
 

 

 

 

 صندوق الرياض للسندات الدولية 

 صندوق استثماري مفتوح 

 ( المدار من قبل شركة الرياض المالية ) 

 القوائم المالية 

 م ٢٠١٩ديسمبر    ٣١المنتهية في    لسنة ل 

 المستقل إلى حاملي الوحدات   المراجع  تقريرمع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 صندوق الرياض للسندات الدولية 

  صندوق استثماري مفتوح 

 (المدار من قبل شركة الرياض المالية ) 

 القوائم المالية 

 م ٢٠١٩ديسمبر   ٣١المنتهية في    سنةلل

 

 الصفحات 

 

 

 

 المستقل إلى حاملي الوحدات   المراجعتقرير 

 

 

 

 ٣ المركز المالي  قائمة

 

 

 

 ٤  قائمة الدخل الشامل

 

 

 

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

 

 

 

 ٦ قائمة التدفقات النقدية  

 

 

 

 ١٣-٧ اإليضاحات حول القوائم المالية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 تقرير المراجع المستقل

 إلى/ حاملي الوحدات

 صندوق الرياض للسندات الدولية

 مدار من قبل الرياض المالية

 

 التقرير عن مراجعة القوائم المالية 

 

 الرأي: 

)"الصندوق"(، والذي تتم إدارته من قبل الرياض المالية )"مدير الصندوق"(، صندوق الرياض للسندات الدولية للقد راجعنا القوائم المالية 

)حقوق الملكية( م، وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في صافي الموجودات 2019ديسمبر  31والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في 

، واإليضاحات المرفقة بالقوائم المالية، بما في ذلك ملخص ذلك التاريخدفقات النقدية للسنة المنتهية في العائدة لحاملي الوحدات وقائمة الت

 للسياسات المحاسبية المهمة.

 

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

سعودية ئه المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية الم، أدا2019

 والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

 

 أساس الرأي:

الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤولياتنا بموجب تلك المعايير موضحة بالتفصيل  لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير

 في قسم "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية " الوارد في تقريرنا.

ة السعودية وذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية ونحن مستقلون عن الصندوق وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربي 

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.

 

 القوائم المالية:مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن 

ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة ال عربية إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بشكل عادل وفقا

صندوق، وهي المسؤولة السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ووفقاً لشروط وأحكام ال

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

ح بحسب مقتضى وعند إعداد القوائم المالية، فإن اإلدارة هي المسؤولة عن تقييم قدرة الصندوق على البقاء كمنشأة مستمرة وعن اإلفصا

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تقرير المراجع المستقل )تتمة(

 إلى/ حاملي الوحدات

 صندوق الرياض للسندات الدولية

 قبل الرياض الماليةمدار من 

 

 

 مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية: )تتمة(

هني ونحافظ وكجزء من عملية المراجعة، التي تتم وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم الم

 بما يلي:على نزعة الشك المهني طوال المراجعة، ونقوم ايضاً 

  تحديد وتقييم مخاطر التحريف الجوهري في القوائم المالية سواًء بسبب غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة تستجيب لتلك

المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف التحريف الجوهري الناتج عن غش 

الناتج عن خطأ، نظًرا ألن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو إغفال ذكر متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز أعلى من الخطر 

 للرقابة الداخلية.

  التوصل إلى فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة من أجل تصميم إجراءات المراجعة المناسبة في ظل الظروف القائمة، وليس

 فاعلية الرقابة الداخلية.لغرض إبداء رأي في 

 .تقويم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات المتعلقة بها التي أعدتها اإلدارة 

 جوهري متعلق  التوصل إلى استنتاج بشأن مدى مناسبة استخدام اإلدارة ألساس االستمرارية في المحاسبة، وما إذا كان هناك عدم تأكد

 بأحداث أو ظروف قد تثير شًكا كبيًرا حول قدرة الصندوق على البقاء كمنشأة مستمرة استنادًا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها.

م المالية، وإذا خلصنا إلى وجود عدم تأكد جوهري، فإن علينا أن نلفت االنتباه في تقريرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة الواردة في القوائ

 أو علينا أن نقوم بتعديل رأينا إذا كانت تلك اإلفصاحات غير كافية. وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى

 تاريخ تقرير المراجع. ومع ذلك، فإن أحداثًا أو ظروفًا مستقبلية قد تسبب في توقف الصندوق عن البقاء كمنشأة مستمرة.

 رض العام للقوائم المالية وهيكلها ومحتواها، بما فيها اإلفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالية تعبر عن المعامالت واألحداث تقويم الع

 التي تمثلها بطريقة تحقق العرض العادل.

