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 تقرير المراجع المستقل 
 إلى/ حاملي الوحدات 

 صندوق الرياض لألسهم السعودية 
 مدار من قبل الرياض المالية 

 
 التقرير عن مراجعة القوائم المالية  

 
 الرأي:  

)"الصندوق"(، والذي تتم إدارته من قبل الرياض المالية )"مدير الصندوق"(،    لألسهم السعوديةصندوق الرياض  للقد راجعنا القوائم المالية  
)حقوق الملكية(  م، وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في صافي الموجودات  2021ديسمبر    31والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في  

، واإليضاحات المرفقة بالقوائم المالية، بما في ذلك ملخص  ذلك التاريخدية للسنة المنتهية في  العائدة لحاملي الوحدات وقائمة التدفقات النق
 للسياسات المحاسبية المهمة. 

 
المالي للصندوق كما في   المركز  الجوهرية،  الجوانب  بشكل عادل، من جميع  المرفقة تعرض  المالية  القوائم  فإن  ديسمبر    31وفي رأينا، 

بية السعودية  م، أدائه المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العر2021
 .الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبينوالمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من 

 
 أساس الرأي: 

وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤولياتنا بموجب تلك المعايير موضحة بالتفصيل  لقد قمنا بالمراجعة  
 في قسم "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية " الوارد في تقريرنا.

المملكة العربية السعودية وذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية ونحن مستقلون عن الصندوق وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في   
ية ومناسبة  للصندوق. وقد وفّينا أيضاً بمسؤولياتنا األخالقية وفقاً لهذه القواعد. وفي اعتقادنا، فإن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها تُعد كاف

 لتوفير أساس إلبداء رأينا.
 

 وكمة عن القوائم المالية: مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالح 

للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة ال عربية  إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بشكل عادل وفقاً 
من   المعتمدة  األخرى  واإلصدارات  والمعايير  والمحاسبينالسعودية  للمراجعين  السعودية  و  الهيئة  لشروط  وهي  ووفقاً  الصندوق،  أحكام 

غش  المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي ترى اإلدارة أنها ضرورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من التحريف الجوهري، سواًء بسبب  
 أو خطأ. 

ن اإلفصاح بحسب مقتضى  وعند إعداد القوائم المالية، فإن اإلدارة هي المسؤولة عن تقييم قدرة الصندوق على البقاء كمنشأة مستمرة وع
و  الحال، عن األمور المتعلقة باالستمرارية، واستخدام أساس االستمرارية في المحاسبة، مالم تكن هناك نية لدى اإلدارة لتصفية الصندوق أ

 إيقاف عملياته، أو مالم يكن لديها أي خيار آخر واقعي سوى القيام بذلك. 
 المسؤولون عن اإلشراف على آلية التقرير المالي في الصندوق. والمكلفون بالحوكمة، أي مجلس اإلدارة، هم 

 
 مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية: 

  تتمثل أهدافنا في الحصول إلى تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية ككل تخلو من التحريف الجوهري، سواء بسبب غش أو خطأ، وإصدار 
نا. والتأكيد المعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، لكنه ال يضمن أن المراجعة التي تم القيام بها وفقا للمعايير  تقرير المراجع الذي يتضمن رأي 

الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكتشف دائما عن التحريف الجوهري عند وجوده. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن  
وهرية إذا كان من المتوقع بدرجة معقولة أنها قد تؤثر، منفردة أو في مجملها، على القرارات االقتصادية  غش أو خطأ، وتعد التحريفات ج

 التي يتخذها المستخدمين على أساس هذه القوائم المالية. 
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المركز المالي قائمة   
م 2021ديسمبر  31في  كما  

( السعودي  بالريال)المبالغ   
 

ديسمبر   31  م 2021ديسمبر   31 إيضاح 
 م 2020

     
     الموجودات 

     
 541,521  9.273.036 6.11 النقدية  وشبه النقدية

   194,247,982 ٧ ة الخسار أواستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح 
134,٧٧5,532 

 135,31٧,053  203,521,018  إجمالي الموجودات 
     

     المطلوبات 
 615.262  919.276 11 مستحقة  إدارة أتعاب

 114,50٧  179.782  مصروفات مستحقة 
 -   194.617  استردادات مستحقة 
 ٧29,٧69  1,293,675  إجمالي المطلوبات 

     
 134,58٧,284  202,227,343  صافي قيمة الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لحاملي الوحدات 

     
  6,895,089.30  7.332.458.87 8 الوحدات مصدرة )بالعدد( 

 19.52  27.58  العائدة للوحدة  )حقوق الملكية(  الموجوداتصافي قيمة 
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 قائمة الدخل الشامل  
م 2021ديسمبر  31المنتهية في    للسنة  

 ( السعودي  بالريال)المبالغ 
 

ديسمبر    31 إيضاح 
 ديسمبر  31  م 2021

 م 2020 
     

     االستثمارات من   الدخل
     

بالقيمة العادلة من خالل   المقاسةستثمارات اال منصافي الربح 
 6,889,493  48,900,178 9 الربح أو الخسارة 

 4,080,66٧  4,261,761  دخل التوزيعات 
  53,161,939  10,9٧0,160 

 المصروفات 
     

 (2,901,760)  (2,882,110) 11 االدارة  أتعاب
 527,061)) 10 مصروفات اخرى 

((34,070 
 (305,677)  

  11 التمويل تكلفة - 
  (3,443,241)    (3,207,437) 
     

 ٧,٧62,٧23  49.718.698  صافي الدخل للسنة 
 -  -  الدخل الشامل االخر للسنة   
 ٧,٧62,٧23  49,718,698    اجمالي الدخل الشامل للسنة
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ة لحاملي الوحدات  العائد )حقوق الملكية( قائمة التغيرات في صافي الموجودات   
م 2021ديسمبر  31المنتهية في    للسنة  

 بالريال السعودي(   المبالغ)
 
 

ديسمبر    31 
 م 2021

 ديسمبر  31 
 م 2020 

    
    

صافي قيمة الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لحاملي الوحدات في بداية 
 199,021,8٧3  134,587,284 السنة 

