
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  صندوق اإلنماء لألسهم السعودية
  (مدار من قبل شركة اإلنماء لالستثمار)

 
  القوائم المالية األولية الموجزة 

 

  ٢٠٢٢يونيو   ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

  وتقرير فحص المراجع المستقل 
 



  صندوق اإلنماء لألسهم السعودية 

  (مدار من قبل شركة اإلنماء لالستثمار) 
  القوائم المالية األولية الموجزة
  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 

 

  الصفحة   الفهرس 
  

  ١  تقرير فحص المراجع المستقل 
  

  ٢  قائمة المركز المالي األولية الموجزة
  

  ٣  قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموجزة 
  

  ٤  قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة
  

  ٥  قائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية الموجزة 
  

  ٩ – ٦  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 





  صندوق اإلنماء لألسهم السعودية 
  (مدار من قبل شركة اإلنماء لالستثمار) 

  قائمة المركز المالي األولية الموجزة 
  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠كما في 

 

  جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.  ٩إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
٢  

  إيضاح 

  يونيو  ٣٠
٢٠٢٢  

  (غير مراجعة)
  لایر سعودي

  ديسمبر ٣١
٢٠٢١  

  (مراجعة)
  لایر سعودي

    
     الموجودات

  ٦٬٨٥٠٬٧٢٧  ١٬٠٥٣٬٠٦٠   نقدية وشبه نقدية
  ٥٣٬٣٣٤٬٩٤٢  ٥٩٬٩٠٦٬٢٤٢  ٥  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

  ──────────  ──────────  
  ٦٠٬١٨٥٬٦٦٩  ٦٠٬٩٥٩٬٣٠٢   إجمالي الموجودات

  ══════════  ══════════  
     المطلوبات وحقوق الملكية 

    
     المطلوبات 

  ٦٬٤٠١٬١٧٥  ٧٥٬٢٨٥   استردادات مستحقة
  ٢٠١٬٢٦٧  ٢٤٤٬٧٤١    مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

  ──────────  ──────────  
  ٦٬٦٠٢٬٤٤٢  ٣٢٠٬٠٢٦   إجمالي المطلوبات 

  ──────────  ──────────  
     حقوق الملكية 

  ٥٣٬٥٨٣٬٢٢٧  ٦٠٬٦٣٩٬٢٧٦   صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات القابلة لالسترداد 
  ──────────  ──────────  

  ٦٠٬١٨٥٬٦٦٩  ٦٠٬٩٥٩٬٣٠٢   إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
  ══════════  ══════════  

  ٢٬٠٥٦٬٦٠٥  ٢٬١٤٣٬٢٩٨   وحدات مصدرة قابلة لالسترداد (بالعدد) 
  ══════════  ══════════  

  ٢٦٫٠٥  ٢٨٫٢٩   مالكي الوحدات (باللایر السعودي)إلى  صافي قيمة الموجودات العائد
  ══════════  ══════════  
 



  صندوق اإلنماء لألسهم السعودية 

  (مدار من قبل شركة اإلنماء لالستثمار) 
  قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموجزة 

 

  جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.  ٩إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
٣  

  غير مراجعة  
  لفترة الستة أشهر المنتهية في   

  إيضاح 

  يونيو  ٣٠
٢٠٢٢  

  لایر سعودي

  يونيو  ٣٠
٢٠٢١  

  لایر سعودي
    

     الدخل 
 ٨٬٦٨١٬٠٥٨ ٤٬٥١٤٬٤٩٤   الدخل من الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

  ٥٥٣٬٦٦٩  ٥٢٨٬٧٥٥   توزيعات أرباح 
  ─────────  ─────────  

  ٩٬٢٣٤٬٧٢٧  ٥٬٠٤٣٬٢٤٩   إجمالي الدخل 
  ─────────  ─────────  

     المصاريف التشغيلية 
  ) ٣٦٤٬٢١٨(  ) ٦٨٨٬٠٩٩(  ٦  أتعاب إدارة

  ) ٤٣٬٤٣٤(  ) ٥٩٬٩٥٦(  ٦  أتعاب وساطة 
  ) ٦١٬٢٠٢(  ) ٨٩٬٦٦٧(   أخرى 

  ─────────  ─────────  
  ) ٤٦٨٬٨٥٤(  ) ٨٣٧٬٧٢٢(   إجمالي المصاريف التشغيلية 

  ─────────  ─────────  
  ٨٬٧٦٥٬٨٧٣  ٤٬٢٠٥٬٥٢٧   صافي دخل الفترة 

    
  -  -   الدخل الشامل اآلخر 

  ─────────  ─────────  
  ٨٬٧٦٥٬٨٧٣  ٤٬٢٠٥٬٥٢٧   إجمالي الدخل الشامل للفترة 

  ═════════  ═════════  
 
 
 



