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  السعودي بال� للسيولة ا	نماء صندوق 
  اIنماء�لFستثمارا�دار�من�قبل�شركة�

  قائمة�ا"ركز�ا"اcي

  ٢٠١٨ديسمT.��٣١للسنة�ا�ن]Zية�

  (يتم�تقريب�جميع�ا�بالغ�إ�ى�الريال�السعودي�ما�لم�ينص�عQى�خFف�ذلك.)

 

��uيتجزأ�من�هذه�القوائم�ا�الية.�١٩إ�ى�رقم��١تعتT.�اIيضاحات�من�رقم�
ً
  جزءا

٦ 

 

    

  إيضاح

  ديسم/.�٣١

  م٢٠١٨

٣١�.Tديسم  

  م٢٠١٧

  يناير�١

  م٢٠١٧

          

          ا"وجودات

 ١٤٤٬٦٠٤٬٦٠٠ ٢٤٩٬٢٦٩٬١٨٩ ٨٦٥٬١٥٥٬٧٥٥  ٥  -ي�حكمه النقد�وما

موجودات�مالية�بالقيمة�العادلة�من�خFل�الربح�أو�

  ٦  الخسارة
٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ٥٦٬٠٠٠٬٠٠٠ ٥٠٬٢٠٥٬٥٩٤ 

 ٢١٨٬٠٠٧٬٧٦٣ ١٬٠٤٣٬١٥٦٬٠١٠ ٦٦٥٬٠٠٥٬٠١٣  ٧  استثمارات�بالتكلفة�ا�طفأه

 ٣٨٢٬٦١٢٬٣٦٣ ١٬٣٤٨٬٤٢٥٬١٩٩ ١٬٥٨٠٬٣٦٦٬٣٦٢    صا(ي�ا"وجودات

          

          ا"طلوبات

 - ٢٬٦٣٠٬٧٩٢  ١٥٬٥١٨٬٩٩٣    مستحقات�اس�.دادات

  ٣٥٬٢٦٨  ٦٥٤٬٩٣٣  ٣٩٦٬٤٠١  ٨    مطلوبات�أخرى مستحقات�و 

  ٣٥٬٢٦٨  ٣٬٢٨٥٬٧٢٥  ١٥٬٩١٥٬٣٩٤    مجموع�ا"طلوبات
          

 ٣٨٢٬٥٧٧٬٠٩٥ ١٬٣٤٥٬١٣٩٬٤٧٤ ١٬٥٦٤٬٤٥٠٬٩٦٨    صا(ي�ا"وجودات�العائدة�لحامDي�الوحدات

          

 ٣٦٬١٠١٬٠٩٩ ١٢٤٬٤٣٢٬٦٨٧ ١٤١٬٥٨٨٬٩٧٩    عدد�-�الوحدات�ا�صدرة

       

 ١٠٫٦٠ ١٠٫٨١ ١١٫٠٥    بالريال�السعودي�- صا-ي�قيمة�ا�وجودات�للوحدة�

 

 

 

 

  

  

  

  

  



  السعودي بال� للسيولة ا	نماء صندوق 
  لFستثماراIنماء�ا�دار�من�قبل�شركة�

  قائمة�الدخل�الشامل

  ٢٠١٨ديسمT.��٣١للسنة�ا�ن]Zية�

  (يتم�تقريب�جميع�ا�بالغ�إ�ى�الريال�السعودي�ما�لم�ينص�عQى�خFف�ذلك.)

 

��uيتجزأ�من�هذه�القوائم�ا�الية.�١٩إ�ى�رقم��١تعتT.�اIيضاحات�من�رقم�
ً
  جزءا

٧ 

 

    
  إيضاح

  ديسم/.�٣١  
  م٢٠١٨

  ٣١�.Tديسم  
  م٢٠١٧

    

        الدخل�من�ا�ستثمارات

من�ا�الية��للموجوداتصا-ي�التغ/.ات�-ي�القيمة�العادلة�

  خFل�الربح�أو�الخسارة
١٠  

  

٨٢٣٬١٥٢  ٢٬٥٢٠٬٩٤٢  

  ١٦٬٩٣٩٬٨١٧ ٥٥٬٨٨٠٬٥٦٣      بالتكلفة�ا�طفأةدخل�العموuت�من�اuستثمارات�

      ١٧٬٧٦٢٬٩٦٩ ٥٨٬٤٠١٬٥٠٥ 

        ا"صاريف

 (٣,٥٢٤٬١٣١)  )١٢٬١٣٧٬٣٢١(   ٩  أتعاب�إدارة

 (١,٣٧٧)  (٧٨٬٩٣٩)   ٩  مصاريف�السمسرة

 (٧٩٬٢١٥)  (٤٨٩٬٩٣٧)     مصاريف�أخرى 

 -  ٣٥٥٬٩٠٦   �٥٬٧  خسائر�اtصول�اtخرى�ا�حتملة

      (١٢٬٣٥٠٬٢٩١)  (٣,٦٠٤٬٧٢٣) 

         

 ١٤٬١٥٨٬٢٤٦  ٤٦٬٠٥١٬٢١٤     صا(ي�دخل�الف{.ة

         

  -  -    الدخل�الشامل�اtخر�للسنة�

 ١٤٬١٥٨٬٢٤٦  ٤٦٬٠٥١٬٢١٤      (الخسارة)�الشامل�للسنة/مجموع�الدخل

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  السعودي بال� للسيولة ا	نماء صندوق 
  اIنماء�لFستثمارا�دار�من�قبل�شركة�

  قائمة�التغ`.ات�(ي�حقوق�ا"لكية

  ٢٠١٨ديسمT.��٣١للسنة�ا�ن]Zية�

  (يتم�تقريب�جميع�ا�بالغ�إ�ى�الريال�السعودي�ما�لم�ينص�عQى�خFف�ذلك.)

 

��uيتجزأ�من�هذه�القوائم�ا�الية.�١٩إ�ى�رقم��١تعتT.�اIيضاحات�من�رقم�
ً
  جزءا

٨ 

 

  إيضاح  
  

  ديسم/.�٣١
  م٢٠١٨

  ٣١�.Tديسم  
  م٢٠١٧

          
 ٣٨٢٬٥٧٧٬٠٩٥   ١٬٣٤٥٬١٣٩٬٤٧٤    �يناير�١صا(ي�قيمة�ا"وجودات�(ي�

 -   (٩٥٤٬٦٦٩)  ١٧  تعديل�عQى�اعتماد�ا�عاي/.�الدولية�ل�بFغ�ا�ا�يال
    ٣٨٢٬٥٧٧٬٠٩٥    ١٬٣٤٤٬١٨٤٬٨٠٥  

         التغ`.ات�من�العمليات
 ١٤٬١٥٨٬٢٤٦   ٤٦٬٠٥١٬٢١٤    صا-ي�دخل�السنة�

          
          التغ`.ات�من�التعام�ت�بالوحدات

 ١٬٧٧٢٬١٦٢٬٦٥٧   ٢٬٤٣٠٬١١١٬٩٩٩    وحدات�إصدار�من�متحصFت

 (٨٢٣٬٧٥٨٬٥٢٤)   (٢٬٢٥٥٬٨٩٧٬٠٥٠)    وحدات�اس�.داد�مقابل�مدفوعات

 ٩٤٨٬٤٠٤٬١٣٣   ١٧٤٬٢١٤٬٩٤٩    صا(ي�ا�نخفاض�(ي�معام�ت�الوحدات�
          

 ١٬٣٤٥٬١٣٩٬٤٧٤   ١٬٥٦٤٬٤٥٠٬٩٦٨    �ديسم/.�٣١صا(ي�قيمة�ا"وجودات�(ي�

          
          ديسمT.�فيما�يQي:�٣١ا�ن]Zية�-ي�تتخلص�ا�عامFت�-ي�الوحدات�للسنة�

          
 ٣٦٬١٠١٬٠٩٩   ١٢٤٬٤٣٢٬٦٨٧    الوحدات�(ي�بداية�السنة�

          
 ١٦٥٬٠٩٨٬١٠٢   ٢٢٣٬٠٣٢٬٩٦٥    الوحدات�ا�باعة

  (٧٦٬٧٦٦٬٥١٤)    (٢٠٥٬٨٧٦٬٦٧٣)    الوحدات�ا�س�.دة
 ٨٨٬٣٣١٬٥٨٨   ١٧٬١٥٦٬٢٩٢    صا-ي�النقص�-ي�الوحدات

          
 ١٢٤٬٤٣٢٬٦٨٧   ١٤١٬٥٨٨٬٩٧٩    ديسم/.��٣١الوحدات�(ي�

  

  

  

  



  السعودي بال� للسيولة ا	نماء صندوق 
  اIنماء�لFستثمارا�دار�من�قبل�شركة�

  قائمة�التدفقات�النقدية

  ٢٠١٨ديسمT.��٣١للسنة�ا�ن]Zية�

  (يتم�تقريب�جميع�ا�بالغ�إ�ى�الريال�السعودي�ما�لم�ينص�عQى�خFف�ذلك.)

 

��uيتجزأ�من�هذه�القوائم�ا�الية.�١٩إ�ى�رقم��١تعتT.�اIيضاحات�من�رقم�
ً
  جزءا

٩ 

 

  ديسم/.�٣١    
  م٢٠١٨

  ٣١�.Tديسم  
  م٢٠١٧

      
 التدفقات�النقدية�من�اYنشطة�التشغيلية:

  
    

 ١٤٬١٥٨٬٢٤٦    ٤٦٬٠٥١٬٢١٤  السنة�صا-ي�دخل�
      

      تعدي�ت�لـ:
 (٨٢٣٬١٥٢)   (٢٠٥٬٥٩٤)  من�خFل�الربح�أو�الخسارة�ا�الية�ا�وجوداتخسارة�غ/.�محققة�من�
 -   ٣٥٥٬٩٠٦  ا�حتملةخسائر�اtصول�اtخرى�

  ١٣٬٣٣٥٬٠٩٤    ٤٥٬٤٨٩٬٧١٤ 
        صا(ي�التغ`.ات�(ي�ا"وجودات�وا"طلوبات�التشغيلية:

        
 (٣٥٬١٧٦٬٨٤٨)   ٥٬٨٣٩٬٥٣٣  صا-ي�–�الربح�أو�الخسارة ا�وجودات�ا�الية�بالقيمة�العادلة�من�خFل

 (٨٢٥٬١٤٨٬٢٤٧)   ٣٧٨٬١٥٠٬٩٩٧  اuستثمارات�بالتكلفة�ا�طفأه
 ٦١٩٬٦٦٥    (٢٥٨٬٥٣٢)  ا�ستحقات�وا�طلوبات�اtخرى�

 (٨٤٦٬٣٧٠٬٣٣٦)    ٤٢٩٬٢٢١٬٧١٢  صا(ي�النقد�من�/�(ا"ستخدم�(ي)�اLنشطة�التشغيلية
        

        التدفقات�النقدية�من�اLنشطة�التمويلية:
 ١٬٧٧٢٬١٦٢٬٦٥٧   ٢٬٤٣٠٬١١١٬٩٩٩  متحصFت�من�إصدار�وحدات

 (٨٢١٬١٢٧٬٧٣٢)   (٢٬٢٤٣٬٠٠٨٬٨٤٩)  مس�.دةدفعات�مقابل�وحدات�
 ٩٥١٬٠٣٤٬٩٢٥   ١٨٧٬١٠٣٬١٥٠  صا(ي�النقد�من�اLنشطة�التمويلية

        
      

 ١٠٤٬٦٦٤٬٥٨٩   ٦١٦٬٣٢٤٬٨٦٢  صا(ي�التغ`.�(ي�النقد�وما�(ي�حكمه
 ١٤٤٬٦٠٤٬٦٠٠   ٢٤٩٬٢٦٩٬١٨٩  النقد�وما�يعادله�كما�-ي�بداية�السنة�
 ٢٤٩٬٢٦٩٬١٨٩   ٨٦٥٬٥٩٤٬٠٥١  النقد�وما�يعادله�كما�(ي��*اية�السنة�

 

 

 

 

 

 

 

  



  للسيولة�بالريال�السعوديا�نماء�صندوق�

  ا�نماء�ل�ستثمارا"دار�من�قبل�شركة�

  إيضاحات�حول�القوائم�ا"الية�

  م�٢٠١٨ديسمT.�٣١-ي��للسنة�ا�الية�ا�ن]Zية

 (يتم�تقريب�جميع�ا�بالغ�إ�ى�الريال�السعودي�ما�لم�ينص�عQى�خFف�ذلك.)