 

والنتائج المهمة للمراجعة، بما  ونحن نتواصل مع المكلفين بالحوكمة فيما يتعلق بجملة أمور من بينها نطاق المراجعة وتوقيتها المخطط لهما

 في ذلك أي أوجه قصور مهمة في الرقابة الداخلية نقوم باكتشافها أثناء المراجعة.

 

 

 البسام وشركاؤه عن

 الرياض، المملكة العربية السعودية

 

 

 

 إبراهيم بن أحمد البســـام

 (337ترخيص رقم ) -محاسب قانوني 
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 صندوق الرياض للسندات الدولية 

  صندوق استثماري مفتوح 

 (المدار من قبل شركة الرياض المالية ) 

 ٣جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية                                                      ١٣إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من                          

 المركز المالي   قائمة 

 م٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 

 

  
ديسمبر   ٣١كما في 

م ٢٠١٩  

ديسمبر  ٣١كما في 

م٢٠١٨  

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  إيضاح 

    الموجودات 

    

خالل الربح أو الخسارة استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من   ٢٢,٨٩٣,١٨٣ ٦,٥٦١,٦٨٥ ٦ 

 ٢٢,٨٩٣,١٨٣ ٦,٥٦١,٦٨٥  إجمالي الموجودات 

    

    المطلوبات 

    

مستحقة مصروفات   ١٧,٩٥٧ ٧,٦٥٢ ٩ 

 ١٧,٩٥٧ ٧,٦٥٢  إجمالي المطلوبات 

    

 ٢٢,٨٧٥,٢٢٦ ٦,٥٥٤,٠٣٣  صافي قيمة الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لحاملي الوحدات 

    

 ١,٦٥٣,٢٠٦٫٤٧ ٤٤٣,٥١٤٫٥١ ٧ الوحدات مصدرة )بالعدد( 

    

 ١٣٫٨٤ ١٤٫٧٨  صافي قيمة الموجودات العائدة للوحدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 صندوق الرياض للسندات الدولية 

  صندوق استثماري مفتوح 

 (المدار من قبل شركة الرياض المالية ) 

 ٤جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية                                                      ١٣إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من                          

 قائمة الدخل الشامل 

 م ٢٠١٩ديسمبر    ٣١للسنة المنتهية في  

 

 م٢٠١٨ديسمبر  ٣١  م ٢٠١٩ ديسمبر   ٣١  

 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي  إيضاح 

     الدخل 

     

بالقيمة العادلة من  مدرجة )الخسارة( من استثمارات  الربح / صافي

 الخسارة  وأخالل الربح 
(٣٤٣,٧٣٠)  ١,٢٢٩,٧١٦ ٨  

  (٣٤٣,٧٣٠)  ١,٢٢٩,٧١٦  

     المصروفات 

     

( ٣٨,٠١٠) ٩ مصروفات اخرى    (٦٤,٠٠٥)  

  (٣٨,٠١٠ )   (٦٤,٠٠٥)  

     

(٤٠٧,٧٣٥)  ١,١٩١,٧٠٦  )الخسارة( للسنة الربح / صافي   

     

 -  -  الدخل الشامل االخر للسنة 

     

(٤٠٧,٧٣٥)  ١,١٩١,٧٠٦  للسنة ( ة الشامل / )الخسارة  الشامل اجمالي الدخل  

 

 

 

 

  



 صندوق الرياض للسندات الدولية 

  صندوق استثماري مفتوح 

 (المدار من قبل شركة الرياض المالية ) 

 ٥جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية                                                      ١٣إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من                          

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

 م ٢٠١٩ديسمبر    ٣١للسنة المنتهية في  

 

 

 

 م٢٠١٨ديسمبر  ٣١  م ٢٠١٩ديسمبر   ٣١ 

 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي  

    

صافي قيمة الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لحاملي الوحدات  

 في بداية السنة 
٢٣,٠٤٧,٤٩٦  ٢٢,٨٧٥,٢٢٦ 

    

(٤٠٧,٧٣٥)  ١,١٩١,٧٠٦ ( للسنة ة الشامل / )الخسارة الشامل الدخل صافي  

    

    التغييرات من معامالت الوحدات: 

 ٥٧٠,٦١٨  ٥,٣٧٣,٩٦٨ اصدار الوحدات 

 ٢٦٠,١٢٨  ١٨,٧٠١ التوزيع على مالك الوحدات  

( ٢٢,٩٠٥,٥٦٨) استرداد الوحدات    (٥٩٥,٢٨١)  

( ١٧,٥١٢,٨٩٩) صافي التغير من معامالت الوحدات    ٢٣٥,٤٦٥ 

    

صافي قيمة الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لحاملي الوحدات  

 في نهاية السنة 
٠٣٣٦,٥٥٤,   ٢٢,٨٧٥,٢٢٦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 صندوق الرياض للسندات الدولية 

  صندوق استثماري مفتوح 

 (المدار من قبل شركة الرياض المالية ) 

