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  صفحة

 ٢-٦  تقرير�مراجع�الحسابات�ا
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
الية��











  صندوق ا�نماء المتوازن متعدد ا�صول
  اCنماء�لIستثمارا
دار�من�قبل�شركة�

  قائمة�ا�ركز�ا�اIي
  ٢٠١٨ديسمO,���٣١*ي
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بالغ
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  إيضاح

 ديسم/.�٣١
٢٠١٨  

٣١�,Oديسم 
٢٠١٧  

 يناير�١
٢٠١٧  

          
          ا�وجودات

 ٧٬٥١٣٬٦٧٧ ٥٬٧٢٤٬٥٣٣ ١٬٩٤٦٬٨٧٠  ٥  وما*ي�حكمهالنقد�
موجودات�مالية�بالقيمة�العادلة�من�خIل�الربح�أو�

 ٦٫٦٢٨٫٣٢٢ ٧٬٠٥٩٬٢٨١ ٥٬٨٤٦٬٩١٨  ٦  الخسارة
 ١٫٠٢٧٬٥٠٥ ١٬٠٠٧٬٦٦٩ ٩٦٥٬٣١٨ ٧  استثمار�بالتكلفة�ا
طفأة

 - ٥٬٥٣٨ -   توزيعات�أرباح�مدينة
 ١٥٫١٦٩٫٥٠٤ ١٣٬٧٩٧٬٠٢١ ٨٬٧٥٩٬١٠٦   مجموع�ا�وجودات

  
  ا�طلوبات

  
  

    

  -  ٥٬١٦٢  ٤٬٥٠٧    اس�,دادات�دائنة
  ١٣٨٫٠٢٧  ١٦١٬٤٩١  ٢٤٩٬٧١٩  ٨  مصاريف�مستحقة�ومطلوبات�اخرى 

  ١٣٨٫٠٢٧  ١٦٦٬٦٥٣  ٢٥٤٬٢٢٦    مجموع�ا�طلوبات
          

  ١٥٫٠٣١٫٤٧٧  ١٣٬٦٣٠٬٣٦٨  ٨٬٥٠٤٬٨٨٠    صا#ي�ا�وجودات�العائدة�لحامKي�الوحدات
        

  ١٫٢٥٢٫٨٩٩  ١٬١٣١٬٧٧٠  ٦٨٢٬٠٤٢    ��عدد�- الوحدات�ا
صدرة�

  ١٢٫٠٠  ١٢٫٠٤  ١٢٫٤٧  ١٣  بالريال�السعودي�-صا*ي�قيمة�ا
وجودات�للوحدة�

  



  صندوق ا�نماء المتوازن متعدد ا�صول
  اCنماء�لIستثمارا
دار�من�قبل�شركة�

  قائمة�الدخل�الشامل
  ٢٠١٨ديسمO,��٣١للسنة�ا
نTUية�

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

 ديسم/.�٣١  
    م٢٠١٨

٣١�,Oديسم 
  م٢٠١٧

    
    الدخل�من�ا�ستثمار

  ٢٣٤٬٩٠٢  ٢٢٠٬١٠٨  توزيعات�اsرباح

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

  (٣٩٬٩٠٤)  ٢٦٠٬٣٩٧  من�خIل�الربح�أو�الخسارة

  ١٦١٬٧٦٤  ١٧٧٬٨٠٦  *ي�عقود�مرابحة دخل�من�استثمارات

  ٣٥٦٬٧٦٢  ٦٥٨٬٣١١  

      

      ا�صاريف

 (٢٠٦٬٥٦٥)  (٢١٧٬٠٥٣)   أتعاب�إدارة

 (٧٬٣٧٠)�  (٥٬٤٨٤)   مصاريف�سمسرة

 (١١٩٬٣٣٠)  (١٣٥٬٥٨٧)   مصاريف�أخرى 

  (٣٥٨٬١٢٤)  (٣٣٣٬٢٦٥) 

 ٢٣٬٤٩٧  ٣٠٠٬١٨٧   صا#ي�الدخل��خ�ل�السنة

  -  -   الدخل�الشامل�اsخر�

 ٢٣٬٤٩٧  ٣٠٠٬١٨٧  للسنةالشامل��مجموع�الدخل

  



  المتوازن متعدد ا�صولصندوق ا�نماء 
  اCنماء�لIستثمارا
دار�من�قبل�شركة�

  قائمة�التغa.ات�#ي�حقوق�ا�لكية
  ٢٠١٨ديسمO,��٣١للسنة�ا
نTUية�

  (يتم�تقريب�جميع�ا
بالغ�إ�ى�الريال�السعودي�ما�لم�ينص�عKى�خIف�ذلك.)
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 ديسم/.�٣١      
  م�٢٠١٨

  ٣١�,Oديسم 
  م�٢٠١٧

            

 ١٥٬٠٣١٬٤٧٧   ١٣٬٦٣٠٬٣٦٨      يناير�١صا#ي�قيمة�ا�وجودات�#ي�
            

           التغa.ات�من�العمليات

 ٢٣٬٤٩٧   ٣٠٠٬١٨٧      صا*ي�دخل�السنة

          التغa.ات�من�معام�ت�الوحدات

  ١٬١٠٣٬٩٢٧    ١٬٦٩٥٬٨٠٠      متحصIت�من�إصدار�وحدات

 (٢٬٥٢٨٬٥٣٣)   (٧٬١٢١٬٤٧٥)      مدفوعات�مقابل�اس�,داد�وحدات

 (١٬٤٢٤٬٦٠٦)   (٥٬٤٢٥٬٦٧٥)      صا*ي�اCنخفاض�*ي�معامIت�الوحدات

 ١٣٬٦٣٠٬٣٦٨   ٨٬٥٠٤٬٨٨٠      ديسم/.�٣١صا#ي�قيمة�ا�وجودات�#ي�

            

        ديسمO,�كما�يKي:�٣١تتخلص�ا
عامIت�*ي�الوحدات�للسنة�ا
نTUية�*ي�

      
 ديسم/.�٣١
  م�٢٠١٨

  ٣١�,Oديسم 
  م�٢٠١٧

  بالوحده      

 ١٬٢٥٢٬٨٩٩    ١٬١٣١٬٧٧٠      يناير�١الوحدات�#ي�
            

 ٩٢٬٠٦٨   ١٣١٬٩٢٨      الوحدات�ا
باعة

  (٢١٣٬١٢٩)    (٥٨١٬٦٥٦)      الوحدات�ا
س�,دة

 )١٢١٬١٢٩(   (٤٤٩٬٧٢٨)      صا#ي�النقص�#ي�الوحدات

 ١٬١٣١٬٧٧٠   ٦٨٢٬٠٤٢       ديسم/.�٣١الوحدات�#ي�

  

  

  

  

  



  صندوق ا�نماء المتوازن متعدد ا�صول
  لIستثماراCنماء�ا
دار�من�قبل�شركة�

  قائمة�التدفقات�النقدية��
  ٢٠١٨ديسمO,��٣١للسنة�ا
نTUية�

  (يتم�تقريب�جميع�ا
بالغ�إ�ى�الريال�السعودي�ما�لم�ينص�عKى�خIف�ذلك.)
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 ديسم/.�٣١    
  م�٢٠١٨

  ٣١�,Oديسم 
  م�٢٠١٧

      

      التدفقات�النقدية�من�اdنشطة�التشغيلية:

  ٢٣٬٤٩٧  ٣٠٠٬١٨٧  صا*ي�دخل�السنة�

      تعدي�ت�لـ:

 ٣٢٣٬٢٥٠   ١٩٬٦٣٠  خسارة�غ-,�محققة�من�ا
وجودات�ا
الية�من�خIل�الربح�أو�الخسارة

  ٣٤٦٬٧٤٧    ٣١٩٬٨١٧ 

        :صا#ي�التغa.ات�#ي�ا�وجودات�وا�طلوبات�التشغيلية

  (٧٥٤٬٢٠٩)    ١٬١٩٢٬٧٣٣  صا*ي�–�الربح�أو�الخسارة ا
وجودات�ا
الية�بالقيمة�العادلة�من�خIل

 ١٩٬٨٣٦   ٤٢٬٣٥١  استثمارات�بالتكلفة�ا
طفأة

  (٥٬٥٣٨)    ٥٬٥٣٨  توزيعات�أرباح�مدينة

 ٢٣٬٤٦٤    ٨٨٬٢٢٨  ا
ستحقات�وا
طلوبات�اsخرى 

 (٣٦٩٬٧٠٠)    ١٬٦٤٨٬٦٦٧  ا�نشطة�التشغيلية (ا�ستخدم�#ي)� /الناتج�من�صا#ي�النقد

        