  

١٠  

 عام .١
�بالريال�السعوديإن�صندوق� �للسيولة �هو�صندوق�استثماري �اIنماء �بموجب�اتفاق�ب/ن��مفتوح�("الصندوق") ÆµÇأن� غ/.�محدد�ا�دة

�للمبادئ�
ً
شركة�اIنماء�لFستثمار�("مدير�الصندوق")،�شركة�تابعة��صرف�اIنماء�("ا�صرف")�وا�ستثمرين�فيه�("حامQي�الوحدات")�طبقا

  الشرعية�الصادرة�عن�الهيئة�الشرعية��دير�الصندوق.

Qالحفاظ�ع� �-ي �أحكام�ُصمم�الصندوق�للمستثمرين�الراغب/ن �مع �عالية�من�خFل�اuستثمار�-ي�منتجات�متوافقة �رأس�ا�ال�وسيولة ى

  الشريعة�اIسFمية.�يعاد�استثمار�كامل�الدخل�-ي�الصندوق�وينعكس�-ي�سعر�الوحدة.

� �رقم �رسال]Zا �-ي �الصندوق �إنشاء �عQى �ا�وافقة �السوق�ا�الية ��٢٠١٠/٧٤٨٧/٥منحت�هيئة ��٢١بتاريخ �(ا�وافق�١٤٣١رمضان ��٣١هـ

  م).�٢٠١١يناير��١هـ�(ا�وافق��١٤٣٢محرم��٢٦م).�بدأ�الصندوق�عملياته�-ي��٢٠١٠أغسطس�

ئم�خFل�التعامل�مع�مالكي�الوحدات،�يعتT.�مدير�الصندوق�أن�الصندوق�وحدة�محاسبية�مستقلة.�وبناء�عQى�ذلك،�يقوم�مدير�الصندوق�بإعداد�قوا

 .مالكي�الوحدات�ا�الك/ن�ا�ستفيدين�tصول�الصندوق ُيعتT.��ذلك،عFوة�عQى� .مالية�منفصلة�للصندوق 

  
 الهيئة�التنظيمية� .٢

هـ��١٤٢٧ذي�الحجة��٣يخضع�الصندوق�tحكام�uئحة�صناديق�اuستثمار�("الFئحة")�الصادرة�عن�هيئة�السوق�ا�الية�("الهيئة")�بتاريخ�
�وال�~�تم�تعديلها�بقرار�مجلس�هيئة�السوق�٢٠٠٦ديسمT.��٢٤(ا�وافق� �(ا�وافق�١٤٣٧شعبان��١٦ا�الية�والصادر�بتاريخ�). مايو��٢٣هـ

٢٠١٦.(�  
  

 أسس�ا�عداد .٣
 

  بيان�ا�متثال١-٣

ا��عاي/.�ا�حاسبة�ا�قبولة�عموًم �٢٠١٧ديسمT.��٣١بالنسبة�لجميع�السنوات�وح�§�السنة�ا�ن]Zية�-ي�
ً
ا�،�أعد�الصندوق�بياناته�ا�الية�وفق

�٢٠١٨ديسمT.��٣١ا�الية�للسنة�ا�ن]Zية�-ي��.�القوائمعن�الهيئة�السعودية�للمحاسب/ن�القانوني/نالصادرة�-ي�ا�ملكة�العربية�السعودية�

ا��ع�قوائم�ي�أول�
ً
من�ا�عاي/.�والبيانات�الصادرة�ا�عتمدة�من�قبل�وغ/.ها� اي/.�التقارير�ا�الية�الدوليةمالية�للصندوق�يتم�إعدادها�وفق

.�تم�تطبيق�متطلبات�٢٠١٧يناير��١كان�تاريخ�انتقال�الصندوق�إ�ى�ا�عاي/.�الدولية�Iعداد�التقارير�ا�الية�هو� .�ن�ا�عاي/.�ا�الية�الدوليةع

"اعتماد�tول�مرة�للمعاي/.�الدولية�Iعداد�التقارير�ا�الية"�عند�إعداد�هذه�البيانات�ا�الية.��١معيار�إعداد�التقارير�ا�الية�الدولية�رقم�

  ا�الية.�القوائما�عاي/.�الدولية�Iعداد�التقارير�ا�الية�عQى�هذه��تطبيقال�~�تكشف�عن�تأث/.��١٨إيضاح�رقم��راجع

  

�ل�يطبق �يتعلق�بإعداد�الصندوق�أيًضا وائح�صندوق�اuستثمار�ا�نشورة�من�قبل�هيئة�السوق�ا�الية�وشروط�وأحكام�الصندوق�فيما

  ا�الية.�القوائموعرض�هذه�

�uيوجد�لدى�الصندوق�دورة�تشغيلية�محددة�بوضوح�،�وبالتا�ي��uيقدم�ا�وجودات�وا�طلوبات�الحالية�وغ/.�ا�تداولة�بشكل�منفصل�-ي�

�من�ذلك�،�يتم�عرض�
ً
uي.�بد�ا�للسيولة.�ومع�ذلك�،�فإن�جمي�وا�طلوبات�ا�وجوداتبيان�ا�ركز�ا�ا

ً
ع�اtرصدة�عموما�تصنف�عQى�أ�Zا�وفق

  .حالية
  

  أساس�القياس��٢-٣

باستثناء�تم�إعداد�هذه�البيانات�ا�الية�عQى�أساس�التكلفة�التاريخية�باستخدام�أساس�اuستحقاق�-ي�ا�حاسبة�ومفهوم�اuستمرارية�،�

  البنود�التالية�(راجع�السياسات�ا�حاسبية�الفردية�للحصول�عQى�التفاصيل):

  .ربح�أو�الخسارةا�الية�بالقيمة�العادلة�من�خFل�ال�ا�وجودات• 

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

  عملة�التقرير�وعملة�العرض�٣-٣

�العملة�الوظيفية�وعملة�العرض�للصندوق �ا�وحدةإن�جميع�ا�بالغ�-ي�القوائم�ا�الية��
ً
  .معروضة�بالريال�السعودي�الذي�يعتT.�أيضا



  للسيولة�بالريال�السعوديا�نماء�صندوق�

  ا�نماء�ل�ستثمارا"دار�من�قبل�شركة�

  إيضاحات�حول�القوائم�ا"الية�

  م�٢٠١٨ديسمT.�٣١-ي��للسنة�ا�الية�ا�ن]Zية

 (يتم�تقريب�جميع�ا�بالغ�إ�ى�الريال�السعودي�ما�لم�ينص�عQى�خFف�ذلك.)

  

١١  

ا"الية�السنة�٤-٣  

.ميFديةديسمT.�من�كل�سنة��٣١يناير�وتنتÌ~�-ي��١تبدأ�السنة�ا�الية�للصندوق�-ي�  

  

  (ي�إعداد�القوائم�ا"اليةإستخدام�التقديرات��٥-٣

�
ً
�وفقا �ا�الية �القوائم �إن�إعداد �التقارير�ا�الية �التقديرات�واIف�.اضاتللمعاي/.�الدولية�Iعداد �ا�بالغ��يتطلب�إستخدام �تؤثر�عQى ال�~

الغ�اIيرادات�وا�صروفات�ا�علن�مطلوبات�طارئة�بتاريخ�القوائم�ا�الية�ومبأي�موجودات�و �ا�علنة�للموجودات�وا�طلوبات�واIفصاح�عن

� �التقرير. �ف�.ة �خFل �تختلف�النتائج�ع¥Zا �وقد �باtحداث�واIجراءات�الحالية. �ل�دارة �أفضل�معرفة �عQى
ً
�التقديرات�أيضا �هذه وتستند

�-ي �التقديرات.�الفعلية �تلك �عن �ا�طاف �مراجعات���Zاية �إدراج �يتم �مستمر. �بشكل �اtساسية �واuف�.اضات �التقديرات �مراجعة تتم

�ف�Zا� �تكون �ال�~ �الرئيسية �ا�جاuت �ا�ستقبلية. �بالسنوات �وتأثرها �التقديرات �مراجعة �ف�Zا �يتم �ال�~ �السنة �-ي �ا�حاسبية التقديرات

امة�بالنسبة�للبيانات�ا�الية�للصندوق�أو�ال�~�تم�ف�Zا�تطبيق�اtحكام�-ي�تطبيق�السياسات�ا�حاسبية�التقديرات�أو�اtحكام�الصادرة�ه

  كما�يQي:

  ا�الية�ا�وجوداتقيمة��هبوط

ا�الية�والتعرض��ا�وجوداتالقيمة�عQى��هبوطلقياس�واuع�.اف�بخسارة� ةموذج�الخسارة�اuئتمانية�ا�توقعيطبق�الصندوق�ويحدد�ن

�تتمثل�الخسارة� �البنوك. �وأرصدة �الصكوك�وا�رابحة �مثل�ودائع ،� �بالتكلفة�ا�طفأة �تعد�أدوات�دين�ويتم�قياسها �خاطر�اuئتمان�ال�~

وقع�ل�صل�اuئتمانية�ا�توقعة�-ي�التقدير�ا�رجح�لخسائر�اuئتمان�(أي�القيمة�الحالية�لجميع�حاuت�العجز�النقدي)�عQى�مدى�العمر�ا�ت

التحصيل�منذ��ووقتا�ا�ي.�لتحديد�خسارة�اuئتمان�ا�توقعة�،�يقوم�الصندوق�بتقييم�من�ب/ن�عوامل�أخرى�،�مخاطر�اuئتمان�والتقص/.�

اuع�.اف�اtو�ي.�يتطلب�ذلك�اuع�.اف�بمخصص�خسائر�اuئتمان�ا�توقعة�-ي�بيانات�الدخل�الشامل�ح�§�بالنسبة�للمدين/ن�ال�~�نشأت�أو�

ا.ت
ً
  م�الحصول�عل�Zا�حديث

 
  السياسات�ا"حاسبية�الهامة .٤

  
  النقد�وما�(ي�حكمه

وأيداعات�مرابحة��الحسابات�الجارية�مع�البنوك�من�ا�وحدة�كما�هو�مشار�إليه�-ي�قائمة�التدفقات�النقدية�يتشكل�النقد�وما�-ي�حكمه
  بإستحقاق�أصQي��دة�ثFثة�أشهر�أو�أقل.