    
 ٧,٧62,٧23  49,718,698 اجمالي الدخل الشامل للسنة  

    
    االشتراكات واالستبعادات لمالكي الوحدات 

 4,58٧,92٧  44,315,272 اصدار الوحدات 
 (76,785,239)  (26,393,911) استرداد الوحدات 

 (72,197,312)  17,921,361 صافي التغير من معامالت الوحدات 
    

الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لحاملي الوحدات في نهاية  صافي قيمة 
 134,58٧,284  202,227,343 السنة 
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 قائمة التدفقات النقدية 
 م 2021ديسمبر  31المنتهية في    للسنة

 بالريال السعودي(   المبالغ)
 

ديسمبر    31 إيضاح 
 م 2021

 م 2020ديسمبر  31 

     
     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية: 

 ٧,٧62,٧23  49,718,698  للسنة  الدخل صافي
     التعديالت على:

بالقيمة العادلة من خالل   استثمارات مدرجةغير المحقق من  الربح
  9 الربح أو الخسارة 

(30,758,659)   
  (6.513.142) 

  18,960,039  1,249,581 
     صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية: 

 ٧0,155,190  (28,713,791)  الربح أو الخسارة  من خاللاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة 
 (247,248)  304,014  اإلدارة المستحقه أتعاب 

 54,319  65,275  المصروفات المستحقة 
 ٧1,211,842  (9,384,463)  من األنشطة التشغيلية  )المستخدم في( / الناتج  صافي النقد

     
     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية: 

 4,58٧,92٧  44,315,272  الوحدات المتحصالت من اصدار 
 (76,785,239)  (26,199,294)  *  المستحقة المدفوعات صافي  ،الوحدات من االستردادات
 (72,197,312)  18,115,978  األنشطة التمويلية  (في  المستخدم) الناتج من /  صافي النقد

     
 (985,470)  8,731,515  في النقدية وشبه النقدية  صافي الزيادة

 1,526,991  541,521  النقدية وشبه النقدية في بداية السنة 
 541,521  9,273,036  النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة

     
     *المعلومات التكميلية 

 -   194,617  حساب االسترداد   علىالدفع لمالكي الوحدات   مستحق
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 وأنشطته الصندوق. 1

 

إن صندوق الرياض لألسهم السعودية )"الصندوق"( هو صندوق أسهم مدار بموجب االتفاق بين الرياض المالية )"مدير الصندوق"( 

ن خالل مجموعة ويهدف الصندوق إلى تحقيق نمو لرأس المال على المدى البعيد م والمستثمرين بالصندوق )"مالكي الوحدات"(.

  استثمارية من األوراق المالية للشركات السعودية المدرجة.

على ذلك، يقوم مدير الصندوق  وبناء   يتعامل مدير الصندوق مع مالكي الوحدات في كل صندوق على أساس أنه وحدة محاسبية مستقلة.

 بإعداد قوائم مالية منفصلة للصندوق.
 

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

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

شروط وأحكام الصندوق من قبل البنك المركزي السعودي حيث تمت الموافقة على  1992ديسمبر  3بدأ الصندوق أنشطته في 

 12بتاريخ  (CMA) ، تمت الموافقة على شروط وأحكام الصندوق من قبل هيئة سوق المال 2008ديسمبر  20في  . )ساما(

 .(2008ديسمبر  20الموافق ) هـ 1429ذو الحجة 
 

  النظامية اللوائح . ٢
 

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

تم تعديل الالئحة كذلك )"اللوائح المعدلة"( في  (،201٦ مايو 23)الموافق  1437 شعبان 1٦والذي تم تعديله في ( م200٦ديسمبر 

والتي تنص على المتطلبات التي يتعين على جميع الصناديق االستثمارية في المملكة  (2021مارس  1هـ )الموافق  1442رجب  17

 م( 2021مايو 1)الموافق  هـ 1442رمضان  19اللوائح المعدلة من ، يبدأ سريان إتباعهاالعربية السعودية 
 

 اإلعداد أسس .  ٣
 

 بيان االلتزام 1. ٣
 

خرى تم إعداد هذه القوائم المالية وفقا  للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة بالمملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األ

 .للمراجعين والمحاسبينالهيئة السعودية المعتمدة من 
 

 أساس القياس  ٢. ٣
 

بالقيمة  المدرجة االستثمارات باستثناءأساس اإلستحقاق المحاسبي  بإستخدامالقوائم المالية تم إعدادها على أساس مبدأ التكلفة التاريخية 

 بحسب السيولة. يالمال المركز قائمة الصندوق يعرض .بالقيمة العادلة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 

 العملة الوظيفية وعملة العرض  ٣. ٣

(، يتم يتم قياس البنود المدرجة في القوائم المالية باستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي يعمل فيها الصندوق )"العملة الوظيفية"

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

 المعامالت واألرصدة 
 

. يتم تحويل تلمعامالا يخرتا في دةلسائا رفلصا رسعاأ دامباستخالريال السعودي  لیإ ألجنبيةا تبالعمال تلمعامالا ليوتح ميت

 .المالي المركزالموجودات والمطلوبات بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ قائمة 

 في قائمة الدخل الشامل.إثباتها  يتمسعر الصرف الناتجة من ترجمة العمالت  وخسائرأرباح  

 ألحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة 4. ٣

مبالغ الموجودات من االدارة القيام باستخدام أحكام وتقديرات وافتراضات من شأنها أن تؤثر على  يتطلب إعداد القوائم المالية
والمطلوبات والدخل والمصروفات واإلفصاحات المرفقة واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة. قد يؤدي عدم التأكد من هذه االفتراضات 

 . والتقديرات إلى نتائج تتطلب تعديالت جوهرية للقيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي تؤثر في الفترات المستقبلية
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 أسس اإلعداد )تتمة( .  3

 )تتمه(   األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة 4. 3

 رکبي   طرخ   لها  لتيالتقرير، وا  يخرتا  فيللتقدير    رىألخا  ئيسيةرل ا  درلمصاوا  لبالمستقب   لمتعلقةا  ئيسيةرلا  تضا راالفت إن عدم التأكد من ا
الفترة المالية الالحقة تم وصفها أدناه. اعتمد الصندوق في    لخال   تبا ولطلم وا  لموجوداتل  يةرفت د لا  للقيمة  ريهوج  لي دتع  داثحإ  في

فتراضاته وتقديراته على المؤشرات المتاحة عند إعداد القوائم المالية. إن الحاالت واإلفتراضات الحالية قابلة للتطوير مستقبال حيث ا
أنها قد تطرأ نتيجة لتغيرات السوق أو الحاالت الناتجة خارج سيطرة الصندوق. مثل هذه التغيرات تنعكس على االفتراضات عندما 

 تحدث.  

