صندوق الرياض الجريء المتوافق مع الشريعة
صندوق استثماري مفتوح
(المدار من قبل شركة الرياض المالية)
القوائم المالية الولية الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
مع تقرير فحص المراجع المستقل لحاملي الوحدات

صندوق الرياض الجريء المتوافق مع الشريعة
صندوق استثماري مفتوح
(المدار من قبل الرياض المالية)
القوائم المالية الولية الموجزة (غير مراجعة)
للفترة المنتهية في  30يونيو 2020م
الصفحات

تقرير فحص المراجع المستقل لحاملي الوحدات
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قائمة المركز المالي األولية

2

قائمة (الخسارة الشاملة) الدخل الشامل األولية
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قائمة التغيرات في صافي الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لحاملي الوحدات األولية

4

قائمة التدفقات النقدية األولية

5

اإليضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
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صندوق الرياض الجريء المتوافق مع الشريعة
صندوق استثماري مفتوح
(المدار من قبل شركة الرياض المالية)
قائمة المركز المالي الولية
كما في  30يونيو 2020م

إيضاح
الموجودات
أرصدة نقدية
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
التسويات القائمة
إجمالي الموجودات
المطلوبات
مصروفات مستحقة
استردادات مستحقة
إجمالي المطلوبات
صافي قيمة (حقوق الملكية) الموجودات العائدة لحاملي الوحدات
الوحدات مصدرة (بالعدد)
صافي قيمة الموجودات (حقوق الملكية) العائدة للوحدة

8
5

8

6

 30يونيو 2020م
(غير مراجعة)
لاير سعودي
11,766
41,198,330
489,902
41,699,998

7,572
31,177
38,749
41,661,249
1,465,714.95
28.42

 31ديسمبر 2019م
(مراجعة)
لاير سعودي
510,680
41,854,847
42,365,527

14,932
439,650
454,582
41,910,945
1,402,729.45
29,88

إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  13تعتبر جزء ال يتجزء من هذه القوائم المالية األولية الموجزة
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صندوق الرياض الجريء المتوافق مع الشريعة
صندوق استثماري مفتوح
(المدار من قبل شركة الرياض المالية)
قائمة (الخسارة الشاملة) الدخل الشامل الولية
كما في  30يونيو 2020م

إيضاح
الدخل
صافي (الخسارة)  /الدخل المحقق والغير محقق من االستثمارات
المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

7

 30يونيو 2020م
(غير مراجعة)
لاير سعودي
()2,509,086
()2,509,086

 30يونيو 2019م
(غير مراجعة)
لاير سعودي
5,269,041
5,269,041

المصروفات
()8,432
()8,432
()2,517,518

)(9,341
)(9,341
5,259,700

8

مصروفات اخرى

الدخل الشامل اآلخر

-

-

إجمالي (الخسارة) /الدخل الشامل للفترة

()2,517,518

5,259,700

صافي (الخسارة)  /الدخل للفترة

إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  13تعتبر جزء ال يتجزء من هذه القوائم المالية األولية الموجزة
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صندوق الرياض الجريء المتوافق مع الشريعة
صندوق استثماري مفتوح
(المدار من قبل شركة الرياض المالية)
قائمة التغيرات في صافي الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لحاملي الوحدات الولية
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
 30يونيو2020م
(غير مراجعة)

 30يونيو2019م
(غير مراجعة)

لاير سعودي

لاير سعودي

صافي الموجودات العائدة لحاملي الوحدات (حقوق الملكية) في بداية الفترة

41,910,945

52,016,900

صافي (الخسارة)  /الدخل للفترة
الدخل الشامل اآلخر
إجمالي (الخسارة) /الدخل الشامل للفترة

)(2,517,518
)(2,517,518

5,259,700
5,259,700

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

14,793,918
)(12,526,096
2,267,822

119,049
)(9,805,383
)(9,686,334

صافي الموجودات العائدة لحاملي الوحدات (حقوق الملكية) في نهاية الفترة

41,661,249

47,590,266

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

4

صندوق الرياض الجريء المتوافق مع الشريعة
صندوق استثماري مفتوح
(المدار من قبل شركة الرياض المالية)
قائمة التدفقات النقدية الولية
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م

إيضاح
التدفقات النقدية من النشطة التشغيلية
صافي (الخسارة)  /الدخل للفترة
التعديالت على:
الخسارة ( /الدخل) غيرالمحقق من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة
من خالل الربح أو الخسارة

()2,517,518

5,259,700

2,226,462
()291,056

()4,733,119
526,581

()1,569,945
()7,360
()1,868,361

9,166,264
)(8,035
9,684,810

14,304,016

119,049
)(9,805,383
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صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
مصروفات المستحقة
صافي النقد )المستخدم في( /الناتج من النشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من النشطة التمويلية:
المتحصالت من إصدار الوحدات
المدفوعات من استردادات من الوحدات ،صافي من االستردادات
المستحقة
صافي النقد الناتج من(/المستخدم في) النشطة التمويلية
صافي التغير في أرصدة النقدية
أرصدة النقدية في بداية الفترة
أرصدة النقدية في نهاية الفترة

 30يونيو 2020م
(غير مراجعة)
لاير سعودي

 30يونيو 2019م
(غير مراجعة)
لاير سعودي
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()12,934,569
1,369,447
()498,914
510,680
11,766

)(9,686,334
)(1,524
500,000
498,476

إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  13تعتبر جزء ال يتجزء من هذه القوائم المالية األولية الموجزة
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صندوق الرياض الجريء المتوافق مع الشريعة
صندوق استثماري مفتوح
(المدار من قبل شركة الرياض المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
(بالريال السعودي)
 .1الصندوق وأنشطته
إن صننندوق الرياا اليريا المتوافق مع الشننريعة (نالصننندوقن) نو مكون من صننناديق يدار بموج اتفاقية بين الرياا المالية
(نمدير الصنندوقن) والمسنتثمرين بالصنندوق (نمالكي الوحداتن) يهدف نذا الصنندوق إلى تنمية رأ مال المسنتثمرين على المدى
الطويل من خالل تشكيلة متوازنة تتكون بشكل رئيسي من صناديق أسهم عالمية متنوعة
وفي تعامله مع مالكي الوحدات ،ينظر مدير الصندوق إلى الصندوق باعتباره وحدة محاسبية مستقلة وبناا على ذلك ،تقوم إدارة
الصندوق بإعداد قوائم مالية منفصلة للصندوق
وتعتبر إدارة الصندوق مسؤولية مدير الصندوق وبموج اتفاقية الصندوق ،ييوز لمدير الصندوق تفويض أو إسناد واجباته إلى واحدة
أو أكثر من المؤسسات المالية داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها
وافقت نيئة السوق المالية على تأسيس الصندوق بالخطاب رقم /3828م أ ي 9335/بتاريخ  22ربيع الثاني 1423نن (الموافق  3يوليو
2002م) بدأ الصندوق نشاطه في  30يونيو 2002م
يخضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار (نالالئحةن) الصادرة عن نيئة السوق المالية بتاريخ  3ذو الحية 1427نن (الموافق  24ديسمبر
2006م) والتي تم تعديلها في  16شعبان1437نن (الموافق  23مايو 2016م) والتي تنص على األمور التي يتعين على جميع الصناديق
االستثمارية في المملكة العربية السعودية إتباعها

 .2أسس اإلعداد والتغيرات في السياسات المحاسبية
 1-2بيان االلتزام
تم إعداد نذه القوائم المالية األولية الموجزة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ( )34نالتقرير المالي األولين المعتمد في المملكة العربية
السعودية والمعايير واالصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
ال تتضمن نذه القوائم المالية األولية الموجزة جميع المعلومات المطلوبة في القوائم المالية السنوية ،ويي أن تقرأ جنبا إلى جن 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 ستنتهي في  31ديسمبر 2020م
 2-2أسس القياس
القوائم المالية األولية الموجزة تم إعدادنا على أسا مبدأ التكلفة التاريخية ،كما تم تعديلها باستخدام أسا
االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة التي يتم قياسها بالقيمة العادلة

االستحقاق المحاسبي باستثناا

 3-2العملة الوظيفية وعملة العرض
يتم قيا البنود المدرجة في القوائم المالية األولية الموجزة باستخدام العملة الرئيسية التي يعمل فيها الصندوق (نالعملة الوظيفيةن) يتم
عرا نذه القوائم المالية بالريال السعودي وني العملة الوظيفية وعملة العرا الخاصة بالصندوق

المعامالت واألرصدة
يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلﯽ الريال السعودي باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ المعامالت يتم تحويل الموجودات
والمطلوبات بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي باستخدام أسعار الصرف
كما في تاريخ قائمة المركز المالي األولية يتم إدراج أرباح وخسائر الناتية من تحويل سعر الصرف في قائمة الدخل الشامل األولية
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صندوق الرياض الجريء المتوافق مع الشريعة
صندوق استثماري مفتوح
(المدار من قبل شركة الرياض المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
(بالريال السعودي)
.2

أسس اإلعداد والتغيرات في السياسات المحاسبية (تتمة)

 4-2معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة
السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد نذه القوائم المالية األولية الموجزة تتطابق مع تلك المستخدمة والمفصح عنها في في القوائم
المالية السنوية للصندوق للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م نناك معايير وتعديالت وتفسيرات جديدة تطبق ألول مرة في عام
2020م ولكن ليس لها تأثير على القوائم المالية األولية الموجزة للصندوق
نناك العديد من التعديالت والتفسيرات األخرى الصادرة وغير سارية بعد بتاريخ إصدار القوائم المالية األولية الموجزة للصندوق
يعتقد ميلس إدارة الصندوق ،أنه لن يكون لهذه التعديالت والتفسيرات أثر جونري على القوائم المالية األولية الموجزة للصندوق
يعتزم الصندوق تطبيق نذه التعديالت والتفسيرات ،إن وجدت

 .3أحكام وتقديرات محاسبية مؤثرة
يتطل إعداد البيانات المالية من اإلدارة اتخاذ األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية ومبالغ
الموجودات والمطلوبات والدخل والمصروفات قد تختلف النتائج الفعلية عن نذه التقديرات تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات
األساسية بشكل مستمر يتم االعتراف بمراجعات التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها مراجعة التقديرات وفي أي فترات
مستقبلية تتأثر بذلك

 .4أتعاب اإلدارة والحفظ والمصروفات الخرى
ال يتقاضى مدير الصندوق أي أتعاب إدارية ،إال أنه تنطبق عليه أتعاب إدارة الصناديق المشكلة له ،التي تتراوح بين
نسبة  ٪ 0.5إلى  ٪ 2.33كما يسترد مدير الصندوق من الصندوق أيضا أي مصروفات أخرى تكبدنا نيابة عن الصندوق كأتعاب
المراجعة واالتعاب القانونية ،وأجور ميلس اإلدارة وغيرنا من المصروفات المماثلة وليس من المتوقع أن تتياوز في ميموعها
نسبة  ٪ 0.2من صافي قيمة موجودات الصندوق
باإلضافة إلى ذلك ،يحمل مدير الصندوق بشكل يومي الصندوق أتعاب حفظ ورسوم إدارية بنسبة ٪ 0.25سنويا ونسبة  ٪ 0.30على
التوالي والتي تحتس من صافي قيمة موجودات الصندوق

 .5استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
تتمثل االستثمارات في وحدات الصناديق المشتركة المفتوحة المدارة بواسطة مدير الصندوق ان القيمة العادلة لالستثمارات
والملخصة كالتالي:

صندوق الرياا لألسهم العالمية المتوافقة مع الشريعة
صندوق الرياا للمتاجرة المتنوع بالريال
صندوق الرياا لألسهم الخلييية
صندوق الرياا لألسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة
صندوق الرياا للمتاجرة بالدوالر
إجمالي القيمة السوقية
إجمالي التكلفة

 30يونيو 2020م
(غير مراجعة)
القيمة السوقية

 31ديسمبر 2019م
(مراجعة)
القيمة السوقية

20,395,546
8,873,501
7,503,063
4,282,855
143,365
41,198,330
43,424,792

21,085,709
8,402,525
6,547,373
4,159,594
1,659,646
41,854,847
36,735,917
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صندوق الرياض الجريء المتوافق مع الشريعة
صندوق استثماري مفتوح
(المدار من قبل شركة الرياض المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
(بالريال السعودي)
 .6معامالت الوحدات
فيما يلي ملخصا بمعامالت الوحدات للفترة  /السنة:
 31ديسمبر 2019م
 30يونيو 2020م
(مراجعة)
(غير مراجعة)
(عدد الوحدات)
عدد الوحدات في بداية الفترة  /السنة

1,402,729.45

1,988,997,18

الوحدات المصدرة
الوحدات المستردة
صافي التغير في الوحدات
عدد الوحدات في نهاية الفترة  /السنة

497,072.63
)(434,087.13
62,985.50
1,465,714.95

21,293,01
)(607,560,74
)(586,267,73
1,402,729,45

 .7صاااافي (الخساااارة) /الدخل المحقق والغير محقق من االساااتثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة
ج

(الخسارة)  /الدخل المحقق
(الخسارة)  /الدخل غير المحقق

 30يونيو
2020م
(غير مراجعة)

 30يونيو 2019م
(غير مراجعة)

()282,624

535,922

()2,226,462

4,733,119

()2,509,086

5,269,041

 .8المعامالت والرصدة مع الطراف ذات العالقة
تتمثل األطراف ذات العالقة للصندوق في الرياا المالية (مدير الصندوق) ،وبنك الرياا (باعتباره مسانم في شركة الرياا المالية)
وصناديق أخرى يديرنا مدير الصندوق
في سياق النشاط المعتاد يتعامل الصندوق مع أطراف ذات عالقة تتم المعامالت مع األطراف ذات العالقة وفقا لألحكام الصادرة من
نيئة السوق المالية يتم اعتماد كافة معامالت األطراف ذات العالقة بواسطة ميلس إدارة الصندوق
بلغ المبلغ المحتفظ به في الحساب االستثماري لدى الرياض المالية كما في  30يونيو 2020م 11,766 ،لاير سعودي ( 31ديسمبر
2019م  510,680 :لاير سعودي(.
المعامالت مع األطراف ذات العالقة التي تمت بواسطة الصندوق خالل الفترة واألرصدة الناتية عنها كما يلي:
الطرف
ذو العالقة

طبيعة المعامالت

قيمة المعامالت خالل الفترة
 30يونيو
2019م
 30يونيو 2020م
(غير مراجعة)
(غير مراجعة)

الرياا المالية

مصروفات تم تحملها
بالنيابة عن الصندوق

8,432

9,341

الرصيد كما في
(دائن)
 31ديسمبر
 30يونيو 2020م
2019م
(غير مراجعة)
(مراجعة)
()7,572

)(14,932
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صندوق الرياض الجريء المتوافق مع الشريعة
صندوق استثماري مفتوح
(المدار من قبل شركة الرياض المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
(بالريال السعودي)
 .9الدوات المالية حسب الفئة
القيمة العادلة من خالل
الربح والخسارة
بالريال السعودي

 30يونيو 2020م (غير مراجعة)
الموجودات كما في قائمة الموجودات والمطلوبات

التكلفة المطفأة
بالريال السعودي

أرصدة النقدية
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
التسويات القائمة
اإلجمالي

11,766
489,902
489,902

41,198,330

 31ديسمبر 2019م (مراجعة)
الموجودات كما في قائمة الموجودات والمطلوبات

التكلفة المطفأة
بالريال السعودي

القيمة العادلة من خالل
الربح والخسارة
بالريال السعودي

أرصدة النقدية
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
اإلجمالي

510,680
510,680

41,198,330
-

41,854,847
41,854,847

 .10القيمة العادلة
يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قيا القيمة العادلة لها أو اإلفصاح عنها في القوائم المالية األولية الموجزة ضمن
التسلسل الهرمي للقيمة العادلة  ،كما نو موضح على النحو التالي  ،بناا على أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقيا القيمة العادلة
ككل:
• مدخالت المستوى  1ني أسعار مدرجة (غير معدلة) في األسواق النشطة لألصول أو المطلوبات المماثلة التي يمكن للكيان
الوصول إليها في تاريخ القيا ؛
• مدخالت المستوى  2ني مدخالت غير األسعار المعروضة المدرجة في المستوى  1والتي يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام،
سواا بشكل مباشر أو غير مباشر؛ و
• مدخالت المستوى  3ني مدخالت ال يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام
يتطل تقييم أنمية مدخال معينا حكما  ،مع األخذ في االعتبار العوامل الخاصة بالموجودات و المطلوبات
يصنف الصندوق جميع أصوله المالية باستثناا األصول المدرجة بالتكلفة المطفأة ،بالقيمة العادلة المستوى 2
تتكون استثمارات المستوى  2من صناديق االستثمار المحلية التي تديرنا الشركة تستخدم الشركة صافي قيمة الموجودات (نNAVن)
استنادا إلى أحدث صافي قيمة الموجودات المنشورة من قبل الصناديق ذات العالقة كقيمة عادلة لهذه االستثمارات
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 أسا مدخالت المستوى األدنى الهامة لقيا القيمة العادلة ككل) ،وتقدير
التحويالت التي تحدث في نهاية فترة إعداد القوائم المالية والتي حدثت خاللها التغيرات وخالل الفترة ،لم يكن نناك تحويل في التسلسل
الهرمي للقيمة العادلة للموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
األدوات المالية األخرى ،مثل النقدية وشبة النقدية المدرجة بالتكلفة المطفأة .وتلك األدوات هي موجودات مالية قصيرة األجل التي
تقارب قيمتها الدفترية القيمة العادلة لها ،نظرا لطبيعتها قصيرة األجل واحتوائها على الجودة االئتمانية ألطراف أخرى.
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صندوق الرياض الجريء المتوافق مع الشريعة
صندوق استثماري مفتوح
(المدار من قبل شركة الرياض المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
(بالريال السعودي)
 .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 ميلس الصندوق على مدير الصندوق ونو مسؤول في نهاية
المطاف عن اإلدارة العامة للصندوق
يتم تحديد المخاطر والرقابة عليها في المقام األول لتنفيذنا على الحدود التي يضعها ميلس الصندوق وللصندوق شروط وأحكام توثق
وتحدد استراتييياته التيارية الشاملة ،وتحمله للمخاطر ،وفلسفته العامة ألداره المخاطر ،ونو ملزم باتخاذ إجرااات إلعادة توازن
محفظته وفقا إلرشادات االستثمار
ويستخدم الصندوق أسالي مختلفة لقيا

وإدارة مختلف أنواع المخاطر التي يتعرا لها؛ ويرد شرح لهذه األسالي باألسفل

أ -مخاطر السوق
( )1مخاطر السعر
مخاطر األسعار ني مخاطر تذبذب قيمه األداة المالية للصندوق نتيية 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 المركز المالي ،كان
لدى الصندوق استثمارات في أدوات ملكية وصناديق استثمار.
إن التأثير على صافي قيمة األصول (نتيية للتغير في القيمة العادلة لالستثمارات في ( 30يونيو) بسب التغيير المحتمل المعقول في
مؤشرات األسهم على أسا تركيز الصناعة ،مع وجود جميع المتغيرات األخرى الثوابت الثابتة كما يلي:
 30يونيو 2020م
(غير مراجعة)

صندوق الرياا لألسهم العالمية المتوافقة مع الشريعة
صندوق الرياا للمتاجرة المتنوع بالريال
صندوق الرياا لألسهم الخلييية
صندوق الرياا لألسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة
صندوق الرياا للمتاجرة بالدوالر

التغير المعقول
المحتمل٪
1٪
1٪
1٪
1٪
1٪

التأثير على قيمة
صافي الصول
203,955
88,735
75,031
42,829
1,434

 31ديسمبر 2019م
(مراجعة)
٪التغير المعقول
المحتمل٪
1٪
1٪
1٪
1٪
1٪

التأثير على قيمة
صافي الصول
210,857
84,025
65,474
41,596
16,597

ب -مخاطر االئتمان
يتعرا الصندوق لمخاطر االئتمان ،ونو خطر أن يتسب أحد أطراف أداة مالية في خسارة مالية للطرف اآلخر من خالل عدم
الوفاا بالتزامه يتعرا الصندوق لمخاطر االئتمان المتعلقة باالرصدة النقدية المدرجة بالتكلفة المطفأة على النحو التالي:

أرصدة نقدية

 30يونيو 2020م
(غير مراجعة)
11,766

 31ديسمبر 2019م
(مراجعة)
510,680
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صندوق الرياض الجريء المتوافق مع الشريعة
صندوق استثماري مفتوح
(المدار من قبل شركة الرياض المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
(بالريال السعودي)
.11إدارة المخاطر المالية ( تتمة)
 1-11عوامل المخاطر المالية (تتمة)
ب -مخاطر االئتمان (تتمة)
تمثل القيمة الدفترية لألصول المالية الحد األقصى لمخاطر االئتمان
تقتصر مخاطر االئتمان على النقدية كما يلي:
 جميع األصول المالية يحتفظ بها الصندوق لدى جهات ذات تصنيف ائتماني جيد يطبق الصندوق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  9المبسطة لقيالمدى الحياة ليميع األصول المالية

خسائر ائتمان متوقعة والتي تستخدم للخسائر المتوقعة

سياسة الصندوق للدخول في عقود أدوات مالية مع أطراف ذو تصنيف جيد يسعى الصندوق إلى الحد من مخاطر االئتمان عن
طريق رصد التعرا لمخاطر االئتمان ،والحد من المعامالت مع نظراا محددين ،وتقييم اليدارة االئتمانية لنظرائهم باستمرار

ج -مخاطر السيولة
ني المخاطر المتمثلة في تعرا الصندوق لصعوبات في الحصول على التمويل الالزم للوفاا بالتزامات مرتبطة بمطلوبات مالية
ويراق مدير الصندوق متطلبات السيولة بشكل مستمر بغرا التأكد من كفاية التمويل المتوفر للوفاا بأي التزامات عند حدوثها
تنص شروط وأحكام الصندوق على االكتتاب في الوحدات واستردادنا يومي األثنين والخميس ،ومن ثم ،فإنها تتعرا لمخاطر السيولة
الخاصة باسترداد أموال حملة األسهم في نذه األيام تتألف الخصوم المالية للصندوق في المقام األول من الذمم الدائنة التي من المتوقع
تسويتها خالل شهر واحد من تاريخ قائمة الركز المالي.
يقوم مدير الصندوق بمراقبة متطلبات السيولة من خالل التأكد من توفر أموال كافية للوفاا بأي التزامات عند نشوئها ،إما من خالل
االشتراكات اليديدة أو تصفية محفظة االستثمار أو عن طريق أخذ قروا قصيرة األجل من مدير الصندوق الفترة المتوقعة الستحقاق
األصول وااللتزامات لهذا الصندوق ني أقل من  12شهر.

د -المخاطر التشغيلية
مخاطر التشغيل ني مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناتية عن ميموعة متنوعة من األسباب المرتبطة بالعمليات
والتكنولوجيا والبنية التحتية التي تدعم أنشطة الصندوق سواا داخليا أو خارجيا لدى مقدم خدمة الصندوق ومن العوامل الخارجية
األخرى غير االئتمان والسيولة والعمالت والسوق المخاطر مثل تلك الناشئة عن المتطلبات القانونية والتنظيمية
يتمثل ندف الصندوق في إدارة المخاطر التشغيلية من أجل تحقيق التوازن بين الحد من الخسائر المالية واألضرار التي لحقت بسمعته
في تحقيق ندفه االستثماري المتمثل في توليد عوائد لحاملي الوحدات
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اخر يوم تقييم

كان آخر يوم تقييم للفترة نو  30يونيو 2020م (  30يونيو 2019م)

 13اعتماد القوائم المالية االولية الموجزة
تمت الموافقة على نذه القوائم المالية األولية الموجزة إلصدارنا من قبل ميلس إدارة الصندوق في  25أغسطس 2020م (الموافق 6
محرم 1442نن)
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