 ٦جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية                                                      ١٣إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من                          

 قائمة التدفقات النقدية 

 م ٢٠١٩ديسمبر    ٣١للسنة المنتهية في  

 

 

 م٢٠١٨ديسمبر  ٣١ م ٢٠١٩ديسمبر   ٣١  

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  إيضاح 

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية: 

(٤٠٧,٧٣٥) ١,١٩١,٧٠٦  الخسارة( للسنة الربح / ) صافي  

    التعديالت على:

بالقيمة العادلة من  مدرجة )الخسارة( المحققة من استثمارات الربح /

 الخسارة  وأخالل الربح 
( ٩٨,٣٤٤) ٨  ٣٣٧,٧٩٠ 

  (٦٩,٩٤٥) ١,٠٩٣,٣٦٢  

    صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية: 

 )١٧٨,٧٤٥(           ١٦,٤٢٩,٨٤٢  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  مدرجة االستثمارات

 ١٣,٢٢٥              )١٠,٣٠٥(   المصروفات المستحقة 

(٢٣٥,٤٦٥) ١٧,٥١٢,٨٩٩  األنشطة التشغيلية  ( المستخدم فيمن / )صافي النقد   

    

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية: 

 ٥٧٠,٦١٨            ٥,٣٧٣,٩٦٨  المتحصالت من اصدار الوحدات 

 ٢٦٠,١٢٨            ١٨,٧٠١  التوزيع على مالك الوحدات  

 )٥٩٥,٢٨١(         )٢٢,٩٠٥,٥٦٨(   االستردادات من الوحدات 

 ٢٣٥,٤٦٥            )١٧,٥١٢,٨٩٩(   األنشطة التمويلية  ( / من في المستخدم) صافي النقد

    

 - -  صافي التغير في النقدية وشبه النقدية

    

 - -  النقدية وشبه النقدية في بداية السنة 

    

 - -  النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 صندوق الرياض للسندات الدولية 

  صندوق استثماري مفتوح 

 ( المالية المدار من قبل شركة الرياض  ) 

م ٢٠١٩  ديسمبر   ٣١المنتهية في    للسنة إيضاحات حول القوائم المالية    

 

٧ 

 الصندوق وأنشطته  .١

 

)"الصندوق"( هو صندوق أسهم مدار بموجب اتفاقية بين الرياض المالية )"مدير الصندوق"(  صندوق الرياض للسندات الدولية إن 

 عالية عبر جودة وائتمانيةوالمستثمرين بالصندوق )"مالكي الوحدات"(. يستثمر الصندوق بشكل أساسي في سندات عالمية وحكومية ذات 

 .واحدة أو عملة واحدةالعالم. الصندوق مرن ومتنوع لتجنب مخاطر االستثمار في سوق 

 

يتعامل مدير الصندوق مع مالكي الوحدات في الصندوق على أساس أنه وحدة محاسبية مستقلة. وبناًء 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  

، تقوم فيديلتي م٢٠٠٢ديسمبر    ٣أو أكثر من المؤسسات المالية داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها. وعليه، وبموجب االتفاقية بتاريخ  

 .شيونال بالتصرف كمدير صندوق فرعي للصندوق وكذلك بالتصرف كإداري فرعي وأمين حفظ للصندوقانترنا

 

  وقد بدأ (. م١٩٩١يوليو  ١٤هـ )الموافق ١٤١٢محرم  ٣بتاريخ  ٢٥م أ/ /٨٧على تأسيس الصندوق بالخطاب رقم هيئة السوق المالية وافقت 

 .م١٩٩٢مايو  ١٢الصندوق نشاطه في 

 

 النظامية اللوائح  .٢

 

ديسمبر   ٢٤)الموافق   هـ١٤٢٧ذو الحجة    ٣يخضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار )"الالئحة"( الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ   

(، والتي تنص على المتطلبات التي يتعين على جميع الصناديق م٢٠١٦مايو    ٢٣)الموافق    هـ١٤٣٧شعبان    ١٦( والذي تم تعديله في  م٢٠٠٦

 ستثمارية في المملكة العربية السعودية إتباعها.اال

 

 أسس اإلعداد .       ٣

 

 بيان االلتزام   ١٫٣

دارات األخرى  تم إعداد هذه القوائم المالية السنوية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة بالمملكة العربية السعودية والمعايير واإلص

 السعودية للمحاسبين القانونيين )" المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة بالمملكة العربية السعودية"(. المعتمدة من الهيئة 

 

 أساس القياس   ٢٫٣

دلة من القوائم المالية تم إعدادها على أساس مبدأ التكلفة التاريخية وأساس االستحقاق المحاسبي باستثناء االستثمارات المقاسة بالقيمة العا

 الصندوق يعرض قائمة المركز المالي بحسب السيولة  ل الربح أو الخسارة. خال

 

