
 

Public 

 

 

 م2020النصف سنوي لعام  يالتقرير األول
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فيما يلي ملخص للقيمة السوقية لمحفظة  الصندوق بشكل رئيسي في أسهم الشركات السعودية المدرجة في سوق األسهم السعودية. استثمر

 :2020يونيو  30مع نهاية  االستثمارات حسب القطاعات
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 2020% وذلك بداية من األول من يوليو 15% الى 5حسب قرار وزارة المالية السعودية فقد تم تغيير نسبة قيمة الضريبة المضافة من 

 .ةلجميع الرسوم والخدمات الخاضعة للضريب

يمكن االطالع على مزيد من المعلومات في صفحة الصندوق على الموقع االلكتروني حيث يتم نشر تقارير دورية عن خصائص وأداء الصندوق 

 التي تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قراراتهم. 

 

 



 للدخلالرياض  صندوق     

 مفتوح   استثماري   صندوق    

 (المالية   الرياض المدار من قبل شركة  )    

 ( مراجعة )غير    الموجزة ولية  ال   القوائم المالية     

 م 2020  يونيو   30المنتهية في    شهر أ فترة الستة  ل 

 لحاملي الوحدات  فحص المراجع المستقل مع تقرير  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  للدخل الرياض  صندوق     
 استثماري مفتوحصندوق 

 )المدار من قبل الرياض المالية(

 الولية الموجزة )غير مراجعة(  القوائم المالية

 م 2020يونيو   30في   فترة الستة أشهر المنتهيةل

 

 الصفحات 

 

 

 

 1 لحاملي الوحدات  فحص المراجع المستقلتقرير 

 

 

 

 2 األولية  ركز الماليالمقائمة 

 

 

 

 3 األولية  قائمة الدخل الشامل

 

 

 

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

 

 

 

 5 األولية  النقدية قائمة التدفقات

 

 

 

 12- 6 الموجزة  األولية اإليضاحات حول القوائم المالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





   للدخل الرياض صندوق  
 صندوق استثماري مفتوح 

  (المدار من قبل شركة الرياض المالية)

 2          تعتبر جزء ال يتجزء من هذه القوائم المالية األولية الموجزة 13إلى   1إن اإليضاحات المرفقة من             

  الولية ركز الماليقائمة الم

م2020يونيو  30كما في     
 

 

 إيضاح

 م 2020و يوني  30

 )غير مراجعة( 

 م 2019ديسمبر  31

 )مراجعة( 

 لاير سعودي  لاير سعودي   

    الموجودات 

 1،141،٧26 ٤،٥2٧،١٩3 8 أرصدة نقدية 

 54،8٧6،214 3٥،0١٥،٤١٤ 5 ة أو الخساربالقيمة العادلة من خالل الربح مدرجة استثمارات 

 -  ٤٥،23٩  ستحقة توزيعات م

 56،01٧،940 3٩،٥٨٧،٨٤6  إجمالي الموجودات 

    

    المطلوبات 

 2٧2،310 ١٨6،٤2٧ 8 ومطلوبات متداولة أخرى  مستحقة روفاتمص

 2٧2،310 ١٨6،٤2٧  إجمالي المطلوبات 

    

 55،٧45،630 3٩،٤0١،٤١٩  العائدة لحاملي الوحدات   )حقوق الملكية(  صافي الموجودات

 ٧،0٧3،366.94 ٥،٥١٧،2٥٩.٤2 6 الوحدات مصدرة )بالعدد( 

 ٧.88 ٧.١٤  العائدة للوحدة  )حقوق الملكية( صافي قيمة الموجودات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   للدخل الرياض صندوق  
 صندوق استثماري مفتوح 

 (المدار من قبل شركة الرياض المالية)

 3          تعتبر جزء ال يتجزء من هذه القوائم المالية األولية الموجزة 13إلى   1إن اإليضاحات المرفقة من             

 قائمة الدخل الشامل الولية  

م 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في   
 

 م 2020يونيو  30  

 )غير مراجعة( 

 م 2019و يوني  30

 مراجعة( )غير 

 لاير سعودي  لاير سعودي  إيضاح 

    الدخل  

    

ستثمارات والغير محقق من اال المحقق  الدخل)الخسارة( / صافي

 8،٧26،465 ( ٤،٧١٨،٨٧٥) ٧ ة أو الخساربالقيمة العادلة من خالل الربح مدرجة ال

 2،٧31،550 ٨32،6٨١  دخل التوزيعات 

  (3،٨٨6،١٩٤ ) 11،458،015 

    المصروفات 

    

