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ستقل�

  ٧ ��قائمة�ا
ركز�ا
ا�ي

  ٨  �قائمة�الدخل�الشامل�

  ٩ قائمة�التغ-,ات�*ي�صا*ي�ا
وجودات�

 ١٠  ��قائمة�التدفقات�النقدية

  ٢٤ - ١١  إيضاحات�حول�القوائم�ا
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  صندوق ا�نماء المتحفظ متعدد ا�صول
  اGنماء�لKستثمارا
دار�من�قبل�شركة�

  قائمة�ا�ركز�ا�ا^ي

  ٢٠١٨ديسمV,���٣١*ي

  (يتم�تقريب�جميع�ا
بالغ�إ�ى�الريال�السعودي�ما�لم�ينص�عSى�خKف�ذلك.)
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 ديسم٣١�/0  إيضاح    
 ٢٠١٨  

٣١�,Vديسم 
 ٢٠١٧  

  يناير�١
 ٢٠١٧  

          ا�وجودات

 ١٨٬٩٤٤٬٥٩١ ٩٬١٠١٬٢٦١ ١٬٢٦٦٬٢٠٨  ٥  النقد�وما*ي�حكمه

موجودات�مالية�بالقيمة�العادلة�من�خKل�

 ٦٫٦٧٣٫٣٧٠ ٥٬٨٦٠٬٥٢٨ ١٬١٣٥٬٨٨٦  ٦  الربح�أو�الخسارة

 ٣٬٠٠٧٬٤٩٢ ٢٬٨٩٠٬٤٢٧ ٢٬٧٢٧٬٦٤٨ ٧  إستثمار�بالتكلفة�ا
طفأة

 - ٣٬٦٩٨ -   توزيعات�أرباح�مدينة

 ٢٨٬٦٢٥٬٤٥٣ ١٧٬٨٥٥٬٩١٤ ٥٬١٢٩٬٧٤٢   مجموع�ا�وجودات

          ا�طلوبات

  ١٣٣٫٢٤٨  ١٥٩٬٠٤٨  ٢٢٨٬٦٦١  ٨  مصاريف�مستحقة�ومطلوبات�اخرى 

  ١٣٣٫٢٤٨  ١٥٩٬٠٤٨  ٢٢٨٬٦٦١    مجموع�ا�طلوبات

          

  ٢٨٫٤٩٢٫٢٠٥  ١٧٬٦٩٦٬٨٦٦  ٤٬٩٠١٬٠٨١    صا$ي�ا�وجودات�العائدة�لحامGي�الوحدات

  ٢٬٤٠٣٬١٢٦  ١٬٤٨٢٬٤٩٩  ٤٠٢٬٤٤٢    عدد�- الوحدات�ا
صدرة�

بالريال��-صا*ي�قيمة�ا
وجودات�للوحدة�

  ١١٫٨٦  ١١٫٩٤  ١٢٫١٨    السعودي

  

 

  



  ا�نماء المتحفظ متعدد ا�صولصندوق 
  اGنماء�لKستثمارا
دار�من�قبل�شركة�

  قائمة�الدخل�الشامل

  ٢٠١٨ديسمV,��٣١للسنة�ا
ن`_ية�

  (يتم�تقريب�جميع�ا
بالغ�إ�ى�الريال�السعودي�ما�لم�ينص�عSى�خKف�ذلك.)
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    إيضاح

 ديسم0/�٣١

    م٢٠١٨

٣١�,Vديسم 

  م٢٠١٧
            

            الدخل�من�ا�ستثمارات

 ١٦١٬٧٧٠   ٧٣٬٣١٦      توزيعات�اtرباح

صا*ي�التغ-,ات�*ي�القيمة�العادلة�للموجودات�ا
الية�

 (١٧٨٬٢٩٦)   ٣٢١٬٥٠٢    ١٠  من�خKل�الربح�أو�الخسارة

 ٣٢٦٬٢٦١   ١٩١٬١٤١      الدخل�من�ا
رابحة�والصكوك

      ٣٠٩٬٧٣٥   ٥٨٥٬٩٥٩ 
            

            ا�صاريف

  (١٨٥٬٥١١)    (١٠٠٬٧١٢)    ٩  أتعاب�ادارية

  (٧٬٤١٨)    (٧٬٢٠٩)    ٩  السمسرةمصاريف�

  (٧٦٬٠٠٧)    (١١٤٬٩٤٧)      مصاريف�أخرى 

      (٢٢٢٬٨٦٨)    (٢٦٨٬٩٣٦)  

            

  ٤٠٬٧٩٩    ٣٦٣٬٠٩١      �صا$ي�الدخل��خ}ل�السنة

            

  -    -      الدخل�الشامل�اÅخر�خKل�السنة

  ٤٠٬٧٩٩    ٣٦٣٬٠٩١      خ}ل�السنة����الدخل�الشامل�إجما^ي

 

 

 

 

 

 

 



  صندوق ا�نماء المتحفظ متعدد ا�صول
  لKستثماراGنماء�ا
دار�من�قبل�شركة�

  قائمة�التغ]/ات�$ي�حقوق�ا�لكية

  ٢٠١٨ديسمV,��٣١للسنة�ا
ن`_ية�

  (يتم�تقريب�جميع�ا
بالغ�إ�ى�الريال�السعودي�ما�لم�ينص�عSى�خKف�ذلك.)
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 ديسم0/�٣١    
  م�٢٠١٨

  ٣١�,Vديسم 
  م�٢٠١٧

          

  ٢٨٬٤٩٢٬٢٠٥    ١٧٬٦٩٦٬٨٦٦    يناير�١ا�وجودات�$ي�صا$ي�قيمة�
          

          التغ]/ات�من�العمليات

  ٤٠٬٧٩٩    ٣٦٣٬٠٩١    صا*ي�دخل�السنة
          

          التغ]/ات�من�التعام}ت�بالوحدات

  ٨٢٠٬٣٥٤    ٦٣٣٬٣٠٥    متحصKت�من�إصدار�وحدات

  (١١٬٦٥٦٬٤٩٢)    (١٣٬٧٩٢٬١٨١)    مدفوعات�مقابل�اس�,داد�وحدات

  (١٠٬٨٣٦٬١٣٨)    (١٣٬١٥٨٬٨٧٦)    اGنخفاض�*ي�معامKت�الوحدات�صا*ي
        

  ١٧٬٦٩٦٬٨٦٦    ٤٬٩٠١٬٠٨١    ديسم٣١�/0صا$ي�قيمة�ا�وجودات�$ي�

 

 ديسمV,�فيما�يSي:�٣١تتخلص�ا
عامKت�*ي�الوحدات�للسنة�ا
ن`_ية�*ي�

 ديسم0/�٣١    
  م�٢٠١٨

  ٣١�,Vديسم 
  م�٢٠١٧

  بالوحده    

  ٢٬٤٠٣٬١٢٦    ١٬٤٨٢٬٤٩٩    يناير�١الوحدات�$ي�

  ٦٨٬٨٠٣    ٥١٬٦٢٤    الوحدات�ا
باعة

  (٩٨٩٬٤٣٠)    (١٬١٣١٬٦٨١)    الوحدات�ا
س�,دة

  (٩٢٠٬٦٢٧)    (١٬٠٨٠٬٠٥٧)    صا$ي�النقص�$ي�الوحدات
          

  ١٬٤٨٢٬٤٩٩    ٤٠٢٬٤٤٢    ديسم٣١��/0الوحدات�$ي�

 



  صندوق�ا�نماء�ا�تحفظ�متعدد�ا�صول 

  ا
دار�من�قبل�شركة�اGنماء�لKستثمار

  قائمة�التدفقات�النقدية��

  ٢٠١٨ديسمV,��٣١للسنة�ا
ن`_ية�

  (يتم�تقريب�جميع�ا
بالغ�إ�ى�الريال�السعودي�ما�لم�ينص�عSى�خKف�ذلك.)
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  ديسم0/�٣١    
�٢٠١٨  

  ٣١�,Vديسم  
�٢٠١٧  

      
      التدفقات�النقدية�من�اJنشطة�التشغيلية:

  ٤٠٬٧٩٩    ٣٦٣٬٠٩١  صا*ي�دخل�السنة�
      تعدي}ت�لـ:

 ٢٧٩٬٩٠٩   ٦٢٬٧١٧  خسارة�غ-,�محققة�من�ا
وجودات�ا
الية�من�خKل�الربح�أو�الخسارة
  ٣٢٠٬٧٠٨    ٤٢٥٬٨٠٨ 

        صا$ي�التغ]/ات�$ي�ا�وجودات�وا�طلوبات�التشغيلية:
�–الخسارة�ا
وجودات�ا
الية�بالقيمة�العادلة�من�خKل�الربح�أو�

  ٥٣٢٬٩٣٣    ٤٬٦٦١٬٩٢٥  صا*ي
  ١١٧٬٠٦٥    ١٦٢٬٧٧٩  إستثمار�بالتكلفة�ا
طفأة

 (٣٬٦٩٨)   ٣٬٦٩٨  توزيعات�أرباح�مدينة
 ٢٥٬٨٠٠    ٦٩٬٦١٣  ا
ستحقات�وا
طلوبات�اtخرى 

 ٩٩٢٬٨٠٨    ٥٬٣٢٣٬٨٢٣  الناتج�من�ا�نشطة�التشغيلية�صا$ي�النقد
        

        التمويلية:التدفقات�النقدية�من�ا�نشطة�
 ٨٢٠٬٣٥٤   ٦٣٣٬٣٠٥  متحصKت�من�إصدار�وحدات
 (١١٬٦٥٦٬٤٩٢)   (١٣٬٧٩٢٬١٨١)  متحصKت�من�إصدار�وحدات

 (١٠٬٨٣٦٬١٣٨)   (١٣٬١٥٨٬٨٧٦)  صا$ي�النقد�ا�ستخدم�$ي�ا�نشطة�التمويلية
        

 (٩٨٤٣٬٣٣٠)   (٧٬٨٣٥٬٠٥٣)  صا$ي�التغ]/�$ي�النقد�وما�يعادله
 ١٨٬٩٤٤٬٥٩١   ٩٬١٠١٬٢٦١  النقد�وما�يعادله�كما�*ي�بداية�السنة�

 ٩٬١٠١٬٢٦١   ١٬٢٦٦٬٢٠٨  النقد�وما�ما�يعادله�كما�$ي��&اية�السنة�
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 عام .١
صندوق�اGنماء�متعدد�اtصول�للدفاع�،�("الصندوق")�،�هو�صندوق�مفتوح�العضوية�تم�إنشاؤه�بموجب�اتفاقية�

� �لبنك �تابعة �شركة �و�ي ،� �الصندوق") �("مدير �لKستثمار �اGنماء �شركة �وا
ستثمرين�ب-ن �("البنك") اGنماء

�إدارة� �مجلس �عن �الصادرة �اGسKمية �الشريعة �tحكام �وفًقا ،� �الصندوق �*ي ("� �الوحدات �حامSي ("الصندوق")

  الشريعة.