  
  اLدوات�ا"الية

  والتوقف�عن�ا�ثباتا�ثبات�
دوق�يتم�اuع�.اف�/�إلغاء�جميع�عمليات�الشراء�وا�بيعات�ا�نتظمة�للموجودات�ا�الية�-ي�تاريخ�ا�تاجرة�(أي�التاريخ�الذي�ينفذ�فيه�الصن

الزمª~�ا�حدد�بشكل�شراء�أو�بيع�ا�وجودات).�شراء�أو�بيع�ا�وجودات�ا�الية�بطريقة�منتظمة�وال�~�تتطلب�تسوية�ا�وجودات�-ي�اIطار�

  عام�عن�طريق�التنظيم�أو�اuتفاقية�-ي�السوق.

�يتم� �-ي�ذلك�ا�وجودات�وا�طلوبات�ا�حددة�بالقيمة�العادلة�من�خFل�قائمة�الدخل) جميع�ا�وجودات�وا�طلوبات�ا�الية�اtخرى�(بما

ا�-ي�اtحكام
ً
  التعاقدية�ل�داة.�تسجيلها�مبدئًيا�-ي�تاريخ�التداول�الذي�يصبح�فيه�الصندوق�طرف

�عQى� �اuستحواذ �إ�ى �مباشرة �ا�نسوبة �احتساب�تكاليف�ا�عاملة �يتم �العادلة. �بالقيمة �مبدئًيا �قياس�ا�وجودات�وا�طلوبات�ا�الية يتم

�بالنس �أو�الخسارة. �الربح �-ي �مباشرة �أو�الخسارة �الربح �خFل �من �العادلة �بالقيمة �ا�الية �أو�ا�طلوبات �ا�الية �لجميع�ا�وجودات بة

ية�،�ا�وجودات�وا�طلوبات�ا�الية�اtخرى�،�تتم�إضافة�تكاليف�ا�عامFت�أو�خصمها�من�القيمة�العادلة�ل�صول�ا�الية�أو�ا�طلوبات�ا�ال

 حسب�اuقتضاء�،�عند�اuع�.اف�اtو�ي.
  

  عدم�اYع{.اف�با"وجودات�ا"الية

،�أو�عند�نقل�ا�وجودات�ا�الية�التعاقدية�للتدفقات�النقدية�من�ا�وجودات�ا�اليةيتم�تجاهل�ا�وجودات�ا�الية�عندما�تنتÌ~�الحقوق�

  وكافة�ا�خاطر�وا�كافآت.



  للسيولة�بالريال�السعوديا�نماء�صندوق�

  ا�نماء�ل�ستثمارا"دار�من�قبل�شركة�

  إيضاحات�حول�القوائم�ا"الية�

  م�٢٠١٨ديسمT.�٣١-ي��للسنة�ا�الية�ا�ن]Zية

 (يتم�تقريب�جميع�ا�بالغ�إ�ى�الريال�السعودي�ما�لم�ينص�عQى�خFف�ذلك.)

  

١٢  

(تتمة)السياسات�ا"حاسبية�الهامة  

  التصنيف�والقياس�ا"بدئي�للموجودات�ا"الية

�بالقيمة�العادلة�ا�عدلة�لتكاليف�
ً
  ا�عاملة�(عند�اIقتضاء).يتم�قياس�جميع�ا�وجودات�ا�الية�مبدئيا

  الفئات�التالية:�-ييتم�تصنيف�ا�وجودات�ا�الية،�عدا�عن�تلك�ا�خصصة�والفعالة�كأدوات�تحوط�
 التكلفة�ا�طفأة� •
 القيمة�العادلة�من�خFل�اtرباح�والخسائر •
 .الدخل�الشامل�اÑخرالقيمة�العادلة�من�خFل� •

  الدين�أدوات
́ام�تعريف�تل¬~�ال�~�اtدوات�تلك��ي�الدين�أدوات �،�والشركات�الحكومية�والصكوك�القروض�مثل�،�ا�صدر�نظر�وجهة�من�ا�ا�ي�اuل�

  .ا�رابحة
 :عQى�الدين�tدوات�الFحق�والقياس�التصنيف�يعتمد

 -ي�إدارة�ا�وجودات�ا�الية�الصندوق �أعمالنموذج� ) أ
  للموجودات�ا�الية.�ةخصائص�التدفق�النقدي�التعاقدي ) ب
  التكلفة�ا"طفأة •
�ا�ال�رأس�مدفوعات�فقط�النقدية�التدفقات�هذه�تمثل�حيث�التعاقدية�النقدية�التدفقات�لتحصيل��Zا�ا�حتفظ�ا�وجودات�قياس�يتم

�أي�قبل�من�ا�وجودات�لهذه�الدف�.ية�القيمة�تعديل�يتم.�ا�طفأة�بالتكلفة�من�خFل�اtرباح�والخسائر�تحديدها�يتم�لم�وال�~�،�واtرباح

�الخسارة�أو�الربح�قائمة�-ي��Zا�مع�.ف�متوقعة�ائتمان�خسائر�مخصصات �-ي�ا�الية�ا�وجودات�هذه�من�اtرباح�إيرادات�إدراج�يتم.

  .الفعQي�الفائدة�معدل�طريقة�باستخدام"�الخاصة�العموuت�إيرادات"

  القيمة�العادلة�من�خ�ل�اLرباح�والخسائر •
�النقدية�التدفقات�تمثل�حيث�،�ا�وجودات�وبيع�التعاقدية�النقدية�التدفقات�لتحصيل��Zا�ا�حتفظ�ا�الية�ا�وجودات�قياس�يتم�

�خFل�من�العادلة�بالقيمة�،�والخسارة�الربح�قائمة�خFل�من�تحديدها�يتم�لم�وال�~�،�واtرباح�ا�ال�رأس�مدفوعات�فقط�للموجودات

�أخرى �شاملة�إيرادات �خسائر�أو�بمكاسب�اuع�.اف�باستثناء�،�اÑخر�الشامل�الدخل�خFل�من�ا�درجة�القيمة�-ي�الحركات�أخذ�يتم.

�-ي��Zا�اuع�.اف�يتم�ل�داة�ا�طفأة�التكلفة�عQى�اtجنبية�العمFت�صرف�وخسائر�ومكاسب�الخاصة�العموuت�وإيرادات�،�القيمة�هبوط

ا��Zا�ا�ع�.ف�ا��.اكمة�الخسارة�أو�الربح�تصنيف�إعادة�يتم�،�ا�الية�ا�وجودات�تحقق�إلغاء�عند.�الخسارة�أو�الربح�قائمة
ً
�الدخل�-ي�سابق

�العموuت�إيرادات"�-ي�ا�الية�اtصول �هذه�من�اtرباح�إيرادات�إدراج�يتم.�الخسارة�أو�الربح�بيان�إ�ى�ا�لكية�حقوق �بيان�من�اÑخر�الشامل

  .الفعQي�الفائدة�معدل�طريقة�باستخدام"�الخاصة

  ا�خرالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الدخل�الشامل� •
�الخسارة�أو�الربح�خFل�من�عادلة�كقيمة�أو�ا�طفأة�التكلفة�معاي/.�تستو-ي��uال�~�ا�الية�ا�وجودات�تصنيف�إعادة�يتم �عرض�يتم.

ا�قياسه�يتم�الذي�الدين�استثمار�من�الخسارة�أو�الربح
ً
�ف�Zا�نشأ�ال�~�السنة�-ي�الخسارة�أو�الربح�قائمة�-ي�العادلة�بالقيمة�uحق �يتم.

 .الفعQي�الفائدة�معدل�طريقة�باستخدام"�الخاصة�العموuت�إيرادات"�-ي�ا�الية�ا�وجودات�هذه�من�اtرباح�إيرادات�إدراج

 

 أدوات�ا"لكية

�ا�صدر�منظور �من�ا�لكية�حقوق �تعريف�تل¬~�أدوات��ي�ا�لكية�حقوق �أدوات ́ام�عQى�تحتوي ��uال�~�اtدوات�أي. �بالدفع�تعاقدي�ال�

 .اtساسية�العادية�اtسهم�ا�لكية�حقوق �أدوات�أمثلة�تتضمن.�ا�صدر�أصول �صا-ي�-ي�متبقية�فائدة�وجود�وتثبت

�ف�Zا�تكون �ال�~�الحاuت�باستثناء�،�الخسارة�أو�الربح�خFل�من�العادلة�بالقيمة�اtسهم�-ي�اuستثمارات�جميع�الصندوق �يقيس�،�ذلك�بعد

�إيرادات�خFل�من�فيه�رجعة��uبشكل�العادلة�بالقيمة�اtسهم�-ي�استثمار�تعي/ن�،�اtو�ي�اuع�.اف�عند�،�اختارت�قد�الصندوق �إدارة

�أخرى �شاملة �يتم�عندما�اuخر�الشامل�الدخل�-ي�العادلة�القيمة�أ�Zا�عQى�اtسهم�-ي�اuستثمارات�تعي/ن�-ي�الصندوق �سياسة�تتمثل.

�اuستثمار�عوائد�توليد�غ/.�أخرى �tغراض�اuستثمارات�بتلك�اuحتفاظ �وخسائر�مكاسب�إدراج�يتم�،�اuنتخابات�هذه�استخدام�عند.

ا�تصنيفها�إعادة�يتم�و�uاuخر�الشامل�الدخل�-ي�العادلة�القيمة
ً
�يتم�u.�اuستبعاد�عند�ذلك�-ي�بما�،�الخسارة�أو�الربح�بيان�إ�ى�uحق

  �انخفاض�خسائر�عن�اIبFغ



  للسيولة�بالريال�السعوديا�نماء�صندوق�

  ا�نماء�ل�ستثمارا"دار�من�قبل�شركة�

  إيضاحات�حول�القوائم�ا"الية�

  م�٢٠١٨ديسمT.�٣١-ي��للسنة�ا�الية�ا�ن]Zية

 (يتم�تقريب�جميع�ا�بالغ�إ�ى�الريال�السعودي�ما�لم�ينص�عQى�خFف�ذلك.)