 رية االستمرا 5. 3

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

 ار كمنشأة عاملة. لذلك، تم إعداد هذه القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية. الصندوق على االستمر

 المحاسبية المهمة   السياسات .  4

 معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة  1. 4

 
السنوية   المالية  القوائم  في  والمفصح عنها  المستخدمة  تلك  مع  المالية  القوائم  إعداد هذه  في  المستخدمة  المحاسبية  السياسات  تتوافق 

، ولكن  م 2021. هناك معايير وتعديالت وتفسيرات جديدة تنطبق ألول مرة في عام  م2020ديسمبر    31للصندوق للسنة المنتهية في  
 لها تأثير على القوائم المالية للصندوق. ليس 

هناك العديد من التعديالت والتفسيرات األخرى التي تم إصدارها ولكنها لم تصبح سارية المفعول حتى تاريخ إصدار القوائم المالية 
الصندوق اعتماد تلك  للصندوق. ويرى مجلس إدارة الصندوق أن ذلك لن يكون له تأثير كبير على القوائم المالية للصندوق. يعتزم  

 . طبقتإن  والتفسيرات،التعديالت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لسعودية سهم ا لل الرياض  صندوق  
 صندوق استثماري مفتوح 

 المالية(  الرياض  )المدار من قبل شركة 
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2021ديسمبر  31في   للسنة المنتهية 
 المبالغ باللاير السعودي( )

                                                         9 

   

 

 )تتمه(السياسات المحاسبية المهمة   . 4
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 م 2021التعديالت الجديدة على المعايير الصادرة والمطبقة اعتباراً من عام   1.  1. 4
 

 التعديالت  
فيما يلي عدد من التعديالت على المعايير الصادرة والتي تسري اعتباًرا من هذي السنة ولكن ليس لها تأثير جوهري على القوائم 

 المالية للصندوق، باستثناء مايذكر باألسفل. 

 م 2021يناير  1تعديالت على المعايير الصادرة  والمطبقة والتي تسري اعتباًرا  

 
  

 الوصف  التعديالت على المعايير 

سارية  
للفترات  
السنوية  

ابتداًء من أو  
 ملخص للتعديالت  بعد تاريخ 

للتقرير  الدولي  المعيار 
رقم   ومعيار    9المالي 

  39المحاسبة الدولي رقم 
للتقرير  الدولي  والمعيار 

رقم   والمعيار   ٧المالي 
المالي  للتقرير  الدولي 

الدولي    4رقم   والمعيار 
 16للتقرير المالي رقم 

الفائدة   معدل  على  تعديالت 
 2المرحلة  –المعياري 

يناير   1
 م 2021

التعديالت متطلبات محددة عن محاسبة التحوط  تعدل هذه 
المتأثرة  التحوطات  التحوط  محاسبة  بمواصلة  للسماح 
خالل فترة عدم التأكد قبل تعديل بنود التحوط أو أدوات  
كنتيجة  الحالية  الفائدة  أسعار  بمعايير  المتأثرة  التحوط 
تقدم   الجارية.  الفائدة  ألسعار  القياسية  لإلصالحات 

 ً أيضا المعيار   التعديالت  على  جديدة  إفصاح  متطلبات 
لعالقات التحوط التي تخضع   ٧الدولي للتقرير المالي رقم  

لالستثناءات التي أدخلتها التعديالت على المعيار الدولي 
 .9للتقرير المالي رقم 

للتقرير  الدولي  المعيار 
 16المالي رقم 

المعيار   على  تعديالت 
رقم   المالي  للتقرير  الدولي 

16 
 19-  كوفيد- التأجير 

ذات   اإليجار  امتيازات 
 الصلة 

إبريل  1
 م 2021

امتياز  كان  إذا  ما  تقييم  من  اإلعفاء  التعديل  هذا  يمدد 
بـكوفيد   الصلة  ذات  للدفعات    19اإليجار  تعديل  هو 

قبل   أو  في  إيجار  لعقد  األصل  في  يونيو   30المستحقة 
م  2021يونيو  30م )بدالً من السداد المستحق في 2022

 و قبله(. أ
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 الجديدة والتعديالت والمعايير الدولية للتقرير المالي المعدلة الصادرة ولكنها لم تصبح سارية المفعول بعد  المعايير 2 . 1 .4
 

 إصدارها ولكنها لم تصبح سارية المفعول بعد.لم يقم الصندوق بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية التي تم 

التعديالت على  
 الوصف  المعايير 

سارية للفترات  
السنوية ابتداًء  
 ملخص للتعديالت  من أو بعد تاريخ 

المحاسبة    معيار
   3٧الدولي رقم 

المحملة   العقود 
 -بالخسارة 

 تكاليف الوفاء بالعقود 

تنفيذ" العقد تشمل التكاليف المتعلقة تحدد التعديالت أن "تكلفة   م 2022يناير  1
مباشرة بالعقد. وتنطبق هذه التعديالت على العقود التي لم تِف 
فيها  تطبق  فترة  أول  من  بداية  التزاماتها  بجميع  الشركة  بها 

 الشركة ذلك التعديل. 
الدولي  المعيار 
المالي   للتقرير 

والمعيار   16رقم  
للتقرير  الدولي 

رقم    9المالي 
المحاسبة   ومعيار 

رقم    41الدولي 
الدولي  والمعيار 
المالي   للتقرير 

 1رقم 

على   السنوية  التعديالت 
للتقرير   الدولية  المعايير 

 م 2020- م2018المالي  

المالي رقم   م 2022يناير  1 للتقرير  الدولي  توضيح 16المعيار  التعديل  يزيل   :
 إعادة التعويض لسداد تحسينات العقارات المستأجرة. 