        التدفقات�النقدية�من�ا�نشطة�التمويلية:

 ١٬١٠٣٬٩٢٧   ١٬٦٩٥٬٨٠٠  متحصIت�من�إصدار�وحدات

 (٢٬٥٢٣٬٣٧١)   (٧٬١٢٢٬١٣٠)  متحصIت�من�إصدار�وحدات

 (١٬٤١٩٬٤٤٤)   (٥٬٤٢٦٬٣٣٠)  صا#ي�النقد�ا�ستخدم�#ي�ا�نشطة�التمويلية

        

 (١٬٧٨٩٬١٤٤)   (٣٬٧٧٧٬٦٦٣)  صا#ي�التغa.�#ي�النقد�وما�يعادله

 ٧٬٥١٣٬٦٧٧   ٥٬٧٢٤٬٥٣٣  النقد�وما�يعادله�كما�*ي�بداية�السنة

 ٥٬٧٢٤٬٥٣٣   ١٬٩٤٦٬٨٧٠  النقد�وما�ما�يعادله�كما�#ي��%اية�السنة

  



  صندوق ا�نماء المتوازن متعدد ا�صول
  اCنماء�لIستثمارا
دار�من�قبل�شركة�

  �إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية
  ٢٠١٨ديسمO,��٣١للسنة�ا
نTUية�

  (يتم�تقريب�جميع�ا
بالغ�إ�ى�الريال�السعودي�ما�لم�ينص�عKى�خIف�ذلك.)
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 عام .١

ا
دة،�أن�Å©Æبموجب�اتفاق�ب-ن��غ-,�محددإن�صندوق�اCنماء�ا
توزان�متعدد�اsصول�("الصندوق")�هو�صندوق�استثماري�
� �الوحدات") �("حامKي �وا
ستثمرين �("البنك") �اCنماء 
صرف� �تابعة �شركة �لIستثمار�("مدير�الصندوق")، �اCنماء *ي�شركة

�الصندوق�
ً
  لدى�مدير�الصندوق.�ا
جلس�الشر�يالشرعية�الصادرة�عن��للتعليماتطبقا

أسواق�من�خIل�اtستثمار�*ي�يتمثل�هدف�الصندوق�*ي�تنمية�رأس�ا
ال�عKى�ا
دى�الطويل�مع�ال�,ك-�²عKى�حفظ�رأس�ا
ال�
� �الشريعة�اtستثمارلصندوق�يمكن�لاsسهم. �مع �اtستثمارات�ا
توافقة �من �نطاق�واسع �ا
حلية��*ي �اsسهم �مثل اCسIمية

�*ي� �الدخل �استثمار�كامل �يعاد �أهدافه. �لتحقيق �اtستثمارية �والصناديق �ا
هيكلة �وا
نتجات �والصكوك �ا
رابحة وإيداعات
  الصندوق�ويدرج�*ي�سعر�الوحدة.

هـ�(ا
وافق��١٤٣٤محرم��٢١بتاريخ�-)٥- ٦٢٤١-٢٠١٢(منحت�هيئة�السوق�ا
الية�ا
وافقة�عKى�إنشاء�الصندوق�*ي�رسالTUا�رقم�
٥��,Oى��٢٥م).�بدأ�الصندوق�عملياته�*ي��٢٠١٢ديسم� م).�٢٠١٣أبريل��٦هـ�(ا
وافق��١٤٣٤جمادى�اsو

�الوحداتعند��يعتO,�مدير�الصندوق�كوحدة�محاسبية�مستقلة �حامKي �مدير�الصندوق�التعامل�مع �يقوم �ذلك، �عKى �وبناًء .
  أصحاب�الوحدات�ا
الك-ن�ا
ستفيدين�sصول�الصندوق.�يمثلIوة�عKى�ذلك،�بإعداد�قوائم�مالية�منفصلة�للصندوق.�ع

 الهيئة�التنظيمية� .٢

ذي�الحجة��٣يخضع�الصندوق�sحكام�tئحة�صناديق�اtستثمار�("الIئحة")�الصادرة�عن�هيئة�السوق�ا
الية�("الهيئة")�بتاريخ�
هـ�(ا
وافق�١٤٣٧شعبان��١٦بقرار�مجلس�هيئة�السوق�ا
الية�والصادر�بتاريخ��ا
عدلة)�٢٠٠٦ديسمO,��٢٤هـ�(ا
وافق��١٤٢٧

  �).٢٠١٦مايو��٢٣

 أسس�ا�عداد .٣

  بيان�ا�ل��ام١-٣

� �ا
نTUية�*ي �السنه �الف�,ات�ح�� �للمبادئ�ا
حاسبية��٢٠١٧ديسمO,��٣١بالنسبة�لجميع �أعد�الصندوق�بياناته�ا
الية�وفقا ،
�ا �ا
ملكة �*ي �عموما �ا
قبولة �السعودية" �ا
حاسبة �"مبادئ �السعودية �للمحاسب-ن�لعربية �السعودية �الهيئة �عن الصادرة

�ي�أول�قوائم�مالية�للصندوق�يتم�إعدادها��٢٠١٨ديسمO,��٣١القانوني-ن.�إن�هذه�القوائم�ا
الية�للسنة�ا
الية�ا
نTUية�*ي�
�للمعاي-,�الدولية�للتقارير�ا
الية�ا
عتمدة�من�قبل�الهيئة

ً
السعودية�للمحاسب-ن�القانوني-ن�وا
عاي-,�واCصدارات�الرسمية��وفقا

�للتقارير�ا
الية�هو� �ا
عاي-,�الدولية �إن�تاريخ�تحول�الصندوق�إ�ى �تم�تطبيق�متطلبات�٢٠١٨يناير��١اsخرى�الصادرة�ع�Tا. .
أثر��١٥هذه�القوائم�ا
الية�اsولية.�يب-ن�إيضاح�"تطبيق�ا
عاي-,�الدولية�sول�مرة"�*ي�إعداد��١ا
عيار�الدو�ي�للتقارير�ا
الية�رقم�

  إعتماد�ا
عاي-,�الدولية�للتقارير�ا
الية�عKى�هذه�القوائم�ا
الية�اsولية.

�السعودية� �العربية �ا
ملكة �*ي �ا
الية �السوق �عن�هيئة �صناديق�اtستثمار�الصادرة 
تطلبات�tئحة� �الصندوق�وفقا يخضع
  قة�بإعداد�هذه�القوائم�ا
الية.وشروط�وأحكام�الصندوق�ا
تعل

�وغ-,�ا
تداولة� �بوضوح�ولذلك��tيتم�عرض�ا
وجودات�وا
طلوبات�ا
تداولة �تعريفها �يمكن �تشغيلية ليس�للصندوق�دورة
�عن�ذلك،�تعرض�ا
وجودات�وا
طلوبات�حسب�ترتيب�السيولة.�ومع�ذلك،�يتم�

ً
بشكل�منفصل�*ي�قائمة�ا
ركز�ا
ا�ي.�وعوضا

  اsرصدة�بشكل�عام�كأرصدة�متداولة.�تصنيف�جميع
 

 �أسس�القياس��٢-٣

ــوم�اtســــتمرارية،� ـــ¤~�ومفهــ ـــتخدام�أســــاس�اtســــتحقاق�ا
حاسـ ــة�باسـ 
بــــدأ�التكلفــــة�التاريخيــ�
ً
ــا ــداد�هــــذه�القــــوائم�ا
اليــــة�وفقــ تــــم�إعــ

  باستثناء�البنود�التالية�(الرجوع�إ�ى�السياسات�ا
حاسبية�الفردية�
زيد�من�التفاصيل):

 ا
الية�ال�~�تقاس�بالقيمة�العادلة�من�خIل�اsرباح�أو�الخسائر؛�و�ا
وجودات •

  قياس�اtستثمارات�بالتكلفة�ا
طفأة�باستخدام�طريقة�الفائدة�الفعالة. •

  وعملة�العرض�العملة�الوظيفية��٣-٣
  .العملة�الوظيفية�وعملة�العرض�للصندوق �وهو القوائم�ا
الية�بالريال�السعودي��تظهر�هذه�

   



  صندوق ا�نماء المتوازن متعدد ا�صول
  اCنماء�لIستثمارا
دار�من�قبل�شركة�

  �إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية
  ٢٠١٨ديسمO,��٣١للسنة�ا
نTUية�
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 (تتمة) ا�عدادأسس�

  السنة�ا�الية��٤-٣

  ديسمO,�من�كل�سنة�ميIدية.�٣١يناير�وتنتÌ~�*ي��١تبدأ�السنة�ا
الية�للصندوق�*ي�

  #ي�إعداد�القوائم�ا�اليةإستخدام�التقديرات���٥-٣

�بقياس� �من�التقديرات�واtف�,اضات�ا
تعلقة �بعدد �قامت�اCدارة �ا
الية، �القوائم �هذه �إعداد ا
وجودات�وا
طلوبات�عند

�التقديرات�واtف�,اضات�بشكل� �تتم�مراجعة � �التقديرات. �الفعلية�عن�هذه �تختلف�النتيجة �وقد واCيرادات�وا
صروفات.