 ( ٧88،662) ( 3٨2،2٩6) 8 أتعاب ادارة الصندوق 
 (2٩،1٧٨) ( 26،٨6٩) 8 مصروفات اخرى  

  (٤0٩،١6٥ ) (83٧،840 ) 

 10،620،1٧5 ( ٤،2٩٥،3٥٩)  للفترة  دخلال/  )الخسارة(  صافي

    

 - -  الدخل الشامل اآلخر 
    

 10،620،1٧5 ( ٤،2٩٥،3٥٩)  للفترة  الشامل الدخل)الخسارة الشاملة( /  إجمالي

 

 

 

 

 



  للدخل الرياض صندوق  
 صندوق استثماري مفتوح

 (المدار من قبل شركة الرياض المالية)

 4          تعتبر جزء ال يتجزء من هذه القوائم المالية األولية الموجزة 13إلى   1إن اإليضاحات المرفقة من             

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

م 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في   
 

 يونيو  30 

 م 2020

 )غير مراجعة( 

 يونيو  30

 م 2019

 )غير مراجعة( 

 لاير سعودي  لاير سعودي  

 ٥٥،٧٤٥،630 صافي الموجودات )حقوق الملكية( في بداية الفترة 

 

84,466,940 

   

 10،620،1٧5 ( ٤،2٩٥،3٥٩) للفترة   الدخل )الخسارة( / صافي  

 -  - اآلخر   الشامل   الدخل 

 10،620،1٧5 ( ٤،2٩٥،3٥٩) للفترة   الشامل الدخل)الخسارة الشاملة( /صافي  

   

   التغيرات من معامالت الوحدات: 

 2،418،932 ١،3٧0،030 المصدرة   الوحدات 

 (24،013،٧28) ( ١2،6١١،٨٧١) الوحدات المستردة

 (21،594،٧96) ( ١١،2٤١،٨٤١) ات صافي التغير من معامالت الوحد

 ( 2،6٧6،142) ( ٨0٧،0١١) توزيعات أرباح 

 ٧0،816،1٧٧ 3٩،٤١0،٤١٩ الفترة   نهاية صافي الموجودات )حقوق الملكية( في  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  للدخل الرياض صندوق  
 صندوق استثماري مفتوح

   (المدار من قبل شركة الرياض المالية)

 5          تعتبر جزء ال يتجزء من هذه القوائم المالية األولية الموجزة 13إلى   1إن اإليضاحات المرفقة من             

 التدفقات النقدية الولية قائمة 

م 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إيضاح  

 20١٩ يونيو 30

 )غير مراجعة( 

 2018يونيو  30

 )غير مراجعة( 

 لاير سعودي  لاير سعودي   

    التدفقات النقدية من النشطة التشغيلية 

 10،620،1٧5 ( ٤،2٩٥،3٥٩)  للفترة  الدخل/  )الخسارة( صافي

    التعديالت على:

بالقيمة  من استثمارات المحققغير  (الربحالخسارة /)

 ٧ الخسارة  وأالعادلة من خالل الربح 
١،6٤0،30٥  )6،1٧5،٧88( 

  (2،6٥٥،0٥٤ ) 4،444،38٧ 

    صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية: 

 15،802،318 ١٨،220،٤٩٥  االستثمارات بالقيمة العادلة في الربح أو الخسارة 

 )13،0٧1( ( ٤٥،23٩)  توزيعات مدينة

 11،346 ( ٨٥،٨٨3)  ومطلوبات متداولة أخرى  مستحقة روفاتمص

 20،244،980 ١٥،٤3٤،3١٩  النشطة التشغيلية   من الناتجصافي النقد 

    