المالي رقم  المع للتقرير  الدولي  أنه عند 9يار  التعديل  : يوضح 
" اختبار  إلغاء   10تطبيق  سيتم  كان  إذا  ما  لتقييم  المائة"  في 

االعتراف بالتزام مالي، ال تشمل المنشأة سوى الرسوم المدفوعة  
تطبيق   يجب  والمقرض.  )المقترض(  المنشأة  بين  المستلمة  أو 

ت والتبادالت التي تحدث في  التعديل بأثر مستقبلي على التعديال
 .أو بعد التاريخ الذي تطبق فيه المنشأة التعديل ألول مرة 

رقم   الدولي  المحاسبة  معيار  41معيار  مطلب  التعديل  يلغي   :
رقم   الدولي  النقدية    41المحاسبة  التدفقات  الستبعاد  للمنشآت 

 .للضرائب عند قياس القيمة العادلة
: يتيح التعديل إعفاءاً إضافياً  1قم  المعيار الدولي للتقرير المالي ر
ألول مرة بعد الشركة األم فيما    ةللشركة التابعة أن تصبح مطبق

 يتعلق بمحاسبة فروق الترجمة التراكمية.
المحاسبة    معيار

 16الدولي رقم 
واآلالت    الممتلكات
العائدات قبل  - والمعدات  

 االستخدام المقصود 

الممتلكات تحظر   م 2022يناير  1 بنود  من  بند  أي  تكلفة  من  خصم  التعديالت 
أن  قبل  المنتجة  البنود  بيع  من  عائدات  أي  والمعدات  واآلالت 
يصبح هذا األصل متاحاً لالستخدام. باإلضافة إلى ذلك، توضح  
يعمل   أحد األصول  إذا كان  "اختبار ما  معنى  أيضاً  التعديالت 

 بشكل صحيح". 
الدولي  المعيار 

الما لي  للتقرير 
 3رقم 

التقرير  مفاهيم  إطار 
 المالي

تم تحديث التعديل ككل للمعيار الدولي إلعداد التقرير المالي رقم   م 2022يناير  1
م بدالً من إطار  2018لعام    بحيث يشير إلى اإلطار المفاهيم  3

 م. 1989عام 
الدولي  المعيار 
المالي   للتقرير 

 1٧رقم 

التي يعتبر   م 2023يناير  1 عقود التأمين  التأمين  الجديد الشامل لعقود  المعيار المحاسبي  هذا 
تغطي االعتراف والقياس والعرض واإلفصاح. بمجرد دخوله  

)إلى    1٧حيز التنفيذ، سيحل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  
جانب تعديالته الالحقة( محل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

( الذي تم 4دولي للتقارير المالية رقم  عقود التأمين )المعيار ال  4
 م.2005إصداره في عام 
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 )تتمه( الجديدة والتعديالت والمعايير الدولية للتقرير المالي المعدلة الصادرة ولكنها لم تصبح سارية المفعول بعد المعايير 2 .1 .4
 

التعديالت على  
 الوصف  المعايير 

سارية للفترات  
السنوية ابتداًء  
 ملخص للتعديالت  من أو بعد تاريخ 

المحاسبة  معيار 
 1الدولي رقم 

المطلوبات   تصنيف 
أنها   أو  على  متداولة 
 غير متداولة

أوضح التعديل ما هو المقصود بالحق في تأجيل التسوية، وأن   م 2023يناير  1
الحق في التأجيل يجب أن يكون موجودًا في نهاية فترة التقرير، 
وأن هذا التصنيف ال يتأثر باحتمالية ممارسة المنشأة لحقها في  

ا في  المشتقات  متضمناً  كان  إذا  فقط  وذلك  قابل  التأجيل  لتزام 
للتحويل هي نفسها أداة حقوق ملكية ولن تؤثر شروط االلتزام  

 على تصنيفها. 
المحاسبة  معيار 

رقم    1الدولي 
الممارسة  وبيان 

 2رقم 

اإلفصاح عن السياسات  
 المحاسبية 

السياسات   م 2023يناير  1 تحديد  في  المنشآت  التعديل مع مساعدة  يتعامل هذا 
 اإلفصاح عنها في القوائم المالية. المحاسبية التي يجب 

المحاسبة  معيار 
 8الدولي رقم 

التقدير  تعريف  تعديل 
 المحاسبي

هذه التعديالت بخصوص تعريف التقديرات المحاسبية لمساعدة   م 2023يناير  1
والتقديرات   المحاسبية  السياسات  بين  التمييز  على  المنشآت 

 المحاسبية. 
المحاسبة  معيار 

 12الدولي رقم 
الضرائب   م 2023يناير  1 ائب الدخل ضر محاسبة  بخصوص  توضيحاً  التعديل  هذا  يتناول 

وقف   والتزامات  اإليجار  عقود  مثل  المعامالت  على  المؤجلة 
 التشغيل.

على   تعديل 
الدولي  المعيار 
للتقرير المالي رقم 

ومعيار    10
الدولي   المحاسبة 

 28رقم 

في  المساهمة  أو  بيع 
بين   المستثمر  األصول 

المشروع   أو  والشريك 
 المشترك

 10تتعامل التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم   ال ينطبق
مع المواقف التي يكون فيها   28ومعيار المحاسبة الدولي رقم  

أو   الزميلة  وشركته  مستثمر  بين  األصول  في  مساهمة  أو  بيع 
التعديالت على أن مشروع مشترك. على وجه التحديد، تنص  

شركة   على  السيطرة  فقدان  عن  الناتجة  الخسائر  أو  المكاسب 
 تابعة.

 

يكون  تتوقع اإلدارة أن يتم اعتماد تفسيرات وتعديالت المعايير الجديدة هذه في القوائم المالية للشركة عندما تكون قابلة للتطبيق، وقد ال  
 على القوائم المالية للشركة في فترة التطبيق األولي. لتطبيق هذه التفسيرات والتعديالت أي تأثير جوهري 
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 المحاسبية المهمة )تتمة( السياسات   .4

 النقدية وشبه النقدية   2. 4

 
ألغراض قائمة التدفقات النقدية، تتكون النقدية وشبه النقدية من أرصدة في حساب استثماري وودائع المرابحة التي تستحق خالل ثالث  

 أشهر أو أقل من تاريخ االستحواذ يتم قياس النقدية وشبه النقدية بالتكلفة المطفأة في قائمة المركز المالي. 

 األدوات المالية   3. 4

 تصنيف وقياس األصول المالية   1.  3 .4

 أدوات الملكية 

تحتوي التزامات تعاقدية للدفع وتثبت وجود  أدوات الملكية هي أدوات تستوفي مفهوم الملكية من منظور المصدر، أي األدوات التي ال  
 منفعة متبقية من صافي أصول المصدر. 

يصنف الصندوق موجوداته المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يقوم الصندوق بعد ذلك بقياس جميع االستثمارات في  
، باستثناء عندما يكون مدير الصندوق قد اختار عند االعتراف المبدئي تعيين  الخسارة  أو  الربححقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل  

في حقوق الملكية  استثمار في حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر. تتمثل سياسة الصندوق في تحديد االستثمارات  
 ل الدخل الشامل األخر عندما تُحتفظ بتلك االستثمارات ألغراض أخرى غير التجارة.  بالقيمة العادلة من خال

بالخسائر في الدخل الشامل اآلخر وال يعاد تصنيفها فيما بعد إلى قائمة الدخل الشامل، بما في ذلك  تطبيق هذا الخيار    عندويتم االعتراف  
ااستبعادها  عند الهبوط )وعكس خسائر  العادلة.  . خسائر  القيمة  التغيرات األخرى في  بشكل منفصل من  التقرير عنها  يتم  لهبوط( ال 

التوزيعات، عند عرض العائد على مثل هذه االستثمارات، يستمر االعتراف بها في قائمة الدخل الشامل عندما يكون لدى الصندوق  
 . الحق في قبض هذه المدفوعات

 
 هبوط األصول المالية  2.  3. 4

"( المرتبطة بالموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة.  ECLيقيّم الصندوق على أساس مستقبلي الخسائر االئتمانية المتوقعة )"
 المتوقعة لتعكس في تاريخ كل تقرير، يتم قياس الخسائر االئتمانية  يعترف مخصص خسائر لمثل هذه الخسائر

 مبلغ غير متحيز واحتماله مرجح يتم تحديده عن طريق تقويم نطاق من النتائج الممكنة  •
 القيمة الزمنية للنقود •
المعلومات المعقولة والمؤيدة التي تكون متاحة بدون تكلفة او جهد ال مبرر لهما في تاريخ التقرير بشأن احداث سابقة  •

 الظروف االقتصادية المستقبلية.وظروف حالية وتوقعات بشأن 
 
 االعتراف  إلغاء 3.  3 .4
 

، جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة من األصول المالية المماثلة( عندما عند االقتضاءيتم إلغاء االعتراف باألصل المالي )
، أو تحملت  استالم التدفقات النقدية من األصل، أو إذا قام الصندوق بتحويل حقوقه في  تنتهي حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل

 ، وأن الصندوق لديه: التزاًما بدفع التدفقات النقدية المستلمة بالكامل دون تأخير جوهري إلى طرف ثالث بموجب ترتيب تمريري 
 د كبير، أو )أ( يقوم الصندوق بتحويل جميع مخاطر ومزايا الملكية إلى ح  
 )ب( ال يقوم الصندوق بنقل أو االحتفاظ بجميع مخاطر ومزيا الملكية إلى حد كبير، ولم يحتفظ الصندوق بالسيطرة.  
 

، وال يحول وال يحتفظ بشكل  التدفقات النقدية من أحد األصول )أو يدخل في ترتيب تمريري(  استالمعندما يحول الصندوق حقه في  
، يتم إثبات الموجودات إلى حد استمرار مشاركة الصندوق في األصل.  مخاطر ومزايا األصل وال ينقل التحكم في األصلجوهري بجميع  

يعترف الصندوق أيضا بالتزامات مرتبطة. يتم قياس الموجودات المحولة والمطلوبات المرتبطة بها على أساس يعكس    الحالة،في هذه  
 .الحيتهحتفظ بها الصندوق. يقر الصندوق بااللتزام المالي عندما يتم تسديد االلتزام أو إلغاؤه أو انتهاء صالحقوق وااللتزامات التي ا
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 )تتمه( األدوات المالية   3. 4

 
 مالية ال االلتزامات 4.  3. 4
 

الخسارة   وأيقوم الصندوق بتصنيف مطلوباته المالية بالتكلفة المطفأة ما لم يكن لديه مطلوبات مالية بالقيمة العادلة فمن خالل الربح 
 يلغي الصندوق االعتراف بالمطلوبات المالية عندما يتم اعفائه من التزاماته التعاقدية أو إلغاؤها أو انتهائها.  

 تاريخ التداول المحاسبي      4. 4
 

الصندوق بشراء او بيع يتم االعتراف او الغاء تحديد مشتريات ومبيعات األصول المالية في تاريخ التداول )أي التاريخ الذي يلتزم فيه  
الزمني  تسوية األصول في اإلطار  تتطلب  التي  المالية  بيع األصول  او  المعتادة هي شراء  بالطريقة  المشتريات والمبيعات  األصول(. 

 المحدد بشكل عام عن طريق التنظيم او االتفاقية بالسوق. 
 

 المالية  األدوات مقاصة  4.5   
    

عندما تتوفر الحقوق   فقطالمركز المالي  ةالمقاصة بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار المبلغ الصافي في قائم يتم إجراء 
 . القانونية الملزمة وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس الصافي أو أن يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات في آن واحد

 
 المستحقة   صروفاتالم 6. 4
 

 المستحقة بالقيمة العادلة ويتم قياسها الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.  روفاتيتم االعتراف األولي بالمص
 

 مخصصات  7. 4
 

ناشئة عن أحداث سابقة وأن تسديد اإللتزامات محتمل   قانونية أو تعاقدية  التزاماتالصندوق    علىيتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون  
 ينشأ عنه تدفق خارج لمنافع إقتصادية ويمكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه. ال يتم اإلعتراف بالمخصصات لخسارة التشغيل المستقبلية.أن  

 سترداد الوحدات ا  8. 4

 

صندوق في  االثنين والخميس. يتم تحديد صافي قيمة أصول الالصندوق مفتوح لالشتراكات أو عمليات االسترداد للوحدات في يومي  
)وتعد جميعها أيام التقييم(. يتم تحديد صافي قيمة أصول الصندوق ألغراض شراء أو بيع الوحدات بقسمة صافي    خميسيومي االثنين وال

مالي عدد وحدات الصندوق القائمة في  قيمة الموجودات )القيمة العادلة لموجودات الصندوق مطروحا منها مطلوبات الصندوق( على إج
 يوم التقييم المعني.