مستمر�وتستند�إ�ى�الخO,ة�السابقة�وعوامل�أخرى�بما�*ي�ذلك�توقع�أحداث�مستقبلية�يعتقد�أ�Tا�معقولة�*ي�ظل�الظروف�

� الحالية. �السنوات�تنقيحات �مستقبل �و*ي �التقديرات �تنقيح �يتم �ال�~ �السنة �*ي ��Tا �ا
ع�,ف �ا
حاسبية للتقديرات

ا
تأثرة.ا
جاtت�الرئيسية�حيث�التقديرات�أو�اsحكام�ال�~�كب-,ة�للبيانات�ا
الية�للصندوق،�أو�حيث�كان�يمارس�الحكم�*ي�

 :تطبيق�السياسات�ا
حاسبية�كما�يKي

  تصنيف�اtستثمارات

�Cدارة�ويحد �التجارية �اsعمال �نموذج �أساس �عKى �ا
الية �وا
طلوبات �تصنيف�ا
وجودات �اsو�ى �اtع�,اف �*ي �الصندوق د

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

�أو�الخ �اsرباح �خIل �من �العادلة �بالقيمة �ا
الية �اsوراق �*ي �استثماراته �صنفت�الصندوق �أو�وقد �اsرباح �قائمة سائر�*ي

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

  قائمة�الربح�أو�الخسارة.

  السياسات�ا�حاسبية�الهامة .٤

  يعادلهالنقد�وما�

  بإستحقاق�أصKي�
دة�ثIثة�أشهر�أو�أقل.،�ان�وجدت�،مرابحة�وإيداعات�كجاري�مع�البن�حساب�من�يعادلهالنقد�وما��يتكون 

  ا�دوات�ا�الية

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

يتم�إثبات�والتوقف�عن�إثبات�جميع�عمليات�الشراء�والبيع�ا
عتادة�للموجودات�ا
الية�*ي�تاريخ�ا
تاجرة�،�أي�التاريخ�الذي�

�تلك� �تسليم �ا
الية �للموجودات �ا
عتادة �أو�البيع �الشراء �عمليات �تتطلب �ا
وجودات. �أو�بيع �بشراء �الصندوق �فيه يل�²م


 حدد�بشكل�عام�بموجب�tئحة�أو�اتفاقية�*ي�السوق.�ا
وجودات�خIل�اCطار�الزم¢~�ا

ا�*ي�اsحكام�
ً
�*ي�تاريخ�ا
تاجرة�الذي�يصبح�فيه�الصندوق�طرف

ً
يتم�إثبات�جميع�ا
وجودات�وا
طلوبات�ا
الية�اsخرى�مبدئيا

 التعاقدية�ل�داة.

�تكاليف�ا
عامIت�يمك �العادلة. �اقتناء�ا
وجودات�يتم�قياس�ا
وجودات�وا
طلوبات�ا
الية�بالقيمة �إ�ى ن�أن�تعزى�مباشرة

�لسائر� �الربح�أو�الخسارة. �*ي �فورا �ا
ع�,ف��Tا �العادلة�من�خIل�اsرباح�أو�الخسائر��ي �بالقيمة ا
الية�أو�اtل�²امات�ا
الية


الية�أو�اtل�²امات�اsصول�ا
الية�وا
عامIت�اtل�²امات�ا
الية�إضافة�إ�ى�تكاليف�أو�خصمها�من�القيمة�العادلة�ل�صول�ا

  ا
الية،�حسب�اtقتضاء،�بشأن�اtع�,اف�اsو�ى.

  التوقف�عن�إثبات�ا�وجودات�ا�الية

ا
وجودات�ا
الية�عندما�تنتÌ~�الحقوق�التعاقدية�للتدفقات�النقدية�من�هذه�ا
وجودات�ا
الية،�أو��إثباتيتم�التوقف�عن�

  عند�تحويل�اsصل�ا
ا�ي�وجميع�ا
خاطر�وعIوات�ا
لكية�بشكل�جوهري.�
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 السياسات�ا�حاسبية�الهامة�(تتمة)

 ت�تحوط،�*ي�الفئات�التالية:ا
الية،�بخIف�تلك�ا
خصصة�والفعالة�كأدوا�ا
وجوداتيتم�تصنيف�

 التكلفة�ا
طفأة� •

 القيمة�العادلة�من�خIل�اsرباح�والخسائر •

 القيمة�العادلة�من�خIل�الدخل�الشامل�اÍخر. •

  أدوات�الدين

أدوات�الدين��ي�تلك�اsدوات�ال�~�تفي�بتعريف�ا
طلوبات�ا
الية�من�منظور�ا
صدر،�مثل�القروض،�والحكومة�والشركات�

  وودائع��ا
رابحة.صكوك،�

  عن�طريق�كل�من:�التصنيفيتم�تحديد�

 نموذج�أعمال�الصندوق�*ي�إدارة�ا
وجودات�ا
الية •

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

يتم�اCحتفاظ��Tا�ضمن�نموذج�أعمال�TÐدف�إ�ى�اCحتفاظ�با
وجودات�ا
الية�وتحصيل�تدفقاToا�النقدية��التكلفة�ا�طفأة:

�الدين�والفائدة� �دفعات�أصل �تقتصر�عKى �تدفقات�نقدية �للموجودات�ا
الية �أن�ينتج�عن�الشروط�التعاقدية التعاقدية.


�تشمل�هذه�الفئة�ا � �� وجودات�ا
الية�غ-,�ا
شتقة�مثل�القروض�والذمم�ا
دينة�ا
ستحقة�عKى�مبلغ�أصل�الدين�القائم.

نشط.�ال�~�يتم�قياسها�بعد�اCع�,اف�ا
بدئي�بالتكلفة�ا
طفأة��سوق ذات�الدفعات�الثابتة�أو�القابلة�للتحديد�وغ-,�ا
درجة�*ي�

�وي �يكون�تأث-,ه�غ-,�جوهري. �يتم�حذف�الخصم�عندما �كما �يعادله�بإستخدام�طريقة�سعر�الفائدة�السائد. ندرج�النقد�وما

  ضمن�هذه�الفئة�من�اsدوات�ا
الية.

�القيمة�العادلة�خ�ل�الدخل�الشامل� ا
وجودات�ا
الية�ال�~�تقام�لجمع�التدفقات�النقدية�التعاقدية�وبيع�ا
وجودات،�:

-ن�*ي�القيمة�العادلة�خIل�حيث�تمثل�التدفقات�النقدية�للموجودات�فقط�من�ا
دفوعات�الرئيسية�واsرباح،�وأن��ي�لم�يع

�الشامل �اÍخر�الدخل �خIل �من �العادلة �بالقيمة �تقاس �والخسائر، �خIل�اsرباح �من �تؤخذ �الدف�,ية �القيمة �*ي .حركات

اCيرادات�الشاملة�اsخرى،�باستثناء�اtع�,اف�بضعف�ا
كاسب�أو�الخسائر،�العموtت�الخاصة�والعمIت�اsجنبية�ا
كاسب�

اsصول�ا
الية،�هو��إلغاء�اCع�,افئر�*ي�التكلفة�ا
سTUلكة�للصك�ا
ع�,ف��Tا�*ي�اsرباح�أو�بيان�الخسائر.عندما�يتم�والخسا

�أو� �الربح �بيان �إ�ى �اCنصاف �من �شاملة �اsخرى �اCيرادات �*ي �سابقا ��Tا �أو�الخسائر�ا
ع�,ف �ا
كاسب �ال�,اكم~ تصنيف

  الربح�من�هذه�اsصول�ا
الية�*ي�'العموtت�الخاصة'�باستخدام�طريقة�معدل�الفائدة�الفعKي.الخسارة.يتم�تضم-ن�الدخل�

� � تصنف�ا
وجودات�ا
الية�ال�~��tتفي�بمعاي-,�التكاليف�ا
سTUلكة�أو�من�خIل�القيمة�العادلة�خ�ل�ا�رباح�والخسائر:

ر.ويرد�*ي�البيان�من�الربح�أو�الخسارة�*ي�السنة�ال�~�تنشأ�الدخل�الشامل�اÍخر�القيمة�العادلة�من�خIل�اsرباح�أو�الخسائ

�بالقيمة�العادلة.يتم�تضم-ن�الدخل�الربح�من�هذه�اsصول�
ً
من�الربح�أو�الخسارة�عKى�استثمار�ديون�ال�~�يتم�قياسها�tحقا

  ا
الية�*ي�'�العموtت�الخاصة�''�باستخدام�طريقة�معدل�الفائدة�الفعKي.

