التقرير األولي النصف سنوي لعام 2020م
صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالدوالر

التقرير متاح عند الطلب بدون مقابل ومتاح على موقع الرياض المالية وموقع شركة السوق المالية السعودية (تداول).
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ملحق  :معلومات الصندوق :
 -1االسم والعنوان:
شركة الرياض المالية ،شركة مساهمة مقفلة برأس مال مدفوع  200مليون ريال سعودي تعمل بموجب ترخيص من هيئة السوق المالية رقم
( )07070-37بتاريخ  8يناير 2008م .وسجل تجاري رقم 1010239234
العنوان:
الرياض المالية
واحة غرناطه  2414حي الشهداء  -وحده رقم  , 96الرياض  7279 - 13241المملكة العربية السعودية
http://www.riyadcapital.com
 -2أنشطة االستثمار خالل الفترة:
استثمر الصندوق في الودائع وأدوات الدين بالدوالر األمريكي  ،فيما يلي ملخص لقيمة استثمارات الصندوق مع نهاية  30يونيو :2020
المرابحات

113,551,537

الصكوك

23,206,179

 -3تقرير عن اداء صندوق االستثمار خالل الفترة
أداء الصندوق

أداء المؤشر

1.24

0.50

 -4تغييرات حدثت على الشروط واالحكام ومذكرة المعلومات خالل السنة:

ال يوجد تغيير.
 -5معلومات أخرى:
 حسب قرار وزارة المالية السعودية فقد تم تغيير نسبة قيمة الضريبة المضافة من  %5الى  %15وذلك بداية من األول من يوليو 2020لجميع الرسوم والخدمات الخاضعة للضريبة.
تم تعيين مدير جديد للمحفظة االستثمارية للصندوق في الربع الثاني لعام 2020م. يمكن االطالع على مزيد من المعلومات في صفحة الصندوق على الموقع االلكتروني حيث يتم نشر تقارير دورية عن خصائص وأداءالصندوق التي تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قراراتهم.

Public

 -6استثمارات الصندوق في صناديق أخرى :

ال يوجد.
 -7العموالت الخاصة :
لم يتلق مدير الصندوق أي عموالت خاصة خالل الفترة

Public

صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالدوالر
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 للمتاجرة المتنوع بالدوالر
صندوق استثماري مفتوح
(المدار من قبل الرياض المالية)
القوائم المالية الولية الموجزة (غير مراجعة)

لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
الصفحات

تقرير فحص المراجع المستقل لحاملي الوحدات

2

قائمة المركز المالي األولية

3

قائمة الدخل الشامل األولية

4

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

5

قائمة التدفقات النقدية األولية

6

اإليضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
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صندوق الرياض للمتاجرة المتنوعة بالدوالر
صندوق استثماري مفتوح
(المدار من قبل شركة الرياض المالية)
قائمة المركز المالي الولية
كما في  30يونيو 2020م
إيضاح
الموجودات
أرصدة النقدية
استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة
دخل مستحق
إجمالي الموجودات

5.8
6

المطلوبات
مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى
استردادات مستحقة
إجمالي المطلوبات

8

صافي قيمة الموجودات العائدة لحاملي الوحدات
الوحدات مصدرة (بالعدد)
صافي قيمة الموجودات (حقوق الملكية) العائدة للوحدة
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 30يونيو 2020م
(غير مراجعة)

 31ديسمبر 2019م
(مراجعة)

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

1,913,310
136,757,717
939,697
139,610,724

149,433
33,000
182,433

7,843,611
43,316,054
459,891
51,619,556

63,973
2,399,616
2,463,589

139,428,291

49,155,967

5,218,933.05
26.72

1,862,817.78
26.39

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

3

صندوق الرياض للمتاجرة المتنوعة بالدوالر
صندوق استثماري مفتوح
(المدار من قبل شركة الرياض المالية)
قائمة الدخل الشامل الولية (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م

إيضاح
الدخل
دخل عموالت خاصة
صافي الدخل المحقق والغير محقق من االستثمارات المدرجة بالقيمة
العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 30يونيو 2020م
(غير مراجعة)

 30يونيو 2019م
(غير مراجعة)