  صندوق اإلنماء لألسهم السعودية 

  (مدار من قبل شركة اإلنماء لالستثمار) 
  قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة 

 

  جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.  ٩إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
٤  

  غير مراجعة  
  لفترة الستة أشهر المنتهية في   

  إيضاح 

  يونيو  ٣٠
٢٠٢٢  

  لایر سعودي

  يونيو  ٣٠
٢٠٢١  

  لایر سعودي
     األنشطة التشغيلية 
  ٨٬٧٦٥٬٨٧٣  ٤٬٢٠٥٬٥٢٧   صافي دخل الفترة 

     التعديالت لـ:
  )٨٬٦٨١٬٠٥٨(  ) ٤٬٥١٤٬٤٩٤( (خسائر) أرباح عن موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

  ) ٥٥٣٬٦٦٩(  ) ٥٢٨٬٧٥٥(   توزيعات أرباح 
  ─────────  ─────────  
  )٤٦٨٬٨٥٤(  ) ٨٣٧٬٧٢٢ (  

     التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
  ) ٧٩٣٬٦٨١(  ) ٢٬٠٥٦٬٨٠٦(   زيادة في الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

  ) ٤٢٤٬٦٣٤(  ٤٣٬٤٧٤   والمطلوبات األخرىزيادة (نقص) في المصاريف المستحقة الدفع 
  ١٤٤٬٥٥٩  ) ٦٬٣٢٥٬٨٩٠(   (نقص) زيادة في االستردادات المستحقة 

  ─────────  ─────────  
  )١٬٥٤٢٬٦١٠(  ) ٩٬١٧٦٬٩٤٤(  

  ٥٥٣٬٦٦٩  ٥٢٨٬٧٥٥   توزيعات أرباح مستلمة 
  ─────────  ─────────  

  ) ٩٨٨٬٩٤١(  ) ٨٬٦٤٨٬١٨٩(   التشغيليةصافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة 
  ─────────  ─────────  

     األنشطة التمويلية 
  ١٢٬٤٠٠٬٧٢٠  ٢٧٬٠٤٦٬٢٧٥   متحصالت من الوحدات المصدرة

  ) ١١٬٧٢٥٬٣٢٦(  ) ٢٤٬١٩٥٬٧٥٣(   سداد الوحدات المستردة 
  ─────────  ─────────  

  ٦٧٥٬٣٩٤  ٢٬٨٥٠٬٥٢٢   التدفقات النقدية مـن األنشطة التمويليةصافي 
  ─────────  ─────────  

  ) ٣١٣٬٥٤٧(  ) ٥٬٧٩٧٬٦٦٧(   صافي النقص في النقدية وشبه نقدية 
    

  ١٬٢٥٩٬٢١٨  ٦٬٨٥٠٬٧٢٧   النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة
  ─────────  ─────────  

  ٩٤٥٬٦٧١  ١٬٠٥٣٬٠٦٠   النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة 
  ═════════  ═════════  
 



  صندوق اإلنماء لألسهم السعودية 

  (مدار من قبل شركة اإلنماء لالستثمار) 
  قائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية الموجزة 

 

  جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.  ٩إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
٥  