  أدوات�حقوق�ا�لكية

ــي�بتعريـــف�ا
ســـاواة�مــــن�وجهـــة�نظـــر�ا
صـــدر؛�فالصـــكوك�ال�ـــ~��tتحتـــوي�عKـــى�ال�ــــ²ام� أدوات�حقـــوق�ا
لكيـــة��ـــي�اsدوات�ال�ـــ~�تفـ

  تعاقدي�بدفع�واsدلة�ا
تبقية�اtهتمام�با
صدر�صا*ي�اsصول.وتشمل�اsمثلة�من�صكوك�اsسهم�اsساسية�أسهم�عادية.

� �باستمرار�بتقييم �الصندوق �قام�يقوم �إذا �أو�الخسائر، �اsرباح �من�خIل �العادلة �بالقيمة �اsسهم �*ي �اtستثمارات جميع

�إعادة� �يمكن Iف� �اÍخر، �الشامل �الدخل �*ي �اsسهم �tستثمارات �العادلة �وخسائر�القيمة �بإختيار�عرض�أرباح الصندوق

 sرباح�وخسائر�القيمة�العادلة.��يتم�تسجيل�أرباح�توزيعات�اs�
ً
سهم�*ي�قائمة�الدخل�الشامل�اÍخر�كإيرادات�تصنيفها�tحقا

   أخرى�عندما�يتم�تحديد�
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  السياسات�ا�حاسبية�الهامة�(تتمة)

  أدوات�الدين�(تتمة)
أحقية�الصندوق�*ي�تلقي�ا
دفوعات.�tتوجد�متطلبات�هبوط�tستثمارات�حقوق�ا
لكية�ال�~�يتم�قياسها�بالقيمة�العادلة�من�

ثبات�التغ-,ات�*ي�القيمة�العادلة�للموجودات�ا
الية�بالقيمة�العادلة�من�خIل�الربح�أو�خIل�الربح�أو�الخسارة.�يجب�إ

  الخسارة�ضمن�مكاسب/�خسائر�اخرى�*ي�قائمة�الدخل�الشامل�عندما�ينطبق�ذلك.�

  إنخفاض�قيمة�ا�وجودات�ا�الية

�للمعيار�الدو�ي�للتقارير�ا
الية�رقم�
ً
ا
علومات�عKى�أساس�النظرة��٩تستخدم�ا
تطلبات�الجديدة�إنخفاض�القيمة�وفقا

  نموذج�الخسارة�اCئتمانية�ا
توقعة.��-اCئتمانية�ا
توقعة��الخسائر ا
ستقبلية�Cثبات�

�بت
ً
tى�قيام�الصندوق�أوKئتمانية�يعتمد�عCمن�ذلك،�عند�تقييم�لم�يعد�إثبات�الخسائر�ا�

ً
tئتمان.�وبدCحديد�حادثة�خسارة�ا

مخاطر�اCئتمان�وقياس�خسائر�اCئتمان�ا
توقعة�يأخذ�الصندوق�بالحسبان�نطاق�أوسع�من�ا
علومات�تتضمن�اsحداث�

النقدية�والظروف�الحالية�والتنبؤات�ا
عقولة�والداعمة�ال�~�تؤثر�عKى�إمكانية�التحصيل�ا
توقعة�للتدفقات��ا
اضية

  ا
ستقبلية�ل�داة.�

  يتم�التمي-�²ب-ن:�طريقة�النظرة�ا
ستقبليةعند�تطبيق�

اsدوات�ا
الية�ال�~�لم�تتدهور�بشكل�ملحوظ�*ي�جودToا�اCئتمانية�منذ�اCع�,اف�ا
بدئي�أو�ال�~�تتمتع�بخاطر�إئتمانية� •

 منخفضة�(ا
رحلة�اsو�ى)؛

*ي�جودToا�اCئتمانية�منذ�اCع�,اف�ا
بدئي�وال�~�لم�تكن�مخاطرها�اCئتمانية�اsدوات�ا
الية�ال�~�تدهورت�بشكل�ملحوظ� •

 منخفضة�(ا
رحلة�الثانية).

تغطي�"ا
رحلة�الثالثة"�ا
وجودات�ا
الية�ال�~�لدTÐا�دليل�موضو�ي�عKى�اCنخفاض�*ي�القيمة�بتاريخ�التقرير.��tيقع�أي� •

  من�ا
وجودات�ا
الية�للصندوق�*ي�هذه�الفئة.

 �١٢يتم�إثبات�"
ً
�يتم�إثبات�"خسائر�إئتمانية�متوقعة�مدى�الحياة"��شهرا �اsو�ى�بينما �للفئة من�الخسائر�اCئتمانية�ا
توقعة"

 للفئة�الثانية�والثالثة.��

يتم�تحديد�قياس�الخسائر�اCئتمانية�ا
توقعة�من�خIل�تقدير�اCحتمال�ا
رجح�للخسائر�اCئتمانية�عKى�مدى�العمر�ا
توقع�

  ل�داة�ا
الية.�

 تصنيف�وقياس�ا�طلوبات�ا�الية

عKى�أساس�اCستحقاق�للمبالغ�ال�~�يتوجب�دفعها�*ي�ا
ستقبل�مقابل�الخدمات�ا
ستلمة�سواء�تم��با
طلوباتيتم�اCع�,اف�

  .عمل�فوات-,��Tا�أم��tمن�قبل�ا
ورد

� ينطبق�ذلك،�عدلت�لتكاليف�ا
عاملة�إ�tإذا�كان�الصندوق�قد�ا
طلوبات�ا
الية�*ي�البداية�تقاس�بالقيمة�العادلة،�وحيثما

  عينت�مسؤولية�مالية�بالقيمة�العادلة�من�خIل�اsرباح�أو�الخسائر.

  و*ي�وقت�tحق،�يتم�قياس�الخصوم�ا
الية�التكلفة�ا
طفأة�باستخدام�طريقة�معدل�الفائدة�الفعKي.

  قياس�القيمة�العادلة

�هو�الثمن�ا �العادلة' �ب-ن�القيمة �ا
عامIت�ا
تعلقة�بشكل�منظم �*ي �لنقل�مسؤولية �أو�تدفع �أحد�اsصول ستحق�من�بيع

�ذلك� �لدى�الصندوق�الوصول�و*ي �ال�~ �السوق�اsكÕ,�فائدة �غيا�Tا، �أو�*ي �القياس�الرئيسية، �تاريخ �*ي �السوق ا
شارك-ن�*ي

  التاريخ.ويعكس�القيمة�العادلة�للمسؤولية�عن�خطر�عدم�اsداء.

� �ويعتO,�عندما �الصك. �لهذا �سوق�نشطة �اsسعار�ونقلت�*ي �استخدام �sداة �العادلة �يقاس�الصندوق�بالقيمة تكون�متاحة،

�أساس� �عKى �التسع-, �معلومات �وحجم �تواتر �من �يكفي �بما �الخصم �أو �ل�صل �ا
عامIت �تجري �إذا �'النشط' السوق

sن�هذا�السعر�يوفر�مقياسا�تقريبيا�معقولة�من��مستمر.الصندوق�تداب-,�الصكوك�ال�~�نقلت�*ي�سوق�نشطة�بسعر�السوق،

  سعر�الخروج.
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  السياسات�ا�حاسبية�الهامة�(تتمة)
  مقاصة�ا�دوات�ا�الية�

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


قابلة�ا
بالغ�ا
ع�,ف��Tا�أو�تكون�هناك�نية�للتسوية�عKى�أساس�صاٍف�من�أجل�بيع�ا
وجودات�وتسوية��
ً
ملزم�قانونيا

  ا
طلوبات�*ي�آن�واحد.

 حقوق�ا�لكية�العائدة�لحامKي�الوحدات

العائدة�لحامKي�الوحدات�عKى�وحدات�مصدرة�قابلة�لIس�,داد�واsرباح�ا
�,اكمة�الناتجة�عن�الصندوق.�تشتمل�حقوق�ا
لكية�

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

 الوحدات�القابلة�ل�س�.داد ) أ(

�لمستروالمكتتبة ات�الوحدايتم تسجيل  �ايو فية�حدولكل دات�لموجوابقيمة صافي دة م�طلبات�ستIاتم ي�لذالتقييم م

  لIكتتاب�واtس�,داد�فيه.