 الوظيفية وعملة العرض   العملة ٣٫٣

لقوائم  يتم قياس البنود المدرجة في القوائم المالية باستخدام العملة الرئيسية التي يعمل فيها الصندوق )"العملة الوظيفية"(. يتم عرض هذه ا

  .وهي العملة الوظيفية وعملة العرض الخاصة بالصندوق بالدوالر األمريكيالمالية 

 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة      ٤٫٣

من االدارة القيام باستخدام أحكام وتقديرات وافتراضات من شأنها أن تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات   يتطلب إعداد القوائم المالية

دي عدم التأكد من هذه االفتراضات والتقديرات على والدخل والمصروفات وإالفصاحات المرفقة واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة. قد يؤ

 نتائج تتطلب تعديالت جوهرية للقيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي تؤثر في الفترات المستقبلية. 

 

ر كبير في احداث  إن عدم التأكد من االفتراضات الرئيسية بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى للتقدير في تاريخ التقرير والتي لها خط

راته  تعديل جوهري للقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل الفترة المالية الالحقة تم وصفها أدناه. اعتمد الصندوق في افتراضاته وتقدي 

قد تطرأ نتيجة لتغيرات  على المؤشرات المتاحة عند اعداد القوائم المالية. إن الحاالت واالفتراضات الحالية قابلة للتطوير مستقبال حيث أنها 

 السوق أو الحاالت الناتجة خارج سيطرة الصندوق. مثل هذه التغيرات تنعكس على االفتراضات عندما تحدث. 
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٨ 

 .    أسس اإلعداد )تتمه( ٣
 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمه(      ٤٫٣

 االستمرارية 

  قامت إدارة الصندوق بإجراء تقييم لقدرة الصندوق على االستمرار كمنشأة عاملة وهي مقتنعة بأن الصندوق لديه الموارد الالزمة الستمرار 

وجود أي شكوك جوهرية قد تلقي بظالل من الشك على قدرة الصندوق على االستمرار  العمل في المستقبل. وعالوة على ذلك، ال تدرك اإلدارة  

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

 

 ة السياسات المحاسبية المهم.     ٤

 

 األدوات المالية   ١٫٤

 

 الخسارة تصنيف وقياس األصول المالية من خالل الربح أو  ١٫١٫٤

 

 أدوات الملكية 

  أدوات الملكية هي أدوات تستوفي مفهوم الملكية من منظور المصدر، أي األدوات التي ال تحتوي التزامات تعاقدية للدفع وتثبت وجود 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 حقوق  

مار في الملكية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، باستثناء عندما يكون مدير الصندوق قد اختار عند االعتراف المبدئي تعيين استث 

في   حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر. تتمثل سياسة الصندوق في تحديد االستثمارات في األسهم باعتبارها استثمار

 حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر عندما تُحتفظ بتلك االستثمارات ألغراض أخرى غير التجارة. 

الخسائر في الدخل الشامل اآلخر وال يعاد تصنيفها فيما بعد إلى قائمة الدخل الشامل، بما في ذلك التخلص منها. خسائر ويتم االعتراف ب 

الهبوط )وعكس خسائر الهبوط( ال يتم التقرير عنها بشكل منفصل من التغيرات األخرى في القيمة العادلة. التوزيعات، عند عرض العائد 

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

 

 إلغاء االعتراف  ٣٫١٫٤

حويلها وإما يتم استبعاد الموجودات المالية، أو جزء منها، عند انتهاء الحقوق التعاقدية الستالم التدفقات النقدية من الموجودات، أو عندما يتم ت 

( ال يقوم  ٢قوم الصندوق بتحويل جميع مخاطر والمنافع الخاصة بها بشكل جوهري بملكية الموجودات المالية إلى حد كبير، أو )( ي ١)

 الصندوق بنقل واالحتفاظ بجميع مخاطر والمنافع الخاصة بملكية الموجودات المالية، وال يحتفظ الصندوق بالسيطرة. 

 

 مالية الااللتزامات  ٤٫١٫٤

الخسارة يلغي  وأالمالية بالتكلفة المطفأة ما لم يكن لديه مطلوبات مالية بالقيمة العادلة فمن خالل الربح  الصندوق بتصنيف مطلوباتةيقوم 

 الصندوق االعتراف بالمطلوبات المالية عندما يتم اعفائه من التزاماته التعاقدية أو إلغاؤها أو انتهائها. 