    النشطة التمويلية: التدفقات النقدية من 

 2،418،932 ١،3٧0،030  المتحصالت من اصدار الوحدات  

 (24،013،٧28) ( ١2،6١١،٨٧١)  المدفوعات من استردادات الوحدات 

 ( 2،6٧6،142) ( ٨0٧،0١١)  توزيعات األرباح 

 (24،2٧0،928) ( ١2،0٤٨،٨٥2)  النشطة التمويلية   )المستخدم في(صافي النقد 

 ( 4،025،958) 3،3٨٥،٤6٧  أرصدة نقدية في  التغيرصافي 

 4،451،146 ١،١٤١،٧26  في بداية الفترة أرصدة نقدية

 425،188 ٤،٥2٧،١٩3  في نهاية الفترة  أرصدة نقدية



  للدخل الرياض صندوق    
 صندوق استثماري مفتوح

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

 م 2020 يونيو 30في   المنتهية الستة أشهر فترةل

6 

 الصندوق وأنشطته  .١
صندوق الرياض للدخل )"الصندوق"( هو صندوق استثماري مفتوح وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية مدار بموجب االتفاق بين الرياض  

المالية )"مدير الصندوق"( والمستثمرين بالصندوق )"حاملي الوحدات"(. يسعى الصندوق لتحقيق نمو باالستثمار بصورة رئيسية في 

 بالمتطلبات المعدة بواسطة هيئة الرقابة الشرعية في الرياض المالية.  االلتزامألسهم السعودية على ضوء الشركات المدرجة في سوق ا

وبناًء على ذلك، تقوم إدارة الصندوق   يتعامل مدير الصندوق مع حاملي الوحدات في كل صندوق على أساس أنه وحدة محاسبية مستقلة.  

 بإعداد قوائم مالية منفصلة للصندوق.

  

عند التعامل مع مالكي الوحدات، يعتبر مدير الصندوق الصندوق كوحدة محاسبية مستقلة. وبناًء عليه ، يقوم مدير الصندوق بإعداد بيان            

 مالي منفصل للصندوق. 

 

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

 واحدة أو أكثر من المؤسسات المالية داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها. تعتبر الرياض المالية هي أمين الحفظ للصندوق. 

 

بالخطاب رقم   الصندوق  تأسيس  المالية على  السوق  بدأ       (.م2013مايو    14)الموافق    1434رجب    4بتاريخ    09/3وافقت هيئة 

 .م2014 مارس 23في  الصندوق نشاطه

 

  24هـ )الموافق    142٧ذي الحجة    3يخضع الصندوق لالئحة صندوق االستثمار )"اللوائح"( الصادرة عن )"هيئة السوق المالية"( في  

( ، مع توضيح المتطلبات لجميع الصناديق  م2016مايو    23هـ )الموافق    143٧شعبان    16( والتي تم تعديلها بتاريخ  م2006ديسمبر  

 ودية. داخل المملكة العربية السع

 أسس اإلعداد والتغيرات في السياسات المحاسبية  .2

 بيان اإللتزام    ١- 2

المعتمد في المملكة العربية    ألولي"التقرير المالي ا " (  34تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ) 
 . االخرى المعتمدة من الهيئة المحاسبين القانونين في المملكة العربية السعودية  والمعايير واالصدارات   السعودية 

 القوائممع  يجب أن تقرأ جنبا إلى جنب  و   السنوية،  المالية   القوائم   في الموجزة جميع المعلومات المطلوبة    األولية المالية    القوائمال تتضمن هذه  

ال تشكل بالضرورة   م 2020يونيو    30إن نتائج فترة الستة أشهر المنتهية في    . م 2019يسمبر  د   31المالية السنوية للصندوق للسنة المنتهية في  

 .م 2020ديسمبر   31مؤشرا على البيانات المالية في  

 العداد  أسس  2- 2

باستخدام أساس االستحقاق المحاسبي باستثناء   كما تم تعديلها.   ة،تم إعدادها على أساس مبدأ التكلفة التاريخياألولية الموجزة  القوائم المالية  
 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة التي يتم قياسها بالقيمة العادلة. المدرجة االستثمارات 

 حسب ترتيب السيولة.  الموجزة األوليةالمركز المالي  قائمةيتم عرض الموجودات والمطلوبات في 

 لعملة الوظيفية وعملة العرض  ا  3- 2

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

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

 المعامالت واألرصدة  

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

   . والمطلوبات بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي باستخدام أسعار الصرف 

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

 

 

 



  للدخل الرياض صندوق    
 صندوق استثماري مفتوح

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

 م 2020 يونيو 30في   المنتهية الستة أشهر فترةل

٧ 

 )تتمة(  المحاسبية السياسات في والتغيرات اإلعداد أسس .2
 

 معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة   ٤- 2

الموجزة تتطابق مع تلك المستخدمة والمفصح عنها في في القوائم  السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية األولية 
هناك معايير وتعديالت وتفسيرات جديدة تطبق ألول مرة في عام    .م2019ديسمبر    31المالية السنوية للصندوق للسنة المنتهية في  