  

١٣  

  (تتمة)السياسات�ا"حاسبية�الهامة
�عائًدا�تمثل�عندما�،�اtرباح�توزيعات.�العادلة�القيمة�-ي�اtخرى �التغ/.ات�عن�منفصل�بشكل)�القيمة�انخفاض�خسائر�وعكس(�القيمة

�اtرباح�إيرادات"�أ�Zا�عQى�الدخل�بيان�-ي��Zا�اuع�.اف�يستمر�،�اuستثمارات�هذه�عQى �تلقي�-ي�الصندوق �حق�إثبات�يتم�عندما"

  ..ا�دفوعات

  ا"وجودات�ا"اليةإنخفاض�قيمة�
�رقم� �التقارير�ا�الية �Iعداد �للمعيار�الدو�ي �الجديدة �متطلبات�إنخفاض�القيمة �من�ا�علومات�اIستشرافية�Iثبات��٩تستخدم

ً
مزيدا

  نموذج�الخسارة�اIئتمانية�ا�توقعة.���- الخسائر�اIئتمانية�ا�توقعة�

� �قيام �عQى �يعتمد �الخسائر�اIئتمانية �إثبات �يعد �الصندوق�لم �يأخذ �ذلك �من
ً
uوبد� �اIئتمان. �خسارة �حادثة �بتحديد

ً
uأو� الصندوق

�ا�اضية� �اtحداث �ذلك �-ي �بما �ا�توقعة، �وقياس�خسائر�اIئتمان �مخاطر�اIئتمان �تقييم �عند �ا�علومات �من �أوسع �نطاق بالحسبان

  يل�ا�توقعة�للتدفقات�النقدية�ا�ستقبلية�ل�داة.والظروف�الحالية�والتنبؤات�ا�عقولة�والداعمة�ال�~�تؤثر�عQى�إمكانية�التحص

́�ب/ن:عند�تطبيق�هذا�النهج�اIستشرا-   ي�يتم�التمي/

�بخاطر�إئتمانية�منخفضة� • �تتمتع �منذ�اIع�.اف�ا�بدئي�أو�ال�~ �اIئتمانية �جودZpا �بشكل�ملحوظ�-ي �تتدهور �لم �ال�~ اtدوات�ا�الية

 (ا�رحلة�اtو�ى)�و

تدهورت�بشكل�ملحوظ�-ي�جودZpا�اIئتمانية�منذ�اIع�.اف�ا�بدئي�وال�~�لم�تكن�مخاطرها�اIئتمانية�منخفضة�اtدوات�ا�الية�ال�~� •

 (ا�رحلة�الثانية).

تغطي�"ا�رحلة�الثالثة"�ا�وجودات�ا�الية�ال�~�لدZÓا�دليل�موضو�ي�عQى�اIنخفاض�-ي�القيمة�بتاريخ�التقرير.�ومع�ذلك��uيقع�أي�من� •

  ق�-ي�هذه�الفئة.موجودات�الصندو 

�من�الخسائر�اIئتمانية�ا�توقعة"�للفئة�اtو�ى�بينما�يتم�إثبات�"خسائر�إئتمانية�متوقعة�مدى�الحياة"�للفئة�الثانية�١٢يتم�إثبات�"
ً
�شهرا

  .��والثالثة

�م �عQى �للخسائر�اIئتمانية �ا�رجح �من�خFل�تقدير�اIحتمال �ا�توقعة �مقياس�الخسائر�اIئتمانية �تحديد �ل�داة�يتم دى�العمر�ا�توقع

  ا�الية.�

�  
 تصنيف�وقياس�ا"طلوبات�ا"الية

�فاتورة�إصدار�تم�سواء�،�مستلمة�خدمات�مقابل�ا�ستقبل�-ي�دفعها�الواجب�للمبالغ�اuستحقاق�أساس�عQى�با�طلوبات�اuع�.اف�يتم

  .�uأم�ا�ورد�ِقبل�من

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

́ام�بتحديد   .الخسارة�أو�الربح�خFل�من�العادلة�بالقيمة�ما�ي�ال�

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

 

  العادلة�القيمة�قياس

́ام�-ي�معاملة�طبيعية�ب/ن�طرف/ن�-ي�السوق�-ي�القيمة� العادلة��ي�السعر�الذي�سيتم�استFمه�مقابل�بيع�أصل�أو�سيتم�دفعه�لتحويل�إل�

تاريخ�القياس.�يستند�قياس�القيمة�العادلة�عQى�اف�.اض�أن�ا�عاملة�لبيع�ا�وجودات�أو�تحويل�ا�طلوبات�-ي�السوق�الرئيµÕ~�للموجودات�

  .أو�ا�طلوبات

�للصندوق.�يتم�قياس�القيمة�العادلة�للموجودات�أو�ا�طلوبات�باستخدام�
ً
يجب�أن�يكون�السوق�الرئيµÕ~�أو�السوق�اtكÖ.�فائدة�متاحا

أن�كل�أطراف�العملية�التجارية�اIف�.اضات�ال�~�سيستخدمها�ا�شاركون�-ي�السوق�عند�تسع/.�ا�وجودات�أو�ا�طلوبات�،�باف�.اض�

ا��صلح]Zم�اIقتصاديةي
ً
عملون�وفق



  للسيولة�بالريال�السعوديا�نماء�صندوق�

  ا�نماء�ل�ستثمارا"دار�من�قبل�شركة�

  إيضاحات�حول�القوائم�ا"الية�

  م�٢٠١٨ديسمT.�٣١-ي��للسنة�ا�الية�ا�ن]Zية

 (يتم�تقريب�جميع�ا�بالغ�إ�ى�الريال�السعودي�ما�لم�ينص�عQى�خFف�ذلك.)

  

١٤  

  (تتمة)السياسات�ا"حاسبية�الهامة
  مقاصة�اLدوات�ا"الية�

�وا�طلوبات�ا�الية �ب/ن�ا�وجودات�ا�الية �يكون�هناك�حق�ملزم��يتم�اجراء�مقاصة �عندما �ا�ركز�ا�ا�ي، �قائمة �يعرض�-ي وا�بلغ�الصا-ي

��قابلة�ا�بالغ�ا�ع�.ف��Zا�أو�تكون�هناك�نية�للتسوية�عQى�أساس�صاٍف�من�أجل�بيع�ا�وجودات�وتسوية�ا�طلوبات�-ي�آن�واحد.
ً
�قانونيا

�بأحداث�مستقبلية�ويجب�
ً
�للتنفيذ�-ي�سياق�العمل�اIعتيادي�للصندوق�و-ي�يجب�أن��uيكون�اIلزام�القانوني�مشروطا

ً
Fأن�يكون�قاب

  حال�التخلف�عن�السداد�أو�اIعسار�أو�إفFس�الصندوق�أو�الطرف�ا�قابل�.

  

 حقوق�ا"لكية�الخاصة�بمساهمي�الوحدات

 Fستبدال�(قابلة�لFل� �قابلة �و�ي �-ي�وقت�تصفية�تشتمل�حقوق�ا�لكية�الخاصة�بمساهم~�الوحدات�عQى�وحدات�تم�إصدارها س�.داد

الصندوق)�واtرباح�/�الخسائر�ا��.اكمة�الناتجة�عن�الصندوق.�يتم�تصنيف�صا-ي�اtصول�ا�نسوبة�إ�ى�مالكي�الوحدات�عQى�أ�Zا�حقوق�

  ملكية.

 وحدات�قابلة�لFس�.داد ) أ(

́ات�التالية:يصنف�الصندوق�وحداته�القابلة�لFس�.داد�كأداة�حقوق�ملكية�إذا�كانت�الوحدات�القابلة�   لFس�.داد�تشتمل�عQى�جميع�ا�/

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

 اtداة�-ي�فئة�اtدوات�ال�~�تخضع�لجميع�فئات�اtدوات�اtخرى. •

 طابقة.جميع�اtدوات�ا�الية�-ي�صنف�اtدوات�ال�~�تخضع�لجميع�فئات�اtدوات�اtخرى�لها�سمات�مت •

�موجودات� • �لصا-ي �التناسبية �اtسهم �ا�الك�-ي �آخر�غ/.�حقوق �ما�ي �أصل �أو�أي �نقد �بتسليم �تعاقدي ́ام �ال� �أي �اtداة �uتتضمن

 الصندوق.

يستند�إجما�ي�التدفقات�النقدية�ا�توقعة�ا�نسوبة�إ�ى�اtدوات�عQى�مدى�عمر�اtداة�إ�ى�حد�كب/.�عQى�اtرباح�أو�الخسائر�والتغ/.�-ي� •

 .-ي�ا�وجودات�ا�ع�.ف��Zا�أو�التغ/.�-ي�القيمة�العادلة�لصا-ي�ا�وجودات�ا�ع�.ف��Zا�وغ/.�ا�ع�.ف��Zا�للصندوق.�عQى�مدى�عمر�اtداةصا

�بموجب� �كأدوات�حقوق�ملكية �ا�صنفة �للتسوية �بتعريف�اtدوات�القابلة �لFس�.داد �الصندوق�القابلة �-ي وتطابق�الوحدات�ا�شاركة

�لذلك�،�يتم�تصنيفها�كأدوات�حقوق�ملكية.-أ١٦- ٣٢ة�الدو�ي�معيار�ا�حاسب
ً
  ب،�وتبعا

�الشروط� �جميع �أو�استيفاء ́ات �ا�/ �من �أي �امتFك �عن �توقفت�الوحدات �إذا �تصنيف�الوحدات. �باستمرار�بتقييم �الصندوق يقوم

صندوق�بإعادة�تصنيفها�كمطلوبات�مالية�،�فسيقوم�ال�٣٢د�من�ا�عيار�ا�حاس¬~�الدو�ي�رقم��١٦ج�و��١٦ا�نصوص�عل�Zا�-ي�الفقرت/ن�

وقياسها�بالقيمة�العادلة�-ي�تاريخ�إعادة�التصنيف،�مع�أي�اختFفات�من�القيمة�الدف�.ية�السابقة�ا�ثبتة�-ي�صا-ي�ا�وجودات�ا�نسوبة�

́ات�واستيفاء�الشروط�ا�نصوص�عل�Zا�-ي د��١٦ج�و��١٦الفقرت/ن��إ�ى�مالكي�الوحدات.�-ي�حالة�امتFك�الوحدات�بعد�ذلك�جميع�ا�/

،�سيقوم�الصندوق�بإعادة�تصنيفها�كأدوات�حقوق�ملكية�وقياسها�بالقيمة�الدف�.ية�للمطلوبات�-ي�٣٢من�ا�عيار�ا�حاس¬~�الدو�ي�رقم�

�تصنيف� �تم �طا�ا �ملكية �حقوق �كمعامFت �لFس�.داد �القابلة �الوحدات �واس�.داد �اuكتتاب �احتساب �يتم �التصنيف. �إعادة تاريخ

  حدات�كحقوق�ملكية.الو 

 التداول�بالوحدات ) ب(

� م�یتوحدات�الصندوق�متاحة�للشراء�فقط�-ي�ا�ملكة�العربية�السعودية�-ي�فروع�بنك�البFد�من�قبل�أشخاص�طبيعي/ن�أو�معنوي/ن.
لة Iجمالي دلعاالقیمة (اودات�جولمابقسمة صافي قیمة م")�لتقییوم�ا("یء�بعارأو د�حوم�أیل�في کدوق�لصنموجودات�اصافي قیمة د�یدتح

�ا�طلوبات)�
ً
  لصلة.م�ذي�ایولتقوم�القائمة في یدات�احوIجمالي للدد�العب�ابحسا�وجودات�ناقصىا

  صا(ي�قيمة�اLصول�لكل�وحدة
عن�طريق�تقسيم�صا-ي�موجودات�الصناديق�عQى�عدد��ا�وحدةيتم�إحتساب�صا-ي�قيمة�اtصول�لكل�وحدة�مدرجة�-ي�قائمة�ا�ركز�ا�ا�ي�

  .�الوحدات�قيد�اIصدار�-ي��Zاية�السنة
  



  السعوديللسيولة�بالريال�ا�نماء�صندوق�

  ا�نماء�ل'ستثمارا#دار�من�قبل�شركة�

  إيضاحات�حول�القوائم�ا#الية�

  م�٢٠١٨ديسم����٣١ي��للسنة�ا�الية�ا�ن��ية

 (يتم�تقريب�جميع�ا�بالغ�إ/ى�الريال�السعودي�ما�لم�ينص�ع#ى�خ ف�ذلك.)