 

 تاريخ التداول المحاسبي      ٢٫٤

يتم االعتراف او الغاء تحديد مشتريات ومبيعات األصول المالية في تاريخ التداول )أي التاريخ الذي يلتزم فيه الصندوق بشراء او بيع 

إلطار الزمني المحدد  األصول(. المشتريات والمبيعات بالطريقة المعتادة هي شراء او بيع األصول المالية التي تتطلب تسوية األصول في ا 

 بشكل عام عن طريق التنظيم او االتفاقية بالسوق 

 

 المقاصة  ٣٫٤

فقط عندما تتوفر الحقوق القانونية قائمة المركز المالي يتم إجراء المقاصة بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار المبلغ الصافي في  

 . أساس الصافي أو أن يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات في آن واحدالملزمة وكذلك عندما يتم تسويتها على 
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٩ 

 مة )تتمه( مه.   السياسات المحاسبية ال٤

 

 المستحقة مصروفات ال ٤٫٤

 الفائدة الفعلي. المستحقة بالقيمة العادلة ويتم قياسها الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل مصروفات يتم االعتراف األولي بال

 

 مخصصات  ٥٫٤

يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على الصندوق إلتزامات )قانونية أو تعاقدية( ناشئة عن أحداث سابقة وأن تسديد االلتزامات محتمل  

 بالمخصصات لخسارة التشغيل المستقبلية.أن ينشأ عنه تدفق خارج لمنافع اقتصادية ويمكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه. ال يتم االعتراف 

 

 استرداد الوحدات  ٦٫٤

الصندوق مفتوح لالشتراكات أو عمليات االسترداد للوحدات في كل يوم عمل. يتم تحديد صافي قيمة أصول الصندوق في كل يوم عمل وتعد 

ات بقسمة صافي قيمة الموجودات )القيمة العادلة  جميعها أيام التقييم. يتم تحديد صافي قيمة أصول الصندوق ألغراض شراء أو بيع الوحد

 لموجودات الصندوق مطروحا منها مطلوبات الصندوق( على إجمالي عدد وحدات الصندوق القائمة في يوم التقييم المعني.

 

 ائص التالية: يقوم الصندوق بتصنيف الوحدات القابلة لالسترداد كأدوات ملكية إذا اشتملت الوحدات القابلة لالسترداد على الخص

 

 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.   •

 ان مجموع التدفقات النقدية المتوقعة العائدة إلى األداة طوال عمر األداة يستند إلى حد كبير إلى الربح أو الخسارة، التغير في صافي •

 صول المعترف بها، أو التغير في القيمة العادلة لصافي أصول الصندوق المعترف بها وغير المعترف بها على مدى حياه األداة. األ

 

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

 

 الزكاة والضريبة   ٧٫٤

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

 

 االعتراف باإليرادات  ٨٫٤

ياس اإليرادات بشكل موثوق منه، بغض  يتم االعتراف باإليرادات عندما يكون من المحتمل تدفق المنافع االقتصادية إلى الصندوق ويمكن ق

 النظر عن موعد السداد. يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المتوقع استالمه، باستثناء الخصومات والضرائب واالستقطاعات. 

 

 الخسارة   وأ صافي الربح أو الخسارة في الموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح  ٩٫٤

الخسارة التغيرات في   وأالناتجة عن الموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح  يمثل صافي الربح أو الخسارة

بالقيمة العادلة من خالل الربح  والمطلوبات المالية المقتناه ألغراض المتاجرة أو المصنفة عند االثبات األولي لها القيمة العادلة للموجودات

 . المصروفاتو الخسارة وذلك باستثناء العمولة ودخل توزيعات األرباح وأ

 

 دخل توزيعات األرباح   ١٠٫٤

الخسارة وذلك بتاريخ اإلقرار بأحقية استالمها. وبالنسبة لألوراق المالية المتداولة، و في الربح أان وجدت اح يتم اثبات دخل توزيعات األرب 

تماد المساهمين فإنه يتم اثباتها عادة بتاريخ توزيعات األرباح السابقة. وبالنسبة لألوراق المالية غير المتداولة، فإنه يتم اثباتها عادة بتاريخ اع

وزيعات األرباح من األوراق المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة في بند مستقل  دفع تلك التوزيعات. ويتم اثبات دخل ت 

 في قائمة الدخل الشامل. 
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١٠ 

 .  السياسات المحاسبية المهمة )تتمه(٤

 المصروفات   ١١٫٤

 تكبدها فيها.على أساس مبدأ االستحقاق في الفترة المحاسبية التي تم مصروفات يتم قياس وإثبات ال

 

 صافي قيمة األصول    ١٢٫٤

يتم احتساب صافي قيمة األصول لكل وحدة والمفصح عنها في قائمة المركز المالي وذلك بقسمة صافي أصول الصندوق على عدد  

 الوحدات المصدرة في نهاية السنة. 