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

1,451,299

204,328

-

49,431

1,451,299

253,759

المصروفات
أتعاب ادارة الصندوق
مصروفات اخرى

8
8

)(247,037
)(14,430
)(261,467
1,189,832

)(44,970
)(4,440
)(49,410
204,349

الدخل الشامل اآلخر

-

-

إجمالي الدخل الشامل للفترة

1,189,832

204,349

صافي الربح للفترة

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

 30يونيو2019م
(غير مراجعة)

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

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

49,155,967

22,899,430

صافي الدخل للفترة
الدخل الشامل اآلخر
إجمالي الدخل الشامل للفترة

1,189,832
1,189,832

204,349

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

112,105,663
)(23,023,172
89,082,491

4,102,659
)(658,772
3,443,887

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

139,428,290

26,547,666

204,349

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

إيضاح

 30يونيو 2020م
(غير مراجعة)

 30يونيو 2019م
(غير مراجعة)

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

التدفقات النقدية من النشطة التشغيلية
صافي الدخل للفترة
صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة
دخل مستحق
مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى
صافي النقد المستخدم من النشطة التشغيلية

1,189,832

204,349

)(76,441,663
)(479,806
85,461
)(75,646,176

)(1,389,769
)(5,237
)(17
)(1,190,674

التدفقات النقدية من النشطة التمويلية:
المتحصالت من إصدار الوحدات
المدفوعات من استردادات من الوحدات
صافي النقد الناتج من النشطة التمويلية
صافي التغير في النقدية وشبه النقدية
النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة
النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة

112,105,663
)(25,389,788
86,715,875
11,069,699
14,843,611
25,913,310

5

4,102,659
)(658,772
3,443,887
2,253,213
12,749,970
15,003,183

إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  13تعتبر جزء ال يتجزء من هذه القوائم المالية األولية الموجزة
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صندوق الرياض للمتاجرة المتنوعة بالدوالر
صندوق استثماري مفتوح
(المدار من قبل شركة الرياض المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية الولية الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
 .1الصندوق وأنشطته
صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالدوالر ("الصندوق") هو صندوق دخل ثابت مدار بموجب اتفاق بين شركة الرياض المالية
("مدير الصندوق") والمستثمرين بالصندوق ("حاملي الوحدات") .يهدف الصندوق إلى المحافظة على رأس المال وتحقيق عائد مقبول
من خالل المشاركة بصورة رئيسية في أدوات سوق النقد بالدوالر األمريكي.
وفي تعامله مع حاملي الوحدات ،ينظر مدير الصندوق إلى الصندوق باعتباره وحدة محاسبية مستقلة .وبناءا على ذلك ،يقوم مدير
الصندوق بإعداد قوائم مالية منفصلة للصندوق.
وتعتبر 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.
وافقت مؤسسة النقد العربي السعودي على تأسيس الصندوق بالخطاب الصادر بتاريخ  4ربيع الثاني  1409هـ (الموافق  20نوفمبر
1988م) .وقد بدأ الصندوق نشاطه في  18يونيو 1988م.
يخضع الصندوق للوائح صندوق االستثمار ("الالئحة") الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ  3ذي الحجة  1427هـ (الموافق 24
ديسمبر 2006م) والمعدلة بعد ذلك ("الالئحة المعدلة") في  16شعبان  1437هـ (الموافق  23مايو  ، )2016والتي تنص على
األمور التي يتعين على جميع الصناديق االستثمارية في المملكة العربية السعودية وواتباعها .دخلت الالئحة المعدلة حيز التنفيذ اعتبارا
من  6صفر  1438هـ (الموافق  6نوفمبر .)2016

 .2أسس 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 والمعايير واإلصدارات 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 في  31ديسمبر 2020م.
يتم عرض الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي االولية الموجزة بترتيب السيولة.

 2-2أساس القياس
تم إعداد البيانات المالية االولية الموجزة على أساس التكلفة التاريخية ،باستخدام أساس االستحقاق المحاسبي باستثناء االستثمارات بالقيمة
العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي تم قياسها بالقيمة العادلة.

 3-2العملة 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 الرئيسية للصندوق .تم تقريب كل البيانات المالية المقدمة إلى
أقرب دوالر أمريكي.

 4-2معايير 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.
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صندوق الرياض للمتاجرة المتنوعة بالدوالر
صندوق استثماري مفتوح
(المدار من قبل شركة الرياض المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية الولية الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
 .3أسس اإلعداد والتغيرات في السياسات المحاسبية (تتمة)
 4-2معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة (تتمة)
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.

