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صندوق الرياض للسندات الدولية
صندوق استثماري مفتوح
(المدار من قبل شركة الرياض المالية)
قائمة المركز المالي الولية
كما في  30يونيو 2020م

إيضاح

 30يونيو 2020م
(غير مراجعة)
دوالر أمريكي

 31ديسمبر 2019م
(مراجعة)
دوالر أمريكي

الموجودات
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
إجمالي الموجودات

5

6,739,158
6,739,158

6,561,685
6,561,685

المطلوبات
8

مصروفات مستحقة
إجمالي المطلوبات
صافي قيمة الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لحاملي الوحدات

الوحدات مصدرة (بالعدد)
صافي قيمة الموجودات (حقوق الملكية) العائدة للوحدة

6

5,708
5,708

7,652
7,652

6,733,450

6,554,033

431,468.43

443,514.51

15.61

14.78

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

2

صندوق الرياض للسندات الدولية
صندوق استثماري مفتوح
(المدار من قبل شركة الرياض المالية)
قائمة الدخل الشامل الولية (غير مراجعة)
كما في  30يونيو 2020م

إيضاح

 30يونيو 2019م
(غير مراجعة)
دوالر أمريكي

 30يونيو 2020م
(غير مراجعة)
دوالر أمريكي

الدخل
صافي الدخل المحقق والغير محقق من االستثمارات المدرجة بالقيمة
العادلة من خالل الربح أو الخسارة

7

355,159

1,317,449

355,159

1,317,449

المصروفات
8

مصروفات اخرى

)(9,380
)(9,380

)(29,715
)(29,715

صافي الدخل للفترة

345,779

1,287,734

الدخل الشامل اآلخر

-

-

إجمالي الدخل الشامل للفترة

345,779

1,287,734

إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  13تعتبر جزء ال يتجزء من هذه القوائم المالية األولية الموجزة
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صندوق الرياض للسندات الدولية
صندوق استثماري مفتوح
(المدار من قبل شركة الرياض المالية)
قائمة التغيرات في صافي الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لحاملي الوحدات الولية (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
 30يونيو 2020م
(غير مراجعة)
دوالر أمريكي

 30يونيو 2019م
(غير مراجعة)
دوالر أمريكي

صافي الموجودات (حقوق الملكية) في بداية الفترة

6,554,033

22,875,226

صافي الدخل للفترة
إجمالي الدخل الشامل للفترة

345,779
345,779

1,287,734
1,287,734

التغييرات من معامالت الوحدات:
الوحدات المصدرة
الوحدات المستردة
صافي التغير من معامالت الوحدات

1,150,365
)(1,316,727
)(166,362

144,447
)(11,233
133,214

صافي الموجودات (حقوق الملكية) في نهاية الفترة

6,733,450

24,296,174

إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  13تعتبر جزء ال يتجزء من هذه القوائم المالية األولية الموجزة
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صندوق الرياض للسندات الدولية
صندوق استثماري مفتوح
(المدار من قبل شركة الرياض المالية)
قائمة التدفقات النقدية الولية (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
 30يونيو 2020م
(غير مراجعة)
دوالر أمريكي

إيضاح
التدفقات النقدية من النشطة التشغيلية
صافي الدخل للفترة
التعديالت على:
الدخل غير المحقق من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة

 30يونيو 2019م
(غير مراجعة)
دوالر أمريكي

345,779

1,287,734

)(336,970

)(1,316,832

8,809

)(29,098

صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
مصروفات المستحقة
صافي النقد من ( /المستخدم في) النشطة التشغيلية

159,497
)(1,944
166,362

)(102,952
)(1,164
)(133,214

التدفقات النقدية من النشطة التمويلية:
المتحصالت من إصدار الوحدات
المدفوعات من استردادات من الوحدات
صافي النقد (المستخدم في)  /من النشطة التمويلية

1,150,365
)(1,316,727
)(166,362

144,447
)(11,233
133,214

صافي التغير في النقدية وشبه النقدية

-

-

النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة

-

-

النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة

-

-
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إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  13تعتبر جزء ال يتجزء من هذه القوائم المالية األولية الموجزة
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صندوق الرياض للسندات الدولية
صندوق استثماري مفتوح
(المدار من قبل شركة الرياض المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية الولية الموجزة )غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م