  

١٥  

  (تتمة)السياسات�ا#حاسبية�الهامة
  ا�ع89اف�با�يرادات

�الصندوق�منافع�اقتصادية�ويكون�با?مكان�قياس�ا?يرادات�بصورة� �إ/ى �يكون�من�ا�حتمل�أن�تتدفق يتم�اNع�Mاف�با?يرادات�عندما

�يتم�قياس�ا?يرادات�بالقيمة�العادلة�للمقابل�ا�قبوض�باستثناء�الخصومات�والضرائب�موث وق�^�ا،�بغض�النظر�عن�توقيت�السداد.

  والحسومات.

  يتم�اNع�Mاف�بدخل�توزيعات�اcرباح�عند�وجود�حق�للصندوق�باست م�تلك�ا�بالغ.

  .ع#ى�أساس�ا�توسط�ا�رجح�للتكلفةتم�إثبات�اcرباح�والخسائر�ا�حققة�عن�استثمارات�ا�تاجرة�
  يتم�إثبات�أرباح�اcسهم�عند�ا?ع ن�ع�mا�(أي�عندما�يكون�حق�الصندوق��ي�إست م�أرباح�اcسهم�محقق).

  الزكاة�والضرائب
  .تعت���الزكاة�وكذلك�ضريبة�الدخل�إلrMامات�ع#ى�مالكي�الوحدات�وpي�غ��nمدرجة��ي�القوائم�ا�الية�ا�رفقة

  
  ا�دارة�وا#صاريف�اDخرى أتعاب�

تشمل�مصاريف�الصندوق�أتعاب�ا?دارة�والحفظ�وغ��nذلك�من�اتعاب�وجميع�ا�صاريف�اcخرى.�ويتم�إثبات�هذه�ا�صاريف�ع#ى�أساس�
��ي�شروط�وأحكام�الصندوق.�السياسات�التفصيلية�pي�كما

ً
  ي#ي:�ا?ستحقاق.�وتستند�أتعاب�ا?دارة�والحفظ�ع#ى�أسعار�محددة�مسبقا

  أتعاب�ا�دارة
� �كل�يوم �الصندوق��ي ��تقييميقوم�مدير�الصندوق�بتحميل �بأتعاب�إدارة �٢٠١٧(%٢٠مقداره :٢٠(%�� ��عائدمن�صا�ي �يتمالصندوق.

  �.تقييم�يوم�كل��ي�ا�ستحقة�الرسوم�احتساب
    أتعاب�الحفظ

ل� �،�ي���اية�كل�يوم�تقييم�من�صا�ي�قيمة�اcصول ����Nء)�:�٢٠١٧(�%�٠٫٠١٧٥مدير�الصندوق�أتعاب�الحفظ�بمعدل�سنوي�قدره�ُيحِمّ
�رسوم�الحفظ�بقيمة�إضافية�

ً
  .ريال�سعودي�لكل�معاملة���٢٥يتحمل�الصندوق�أيضا

  
  ا#صاريف�اDخرى �وا#صاريف�اDخرى 

�لشروط�واحكام�الصندوق.�يس�Mد�مدير�الصندوق�من�الصندوق�أي�مصاريف�أخرى�يتم�تكبدها�
ً
  وفقا

  

 النقد�وما�يعادله .٥
  ٣١�8Qديسم 

 م�٢٠١٨
 ديسم���٣١
 م�٢٠١٧

 يناير�١
 م�٢٠١٧

     
  ٢٦٬٦٠٤٬٦٠٠  ١٣٬٢٦٩٬١٨٩ ٤٣٬٥٩٤٬٠٥١  أرصدة�لدى�البنك

  إيداعات�مرابحة�بتاريخ�استحقاق
    أص#ي�خ ل�ث ثة�أشهر�أو�أقل���

١١٨٬٠٠٠٬٠٠٠ ٢٣٦٬٠٠٠٬٠٠٠ ٨٢٢٬٠٠٠٬٠٠٠ 

  ١٤٤٬٦٠٤٬٦٠٠ ٢٤٩٬٢٦٩٬١٨٩ ٨٦٥٬٥٩٤٬٠٥١ 
 - - (٤٣٨٬٢٩٦)  مخصص�خسائر�اNئتمان�ا�توقع�يخصم:

  ١٤٤٬٦٠٤٬٦٠٠ ٢٤٩٬٢٦٩٬١٨٩ ٨٦٥٬١٥٥٬٧٥٥ 

�الصندوق �أمnن�باسم�يعادله�وما�بالنقد�يحتفظ.�وسيطال�لدى�استثمار�وحساب�مح#ي�بنك�لدى�الجاري �بالحساب�اNحتفاظ�يتم)�أ
  .قيود�أي�دون �الصندوق �عن�نيابة
  .السعودية�العربية�ا�ملكة��ي�العاملة�واcجنبية�ا�حلية�البنوك�مع�ا�رابحة�عمليات)�ب
  
  الخسارة�أو�الربح�خ'ل�من�العادلة�القيمة�_ي�ا#الية�ا#وجودات .٦
  ٣١�8Qديسم 

 م�٢٠١٨
 ديسم���٣١
 م�٢٠١٧

 يناير�١
 م�٢٠١٧

  ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ٥٦٬٠٠٠٬٠٠٠  ٥٠٬٢٠٥٬٥٩٤  مش�Mك�صندوق ��ي�اNستثمار

 ل ستثمار�الب د�شركة�تديره�الذي�ا�رابحة�صندوق �وحدات��ي�اNستثمار�هذا�يمثل



  للسيولة�بالريال�السعوديا�نماء�صندوق�

  ا�نماء�ل�ستثمارا"دار�من�قبل�شركة�

  إيضاحات�حول�القوائم�ا"الية�

  م�٢٠١٨ديسمT.�٣١-ي��للسنة�ا�الية�ا�ن]Zية

 (يتم�تقريب�جميع�ا�بالغ�إ�ى�الريال�السعودي�ما�لم�ينص�عQى�خFف�ذلك.)

  

١٦  

  
 بالتكلفة�ا"طفأهاYستثمارات�

  
 ديسم/.�٣١  إيضاح  

    م�٢٠١٨
٣١�.Tديسم 
    م�٢٠١٧

 يناير�١
  م�٢٠١٧

  ١١٣٬٥٠٠٬٠٠٠    ٩٣٦٬٠٠٠٬٠٠٠    ٥٥٨٬٠٠٠٬٠٠٠  ٩(أ)،٧  مرابحة�ايداعات
 ١٠٢٬٩٠٠٬٠٠٠   ١٠٠٬١٠٠٬٠٠٠   ٩٤٬٨٤٩٬٠٠٠  (ب)  صكوك

 ١٬٦٠٧٬٧٦٣   ٧٬٠٥٦٬٠١٠   ١٢٬٣١٦٬٤٨٠    دخل�مستحق�عQى�ودائع�مرابحة�وصكوك
    ٢١٨٬٠٠٧٬٧٦٣    ١٬٠٤٣٬١٥٦٬٠١٠    ٦٦٥٬١٦٥٬٤٨٠  

 -    -     )١٦٠٬٤٦٧(    مخصص�خسائر�اuئتمان�ا�توقع:�يخصم
    ٢١٨٬٠٠٧٬٧٦٣   ١٬٠٤٣٬١٥٦٬٠١٠    ٦٦٥٬٠٠٥٬٠١٣ 

  .السعودية�العربية�ا�ملكة�-ي�العاملة�واtجنبية�ا�حلية�البنوك�مع�ا�رابحة�عمليات  ) أ

 

 مطلوبات�اخرى� .٧

 م٢٠١٧يناير��١ م٢٠١٧ديسمT.��٣١ م٢٠١٨ديسم/.��٣١  إيضاح  
  -   -   ٣٠٥٬٧٦١    حفظ�مستحقةرسوم�

  -   ٦٠٩٬١٩١  -   ٩  أتعاب�إدارية�مستحقة

  ٣٥٬٢٦٨  ٤٥٬٧٤٢  ٩٠٬٦٤٠    مطلوبات�اخرى 

    ٣٥٬٢٦٨  ٦٥٤٬٩٣٣  ٣٩٦٬٤٠١  

 معام�ت�مع�أطراف�ذات�ع�قة .٨
�العFقة�ذات�الشركات�مع�الصندوق �يتعامل�،�العادية�أنشطته�سياق�-ي �شروط�مع�متوافقة�العFقة�ذات�اtطراف�مع�ا�عامFت.

�الصندوق �وأحكام �الصندوق �إدارة�مجلس�قبل�من�العFقة�ذات�اtطراف�معامFت�جميع�اعتماد�يتم. �العFقة�ذات�اtطراف�تشمل.

  ).الصندوق ��دير�اtم�الشركة(�اIنماء�وبنك�الصندوق �ومدير�الصندوق �مجلس

  .السنة�خFل�الصندوق �مدير�يتقاضاها�ال�~�الرسوم�الشامل�الدخل�بيان�-ي�الواردة�اIدارة�رسوم�تمثل

  :ا�الية�القوائم�-ي�ا�درجة�الصندوق �tعمال�ا�عتاد�السياق�-ي�العFقة�ذات�اtطراف�مع�الهامة�للمعامFت�ملخص�يQي�فيما

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

 ديسم/.�٣١
  م�٢٠١٨

  ٣١�.Tديسم 
  م�٢٠١٧

  ٣٬٥٢٤٬١٣١    ١٢٬١٣٧٬٣٢١  أتعاب�اIدارة  مدير�صندوق   شركة�اuنماء�لFستثمار
  ١٬٣٧٧    ٧٨٬٩٣٩  رسوم�سمسرة

 ٢٤٬٠٠٠   ٢٤٬٠٠٠ مجلسأتعاب� عضو�ا�جلس  مجلس�إدارة�صندوق 
  :يQي�كما��ي�ا�ا�ي�ا�ركز�قائمة�-ي�ا�درجة�العFقة�ذات�اtطراف�لدى�اtرصدة

  الرصيد  طبيعة�الع�قة  :الطرف
 ديسم/.�٣١
 م�٢٠١٨

٣١�.Tديسم 
 م�٢٠١٧

 يناير�١
 م�٢٠١٧

  ٢٦٬٦٠٤٬٦٠٠  ١٣٬٢٦٩٬١٨٩  ١٥٬٢٩٣٬٦٦١  رصيد�البنك  الشركة�اtم�  بنك�اIنماء
شركة�اuنماء�

  -   ٦٠٩٬١٩١  -   اتعاب�إدارية�مستحقة  مدير�الصندوق   لFستثمار
  -   -   ٢٥٢٬١٤٤٬٠٩٧  إيداع�مرابحة    

  
   



  للسيولة�بالريال�السعوديا�نماء�صندوق�

  ا�نماء�ل�ستثمارا"دار�من�قبل�شركة�

  إيضاحات�حول�القوائم�ا"الية�

  م�٢٠١٨ديسمT.�٣١-ي��للسنة�ا�الية�ا�ن]Zية

 (يتم�تقريب�جميع�ا�بالغ�إ�ى�الريال�السعودي�ما�لم�ينص�عQى�خFف�ذلك.)

