  30  في   المنتهية   أشهر   الستة   فترة   نتائج   إن.  م 2020  ديسمبر   31  في   المنتهية   للسنة   للصندوق 

 . م 2021  ديسمبر   31  في 

 األعداد أسس  3-2

باستخدام أساس االستحقاق المحاسبي باستثناء االستثمارات  كما تم تعديلها.    ة، الموجزة تم إعدادها على أساس مبدأ التكلفة التاريخي   األوليةالقوائم المالية  

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة التي يتم قياسها بالقيمة العادلة.  المدرجة 

 حسب ترتيب السيولة.  الموجزة   األولية المركز المالي    قائمة لمطلوبات في يتم عرض الموجودات وا 

 الوظيفية وعملة العرض   العملة 3-3

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

  . ق بالصندو الخاصة   العرض   وعملة   الوظيفية   العملة   وهي  السعودي  بالريال   المالية 

 المعامالت واألرصدة  

  والمطلوبات  الموجودات  تحويل  يتم . ت لمعامالا  يخ ر تا   في  دة لسائ ا  رفلص ا  ر سعا أ دام باستخ السعودي   الريال  لی إ  ألجنبيةا  ت بالعمال تلمعامال ا  ل يوتح   م يت

 .  الصرف   أسعار   باستخدام   السعودي   الريال   إلى   األجنبية   بالعمالت 

 . االولية   الشامل   الدخل   قائمة   في  الصرف  سعر   تحويل  من   الناتجة   خسائر  و أ   أرباح  إدراج  يتم    االولية   المالي   المركز   قائمة  تاريخ  في  كما 

 

 

 

 



   للدخل الرياض  صندوق   
 صندوق استثماري مفتوح 

 )المدار من قبل شركة الرياض المالية( 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( 

 م2021 يونيو 30في  المنتهية  الستة أشهر فترةل

 )المبالغ باللاير السعودي( 
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 )تتمة( اإلعداد أسس  . 3

 والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة األحكام  3-4

من االدارة القيام باستخدام أحكام وتقديرات وافتراضات من شأنها أن تؤثر على مبالغ اإليرادات والمصروفات والموجودات   يتطلب إعداد القوائم المالية 

لتأكد من هذه االفتراضات والتقديرات إلى نتائج تتطلب تعديالت  والمطلوبات واإلفصاحات المرفقة واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة. قد يؤدي عدم ا 

 جوهرية للقيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي تؤثر في الفترات المستقبلية. 

  لي دتع داث ح إ في   ر کبي  طر خ لها  لتي التقرير، وا  يخ رتا   في للتقدير  رى ألخا  ئيسية ر ل ا در لمصا وا  ل بالمستقب لمتعلقة ا  ئيسية ر ل ا ت ضا را الفت إن عدم التأكد من ا

الفترة المالية الالحقة تم وصفها أدناه. اعتمد الصندوق في افتراضاته وتقديراته على المؤشرات    لخال   ت با ولط لموا   لموجودات ل   ية ر فت دلا   للقيمة   ري ه وج

وير مستقبال حيث أنها قد تطرأ نتيجة لتغيرات السوق أو الحاالت الناتجة خارج  الحالية قابلة للتط   واالفتراضات المتاحة عند إعداد القوائم المالية. إن الحاالت  

 . سيطرة الصندوق. مثل هذه التغيرات تنعكس على االفتراضات عندما تحدث 

 االستمرارية 

الموارد الالزمة الستمرار العمل في المستقبل.  قام مدير الصندوق بإجراء تقييم لقدرة الصندوق على االستمرار كمنشأة عاملة وهي مقتنعة بأن الصندوق لديه  

تم إعداد  وعالوة على ذلك، ال تدرك اإلدارة وجود أي شكوك جوهرية قد تلقي بظالل من الشك على قدرة الصندوق على االستمرار كمنشأة عاملة. لذلك، 

 هذه القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية. 