جميع المبالغ بالدوالر المريكي ما لم يذكر خالف ذلك
.1

الصندوق وأنشطته

إن صندوق الرياض للسندات الدولية ("الصندوق") هو صندوق أسهم مدار بموجب اتفاقية بين الرياض المالية ("مدير الصندوق")
والمستثمرين بالصندوق ("مالكي الوحدات") .يستثمر الصندوق بشكل أساسي في سندات عالمية وحكومية ذات جودة وائتمانية عالية عبر
العالم .الصندوق مرن ومتنوع لتجنب مخاطر االستثمار في سوق واحدة أو عملة واحدة.
يتعامل مدير الصندوق مع مالكي الوحدات في الصندوق على أساس أنه وحدة محاسبية مستقلة .وبنا ًء على ذلك ،تقوم إدارة الصندوق بإعداد
قوائم مالية منفصلة للصندوق .
تعتبر إدارة الصندوق من مسؤولية مدير الصندوق .وبموجب اتفاقية الصندوق ،يجوز لمدير الصندوق تفويض أو إسناد واجباته إلى واحدة أو
أكثر من المؤسسات المالية داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها .وعليه ،وبموجب االتفاقية بتاريخ  3ديسمبر 2002م ،تقوم فيديلتي
انترناشيونال بالتصرف كمدير صندوق فرعي للصندوق وكذلك بالتصرف كإداري فرعي وأمين حفظ للصندوق.
وافقت مؤسسة النقد العربي السعودي على تأسيس الصندوق بالخطاب رقم /87م أ 25/بتاريخ  3محرم 1412هـ (الموافق  14يوليو 1991م).
وقد بدأ الصندوق نشاطه في  12مايو 1992م.
يخضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار ("الالئحة") الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ  3ذو الحجة 1427هـ (الموافق 24
ديسمبر 2006م) والتي تم تعديلها في  16شعبان1437هـ (الموافق  23مايو 2016م) والتي تنص على األمور التي يتعين على جميع
الصناديق االستثمارية في المملكة العربية السعودية إتباعها.
.2

أسس اإلعداد والتغيرات في السياسات المحاسبية

 1-2بيان االلتزام
تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (" )34التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية
السعودية و المعايير واالصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
ال تتضمن هذه القوائم المالية األولية الموجزة جميع المعلومات المطلوبة في القوائم المالية السنوية ،ويجب أن تقرأ جنبا إلى جنب مع القوائم
المالية السنوية للصندوق للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م .إن نتائج فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م ال تشكل بالضرورة
مؤشرا على البيانات المالية للسنة التي تنتهي في  31ديسمبر 2020م.
تم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة على أساس التكلفة التاريخية باستخدام أساس االستحقاق المحاسبي باستثناء االستثمارات بالقيمة العادلة
من خالل الربح أو الخسارة والتي تم قياسها بالقيمة العادلة.
يتم عرض الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي األولية الموجزة حسب ترتيب السيولة.
 2-2أسس القياس
القوائم المالية األولية الموجزة تم إعدادها على أساس مبدأ التكلفة التاريخية ،كما تم تعديلها .باستخدام أساس االستحقاق المحاسبي باستثناء
االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة التي يتم قياسها بالقيمة العادلة.
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صندوق الرياض للسندات الدولية
صندوق استثماري مفتوح
(المدار من قبل شركة الرياض المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية الولية الموجزة )غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م

جميع المبالغ بالدوالر المريكي ما لم يذكر خالف ذلك
 .2أسس اإلعداد والتغيرات في السياسات المحاسبية (تتمه)
 2-2العملة الوظيفية وعملة العرض
يتم قياس البنود المدرجة في القوائم المالية األولية الموجزة باستخدام العملة الرئيسية التي يعمل فيها الصندوق ("العملة الوظيفية") .يتم عرض
هذه القوائم المالية األولية الموجزة بالدوالر األمريكي وهي العملة الوظيفية وعملة العرض الخاصة بالصندوق .