  

١٧  

 خ�ل�الربح�والخسارة�ا"الية�ل�صول �العادلة�القيمة�(ي�التغي`.ات�صا(ي� .٩
 ديسم/.�٣١  

  م�٢٠١٨
  ٣١�.Tديسم 

  م�٢٠١٧
  -     ٢٬٣١٥٬٣٤٨  أرباح�محققة�

  ٨٢٣٬١٥٢    ٢٠٥٬٥٩٤  أرباح�غ/.�محققة
  ٨٢٣٬١٥٢    ٢٬٥٢٠٬٩٤٢  

 تقارير�القطاعات .١٠
�يقوم.�الخليج�ودول �السعودية�العربية�ا�ملكة�-ي�العاملة�البنوك�لدى�ا�رابحة�ودائع�من�كب/.ة�محفظة�رئيµÕ~�بشكل�الصندوق �يحمل
�منفصلة�تشغيل�قطاعات�تحديد�يتم�لم�،�وبالتا�ي�،�واحدة�كوحدة�ل�عمال�ا�وارد�ويخصص�دوري�بشكل�اtداء�بتقييم�الصندوق �مدير

�ا�الية�التقارير�إعداد�tغراض ��٨ا�الية�للتقارير�الدو�ي�ا�عيار�-ي�مطلوب�هو�كما�القطا�ي�اIبFغ�عن�اIفصاح�يتم�لم�،�وبالتا�ي.
 ".التشغيل�قطاعات"

  القيمة�العادلة�ل�دوات�ا"الية .١١
� �موجودات�ومطلوبات�الصندوق �وتتكون �وا�طلوبات�ا�الية. �ا�وجودات�ا�الية �من �ا�الية �اtدوات �،�حكمه�-ي�وما�النقد�منتتشكل

�من�وغ/.ها�ا�ستحقة�وا�طلوبات�،�ا�طفأة�بالتكلفة�واuستثمار�،�الخسارة�أو�الربح�خFل�من�العادلة�بالقيمة�ا�الية�ا�وجودات
  .الدفع�ا�ستحقة�اuس�.دادات

القيمة�العادلة��ي�القيمة�ال�~�يتم�بموجZáا�تبادل�موجودات�أو�سداد�مطلوبات�ب/ن�أطراف�ذوي�دراية�ولدZÓم�الرغبة�-ي�معاملة�قائمة�
  عQى�التنافس�الحر.�

�ا �مستويات�من �ثFثة �-ي �ا�ركز�ا�ا�ي �قائمة �-ي �العادلة �بالقيمة �ا�وجودات�وا�طلوبات�ا�قاسة �تجميع �للقيمة�يتم لتسلسFت�الهرمية
  العادلة.�ويتم�تحديد�هذه�ا�جموعات�عQى�أساس�أدنى�مستوى�من�ا�دخFت�الهامة�ا�ستخدمة�-ي�قياس�القيمة�العادلة،�كما�يQي:��

 ا�عدلة)�-ي�أسواق�نشطة��وجودات�ومطلوبات�مماثلة.�ا�ستوى�اtول:�اtسعار�ا�درجة�(غ/. •
• � �ا�دخFت�عدا �للموجودات�أو�ا�طلوبات،�إما�ا�ستوى�الثاني: عن�اtسعار�ا�درجة�ا�تضمنة�-ي�ا�ستوى�اtول�وال�~�يمكن�مFحظ]Zا

 بشكل�مباشر�(مثل�اtسعار)�أو�بشكل�غ/.�مباشر�(مشتقة�من�اtسعار).
�(م • �يمكن�مFحظ]Zا �ال�~ �السوق �بيانات �عQى ��uتستند �أو�ا�طلوبات�ال�~ �ا�دخFت�للموجودات �الثالث: ��uتخضع�ا�ستوى دخFت

  للمFحظة).
�أدوات��١ا�ستوى �ضمن�تصنيفها�يتم�بالتا�ي�النشطة�اtسواق�-ي�ا�درجة�السوق �أسعار�إ�ى�قيم]Zا�تستند�ال�~�اuستثمارات�تشمل
 .اtدوات�لهذه�ا�عروض�السعر�بضبط�الصندوق �يقوم�u.�النشطة�ا�درجة�اtسهم

  .العام�خFل�ا�ستويات�ب/ن�تحويFت�هناك�تكن�لم
�-ي�العادلة�بالقيمة�ا�قاسة)�الفئة�حسب(�الصندوق �ومطلوبات�موجودات�،العادلة�للقيمة�الهرمي�التسلسل�ضمن�،التا�ي�الجدول �يحلل
٣١�.T٣١و��٢٠١٨ديسم�.T�٢٠١٧يناير��١و��٢٠١٧ديسم.  
 

  ٣ا"ستوى�  �٢ا"ستوى   ١ا"ستوى�  ا�وجودات�ا�الية�ا�حتفظ��Zا�من�خFل�الربح�والخسارة
  -   ٥٠٬٢٠٥٬٥٩٤  -   ٢٠١٨ديسم/.��٣١
٣١�.T٥٦٬٠٠٠٬٠٠٠ -   �٢٠١٧ديسم   -  
  -   ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠ -   ٢٠١٧يناير��١
  

  تصنيف�اLدوات�ا"الية
 ديسم/.�٣١  

  م�٢٠١٨
٣١�.Tديسم 
  م�٢٠١٧

 يناير�١
  م�٢٠١٧

        ا"الية�بالتكلفة�ا"طفأة�ا"وجودات
  ١٤٤٬٦٠٤٬٦٠٠  ٢٤٩٬٢٦٩٬١٨٩  ٨٦٥٬١٥٥٬٧٥٥  أرصدة�لدى�البنوك

  ١١٣٬٥٠٠٬٠٠٠  ٩٣٦٬٠٠٠٬٠٠٠  ٥٥٨٬٠٠٠٬٠٠٠  مرابحة�إيداعات
  ١٠٢٬٩٠٠٬٠٠٠  ١٠٠٬١٠٠٬٠٠٠  ٩٤٬٨٤٩٬٠٠٠  صكوك

 ١٬٦٠٧٬٧٦٣ ٧٬٠٥٦٬٠١٠ ١٢٬٣١٦٬٤٨٠  إيرادات�مستحقة�
�اLرباح� �خ�ل �من �العادلة �بالقيمة �ا"الية ا"وجودات

   والخسائر
  

 ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ٥٦٬٠٠٠٬٠٠٠ ٥٠٬٢٠٥٬٥٩٤  مرابحة��صندوق استثمارات�-ي�



  للسيولة�بالريال�السعوديا�نماء�صندوق�

  ا�نماء�ل�ستثمارا"دار�من�قبل�شركة�

  إيضاحات�حول�القوائم�ا"الية�

  م�٢٠١٨ديسمT.�٣١-ي��للسنة�ا�الية�ا�ن]Zية

 (يتم�تقريب�جميع�ا�بالغ�إ�ى�الريال�السعودي�ما�لم�ينص�عQى�خFف�ذلك.)

  

١٨  

 
 إدارة�ا"خاطر .١٢

�تقديم�العوائد�ا�ثQى� �عاملة�حيث�يمكنه�اuستمرار�-ي �الصندوق�عQى�اuستمرار�كمنشأة يتمثل�هدف�الصناديق�-ي�الحفاظ�عQى�قدرة

 لحامQي�الوحدات�لديه�وضمان�السFمة�ا�عقولة�لحامQي�الوحدات.

 متنوعة�من�ا�خاطر�ا�الیة:�مخاطر�السوق�ومخاطر�اuئتمان�ومخاطر�السیولة.تعرض�أنشطة�الصندوق��جموعة�

يتحمل�مدير�الصندوق�مسؤولية�تحديد�ومراقبة�ا�خاطر.�يشرف�مجلس�إدارة�الصندوق�عQى�مدير�الصندوق�وهو�مسؤول�-ي�ال¥Zاية�عن�

 اIدارة�العامة�للصندوق.

 tقام�ا�راقبة�والتحكم�-ي�ا�وضوعة�من�قبل�مجلس�إدارة�الصندوق.�لدى�الصندوق�وثيقة�يتم�تحديد�مخاطر�ا�ى�أساس�الحدود�اQول�ع

�إجراءات�Iعادة� �وتعرضه�للمخاطر�وإدارة�ا�خاطر�العامة�وهو�ملزم�باتخاذ الشروط�واtحكام�ال�~�تحدد�اس�.اتيجيات�أعماله�العامة،

 التوازن�للمحفظة�بما�يتماµà§�مع�إرشادات�اuستثمار.

  ق�أساليب�مختلفة�لقياس�وإدارة�مختلف�أنواع�ا�خاطر�ال�~�يتعرض�لها؛�فيما�يQي�شرح�هذه�اtساليب:يستخدم�الصندو 
  مخاطر�اYئتمان�

́ام�ما.�   مخاطر�اuئتمان�و�ي�مخاطر�تسبب�أحد�أطراف�اtداة�ا�الية�بخسارة�مالية�للطرف�اÑخر�من�خFل�العجز�عن�تسوية�ال�

ويسåى�مدير�الصندوق�ا�ى�الحد�من�مخاطر��بالتكلفة�ا�طفأه.�واuستثمارات��عQى�النقد�وما�-ي�حكمه�اuئتمانيتعرض�الصندوق��خاطر�

  اIئتمان�عن�طريق�مراقبة�حاuت�التعرض��خاطر�اIئتمان.

ية�والحد��uيوجد�لدى�الصندوق�آلية�رسمية�للتصنيف.�تتم�إدارة�مخاطر�اIئتمان�والتحكم�ف�Zا�من�خFل�مراقبة�التعرضات�اIئتمان

�من�ا�عامFت�مع�أطراف�مقابلة�محددة�واIستمرار�-ي�تقييم�الجدارة�اIئتمانية�ل�طراف�ا�قابلة.�تتم�إدارة�مخاطر�اIئتمان�بشكل�عام

  عQى�أساس�التصنيف�اIئتماني�الخارæي�للطرف�ا�قابل.

  .ا�ركز�ا�ا�يقائمة�يوضح�الجدول�أدناه�الحد�اtقµÞ§�للتعرض��خاطر�اuئتمان��كونات�

 ديسم/.�٣١  
  م�٢٠١٨

  
٣١�.Tديسم 
  م�٢٠١٧

  
 يناير�١
  م�٢٠١٧

 ١٤٤٬٦٠٤٬٦٠٠   ٢٤٩٬٢٦٩٬١٨٩   ٨٦٥٬٥٩٤٬٠٥١  أرصدة�لدى�البنوك
 ٢١٨٬٠٠٧٬٧٦٣   ١٬٠٤٣٬١٥٦٬٠١٠   ٦٦٥٬١٦٥٬٤٨٠  استثمارات�بالتكفلة�ا�طفأه

  ٣٦٢٬٦١٢٬٣٦٣   ١٬٢٩٢٬٤٢٥٬١٩٩   ١٬٥٣٠٬٧٥٩٬٥٣١ 

حفظ�أرصدة�الصندوق�
ُ
  .ى�ا�صرف�مع�تصنيف�ائتماني�سليم�ا�صرفية�لدت

التخلف�عن�السداد�،�والتعرض�عند�التخلف�عن��احتمالا�توقعة�باستخدام��اuئتمانيةوالخسائر��اuئتمانيقيس�الصندوق�مخاطر�

�تنظر�اIدارة�-ي�كل�من�التحليل�التاريçي�وا�علومات�ا�ستق تحديد�أي�خسارة��بلية�-يالسداد�والخسائر�-ي�حالة�التخلف�عن�السداد.