 

 أتعاب اإلدارة والحفظ والمصروفات األخرى   . ٥
 

ً من صافي قيمة موجودات الصندوق.   %١٫٥بتحميل الصندوق أتعاب إدارية بنسبة  في كل يوم تقييميقوم مدير الصندوق الفرعي  سنويا

 %٠٫٠٢٥باإلضافة لذلك، يقوم اإلداري الفرعي وأمين الحفظ الفرعي بشكل يومي بتحميل الصندوق أتعاب حفظ ورسوم خدمات إدارية بنسبة  

ً  %٠٫٢٠سنوياً   على التوالي من صافي قيمة موجودات الصندوق. إن صافي قيمة أصول الصندوق الذي يدار من قبل المدير الفرعي سنويا

 .سنويا %١٫٧٢٥والمبلغ عنه الى مدير الصندوق، فهو الصافي من قيمة الرسوم المذكورة أعاله والبالغة 

 

الصندوق كأتعاب المراجعة واألتعاب القانونية وغيرها من المصروفات  يتكبدها نيابة عن  مصروفات  يسترد مدير الصندوق من الصندوق أي  

 سنويا من صافي قيمة موجودات الصندوق.  %٠٫٢المماثلة. وال يتوقع أن تتجاوز هذه األتعاب عن إجمالي 

 ة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارمدرجة .      استثمارات ٦

فيديليتي العالمية )مدير الصندوق األجنبي الفرعي(. وفيما يلي ملخص لمحفظة االستثمارات  استثمر الصندوق حتى تاريخه حصريا مع 

 المقتناة بغرض المتاجرة

 
 م٢٠١٨ديسمبر  ٣١  م ٢٠١٩ديسمبر   ٣١ 
 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي  

    وحدات في صندوق فيديلتي للسندات الدولية 
 ٢٠,١٨٧,٩٩١٫٧٤  ٥,٤٧٧,١٩٩٫٨١ عدد الوحدات 

 ١٫١٣٤  ١٫١٩٨ صافي قيمة الموجودات للوحدة 

 ٢٢,٨٩٣,١٨٣  ٦,٥٦١,٦٨٥ إجمالي القيمة السوقية 
    

 ٢٣,٢٣٠,٩٧٣  ٦,٤٦٣,٣٤١ إجمالي التكلفة 

 

 معامالت الوحدات .٧

 

 للسنة: فيما يلي ملخصاً بمعامالت الوحدات 

 

 م٢٠١٨ديسمبر  ٣١  م ٢٠١٩ديسمبر   ٣١ 

 الوحدات( )عدد  
  

 ١,٦٥٣,٩٥٥٫٠٦  ١,٦٥٣,٢٠٦٫٤٧ عدد الوحدات في بداية السنة 
     

 ٤٢,٠٠٨٫٤٧  ٣٦٥,٨٩٢٫٢٢ الوحدات المصدرة 
 (٤٢,٧٥٧٫٠٦)  ( ١,٥٧٥,٥٨٥٫١٨) الوحدات المستردة 

 (٧٤٨٫٥٩)  ( ١,٢٠٩,٦٩١٫٩٦) صافي التغير في الوحدات 
    

 ١,٦٥٣,٢٠٦٫٤٧  ٤٤٣,٥١٤٫٥١ عدد الوحدات في نهاية السنة 
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١١ 

 الخسارة   وأة بالقيمة العادلة من خالل الربح من االستثمارات مدرج)الخسارة(  /  الربح صافي.    ٨

 

 م٢٠١٨ديسمبر  ٣١  م ٢٠١٩ديسمبر   ٣١ 
 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي  

  وأبالقيمة العادلة من خالل الربح  مدرجة استثمارات)الخسارة( المحقق من بيع الربح / 
 الخسارة 

(٥,٩٤٠)  ١,١٣١,٣٧٢ 

بالقيمة العادلة من خالل  مدرجة استثمارات )الخسارة( غير المحقق من بيع الربح / 
 الخسارة  وأالربح 

(٣٣٧,٧٩٠)  ٩٨,٣٤٤ 

 (٣٤٣,٧٣٠)  ١,٢٢٩,٧١٦ 

 

 مع األطراف ذات العالقة  واألرصدةالمعامالت .   ٩

 

في شركة الرياض المالية(   مساهمتتمثل األطراف ذات العالقة للصندوق في الرياض المالية )مدير الصندوق(، وبنك الرياض )باعتباره 

 وصناديق أخرى يديرها مدير الصندوق. 

طراف ذات العالقة وفقاً لألحكام الصادرة من هيئة في سياق النشاط المعتاد يتعامل الصندوق مع أطراف ذات عالقة. تتم المعامالت مع األ

 السوق المالية. يتم اعتماد كافة معامالت األطراف ذات العالقة بواسطة مجلس إدارة الصندوق. 