المعامالت واألرصدة
يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلﯽ الدوالر األمريكي باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ المعامالت .يتم تحويل الموجودات
والمطلوبات بالعمالت األجنبية إلى الدوالر األمريكي باستخدام أسعار الصرف.
كما في تاريخ قائمة المركز المالي األولية يتم إدراج أرباح وخسائر الناتجة من تحويل سعر الصرف في قائمة الدخل الشامل األولية.
 3-2معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة
السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة تتطابق مع تلك المستخدمة والمفصح عنها في في القوائم
المالية السنوية للصندوق للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م .هناك معايير وتعديالت وتفسيرات جديدة تطبق ألول مرة في عام 2020م
ولكن ليس لها تأثير على القوائم المالية األولية الموجزة للصندوق.
هناك العديد من التعديالت والتفسيرات األخرى الصادرة وغير سارية بعد بتاريخ إصدار القوائم المالية األولية الموجزة للصندوق .يعتقد
مجلس إدارة الصندوق ،أنه لن يكون لهذه التعديالت والتفسيرات أثر جوهري على القوائم المالية األولية الموجزة للصندوق .يعتزم
الصندوق تطبيق هذه التعديالت والتفسيرات ،إن وجدت.
.3

أحكام وتقديرات محاسبية مؤثرة

يتطلب إعداد القو ائم المالية األولية الموجزة من االدارة القيام باستخدام أحكام وتقديرات وإفتراضات من شأنها أن تؤثر على مبالغ
الموجودات والمطلوبات والدخل والمصروفات و اإلفصاحات المرفقة و اإلفصاح عن اإللتزامات المحتملة .قد يؤدي عدم التأكد من هذه
االفتراضات والتقديرات إلى نتائج تتطلب تعديالت جوهرية للقيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي تؤثر في الفترات المستقبلية.
.4

أتعاب اإلدارة والحفظ والمصروفات الخرى

يقوم مدير الصندوق الفرعي بشكل يومي بتحميل الصندوق أتعاب إدارية بنسبة  %1سنويا ً من صافي قيمة موجودات الصندوق .باإلضافة
لذلك ،يقوم اإلداري الفرعي وأمين الحفظ الفرعي بشكل يومي بتحميل الصندوق أتعاب إدارة وحفظ بنسبة  %0.20سنويا ً و %0.025سنويا ً
على التوالي من صافي قيمة موجودات الصندوق .إن صافي قيمة أصول الصندوق الذي يدار من قبل المدير الفرعي والمبلغ عنه الى مدير
الصندوق ،فهو الصافي من قيمة الرسوم المذكورة أعاله والبالغة  %1.225سنويا.
يسترد مدير الصندوق من الصندوق أي مصاريف يتكبدها نيابة عن الصندوق كأتعاب المراجعة واألتعاب القانونية وغيرها من المصروفات
المماثلة .وال يتوقع أن تتجاوز هذه األتعاب عن إجمالي  0.2في المائة سنويا من صافي قيمة موجودات الصندوق.
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صندوق استثماري مفتوح
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جميع المبالغ بالدوالر المريكي ما لم يذكر خالف ذلك
.5

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

استثمر الصندوق حتى تاريخه حصريا مع فيديليتي العالمية (مدير الصندوق األجنبي الفرعي) .وفيما يلي ملخص لمحفظة االستثمارات
المقتناة بغرض المتاجرة
 31ديسمبر 2019م
(مراجعة)

 30يونيو 2020م
(غير مراجعة)
وحدات في صندوق فيديلتي للسندات الدولية
عدد الوحدات
صافي قيمة الموجودات للوحدة
إجمالي القيمة السوقية

5,318,988.35
1.267
6,739,158

5,477,199.81
1.198
6,561,685

إجمالي التكلفة

6,402,188

6,463,341

.6

معامالت الوحدات

فيما يلي ملخصا ً بمعامالت الوحدات للفترة  /السنة:
 31ديسمبر 2019م
(مراجعة)

 30يونيو 2020م
(غير مراجعة)

(عدد الوحدات)
عدد الوحدات في بداية الفترة  /السنة

443,514.51

1,653,206.47

الوحدات المصدرة
الوحدات المستردة
صافي التغير في الوحدات

75,774.54
)(87,820.62
)(12,046.08

365,892.22
)(1,575,585.18
)(1,209,691.96

عدد الوحدات في نهاية الفترة  /السنة

431,468.43

443,514.51

.7

صافي الدخل المحقق والغير محقق من االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