  .ائتمانية�متوقعة

 مخاطر�السيولة

�úاماته�بالكامل�-ي�وقت�استحقاقها،�أو� تتمثل�مخاطر�السيولة�-ي�احتمال�عدم�قدره�الصندوق�عQى�توليد�موارد�نقدية�كافية�لتسوية�ال�

  يمكنه�القيام�بذلك�ا�uبشروط�غ/.�مFئمة�جوهريا.

�يتعرض�الصندوق� �وبالتا�ي، �كل�يوم�تقييم�و�ي�كذلك، �الوحدات�-ي �أن�يتم�اuش�.اك�واس�.داد تنص�شروط�وأحكام�الصندوق�عQى

�خاطر�السيولة�بشأن�اس�.دادات�حامQي�الوحدات�-ي�أي�وقت.�ومع�ذلك،�قام�مدير�الصندوق�بوضع�إرشادات�سيولة�للصندوق�ويقوم�

  بمراقبة�

   



  للسيولة�بالريال�السعوديا�نماء�صندوق�

  ا�نماء�ل�ستثمارا"دار�من�قبل�شركة�

  إيضاحات�حول�القوائم�ا"الية�

  م�٢٠١٨ديسمT.�٣١-ي��للسنة�ا�الية�ا�ن]Zية

 (يتم�تقريب�جميع�ا�بالغ�إ�ى�الريال�السعودي�ما�لم�ينص�عQى�خFف�ذلك.)

  

١٩  

  
(تتمة)إدارة�ا"خاطر  

́امات�عند�نشوZoا،�إما�من�خFل�اuش�.اكات�الجديدة�أو�تصفية� متطلبات�السيولة�بانتظام�لضمان�وجود�أموال�كافية�للوفاء�بأي�ال�

 محفظة�اuستثمار�أو�بالحصول�عQى�تمويل�من�اtطراف�ذوي�العFقة�للصندوق.

  مخاطر�السوق 

 مخاطر�أسعار�العموuت

�ا�الية� �ل�دوات �العادلة �أو�القيمة �ا�الية �ل�داة �ا�ستقبلية �النقدية �التدفقات �قيمة �مخاطر�تقلب �-ي �مخاطر�أسعار�العمولة تتمثل

�بسبب� �الثابتة �السوق.للقسيمة �معدuت�عمولة �ل�التغ/.ات�-ي يس�لدى�الصندوق��uيتعرض�الصندوق��خاطر�أسعار�العموuت�tنه

  عمولة أدوات�مالية�تحمل

 مخاطر�الصرف�اtجن¬~

�بسبب�التغ/.ات�-ي�أسعار�صرف�العمFت� �مالية مخاطر�صرف�العمFت��ي�مخاطر�تذبذب�قيمة�التدفقات�النقدية�ا�ستقبلية�tداة

�اtدوات �ا�خاطر�عن �هذه �وتنشأ �بعمFت�أجنبية.�اtجنبية �ا�قومة �السعودي،�ا�الية �بالريال �الصندوق �معامFت�وأرصدة �جميع �تتم

  وبالتا�ي��uيتعرض�الصندوق��خاطر�صرف�العمFت�اtجنبية.

 مخاطر�اtسعار

مخاطر�اtسعار��ي�مخاطر�تقلب�قيمة�اtدوات�ا�الية�للصندوق�نتيجة�للتغ/.ات�-ي�أسعار�السوق�بسبب�عوامل�أخرى�غ/.�حركة�أسعار�

  العمFت�اtجنبية�والعموuت.

�الت �عدم �من ~µßأسا� �مخاطر�اtسعار�بشكل �يراقب�مدير�تنشأ �الصندوق. �يمتلكها �ال�~ �ا�الية �ل�دوات �اtسعار�ا�ستقبلية �بشأن أكد

  .الصندوق�بشكل�دقيق�حركة�أسعار�أدواته�ا�الية

  .الصناعية�القطاعات�مختلف�-ي�اuستثمار�خFل�من�اuستثمارية�محفظته�تنويع�خFل�من�ا�خاطر�الصندوق �يدير

�جميع�فإن�،�التقرير�تاريخ�-ي��Zا�ا�حتفظ�الخسارة�أو�الربح�خFل�من�العادلة�بالقيمة�اuستثمارات�قيمة�-ي٪��١بنسبة�الزيادة�تأث/.�إن

�وصا-ي�خسارة�أو�الربح�خFل�من�العادلة�بالقيمة�ا�الية�ا�وجودات�عQى�الربح�صا-ي�-ي�زيادة�إ�ى�أدت�قد�،�الثابتة�اtخرى �ا�تغ/.ات

�٢٠١٧(�سعودي�ريال��٥٠٢،٠٥٦بقيمة�ا�وجودات �سعودي�ريال�٥٦٠،٠٠٠: ��١٠بنسبة�القيمة�هبوط�إن). �نفس�عQى�،�شأنه�من٪

  .ا�قدار�بنفس�ا�وجودات�وصا-ي�الخسارة�أو�الربح�خFل�من�العادلة�بالقيمة�ا�الية�ا�وجودات�من�الربح�صا-ي�يقلل�أن�،�اtساس

�ا�فتوح�الصندوق (�ا�رابح�صندوق �وحدات�-ي�اuستثمار�اuستثمار�صناديق�-ي�اuستثمار�يمثل .�لFستثمار�البFد�شركة�تديره�الذي)

�اIسFمية�الشريعة�مع�ا�توافقة�ا�رابحة�عقود�-ي�اuستثمار��ي�للصناديق�الرئيسية�اtنشطة �الصناديق�هذه�-ي�اuستثمار�يخضع.

  .ا�ستثمر�صندوق �وأحكام�شروط�مع�يتماµà§�بما�اIدارة�لرسوم

 
 إدارة�رأس�ا"ال .١٣

�حامQي�إ�ى�ا�نسوب�اtسهم�مبلغ�يتغ/.�أن�يمكن.�لFس�.داد�القابلة�الوحدات�لحامQي�ا�نسوبة�ا�وجودات�صا-ي�الصندوق �مال�رأس�يمثل

�مالكي�تقدير�حسب�واuس�.داد�لFش�.اكات�الصندوق �يخضع�حيث�،�التقييم�يوم�كل�-ي�كب/.�بشكل�لFس�.داد�القابلة�الوحدات

�قدرة�حماية�-ي�ا�ال�رأس�إدارة�عند�الصندوق �هدف�يتمثل.�الصندوق �أداء�عن�الناتجة�التغي/.ات�وكذلك�،�تقييم�يوم�كل�-ي�الوحدات

�والحفاظ�اÑخرين�ا�صلحة�tصحاب�فوائد�وتوف/.�،�الوحدات�tصحاب�عوائد�توف/.�أجل�من�مستمرة�كمنشأة�اuستمرار�عQى�الصندوق 

�أساس�عQى�ا�ال�رأس�بمراقبة�وا�دير�الصندوق �مجلس�يقوم.�للصندوق �اuستثمارية�اtنشطة�تطوير�لدعم�قوية�رأسمالية�قاعدة�عQى

  .الوحدات�لحامQي�العائدة�ا�وجودات�صا-ي�قيمة
  

   



  للسيولة�بالريال�السعوديا�نماء�صندوق�

  ا�نماء�ل�ستثمارا"دار�من�قبل�شركة�

  إيضاحات�حول�القوائم�ا"الية�

  م�٢٠١٨ديسمT.�٣١-ي��للسنة�ا�الية�ا�ن]Zية
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٢٠  

  
 تسوية�قيمة�الوحدة .١٤

�(ا�وافق��١٤٣٩ربيع�الثاني��١٣بتاريخ��١/٦/١٨٧٢/١٧بموجب�التعميم�رقم� ربيع��١٠،�قرر�مجلس�إدارة�الهيئة�-ي�)٢٠١٧ديسمT.��٣١هـ

ا�للمعيار�الدو�ي�Iعداد�التقارير�ا�الية�٢٠١٧ديسمT.��٢٨هـ�(ا�وافق��١٤٣٩الثاني�
ً
)�تقييد�تسجيل�خسائر�اuئتمان�ا�توقعة�ا�حتسبة�وفق

�للقوائم�ا�الية�وسعر�الوحدة�ا�حتسب��فقط�لغرض�البيانات�ا�الية�لصندوق�اuستثمار.�٩رقم�
ً
يتم�حساب�مطابقة�سعر�الوحدة�وفقا

 t:ي�  غراض�ا�تاجرة�عQى�النحو�التا
 ديسم/.�٣١  

  م�٢٠١٨

٣١�.Tديسم 

  م�٢٠١٧

 يناير��١

  م٢٠١٧

 ١٠٫٦٠  ١٠٫٨١  ١١٫٠٥  سعر�الوحدة�ا�حتسب�وفقا�للقوائم�ا�الية
 -  -  -  تأث/.�خسائر�اIئتمان�ا�توقعة�لسعر�الوحدة�(أ)

 ١٠٫٦٠  ١٠٫٨١  ١١٫٠٥  سعر�الوحدة�ا�حتسب�tغراض�ا�تاجرة

�للمعيار�الدو�ي�Iعداد�التقارير�ا�الية�رقم�  ) أ(
ً
 ا�تعلق�باtدوات�ا�الية.����٩تمثل�التعديFت�أثر�خسارة�اIئتمان�ا�توقعة�ا�حتسبة�وفقا

  
 يوم�التقييم�اLخ`. .١٥

  .م)٢٠١٨ديسمT.�٢٠١٧�:٣١(�م�٢٠١٨ديسمT.�٣١يوم�التقييم�اtخ/.�لغرض�إعداد�هذه�القوائم�ا�الية�كان�-ي�
 

  ا"عاي`.�الدولية��عداد�التقارير�ا"الية�Lول�مرة�إعتماد .١٦
�للسنة�ا�الية�التقارير�Iعداد�الدولية�ا�عاي/.�بموجب�مرة�tول �ا�الية�البيانات�هذه�الصندوق �أعد�،��٣٫١ا�Fحظة�-ي�موضح�هو�كما

�ا�ذكرة�هذه�تشرح.��٢٠١٧يناير��١و-ي��٢٠١٧ديسمT.��٣١-ي�ا�ن]Zية�للسنة�ا�قارنة�ا�علومات�جانب�إ�ى�،��٢٠١٨ديسمT.��٣١-ي�ا�ن]Zية

�وال�~��٢٠١٧ديسمT.��٣١و��٢٠١٧يناير��١-ي�ا�الية�للمراكز�السابقة�البيانات�بيان�إعادة�-ي�الصندوق �أجراها�ال�~�التعديFت�الرئيسية

ا�إعدادها�تم
ً
  .السابقة�ا�عاي/.�ا�حاسبية�السعودية��تطلبات�وفق

�ا�وجودات�ا�الية�بموجبه�يحتفظ�الذي�العمل�نموذج�لتحديد�تقييم�إجراء�تم�،�الدولية�ا�الية�التقارير�معاي/.�نقل�عملية�من�كجزء

  .�٢٠١٧يناير��١أي�،�الدولية�ا�الية�التقارير�إعداد�معيار�إ�ى�اuنتقال�تاريخ�-ي�السائدة�والظروف�الحقائق�أساس�عQى

  

  اYعفاءات�ا"طبقة

  التقديرات

ا�التواريخ�لنفس�التقديرات�تلك�مع��٢٠١٧يناير��١و��٢٠١٧ديسمT.��٣١-ي�التقديرات�تتوافق
ً
.�عموًما�ا�قبولة�ا�حاسبة��بادئ�وفق

ا�ا�بالغ�هذه�لتقديم�الصندوق �قبل�من�ا�ستخدمة�التقديرات�تعكس
ً
�إ�ى�اuنتقال�وتاريخ�الشروط�الدولية�ا�الية�التقارير��عاي/.�وفق

  .�٢٠١٧يناير��١و��٢٠١٧ديسمT.��٣١من�اعتباًرا�وذلك�،�ا�الية�التقارير�Iعداد�الدولية�ا�عاي/.