 .3أحكام وتقديرات محاسبية مؤثرة
عند إعداد هذه البيانات المالية األولية الموجزة ،كانت األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للصندوق
والمصادر الرئيسية لتقديرات هي نفسها المطبقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م  ،باستثناء التقدير الموضح
أدناه:

قياس مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
عند إعداد القوائم المالية األولية الموجزة ،قامت اإلدارة بعمل بعض االفتراضات اإلضافية في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة .ومع
ذلك ،في ضوء عدم اليقين الحالي بسبب كوفيد  ،19 -يمكن أن يؤدي أي تغيير في المستقبل في االفتراضات والتقديرات الرئيسية إلى
نتائج قد تتطلب تعديال جوهريا على القيم الدفترية لألصول أو الخصوم المتأثرة في الفترات المستقبلية .نظرا لتطور الموقف سريعا
مع عدم اليقين في المستقبل ،ستستمر اإلدارة في تقييم التأثير بناء على التطورات المستقبلية.

 .4أتعاب اإلدارة والحفظ والمصروفات الخرى
في كل يوم تقييم  ،يقوم مدير الصندوق بتحميل الصندوق أتعاب إدارة بنسبة  ٪0.50سنويا من صافي قيمة موجودات الصندوق .و
يسترد مدير الصندوق من الصندوق أي مصاريف يتكبدها نيابة عن الصندوق مثل أتعاب المراجعة واألتعاب القانونية وأتعاب مجلس
اإلدارة وأي رسوم أخرى مماثلة .وليس من المتوقع أن تتجاوز في مجموعها نسبة  0.2في المائة سنويا من صافي قيمة موجودات
الصندوق.
باإلضافة إلى ذلك ،يقوم مدير الصندوق  ،على أساس يومي  ،بفرض رسوم على الصندوق بمعدل  ٪0.005سنويا من صافي قيمة
أصول الصندوق على التوالي.

 .5النقدية وشبه النقدية

األرصدة النقدية
وديعة مرابحة تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ اإلستحواذ

8
6.2

 31ديسمبر 2019م
 30يونيو 2020م
(مراجعة)
(غير مراجعة)
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
7,843,611
1,913,310
7,000,000
24,000,000
14,843,611
25,913,310

 .6استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة
يستثمر الصندوق بصورة رئيسية في ودائع مرابحة وصكوك ،فيما يلي ملخص لمحفظة االستثمارات:

مرابحة
صكوك

ايضاح  30يونيو 2020م
(غير مراجعة)
113,551,537 6.2
23,206,178
136,757,717

 31ديسمبر 2019م
(مراجعة)
12,600,000
30,716,054
43,316,054
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صندوق الرياض للمتاجرة المتنوعة بالدوالر
صندوق استثماري مفتوح
(المدار من قبل شركة الرياض المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية الولية الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
.6

استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة (تتمة)

 1-6تتكون حركات االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة على النحو التالي:

القيمة الدفترية في بداية الفترة  /السنة
الشراء خالل الفترة  /السنة
المستحق خالل الفترة  /السنة
القيمة الدفترية في نهاية الفترة  /السنة

 30يونيو 2020م
(غير مراجعة)

 31ديسمبر 2019م
(مراجعة)

43,316,054
348,257,716
)(254,816,053
136,757,717

15,000,000
310,548,595
()282,232,541
43,316,054

 2-6االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة تتضمن التالي:
تاريخ استحقاق الدين

البيان
وديعة ألجل (مرابحة)
وديعة ألجل (مرابحة)
وديعة ألجل (مرابحة)

أقل من  3أشهر
 6 – 3أشهر
 12 – 7شهر

 30يونيو 2020م
(غير مراجعة)
24,000,000
42,500,000
47,051,537
113,551,537

 31ديسمبر 2019م
( مراجعة)
7,000,000
2,132,945
3,467,055
12,600,000

 االستثمارات أعاله تتضمن معدل عمولة خاصة تتراوح بين  ٪ 0.35سنويا  ٪ 6سنويا (2019م :تتراوح بين  ٪ 1.7سنويا إلى 5.7 ٪سنويا).
 االستثمارات في الصكوك ذات معدل دخل متغير. تخضع االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة لتقييم انخفاض القيمة بناء على نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة وفقا للمعيار الدوليللتقرير المالي رقم  .9قيمت اإلدارة أن مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة ليست هامة وبالتالي لم يتم االعتراف بها في هذه القوائم
المالية األولية الموجزة.