يسÉى�الصندوق�لتحقيق�نمو�رأس�ا
ال�عSى�ا
دى�الطويل�مع�ال�,ك-�³عSى�الحفاظ�عSى�رأس�ا
ال�والتعرض�tسواق�

�يستثمر�ال �قد �اtسهم�اtسهم. �مثل ،� �اGسKمية �الشريعة �أحكام �مع �اuستثمارات�ا
توافقة �من صندوق�مجموعة

�يتم� �وصناديق�اuستثمار�من�أجل�تحقيق�هدفه. �وا
نتجات�ا
هيكلة�، �والصكوك�، ،� �وعمليات�ا
رابحة ،� ا
حلية

  إعادة�استثمار�جميع�اGيرادات�*ي�الصندوق�وتنعكس�*ي�سعر�الوحدة.

هـ��١٤٣٤محرم��٢١بتاريخ��٥-٦٢٤٣-٢٠١٢ا
الية�ا
وافقة�عSى�إنشاء�الصندوق�*ي�رسال`_ا�رقم��منحت�هيئة�السوق 

  م).�٢٠١٣أبريل��٦هـ�(ا
وافق��١٤٣٤جمادى�اtو�ى��٢٥م).�بدأ�الصندوق�عملياته�*ي��٢٠١٢ديسمV,��٥(ا
وافق�

�لذلك�،�عند�التعامل�مع�مالكي�الوحدات�،�يعتV,�مدير�الصندوق�أن�الصندوق�هو�وحدة�م �وفًقا حاسبة�مستقلة.

�يعتV,�حاملو�الوحدات�ا
الك-ن� �ذلك�، �عSى �عKوة �للصندوق. �بيانات�مالية�منفصلة يقوم�مدير�الصندوق�بإعداد

 ا
ستفيدين�tصول�الصندوق.

  

 الهيئة�التنظيمية� .٢

�٣يخضع�الصندوق�tحكام�uئحة�صناديق�اuستثمار�("الKئحة")�الصادرة�عن�هيئة�السوق�ا
الية�("الهيئة")�بتاريخ�

� �الحجة �(ا
وافق��١٤٢٧ذي �٢٠٠٦ديسمV,��٢٤هـ �والصادر�بتاريخ �ا
الية �السوق �بقرار�مجلس�هيئة �ا
عدلة (١٦�

  ).�٢٠١٦مايو��٢٣هـ�(ا
وافق�١٤٣٧شعبان�

  

 أسس�ا�عداد .٣

  بيان�ا�ل��ام  ١-٣

� �*ي �ا
ن`_ية �السنه �الف�,ات�ح�© �لجميع �للمبادئ��٢٠١٧ديسمV,��٣١بالنسبة �وفقا �ا
الية �بياناته �الصندوق �أعد ،

ا
حاسبية�ا
قبولة�عموما�*ي�ا
ملكة�العربية�السعودية�"مبادئ�ا
حاسبة�السعودية"�الصادرة�عن�الهيئة�السعودية�

�ا �إن�هذه �القانوني-ن. �للمحاسب-ن �*ي �ا
ن`_ية �ا
الية �للسنة �ا
الية �مالية��٢٠١٨ديسمV,��٣١لقوائم �أول�قوائم �ي

�للمحاسب-ن� �السعودية �الهيئة �قبل �من �ا
عتمدة �للتقارير�ا
الية �للمعاي-,�الدولية
ً
�وفقا �إعدادها �يتم للصندوق

دوق�إ�ى�ا
عاي-,�الدولية�للتقارير�القانوني-ن�وا
عاي-,�واGصدارات�الرسمية�اtخرى�الصادرة�ع¦_ا.�إن�تاريخ�تحول�الصن

"تطبيق�ا
عاي-,�الدولية�tول�مرة"��١.�تم�تطبيق�متطلبات�ا
عيار�الدو�ي�للتقارير�ا
الية�رقم�٢٠١٨يناير��١ا
الية�هو�

�يب-ن�إيضاح� وائم�أثر�إعتماد�ا
عاي-,�الدولية�للتقارير�ا
الية�عSى�هذه�الق�١٥*ي�إعداد�هذه�القوائم�ا
الية�اtولية.

  ا
الية�اtولية.
 

امتثل�الصندوق�أيًضا�للوائح�صندوق�اuستثمار�ا
نشورة�من�قبل�هيئة�السوق�ا
الية�وشروط�وأحكام�الصندوق�

ومذكرة�ا
علومات�وملخص�ا
علومات�اtساسية�فيما�يتعلق�بإعداد�وعرض�هذه�البيانات�ا
الية�(يشار�إل�_ا�فيما�يSي�

 باسم�"الشروط�واtحكام").

 uتداولة�
�يوجد�لدى�للصندوق�دورة�تشغيلية�يمكن�تعريفها�بوضوح�ولذلك��uيتم�عرض�ا
وجودات�وا
طلوبات�ا

�عن�ذلك،�تعرض�ا
وجودات�وا
طلوبات�حسب�ترتيب�
ً
وغ-,�ا
تداولة�بشكل�منفصل�*ي�قائمة�ا
ركز�ا
ا�ي.�وعوضا

 متداولة.�السيولة.�ومع�ذلك،�يتم�تصنيف�جميع�اtرصدة�بشكل�عام�كأرصدة
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  أسس�ا�عداد�(تتمة)

  أسس�القياس  ٢-٣
�ا
حاسبة�ومفهوم� �باستخدام�أساس�اuستحقاق�*ي �أساس�التكلفة�التاريخية �البيانات�ا
الية�عSى تم�إعداد�هذه

  اuستمرارية�،�باستثناء�البنود�التالية�(راجع�السياسات�ا
حاسبية�الفردية�للحصول�عSى�التفاصيل):

  ا
قاسة�بالقيمة�العادلة�من�خKل�الربح�أو�الخسارة�؛�واtصول�ا
الية� •

  اuستثمارات�بالتكلفة�ا
طفأة�تقاس�باستخدام�طريقة�الفائدة�الفعلية •

  عملة�التقرير�وعملة�العرض  ٣-٣

 تظهر�هذه�القوائم�ا
الية���بالريال�السعودي�وهو�العملة�الوظيفية�وعملة�العرض�للصندوق.

  السنة�ا�الية���������٤-٣

  هجرية�.ديسمV,�من�كل�سنة��٣١يناير�وتنت��Í*ي��١تبدأ�السنة�ا
الية�للصندوق�*ي��

  إستخدام�التقديرات�$ي�إعداد�القوائم�ا�الية  ٥-٣

*ي�سياق�اtعمال�العادية�،�يتطلب�إعداد�البيانات�ا
الية�من�اGدارة�إصدار�أحكام�وتقديرات�واف�,اضات�تؤثر�عSى�

�قد�تختلف�النتائج�الفعلية�عن�تطبيق�السياسات�وا
بالغ� ا
علنة�من�اtصول�والخصوم�واGيرادات�وا
صروفات.

�إدراج�مراجعات�التقديرات� �يتم �مستمر. �بشكل �اtساسية �واuف�,اضات �التقديرات �مراجعة �تتم �التقديرات. هذه


جاuت�الرئيسية�ال���تكون�ف�_ا�ا
حاسبية�*ي�السنة�ال���يتم�ف�_ا�مراجعة�التقديرات�وتأثرها�بالسنوات�ا
ستقبلية.�ا

�تطبيق�اtحكام�*ي�تطبيق� �تم�ف�_ا �بالنسبة�للبيانات�ا
الية�للصندوق�أو�ال�� التقديرات�أو�اtحكام�الصادرة�هامة

 السياسات�ا
حاسبية�كما�يSي:

  هبوط�قيمة�ا�وجودات�ا�الية

واuع�,اف�بخسارة�هبوط�القيمة�عSى�ا
وجودات�يطبق�الصندوق�ويحدد�نموذج�الخسارة�اuئتمانية�ا
توقعة�لقياس�

ا
الية�والتعرض�
خاطر�اuئتمان�ال���تعد�أدوات�دين�ويتم�قياسها�بالتكلفة�ا
طفأة�،�مثل�ودائع�الصكوك�وا
رابحة�

ميع�وأرصدة�البنوك.�تتمثل�الخسارة�اuئتمانية�ا
توقعة�*ي�التقدير�ا
رجح�لخسائر�اuئتمان�(أي�القيمة�الحالية�لج

�يقوم�الصندوق� �اuئتمان�ا
توقعة�، �لتحديد�خسارة �مدى�العمر�ا
توقع�ل£صل�ا
ا�ي. �عSى حاuت�العجز�النقدي)

�ذلك� �يتطلب �اtو�ي. �اuع�,اف �منذ �التحصيل �والتقص-,�ووقت �مخاطر�اuئتمان ،� �أخرى �عوامل �ب-ن �من بتقييم

�بيانات�الدخل� �*ي �بالنسبة�للمدين-ن�ال���نشأت�أو�تم�اuع�,اف�بمخصص�خسائر�اuئتمان�ا
توقعة الشامل�ح�©

ا.
ً
 الحصول�عل�_ا�حديث

  تصنيف�وتقييم�اJستثمارات

�التجارية� �أساس�نموذج�اtعمال �عSى �تصنيف�ا
وجودات�وا
طلوبات�ا
الية �اuع�,اف�اtو�ى �*ي �الصندوق ويحدد

  ذات�الصلة.Gدارة�ا
وجودات�ا
الية�وشروط�تعاقدية�التدفقات�النقدية�ا
الية�

وقد�صنفت�الصندوق�استثماراته�*ي�اtوراق�ا
الية�بالقيمة�العادلة�من�خKل�اtرباح�أو�الخسائر�*ي�قائمة�اtرباح�أو�

الخسائر.�ا
كاسب�أو�الخسائر�الناجمة�عن�التغ-,ات�الKحقة�*ي�القيمة�العادلة،�وعSى�بيع�ا
وجودات�ا
الية�ا
ع�,ف�

  سارة.�_ا�*ي�قائمة�الربح�أو�الخ
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  السياسات�ا�حاسبية�الهامة .٤
  النقد�وما�يعادله

�البنك�وإيداعات�مرابحة �يعادله�من�حساب�جاري�مع �ان�وجدت�،يتكون�النقد�وما �ثKثة�، بإستحقاق�أصSي�
دة
  أشهر�أو�أقل.