 

 السياسات المحاسبية المهمة . 4

ندوق للسنة المنتهية  تتوافق السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية مع تلك المستخدمة والمفصح عنها في القوائم المالية السنوية للص

 وائم المالية للصندوق. م، ولكن ليس لها تأثير على الق2021م. هناك معايير وتعديالت وتفسيرات جديدة تنطبق ألول مرة في عام 2020ديسمبر    31في  

وق. ويرى مجلس  هناك العديد من التعديالت والتفسيرات األخرى التي تم إصدارها ولكنها لم تصبح سارية المفعول حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للصند

 . طبقت إن  والتفسيرات، ك التعديالت إدارة الصندوق أن ذلك لن يكون له تأثير كبير على القوائم المالية للصندوق. يعتزم الصندوق اعتماد تل

 

 أتعاب اإلدارة والحفظ والمصروفات األخرى  . 5

إدارة بنسبة   ٪ من صافي قيمة موجودات الصندوق. ويسترد مدير الصندوق من  1,5في كل يوم تقييم، يقوم مدير الصندوق بتحميل الصندوق أتعاب 

أتعاب المراجعة واألتعاب القانونية وأتعاب مجلس اإلدارة وأي رسوم أخرى مماثلة. وليس من  الصندوق أي مصاريف يتكبدها نيابة عن الصندوق مثل  

 .٪ من صافي قيمة موجودات الصندوق  0.2المتوقع أن تتجاوز في مجموعها نسبة 

٪ على   0.2سنوياً ونسبة  ٪ 0.035وباإلضافة إلى ذلك، وعلى أساس يومي يتقاضى مدير الصندوق من الصندوق رسوم حفظ ومصاريف إدارية بنسبة 

 التوالي من صافي قيمة موجودات الصندوق على التوالي. 

 

 النقدية شبه. النقدية و 6

  

 إيضاح

 م 2021يونيو  30

  ( مراجعة)غير 

 م 2020ديسمبر  31
 )مراجعة( 

 254,909  797,681 11، 1-6 استثماري  حساب  في  نقدية

  797,681  254,909 

 

(. ال يحقق الصندوق أرباحاً من  1في الحساب االستثماري محتفظ بها في حساب جاري لدى الرياض المالية وهو طرف ذو عالقة )إيضاح   النقدية   1- 6

 .    االستثمارية هذه الحسابات 

 

 

 

  



   للدخل الرياض  صندوق   
 صندوق استثماري مفتوح 

 )المدار من قبل شركة الرياض المالية( 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( 

 م2021 يونيو 30في  المنتهية  الستة أشهر فترةل

 )المبالغ باللاير السعودي( 
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 الخسارة أوبالقيمة العادلة من خالل الربح  مدرجةستثمارات ا . 7

 : . فيما يلي ملخص للقيمة السوقية لمحفظة االستثماراتالمدرجة يستثمر الصندوق بصورة رئيسية في أسهم الشركات السعودية  

   م 2021يونيو  30 م 2020ديسمبر  31

   ( مراجعة)غير  )مراجعة( 

   السوقية القيمة السوقية   القيمة

 المواد األساسية   23,159,976 20,684,456

 البنوك  14,188,800 12,548,134

 اإلتصاالت    7,967,064 6,910,988

 تجزئة السلع الرأس مالية   3,682,701 4,200,816

 ريت   2,000,231 660,289

 تغذية التجزئة ال  996,215 -

 الطاقة   765,422 907,914

 إدارة وتطوير العقارات    729,626 735,802

 والمشروبات األغذية   - 450,275

 النقل   - 371,108

 السوقية القيمة إجمالي  53,490,035 47,469,782

    

 التكلفة  إجمالي  44,281,329 43,814,336

 

 معامالت الوحدات . 8

 : للسنة/ للفترة   فيما يلي ملخصاً بمعامالت الوحدات

 