�تشتمل�عKى�جميع� �لIس�,داد �كانت�الوحدات�القابلة �إذا �حقوق�ملكية �كأداة �لIس�,داد �القابلة يصنف�الصندوق�وحداته

  ا
-²ات�التالية:

  ق.تصفية�الصندو في حالة دوق�لصنموجودات�اصافي يسمح�لحامل�الوحدات�بحصة�تناسبية�من� •

 اsداة�*ي�فئة�اsدوات�ال�~�تخضع�لجميع�فئات�اsدوات�اsخرى. •

 يكون�لجميع�اsدوات�ا
الية�*ي�فئة�اsدوات�ال�~�تخضع�لجميع�فئات�اsدوات�اsخرى�سمات�متطابقة. •

لصا*ي��tتتضمن�اsداة�أي�ال�²ام�تعاقدي�بتسليم�نقد�أو�أي�أصل�ما�ي�آخر�غ-,�حقوق�ا
الك�*ي�الحصص�التناسبية� •

  موجودات�الصندوق.

يستند�إجما�ي�التدفقات�النقدية�ا
توقعة�العائدة�ل�داة�عKى�مدى�عمر�اsداة�إ�ى�حد�كب-,�عKى�الربح�أو�الخسارة�أوالتغ-,� •

*ي�صا*ي�ا
وجودات�ا
ع�,ف��Tا�أو�التغ-,�*ي�القيمة�العادلة�لصا*ي�ا
وجودات�ا
ع�,ف��Tا�وغ-,�ا
ع�,ف��Tا�للصندوق�عKى�

 عمر�اsداة.�مدى

� �الدو�ي �معيار�ا
حاسبة �بموجب �ملكية �حقوق �كأدوات �ا
صنفة �للتسوية �القابلة �اsدوات �تعريف �عKى�-أ١٦-٣٢ينطبق ب

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

�ت �إذا �تصنيف�الوحدات. �باستمرار�بتقييم �الصندوق �جميع�يقوم �أو�استيفاء �ا
-²ات �من �أي �امتIك �الوحدات�عن وقفت

�الفقرت-ن� �*ي �و��١٦الشروط�ا
نصوص�عل�Tا ��١٦ج �رقم �الدو�ي �ا
عيار�ا
حاس¤~ �من �الصندوق�بإعادة�٣٢د �سوف�يقوم ،

ف�,ية�السابقة�تصنيفها�كمطلوبات�مالية�وقياسها�بالقيمة�العادلة�*ي�تاريخ�إعادة�التصنيف،�مع�أي�اختIفات�من�القيمة�الد

ا
ثبتة�*ي�صا*ي�ا
وجودات�ا
نسوبة�إ�ى�مالكي�الوحدات.�يتم�قياس�اtكتتاب�واس�,داد�الوحدات�القابلة�لIس�,داد�كمعامIت�

  حقوق�ملكية�طا
ا�تم�تصنيف�الوحدات�كحقوق�ملكية.


لكية�العائدة�لحامKي�الوحدات.يتم�تصنيف�توزيعات�الصندوق�كتوزيعات�اsرباح�ا
دفوعة�*ي�قائمة�التغ-,ات�*ي�حقوق�ا  

 التداول�بالوحدات ) ب(

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

� �تحديد �يتم �صافي معنوي-ن. �الصندوق �موجودات �في قيمة �التقييم �ابقسمة صافي يوم �اجولمقيمة �(القيمة لة دلعاودات

�ا
طلوبات)�باالي Cجم
ً
  لصلة.يوم�التقييم�ذي�القائمة في للوحدات�اCجمالي ا
وجودات�ناقصا

   



  صندوق ا�نماء المتوازن متعدد ا�صول
  ا�نماء�ل�ستثمارا�دار�من�قبل�شركة�

  �إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية
  ٢٠١٨ديسم#"��٣١للسنة�ا�ن��ية�

  (يتم�تقريب�جميع�ا�بالغ�إ:ى�الريال�السعودي�ما�لم�ينص�ع0ى�خ�ف�ذلك.)
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  السياسات�ا�حاسبية�الهامة�(تتمة)

  صا%ي�قيمة�حقوق�ا�لكية�للوحدة

اSصول�لكل�وحدة�مدرجة�Eي�قائمة�ا�ركز�ا�ا:ي�عن�طريق�تقسيم�صاEي�موجودات�الصندوق�ع0ى��قيمةيتم�إحتساب�صاEي�

  .�عدد�الوحدات�قيد�ا�صدار�Eي��Tاية�السنة

  ا(ع-,اف�با(يرادات

كل�يتم�إثبات�ا�يرادات�إ:ى�الحد�الذي�يكون�فيه�من�ا�حتمل�تدفق�ا�نافع�اYقتصادية�إ:ى�الصندوق�ويمكن�قياس�ا�بلغ�بش

�الخصومات� �باستثناء �للمقابل�ا�ستلم�، �العادلة �يتم�قياس�اإلf"ادات�بالقيمة �بغض�النظر�عن�وقت�السداد. موثوق�به،

  والضرائب.

  الدخل�من�اYستثمارات�Eي�ودائع�ا�رابحة�ا�سلم�ع0ى�أساس�العائد�الفع0ي.

  العادلة�من�خ�ل�الربح�أو�الخسارة.�يتم�إثبات�اSرباح�والخسائر�ا�حققة�من�بيع�ا�وجودات�ا�الية�بالقيمة

  يتم�إثبات�توزيعات�اSرباح�عند�ا�ع�ن�ع�uا�(أي�عندما�يكون�حق�الصندوق�Eي�إست�م�توزيعات�اSرباح�محقق).

  الزكاة�والضرائب

  .الدخل�إل{|امات�ع0ى�مالكي�الوحدات�وzي�غf"�مدرجة�Eي�القوائم�ا�الية�ا�رفقة�ضريبةتعت#"�الزكاة�و 
 

  ا(دارة�وأتعاب�الحفظ�وا�صاريف�ا9خرى أتعاب�

وجميع�ا�صاريف�اSخرى.�ويتم�إثبات�هذه�ا�صاريف�ع0ى�أساس��الحفظ�أتعاب�تشمل�مصاريف�الصندوق�أتعاب�ا�دارة�و 

��ا�ستحقاق �والحفظ �ا�دارة �أتعاب �وتستند �اYخرى �الصندوق.�واSتعاب �وأحكام �شروط �Eي
ً
�مسبقا �أسعار�محددة ع0ى

  السياسات�التفصيلية�zي�كماي0ي:

  أتعاب�ا�دارة

�بمعدل�سنوي�مقداره��تقييميقوم�مدير�الصندوق�بتحميل�الصندوق�Eي�كل�يوم� �٢٠١٧(%�١٫٥أتعاب�إدارة :١٫٥� من�%)

  .�يوم�تقييمالصندوق.�وتستحق�هذه�اSتعاب�بتاريخ�كل�موجودات�صاEي�قيمة�

  أتعاب�الحفظ

من�صاEي�قيمة�اSصول������Yء):�٢٠١٧(�%�٠٫٠٣حفظ�بمعدل�سنوي�قدره�بتحميل�الصندوق�أتعاب�مدير�الصندوق��يقوم

�رسوم�الحفظ�بقيمة
ً
  .ريال�سعودي�لكل�معاملة���٢٥أضافية�Eي��Tاية�كل�يوم�تقييم.�يتحمل�الصندوق�أيضا

    أتعاب�أخرى 

  من�الصندوق�أي�مصروفات�أخرى�يتم�تكبدها�نيابة�عن�الصندوق�وفًقا�لشروط�وأحكام�الصندوق.يس{"د�مدير�الصندوق�

 

 النقد�وما�يعادله .٥
 ديسمJ,�٣١  إيضاح  

٢٠١٨ 
 ديسم#"�٣١

٢٠١٧ 
 يناير�١

٢٠١٧ 
  ٤٢١٫٦٧٧  ٣٥٩٬٥٣٣ ٣٤٦٬٨٧٠ )(أ٩،�٥  النقد�ومايعادله

إيداعات�مرابحة�بتاريخ�استحقاق�أص0ي�
 ٧٬٠٩٢٬٠٠٠  ٥٬٣٦٥٬٠٠٠  ١٬٦٠٠٬٠٠٠ (ب)٥    أقلخ�ل�ث�ثة�أشهر�أو�

   ٧٬٥١٣٬٦٧٧  ٥٬٧٢٤٬٥٣٣  ١٬٩٤٦٬٨٧٠  

النقدية�وشبه�النقدية�تعقد�باسم�مدير�الصندوق��أرصدة�تمسك�مع�حساب�البنك�واYستثمار�مح0ي�مع�السمسار. ) أ(

 بالنيابة�عن�الصندوق�بدون�أي�قيود.