  ا�دوات�ا�الية

  اJع�/اف�ا�بدئي�والقياس

العادية�للموجودات�ا
الية�*ي�تاريخ�ا
تاجرة�(أي�التاريخ�يتم�اuع�,اف/�عدم�اuع�,اف�بكافة�عمليات�الشراء�والبيع�

الذي�يل�³م�فيه�الصندوق�بشراء�أو�بيع�ا
وجودات).�إن�ا
ش�,يات�وا
بيعات�بالطريقة�العادية��ي�مش�,يات�ومبيعات�

�أو�اتف �بموجب�uئحة �عامة �ا
حدد �ا
وجودات�ضمن�اGطار�الزم�� �تتطلب�تسوية �ال�� �*ي�ا
وجودات�ا
الية اقية

  السوق.

يتم�اGثبات�ا
بدئي�لكافة�ا
وجودات�وا
طلوبات�ا
الية�اtخرى�(بما�*ي�ذلك�ا
وجودات�وا
طلوبات�ا
حددة�بالقيمة�

�*ي�اtحكام�التعاقدية�ل£داة.
ً
  العادلة�من�خKل�قائمة�الدخل)�*ي�تاريخ�ا
بادلة�عندما�يصبح�الصندوق�طرفا

يتم�القياس�ا
بدئي�للموجودات�وا
طلوبات�ا
الية�بالقيمة�العادلة.�ويتم�إثبات�تكاليف�ا
عامKت�ا
تعلقة�باقتناء�

�بالنسبة� �أو�الخسارة. �الربح �قائمة �*ي �أو�الخسارة �العادلة�من�خKل�الربح �بالقيمة ا
وجودات�أو�ا
طلوبات�ا
الية

�اtخ �ا
الية �وا
طلوبات �ا
وجودات �العادلة�لكافة �القيمة �من �خصمها �أو �ا
عامKت �تكاليف �إضافة �يتم رى،

�عند�اuع�,اف�ا
بدئي.�
ً
  �للموجودات�أو�ا
طلوبات�ا
الية،�عندما�يكون�ذلك�مناسبا

  عدم�اJع�/اف�با�صول�ا�الية

ا
الية�،�أو�عند��يتم�إلغاء�اuع�,اف�باtصول�ا
الية�عندما�تنت��Íالحقوق�التعاقدية�للتدفقات�النقدية�من�اtصول 

 نقل�اtصول�ا
الية�وكافة�ا
خاطر�وا
كافآت.

  التصنيف�والقياس�ال}حق�للموجودات�ا�الية�

  يتم�تصنيف�ا
وجودات�ا
الية�*ي�الفئات�ا
حددة�كمايSي:

 ا
وجودات�ا
الية�بالقيمة�العادلة�من�خKل�الربح�أوالخسارة:� •

 خKل�الدخل�الشامل�اtخر:�أوا
وجودات�ا
الية�بالقيمة�العادلة�من� •

 ا
وجودات�ا
الية�بالتكلفة�ا
طفأة. •

  أدوات�الدين�

�الحكومة� �القروض،وصكوك �مثل �نظر�ا
صدر،و�ي �وجهة �من �ا
الية �باuل�³امات �تعرف �ال�� �اtدوات �تلك �ي

  والشركات،�وا
رابحات.

  :والقياس�الKحق�tدوات�الدين�عSى�يتم�تحديد�التصنيف�

 الصندوق�*ي�إدارة�ا
وجودات�ا
اليةنموذج�أعمال� •

  خصائص�التدفق�النقدي�التعاقدية�للموجودات�ا
الية. •

يتم�قياس�ا
وجودات�ا
الية�ا
حتفظ��_ا�لتحصيل�التدفقات�النقدية�التعاقدية�حيث�تمثل�تلك��التكلفة�ا�طفأة:

التدفقات�النقدية�مدفوعات�رأس�ا
ال�واtرباح�فقط�وuيتم�تحديدها�بالقيمة�العادلة�من�خKل�الربح�والخسارة،�

�ا
وج �لهذه �يتم�تعديل�القيمة�الدف�,ية �ا
طفأة. �بالتكلفة �اي�خسائر�ائتمان�ويتم�قياسها ودات�عن�طريق�تسوية

متوقعة�ويتم�اuع�,اف��_ا�*ي�الربح�أوالخسارة.�يتم�إدراج�اtرباح�من�هذه�ا
وجودات�ا
الية�*ي�"�إيرادات�العموuت"�

  باستخدام�طريقة�معدل�الفائدة�الفعSي.�
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  السياسات�ا�حاسبية�الهامة�(تتمة)

قياس�ا
وجودات�ا
الية�ا
حتفظ��_ا�لتحصيل�التدفقات�النقدية�يم��خر:القيمة�العادلة�من�خ}ل�الدخل�الشامل�ا� 

��uيتم� �فقط�وال�� �للموجودات�مدفوعات�رأس�ا
ال�والربح �التدفقات�النقدية �اtصول،حيث�تمثل �ولبيع التعاقدية

الدخل�الشامل�اtخر.�تحديدها�بالقيمة�العادلة�من�خKل�الربح�أو�الخسارة�لكن�يتم�قياسها�بالقيمة�العادلة�من�خKل�

�أو�خسائر�الهبوط�*ي� �إثبات�أرباح �باستثناء �اtخر، �الشامل �الدخل �خKل �من �الدف�,ية �القيمة �الحركات�*ي �أخذ يتم

�قائمة� �*ي �ا
طفأة�ل£داة �من�التكلفة القيمة،يتم�إثبات�إيرادات�العموuت�ومكاسب�وخسائر�تحويل�العمKت�اtجنبية

�يتم �عندما �*ي��اtرباح�والخسائر.
ً
�ا
ثبتة�مسبقا استبعاد�أصل�ما�ي،يتم�إعادة�تصنيف�ا
كاسب�أو�الخسائر�ا
�,اكمة

�*ي� �ا
وجودات�ا
الية �إدراج�الربح�من�هذه �يتم �اtرباح�والخسائر. �قائمة �إ�ى الدخل�الشامل�اtخر�من�حقوق�ا
لكية

  "إيرادات�العموuت"�باستخدام�طريقة�معدل�الفائدة�الفعSي.�

ا
وجودات�ا
الية�ال���uيتم�تصنيفها�بالتكلفة�ا
طفأة�أو�القيمة�العادلة�القيمة�العادلة�من�خ}ل�الربح�أو�الخسارة:�

من�خKل�الدخل�الشامل�اtخر�يتم�تصنيفها�بالقيمة�العادلة�من�خKل�الربح�أو�الخسارة.�يتم�إظهار�الربح�أو�الخسارة�

لقيمة�العادلة�*ي�قائمة�الدخل�*ي�السنة�ال���تنشأ�ف�_ا.�يتم�إدراج�الربح�من�هذه�من�استثمار�الديون�الذي�يتم�قياسه�با

 ا
وجودات�ا
الية�*ي�"إيرادات�العموuت"�باستخدام�طريقة�معدل�الفائدة�الفعSي.
 

  أدوات�حقوق�ا�لكية

�أي�اtدوات�ال� ���uتحتوي�عSى�ال�³ام�أدوات�حقوق�ا
لكية��ي�أدوات�تل»��تعريف�حقوق�ا
لكية�من�منظور�ا
صدر.

تعاقدي�بالدفع�وتثبت�وجود�فائدة�متبقية�*ي�صا*ي�أصول�ا
صدر.�تتضمن�أمثلة�أدوات�حقوق�ا
لكية�اtسهم�العادية�

  اtساسية.

�باستثناء� ،� �أو�الخسارة �الربح �من�خKل �العادلة �بالقيمة �اtسهم �اuستثمارات�*ي �يقيس�الصندوق�جميع بعد�ذلك�،

ف�_ا�إدارة�الصندوق�قد�اختارت�،�عند�اuع�,اف�اtو�ي�،�تعي-ن�استثمار�*ي�اtسهم�بالقيمة�العادلة��الحاuت�ال���تكون 

بشكل��uرجعة�فيه�من�خKل�إيرادات�شاملة�أخرى.�تتمثل�سياسة�الصندوق�*ي�تعي-ن�اuستثمارات�*ي�اtسهم�عSى�أ�_ا�

�يتم�اuحتف اظ�بتلك�اuستثمارات�tغراض�أخرى�غ-,�توليد�عوائد�بالقيمة�العادلة�من�خKل�الربح�أو�الخسارة�عندما

اuستثمار.�عند�استخدام�هذه�اuنتخابات�،�يتم�إدراج�مكاسب�وخسائر�القيمة�العادلة�*ي�خKل�الدخل�الشامل�اuخر�

ائر�انخفاض�و�uيتم�إعادة�تصنيفها�uحًقا�إ�ى�بيان�الربح�أو�الخسارة�،�بما�*ي�ذلك�عند�اuستبعاد.��uيتم�اGبKغ�عن�خس

�توزيعات�اtرباح�،� �القيمة�العادلة. �بشكل�منفصل�عن�التغ-,ات�اtخرى�*ي القيمة�(وعكس�خسائر�انخفاض�القيمة)

�أ�_ا�"إيرادات�اtرباح"�عندما�يتم� �تمثل�عائًدا�عSى�هذه�اuستثمارات�،�يستمر�اuع�,اف��_ا�*ي�بيان�الدخل�عSى عندما

 .إثبات�حق�الصندوق�*ي�تلقي�ا
دفوعات
 

  انخفاض�قيمة�ا�صول�ا�الية

معلومات�مستقبلية�للتعرف�عSى��٩تستخدم�متطلبات�انخفاض�القيمة�الجديدة�بموجب�ا
عيار�الدو�ي�للتقارير�ا
الية�

  .نموذج�خسارة�اuئتمان�ا
توقعة�-خسائر�اuئتمان�ا
توقعة�

 
ً
uى�قيام�الصندوق�أوSئتمانية�يعتمد�عuع�,اف�بالخسائر�اuمن�ذلك�،��لم�يعد�ا�

ً
uئتمانية.�بدuبتحديد�حدث�الخسارة�ا

يأخذ�الصندوق�*ي�اuعتبار�مجموعة�واسعة�من�ا
علومات�عند�تقييم�مخاطر�اuئتمان�وقياس�خسائر�اuئتمان�ا
توقعة�

�التحصيل�ا
ت �تؤثر�عSى �ال�� �والداعمة �والتنبؤات�ا
عقولة ،� �والظروف�الحالية ،� �ذلك�اtحداث�ا
اضية �*ي �بما وقع�،

 للتدفقات�النقدية�ا
ستقبلية�ل£داة.
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 السياسات�ا�حاسبية�الهامة�(تتمة)

  عند�تطبيق�هذا�النهج�التطلÉي�،�يتم�التمي-�³ب-ن:

اtدوات�ا
الية�ال���لم�تتدهور�بشكل�كب-,�*ي�جودة�اuئتمان�منذ�اuع�,اف�اtو�ي�أو�ال���تنطوي�عSى�مخاطر�ائتمانية�•

  ")�؛١منخفضة�("ا
رحلة�

��_ا�•  �مخاطر�اuئتمان�الخاصة �وال�� �منذ�اuع�,اف�اtو�ي �اuئتمان �تدهورت�بشكل�كب-,�*ي�جودة �ال�� اtدوات�ا
الية

  ")�؛�و٢ليست�منخفضة�("ا
رحلة�

"�اtصول�ا
الية�ال���لدÕ_ا�دليل�موضو�ي�عSى�انخفاض�القيمة�*ي�تاريخ�التقرير.�ومع�ذلك�،��uتندرج�٣تغطي�"ا
رحلة�• 

  ن�اtصول�ا
الية�للصندوق�*ي�هذه�الفئة.أي�م

شهًرا"�للفئة�اtو�ى�،�بينما�يتم�اuع�,اف�بـ�"خسائر�اuئتمان�ا
توقعة�مدى��١٢يتم�إثبات�"خسائر�اuئتمان�ا
توقعة�
دة�

  الحياة"�للفئة�الثانية�والثالثة.