  مراجعةغير  
  لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 

  يونيو  ٣٠
٢٠٢٢  

  لایر سعودي

  يونيو  ٣٠
٢٠٢١  

  لایر سعودي
   

  ٣٢٬٩٠٥٬٧٤٤  ٥٣٬٥٨٣٬٢٢٧  حقوق الملكية في بداية الفترة 
   

    الدخل الشامل: 
  ٨٬٧٦٥٬٨٧٣  ٤٬٢٠٥٬٥٢٧  صافي دخل الفترة 

  -  -  الدخل الشامل اآلخر للفترة
   

  ٨٬٧٦٥٬٨٧٣  ٤٬٢٠٥٬٥٢٧  الدخل الشامل للفترة إجمالي 
 ──────────  ──────────  
 ٤١٬٦٧١٬٦١٧  ٥٧٬٧٨٨٬٧٥٤  

    التغير من معامالت الوحدات
  ١٢٬٤٠٠٬٧٢٠  ٢٧٬٠٤٦٬٢٧٥  متحصالت من الوحدات المصدرة

  ) ١١٬٧٢٥٬٣٢٦(  ) ٢٤٬١٩٥٬٧٥٣(  سداد الوحدات المستردة 
 ──────────  ──────────  

  ٦٧٥٬٣٩٤  ٢٬٨٥٠٬٥٢٢  صافي التغير من معامالت الوحدات
 ──────────  ──────────  
   

  ٤٢٬٣٤٧٬٠١١  ٦٠٬٦٣٩٬٢٧٦  حقوق الملكية في نهاية الفترة 
 ══════════  ══════════  
   

    القابلة لالستردادمعامالت الوحدات 
  فيما يلي ملخصاً لمعامالت الوحدات القابلة لالسترداد خالل الفترة:

  غير مراجعة 
  لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 
  يونيو  ٣٠

٢٠٢٢  
  يونيو  ٣٠

٢٠٢١  
  وحدات  وحدات 
   

  ١٬٧٦٩٬٤٨٠  ٢٬٠٥٦٬٦٠٥  الوحدات في بداية الفترة 
 ─────────  ─────────  

  ٥٧٧٬٥٥٢  ٨٦٥٬٠٩٥  مصدرة خالل الفترةوحدات 
  ) ٥٦٧٬٩٧٧(  ) ٧٧٨٬٤٠٢(  وحدات مستردة خالل الفترة

 ─────────  ─────────  
  ٩٬٥٧٥  ٨٦٬٦٩٣  صافي الزيادة في الوحدات 

 ─────────  ─────────  
  ١٬٧٧٩٬٠٥٥  ٢٬١٤٣٬٢٩٨  الوحدات في نهاية الفترة 

 ═════════  ═════════  
 
 
 



  صندوق اإلنماء لألسهم السعودية 

  (مدار من قبل شركة اإلنماء لالستثمار) 
  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠
 

  
٦  

 التأسيس واألنشطة - ١
 

ئ بموجب اتفاق بين شـركة اإلنماء لالسـتثمار   هم السـعودية ("الصـندوق") هو صـندوق اسـتثماري مفتوح أنـش صـندوق اإلنماء لألـس
، والمـستثمرين في الصـندوق ("مالكي الوحدات") وفقًا للـضوابط ـشركة تابعة لمـصرف اإلنماء ("المصـرف")("مدير الـصندوق")،  

  دير الصندوق.الشرعية الصادرة عن الهيئة الشرعية لم
  

إن الصــندوق مصــمم للمســتثمرين الراغبين في زيادة رأس المال على المدى الطويل من خالل االســتثمار في أســهم الشــركات 
المدرجة في السوق المالية السعودية الرئيسية والمجازة من قبل اللجنة الشرعية لمدير الصندوق. ويتم إعادة استثمار الدخل بالكامل 

الوحدة. وقد منحت هيئة السـوق المالية الموافقة على تأسـيس الصـندوق بموجب خطابها رقم   في الصـندوق وينعكس ذلك في سـعر
محرم   ٢٦). وبدأ الصـندوق عملياته بتاريخ ٢٠١٠أغسـطس   ٣١هــــــ (الموافق ١٤٣١رمضـان    ٢١) وتاريخ  ٥-٧٤٨٦-٢٠١٠(

  ).٢٠١١ يناير ١هـ (الموافق ١٤٣٢
 

"مدير الصندوق")، وهي مساهمة سعودية مقفلة مسجلة بموجب السجل التجاري  يُدار الصندوق من قبل شركة اإلنماء لالستثمار ( 
- ٠٩١٣٤، ومرخصة من قبل هيئة السوق المالية ("الهيئة") بالمملكة العربية السعودية بموجب الترخيص رقم  ١٠١٠٢٦٩٧٦٤رقم  
٣٧ .  