 

 واألرصدة الناتجة عنها كما يلي:  سنةالمعامالت مع األطراف ذات العالقة التي تمت بواسطة الصندوق خالل ال

 

 طبيعة المعامالت العالقةالطرف ذو 

 )دائن( الرصيد كما في  قيمة المعامالت خالل السنة

ديسمبر  ٣١

 م ٢٠١٩
 

ديسمبر  ٣١

 م ٢٠١٨
 

ديسمبر  ٣١

 م ٢٠١٩
 

ديسمبر  ٣١

 م ٢٠١٨

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  

         

 الرياض المالية
مدفوعة باالنابة مصروفات 

 عن الصندوق
(٣٨,٠١٠ )  (٦٤,٠٠٥ )  (٧,٦٥٢ )  (١٧,٩٥٧ ) 

         

  (٣٨,٠١٠ )  (٦٤,٠٠٥ )  (٧,٦٥٢ )  (١٧,٩٥٧ ) 

 االدوات المالية  .  ١٠

 

 التكلفة المطفأة  ٢٠١٩ديسمبر   ٣١
القيمة العادلة من خالل  

 الربح والخسارة 

 دوالر أمريكي  أمريكي دوالر  مركز المالي الموجودات كما في قائمة ال

   

 ٦,٥٦١,٦٨٥ - الخسارة  وأبالقيمة العادلة من خالل الربح مدرجة استثمارات 

 ٦,٥٦١,٦٨٥ - اإلجمالي 

 

 التكلفة المطفأة  م ٢٠١٨ديسمبر   ٣١
القيمة العادلة من خالل  

 الربح والخسارة 

 أمريكي دوالر  دوالر أمريكي  ركز المالي الموجودات كما في قائمة الم

   

 ٢٢,٨٩٣,١٨٣ - والخسارة أبالقيمة العادلة من خالل الربح  مدرجة استثمارات

 ٢٢,٨٩٣,١٨٣ - اإلجمالي 

 

 التكلفة المطفأة.  ب كمطلوبات مالية يتم قياسها   م٢٠١٨ديسمبر  ٣١و   م٢٠١٩ديسمبر  ٣١تم تصنيف كافة المطلوبات المالية كما في 

 

 



 صندوق الرياض للسندات الدولية 

  صندوق استثماري مفتوح 

 ( المالية المدار من قبل شركة الرياض  ) 

م ٢٠١٩  ديسمبر   ٣١المنتهية في    للسنة إيضاحات حول القوائم المالية    

 

١٢ 

 المالية .    إدارة المخاطر ١١

 عوامل المخاطر المالية  ١٫١١

 

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

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

 عن اإلدارة العامة للصندوق.  

  يتم تحديد المخاطر والرقابة عليها في المقام األول لتنفيذها على الحدود التي يضعها مجلس الصندوق. وللصندوق شروط وأحكام توثق وتحدد 

م باتخاذ إجراءات إلعادة توازن محفظته وفقاً  استراتيجياته التجارية الشاملة، وتحمله للمخاطر، وفلسفته العامة ألداره المخاطر، وهو ملز

 إلرشادات االستثمار. 

 ويستخدم الصندوق أساليب مختلفة لقياس وإدارة مختلف أنواع المخاطر التي يتعرض لها؛ تم شرح هذه الطرق أدناه. 

 مخاطر السوق   -أ

 

 ( مخاطر السعر ١)
 

المالية للصندوق نتيجة للتغيرات في أسعار السوق الناجمة عن عوامل غير العمالت األجنبية مخاطر األسعار هي مخاطر تذبذب قيمه األداة 

 وحركات معدل الفائدة. 

لصندوق  وتنشا مخاطر األسعار في المقام األول من عدم التأكد من األسعار المستقبلية لألدوات المالية التي يحتفظ بها الصندوق. وتنويع مدير ا

ومراقبة عن كثب حركه أسعار استثماراته في األدوات المالية. وفي تاريخ المركز المالي، كان لدى الصندوق استثمارات  محفظته االستثمارية  

 في أدوات ملكية وصناديق استثمار.

ول في مؤشرات  ديسمبر( بسبب التغيير المحتمل المعق  ٣١إن التأثير على صافي قيمة األصول )نتيجة للتغير في القيمة العادلة لالستثمارات في  

 األسهم على أساس تركيز الصناعة، مع وجود جميع المتغيرات األخرى الثوابت الثابتة كما يلي:

 

 ٢٠١٨ديسمبر  ٣١ م ٢٠١٩ديسمبر   ٣١ 

 دوالر أمريكي  % دوالر أمريكي  ٪ 

     

 ٢٢٨,٩٣١ ٪١ ٦٥,٦١٦ ٪١ فيديلتي لدىاستثمارات 

 ( مخاطر معدل العمولة ٢)

 

العمولة هي مخاطر تقلب قيمة التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية أو القيم العادلة لألدوات المالية ذات الكوبونات الثابتة مخاطر معدل 

 بسبب التغيرات في أسعار عموالت السوق. 