 ا�رابحة�مع�البنوك�ا�حلية�واSجنبية�العاملة�Eي�ا�ملكة�العربية�السعودية.�ودائعتعد� ) ب(

   



  صندوق ا�نماء المتوازن متعدد ا�صول
  اCنماء�لIستثمارا
دار�من�قبل�شركة�

  �إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية
  ٢٠١٨ديسمO,��٣١للسنة�ا
نTUية�

  (يتم�تقريب�جميع�ا
بالغ�إ�ى�الريال�السعودي�ما�لم�ينص�عKى�خIف�ذلك.)
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 والخسارةأبالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�ا�وجودات�ا�الية� .٦

  
 ديسم/.�٣١  إيضاح

  م٢٠١٨
٣١�,Oديسم 

  م�٢٠١٧
 يناير�١

  م�٢٠١٧
  ٦٫٦٢٨٫٣٢٢  ٦٬٤٨٧٬٩٢١  ٤٬١٧١٬٧٣٠ ١٢  استثمارات�*ي�اsسهم�

 - ٥٧١٬٣٦٠ ١٬٦٧٥٬٧٨٨ ١٢  استثمارات�*ي�صناديق�عامة�
   ٦٫٦٢٨٫٣٢٢  ٧٬٠٥٩٬٢٨١  ٥٬٨٤٦٬٩١٨  

 بالتكلفة�ا�طفأةاستثمار� .٧
        
 ديسم/.�٣١  

�٢٠١٨  
٣١�,Oديسم  
�٢٠١٧  

  يناير�١
٢٠١٧  

  ١٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٬٠٠٠٬٠٠٠  ٩٥٧٬٠٠٠  صكوك
 - ٧٬٦٦٩ ٨٬٣١٨  دخل�مستحق�عKى�ودائع�مرابحة�وصكوك

  ١٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٬٠٠٧٬٦٦٩  ٩٦٥٬٣١٨  

 ومطلوبات�أخرى �مصاريف�مستحقة .٨

 ديسم/.�٣١  
�٢٠١٨  

٣١�,Oديسم  
�٢٠١٧  

  يناير�١
٢٠١٧  

        

 - - ١٠٠  أتعاب�حفظ�مستحقة

  ١٣٨٫٠٢٧  ١٦١٬٤٩١ ٢٤٩٬٦١٩  اخرى مطلوبات�

  ١٣٨٫٠٢٧  ١٦١٬٤٩١ ٢٤٩٬٧١٩ 

 معام�ت�مع�أطراف�ذوي�ع�قة .٩

يتعامل�الصندوق�مع�اsطراف�ذوي�عIقة�*ي�سياق�أنشطته�اCعتيادية.�تتم�ا
عامIت�مع�اsطراف�ذوي�العIقة�وفقا�لشروط�

� �العIقة �اsطراف�ذوي �مع �ا
عامIت �جميع �عKى �ا
وافقة �تتم �الصندوق. �تشمل�وأحكام �الصندوق. �مجلس�إدارة �قبل من

  ا
تعلقة�بالبنك�ومدير�الصندوق.�اsطراف�ذات�العIقة�مدير�الصندوق،�بنك�اCنماء�(الشركة�اsم�
دير�الصندوق)�وا
نشأت

  تمثل�رسوم�اCدارة�الواردة�*ي�قائمة�الدخل�الشامل�الرسوم�ال�~�يتقاضاها�مدير�الصندوق�خIل�الف�,ة.

  مIت�الهامة�مع�اtطراف�ذوي�العIقة�*ي�سياق�أعمال�الصندوق�اCعتيادية�ا
درجة�*ي�القوائم�ا
الية�أدناه:يتم�تلخيص�ا
عا

  طبيعة�ا�عاملة  طبيعة�الع�قة  الطرف�ذي�الصلة�
  ديسم/.��٣١

  م�٢٠١٨
  ٣١��,Oم٢٠١٧ديسم  

  ٢٠٦٬٥٦٥    ٢١٧٬٠٥٣  أتعاب�اCدارة  مدير�الصندوق   شركة�اtنماء�لIستثمار

  إدارة��الصندوق مجلس�

أعضاء�مجلس�

 الصندوق 

�مجلسأتعاب�

 ٣٠٬٠٠٠   ٣٠٬٠٠٠ الصندوق 

  ا�رصدة�مع�ا�طراف�ذوي�الع�قة��ا�درجة�#ي�قائمة�ا�ركز�ا�اIي�أدناه:

  الرصيد  طبيعة�الع�قة  الطرف�ذي�الصلة�

  ديسم/.�٣١

    م��٢٠١٨

٣١��,Oديسم

    م٢٠١٧

 يناير�١

  م�٢٠١٧

  بنك�اtنماء�


دير�الشركة�اsم�

  الصندوق 

نقد�لدى�

  ٤٢١٬٦٧٧    ٣٥٩٬٥٣٣    ٣٤٦٬٨٧٠  البنك

 

  
   



  صندوق ا�نماء المتوازن متعدد ا�صول
  اCنماء�لIستثمارا
دار�من�قبل�شركة�

  �إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية
  ٢٠١٨ديسمO,��٣١للسنة�ا
نTUية�

  (يتم�تقريب�جميع�ا
بالغ�إ�ى�الريال�السعودي�ما�لم�ينص�عKى�خIف�ذلك.)
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 الربح�أو�الخسارةمن�خ�ل�بالقيمة�العادلة�ا�الية��ا�وجوداتصا#ي�التغa.ات�#ي�قيمة� .١٠

 

  ديسم/.�٣١    

�٢٠١٨  

  ٣١��,Oديسم  

�٢٠١٧�  

  ٢٨٣٬٣٤٦    ٢٨٠٬٠٢٧    أرباح�محققة

 )٣٢٣٬٢٥٠(   )١٩٬٦٣٠(    خسارة�غ-,�محققة

    ٣٩٬٩٠٤(    ٢٦٠٬٣٩٧(  

 تقارير�القطاعية .١١

�،
ً
�يقيم�اsداء�مدير�الصندوق�دوريا الصندوق�يحمل�مجموعة�من�أدوات�ا
لكية�للشركات�ا
درجة�*ي�"البورصة�السعودية".

ويتم�تخصيص�ا
وارد�الIزمة�للعمل�كوحدة�واحدة،�وعKى�هذا�النحو،�حددت�القطاعات�التشغيل�منفصلة�sغراض�إعداد�

 'قطاعات�التشغيل'.�٨ا
الية.�ونتيجة�لذلك،�لم�يكشف�الجزء�ا
تعلق�باCبIغ�حسبما�يقتضيه�ا
عيار�الدو�ي��التقارير 

 

 القيمة�العادلة�ل�دوات�ا�الية .١٢

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

�مدينةتوزيعات�ارباح�واستثمار�بالتكلفة�ا
طفأة�موجودات�مالية�بالقيمة�العادلة�من�خIل�الربح�أو�الخسارة�و �البنوكلدى�

  دائنة.ادات�دواس�, �ومصاريف�مستحقة

�*ي� �تبادل�موجودات�أو�سداد�مطلوبات�ب-ن�أطراف�ذوي�دراية�ولدTÐم�الرغبة �يتم�بموجTÚا �ال�~ �القيمة �العادلة��ي القيمة

  ة�قائمة�عKى�التنافس�الحر.�معامل

*ي�ثIثة�مستويات�من�التسلسIت�الهرمية��يتم�تجميع�ا
وجودات�وا
طلوبات�ا
قاسة�بالقيمة�العادلة�*ي�قائمة�ا
ركز�ا
ا�ي

�قياس�القيمة� �*ي �ا
ستخدمة �أساس�أدنى�مستوى�من�ا
دخIت�الهامة �ا
جموعات�عKى �تحديد�هذه �ويتم �العادلة. للقيمة

  كما�يKي:���.العادلة

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

�أو� • �للموجودات �مIحظTUا �يمكن �وال�~ �اsول �ا
ستوى �*ي �ا
تضمنة �اsسعار�ا
درجة �عن �عدا �ا
دخIت �الثاني: ا
ستوى

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

• �tت�Iا�(مدخTUحظIى�بيانات�السوق�ال�~�يمكن�مKتستند�ع�t�~طلوبات�ال�
�ا
دخIت�للموجودات�أو�ا ا
ستوى�الثالث:

  تخضع�للمIحظة).