  
  الصندوق �اعتمدها�اختيارية�إعفاءات

ا
ً
�اختار�،��٩رقم�ا�الية�للتقارير�الدولية�وا�عاي/.��١رقم�ا�الية�التقارير�Iعداد�الدولية�للمعاي/.�اuنتقالية�اtحكام�به�تسمح��ا�وفق

�-ي�اuنتقال�تاريخ�-ي�ا�الية�وا�طلوبات�ا�الية�للموجودات�الدف�.ية�القيم�عQى�تعديFت�أي�إدراج�تم.�ا�قارنة�اtرقام�تكرار�عدم�الصندوق 

�عQى�ا��.تبة�التعديFت�فإن�،�ا�Fحظات�Iفصاحات�بالنسبة�،�وبالتا�ي.��٢٠١٨يناير�من�اعتباًرا�الحالية�للف�.ة�اuفتتاحية�ا�لكية�حقوق 

�اuفتتاحية�اtصول �صا-ي�بتعديل�الصندوق �قام.�الحالية�الف�.ة�إ�ى�فقط�تطبيقها�تم�قد��٧رقم�ا�الية�للتقارير�الدو�ي�ا�عيار�إفصاحات

  .ا�طفأة�بالتكلفة�ا�قاسة�ا�الية�اtصول �عQى�ا�توقعة�اuئتمان�خسائر�لتأث/.�سعودي�ريال��٩٥٤،٦٦٩بمبلغ��٢٠١٨يناير��١-ي�كما
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  ا�نماء�ل�ستثمارا"دار�من�قبل�شركة�
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٢١  

 (تتمة)ا"عاي`.�الدولية��عداد�التقارير�ا"الية�Lول�مرة�إعتماد

  ا"اcي�ا"ركز�بيان�تسوية

�السابقة�عموًما�ا�قبولة�ا�حاسبة�مبادئ�بموجب�السابقة�القياس�فئة�من�،�ا�الية�ل�صول �الدف�.ية�القيم�بتسوية�التا�ي�الجدول �يقوم

  .الدولية�ا�الية�التقارير�معاي/.�إ�ى�اuنتقال�عند�الجديدة�القياس�فئات�إ�ى

  ٢٠١٧ديسم/.��٣١كما�(ي�  

ا"عاي`.�اLرصدة�حسب�  
 السعودية

التحول�للمعاير��تأث`. 
 الدولية

ا"عاي`.�اLرصدة�حسب�
 الدولية

  ٢٤٩٬٢٦٩٬١٨٩  ٢٣٦٬٠٠٠٬٠٠٠  ١٣٬٢٦٩٬١٨٩  أرصدة�لدى�البنوك
 -  (١٬٣٢٨٬١٠٠٬٠٠٠) ١٬٣٢٨٬١٠٠٬٠٠٠  اuستثمارات
 ١٬٠٤٣٬١٥٦٬٠١٠  ١٬٠٤٣٬١٥٦٬٠١٠ -  بالتكلفة�ا�طفأهاuستثمارات�

موجودات�مالية�بالقيمة�العادلة�من�خFل�
 ٥٦٬٠٠٠٬٠٠٠  ٥٦٬٠٠٠٬٠٠٠ -  الربح�أو�الخسارة

  -  (٧٬٠٢٥٦٬٠١٠)  ٧٬٠٥٦٬٠١٠  إيرادات�مستحقة�
  ١٬٣٤٨٬٤٢٥٬١٩٩ -  ١٬٣٤٨٬٤٢٥٬١٩٩  اuجما�ي

 
  

  ٢٠١٧يناير��١كما�(ي�

ا"عاي`.�اLرصدة�حسب�  
 السعودية

التحول�للمعاير��تأث`. 
 الدولية

ا"عاي`.�اLرصدة�حسب�
 الدولية

  ١٤٤٬٦٠٤٬٦٠٠  ١١٨٬٠٠٠٬٠٠٠  ٢٦٬٦٠٤٬٦٠٠  أرصدة�لدى�البنوك
  -  (٣٥٤٬٤٠٠٬٠٠٠)  ٣٥٤٬٤٠٠٬٠٠٠  اuستثمارات

  ٢١٨٬٠٠٧٬٧٦٣  ٢١٨٬٠٠٧٬٧٦٣  -  اuستثمارات�بالتكلفة�ا�طفأه
موجودات�مالية�بالقيمة�العادلة�من�خFل�

 ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠ -  الربح�أو�الخسارة
  -  (١٬٦٠٧٬٧٦٣)  ١٬٦٠٧٬٧٦٣  إيرادات�مستحقة�

  ٣٨٢٬٦١٢٬٣٦٣  -  ٣٨٢٬٦١٢٬٣٦٣  اuجما�ي

  
قائمة�الدخل�الشامل�تسوية   ٢٠١٧ديسم/.��٣١للسنة�ا"ن+*ية� 

ا"عاي`.�اLرصدة�حسب�  
 السعودية

التحول�للمعاير��تأث`. 
 الدولية

�ا"عاي`. اLرصدة�حسب�
 الدولية

  -  (١٧٬٧٦٢٬٩٦٩)  ١٧٬٧٦٢٬٩٦٩  دخل�اuستثمارت
 ١٦٬٩٣٩٬٨١٧  ١٦٬٩٩٣٩٬٨١٧ -  دخل�عموuت�اuستثمارات�بالتكلفة�ا�طفأه
مكاسب�غ/.�محققة�من�ا�وجودات�ا�الية�

  ٨٢٣٬١٥٢  ٨٢٣٬١٥٢  -  خFل�الربح�والخسارة
  ١٧٬٧٦٢٬٩٦٩  -  ١٧٬٧٦٢٬٩٦٩  اuجما�ي

  
 تدخل�ح`��التنفيذ�بعد�معاي`.�جديدة�صادرة�لك�*ا�لم .١٧

́�التنفيذ�للف�.ات�السنوية�ال�~�تبدأ�-ي�أو�بعد� م��مع�٢٠١٩يناير��١فيما�يQي�ا�عاي/.�الجديدة�والتعديFت�عQى�ا�عاي/.�ال�~�ستدخل�ح/
�-ي�إعداد�هذه�القوائم�ا�الية

ً
  .�ا�وحدة�السماح�بالتطبيق�ا�بكر.�ومع�ذلك،�لم�يعتمدها�الصندوق�مبكرا

  
 عقود�ا�يجار�١٦الدوcي��عداد�التقارير�ا"الية�رقم�ا"عيار� )أ 

يقدم�ا�عيار�نموذج�محاس¬~�لورقة�عقد�إيجار�منفردة�شاملة�للمستأجرين.�ويع�.ف�ا�ستأجر�بأصل�حق�اIستخدام�الذي�يمثل�حقه�-ي�
�اIيجار �بدفع ́امه �عقد�اIيجار�يمثل�إل� ́ام �وإل� ~µßساtصل�اtهناك�إعفاءات�ا� �لعقو . �اIيجار�إختيارية �اtجل�وعقود �اIيجار�قص/.ة د
ؤِجر�مماثلة�للمعيار�الحا�ي�

ُ
�وتبقى�محاسبة�ا� أي�يستمر�ا�ؤجرين�بتصنيف�عقود�اIيجار�كعفود�إيجار�تمويلية�أو��-ا�نخفضة�القيمة.

  تشغيلية.
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٢٢  

�وتتوقع�اIدارة�أنه�سيتم� �التفصيQي. �لم�يستكمل�بعد�تقييمها أكمل�الصندوق�التقييم�ا�بدئي�ل�ثر�ا�حتمل�عQى�قوائمه�ا�الية�لكنه
�ا�عيار� � إعتماد �-ي �تبدأ �ال�~ �للسنة �للصندوق �ا�الية �القوائم �التقارير�٢٠١٩يناير��١-ي �مبالغ �عQى �أثر�هام �لتطبيق �يكون �وقد .� م
�تقديم�تقدير�معقول�لتأث/.ات�تطبيق�هذا�واIفصاحات�ا

ً
ل�~�يتم�عملها�-ي�القوائم�ا�الية�للصندوق�.�ومع�ذلك،�ليس�من�ا�مكن�عمليا

  .ا�عيار�ح�§�يقوم�الصندوق�بإجراء�مراجعة�تفصيلية
 
  التعدي�ت�اLخرى  ) ب(

  Qى�القوائم�ا�الية�اtولية�للشركة.يتوقع�أن�يكون�لها�تأث/.�هام�ع�ال�~�ليست�سارية�بعد�و�uكما�يQي�التعديFت�للمعاي/.

  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��Zا�سابقا�-ي�العملية�ا�ش�.كة�- تجميع�اtعمال�٣ا�عيار�الدو�ي�للتقرير�ا�ا�ي

  م٢٠١٩يناير�١  تتعلق�بخصائص�الدفع�ا�سبق�مع�التعويض�السل¬~�–اtدوات�ا�الية��٩تعديFت�عQى�ا�عيار�الدو�ي�للتقرير�ا�ا�ي�
  م٢٠١٩يناير�١ تتعلق�بالحصة�ا�حتفظ��Zا�سابقا�-ي�العملية�ا�ش�.كة�–ال�.تيبات�ا�ش�.كة��١١تحسينات�عQى�ا�عيار�الدو�ي�

  م٢٠٢٠يناير��١  الدو�ي�عرض�القوائم�ا�الية�واuيضاحات�وتوضيح�بعض�ا�فاهيممعيار�ا�حاسبة�
  م٢٠٢٠يناير��١  ا�حاسبة�الدو�ي�السياسات�ا�حاسبية�والتغ/.ات�-ي�التقديرات�ا�حاسبية�واtخطاء�معيار

�الدو�ي �الدخل�١٢معيار�ا�حاسبة �اuع�.اف�- ضريبة �الدخل�لتوزيعات�اtرباح�ويتم �الربح�أو��توضيح�ضريبة �-ي �Zا
  الخسارة�

  م٢٠١٩يناير�١

  م٢٠١٩يناير�١  تتعلق�بتعديFت�الخطة�،�تقليصها�أو�تسوي]Zا�–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�طويلة��–اuستثمارات�-ي�ا�نشات�الزميلة�وا�شروعات�ا�ش�.كة��٢٨معيار�ا�حاسبة�الدو�ي�

  اtجل�-ي�الشركات�الزميلة�وا�شروعات�ا�ش�.كة
  م٢٠١٩يناير�١

  م٢٠١٩يناير�١  عدم�التيقن�بشأن�معامFت�ضريبة�الدخل�٢٣التفسي/.�الدو�ي�
  
  

  اعتماد�القوائم�ا"الية� .١٨

  م�٢٠١٩ابريل�١هـ�(ا�وافق��١٤٤٠رجب�٢٥تمت�ا�وافقة�عQى�هذه�البيانات�ا�الية�من�قبل�مجلس�الصندوق�-ي�




