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

صندوق الرياض للمتاجرة بالدوالر
صندوق استثماري مفتوح
(المدار من قبل الرياض المالية)
القوائم المالية الولية الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020
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 بالدوالر
صندوق استثماري مفتوح
المدار من قبل شركة الرياض المالية
قائمة المركز المالي الولية (غير مراجعة)
كما في  30يونيو 2020م
كما في  30يونيو
ايضاحات 2020
(غير مراجعة)
دوالر أمريكي

كما في  31ديسمبر
2019
(مراجعة)
دوالر أمريكي

الموجودات
أرصدة النقدية
استثمارات بالتكلفة المطفأة
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
دخل مستحق
إجمالي الموجودات

669,998
38,800,000
4,204,527
124,797

1,277,042
26,000,000
5,634,948
181,647

43,799,322

33,093,637

المطلوبات
أتعاب المستحقة والمطلوبات المتداولة األخرى
استردادات مستحقة
إجمالي المطلوبات

42,818
42,818

51,447
51,447

43,756,504

33,042,190

7,378,729.51
5.93

5,617,006.28
5.88

10,5
6
7

10

صافي قيمة الموجودات العائدة لحاملي الوحدات
الوحدات مصدرة (بالعدد)
صافي قيمة الموجودات العائدة للوحدة

8

إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  15تعتبر جزء ال يتجزء من هذه القوائم المالية األولية الموجزة
)(3

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

ايضاح

صافي الدخل المحقق والغير محقق من االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة
من خالل الربح أو الخسارة
دخل عموالت خاصة
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 30يونيو 2020
(غير مراجعة)
دوالر أمريكي

 30يونيو 2019
(غير مراجعة)
دوالر أمريكي

69,578
271,936
341,514

618,967
618,967

المصروفات
أتعاب ادارة الصندوق
مصروفات اخرى

10
10

)(72,070
)(5,554
)(77,624
263,890

)(124,545
)(8,979
)(133,524
485,443

الدخل الشامل اآلخر

-

-

إجمالي الدخل الشامل للفترة

263,890

485,443

صافي الربح للفترة

إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  15تعتبر جزء ال يتجزء من هذه القوائم المالية األولية الموجزة
)(4

صندوق الرياض للمتاجرة بالدوالر
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 2020
(غير مراجعة)
دوالر أمريكي

 30يونيو 2019
(غير مراجعة)
دوالر أمريكي

صافي قيمة الموجودات العائدة لحاملي الوحدات في بداية الفترة

33,042,190

48,125,483

صافي الدخل الشامل للفترة
إجمالي الدخل الشامل للفترة

263,890
263,890

485,443
485,443

التغييرات من معامالت الوحدة:
اصدار الوحدات
استرداد الوحدات
صافي التغير من معامالت الوحدة

19,348,809
)(8,898,385
10,450,424

20,434,810
)(13,800,469
6,634,341

صافي قيمة الموجودات العائدة لحاملي الوحدات في نهاية الفترة

43,756,504

55,245,267

إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  15تعتبر جزء ال يتجزء من هذه القوائم المالية األولية الموجزة
)(5

صندوق الرياض للمتاجرة بالدوالر
صندوق استثماري مفتوح
المدار من قبل شركة الرياض المالية
قائمة التدفقات النقدية الولية الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
ايضاح
التدفقات النقدية من النشطة التشغيلية:
صافي الدخل للفترة
التعديالت على:
الربح غير المحقق من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح
والخسارة

 30يونيو 2019
(غير مراجعة)
دوالر أمريكي

 30يونيو 2020
(غير مراجعة)
دوالر أمريكي
263,890

)(30,812
233,078

صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
االستثمارات بالتكلفة المطفأة
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
دخل مستحق

4,000,000
1,461,233
56,850
)(8,629
5,742,532

أتعاب اإلدارة المستحقة والمطلوبات المتداولة األخرى
صافي النقد الناتج من النشطة التشغيلية

485,443

485,443
16,000,000
68,807
1,034
16,555,284

التدفقات النقدية من النشطة التمويلية:
19,348,809
)(8,898,385

المتحصالت من اصدار الوحدات
االستردادات من الوحدات
صافي النقد الناتج من النشطة التمويلية
صافي الزيادة في النقدية وشبه النقدية
النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة
النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة
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10,450,424
16,192,956
12,277,042
28,469,998

20,434,810
)(13,876,478
6,558,332
23,113,616
22,120,625
45,234,241

إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  15تعتبر جزء ال يتجزء من هذه القوائم المالية األولية الموجزة
)(6

صندوق الرياض للمتاجرة بالدوالر
صندوق استثماري مفتوح
(المدار من قبل شركة الرياض المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة للفترة المنتهية في  30يونيو 2019
 .1الصندوق وأنشطته
إن صندوق الرياض للمتاجرة بالدوالر ("الصندوق") هو صندوق أسواق نقد مدار بموجب اتفاقية بين الرياض المالية ("مدير
الصندوق") والمستثمرين بالصندوق ("حاملي الوحدات") .يهدف الصندوق إلى المحافظة علي رأس المال المستثمر وتحقيق معدل عائد
مناسب من خالل اإلستثمار التجاري قصير األجل المقوم بالدوالر األمريكي والذي ال يتعارض مع مبادئ الشريعة اإلسالمية.
عند التعامل مع مالكي الوحدات ،يعتبر مدير الصندوق ،الصندوق كوحدة محاسبية مستقلة .وبنا ًء عليه ،يقوم مدير الصندوق بإعداد
بيانات مالية منفصلة للصندوق.
يتعامل مدير الصندوق مع مالكي الوحدات في الصندوق على أساس أنه وحدة محاسبية مستقلة .وبناءا ً على ذلك ،تقوم إدارة الصندوق
بإعداد قوائم مالية منفصلة للصندوق.
وافقت مؤسسة النقد العربي السعودي على تأسيس الصندوق بالخطاب رقم /1234م أ 224/الصادر بتاريخ  2صفر 1411هـ (الموافق
 22أغسطس  .)1990وقد بدأ الصندوق نشاطه في  3أكتوبر .1990
يخضع الصندوق لالئحة صندوق االستثمار ("الالئحة") الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ  3ذي الحجة  1427هـ (الموافق 24
ديسمبر  )2006والتي تم تعديلها في  16شعبان  1437هـ (الموافق  23مايو  ،)2016الذي يوضح بالتفصيل المتطلبات لجميع الصناديق
اعتبارا من  6صفر  1438هـ (الموافق  6نوفمبر .)2016
داخل المملكة العربية السعودية .دخلت الالئحة المعدلة حيز التنفيذ
ً
 .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.
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.

)(7

صندوق الرياض للمتاجرة بالدوالر
صندوق استثماري مفتوح
(المدار من قبل شركة الرياض المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة للفترة المنتهية في  30يونيو 2019
 .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
تعديال جوهريا ً على القيم الدفترية لألصول أو الخصوم المتأثرة في الفترات المستقبلية .نظرا ً لتطور الموقف سريعا ً
ً
نتائج قد تتطلب
مع عدم اليقين في المستقبل ،ستستمر اإلدارة في تقييم التأثير بنا ًء على التطورات المستقبلية.

 .4أتعاب اإلدارة والحفظ والمصروفات الخرى
في كل يوم تقييم  ،يقوم مدير الصندوق بتحميل الصندوق أتعاب إدارة بنسبة  0.50في المائة سنويا ً 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 ،وعلى أساس يومي ،يفرض مدير الصندوق رسوم حفظ على الصندوق بمعدل  ٪0.005سنويًا من صافي قيمة
أصول الصندوق على التوالي.

 .5النقدية وشبه النقدية
إيضاح

النقد
وديعة مرابحة تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ
اإلستحواذ
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 30يونيو  31 2020ديسمبر 2019
(مراجعة)
(غير مراجعة)
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
1,277,042
669,998
27,800,000

11,000,000

28,469,998

12,277,042

 .6استثمارات بالتكلفة المطفأة
يستثمر الصندوق بشكل رئيسي في ودائع المرابحة .تتلخص المحفظة االستثمارية على النحو التالي:

وديعة مرابحه

)(8

 30يونيو 2020
إيضاحات

(غير مراجعة)

 31ديسمبر2019
(مراجعة)