 الخصائص التالية: يقوم الصندوق بتصنيف الوحدات القابلة لالسترداد كأدوات ملكية إذا اشتملت الوحدات القابلة لالسترداد على 
 • تخول الحائز لحصة تناسبيه من صافي أصول الصندوق في حاله تصفيه الصندوق. 

 • األداة تقع في فئة األدوات التي تخضع لجميع الفئات األخرى من األدوات.  
 متطابقة. • جميع األدوات المالية في فئة من األدوات التي تخضع لجميع الفئات األخرى من األدوات التي لها خصائص 

 • ال تشمل األداة اي التزام تعاقدي بتسليم النقدية أو اي أصل مالي غير حقوق الحائز في الحصص التناسبية من صافي أصول الصندوق.  
ي  • ان مجموع التدفقات النقدية المتوقعة العائدة إلى األداة طوال عمر األداة يستند إلى حد كبير إلى الربح أو الخسارة، التغير في صاف
 األصول المعترف بها، أو التغير في القيمة العادلة لصافي أصول الصندوق المعترف بها وغير المعترف بها على مدى حياه األداة. 

 
تتم المحاسبة عن االشتراك واالسترداد للوحدات القابلة لالسترداد كمعامالت بين حاملي الوحدات طالما أن الوحدات تصنف كأدوات  

 ملكية.
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 المحاسبية المهمة )تتمة( السياسات   .4

 

الزكاة والضريبة 9. 4  
  

 . المالية القوائم هذه في االلتزام  لهذا مخصص أي إدراج يتم ال وبالتالي، الوحدات، حاملي  على التزام هي والضريبة الزكاة إن
 

 االعتراف باإليرادات   10. 4
 

المحتمل تدفق المنافع االقتصادية إلى الصندوق ويمكن قياس اإليرادات بشكل موثوق منه،  يتم االعتراف باإليرادات عندما يكون من  
والضرائب   الخصومات  باستثناء  استالمه،  المتوقع  للمقابل  العادلة  بالقيمة  اإليرادات  قياس  يتم  السداد.  موعد  عن  النظر  بغض 

 واالستقطاعات. 
 

 
 الموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة افي الربح أو الخسارة في ص  11. 4
 

أو الخسائر على الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عبارة عن تغيرات في القيمة   الربحصافي  
وال    لقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةباالعادلة للموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة أو تم تصنيفها عند االعتراف المبدئي  

 . وائد وتوزيعات األرباح والمصروفاتتتضمن الف
 

تشتمل المكاسب والخسائر غير المحققة على التغيرات في القيمة العادلة لألدوات المالية للسنة ومن عكس مكاسب وخسائر الفترة غير 
بالتقرير. يتم احتساب المكاسب والخسائر المحققة من استبعاد األدوات المالية المحققة لألدوات المالية التي تحققت في الفترة المشمولة  

لية  المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة باستخدام طريقة متوسط التكلفة المرجح. وهي تمثل الفرق بين القيمة الدفترية األو
المقبو النقدية أو  المدفوعات  المدفوعات أو المقبوضات على  لألداة ومبلغ االستبعاد، أو  تتم على عقود المشتقات )باستثناء  التي  ضات 

 حسابات الهامش اإلضافية لهذه األدوات(. 
 
 
 دخل توزيعات األرباح   12. 4
 

في الربح أو الخسارة وذلك بتاريخ اإلقرار بأحقية استالمها. وبالنسبة لألوراق المالية    إذا وجد،  دخل توزيعات األرباحب   االعترافيتم  
بالقيمة العادلة    المدرجة. ويتم اثبات دخل توزيعات األرباح من األوراق المالية  المتداولة، فإنه يتم اثباتها عادة بتاريخ توزيعات األرباح

 من خالل الربح أو الخسارة في بند مستقل في قائمة الدخل الشامل. 
 
 أتعاب اإلدارة  13. 4
 

 . وبشكل سنوي  مستحقة الدفع كل ثالثة أشهريتم احتساب رسوم اإلدارة بالسعر المذكور في أحكام وشروط صندوق األسهم وتكون 
 

 
 نفقات أخرى  14 .4
 

 يتم تحميل المصروفات األخرى بأسعار / مبالغ ضمن الحدود المذكورة في شروط وأحكام صندوق األسهم. 
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 المحاسبية المهمة )تتمة( السياسات .  4

 صافي قيمة األصول   15 .4
 

يتم احتساب صافي قيمة األصول لكل وحدة والمفصح عنها في قائمة المركز المالي وذلك بقسمة صافي أصول الصندوق على عدد  
   .السنة الوحدات المصدرة في نهاية 

 
 أتعاب اإلدارة والحفظ والمصروفات األخرى . 5

٪ من صافي قيمة موجودات الصندوق. ويسترد مدير 1.5نسبة  في كل يوم تقييم، يقوم مدير الصندوق بتحميل الصندوق أتعاب إدارة ب 
الصندوق من الصندوق أي مصاريف يتكبدها نيابة عن الصندوق مثل أتعاب المراجعة واألتعاب  القانونية وأتعاب مجلس اإلدارة وأي  

 صافي قيمة موجودات الصندوق. ٪ من 0.20رسوم أخرى مماثلة. وليس من المتوقع أن تتجاوز هذه الرسوم في مجموعها نسبة 
 

بنسبة   يتقاضى مدير الصندوق من الصندوق رسوم حفظ  ٪ من صافي موجودات  0.035وباإلضافة إلى ذلك، وعلى أساس يومي 
 ٪ من صافي قيمة موجودات الصندوق. 0.20دوالر لكل معاملة، ومصاريف إدارية بنسبة  10الصندوق باإلضافة إلى 

 
 

 النقدية  شبه و النقدية  . 6

 م 2020ديسمبر  31  م 2021ديسمبر   31 إيضاح  
 541,521  9,273,036 11,1,6 نقدية في حساب استثماري 

  9,273,036  541,521 
 

(. ال يحقق الصندوق  1لدى الرياض المالية وهو طرف ذو عالقة )إيضاح    جاريفي حساب    محتفظ به  استثماري  حساب  في  نقديةال  1- 6
   .ستثماريةأرباحاً من هذه الحسابات اال 
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 ةبالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسار مدرجةاستثمارات  . 7

  أسـهم الشـركات السـعودية المسـجلة. فيما يلي ملخص للقيمة السـوقية لمحفظة االسـتثماراتيسـتثمر الصـندوق بصـورة رئيسـية في  
 :المدرجة

 م 2020ديسمبر  31  م 2021ديسمبر   31 
 القيمة السوقية   القيمة السوقية  

    أدوات ملكية: 
 47,266,5١7  80,867,797 البنوك

 44,688,373 االساسية  موادال
21,709,894 

 35,733,5١9 
  طاقة ال ١3,944,33١

 13,118,492 تصاالت اال
13,032,502 
7,277,588 

 ١2,2١5,289 
2,332,١80 
6١89,947 

  العامة  لمرافق ا
  الكمالية  السلع  تجزئة

 -   3,537,219 البرمجيات  خدمات
 2,881,952 الصحية  الرعاية  معدات

2,559,211 
 3,775,455   

  االستهالكية  الخدمات  078,3,70١
 -   2,130,260 وسائل االعالم والترفيه 

 -   1.358.003 النقل
 2.810.10٧  1.086.691 السلع الرأسمالية 

 1.951.060  - التأمين 
 4.856.049  - انتاج األغذية

 134.٧٧5.332  194.247.982 السوقية  القيمة اجمالي 
 128.262.390  163.489.323 التكلفة  اجمالي 

 
 معامالت الوحدات  .8

 : المنتهيةللسنة  فيما يلي ملخصاً بمعامالت الوحدات 

 م 2020ديسمبر 31  م 2021ديسمبر   31 
 ( عدد الوحدات ) 

 ١0.9١8.264.31  6.895.089.30 عدد الوحدات في بداية السنة 

 2٧2.291.٧1  1.629.452.20 خالل السنة   الوحدات المصدرة
 (4,295,466.72)  (1,192,082.63) خالل السنة  الوحدات المستردة

 (4,023,175.01)  437.369.57 صافي التغير في الوحدات 
 6.895.089.30  7.332.458.87 عدد الوحدات في نهاية السنة 
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 الخسارة وأعادلة من خالل الربح بالقيمة ال مدرجة استثماراتمن  صافي الربح  .9

 م 2020ديسمبر  31  م 2021ديسمبر   31 
    

  الربح من بيع استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  المحقق الربح
   3٧6,351  18,141,519 أو الخسارة 

االستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من إعادة تقييم من  ير المحققغ الربح
   6,513,142  30,758,659 الربح أو الخسارة خالل 

 48,900,178  6,889,493   

 أخرى  مصروفات  . 10

 
 

 األطراف ذات العالقة  مع واألرصدةالمعامالت    .11

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

ً   العالقة  ذات   األطراف  مع  المعامالت  تتم  المعتاد  النشاط  سياق  في   معامالت   كافة  اعتماد  يتم.  المالية  السوق  هيئة  من  الصادرة  لألحكام  وفقا
 . الصندوق إدارة مجلس بواسطة العالقة ذات األطراف

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

 المستحقة.  روفات المص بندقائمة المركز المالي تحت  في  ادراجها تمباألطراف ذات العالقة  المتعلقة* ضريبة القيمة المضافة المستحقة 

 تقريبا.  ٪1.80نشطة االستثمارية بمعدل فائدة تسهيالت قرض تجاري لتمويل األ** تتمثل القروض قصيرة األجل في 

    م 2021ديسمبر   31  م 2020ديسمبر  31
 المضافة  القيمة ضريبة مصروف   443.698  283,668

 - 
22.009 

 55.863 
27.500 

 الحفظ  مصروفات  
 مصروفات أخري    

 لمجموع ا   527.061  305.6٧٧

الطرف ذو  
 قيمة المعامالت خالل السنة  طبيعة المعامالت  العالقة 

 الرصيد كما في 
 )دائن( مدين/ 

  ديسمبر   31 م 2020 م 2021  
 م 2021

 ديسمبر  31
 م 2020

 الرياض المالية
  (615,262)        (919,276)   (2,901,٧60)   (2,882,110) الصندوق أتعاب إدارة 

 
 541,521  9,273,036 - - االستثماري  الحساب

القيمة المضافة   ضريبة 
  (281,889)   (432,317) *المستحقة 

        
(137,891)            (٧06.360)  

اقتراض قصير   بنك الرياض 
 - -      - (21.965.382) األجل** 

 - -      - (34.070) تكلفة التمويل 
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 بالفئة   المالية األدوات. 12

القيمة العادلة من   التكلفة المطفأة  م 2021ديسمبر   31
 خالل الربح والخسارة 

   الموجودات كما في قائمة المركز المالي 
 -  9,273,036 النقدية  وشبهالنقدية 

 194,247,982 -  استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 194,247,982 9,273,036 اإلجمالي 

 

القيمة العادلة من   التكلفة المطفأة  م 2020ديسمبر   31
 خالل الربح والخسارة 

   الموجودات كما في قائمة المركز المالي 
 -  541,521 النقدية النقدية وشبه 

 134,٧٧5,532 - استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 134,٧٧5,532 541,521 اإلجمالي 

 

 كمطلوبات مالية يتم قياسها بفئة التكلفة المطفأة.  ( م2020ديسمبر 31)م 2021 ديسمبر 31تم تصنيف كافة المطلوبات المالية كما في 

 

 المالية  المخاطر إدارة.  13

 المالية  المخاطر عوامل 1.  13

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

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

نهاية  ومدير الصندوق مسؤول عن تحديد المخاطر والرقابة عليها. ويشرف مجلس الصندوق علي مدير الصندوق وهو مسؤول في 
 العامة للصندوق.   اإلدارةالمطاف عن 

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

 محفظته وفقاً إلرشادات االستثمار. 

 ويرد شرح لهذه األساليب باألسفل.  لها؛تي يتعرض ويستخدم الصندوق أساليب مختلفة لقياس وإدارة مختلف أنواع المخاطر ال
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 )تتمة(   المالية المخاطر إدارة.  13

 )تتمة( المالية المخاطر عوامل 1.  13

 السوق  مخاطر -أ

 ( مخاطر السعر 1)

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

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

 الصندوق استثمارات في أدوات ملكية وصناديق استثمار.

( بسبب  م2020 رديسمب  31وم 2021 ديسمبر 31إن التأثير على صافي قيمة األصول )نتيجة للتغير في القيمة العادلة لالستثمارات في 
 مع وجود جميع المتغيرات األخرى الثوابت الثابتة كما يلي:  الصناعة،التغيير المحتمل المعقول في مؤشرات األسهم على أساس تركيز 

 م2020ديسمبر 31  م2021ديسمبر 31 

 التغير٪ 
 التغير٪

 التأثير على قيمة 
 صافي األصول  

 التغير٪  
 التغير٪ 

قيمة  على  التأثير 
 صافي األصول 

      
 4٧2,665 ٪1   808,678 ٪1 البنوك 
 35٧,335 ٪1   446,884 ٪1 األساسية   المواد
 139,443 ٪1   217,099 ٪1 الطاقة 

 122,153 ٪1   131,185 ٪1 االتصاالت 
  23,322 ٪1   130,325 ٪1 العامة  المرافق
  61,899 ٪1   72,776 ٪1 الكمالية  السلع تجزئة

 - ٪1   35,372 ٪1   البرمجيات خدمات
  3٧,٧55 ٪1   28,820 ٪1 الصحية  الرعاية معدات

  3٧,011 ٪1   25,592 ٪1 االستهالكية  خدماتال
 - ٪1   21,303 ٪1   والترفيه االعالم وسائل

 - ٪1   13,580 ٪1 نقل ال
  28,101 ٪1   10,867 ٪1 الرأسمالية  سلعال
  19,511 ٪1  - ٪1 تأمين ال

 48,560 ٪1  - ٪1 األغذية  انتاج

 االئتمان  مخاطر -ب

 الوفاء بالتزاماته مما يتسبب في خسائر مالية للطرف اآلخر. مخاطر االئتمان هي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة طرف ما على 
 يتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان في النقدية وشبه النقدية والذمم المدينة. يتم إيداع أرصدة البنوك في بنك الرياض والذي يعتبر

 بنك ذو تصنيف مالي جيد.
 نات قائمة المركز المالييوضح الجدول التالي الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان لمكو

  م 2021ديسمبر  31  م 2020ديسمبر 31
 النقدية وشبه النقدية 9,273,036  541,521
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 إدارة المخاطر المالية )تتمة(  . 13

 عوامل المخاطر المالية )تتمة( 1.  13

 السيولة  مخاطر  -ج

 

المخاطر المتمثلة في تعرض الصندوق لصعوبات في الحصول على التمويل الالزم للوفاء بالتزامات مرتبطة بمطلوبات مالية ويراقب  هي  
 مدير الصندوق متطلبات السيولة بشكل مستمر بغرض التأكد من كفاية التمويل المتوفر للوفاء بأي التزامات عند حدوثها.

 
كتتاب في الوحدات واستردادها يومي االثنين والخميس، ومن ثم، فإنها تتعرض لمخاطر السيولة  تنص شروط وأحكام الصندوق على اال

ع الخاصة باسترداد أموال حملة األسهم في هذه األيام. تتألف الخصوم المالية للصندوق في المقام األول من الذمم الدائنة التي من المتوق
 .المالي ركزتسويتها خالل شهر واحد من تاريخ قائمة الم

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

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

 .شهر 12 من اقل هي الصندوق لهذا وااللتزامات األصول الستحقاق المتوقعة الفترة

 التشغيلية  المخاطر -د

بالعمليات م المرتبطة  األسباب  من  متنوعة  مجموعة  عن  الناتجة  المباشرة  غير  أو  المباشرة  الخسارة  مخاطر  هي  التشغيل  خاطر 
التي تدعم أنشطة الصندوق سواء داخلي  التحتية  ً والتكنولوجيا والبنية  ً أو خارجي   ا لدى مقدم خدمة الصندوق ومن العوامل الخارجية    ا

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

ضرار التي لحقت بسمعته  يتمثل هدف الصندوق في إدارة المخاطر التشغيلية من أجل تحقيق التوازن بين الحد من الخسائر المالية واأل 
 في تحقيق هدفه االستثماري المتمثل في توليد عوائد لحاملي الوحدات. 

 

 تقدير القيمة العادلة 2.  13

المالية. تستند القيمة العادلة لألدوات المالية المتداولة في األسواق النشطة إلى أسعار السوق المدرجة في نهاية التداول في تاريخ التقارير  
 يتم تقييم األدوات التي لم يتم اإلبالغ عن مبيعاتها في يوم التقييم بأحدث سعر للمزايدة.

السوق النشط هو السوق الذي تتم فيه معامالت األصول أو االلتزامات بتردد وحجم كافيين لتوفير معلومات التسعير على أساس مستمر. 
ة األدوات المالية الممنوحة بالتكلفة المطفأة تقارب قيمها العادلة.يحتوي التسلسل الهرمي  يفترض أن القيمة الدفترية ناقًصا انخفاض قيم

 للقيمة العادلة على المستويات التالية: 

هي أسعار مدرجة )غير معدلة( في األسواق النشطة لألصول أو المطلوبات المماثلة التي يمكن للكيان الوصول    1• مدخالت المستوى  
 .إليها في تاريخ القياس

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

 هي مدخالت ال يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام.  3• مدخالت المستوى 
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 المخاطر المالية )تتمة( إدارة .  13

 )تتمه(  تقدير القيمة العادلة 2.  13

،  2تشتمل االستثمارات التي تستند قيمتها إلى أسعار السوق المدرجة في األسواق النشطة، وبالتالي يتم تصنيفها ضمن المستوى 
 المعروض لهذه األدوات. وتشمل أدوات حقوق الملكية والديون المدرجة النشطة. ال يقوم الصندوق بضبط السعر 

 . 2يصنف الصندوق جميع أصوله المالية باستثناء األصول المدرجة بالتكلفة المطفأة، بالقيمة العادلة المستوى 
 

  ارقام المقارنة  .14
 

  لتتوافق مع عرض السنة الحالية. م2020ديسمبر  31تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للسنة المنتهية في 
 

  االحداث الالحقة  .15
 

 في تاريخ الموافقة على هذه القوائم المالية، لم تكن هناك أحداث الحقة هامة تتطلب اإلفصاح أو التعديل في هذه القوائم المالية. 
 

 اخر يوم تقييم    .16

 
 (م 2020ديسمبر 31) م2021ديسمبر  30كان آخر يوم تقييم للسنة هو  

 

 اعتماد القوائم المالية    .17

 ) هـ1443شعبان  1٧ الموافقم )2022 مارس 20 تمت الموافقة على هذه القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الصندوق في  
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