وى�لمستن�اضمم�تصنيفها�بالتالي یت،�وةطلنشواق�اsساجة في درلموق�السر�اسعاأعلی تستند�قيمTUا�لتي تشتمل�اtستثمارات�ا

  �tيقوم�الصندوق�بتعديل�السعر�ا
عروض�لهذه�اsدوات.ة. طلنشاجة درلموق�ا
لكية�احقأدوات�علی ول�،�sا

  لم�يكن�هناك�أي�تحوtت�ب-ن�ا
ستويات�خIل�السنة.
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  القيمة�العادلة�ل�دوات�ا�الية�(تتمة)

�الجدول  �ا
الية�يب-ن �للموجودات�وا
طلوبات �العادلة �القيمة �ال�.أدناه �*ي �مستوياToا �ذلك �*ي �للقيمة�بما �الهرمية تسلسIت

  .٢٠١٧يناير��١و��،٢٠١٧ديسمO,��٢٠١٨،�٣١يونيو��٣٠العادلة�كما�*ي�
ا�وجودات�ا�الية�محتجزة�بالقيمة�العادلة�من�

  �٣ا�ستوى   ٢ا�ستوى�  ١ا�ستوى�  خ�ل�الربح�أو�الخسارة

 -  ١٬٦٧٥٬١٨٨  ٤٬١٧١٬٧٣٠ ٢٠١٨ديسم/.��٣١

٣١��,O٥٧١٬٣٦٠  ٦٬٤٨٧٬٩٢١  �٢٠١٧ديسم  -  

 -  -  ٦٬٦٢٨٬٣٢٢ ٢٠١٧يناير��١
 

  تصنيف�ا�دوات�ا�الية

 ديسم/.�٣١    
  م��٢٠١٨

٣١�,Oديسم 
  م�٢٠١٧

 يناير�١
  م�٢٠١٧

          
      ا�جودات�ا�الية�بالتكلفة�ا�طفأة

 ٧٬٥١٣٬٦٧٧ ٥٬٧٢٤٬٥٣٣ ١٬٩٤٦٬٨٧٠    نقد�ومايعادله

 ١٫٠٢٧٬٥٠٥ ١٬٠٠٧٬٦٦٩ ٩٦٥٬٣١٨    بالتكلفة�ا
طفأةاستثمار�

 - ٥٬٥٣٨ -    توزيعات�أرباح�مدينة

ا�وجودات�ا�الية�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�ا�رباح�

          والخسائر

  ٦٫٦٢٨٫٣٢٢  ٦٬٤٨٧٬٩٢١  ٤٬١٧١٬٧٣٠    استثمارات�*ي�اsسهم

 - ٥٧١٬٣٦٠ ١٬٦٧٥٬١٨٨    عامةاستثمارات�*ي�صناديق�

 

 إدارة�ا�خاطر .١٣

ال�عKى�ا
دى�ا
توسط�والطويل�من�ا
رأس�نمو�*ي�و�للمستثمرينإيرادات��*ي�توف-, تتمثل�أهداف�اCستثمار�الرئيسية�للصندوق�

 عKى�استثمارات�*ي�أسهم�وأدوات�أخرى.�اCستحواذخIل�

 طر�السیولة�مخاطر�السوق.ومخا�اtئتمان
جموعة�متنوعة�من�ا
خاطر�ا
الیة:�ومخاطر��تعرضه�تعرض�أنشطة�الصندوق 

يتحمل�مدير�الصندوق�مسؤولية�تحديد�ومراقبة�ا
خاطر.�يشرف�مجلس�إدارة�الصندوق�عKى�مدير�الصندوق�وهو�مسؤول�*ي�

 ال�Tاية�عن�اCدارة�العامة�للصندوق.

ا
قام�اsول�عKى�أساس�الحدود�ا
وضوعة�من�قبل�مجلس�إدارة�الصندوق.�لدى�الصندوق�*ي��Tا�مخاطر�والتحكم��مراقبةيتم�

وثيقة�الشروط�واsحكام�ال�~�تحدد�اس�,اتيجيات�أعماله�العامة،�وتعرضه�للمخاطر�وإدارة�ا
خاطر�العامة�وهو�ملزم�باتخاذ�

  إجراءات�Cعادة�التوازن�للمحفظة�بما�يتماß©��مع�إرشادات�اtستثمار.

  لها؛�فيما�يKي�شرح�هذه�اsساليب.�خدم�الصندوق�أساليب�مختلفة�لقياس�وإدارة�مختلف�أنواع�ا
خاطر�ال�~�يتعرضيست
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  )إدارة�ا�خاطر�(تتمة

  اdئتمانمخاطر�

  .�من�تسوية�إل�²امه�والتسبب�بخسارة�مالية�للطرف�اÍخرأحد�أطراف�اsداة�ا
الية��عجز �ي�مخاطر��اtئتمانمخاطر�

يسáى�بالتكلفة�ا
طفأة�توزيعات�اtرباح�ا
دينة.��واtستثمارات��أرصدته�البنكيةعKى�النقد��اtئتمانيتعرض�الصندوق�
خاطر�

�الحد�من�مخاطر� �tيوجد�لدى�الصندوق�آلية��.اtئتمانيةلمخاطر�لمراقبة�التعرض��من�خIل�اtئتمانمدير�الصندوق�ا�ى

�تتم�إدارة�مخاطر� �التعرضات��ئتماناt رسمية�للتصنيف. والحد�من�ا
عامIت�مع��اtئتمانيةوالتحكم�ف�Tا�من�خIل�مراقبة

� �الجدارة �تقييم �مخاطر�اtخرى ل�طراف��اtئتمانيةأطراف�محددة�واCستمرار�*ي �تتم�إدارة �أساس��اtئتمان. بشكل�عام�عKى

  .اsخري�الخارâي�للطرف�اtئتمانالتصنيف�


كونات��اtئتمانيوضح�الجدول�أدناه�الحد�اsقã©��للتعرض�
خاطر� sي�ا�  .وليةقائمة�ا
ركز�ا
ا

  

  
 ديسم/.�٣١
    م��٢٠١٨

٣١�,Oديسم 
    م�٢٠١٧

 يناير�١
  م�٢٠١٧

        

 ٧٬٥١٣٬٦٧٧ ٥٬٧٢٤٬٥٣٣ ١٬٩٤٦٬٨٧٠  نقد�ومايعادله
 ١٫٠٢٧٬٥٠٥ ١٬٠٠٧٬٦٦٩ ٩٦٥٬٣١٨  استثمار�بالتكلفة�ا
طفأة

 - ٥٬٥٣٨ -  توزيعات�أرباح�مدينة
  ٨٫٥٤١٫١٨٢ ٦٬٧٣٢٬٢٠٢ ٢٬٩١٢٬١٨٨ 

عائد�ا
ستحق،�الصندوق��tالفيما�يتعلق�ب�عقد�مع�ا
صارف�ال�~�لها�تصنيف�ائتماني�سليم.�هو النقد�وما�يعادله�للصندوق�

  جوهرية.
خاطر�ائتمانية��يتعرض

��اtئتمانوالخسائر��اtئتمانيقيس�الصندوق�مخاطر� �باستخدام �والتعرض��إحتماtتا
توقعة لخطر�التخلف�عن�السداد،

ا
ستقبلية�*ي��والنظرةلتخلف�عن�السداد.�تنظر�اCدارة�*ي�كل�من�التحليل�التاريäي�والخسارة�ا
سببة�للتخلف�عن�السداد�ل

  تحديد�أي�خسارة�ائتمانية�متوقعة.

�ا
سTUلكة�باعتب �بالتكلفة �تقاس�جميع�ا
وجودات�ا
الية �*ي �ا
توقعة�كما ديسمO,��٣١و��٢٠١٨يناير��١ار�الخسائر�اtئتمانية

.�كما�أن�تأث-,�الخسائر�اtئتمانية�ا
توقعة�عKى�هذه�ا
وجودات�كان�غ-,�جوهري�كما�أن�الصندوق�لم�يتعرض�
خاطر�٢٠١٨

  ائتمانية�هامة،�وليس�هنالك�تاريخ�اف�,اå©~�*ي�التعا*ي�من�هذه�اsرصدة.