6.2

38,800,000
38,800,000

26,000,000
26,000,000

صندوق الرياض للمتاجرة بالدوالر
صندوق استثماري مفتوح
(المدار من قبل شركة الرياض المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة للفترة المنتهية في  30يونيو 2019
 .6استثمارات بالتكلفة المطفأة (تتمة)
 1-6االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة تتضمن التالي:

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

 30يونيو 2020م
(غير مراجعة)

 31ديسمبر 2019م
(مراجعة)

26,000,000
170,300,000
)(157,500,000
38,800,000

46,000,000
464,500,000
)(484,500,000
26,000,000

 2-6إن حركة االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة كما يلي:
البيان

تاريخ استحقاق الدين

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

أقل من  3أشهر
 6 – 3أشهر
 12 – 7شهر

-

 30يونيو 2020م
(غير مراجعة)
27,800,000
11,000,000
38,800,000

 31ديسمبير 2019م
( مراجعة)
11,000,000
10,000,000
5,000,000
26,000,000

اإلستثمارات أعاله تتضمن معدل عمولة خاصة تتراوح بين  ٪ 0.30سنويا إلى  ٪4.40سنويا ( 2019م :تتراوح
بين  ٪ 1.50سنويا إلى  ٪3.78سنويا).
تخضع االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة لتقييم انخفاض القيمة بنا ًء على نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة
وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  .9قيمت اإلدارة أن مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة ليست هامة
وبالتالي لم يتم االعتراف بها في هذه القوائم المالية األولية الموجزة.

 .7استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالدوالر
إجمالي القيمة العادلة
إجمالي التكلفة

 30يونيو 2020م
(غير مراجعة)
القيمة العادلة
4,204,527
4,204,527
4,173,715

 31ديسمبر
2019م
( مراجعة)
القيمة العادلة
5,634,948
5,634,948
5,555,893

 .8معامالت الوحدات
فيما يلي ملخصا ً بمعامالت الوحدات للفترة :
 31ديسمبر 2019
 30يونيو 2020
(مراجعة)
(غير مراجعة)
(عدد الوحدات)
عدد الوحدات في بداية الفترة  /السنة
الوحدات المصدرة
الوحدات المستردة
صافي التغير في الوحدات
عدد الوحدات في نهاية الفترة  /السنة

)(9

5,617,006.28
3,266,758.12
)(1,505,034.89
1,761,723.23
7,378,729.51

8,346,244.96
8,553,560.15
)(11,282,798.83
)(2,729,238.68
5,617,006.28

صندوق الرياض للمتاجرة بالدوالر
صندوق استثماري مفتوح
(المدار من قبل شركة الرياض المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة للفترة المنتهية في  30يونيو 2019
 .9الربح الصافي من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 30يونيو 2020م
(غير مراجعة)
أرباح محققة
أرباح غير محققة

 31ديسمبير
2019م( مراجعة)

38,766
30,812
69,578

-

 .10المعامالت 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.
الرياض المالية هي أمين الحفظ ،كما في  30يونيو  ،2020بلغ المبلغ المحتفظ به في الحساب اإلستثماري  669,998دوالر أمريكي
( 1,277,042 :2019دوالر أمريكي).
المعامالت مع األطراف ذات العالقة التي تمت بواسطة الصندوق خالل الفترة واألرصدة الناتجة عنها كما يلي:
الطرف ذو العالقة

بنك الرياض

الرياض المالية
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طبيعة المعامالت

استثمارات مقاسة بالتكلفة
المطفأة
دخل عموالت خاصة

الرصيد كما في
مدين(/دائن)
قيمة المعامالت خالل الفترة
 31ديسمبر
 30يونيو
 30يونيو
2019
 30يونيو 2020 2019
2020
(مراجعة)
(غير مراجعة)
(غير مراجعة)
(غير مراجعة)
-

10,000,000
3,681

-

)(72,070

124,545

)(40,313

)(44,830

8,979

)(2,505

)(6,717

أتعاب إدارة الصندوق
مصروفات تم تحملها بالنيابة
)(5,554
عن الصندوق

-

االدوات المالية حسب الفئة

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

التكلفة المطفأة
دوالر أمريكي

أرصدة النقدية
استثمارات بالتكلفة المطفأة
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة
دخل مستحق
اإلجمالي

669,998
38,800,000

)(10

-

124,797
39,594,795

القيمة العادلة من خالل
الربح والخسارة
دوالر أمريكي
4,204,527
4,204,527

صندوق الرياض للمتاجرة بالدوالر
صندوق استثماري مفتوح
(المدار من قبل شركة الرياض المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة للفترة المنتهية في  30يونيو 2019
 .11االدوات المالية حسب الفئة (تتمة)
 31ديسمبر ( 2019مراجعة)
الموجودات كما في قائمة الموجودات والمطلوبات

التكلفة المطفأة
دوالر أمريكي

أرصدة النقدية
استثمارات بالتكلفة المطفآة
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة
دخل مستحق
اإلجمالي

1,277,042
26,000,000
181,647
27,458,689

القيمة العادلة من خالل
الربح والخسارة
دوالر أمريكي
5,634,948
5,634,948

 .12القيمة العادلة
تستند القيمة العادلة لألدوات المالية المتداولة في األسواق النشطة إلى أسعار السوق المدرجة في نهاية التداول في تاريخ التقارير المالية.
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.
صا انخفاض قيمة األدوات المالية الممنوحة بالتكلفة المطفأة تقارب قيمها العادلة.
يفترض أن القيمة الدفترية ناق ً
يحتوي التسلسل الهرمي للقيمة العادلة على المستويات التالية:
• 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 الرصيد النقدية 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 للمتاجرة بالدوالر
صندوق استثماري مفتوح
(المدار من قبل شركة الرياض المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة للفترة المنتهية في  30يونيو 2019
 .13إدارة المخاطر المالية
 1-13عوامل 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.
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.
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:
 30يونيو 2020
(غير مراجعة)

صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالدوالر

 31ديسمبر 2019
(مراجعة)

التغير

التغير٪

التغير
المعقول
المحتمل٪

التأثير على قيمة
صافي الصول

التغير
المعقول
المحتمل٪

التأثير على قيمة
صافي األصول

٪1-/+

42,045

٪1-/+

56,350

( )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.
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صندوق الرياض للمتاجرة بالدوالر
صندوق استثماري مفتوح
(المدار من قبل شركة الرياض المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة للفترة المنتهية في  30يونيو 2019
.13إدارة المخاطر المالية (تتمة)
1.13مخاطر السوق (تتمة)
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 على النحو التالي:
 31ديسمبر 2019
(مراجعة)
1,277,042
26,000,000
181,637

 30يونيو 2020
(غير مراجعة)
669,998
38,800,000
124,797

أرصدة نقدية
استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة
دخل مستحق

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.
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 المطلوبات المالية للصندوق في المقام األول من المصروفات
المستحقة التي من المتوقع تسويتها خالل شهر واحد من تاريخ قائمة المركز 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 بنا ًء على آجال االستحقاق المتوقعة:
 30يونيو 2020م
(غير مراجعة)
أكثر من سنة

أقل من سنة
أرصدة نقدية
استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة
دخل مستحق

إجمالي الموجودات
مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة
أخرى
استردادات مستحقة
إجمالي المطلوبات
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669,998

اإلجمالي

38,800,000

669,998
38,800,000

4,204,527
124,797
4,999,332

38,800,000

4,204,527
124,797
43,799,322

42,818
42,818

-

42,818
42,818

-

صندوق الرياض للمتاجرة بالدوالر
صندوق استثماري مفتوح
(المدار من قبل شركة الرياض المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة للفترة المنتهية في  30يونيو 2019
. 13إدارة المخاطر المالية (تتمة)
1.13مخاطر السوق (تتمة)
ج -مخاطر السيولة

أرصدة نقدية
استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة
دخل مستحق
إجمالي الموجودات

أقل من سنة
1,277,042
-

 31ديسمبر 2019م
(مراجعة)
أكثر من سنة
26,000,000

اإلجمالي
1,277,042
26,000,000

5,643,948
181,647
7,093,637

26,000,000

5,643,948
181,647
33,093,637

مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة
أخرى
استردادات مستحقة
إجمالي المطلوبات

51,447
51,447

-

51,447
51,447

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 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.
 .14اخر يوم تقييم
كان آخر يوم تقييم للفترة هو  30يونيو 2020م (  30يونيو 2019م).
 .15اعتماد القوائم المالية
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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