 ولكن ليس لها تأثير على القوائم المالية األولية الموجزة للصندوق.  م2020

الصادرة وغير سارية بعد بتاريخ إصدار القوائم المالية األولية الموجزة للصندوق.  هناك العديد من التعديالت والتفسيرات األخرى  
الموجزة للصندوق.    األوليةالمالية    القوائمعلى    ريذه التعديالت والتفسيرات أثر جوهأنه لن يكون له  الصندوق،مجلس إدارة    يعتقد

 إن وجدت.  تطبيق هذه التعديالت والتفسيرات،يعتزم الصندوق 

 أحكام وتقديرات محاسبية مؤثرة .3

 
مبالغ وعلى تطبيق السياسات المحاسبية    يتطلب إعداد البيانات المالية من اإلدارة اتخاذ األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر  ج

واا التقديرات واالفتراضات    لدخل لموجودات والمطلوبات  تتم مراجعة  التقديرات.  الفعلية عن هذه  النتائج  تختلف  والمصروفات. قد 

التقديرات فيها مراجعة  يتم  التي  الفترة  في  المحاسبية  التقديرات  بمراجعات  االعتراف  يتم  بشكل مستمر.  فترات    األساسية  أي  وفي 

 مستقبلية تتأثر بذلك. 

 

 القيمة العادلة لألوراق المالية الغير متداولة في سوق نشط 

 بمعاملة منتظمة بين مشاركين في السوق في تاريخ القياس.القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع أصل أو تحويل التزام  

 

 أتعاب اإلدارة والحفظ والمصروفات الخرى .٤

في المائة سنوياً من صافي قيمة موجودات الصندوق.    1,50، يقوم مدير الصندوق بتحميل الصندوق أتعاب إدارة بنسبة  في كل يوم تقييم  

و يسترد مدير الصندوق من الصندوق أي مصاريف يتكبدها نيابة عن الصندوق مثل أتعاب المراجعة واألتعاب القانونية وأتعاب مجلس  

في المائة سنوياً من صافي قيمة موجودات    0.2خرى مماثلة. وليس من المتوقع أن تتجاوز في مجموعها نسبة   اإلدارة وأي رسوم أ 

 .الصندوق

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

 مة موجودات الصندوق. في المائة سنوياً على التوالي من صافي قي  0.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  للدخل الرياض صندوق    
 صندوق استثماري مفتوح

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

 م 2020 يونيو 30في   المنتهية الستة أشهر فترةل

٨ 

 ةأو الخساربالقيمة العادلة من خالل الربح مدرجة استثمارات  .٥
 : . فيما يلي ملخص للقيمة السوقية لمحفظة االستثمارات المدرجة يستثمر الصندوق بصورة رئيسية في أسهم الشركات السعودية 

   م 2020يونيو  30 م 2019ديسمبر  31

   مراجعة( )غير  )مراجعة( 

   القيمة السوقية  القيمة السوقية 

 األساسية  المواد  ٤٩١،١0،0٥2 18،492،6٧0

 البنوك  ٩،٩٨0،02٩ 15،132،120

   اإلتصاالت  ٤٧0،٥،٨٩3 516،8،16٧

 الرعاية الصحية   6٨0،٩٧٩،3 - 

 تجزئة السلع الرأس مالية   0٤0،٧٥٤،2 5،030،1٧0

 والمشروبات األغذية   ٩30،2٧0 ٧91،934

   إدارة وتطوير العقارات  ٧86،354 1،598،180

 ريت  0٨0،٧2٩ 853،580

 مهنية  التجارية والخدمات ال  - ٧64،8٧٧،1

 النقل  - 1،339،550

 الطاقة   - 859،818

   الخدمات اإلستهالكية  - 844،813

 التجزئة الغذائية  - 1،386

 القيمة السوقية إجمالي   0١٥،٤١٤،3٥ 54،8٧6،214

 إجمالي التكلفة   36،6٥٥،٧١٩ 50،981،1٧0

 

 معامالت الوحدات .6

 :   /للسنة للفترة فيما يلي ملخصاً بمعامالت الوحدات 

 م 2020 يونيو 30 

  )غير مراجعة( 

 م 2019ديسمبر  31

 )مراجعة( 

 ( عدد الوحدات ) 