�لخسائر� اuئتمان�عSى�مدى�العمر�ا
توقع�ل£داة�يتم�تحديد�قياس�خسائر�اuئتمان�ا
توقعة�من�خKل�تقدير�ا
رجح

 ا
الية.

  تصنيف�وقياس�ا�طلوبات�ا�الية

يتم�االع�,اف�باuل�³امات�عSى�أساس�اuستحقاق�للمبالغ�الواجب�دفعها�*ي�ا
ستقبل�مقابل�خدمات�مستلمة�،�سواء�تم�

.uوفر�أم�
  إصدار�فاتورة�من�ِقبل�ا

بالقيمة�العادلة�،�وعند�اuقتضاء�،�يتم�تعديلها�لتغطية�تكاليف�ا
عاملة�ما�لم�يقم�يتم�قياس�ا
طلوبات�ا
الية�مبدئًيا�

  الصندوق�بتحديد�ال�³ام�ما�ي�بالقيمة�العادلة�من�خKل�الربح�أو�الخسارة.

 بعد�ذلك�،�يتم�قياس�ا
طلوبات�ا
الية�بالتكلفة�ا
طفأة�باستخدام�طريقة�معدل�الفائدة�الفعSي.

  ةقياس�القيمة�العادل

القيمة�العادلة��ي�ا
بلغ�الذي�سيتم�استKمه�لبيع�أصل�أو�سداد�ال�³ام�*ي�معاملة�منظمة�ب-ن�ا
شارك-ن�*ي�السوق�*ي�

�*ي�ذلك� �يمكن�للصندوق�الوصول�إليه �*ي�السوق�اtك×,�فائدة�وال�� �*ي�حال�عدم�وجوده، تاريخ�القياس�ل£صل�أو،

  عدم�اtداء.�التاريخ.�وتعكس�القيمة�العادلة�لKل�³ام�مخاطر 

�إذا� "
ً
يقيس�الصندوق�القيمة�العادلة�ل£داة�باستخدام�السعر�ا
درج�*ي�سوق�نشط�لتلك�اtداة.�يعتV,�السوق�"نشطا

�أساس�مستمر�يقيس�الصندوق� تمت�معامKت�اtصل�أو�اuل�³ام�بتكرار�وحجم�كاف-ن�لتقديم�معلومات�التسع-,�عSى

  tن�هذا�السعر�يوفر��تقريب�معقول�لسعر�الخروج.اtدوات�ا
درجة�*ي�سوق�نشط�بسعر�السوق،�

  مقاصة

يتم�تعويض�ا
وجودات�وا
طلوبات�ا
الية�ويظهر�صا*ي�ا
بلغ�الوارد�*ي�بيان�ا
وجودات�وا
طلوبات�عندما�يكون�هناك�

 tأو�تحقيق�ا� �التسوية�عSى�أساس�صاٍف �*ي �وتكون�هناك�نية �ا
بالغ�ا
ع�,ف��_ا 
قابلة�
ً
صل�وتسوية�حق�ملزم�قانونا

�.
ً
  ا
طلوبات�معا

 حقوق�ا�لكية�العائدة�لحامGي�الوحدات

تشتمل�صا*ي�اtصول�ا
نسوبة�إ�ى�مالكي�الوحدات�عSى�وحدات�قابلة�لKس�,داد�وأرباح�م�,اكمة�ناتجة�عن�الصندوق.�

  يتم�تصنيف�الوحدات�القابلة�لKس�,داد�كحقوق�ملكية�كما�هو�موضح�أدناه

 ل}س�/دادالوحدات�القابلة� ) أ(

�لمستروالمكتتبة ات�الوحدايتم تسجيل  �لموجوابقيمة صافي دة �حدولكل دات �افي يوة م�ستKاتم ي�لذالتقييم م

  طلبات�اGكتتاب�واuس�,داد�فيه.
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 السياسات�ا�حاسبية�الهامة�(تتمة)

� �القابلة �كانت�الوحدات �إذا �ملكية �حقوق �كأداة �لKس�,داد �القابلة �وحداته �عSى�يصنف�الصندوق �تشتمل لKس�,داد

  جميع�ا
-³ات�التالية:

  دوق.لصنافي حالة تصفیة دوق�لصنموجودات�اصافي ن�بحصة تناسبیة ملحامل�الوحدات�یسمح  •

 اtداة�*ي�فئة�اtدوات�ال���تخضع�لجميع�فئات�اtدوات�اtخرى.توجد� •

 لها�سمات�متطابقة.�جميع�اtدوات�ا
الية�*ي�فئة�اtدوات�ال���تخضع�لجميع�فئات�اtدوات�اtخرى  •

أي�ال�³ام�تعاقدي�بتسليم�نقد�أو�أي�أصل�ما�ي�آخر�غ-,�حقوق�ا
الك�*ي�الحصص�التناسبية�الصك��uتتضمن� •

 لصا*ي�موجودات�الصندوق.

يستند�إجما�ي�التدفقات�النقدية�ا
توقعة�العائدة�ل£داة�عSى�مدى�عمر�اtداة�إ�ى�حد�كب-,�عSى�الربح�أو�الخسارة� •

صا*ي�ا
وجودات�ا
ع�,ف��_ا�أو�التغ-,�*ي�القيمة�العادلة�لصا*ي�ا
وجودات�ا
ع�,ف��_ا�وغ-,�ا
ع�,ف��_ا�أوالتغ-,�*ي�

 .الصكللصندوق�عSى�مدى�عمر�

ب�عSى�- أ١٦- ٣٢ينطبق�بتعريف�اtدوات�القابلة�للتسوية�ا
صنفة�كأدوات�حقوق�ملكية�بموجب�معيار�ا
حاسبة�الدو�ي�

�لذلك�،�يتم�تصنيفها�كأدوات�حقوق�ملكية.الوحدات�القابلة�لKس�,داد�
ً
  ا
شاركة�*ي�الصندوق�وتبعا

يقوم�الصندوق�باستمرار�بتقييم�تصنيف�الوحدات�القابلة�ل�س�,داد.�إذا�توقفت�الوحدات�عن�امتKك�أي�من�ا
-³ات�

�الفقرت-ن� �*ي �الدو�ي�١٦ج�و��١٦أو�استيفاء�جميع�الشروط�ا
نصوص�عل�_ا ،�سوف��٣٢رقم��د�من�ا
عيار�ا
حاس»�

الصندوق�بإعادة�تصنيفها�كمطلوبات�مالية�وقياسها�بالقيمة�العادلة�*ي�تاريخ�إعادة�التصنيف،�مع�أي�اختKفات�من�

�واس�,داد� �اuكتتاب �قياس �يتم �الوحدات. �مالكي �إ�ى �ا
نسوبة �ا
وجودات �صا*ي �*ي �ا
ثبتة �السابقة �الدف�,ية القيمة

 Kس�,داد�كمعامKت�حقوق�ملكية�دامت�الوحدات�كحقوق�ملكية.الوحدات�القابلة�ل  
  

 التداول�بالوحدات ) ب(

وحدات�الصندوق�متاحة�للشراء�فقط�*ي�ا
ملكة�العربية�السعودية�*ي�فروع�بنك�اGنماء�من�قبل�أشخاص�طبيعي-ن�أو�

لة دلعاالقیمة ودات�(اجولمابقسمة صافي قیمة م"�لتقییوم�افي "یدوق�لصنموجودات�اصافي قیمة د�یدتحم�. یتالشركات

�ا
طلوبات)�باGجمالي 
ً
  لصلة.وم�التقييم�ذي�القائمة في یدات�احولاGجمالي ا
وجودات�ناقصىا

  صا$ي�قيمة�حقوق�ا�لكية�للوحدة

يتم�إحتساب�صا*ي�قيمة�اtصول�لكل�وحدة�مدرجة�*ي�قائمة�ا
ركز�ا
ا�ي���عن�طريق�تقسيم�صا*ي�موجودات�الصندوق�

  .�ي��_اية�الف�,ةعSى�عدد�الوحدات�قيد�اGصدار�*
  

  ا�ع�/اف�با�يرادات
�أصول� �صا*ي �قسمة �طريق �عن �ا
ركز�ا
ا�ي �بيان �*ي �ع¦_ا �اGفصاح �تم �وحدة �لكل �اtصول �قيمة �حساب�صا*ي يتم

  الصناديق�عSى�عدد�الوحدات�ا
صدرة�*ي��_اية�الف�,ة.

  تحقق�اGيرادات

ا
طفأة�باستخدام�أساس�العائد�الفعSي�ويتم�تسجيلها�*ي�يتم�احتساب�إيرادات�العموuت�عSى�اtصول�ا
الية�بالتكلفة�

�القيمة� �إجما�ي �عSى �الفعSي �العمولة �معدل �تطبيق �من�خKل �احتساب�إيرادات�العمولة �يتم �أو�الخسارة. �الربح بيان

�بالنسبة�للمو  جودات�الدف�,ية�ل£صل�ا
ا�ي�باستثناء�اtصول�ا
الية�ال���تصبح�بعد�ذلك�منخفضة�القيمة�اuئتمانية.

ا
الية�ال���انخفضت�قيم`_ا�اuئتمانية�،�يتم�تطبيق�سعر�الفائدة�الفعSي�عSى�صا*ي�القيمة�الدف�,ية�ل£صل�ا
ا�ي�،�أي�

 بعد�خصم�مخصص�الخسارة.
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 السياسات�ا�حاسبية�الهامة�(تتمة)

 يتم	ا�ع%$اف	بإيرادات	ا�ستثمارات	�ي	عمليات	ا�رابحة	ع�ى	أساس	العائد	الفع�ي.

يتم	تحديد	ا9رباح	والخسائر	ا�حققة	من	ا9صول	ا�الية	ا�درجة	بالقيمة	العادلة	من	خ1ل	الربح	أو	الخسارة	ا�باعة	

يتم	إثبات	إيرادات	ا9رباح	عند	اKع1ن	عIJا	(أي	عندما	يكون	حق	الصندوق	�ي	تلقي	 .ا�رجح	التكلفةع�ى	أساس	متوسط	

  .ا9رباح)

  الزكاة�والضرائب

	$Oا�رفقةتعت	ا�الية	القوائم	ي�	مدرجة	$Rغ	يTو	الوحدات	حام�ي	ع�ى	اماتU%إل	الدخل	ضريبة	الزكاة.  

  أتعاب�ا%دارة�وا�صاريف�ا�خرى 

	 	ا�صاريف	ع�ى		الحفظ	وأتعابتشمل	مصاريف	الصندوق	أتعاب	اKدارة 	إثبات	هذه 	ويتم وجميع	ا�صاريف	ا9خرى.

	اKستحقاق 		أساس 	أتعاب 	وأحكام	وتستند 	شروط 	�ي
ً
	مسبقا 	أسعار	محددة 	ع�ى 	ا9خرى 	والحفظ	وا9تعاب اKدارة

  الصندوق.	السياسات	التفصيلية	Tي	كماي�ي:

  أتعاب	اKدارة	
	بمع  %)	من١:	٢٠١٧%	(١دل	سنوي	مقداره	يقوم	مدير	الصندوق	بتحميل	الصندوق	�ي	كل	يوم	تعامل	أتعاب	إدارة

 هذه	الرسوم	وا�ستحقة	�ي	كل	يوم	تقييم	يتم	احتسابصا�ي	قيمة	موجودات	الصندوق.	

  أتعاب	الحفظ

ل	مدير	الصندوق	بتحميل	الصندوق	أتعاب	حفظ	بمعدل	سنوي	قدره	 من	صا�ي	قيمة		�vwx	):	٢٠١٧%		(٠٫٠٣ُيحِمّ

	رسوم	الحفظ	بقيمة		.كل	يوم	تقييمIyاية	�ي	ا9صول	
ً
  .	ريال	سعودي	لكل	معاملة	٢٥يتحمل	الصندوق	أيضا

    أتعاب	أخرى 
	 	تكبدها 	يتم 	أخرى 	مصروفات 	أي 	الصندوق 	من 	مدير	الصندوق 	وأحكام	يس%$د 	لشروط 	وفًقا 	الصندوق 	عن نيابة

 الصندوق.

 النقد�وما�يعادله .٥
 ديسم٣١�34  

 م�٢٠١٨
٣١	$Oديسم 
 م٢٠١٧	

 يناير	١
 م٢٠١٧	

     
  ١٬٨٧٥٬٥٩١  ٨٠١٫٢٦١ ٢٥٢٬٢٠٧  أرصدة	لدى	البنك

  إيداعات	مرابحة	بتاريخ	استحقاق
 ١٧٬٠٦٩٬٠٠٠ ٨٬٣٠٠٬٠٠٠ ١٬٠١٤٬٠٠١    أص�ي	خ1ل	ث1ثة	أشهر	أو	أقل			

  ١٨٬٩٤٤٬٥٩١ ٩٬١٠١٬٢٦١ ١٬٢٦٦٬٢٠٨ 

	مدير	 	باسم 	يعادله 	وما 	بالنقد 	يحتفظ 	وسيط. 	استثمار	مع 	وحساب 	مح�ي 	بنك 	لدى 	با9رصدة 	ا�حتفاظ 	يتم (أ)

  الصندوق	نيابة	عن	الصندوق	دون	أي	قيود

  ب)	عمليات	ا�رابحة	مع	البنوك	ا�حلية	وا9جنبية	العاملة	�ي	ا�ملكة	العربية	السعودية .

 ا�وجودات�ا�الية�بالقيمة�العادلة�من�خBل�الربح�أوالخسارة .٦

 ديسم٣١�34  ايضاح  
  م�٢٠١٨

٣١	$Oديسم 
  م٢٠١٧	

 يناير	١
  م٢٠١٧	

  ٦٫٦٧٣٫٣٧٠  ٤٫٢٤٨٫٢٠٢  ١٬١٣٥٬٨٨٦  ١٢  ا�ستثمار	�ي	ا9وراق	ا�الية	ا�درجة

 - ١٫٦١٢٫٣٢٦ -  ١٢  ا�ستثمار	�ي	الصندوق	العام

    ٦٫٦٧٣٫٣٧٠  ٥٫٨٦٠٫٥٢٨  ١٬١٣٥٬٨٨٦  
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 استثمار�بالتكلفة�ا�طفأة .٧
 ديسم0/�٣١  

    م�٢٠١٨
٣١�,Vديسم 
    م�٢٠١٧

 يناير�١
  م�٢٠١٧

            

 ٢٬٩٤٤٬٧٣٧   �٢٬٨٧١٬٠٥٣   ٢٬٧١١٬٣٦٩  صكوك
 ٦٢٬٧٥٥   ١٩٬٣٧٤   ١٦٬٨٧٩  دخل�مستحق�عSى�ودائع�مرابحة�وصكوك

  ٣٬٠٠٧٬٤٩٢   ٢٬٨٩٠٬٤٢٧    ٢٬٧٢٧٬٦٤٨ 

 مصاريف�مستحقة�ومطلوبات�اخرى  .٨
 ديسم0/�٣١  

    م�٢٠١٨
٣١�,Vديسم 
    م�٢٠١٧

 يناير�١
  م�٢٠١٧

            

 -   -   ٢٠  أتعاب�حفظ�مستحقة
 ١٣٣٬٢٤٨   ١٥٩٬٠٤٨   ٢٢٨٬٦٤١  أتعاب�أخرى 

  ١٣٣٬٢٤٨   ١٥٩٬٠٤٨    ٢٢٨٬٦٦١ 

 

 ا�عام}ت�وا�رصدة�مع�ا�طراف�ذات�الصلة .٩
العKقة.�ا
عامKت�مع�اtطراف�ذات�العKقة�متوافقة�*ي�سياق�أنشطته�العادية�،�يتعامل�الصندوق�مع�الشركات�ذات�

�تشمل� �يتم�اعتماد�جميع�معامKت�اtطراف�ذات�العKقة�من�قبل�مجلس�الصندوق. مع�شروط�وأحكام�الصندوق.

  اtطراف�ذات�العKقة�مدير�الصندوق�،�مصرف�اGنماء�(الشركة�اtم�
دير�الصندوق).

  لدخل�الشامل�الرسوم�ال���يتقاضاها�مدير�الصندوق�خKل�السنة.تمثل�رسوم�اGدارة�الواردة�*ي�بيان�ا

فيما�يSي�ملخص�للمعامKت�الهامة�مع�اtطراف�ذات�العKقة�*ي�السياق�ا
عتاد�tعمال�الصندوق�ا
درجة�*ي�البيانات�

 ا
الية:

  
  طبيعة�ا�عاملة  طبيعة�الع}قة  الطرف�:

 ديسم0/�٣١
  م�٢٠١٨

  ٣١�,Vديسم 
  م�٢٠١٧

  ١٨٥٬٥١١    ١٠٠٬٧١٢  الرسوم�اuدارية  مدير�صندوق   اuنماء�لKستثمارشركة�
  ٧٬٤١٨    ٧٬٢٠٩  حساب�العمولة

 ٣٠٬٠٠٠   ٣٠٬٠٠٠ رسوم�الصندوق  عضو�ا
جلس  مجلس�إدارة�صندوق 

 اtرصدة�لدى�اtطراف�ذات�العKقة�ا
درجة�*ي�بيان�ا
ركز�ا
ا�ي��ي�كما�يSي

  الرصيد  طبيعة�الع}قة  :الطرف
 ديسم0/�٣١
 م�٢٠١٨

٣١�,Vديسم 
 م�٢٠١٧

 يناير�١
 م�٢٠١٧

  ١٬٨٧٥٬٥٩١  ٨٠١٬٢٦١  ٢٥٢٬٢٠٧  رصيد�البنك  الشركة�اtم�  بنك�اGنماء

  

 

 صا$ي�التغي]/ات�$ي�القيمة�العادلة�ل�صول�ا�الية�من�خ}ل�الربح�أو�الخسارة .١٠
 ديسم0/�٣١  

  م�٢٠١٨
  ٣١�,Vديسم 

  م�٢٠١٧
  ١٠١٬٦١٣    ٣٨٤٬٢١٩  أرباح�محققة�

  (٢٧٩٬٩٠٩)    (٦٢٬٧١٧)  خسارة�غ-,�محققة
  (١٧٨٬٢٩٦)    ٣٢١٬٥٠٢  
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  تقارير�القطاعات .١١
يحمل�الصندوق�محفظة�من�أدوات�حقوق�ا
لكية�للشركات�ا
درجة�*ي�السوق�ا
الية�السعودية.�يقوم�مدير�الصندوق�

�يتم �لم ،� �وبالتا�ي ،� �واحدة �كوحدة �ل£عمال �ويخصص�ا
وارد �بشكل�دوري �اtداء �تشغيل��بتقييم �قطاعات تحديد

�ا
عيار� �هو�مطلوب�*ي �كما �القطا�ي �يتم�اGفصاح�عن�اGبKغ �لم ،� �وبالتا�ي �التقارير�ا
الية. منفصلة�tغراض�إعداد

 "قطاعات�التشغيل".�٨الدو�ي�للتقارير�ا
الية�

 القيمة�العادلة�ل�دوات�ا�الية .١٢

�وتتكون�موجودات�ومطلوبات�الصندوق�ا
الية�من�تتشكل�اtدوات�ا
الية�من�ا
وجودات�ا
الية�وا
طلوبات� ا
الية.

�ا
طفأة� �واستثمار�بالتكلفة �أو�الخسارة �الربح �خKل �من �العادلة �بالقيمة �مالية �وموجودات �البنوك �لدى اtرصدة

  توزيعات�ارباح�مدينة�ومصاريف�مستحقة�واس�,دادات�دائنة.

جودات�أو�سداد�مطلوبات�ب-ن�أطراف�ذوي�دراية�ولدÕ_م�الرغبة�القيمة�العادلة��ي�القيمة�ال���يتم�بموجá_ا�تبادل�مو 

  *ي�معاملة�قائمة�عSى�التنافس�الحر.�

يتم�تجميع�ا
وجودات�وا
طلوبات�ا
قاسة�بالقيمة�العادلة�*ي�قائمة�ا
ركز�ا
ا�ي���*ي�ثKثة�مستويات�من�التسلسKت�

�ويتم�تحديد�هذه�ا
جموعات�عSى�أس �العادلة. �*ي�الهرمية�للقيمة اس�أدنى�مستوى�من�ا
دخKت�الهامة�ا
ستخدمة

  قياس�القيمة�العادلة.�كما�يSي:��

 ا
ستوى�اtول:�اtسعار�ا
درجة�(غ-,�ا
عدلة)�*ي�أسواق�نشطة�
وجودات�ومطلوبات�مماثلة. •

للموجودات��ا
ستوى�الثاني:�ا
دخKت�عدا�عن�اtسعار�ا
درجة�ا
تضمنة�*ي�ا
ستوى�اtول�وال���يمكن�مKحظ`_ا •

 أو�ا
طلوبات.�إما�بشكل�مباشر�(مثل�اtسعار)�أو�بشكل�غ-,�مباشر�(مشتقة�من�اtسعار).

�يمكن�مKحظ`_ا� • �ال�� �بيانات�السوق �عSى ��uتستند �ا
دخKت�للموجودات�أو�ا
طلوبات�ال�� �الثالث: ا
ستوى

  (مدخKت��uتخضع�للمKحظة).

ن�ضمم�تصنيفها�بالتالي یت،�وةطلنشواق�اtساجة في درلموق�السر�اسعاأ�علیتستند�قيم`_ا�لتي تشتمل�اuستثمارات�ا

�المستا �tوى ،� �علی ول �احقأدوات �ا
لكية �السعر�ا
عروض�لهذه�ة. طلنشاجة درلموق �بتعديل �الصندوق �يقوم u

  اtدوات.
 

  لم�تكن�هناك�تحويKت�ب-ن�ا
ستويات�خKل�العام.

للقيمة�العادلة�،�أصول�الصندوق�وخصومه�(حسب�الفئة)�ا
قاسة�يحلل�الجدول�التا�ي�،�ضمن�التسلسل�الهرمي�

 .٢٠١٧يناير��١و��٢٠١٧ديسمV,��٣١و��٢٠١٨ديسمV,��٣١بالقيمة�العادلة�*ي�

�الربح� �من�خ}ل �ا�حتفظ��&ا ا�وجودات�ا�الية
  والخسارة

  ٣ا�ستوى�  ٢ا�ستوى�  ١ا�ستوى�

  -   -   ١٬١٣٥٬٨٨٦  ٢٠١٨ديسم0/��٣١
٣١��,V١٬٦١٢٬٣٢٦ ٤٬٢٤٨٬٢٠٢  ٢٠١٧دبسم   -  
  -   -  ٦٬٦٧٣٬٣٧٠  ٢٠١٧يناير��١
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 (تتمة) القيمة�العادلة�ل�دوات�ا�الية

  تصنيف�ا�دوات�ا�الية

 ديسم0/�٣١    

  م�٢٠١٨

٣١�,Vديسم 

  م�٢٠١٧

 يناير�١

  �م�٢٠١٧
          

      ا�جودات�ا�الية�بالتكلفة�ا�طفأة

 ١٨٬٩٤٤٬٥٩١ ٩٬١٠١٬٢٦١ ١٬٢٦٦٬٢٠٨    نقد�ومايعادله

 ٣٬٠٠٧٬٤٩٢ ٢٬٨٩٠٬٤٢٧ ٢٬٧٢٧٬٦٤٨    استثمار�بالتكلفة�ا
طفأة

 - ٣٬٦٩٨ -    ستحقةتوزيعات�أرباح�م
 

  ا�وجودات�ا�الية�بالقيمة�العادلة�

  من�خ}ل�ا�رباح�والخسائر���

  

      

 tدرجةاستثمارات�*ي�ا
  ٦٬٦٧٣٬٣٧٠  ٤٬٢٤٨٬٢٠٢  ١٬١٣٥٬٨٨٦    وراق�ا
الية�ا

 - ١٬٦١٢٬٢٣٦ -    استثمارات�*ي�صناديق�مش�,كة

 

 إدارة�ا�خاطر .١٣

تتمثل�أهداف�اGستثمار�الرئيسية�للصندوق�*ي�توف-,�إيرادات�للمستثمرين�و*ي�نمو�رأس�ا
ال�عSى�ا
دى�ا
توسط�

 والطويل�من�خKل�اGستحواذ�عSى�استثمارات�*ي�أسهم�وأدوات�أخرى.
 

� �ا
خاطر�ا
الية: �من �متنوعة 
جموعة� �تعرضها �الصندوق �أنشطة �ومخاطر�إن �ومخاطر�السيولة مخاطر�اuئتمان

 السوق.
  

�يشرف�مجلس�الصندوق�عSى�مدير�الصندوق�،�وهو� مدير�الصندوق�مسؤول�عن�تحديد�ا
خاطر�والسيطرة�عل�_ا.

 ا
سؤول�ال¦_ائي�عن�اGدارة�الشاملة�للصندوق.

  

قبل�مجلس�إدارة�الصندوق.�لدى�يتم�مراقبة�مخاطر�والتحكم��_ا�*ي�ا
قام�اtول�عSى�أساس�الحدود�ا
وضوعة�من�

الصندوق�وثيقة�الشروط�واtحكام�ال���تحدد�اس�,اتيجيات�أعماله�العامة،�وتعرضه�للمخاطر�وإدارة�ا
خاطر�العامة�

 وهو�ملزم�باتخاذ�إجراءات�Gعادة�التوازن�للمحفظة�بما�يتما�ß©�مع�إرشادات�اuستثمار.

  

�م �لقياس�وإدارة �أساليب�مختلفة �الصندوق �شرح�هذه�يستخدم �يSي �فيما �يتعرض�لها؛ �ا
خاطر�ال�� ختلف�أنواع

  .أدناه�اtساليب

  مخاطر�اJئتمان  

  مخاطر�اuئتمان��ي�مخاطر�عجز�أحد�أطراف�اtداة�ا
الية�من�تسوية�إل�³امه�والتسبب�بخسارة�مالية�للطرف�اÅخر.�

�واuستثمارات �البنكية �أرصدته �النقد �عSى 
خاطر�اuئتمان� �اuرباح��يتعرض�الصندوق �توزيعات �ا
طفأة بالتكلفة

ا
دينة.��يسÉى�مدير�الصندوق�ا�ى�الحد�من�مخاطر�اuئتمان�من�خKل�مراقبة�التعرض�للمخاطر�اuئتمانية.��uيوجد�

�التعرضات� �مراقبة �خKل �من �ف�_ا �والتحكم �مخاطر�اuئتمان �إدارة �تتم �للتصنيف. �رسمية �آلية �الصندوق لدى


عامKت�مع�أطراف�محددة�واGستمرار�*ي�تقييم�الجدارة�اuئتمانية�ل£طراف�اuخرى.�تتم�إدارة�اuئتمانية�والحد�من�ا

  مخاطر�اuئتمان�بشكل�عام�عSى�أساس�التصنيف�اuئتماني�الخارåي�للطرف�اtخر.
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 (تتمة)إدارة�ا�خاطر

  ا�ي.يوضح�الجدول�أدناه�الحد�اtق�æ©�للتعرض�
خاطر�اuئتمان�
كونات�قائمة�ا
ركز�ا

 ديسم0/�٣١  
  م�٢٠١٨

٣١�,Vديسم 
  م�٢٠١٧

 يناير�١
  م�٢٠١٧

        
 ١٨٬٩٤٤٬٥٩١   ٩٬١٠١٬٢٦١   ١٬٢٦٦٬٢٠٨  نقد�ومايعادله

 ٣٬٠٠٧٬٤٩٢   ٢٬٨٩٠٬٤٢٧   ٢٬٧٢٧٬٦٤٨  استثمار�بالتكلفة�ا
طفأة

 -   ٣٬٦٩٨    -  مستحقةتوزيعات�أرباح�
  ٢١٬٩٥٢٬٠٨٢   ١١٬٩٩٥٬٣٨٦   ٣٬٩٩٣٬٨٥٦ 

�يتعلق�بأرباح�اtسهم�يتم�اuحتفاظ� �فيما �تصنيف�ائتماني�جيد�للبنوك. �وجود �الصندوق�مع �*ي �يعادله بالنقد�وما

 ا
دينة�،��uيتعرض�الصندوق�
خاطر�ائتمانية�كب-,ة.

يقيس�الصندوق�مخاطر�اuئتمان�والخسائر�اuئتمانية�ا
توقعة�باستخدام�احتمالية�التخلف�عن�السداد�والتعرض�

�*ي�تحديد�أي�عند�التخلف�عن�السد �وا
علومات�التطلعية �*ي�اuعتبار�التحليل�التاريçي �تأخذ�اGدارة اد�والخسارة.

  خسائر�ائتمانية�متوقعة.

يناير��١كما�*ي��نموذج�الخسائر�الئتمانية�ا
توقعةتم�النظر�*ي�جميع�اtصول�ا
الية�ا
حتفظ��_ا�بالتكلفة�ا
طفأة�*ي�

عSى�هذه�اtصول�غ-,�مهم�tن�الصندوق�تمانية�نموذج�الخسائر�اuئان�تأث-,�.�ومع�ذلك�،�ك٢٠١٨ديسمV,��٣١و��٢٠١٨

 �uيتعرض�
خاطر�ائتمانية�كب-,ة�و�uيوجد�تاريخ�للتقص-,�*ي�اس�,داد�هذه�اtرصدة

 مخاطر�السيولة

با
طلوبات�ا
الية.�مخاطر�السيولة��ي�مخاطر�مواجهة�الصندوق�لصعوبة�*ي�جمع�اtموال�للوفاء�بال�³اماته�ا
رتبطة�

  لة.دلعااقیمته ن�مب�یربمبلغ قوعة رمالیة بسودات�جوعلی بیع مدرة�لقدم�اعن�لة عولسیطر�اتنتج مخاد�ق

تنص�شروط�وأحكام�الصندوق�عSى�أن�يتم�اuش�,اك�واGس�,داد�للوحدات�خKل�نفس�اuسبوع،�وبالتا�ي،�يتعرض�

�ا �يقوم�مدير�الصندوق�بمراقبة�متطلبات�الصندوق�
خاطر�السيولة�بشأن�اس�,دادات�حامSي �أي�وقت. لوحدات�*ي

  السيولة�بانتظام�لضمان�وجود�أموال�كافية�للوفاء�بأي�ال�³امات�عند�نشوp_ا.
  مخاطر�السوق 

 

 مخاطر�سعر�العمولة

ا
ستقبلية�تنشأ�مخاطر�سعر�العمولة�من�إحتمالية�تأث-,�التغ-,ات�*ي�أسعار�العموuت�الخاصة�بالسوق�عSى�الربحية�

  أو�القيمة�العادلة�ل£دوات�ا
الية.

 ا
ركز�ا
ا�ي�،�لم�يتعرض�الصندوق�
خاطر�كب-,ة�*ي�أسعار�العموuت.�قائمةاعتباًرا�من�تاريخ�

 مخاطر�العملة

  مخاطر�صرف�العمKت��ي�مخاطر�تذبذب�القيمة�tداة�مالية�بسبب�التغ-,ات�*ي�أسعار�صرف�العمKت�اtجنبية.

�الوظ �بعملته�العملة �مقومة �للصندوق �ا
الية �والخصوم �اtصول �tن �نظًرا �السعودي. �الريال ��ي �للصندوق يفية

 الوظيفية�،�فإن�الصندوق��uيخضع�
خاطر�العمKت.

 مخاطر�اtسعار

�للتغ-,ات�*ي�أسعار�السوق�بسبب�عوامل� �مخاطر�تذبذب�قيمة�اtدوات�ا
الية�للصندوق�نتيجة مخاطر�اtسعار��ي

 ركة�أسعار�العمKت�اtجنبية�والعموuت.أخرى�غ-,�ح
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  (تتمة)إدارة�ا�خاطر

تنشأ�مخاطر�اtسعار�بشكل�أسا���èمن�عدم�التأكد�بشأن�اtسعار�ا
ستقبلية�ل£دوات�ا
الية�ال���يمتلكها�الصندوق.�

� يدير�الصندوق�يراقب�مدير�الصندوق�بشكل�دقيق�حركة�أسعار�أدواته�ا
الية�ا
درجة�*ي�سوق�اtسهم�السعودية.

  ا
خاطر�من�خKل�تنويع�محفظته�اuستثمارية�عن�طريق�اuستثمار�*ي�مختلف�القطاعات�الصناعية.

 :اtسهم�*ي�الصندوق�عSى�النحو�التا�ياستثمارات�*ي��ةتركز�الصناع
 

  �٢٠١٧يناير��١    �٢٠١٧ديسمV,��٣١    ٢٠١٨ديسم٣١��/0 القطاع�الصنا�ي

  ريال�سعودي  ٪�    سعوديريال�    ٪�    ريال�سعودي   ٪�  

 ١٬٦١٦٬٦٥٧   ٢٤   ١٬٠٤٩٬٠٩٦   ٢٥   ٣١٧٬٨٨٢   ٢٨  البنوك

 ٣٢٠٬٢٨٧   ٥   ١٦٦٬٠٠٤   ٤   ٤٤٬٧٨٩  , ٤  الطاقة

 -   ٠   -   -   ٤٤٬٩٢٨   ٤  تجزئة�اtغذية

 -   ٠   ١٢٨٬١٠١   ٣   ٩٧٬٦٤١   ٩  التأم-ن

 ١٬٧٥٩٬٩٢٦   ٢٦   ١٬٦٠٥٬٩٢٣   ٣٨   ٤٨٨٬٩٨٥   ٤٣  ا
واد�اtساسية

 -   -   -   -   ٣٦٬٦٣١   ٣  تجزئة�السلع�الكمالية

 ٥٤٠٬١٣٦   ٨   ١١٠٬٩٩٥   ٣   ١٠٥٬٠٣٠   ٩  اuتصاuت

 ٣٩٩٬١٥١   ٦   ٣٤٨٬٥٨٧   ٨   -   -  انتاج�اtغذية

 ٨٥٨٬٣٨٧   ١٣   ٣٠٧٬٩٧٨   ٧   -   -  الرعاية�الصحية�

 -   -   ١١٤٬٤٣٦   ٣   -   -  اuدوية

 ٤٤٦٬٩٤٥   ٧   ٢٧٣٬١٤٧   ٦   -   -  إدارة�وتطوير�العقارات

 -   -   ١٤٣٬٩٣٥   ٣   -   -  ا
رافق�العامة

 ٢٣٨٬٤٦٠   ٤   -   -   -   -  الخدمات�اuس`_Kكية

 ٤٩٣٬٤٢١   ٧   -   -   -   -  النقل

  ٦٬٦٧٣٬٣٧٠    ١٠٠٫٠    ٤٬٢٤٨٬٢٠٢   ١٠٠   ١٬١٣٥٬٨٨٦   ١٠٠ 

٪�*ي�قيمة�استثمارات�اtسهم�ا
حتفظ��_ا�*ي�تاريخ�التقرير�،�فإن�جميع�ا
تغ-,ات�اtخرى�١٠إن�تأث-,�الزيادة�بنسبة�

الثابتة�،�قد�أدت�إ�ى�زيادة�*ي�صا*ي�الربح�عSى�اtصول�ا
الية�بالقيمة�العادلة�من�خKل�الربح�أو�الخسارة�وصا*ي�

�٢٠١٧ريال�سعودي�(�١١٣،٥٨٨اtصول� �إن�انخفاض�القيمة�بنسبة��٤٢٤،٨٢٠: ٪�من�شأنه�،�١٠ريال�سعودي).

عSى�نفس�اtساس�،�أن�يقلل�صا*ي�الربح�من�اtصول�ا
الية�بالقيمة�العادلة�من�خKل�الربح�أو�الخسارة�وصا*ي�

  اtصول�بنفس�ا
قدار.

 إدارة�رأس�ا�ال .١٤
�يمكن�أن�يتغ-,�صا*ي�اtصول�يمثل�رأس�مال�الصندوق�صا*ي�اtصول�ا
نسوبة�لحامSي�الوحدات� القابلة�لKس�,داد.

بقيمة�اtسهم�ا
نسوبة�إ�ى�حامSي�الوحدات�القابلة�لKس�,داد�بشكل�كب-,�*ي�كل�يوم�تقييم�،�حيث�يخضع�الصندوق�

لKش�,اكات�واuس�,داد�وفًقا�لتقدير�مالكي�الوحدات�*ي�كل�يوم�تقييم�،�وكذلك�التغي-,ات�الناتجة�عن�أداء�الصندوق.�

يتمثل�هدف�الصندوق�عند�إدارة�رأس�ا
ال�*ي�حماية�قدرة�الصندوق�عSى�اuستمرار�كمنشأة�مستمرة�من�أجل�توف-,�

�لدعم� �قوية �رأسمالية �قاعدة �اÅخرين�والحفاظ�عSى �وتوف-,�فوائد�tصحاب�ا
صلحة عوائد�tصحاب�الوحدات�،

 تطوير�اtنشطة�اuستثمارية�للصندوق.
  وا
دير�بمراقبة�رأس�ا
ال�عSى�أساس�قيمة�صا*ي�اtصول�العائدة�إ�ى�مالكي�الوحدات.�يقوم�مجلس�إدارة�الصندوق �
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 تسوية�قيمة�الوحدة .١٥
 

� .u� �التعميم �ا
الية �السوق �هيئة �لـ ��١/٦/١٨٧٢/١٧وفقا �*ي ��١٣مؤرخة �الثاني �(ا
وافق��١٤٣٩ربيع ديسمV,��٣١هـ

�(ا
وافق��١٤٣٩ربيع�الثاني��١٠)�،�قرر�مجلس�إدارة�السوق�*ي�٢٠١٧ )�تقييد�تسجيل�خسائر�٢٠١٧ديسمV,��٢٨هـ

فقط�لغرض�البيانات�ا
الية�لصندوق��٩اuئتمان�ا
توقعة�ا
حسوبة�وفًقا�
عيار�إعداد�التقارير�ا
الية�الدولية�رقم�

  اuستثمار.

يناير��١كما�*ي�ا
توقعة�نموذج�الخسائر�اuئتمانية�تم�النظر�*ي�جميع�اtصول�ا
الية�ا
حتفظ��_ا�بالتكلفة�ا
طفأة�*ي�

عSى�هذه�اtصول�غ-,�مهم.�وفًقا�نموذج�الخسائر�اuئتمانية�ا
توقعة�.�ومع�ذلك�،�كان�تأث-,�٢٠١٨ديسمV,��٣١و��٢٠١٨

،�وبالتا�ي�فإن�التوفيق�ب-ن�نموذج�الخسائر�اuئتمانية�ا
توقعة�لذلك�،��uتحتوي�هذه�البيانات�ا
الية�عSى�أي�تعديل�


�ا �غ-,�سعر�الوحدة �الوحدة �لغرض�معامKت �ا
حسوب �وسعر�الوحدة �ا
طبق �Gطار�التقارير�ا
الية �وفًقا حسوب

 مطلوب.
�  

 يوم�التقييم�ا�خ]/ .١٦
 ).٢٠١٧ديسمV,��٣١(�٢٠١٨ديسمV,��٣١آخر�يوم�تقييم�لغرض�إعداد�هذه�البيانات�ا
الية�هو�

 إعتماد�ا�عاي]/�الدولية��عداد�التقارير�ا�الية��ول�مرة .١٧
� �ا
Kحظة �*ي �هو�موضح �Gعداد��٣٫١كما �ا
عاي-,�الدولية �بموجب �مرة �tول �البيانات�ا
الية �هذه �الصندوق �أعد ،

�٢٠١٧ديسمV,��٣١،�إ�ى�جانب�ا
علومات�ا
قارنة�للسنة�ا
ن`_ية�*ي��٢٠١٨ديسمV,��٣١التقارير�ا
الية�للسنة�ا
ن`_ية�*ي�

�أجراها�الصندوق�*ي�إعادة�بيان�البيانات�السابقة�.�تشرح�هذه�ا
ذكرة�الرئيس٢٠١٧يناير��١و*ي� ية�التعديKت�ال��

وال���تم�إعدادها�وفًقا�
تطلبات��مبادئ�ا
حاسبة�ا
قبولة�قبو٢٠١٧��uديسمV,��٣١و��٢٠١٧يناير��١للمراكز�ا
الية�*ي�

 .عاما�

ييم�لتحديد�نموذج�العمل�الذي�يحتفظ�كجزء�من�عملية�نقل�ا
عاي-,�الدولية�Gعداد�التقارير�ا
الية�،�تم�إجراء�تق�

بموجبه�أصل�ما�ي�،�عSى�أساس�الحقائق�والظروف�السائدة�*ي�تاريخ�اuنتقال�إ�ى�معيار�إعداد�التقارير�ا
الية�الدولية�

 ٢٠١٧يناير��١،�أي�

  اJستثناءات�ا�لزامية�ال��Uاعتمدها�الصندوق �

�٢٠١٧ديسمV,��٣١م�و�٢٠١٧يناير��١التقديرات�*ي��-التقديرات
ً
م�تتوافق�مع�التقديرات�الخاصة�بنفس�التواريخ�وفقا

�للمعاي-,�
ً
.�التقديرات�ا
ستخدمة�من�قبل�الصندوق�لتقديم�هذه�ا
بالغ�وفقا

ً
�عاما

ً
uقبولة�قبو
للمبادئ�ا
حاسبية�ا

قارير�ا
الية�كما�*ي�م،�وتاريخ�التحول�إ�ى�ا
عاي-,�الدولية�للت٢٠١٧يناير��١الدولية�للتقارير�ا
الية�تعكس�الظروف�*ي�

٣١��,Vم٢٠١٧ديسم�.  

  اJستثناءات�اJختيارية�ال��Uاعتمدها�الصندوق 

  لم�يستخدم�الصندوق�أي�استثناءات�اختيارية�للتطبيق�بأثر�رجÉي�للمعاي-,�الدولية�للتقارير�ا
الية

   



  صندوق ا�نماء المتحفظ متعدد ا�صول

������� �	�
��� �
 ������  

������ ��	
�  � �������� ��	�� ����  

(��� ��� ����   �! ���"#	�� $%�����& '��(�� )�*)  
 

-٢٤ -  

 

 (تتمة)إعتماد�ا�عاي]/�الدولية��عداد�التقارير�ا�الية��ول�مرة

  تسوية�قائمة�ا�ركز�ا�ا^ي�
�بموجب�مبادئ�ا
حاسبة� �القياس�السابقة �فئة �من ،� �ا
الية �ل£صول �الدف�,ية �القيم �بتسوية �التا�ي �الجدول يقوم

 ا
قبولة�عموًما�السابقة�إ�ى�فئات�القياس�الجديدة�عند�اuنتقال�إ�ى�معاي-,�التقارير�ا
الية�الدولية.

  ٢٠١٧ديسم٣١��/0كما�$ي�  
ا�عاي]/�ا�رصدة�حسب�  

 السعودية
التحول�للمعاير��تأث]/ 

 الدولية
ا�عاي]/�ا�رصدة�حسب�
 الدولية

  -  (٤٬٢٤٨٬٢٠٢)  ٤٬٢٤٨٬٢٠٢  اuستثمارات�التجارية
 -  (١٬٦١٢٬٣٢٦) ١٬٦١٢٬٣٢٦  اuستثمارات�*ي�صناديق�اuستثمار�ا
ش�,ك
موجودات�مالية�بالقيمة�العادلة�من�خKل�

 ٥٬٨٦٠٬٥٢٨  ٥٬٨٦٠٬٥٢٨ -  الربح�أو�الخسارة
 -  (٢٬٨٧١٬٠٥٣) ٢٬٨٧١٬٠٥٣  استثمارات�محتفظ��_ا�لتاريخ�اuستحقاق

  -  (١٩٬٣٧٤)  ١٩٬٣٧٤  دخل�مستحق
  ٢٬٨٩٠٬٤٢٧  ٢٬٨٩٠٬٤٢٧  -  اuستثمار�بالتكلفة�ا
طفأة

  -  (٨٬٣٠٠٬٠٠٠)  ٨٬٣٠٠٬٠٠  مرابحة�ا
كان
  ٩٬١٠١٬٢٦١  ٨٬٣٠٠٬٠٠٠  ٨٠١٬٢٦١  النقد�وما�يعادله

  ٣٬٦٩٨  -  ٣٬٦٩٨  أرباحتوزيعات�
  ١٧٬٨٥٥٬٩١٤ -  ١٧٬٨٥٥٬٩١٤  اuجما�ي

 

  ٢٠١٧يناير��١كما�$ي�  
ا�عاي]/�ا�رصدة�حسب�  

 السعودية
التحول�للمعاير��تأث]/ 

 الدولية
ا�عاي]/�ا�رصدة�حسب�
 الدولية

  -  (٦٬٦٧٣٬٣٧٠)  ٦٬٦٧٣٬٣٧٠  اuستثمارات�التجارية
موجودات�مالية�بالقيمة�العادلة�من�خKل�

  ٦٬٦٧٣٬٣٧٠  ٦٬٦٧٣٬٣٧٠  -  الربح�أو�الخسارة
 -  (٢٬٩٤٤٬٧٣٧) ٢٬٩٤٤٬٧٣٧  استثمارات�محتفظ��_ا�لتاريخ�اuستحقاق

 -  (٦٢٬٧٥٥) ٦٢٬٧٥٥  دخل�مستحق
 ٣٬٠٠٧٬٤٩٢  ٣٬٠٠٧٬٤٩٢ -  اuستثمار�بالتكلفة�ا
طفأة

 -  (١٧٬٠٦٩٬٠٠٠) ١٧٬٠٦٩٬٠٠٠  مرابحة�ا
كان
 ١٨٬٩٤٤٬٥٩١  ١٧٬٠٦٩٬٠٠٠ ١٬٨٧٥٬٥٩١  النقد�وما�يعادله

  ٢٨٬٦٢٥٬٤٥٣  -  ٢٨٬٦٢٥٬٤٥٣  اuجما�ي
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 (تتمة)إعتماد�ا�عاي]/�الدولية��عداد�التقارير�ا�الية��ول�مرة

قائمة�الدخل�الشامل�تسوية   ٢٠١٧ديسم٣١��/0للسنة�ا�ن'&ية�   
ا�عاي]/�ا�رصدة�حسب�  

  أعاده�القياس اعاده�التصنيف السعودية
ا�عاي]/�ا�رصدة�حسب�
 الدولية

�محققة�من�استثمارات�دخل
  - -  (٩٤٬١٩٥)  ٩٤٬١٩٥  التجارية

خسائر�غ-,�محققة�من�استثمارات�
  - ٢٩٢٬٢٣٥ (٢٩٢٬٢٣٥)  متداولة
استثمار�*ي�غ-,�محققة��دخل

  - (١٢٬٣٢٦) ١٢٬٣٢٦  صناديق�مش�,كة

وجودات�مالية�صا*ي�تغ-,ات�ا

بالقيمة�العادلة�من�خKل�الربح�أو�
      الخسارة
 ١٠١٫٦١٣ ٧٬٤١٨  ٩٤٬١٩٥ -  محققة�دخل - 
 (٢٧٩٬٩٠٩) - (٢٧٩٬٩٠٩) -  خسائر�غ-,�محققة - 
 -   (١٨٥٬٧١٤) - ١٧٨٫٢٩٦( ٧٬٤١٨( 

  (٧٬٤١٨)  (٧٬٤١٨)  -  -  مصاريف�سمسرة
  (١٨٥٬٧١٤) -  -  (١٨٥٬٧١٤)  اuجما�ي

 معاي]/�جديدة�صادرة�لك &ا�لم�تدخل�ح]��التنفيذ�بعد .١٨

�١والتعديKت�عSى�ا
عاي-,�ال���ستدخل�ح-�³التنفيذ�للف�,ات�السنوية�ال���تبدأ�*ي�أو�بعد�فيما�يSي�ا
عاي-,�الجديدة�

�*ي�إعداد�هذه�القوائم�ا
الية٢٠١٩يناير�
ً
  .�م��مع�السماح�بالتطبيق�ا
بكر.�ومع�ذلك.�لم�يعتمدها�الصندوق�مبكرا

  

 عقود�ا�يجار�١٦ا�عيار�الدو^ي��عداد�التقارير�ا�الية�رقم� )أ 

ا
عيار�نموذج�محاس»��لورقة�عقد�إيجار�منفردة�شاملة�للمستأجرين.�ويع�,ف�ا
ستأجر�بأصل�حق�اGستخدام�يقدم�

إختيارية�لعقود�.�هناك�إعفاءات�الذي�يمثل�حقه�*ي�اtصل�اtسا���èوإل�³ام�عقد�اGيجار�يمثل�إل�³امه�بدفع�اGيجار

�وتب �اGيجار�ا
نخفضة�القيمة. �اtجل�وعقود �اGيجار�قص-,ة ؤِجر�مماثلة�للمعيار�الحا�ي
ُ

�ا أي�يستمر��-قى�محاسبة

  ا
ؤجرين�بتصنيف�عقود�اGيجار�كعفود�إيجار�تمويلية�أو�تشغيلية.

  

  أكمل�الصندوق�تقييًما�أولًيا�للتأث-,�ا
حتمل�عSى�بياناته�ا
الية�ويتوقع�أن�يكون�أي�تعديل�غ-,�جوهري.
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 (تتمة)التنفيذ�بعدمعاي]/�جديدة�صادرة�لك &ا�لم�تدخل�ح]��

  التعدي}ت�ا�خرى  ب)

�ا
الية� �البيانات �تأث-,�كب-,�عSى �م¦_ا �tي �يكون �أن �و�uيتوقع �بعد �فعالة �ا
عاي-,�ليست �عSى �التالية التعديKت

  للصندوق:

  تاريخ�السريان  تعدي}ت�متعلقة�با�واضيع�التالية
  م٢٠٢١يناير��١ عقود�التأم-ن�١٧ا
عيار�الدو�ي�للتقرير�ا
ا�ي�
  م٢٠٢٠يناير��١  تتعلق�بالحصة�ا
حتفظ��_ا�سابقا�*ي�العملية�ا
ش�,كة�- تجميع�اtعمال�٣ا
عيار�الدو�ي�للتقرير�ا
ا�ي

تتعلق�بخصائص�الدفع�ا
سبق�مع�التعويض��–اtدوات�ا
الية��٩تعديKت�عSى�ا
عيار�الدو�ي�للتقرير�ا
ا�ي�
  السل»�

  م٢٠١٩يناير�١

� �عSى �تحسينات ��١١ا
عيار�الدو�ي �ا
ش�,كة �العملية��–ال�,تيبات �*ي �سابقا ��_ا �ا
حتفظ �بالحصة تتعلق
 ا
ش�,كة

  م٢٠١٩يناير�١

  م٢٠٢٠يناير��١  معيار�ا
حاسبة�الدو�ي�عرض�القوائم�ا
الية�واuيضاحات�وتوضيح�بعض�ا
فاهيم
  م٢٠٢٠يناير��١  
حاسبية�واtخطاءمعيارا
حاسبة�الدو�ي�السياسات�ا
حاسبية�والتغ-,ات�*ي�التقديرات�ا

توضيح�ضريبة�الدخل�لتوزيعات�اtرباح�ويتم�اuع�,اف��_ا�*ي�الربح��- ضريبة�الدخل�١٢معيار�ا
حاسبة�الدو�ي
  أو�الخسارة�

  م٢٠١٩يناير�١

  م٢٠١٩يناير�١  تتعلق�بتعديKت�الخطة�،�تقليصها�أو�تسوي`_ا�–مزايا�العامل-ن��١٩معيار�ا
حاسبة�الدو�ي�
  م٢٠١٩يناير�١  تتعلق�بتكلفة�اuق�,اض�ا
ؤهلة�للرسملة�–تكلفة�اuق�,اض��٢٣معيار�ا
حاسبة�الدو�ي�
تتعلق�بنسب�اuستثمار��–اuستثمارات�*ي�ا
نشات�الزميلة�وا
شروعات�ا
ش�,كة��٢٨معيار�ا
حاسبة�الدو�ي�

  طويلة�اtجل�*ي�الشركات�الزميلة�وا
شروعات�ا
ش�,كة
  م٢٠١٩يناير�١

  م٢٠١٩يناير�١  عدم�التيقن�بشأن�معامKت�ضريبة�الدخل�٢٣التفسي-,�الدو�ي�

  

 اعتماد�القوائم�ا�الية� .١٩

  م).٢٠١٩ابريل��١:�(ا
وافق هـ�١٤٤٠رحب��٢٥اعتمد�مجلس�اGدارة�القوائم�ا
الية�بتاريخ�

  