 م 1202 يونيو 30

  ( مراجعة)غير 

 م 2020ديسمبر  31

 )مراجعة( 

 ( عدد الوحدات) 

 7,073,366.94  5,578,048.54 عدد الوحدات في بداية الفترة / السنة

    

 337,594.61  538,250.27 الوحدات المصدرة 

 (1,832,913.01)  (965,030.71) الوحدات المستردة 

 (1,495,318.40)  (426,780.44) صافي التغير في الوحدات 

    

 5,578,048.54  5,151,268.10 الفترة / السنةعدد الوحدات في نهاية 

 

 

 

 

 

 

 



   للدخل الرياض  صندوق   
 صندوق استثماري مفتوح 

 )المدار من قبل شركة الرياض المالية( 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( 

 م2021 يونيو 30في  المنتهية  الستة أشهر فترةل

 )المبالغ باللاير السعودي( 
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 من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة )الخسارة(/صافي الربح  . 9

 

 م 2020يونيو  30  م 1202يونيو  30 

 ( مراجعة)غير    ( مراجعة)غير  

من بيع استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو   ة المحقق  )الخسارة(/الربح 

 (3,078,570)  1,404,312 الخسارة 

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل   تقييم إعادة من    ة غير المحقق  )الخسارة(/الربح 
  (1,640,305)  9,208,706 الربح أو الخسارة 

 10,613,018  (4,718,875) 

 
 مصروفات أخرى . 10

 م 2020 يونيو 31

  ( مراجعة)غير  
 م 1202يونيو  30

  ايضاح  ( مراجعة)غير 
 

 المضافة   القيمة ضريبة    66,267  19,262

 طهير الت رسوم  10-1 700  966

 أخرى  رسوم   13,637  6,641

26,869  80,604    

 

المتكبدة بشأن    10-1 التطهير المصاريف  فيها من أجل تحقيق عائد متوافق مع أحكام  تمثل مصاريف  المستثمر  الناتجة عن الشركات  تطهير األرباح 

 الشريعة. يتم احتساب هذه المصاريف وفقا لموافقة الهيئة الشرعية للصندوق. 

 مع األطراف ذات العالقة واألرصدةالمعامالت  . 11

يق أخرى  تتمثل األطراف ذات العالقة للصندوق في الرياض المالية )مدير الصندوق(، وبنك الرياض )باعتباره مساهم في شركة الرياض المالية( وصناد

 االدارة.   ومجلس يديرها مدير الصندوق 

األطراف ذات العالقة وفقاً لألحكام الصادرة من هيئة السوق المالية.  في سياق النشاط المعتاد يتعامل الصندوق مع أطراف ذات عالقة. تتم المعامالت مع  

 يتم اعتماد كافة معامالت األطراف ذات العالقة بواسطة مجلس إدارة الصندوق. 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة التي تمت بواسطة الصندوق خالل الفترة واألرصدة الناتجة عنها كما يلي: 

 . المستحقة  المصروفات بند تحت  المالي المركز  قائمة في  ادراجها  تم العالقة ذات األطراف في  المستحقة  المضافة القيمة ضريبة* 

 

 

 

 

 قيمة المعامالت خالل الفترة عة المعامالتطبي الطرف ذو العالقة 

 الرصيد كما في 

 )دائن(

  

 م 1202يونيو  30

 ( مراجعة)غير 

 م 2020يونيو  30

 ( مراجعة)غير  

 م 1202يونيو  30

 ( مراجعة)غير 

 م 2020 ديسمبر  31

 )مراجعة( 

 ( 207,259) (225,752) 382,296  431,853 أتعاب إدارة الصندوق الرياض المالية 

 

  المضافة   القيمة ضريبة 

 (31,089) (35,352) 19,115 64,778 * المستحقة 

 254,909 797,681   -         - الحساب االستثماري  



   للدخل الرياض  صندوق   
 صندوق استثماري مفتوح 

 )المدار من قبل شركة الرياض المالية( 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( 

 م2021 يونيو 30في  المنتهية  الستة أشهر فترةل

 )المبالغ باللاير السعودي( 
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 االدوات المالية حسب الفئة.    12

 

 التكلفة المطفأة (مراجعة)غير م 1202يونيو  30
القيمة العادلة من خالل الربح  

 أو الخسارة 
   الموجودات كما في قائمة المركز المالي 

   
 - 797,681 النقدية وشبه النقدية 

 53,490,035 - استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 53,490,035 797,681 اإلجمالي
 

 التكلفة المطفأة )مراجعة(  م 2020ديسمبر  31
القيمة العادلة من خالل الربح أو  

 الخسارة 

   الموجودات كما في قائمة المركز المالي 

   

 - 254,909 النقدية وشبه النقدية 

 47,469,782 - الخسارة استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 47,469,782 254,909 اإلجمالي

 

 

 

 إدارة المخاطر المالية .13

 المخاطر المالية  عوامل  1- 13

في توفير أفضل عوائد لحاملي الوحدات   االستمرار كمنشأة مستمرة حتى يتمكن من  االستمرار الهدف من الصناديق هو الحفاظ على قدرة الصندوق على 

 .معقولة لحاملي الوحدات   سالمة وضمان 

 والمخاطر التشغيلية.   السيولة، ومخاطر    االئتمان، ومخاطر    السوق، الصندوق تعرضه لمجموعه متنوعة من المخاطر المالية: مخاطر    ة أنشط

مدير الصندوق مسؤول عن تحديد المخاطر والرقابة عليها. ويشرف مجلس الصندوق علي مدير الصندوق وهو مسؤول في نهاية المطاف عن اإلدارة  

 العامة للصندوق.  

تحدد استراتيجياته  و  توثقحكام  أفي المقام األول لتنفيذها علي الحدود التي يضعها مجلس الصندوق. وللصندوق شروط و   عليها بة  ا رق وال تحديد المخاطر    يتم

 ستثمار.  اال  إلرشادات  وفقاً  ته حفظمتوازن   عادة التجارية الشاملة ، وتحمله للمخاطر ، وفلسفته العامة ألداره المخاطر ، وهو ملزم باتخاذ إجراءات إل 

 لهذه األساليب باألسفل.   مختلف أنواع المخاطر التي يتعرض لها ؛ ويرد شرح   ة دارإ لقياس و ة ويستخدم الصندوق أساليب مختلف 

 مخاطر السوق  -أ

 ( مخاطر السعر 1) 

وحركات  مخاطر األسعار هي مخاطر تذبذب قيمه األداة المالية للصندوق نتيجة للتغيرات في أسعار السوق الناجمة عن عوامل غير العمالت األجنبية  

 معدل الفائدة. 

ألسعار المستقبلية لألدوات المالية التي يحتفظ بها الصندوق. وتنويع مدير الصندوق محفظته  وتنشا مخاطر األسعار في المقام األول من عدم التأكد من ا 

وات ملكية  االستثمارية ومراقبة عن كثب حركه أسعار استثماراته في األدوات المالية. وفي تاريخ المركز المالي، كان لدى الصندوق استثمارات في أد

 وصناديق استثمار. 

  على األسهم  مؤشرات   في  المعقول   المحتمل   التغيير  بسبب ( يونيو  30 في   لالستثمارات   العادلة  القيمة   في   للتغير   نتيجة )  األصول   قيمة  صافي   على   التأثير   إن 

 : يلي  كما   الثابتة   الثوابت   األخرى   المتغيرات  جميع   وجود  مع   الصناعة،   تركيز  أساس 

 



   للدخل الرياض  صندوق   
 صندوق استثماري مفتوح 

 )المدار من قبل شركة الرياض المالية( 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( 

 م2021 يونيو 30في  المنتهية  الستة أشهر فترةل

 )المبالغ باللاير السعودي( 
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 إدارة المخاطر المالية )تتمة( .13

 المخاطر المالية )تتمة( عوامل  1- 13

 مخاطر السوق )تتمة( -أ

 ( مخاطر السعر )تتمة( 1) 

 م 2021يونيو  30 

 ( مراجعة)غير 

 م 2020ديسمبر  31

 )مراجعة( 

التغير المعقول   

 المحتمل٪

التأثير على قيمة  

 صافي األصول 

التغير المعقول  

 المحتمل٪ 
التأثير على قيمة صافي  

 األصول 

 206,845 ٪ 1-+/ 231,600 ٪ 1-+/ األساسية   المواد

 125,481 ٪ 1-+/ 141,889 ٪ 1-+/ البنوك

 69,110 ٪ 1-+/ 79,671 ٪ 1-+/   اإلتصاالت 

 42,008 ٪ 1-+/ 36,827 ٪ 1-+/ مالية   الرأس  السلع   تجزئة

 6,603 ٪ 1-+/ 20,002 ٪ 1-+/ ريت 

 - ٪ 1-+/ 9,962 ٪ 1-+/ التغذية   تجزئة

 9,079 ٪ 1-+/ 7,654 ٪ 1-+/ الطاقة 

 7,358 ٪ 1-+/ 7,296 ٪ 1-+/ وتطوير العقارات   إدارة

 4,503 ٪ 1-+/ - ٪ 1-+/ والمشروبات  األغذية 

 3,711 ٪ 1-+/ - ٪ 1-+/ النقل 

 

 االئتمان مخاطر  -ب

  يتعرض . بالتزاماته   الوفاء   عدم   خالل   من   اآلخر   للطرف   مالية   خسارة   في  مالية   أداة   أطراف   أحد   يتسبب   أن   خطر   وهو   االئتمان،   لمخاطر   الصندوق   يتعرض 

 : التالي  النحو   على  المطفأة   بالتكلفة  المدرجة   المدينة   والتوزيعات  النقدية   وشبه   النقدية  المتعلقة  االئتمان   لمخاطر   الصندوق 

 

 

 مخاطر السيولة -ج

لصندوق  هي المخاطر المتمثلة في تعرض الصندوق لصعوبات في الحصول على التمويل الالزم للوفاء بالتزامات مرتبطة بمطلوبات مالية ويراقب مدير ا 

 السيولة بشكل مستمر بغرض التأكد من كفاية التمويل المتوفر للوفاء بأي التزامات عند حدوثها. متطلبات  

يومي األثنين الى الخميس، ومن ثم، فإنها تتعرض لمخاطر السيولة الخاصة    من تنص شروط وأحكام الصندوق على االكتتاب في الوحدات واستردادها  

التي من المتوقع تسويتها خالل    المستحقة  مصروفاتفي المقام األول من ال المالية للصندوق  مطلوبات ام. تتألف ال سهم في هذه األي باسترداد أموال حملة األ

 .األولية   المالي   ركز م شهر واحد من تاريخ قائمة ال 

 

 

 

 

 م2020  ديسمبر  31

  )مراجعة( 

 م 2021  يونيو  30

 (مراجعة)غير  
 

 النقدية وشبة النقدية  797,681  254,909
 مدينة   توزيعات 4,489  -

254,909  802,170  



   للدخل الرياض  صندوق   
 صندوق استثماري مفتوح 

 )المدار من قبل شركة الرياض المالية( 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( 

 م2021 يونيو 30في  المنتهية  الستة أشهر فترةل

 )المبالغ باللاير السعودي( 
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 إدارة المخاطر المالية )تتمة( .13

 المخاطر المالية )تتمة( عوامل  1- 13

 )تتمة( ةمخاطر السيول -ج

ت الجديدة أو  مدير الصندوق بمراقبة متطلبات السيولة من خالل التأكد من توفر أموال كافية للوفاء بأي التزامات عند نشوئها، إما من خالل االشتراكا يقوم  

 تصفية محفظة االستثمار أو عن طريق أخذ قروض قصيرة األجل من مدير الصندوق. 

 شهر.  12ا الصندوق هي أقل من الفترة المتوقعة الستحقاق األصول وااللتزامات لهذ

 التشغيلية المخاطر  -د

لبنية التحتية  خاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناتجة عن مجموعة متنوعة من األسباب المرتبطة بالعمليات والتكنولوجيا وا م

الصندوق ومن العوامل الخارجية األخرى غير االئتمان والسيولة والعمالت والسوق  التي تدعم أنشطة الصندوق سواء داخليًا أو خارجيًا لدى مقدم خدمة  

 المخاطر مثل تلك الناشئة عن المتطلبات القانونية والتنظيمية. 

تحقيق هدفه  يتمثل هدف الصندوق في إدارة المخاطر التشغيلية من أجل تحقيق التوازن بين الحد من الخسائر المالية واألضرار التي لحقت بسمعته في  

 االستثماري المتمثل في توليد عوائد لحاملي الوحدات. 

 العادلة   القيمة تقدير 2- 13

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

 غ عن مبيعاتها في يوم التقييم بأحدث سعر للمزايدة. التي لم يتم اإلبال 

أن القيمة    السوق النشط هو السوق الذي تتم فيه معامالت األصول أو االلتزامات بتردد وحجم كافيين لتوفير معلومات التسعير على أساس مستمر. يفترض 

 تقارب قيمها العادلة. يحتوي التسلسل الهرمي للقيمة العادلة على المستويات التالية: الدفترية ناقًصا انخفاض قيمة األدوات المالية الممنوحة بالتكلفة المطفأة 

ا في تاريخ  • مدخالت المستوى األول هي أسعار مدرجة )غير معدلة( في األسواق النشطة لألصول أو المطلوبات المماثلة التي يمكن للكيان الوصول إليه 

 القياس؛ 

والتي يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام، سواء بشكل مباشر أو   1األسعار المعروضة المدرجة في المستوى   هي مدخالت غير  2• مدخالت المستوى 

 غير مباشر؛ و 

 هي مدخالت ال يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام.  3• مدخالت المستوى  

المستوى  تشتمل االستثمارات التي تستند قيمتها إلى أسعار السوق المدرجة في األسواق النشطة، وب  ، وتشمل أدوات حقوق  1التالي يتم تصنيفها ضمن 

 الملكية والديون المدرجة النشطة. ال يقوم الصندوق بضبط السعر المعروض لهذه األدوات. 

 . 1المستوى   يصنف الصندوق جميع أصوله المالية باستثناء األصول المدرجة بالتكلفة المطفأة، بالقيمة العادلة 

 . أرقام المقارنة  14

 . الحالية   الفترة   عرض   مع   لتتوافق   المقارنة   أرقام   بعض  تصنيف  إعادة  تم 

 الالحقة  األحداث . 15

المالية األولية    القوائم تتطلب اإلفصاح أو التعديل عن هذه    هامة في تاريخ الموافقة على هذه البيانات المالية األولية الموجزة، لم تكن هناك أحداث الحقة    كما

 الموجزة. 

 

 

 

 



   للدخل الرياض  صندوق   
 صندوق استثماري مفتوح 

 )المدار من قبل شركة الرياض المالية( 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( 

 م2021 يونيو 30في  المنتهية  الستة أشهر فترةل

 )المبالغ باللاير السعودي( 
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 اخر يوم تقييم   .16

 . ( م2020يونيو   30)  م 2021يونيو  30كان آخر يوم تقييم للفترة هو  

 

 الموجزة األوليةاعتماد القوائم المالية . 17

 هـ(.1443محرم  9م )الموافق 2021أغسطس   17 تمت الموافقة على هذه القوائم المالية األولية الموجزة إلصدارها من قبل مجلس إدارة الصندوق في 
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