 
ندوق إبرام اتفاقيات مع المؤسسات األخرى إن مدير الصندوق مسؤول عن اإلدارة العامة ألنشطة الصندوق. كما يمكن لمدير الص

  لتقديم الخدمات االستثمارية أو خدمات الحفظ أو الخدمات اإلدارية األخرى نيابة عن الصندوق.  
 

  قام الصندوق بتعيين شركة الرياض المالية ("أمين الحفظ") للعمل كأمين حفظ للصندوق. يتم دفع أتعاب الحفظ من قبل الصندوق.
 
  اميةاللوائح النظ - ٢
 

يخضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار ("الالئحة") الصادرة من قبل هيئة السوق المالية والتي تنص على المتطلبات التي يتعين 
  على جميع صناديق االستثمار العاملة في المملكة العربية السعودية اتباعها.

 
  أسس اإلعداد  - ٣
 
  بيان االلتزام  ١-٣
 

وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي   م٢٠٢٢يونيو    ٣٠األولية الموجزة للصندوق لفترة الستة أشهر المنتهية في    الماليةالقوائم  تم إعداد هذه  
 المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية"التقرير المالي األولي"    –)  ٣٤(

  للمراجعين والمحاسبين.
 

دير الصندوق بإعداد القوائم المالية على أساس استمرار الصندوق في العمل كمنشأة مستمرة. ويرى مدير الصندوق عدم وجود قام م
حاالت عدم تأكد جوهرية قد تثير شًكا كبيًرا حول هذا االفتراض. وقد أبدى حكًما بأنه من المتوقع بصورة معقولة أن يتوفر لدى  

شهًرا من نهاية الفترة   ١٢تمرار في عملياته التشغيلية في المستقبل المنظور، في فترة ال تقل عن  الصندوق الموارد الكافية لالس
  المالية. 

 
 إن القوائم المالية األولية الموجزة ال تتضمن كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية، ويجب قراءتها جنبًا

  . ٢٠٢١ديسمبر  ٣١المالية السنوية الخاصة بالصندوق كما في إلى جنب مع القوائم 
 
  أسس القياس  ٢-٣
 

ة العادلة تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء الموجودات المالية التي يتم قياسها بالقيم
  لعادلة. من خالل الربح والخسارة والتي يتم قياسها بالقيمة ا

 
  تم عرض قائمة المركز المالي األولية الموجزة بصورة عامة وفقًا لترتيب السيولة.

 
  العملة الوظيفية وعملة العرض  ٣-٣
 

العملة الوظيفية للصندوق. تم تقريب كافة المعلومات تم عرض هذه القوائم المالية األولية الموجزة باللایر السعودي، باعتباره أيًضا 
 المالية إلى أقرب لایر سعودي، مالم يرد خالف ذلك. 



  صندوق اإلنماء لألسهم السعودية 

  (مدار من قبل شركة اإلنماء لالستثمار) 
  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (تتمة)

  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠
 

  
٧  

  أسس اإلعداد (تتمة)   - ٣
 
  استخدام األحكام التقديرات واالفتراضات ٤-٣
 

بإجراء األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق عند إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة، قام مدير الصندوق  
السياسات المحاسبية للصندوق والمبالغ المصرح عنها للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف. وقد تختلف النتائج الفعلية  

  عن هذه التقديرات.
 

السياسا أبداها مدير الصندوق في تطبيق  التي  الهامة  التأكد من  وكانت األحكام  لعدم  الرئيسية  للصندوق والمصادر  المحاسبية  ت 
  التقديرات هي نفس األحكام المبينة في آخر قوائم مالية سنوية مراجعة.

 
  السياسات المحاسبية الهامة - ٤
 

القوائم المالية السنوية تتماشى السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة مع تلك المتبعة في إعداد  
. يسري العديد ٢٠٢٢يناير    ١، فيما عدا تطبيق المعايير الجديدة السارية اعتباراً من  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١للصندوق للسنة المنتهية في  

  لكن ليس لها أثر على القوائم المالية األولية الموجزة للصندوق. ٢٠٢٢من التعديالت ألول مرة في عام  
 

  التطبيق المبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت صادرة وغير سارية المفعول بعد.لم يقم الصندوق ب
 
  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة - ٥
 

  تتكون الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة من استثمارات في أدوات حقوق ملكية شركات مدرجة 
  ومسجلة في المملكة العربية السعودية.

 
  تم اإلفصاح عن تركز االستثمار حسب قطاع المحفظة االستثمارية للصندوق في الجدول أدناه:

 

  القطاع 
  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠

  (غير مراجعة) 
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١

  (مراجعة) 
  التكلفة  

  لایر سعودي 
  القيمة العادلة 
  لایر سعودي 

النسبة المئوية  
    السوقيةللقيمة 

  التكلفة
  لایر سعودي 

  القيمة العادلة 
  لایر سعودي 

النسبة المئوية  
  للقيمة السوقية 

  ٣٣٫٠٥  ١٧٬٦٣١٬٧١٣  ١٣٬٠١٩٬١٨٣  ٣٦٫٠٩  ٢١٬٦١٨٬٠٠٢  ٢١٬٣٥٧٬٤٩٤  البنوك
  ٢٢٫٧٧  ١٢٬١٤٢٬٣٠١  ١٠٬٦٧٩٬٢٩٤  ٢٥٫٦٥  ١٥٬٣٦٦٬٦٩٣  ١٦٬٣٨٢٬٨٧٧  المواد األساسية 

  ٣٫٢٣  ١٬٧٢٤٬٥٠٨  ٢٬٢٤٢٬٧٤٨  ٧٫١٧  ٤٬٢٩٧٬٣٤٤  ٤٬٤٩٠٬٩٧٥  إدارة وتطوير العقارات 
معدات وخدمات الرعاية 

  ٥٫١٨  ٢٬٧٦٤٬٨٦٢  ٢٬٧٤٣٬٧١٦  ٦٫٨٥  ٤٬١٠٢٬٧٤٦  ٤٬٣٢١٬٠٧٧  الصحية
  ٨٫٦٣  ٤٬٦٠٠٬٦٩٤  ٤٬٥٦٥٬٩٤٣  ٦٫٣٥  ٣٬٨٠٣٬٧٥٨  ٣٬٥٦٣٬١٨٥  الطاقة 

  ٥٫١٢  ٢٬٧٢٩٬٢٥٨  ٢٬٧٠٠٬٥٨١  ٦٫٠٨  ٣٬٦٤٣٬٩٠٨  ٣٬٣٢٤٬٥٢٩  التجزئة
  -  -  -  ٥٫٣٨  ٣٬٢٢٢٬٥٥٢  ٣٬٢٢٤٬٥٨٠  المرافق العامة 

  ٤٫٢٧  ٢٬٢٧٤٬٩٣٦  ١٬٨٨٠٬٦٤١  ٥٫٠٠  ٢٬٩٩٤٬٧٢٠  ١٬٦٢٩٬٠٣٦  برامج الحاسب اآللي 
  ١٣٫٦١  ٧٬٢٥٧٬٨٧٢  ٦٬٧٧١٬٦٣٥  ١٫٤٣  ٨٥٦٬٥١٩  ٩٥٢٬٠١١  خدمات االتصاالت 

  ٤٫١٤  ٢٬٢٠٨٬٧٩٨  ٢٬١٨٥٬٨٤٦  -  -  -  النقل
 ١٠٠٫٠٠  ٥٣٬٣٣٤٬٩٤٢  ٤٦٬٧٨٩٬٥٨٧  ١٠٠٫٠٠  ٥٩٬٩٠٦٬٢٤٢  ٥٩٬٢٤٥٬٧٦٤  

    



  صندوق اإلنماء لألسهم السعودية 

  شركة اإلنماء لالستثمار) (مدار من قبل  
  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (تتمة)

  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠
 

  
٨  

  المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها  - ٦
 

يقوم الصندوق خالل دورة أعماله العادية بإجراء معامالت مع الجهات ذات العالقة. وتخضع المعامالت مع الجهات ذات العالقة 
  لقيود تحددها الشروط واألحكام. ويتم اإلفصاح عن كافة المعامالت مع الجهات ذات العالقة إلى مجلس إدارة الصندوق. 

 
تتضمن الجهات ذات العالقة بالصندوق مدير الصندوق، والبنك، والمنشآت ذات العالقة بالبنك ومدير الصندوق، وأي جهة لديها 

  عليها في اتخاذ القرارات المالية أو التشغيلية.تأثير هام القدرة على السيطرة على جهة أخرى أو ممارسة 
 
  المعامالت مع الجهات ذات العالقة ١-٦
 

  فيما يلي تفاصيل المعامالت الهامة مع الجهات ذات العالقة خالل الفترة:
 
  لفترة الستة أشهر المنتهية في    
  غير مراجعة   

  طبيعة المعاملة  طبيعة العالقة  اسم الجهة ذات العالقة 

  يونيو  ٣٠
٢٠٢٢  

  لایر سعودي

  يونيو  ٣٠
٢٠٢١  

  لایر سعودي
     

  ) ٣٦٤٬٢١٨(  ) ٦٨٨٬٠٩٩(  أتعاب إدارة  الصندوقمدير   شركة اإلنماء لالستثمار 
  ) ٤٣٬٤٣٤(  ) ٥٩٬٩٥٦(  أتعاب وساطة   
  )٥٬٠٠٠٬٠٠٠(  -  وحدات مستردة   
     

أعضاء مجلس إدارة    مجلس إدارة الصندوق
  الصندوق

أتعاب مجلس إدارة 
  ) ١٢٬٠٠٠(  ) ١٢٬٠٠٠(  الصندوق

     
الشركة األم لمدير   بنك اإلنماء 

  ٤٦٬٦٢٦  ٧٤٬٤٠٢  أرباح توزيعات   الصندوق
 
  أرصدة الجهات ذات العالقة ٢-٦

  فيما يلي تفاصيل المعامالت الهامة مع الجهات ذات العالقة خالل الفترة/السنة: 
 

  األرصدة  طبيعة العالقة  اسم الجهة ذات العالقة 

  يونيو  ٣٠
٢٠٢٢  

  (غير مراجعة)
  لایر سعودي

  ديسمبر ٣١
٢٠٢١  

  (مراجعة)
  لایر سعودي

     
  ٦٢١٬٠٩٢  ٢١٨٬٨٥٥  نقد لدى البنك  الشركة األم لمدير الصندوق   شركة اإلنماء لالستثمار 

  ٤٬٣١٤٬٣٠٩  ٥٬٥١٤٬٢٤٠  استثمار في أسهم 
     

  ) ٩٠٬٠٣٦(  ٩١٬٧٦٧  أتعاب إدارة مستحقة  مدير الصندوق  شركة اإلنماء لالستثمار 
 
  قياس القيمة العادلة - ٧
 

من   ١بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة يتم قياسها بالقيمة العادلة وتصنيفها ضمن المستوى  لدى الصندوق موجودات مالية  
 التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة. وتقارب القيمة العادلة لكافة الموجودات والمطلوبات المالية األخرى المدرجة بالتكلفة المطفأة

من التسلسل   ٢يرة األجل وإمكانية تسييلها على الفور. ويتم تصنيفها جميعاً ضمن المستوى  قيمتها الدفترية وذلك نظراً لمدتها قص
الهرمي لقياس القيمة العادلة. لم يكن هناك تحويالت بين المستويات المختلفة للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة خالل السنة الحالية أو 

    السنة السابقة. 



  صندوق اإلنماء لألسهم السعودية 

  شركة اإلنماء لالستثمار) (مدار من قبل  
  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (تتمة)

  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠
 

  
٩  

  آخر يوم للتقويم  - ٨
 

  ). ٢٠٢٠ديسمبر   ٣٠:  ٢٠٢١ديسمبر   ٣١( ٢٠٢٢يونيو  ٣٠م للفترة هو كان آخر يوم تقوي
 
  اعتماد القوائم المالية األولية الموجزة  - ٩
 

  ). ٢٠٢٢أغسطس   ٧هـ (الموافق ١٤٤٤محرم  ٩تم اعتماد القوائم المالية األولية الموجزة من قبل مدير الصندوق بتاريخ 