الدخل المحقق
الدخل الغير محقق
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 30يونيو 2020م
(غير مراجعة)

 30يونيو 2019م
(غير مراجعة)

18,189
336,970

617
1,316,832

355,159

1,317,449

صندوق الرياض للسندات الدولية
صندوق استثماري مفتوح
(المدار من قبل شركة الرياض المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية الولية الموجزة )غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م

جميع المبالغ بالدوالر المريكي ما لم يذكر خالف ذلك
.8

المعامالت والرصدة مع الطراف ذات العالقة

تتمثل األطراف ذات العالقة للصندوق في الرياض المالية (مدير الصندوق) ،وبنك الرياض (باعتباره شريك في شركة الرياض المالية)
وصناديق أخرى يديرها مدير الصندوق.
في سياق النشاط المعتاد يتعامل الصندوق مع أطراف ذات عالقة .تتم المعامالت مع األطراف ذات العالقة وفقا ً لألحكام الصادرة من هيئة
السوق المالية .يتم اعتماد كافة معامالت األطراف ذات العالقة بواسطة مجلس إدارة الصندوق.
المصروفات األخرى المدفوعة من قبل مدير الصندوق بالنيابة عن الصندوق تحمل إلى الصندوق.
المعامالت مع األطراف ذات العالقة التي تمت بواسطة الصندوق خالل الفترة واألرصدة الناتجة عنها كما يلي:
الطرف ذو
العالقة
الرياض
المالية

.9

قيمة المعامالت خالل الفترة
طبيعة المعامالت

مصروفات مدفوعة
بالنيابة عن الصندوق

الرصيد الختامي مدين( /دائن)

 30يونيو 2020م
(غير مراجعة)

 30يونيو 2019م
(غير مراجعة)

 30يونيو 2020م
(غير مراجعة)

 31ديسمبر 2019م
(مراجعة)

)(9,380

)(29,715

)(5,708

)(7,562

االدوات المالية حسب الفئة
التكلفة المطفأة

 30يونيو 2020م (غير مراجعة)
الموجودات كما في قائمة الموجودات والمطلوبات
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
اإلجمالي

6,739,158
6,739,158

التكلفة المطفأة

 31ديسمبر 2019م (مراجعة)
الموجودات كما في قائمة الموجودات والمطلوبات
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
اإلجمالي

-
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القيمة العادلة من خالل
الربح أوالخسارة

القيمة العادلة من خالل
الربح أوالخسارة
6,561,685
6,561,685

صندوق الرياض للسندات الدولية
صندوق استثماري مفتوح
(المدار من قبل شركة الرياض المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية الولية الموجزة )غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م

جميع المبالغ بالدوالر المريكي ما لم يذكر خالف ذلك
 .10القيمة العادلة
يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس القيمة العادلة لها أو اإلفصاح عنها في القوائم المالية األولية الموجزة ضمن
التسلسل الهرمي للقيمة العادلة  ،كما هو موضح على النحو التالي  ،بنا ًء على أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة ككل
يحتوي التسلسل الهرمي للقيمة العادلة على المستويات التالية:
•
•
•

مدخالت المستوى  1هي أسعار مدرجة (غير معدلة) في األسواق النشطة لألصول أو المطلوبات المماثلة التي يمكن للكيان الوصول
إليها في تاريخ القياس؛
مدخالت المستوى  2هي مدخالت غير األسعار المعروضة المدرجة في المستوى  1والتي يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام،
سواء بشكل مباشر أو غير مباشر؛ و
مدخالت المستوى  3هي مدخالت ال يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام.