 .7معامالت الوحدات
فيما يلي ملخصا بمعامالت الوحدات للفترة  /السنة:
 31ديسمبر 2019م
 30يونيو 2020م
(مراجعة)
(غير مراجعة)
(عدد الوحدات)
عدد الوحدات في بداية الفترة  /السنة

1,862,817.78

890,011.15

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

4,223,967.08
)(867,851.81
3,356,115.27
5,218,933.05

2,080,706.64
)(1,107,900.01
972,806.63
1,862,817.78
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صندوق الرياض للمتاجرة المتنوعة بالدوالر
صندوق استثماري مفتوح
(المدار من قبل شركة الرياض المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية الولية الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
 .8المعامالت والرصدة مع الطراف ذات العالقة
تتمثل األطراف ذات العالقة للصندوق في الرياض المالية (مدير الصندوق) ،وبنك الرياض (باعتباره مساهم 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.
بلغ المبلغ المحتفظ به في الحساب االستثماري لدى الرياض المالية كما في  30يونيو 2020م 1,913,310 ،دوالر أمريكي (31
ديسمبر 2019م 7,843,611 ،دوالر أمريكي).
المعامالت مع األطراف ذات العالقة التي تمت بواسطة الصندوق خالل الفترة  /السنة واألرصدة الناتجة عنها كما يلي:
الطرف ذو العالقة

طبيعة المعامالت
قيمة المعامالت خالل الفترة
 3يونيو 2020م  3يونيو 2019م
(غير مراجعة)
(غير مراجعة)

بنك الرياض

الرياض المالية

استثمارات مدرجة
بالتكلفة المطفأة
دخل عموالت خاصة
أتعاب إدارة الصندوق
مصروفات تم تحملها
بالنيابة عن الصندوق

الرصيد الختامي
مدين ( /دائن)
 3ديسمبر 2019م
 3يونيو 2020م
(مراجعة)
(غير مراجعة)

-

5,000,000
1,840

-

-

)(247,037

44,970

)(145,722

()57,201

)(14,430

4,440

)(3,711

)(6,772

 .9االدوات المالية حسب الفئة
 30يونيو 2020م (غير مراجعة)
الموجودات كما في قائمة الموجودات والمطلوبات

التكلفة المطفأة
دوالر أمريكي

القيمة العادلة من خالل
الربح والخسارة
دوالر أمريكي

أرصدة النقدية
استثمارات بالتكلفة المطفأة
دخل مستحق
اإلجمالي

1,913,310
136,757,717
939,697
139,610,724

-

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

التكلفة المطفأة
دوالر أمريكي

القيمة العادلة من خالل
الربح والخسارة
دوالر أمريكي

أرصدة النقدية
استثمارات بالتكلفة المطفآة
دخل مستحق
اإلجمالي

7,843,611
43,316,054
459,891
51,619,556

-

10

صندوق الرياض للمتاجرة المتنوعة بالدوالر
صندوق استثماري مفتوح
(المدار من قبل شركة الرياض المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية الولية الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
.10

القيمة 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 ،بناء على أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة
ككل:
• مدخالت المستوى األول هي 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.
تشتمل االستثمارات التي تستند قيمتها إلى أسعار السوق المدرجة في األسواق النشطة ،وبالتالي يتم تصنيفها ضمن المستوى  ،2وتشمل
أدوات حقوق الملكية والديون المدرجة النشطة .ال يقوم الصندوق بضبط السعر المعروض لهذه األدوات.
يصنف الصندوق جميع أصوله المالية باستثناء األصول المدرجة بالتكلفة المطفأة ،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.
األدوات المالية األخرى مثل األرصدة النقدية والدخل المستحق .هذه أصول مالية قصيرة األجل تقارب قيمتها الدفترية القيمة العادلة،
بسبب طبيعتها قصيرة األجل وجودة االئتمان العالية لألطراف المقابلة.