 عدد الوحدات في بداية الفترة / السنة
٧،0٧3،366.٩٤  11،400،101.40 

 401،626.54  ١٨2،١٧٤.60 الوحدات المصدرة 

 الوحدات المستردة 
(١،٧3٧،2٨2.١2 )   (4،٧28،361 )  

( ١،٥٥6،١0٧.٥2) صافي التغير في الوحدات    (4،326،٧34.46)  

 ٧،0٧3،366.94  ٥،٥١٧،2٥٩.٤2 عدد الوحدات في نهاية الفترة / السنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  للدخل الرياض صندوق    
 صندوق استثماري مفتوح

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

 م 2020 يونيو 30في   المنتهية الستة أشهر فترةل

٩ 

أو  بالقيمة العادلة من خالل الربح  المدرجة ساااتثمارات  المحقق و الغير محقق من اال الدخل)الخساااارة( /صاااافي  .٧

 ةالخسار

 ج

 
 م 2019يونيو  30  م 2020يونيو  30

 
 )غير مراجعة(   )غير مراجعة( 

 ( 3،0٧٨،٥٧0) المحقق الدخل /  )الخسارة(
 

2،550،6٧٧ 

 غير المحقق  )الخسارة( الدخل
(١،6٤0،30٥ ) 

 
6،1٧5،٧88 

 (٤،٧١٨،٨٧٥ ) 
 

8،٧26،465 

 
 

 مع الطراف ذات العالقةو الرصدة المعامالت  .٨
 

  في شركة الرياض المالية(   مساهم  دوق(، وبنك الرياض )باعتبارهتتمثل األطراف ذات العالقة للصندوق في الرياض المالية )مدير الصن 

 . وصناديق أخرى يديرها مدير الصندوق

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

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

ديسمبر    31)  سعودي   لاير 4,52٧,193 االستثماريلحساب  ا، بلغ المبلغ المحتفظ به في  م2020يونيو    30كما في    هي،المالية   الرياض

 .(لاير سعودي 1,141,٧26 :م2019

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

 االدوات المالية حسب الفئة.    ٩

 

 التكلفة المطفأة  )غير مراجعة( م 2020يونيو  30
القيمة العادلة من خالل  

 الخسارة والربح  
 بالريال السعودي  بالريال السعودي  الموجودات كما في قائمة الموجودات والمطلوبات 

   
 - ٤،٥2٧،١٩3 أرصدة نقدية 
 3٥،0١٥،٤١٤ - ة و الخسارأبالقيمة العادلة من خالل الربح مدرجة استثمارات 

 - ٤٥،23٩ توزيعات مدينة

 3٥،0١٥،٤١٤ ٤،٥٧2،٤32 اإلجمالي 

 

 

 

 

 

 قيمة المعامالت خالل الفترة  طبيعة المعامالت  الطرف ذو العالقة 
 الرصيد كما في 

 )دائن( 

  

 م 2020يونيو  30

 )غير مراجعة( 

 م 2019يونيو  30

 )غير مراجعة( 

 م 2020يونيو  30

 ( مراجعة)غير 

ديسمبر   31

 م 2019

 )مراجعة( 

 ( 245،384) ( ١٧١،0٨٥) ٧٨٨،662 3٨2،2٩6 أتعاب إدارة الصندوق  الرياض المالية

 
  دفعهامصروفات تم 

 (26،926) ( ١٥،3٤2) ٤٩،١٧٨ 26،٨6٩ بالنيابة عن الصندوق 



  للدخل الرياض صندوق    
 صندوق استثماري مفتوح

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

 م 2020 يونيو 30في   المنتهية الستة أشهر فترةل
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 )تتمة( االدوات المالية حسب الفئة.    ٩

 التكلفة المطفأة  )مراجعة( م 20١٩ديسمبر   3١
القيمة العادلة من خالل الربح  

 الخسارة و

 بالريال السعودي  بالريال السعودي  الموجودات كما في قائمة الموجودات والمطلوبات 
   

 - 1،141،٧26 أرصدة نقدية 
 54،8٧6،214 - ة و الخسارأبالقيمة العادلة من خالل الربح مدرجة استثمارات 

 54،8٧6،214 1،141،٧26 اإلجمالي 
 

 القيمة العادلة .١0

ضمن    القوائم المالية األولية الموجزةيتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس القيمة العادلة لها أو اإلفصاح عنها في  
العادلة  التسلسل الهرمي للقيمة العادلة ، كما هو موضح على النحو التالي ، بناًء على أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة  

 يحتوي التسلسل الهرمي للقيمة العادلة على المستويات التالية:  ككل:

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

 القياس؛الوصول إليها في تاريخ 

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

 و  مباشر؛بشكل مباشر أو غير 

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

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

بين التسلسل الهرمي   التحويالتبالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بشكل متكرر، يقوم الصندوق بتحديد  

 ، وتقدير (الهامة لقياس القيمة العادلة ككل   األدنىالمستوى    التعلى أساس مدخ)لمستويات القيمة العادلة وذلك بإعادة تقويم التصنيف  

، لم يكن هناك تحويل في التسلسل  الفترة  خاللالتغيرات. و  خاللهاالتي تحدث في نهاية فترة إعداد القوائم المالية والتي حدثت    التالتحوي 

 .ةالربح أو الخسار خاللبالقيمة العادلة من  المدرجةالهرمي للقيمة العادلة للموجودات المالية 

هي موجودات مالية قصيرة  األدوات  . وتلك  االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأةواألرصدة  مثل النقدية    األدوات المالية األخرى،
   ألطراف أخرى. االئتمانيةعلى الجودة  حتوائهاجل وااأللطبيعتها قصيرة نظرا التي تقارب قيمتها الدفترية القيمة العادلة لها،  األجل 

 إدارة المخاطر المالية  .١١

 عوامل المخاطر المالية    ١-١١

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

 التشغيلية.  

ال  ىومدير الصندوق مسؤول عن تحديد المخاطر والرقابة عليها. ويشرف مجلس الصندوق عل نهاية مدير  صندوق وهو مسؤول في 
 المطاف عن اإلدارة العامة للصندوق.  

الحدود التي يضعها مجلس الصندوق. وللصندوق شروط وأحكام توثق    علىيتم تحديد المخاطر والرقابة عليها في المقام األول لتنفيذها  
توازن   إجراءات إلعادة  باتخاذ  ملزم  وهو  المخاطر،  ألداره  العامة  وفلسفته  للمخاطر،  وتحمله  الشاملة،  التجارية  استراتيجياته  وتحدد 

 محفظته وفقاً إلرشادات االستثمار. 
 

 وإدارة مختلف أنواع المخاطر التي يتعرض لها؛ ويرد شرح لهذه األساليب باألسفل. ويستخدم الصندوق أساليب مختلفة لقياس 
 
 
 
 
 



  للدخل الرياض صندوق    
 صندوق استثماري مفتوح

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

 م 2020 يونيو 30في   المنتهية الستة أشهر فترةل
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 تتمة( )  الماليةإدارة المخاطر  .١١

 تتمة()  الماليةالمخاطر  عوامل  ١-١١

 مخاطر السوق  -أ

 ( مخاطر السعر 1) 

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

وتنشا مخاطر األسعار في المقام األول من عدم التأكد من األسعار المستقبلية لألدوات المالية التي يحتفظ بها الصندوق. وتنويع  
حركه أسعار استثماراته في األدوات المالية. وفي تاريخ المركز المالي، كان  كثب مدير الصندوق محفظته االستثمارية ومراقبة عن 