يتطلب تقييم أهمية مدخل معين حك ًما مع األخذ في االعتبار العوامل الخاصة بالموجودات و المطلوبات.
يصنف الصندوق جميع أصوله المالية بالقيمة العادلة المستوى .2
بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بشكل متكرر ،يقوم الصندوق بتحديد التحويالت بين التسلسل الهرمي
لمستويات القيمة العادلة وذلك بإعادة تقويم التصنيف (على أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل) ،وتقدير
التحويالت التي تحدث في نهاية فترة إعداد القوائم المالية والتي حدثت خاللها التغيرات .وخالل الفترة ،لم يكن هناك تحويل في التسلسل
الهرمي للقيمة العادلة للموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
 .11إدارة المخاطر المالية
 1-11عوامل المخاطر المالية
أنشطة الصندوق تعرضه لمجموعه متنوعة من المخاطر المالية :مخاطر السوق ،ومخاطر االئتمان ،ومخاطر السيولة ،والمخاطر
التشغيلية.
ومدير الصندوق مسؤول عن تحديد المخاطر والرقابة عليها .ويشرف مجلس الصندوق على مدير الصندوق وهو مسؤول في نهاية المطاف
عن اإلدارة العامة للصندوق.
يتم تحديد المخاطر والرقابة عليها في المقام األول لتنفيذها على الحدود التي يضعها مجلس الصندوق .وللصندوق شروط وأحكام توثق
وتحدد استراتيجياته التجارية الشاملة ،وتحمله للمخاطر ،وفلسفته العامة ألداره المخاطر ،وهو ملزم باتخاذ إجراءات إلعادة توازن محفظته
وفقا ً إلرشادات االستثمار.
ويستخدم الصندوق أساليب مختلفة لقياس وإدارة مختلف أنواع المخاطر التي يتعرض لها؛ ويرد شرح لهذه األساليب باألسفل.
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جميع المبالغ بالدوالر المريكي ما لم يذكر خالف ذلك
 .11إدارة المخاطر المالية (تتمه)
أ -مخاطر السوق

( )1مخاطر السعر
مخاطر األسعار هي مخاطر تذبذب قيمه األداة المالية للصندوق نتيجة للتغيرات في أسعار السوق الناجمة عن عوامل غير العمالت األجنبية
وحركات معدل الفائدة.
وتنشا مخاطر األسعار في المقام األول من عدم التأكد من األسعار المستقبلية لألدوات المالية التي يحتفظ بها الصندوق .وتنويع مدير
الصندوق محفظته االستثمارية ومراقبة عن كثب حركه أسعار استثماراته في األدوات المالية .وفي تاريخ قائمة المركز المالي األولية،
كان لدى الصندوق استثمارات في أدوات ملكية وصناديق استثمار.
إن التأثير على صافي قيمة األصول (نتيجة للتغير في القيمة العادلة لالستثمارات في  30يونيو) بسبب التغيير المحتمل المعقول في
مؤشرات األسهم على أساس تركيز الصناعة ،مع وجود جميع المتغيرات األخرى الثوابت الثابتة كما يلي أدناه:

استثمارات لدى فيديلتي

 30يونيو 2020م
(غير مراجعة)
التأثير على قيمة
التغير المعقول
صافي الصول
المحتمل٪
67,391
1٪

 31ديسمبر 2019م
(مراجعة)
التأثير على قيمة
التغير المعقول
صافي األصول
المحتمل%
65,616
1%

ب -مخاطر السيولة
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.
تنص شروط وأحكام الصندوق على االكتتاب في الوحدات واستردادها من يوم اإلثنين وحتى األربعاء ،وبالتالي ،فإنه يتعرض لمخاطر
السيولة الخاصة للوفاء بعمليات االسترداد في هذه األيام .تتكون المطلوبات المالية بالدرجة األولى من الذمم الدائنة والتي من المتوقع ان
يتم تسويتها خالل شهر واحد من قائمة المركز المالي األولية.
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.
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 .11إدارة المخاطر المالية (تتمه)
ج -المخاطر التشغيلية
مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناتجة عن مجموعة متنوعة من األسباب المرتبطة بالعمليات والتكنولوجيا
والبنية التحتية التي تدعم أنشطة الصندوق سواء داخليًا أو خارجيًا لدى مقدم خدمة الصندوق ومن العوامل الخارجية 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 في
تحقيق هدفه االستثماري المتمثل في توليد عوائد لحاملي الوحدات.
 .12اخر يوم تقييم
كان آخر يوم تقييم للفترة هو  30يونيو 2020م ( 30يونيو 2019م)
 .13اعتماد القوائم المالية الولية الموجزة
تمت الموافقة على هذه القوائم المالية األولية الموجزة إلصدارها من قبل مجلس إدارة الصندوق في  25أغسطس2020م (الموافق 6
محرم 1442هـ).
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