 .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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صندوق الرياض للمتاجرة المتنوعة بالدوالر
صندوق استثماري مفتوح
(المدار من قبل شركة الرياض المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية الولية الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
 .11إدارة المخاطر المالية (تتمة)
 1-11عوامل المخاطر المالية (تتمة)
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 المركز المالي ،كان لدى
الصندوق استثمارات في أدوات ملكية وصناديق استثمار.
( )2مخاطر معدل العمولة
مخاطر معدل العمولة هي مخاطر تقلب قيمة التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية أو القيم العادلة لألدوات المالية ذات الكوبونات
الثابتة بسبب التغيرات في أسعار عموالت السوق.

ب -مخاطر االئتمان
يتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان ،وهو خطر أن يتسبب أحد أطراف أداة مالية في خسارة مالية للطرف اآلخر من خالل عدم
الوفاء بالتزامه .يتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان المتعلقة برصيده النقدي واالستثمارات بالتكلفة المطفأة على النحو التالي:

أرصدة نقدية
استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة
دخل مستحق

 30يونيو 2020م
(غير مراجعة)
1,913,310
136,757,717
939,697

 31ديسمبر 2019م
(مراجعة)
7,843,611
43,316,054
459,891

تمثل القيمة الدفترية لألصول المالية الحد األقصى لمخاطر االئتمان.
تقتصر مخاطر االئتمان على النقدية ،واستثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة ،ودخل العموالت الخاصة المستحقة كما يلي:
 جميع األصول المالية يحتفظ بها الصندوق لدى جهات ذات تصنيف ائتماني جيد. يطبق الصندوق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  9المبسطة لقياس خسائر ائتمان متوقعة والتي تستخدم للخسائر المتوقعةلمدى الحياة لجميع األصول المالية.
سياسة الصندوق للدخول في عقود أدوات مالية مع أطراف ذو تصنيف جيد .يسعى الصندوق إلى الحد من مخاطر االئتمان عن
طريق رصد التعرض لمخاطر االئتمان ،والحد من المعامالت مع نظراء محددين ،وتقييم الجدارة االئتمانية لنظرائهم باستمرار.
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صندوق الرياض للمتاجرة المتنوعة بالدوالر
صندوق استثماري مفتوح
(المدار من قبل شركة الرياض المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية الولية الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
 .11إدارة المخاطر المالية (تتمة)
 1-11عوامل المخاطر المالية (تتمة)
ج -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 يومي األثنين الى الخميس ،ومن ثم ،فإنها تتعرض لمخاطر
السيولة الخاصة باسترداد أموال حملة األسهم في هذه 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 للوفاء بأي التزامات عند نشوئها ،إما من خالل
االشتراكات الجديدة أو تصفية محفظة االستثمار أو عن طريق أخذ قروض قصيرة األجل من مدير الصندوق.
يلخص الجدول أدناه قائمة استحقاق الموجودات والمطلوبات الهامة في للصندوق بناء على آجال االستحقاق المتوقعة:

أرصدة نقدية
استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة
دخل مستحق
إجمالي الموجودات
مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة
أخرى
استردادات مستحقة
إجمالي المطلوبات

أقل من سنة
1,913,310
113,551,537
939,697
116,404,544

149,433
33,000
182,433

أرصدة نقدية
استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة
دخل مستحق
إجمالي الموجودات

أقل من سنة
7,843,611
12,600,000
459,891
20,903,502

مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة
أخرى
استردادات مستحقة
إجمالي المطلوبات

63,973
2,399,616
2,463,589

 30يونيو 2020م
(غير مراجعة)
أكثر من سنة
23,206,178
23,206,178

اإلجمالي
1,913,310
136,757,715
939,697
139,610,722

149,433
33,000
182,433

-

 31ديسمبر 2019م
(مراجعة)
أكثر من سنة
30,716,054
30,716,054

اإلجمالي
7,843,611
43,316,054
459,891
51,619,556
-

-

63,973
2,399,616
2,463,589
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صندوق الرياض للمتاجرة المتنوعة بالدوالر
صندوق استثماري مفتوح
(المدار من قبل شركة الرياض المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية الولية الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
 .11إدارة المخاطر المالية (تتمة)
 1-11عوامل المخاطر المالية (تتمة)
د -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 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 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.

12

اخر 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  25اغسطس 2020م (الموافق 6
محرم 1442هـ).
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