وصناديق استثمار. لدى الصندوق استثمارات في أدوات ملكية   

  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 على األسهم مؤشرات   

 م 2020يونيو  30 
 ( مراجعة)غير 

 م 2019ديسمبر  31

 )مراجعة( 

 التغير٪  

التغير المعقول  

 المحتمل٪ 
التأثير على قيمة  

 صافي الصول 

٪ 

التغير المعقول 

 المحتمل٪

التأثير على قيمة 

 صافي األصول 

 184،92٧ ٪ ١-+/ ١00،٥2٥ ٪ ١-+/ المواد األساسية 

 151،321 ٪ ١-+/ ٩٩،٨00 ٪ ١-+/ البنوك 

 81،6٧5 ٪ ١-+/ ٥٨،٩3٥ ٪ ١-+/   اإلتصاالت

 -  ٪ ١-+/ 3٩،٧٩٧ ٪ ١-+/ الصحية  الرعاية

 50،302 ٪ ١-+/ 2٧،٥٤0 ٪ ١-+/ مالية  الرأس السلع تجزئة

 ٧،919 ٪ ١-+/ ٩،303 ٪ ١-+/ والمشروبات  األغذية

 15،982 ٪ ١-+/ ٧،٨6٤ ٪ ١-+/   العقارات وتطوير إدارة

 8،536 ٪ ١-+/ ٧،2٩١ ٪ ١-+/ ريت 

 1٧،649 ٪ ١-+/ - - مهنية  التجارية و الخدمات ال

 13،396 ٪ ١-+/ - - النقل 

 8،598 ٪ ١-+/ - - الطاقة 

 8،444 ٪ ١-+/ - -   اإلستهالكية الخدمات

 14 ٪ ١-+/ - - الغذائية  التجزئة
 

 االئتمان  مخاطر -ب

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

 النحو التالي:  باألرصدة النقددية المدؤجة بالتكلفة المطفأةاالئتمان المتعلقة  لمخاطر الصندوق يتعرض. بالتزامه الوفاء
 

 

 تمثل القيمة الدفترية لألصول المالية الحد األقصى لمخاطر االئتمان.

 بالتكلفة المطفأة، ودخل العموالت الخاصة المستحقة كما يلي:  مدرجة تقتصر مخاطر االئتمان على النقدية، واستثمارات

                                                 جيد. ائتمانيجميع األصول المالية يحتفظ بها الصندوق لدى جهات ذات تصنيف  - 

 متوقعة والتي تستخدم للخسائر المتوقعةالمبسطة لقياس خسائر ائتمان  9رقم  للتقرير المالييطبق الصندوق المعيار الدولي  - 

  لجميع األصول المالية.

 

 م2019ديسمبر  31

  )مراجعة(
 م 2020يونيو    30

 )غير مراجعة(

 

 أرصدة نقدية  ٤،٥2٧،١٩3  ٧26،1،141



  للدخل الرياض صندوق    
 صندوق استثماري مفتوح

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

 م 2020 يونيو 30في   المنتهية الستة أشهر فترةل
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 تتمة( )  الماليةإدارة المخاطر  .١١

 تتمة()  الماليةالمخاطر  عوامل  ١-١١

 ئتمان )تتمة( مخاطر اإل -أ

االئتمان عن سياسة الصندوق للدخول في عقود أدوات مالية مع أطراف ذو تصنيف جيد. يسعى الصندوق إلى الحد من مخاطر  

 طريق رصد التعرض لمخاطر االئتمان، والحد من المعامالت مع نظراء محددين، وتقييم الجدارة االئتمانية لنظرائهم باستمرار.

 

 مخاطر السيولة  -ج

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

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

ومن ثم، فإنها تتعرض لمخاطر    الخميس، من يومي األثنين الى  تتاب في الوحدات واستردادها  تنص شروط وأحكام الصندوق على االك

أموال حملة األ باسترداد  الخاصة  الالسيولة  تتألف  األيام.  للصندوق  مطلوبات  سهم في هذه  الالمالية  المقام األول من  مصروفات  في 

 .األولية ركز الماليمالتي من المتوقع تسويتها خالل شهر واحد من تاريخ قائمة ال المستحقة
 

ة متطلبات السيولة من خالل التأكد من توفر أموال كافية للوفاء بأي التزامات عند نشوئها، إما من خالل  يقوم مدير الصندوق بمراقب 

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

 شهر. 12 لهذا الصندوق هي أقل منالفترة المتوقعة الستحقاق األصول وااللتزامات 

 التشغيلية  المخاطر -د

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

التي تدعم أنشطة الصندوق سواء داخليًا أو خارجيًا لدى مقدم خدمة الصندوق ومن   التحتية  العوامل الخارجية  والتكنولوجيا والبنية 

 األخرى غير االئتمان والسيولة والعمالت والسوق المخاطر مثل تلك الناشئة عن المتطلبات القانونية والتنظيمية.

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

 الستثماري المتمثل في توليد عوائد لحاملي الوحدات. في تحقيق هدفه ا

 اخر يوم تقييم  .١2

 (م2019يونيو  30 ) م2020يونيو  30كان آخر يوم تقييم للفترة هو 

 الولية الموجزة اعتماد القوائم المالية . ١3

 6)الموافق    م2020أغسطس    25  من قبل مجلس إدارة الصندوق فياألولية الموجزة إلصدارها    تمت الموافقة على هذه القوائم المالية 

 هـ(.1442رم مح