 مخاطر االئتمان  -ب

الوفاء بالتزاماته مما يتسبب في خسائر مالية يتعرض الصندوق إلى مخاطر ائتمان وهي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة طرف ما على 

 .في محفظته االستثماريةيتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان  ،للطرف اآلخر

 

سياسة الصندوق بإبرام عقود األدوات المالية مع أطراف ذات سمعة حسنة. يسعى الصندوق للحد من المخاطر االئتمانية من خالل مراقبة 

 لمخاطر، والحد من المعامالت مع أطراف محددة، والتقييم المستمر للجدارة االئتمانية لألطراف األخرى. لالتعرض 

 

 

 

 



 صندوق الرياض للسندات الدولية 

  صندوق استثماري مفتوح 

 ( المالية المدار من قبل شركة الرياض  ) 

م ٢٠١٩  ديسمبر   ٣١المنتهية في    للسنة إيضاحات حول القوائم المالية    

 

١٣ 

 المالية )تتمة( .   إدارة المخاطر ١١

 عوامل المخاطر المالية )تتمة(  ١-١١

 مخاطر السيولة  -ج

 يمكن مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في عدم قدرة الصندوق على توليد موارد نقدية كافية لتسوية التزاماته بالكامل عند استحقاقها أو ال

 القيام بذلك إال بشروط تكون غير مادية بشكل جوهري. 

 

شروط وأحكام الصندوق على االكتتاب في الوحدات واستردادها من يوم اإلثنين وحتى األربعاء، وبالتالي، فإنه يتعرض لمخاطر تنص 

قع ان يتم السيولة الخاصة للوفاء بعمليات االسترداد في هذه األيام. تتكون المطلوبات المالية بالدرجة األولى من الذمم الدائنة والتي من المتو

 خالل شهر واحد من قائمة الموجودات والمطلوبات. تسويتها 

 

يقوم الصندوق بمراقبة متطلبات السيولة على أساس منتظم لضمان وجود أموال كافية للوفاء بأي التزامات عند نشوئها، إما من خالل  

 . االشتراكات الجديدة أو تصفية محفظة االستثمار أو بالحصول على تمويل قصير األجل من مدير الصندوق

 المخاطر التشغيلية  -د

والبنية  قنية  مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناتجة عن مجموعة متنوعة من األسباب المرتبطة بالعمليات والت 

غير االئتمان والسيولة    التحتية التي تدعم أنشطة الصندوق سواء داخليًا أو خارجيًا لدى مقدم خدمة الصندوق ومن العوامل الخارجية األخرى

 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  

 ليد عوائد لحاملي الوحدات. تحقيق هدفه االستثماري المتمثل في تو

 تقدير القيمة العادلة   ٢٫١١

 

لمالية. يتم تستند القيمة العادلة لألدوات المالية المتداولة في األسواق النشطة إلى أسعار السوق المدرجة في نهاية التداول في تاريخ التقارير ا

 التقييم بأحدث سعر للمزايدة.تقييم األدوات التي لم يتم اإلبالغ عن مبيعاتها في يوم 

السوق النشط هو السوق الذي تتم فيه معامالت األصول أو االلتزامات بتردد وحجم كافيين لتوفير معلومات التسعير على أساس مستمر.  

 يفترض أن القيمة الدفترية ناقًصا انخفاض قيمة األدوات المالية الممنوحة بالتكلفة المطفأة تقارب قيمها العادلة. 

 حتوي التسلسل الهرمي للقيمة العادلة على المستويات التالية: ي 

هي أسعار مدرجة )غير معدلة( في األسواق النشطة لألصول أو المطلوبات المماثلة التي يمكن للكيان الوصول إليها   ١• مدخالت المستوى 

 في تاريخ القياس؛

والتي يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام، سواء بشكل    ١في المستوى  هي مدخالت غير األسعار المعروضة المدرجة    ٢• مدخالت المستوى  

 مباشر أو غير مباشر؛ و

 هي مدخالت ال يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام. ٣• مدخالت المستوى 

، وتشمل أدوات  ١المستوى  تشتمل االستثمارات التي تستند قيمتها إلى أسعار السوق المدرجة في األسواق النشطة، وبالتالي يتم تصنيفها ضمن  

 حقوق الملكية والديون المدرجة النشطة. ال يقوم الصندوق بضبط السعر المعروض لهذه األدوات. 

 . ١المستوى  يصنف الصندوق جميع أصوله المالية باستثناء األصول المدرجة بالتكلفة المطفأة، بالقيمة العادلة

 اخر يوم تقييم   .١٢

 

 .(م٢٠١٨ديسمبر  ٣١) م٢٠١٩ديسمبر  ٣١هو  سنةكان آخر يوم تقييم لل

 اعتماد القوائم المالية   .١٣

 

 هـ(.١٤٤١شعبان  ٢٢م )الموافق ٢٠٢٠أبريل  ١٥في   تمت الموافقة على هذه القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الصندوق 
 