 

 مخاطر�السيولة

تنتج د�قا
الية.��با
طلوباتمخاطر�السيولة��ي�مخاطر�مواجهة�الصندوق�لصعوبة�*ي�جمع�اsموال�للوفاء�بال�²اماته�ا
رتبطة�

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

 

،�وبالتا�ي،�يتعرض�الصندوق�خIل�نفس�اtسبوعلوحدات�ل�Cس�,دادتنص�شروط�وأحكام�الصندوق�عKى�أن�يتم�اtش�,اك�وا

�أي �الوحدات�*ي �بشأن�اس�,دادات�حامKي 
خاطر�السيولة�� �بانتظام�مدير�الصندوق��يقوموقت. �متطلبات�السيولة بمراقبة

  لضمان�وجود�أموال�كافية�للوفاء�بأي�ال�²امات�عند�نشوTnا.
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  )إدارة�ا�خاطر�(تتمة
  مخاطر�السوق 

  ةالعمولسعر�مخاطر�

من�إحتمالية�تأث-,�التغ-,ات�*ي�أسعار�العموtت�الخاصة�بالسوق�عKى�الربحية�ا
ستقبلية�أو�القيمة�العمولة�سعر�مخاطر��تنشأ

  .العادلة�ل�دوات�ا
الية

ا
ا�ي��tتحمل�أسعار�عمولة�كب-,ة�حيث�أن�حميع�ا
وجودات�وا
طلوبات�كما�*ي�تاريخ�قائمة�ا
ركز��tيتعرض�الصندوق�
خاطر�

  .عمولة
  

 العملةمخاطر�

  قيمة�sداة�مالية�بسبب�التغ-,ات�*ي�أسعار�صرف�العمIت�اsجنبية.المخاطر�صرف�العمIت��ي�مخاطر�تذبذب�

،�وبالتا�ي��tيتعرض�الصندوق�
خاطر�صرف�العمIت�بالعملة�الوظيفيةلصندوق�عرض�ا
وجودات�وا
طلوبات�ا
الية�لتم�ي

  اsجنبية.

 اsسعار�مخاطر 

قيمة�اsدوات�ا
الية�للصندوق�نتيجة�للتغ-,ات�*ي�أسعار�السوق�بسبب�عوامل�أخرى�غ-,��تذبذبمخاطر�اsسعار��ي�مخاطر�

  عار�العمIت�اsجنبية�والعموtت.حركة�أس

ندوق.�يراقب�تنشأ�مخاطر�اsسعار�بشكل�أساæ©~�من�عدم�التأكد�بشأن�اsسعار�ا
ستقبلية�ل�دوات�ا
الية�ال�~�يمتلكها�الص

ا
درجة�*ي�سوق�اsسهم�السعودية.�يدير�الصندوق�ا
خاطر�من�خIل��مدير�الصندوق�بشكل�دقيق�حركة�أسعار�أدواته�ا
الية

  تنويع�محفظته�اtستثمارية�عن�طريق�اtستثمار�*ي�مختلف�القطاعات�الصناعية.

 ستثمارات�*ي�الصناديق�ا
ش�,كة:
حفظة�الصندوق�اtستثمارية،�باستثناء�اt �ي�,ك-�²الصنا�اليوضح�الجدول�أدناه�

  ٢٠١٧يناير��١    ٢٠١٧ديسمO,��٣١    �٢٠١٨ديسم/.�٣١ القطاع�الصنا�ي

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

  ١٬٣٩٣٬٧٨٥    ٢١   ١٬٦٢٣٬٣٢٢    ٢٥    ١٬١٨٩٬٣٢٣    ٢٩  البنك

 ٣٢٠٬٨٥١   ٥   ٢٤٧٬٥٣١   ٤   ٢٧٢٬٨٦٧    ٧  الطاقة

 -    -   -    -   ١٤٢٬٧١٧    ٣  تجزئة�اsغذية

 -   -   ٢٠٠٬٠٣٤   ٣   ٣٢٦٬١١٦    ٨  التأم-ن

 ١٬٦٤١٬١٥٢    ٢٥   ٢٬٤٧١٬٣٩١    ٣٨   ١٬٧٥٨٬٦١٠    ٤٢     ا
واد�اsساسية

  -    -    -    -    ١٢٦٬٦١٦    ٣  نجزئة�السلع�الكمالية

 ٤٦٩٬٩٠٦   ٧   ١٧١٬٩٢١   ٣   ٣٥٥٬٤٨٢    ٨  اCتصاtت

 ٣٩١٬٥٥٤   ٦   ٥٢٥٬٧٣٦   ٨    -    -  انتاج�اsغذية

 ١٬١٢٩٬٥٧٥   ١٧   ٤٢٧٬١٠٨   ٧    -    -  الرعاية�الصحية�

 -   -   ١٧٧٬٤١٨   ٣    -    -  اsدوية

 ٥٨٧٬٧٥٥   ٩   ٤٢١٬٧٥٠   ٦    -    -  إدارة�وتطوير�العقارات

 -   -   ٢٢١٬٧١٩   ٣    -    -  العامةا
رافق�

 ١٧٩٬٥١٦   ٢   -   -    -    -  الخدمات�اCسITUكية

 ٥١٤٬٣٢٨   ٨   -   -    -    -  النقل

  ٦٬٦٢٨٬٣٢٢    ١٠٠   ٦٬٤٨٧٬٩٢١    ١٠٠   ٤٬١٧١٬٧٣٠   ١٠٠ 
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  ا�خاطر�(تتمة)إدارة�

%�*ي�قيمة�اtستثمارات�*ي�اsسهم�ال�~�عقدت�*ي�تاريخ�اCبIغ،�جميع�ا
تغ-,ات�اsخرى�الدائمة،�قد�أدت�إ�ى�١٠تأث-,�ارتفاع�

ريال��٦٬٦١٦٬١٠١زيادة�*ي�الربح�الصا*ي�*ي�ا
وجودات�ا
الية�بالقيمة�العادلة�من�خIل�اsرباح�أو�الخسائر،�وصا*ي�ا
وجودات�

)٢٠١�٧� �ا
وجودات�١٠ريال�سعودي).انخفاض��٧٬٧٨٦٬٥٨٦: �انخفضت�مكاسب�صا*ي �نفس�اsساس، �عKى �قيمTUا، �*ي �%

  ا
الية�بالقيمة�العادلة�من�خIل�اsرباح�أو�الخسائر،�وصا*ي�ا
وجودات�بنفس�ا
قدار

  :باستثمار�الصندوق�*ي�صناديق�مش�,كة�الدخل�ا
تعلقصا*ي��عKىتأث-, الفيما�يKي�

  #ي�صناديق�عامة�استثمارات
 ديسم/.�٣١

  م٢٠١٨
٣١�,Oديسم 

  م٢٠١٧
 يناير�١

  م٢٠١٧

  -  ٥٧١٬٣٦٠  ١٬٦٧٥٬١٨٨  صندوق�اCنماء�للسيولة
  

يدار�من�قبل��(صندوق�مفتوح)صندوق�اCنماء�للسيولة��وحدات�إستثمار�*يتمثل��اCستثمارات�*ي�صناديق�اCستثمار�اsخرى 

�مرابحة�متوافقة�مع�ا�عقوداCستثمار�*ي��هو ف�هذا�الصندوق�هد.�ل�ستثماراCنماء�شركة� يتم�إحتساب�لشريعة�اCسIمية.

  .الصندوق�ا
ستثمر�فيهمتوافقة�مع�شروط�وأحكام��عKى�اCستثمارات�*ي�الصندوق رسوم�إدارة�

  

 إدارة�رأس�ا�ال .١٤

يتغ-,�مبلغ�حقوق�ا
لكية�يتمثل�رأس�مال�الصندوق�*ي�حقوق�ا
لكية�الخاصة�بمالكي�الوحدات�القابلة�لIس�,داد.�يمكن�أن�

�اتالعائد�إ�ى�حامKي�الوحدات�القابلة�لIس�,داد�بشكل�ملحوظ�*ي�كل�يوم�تقييم�،�حيث�يخضع�الصندوق�tش�,اكات�واس�,داد

وفًقا�لتقدير�حملة�الوحدات�*ي�كل�يوم�تقييم�،�باCضافة�إ�ى�التغي-,ات�الناتجة�عن�أداء�الصندوق.�يتمثل�هدف�الصندوق�

�رأ �إدارة �عند �اtستمرار�كمنشأة �عKى �الصندوق �قدرة �عKى �الحفاظ �*ي �ا
ال �sصحاب��من�مستمرةس �توف-,�عوائد أجل

�الصندوق�الوحدات �تطوير�أنشطة �لدعم �قوية �رأسمالية �قاعدة �والحفاظ�عKى �اÍخرين �ا
صلحة �sصحاب �وتوف-,�ا
نافع ،

  .�اtستثمارية

 إ�ى�مالكي�الوحدات.�العائدةعKى�أساس�قيمة�صا*ي�اsصول��رأس�ا
ال�بمراقبةيقوم�مجلس�إدارة�الصندوق�وا
دير�
  

 تسوية�قيمة�الوحدة .١٥
�(ا
وافق��١٤٣٩ربيع�الثاني��١٣بتاريخ��١/٦/١٨٧٢/١٧بموجب�التعميم�رقم� )�،�قرر�مجلس�إدارة�الهيئة�٢٠١٧ديسمO,��٣١هـ

ا
حتسبة�وفًقا�للمعيار�الدو�ي��ا
توقعة�اtئتمان)�تقييد�تسجيل�خسائر�٢٠١٧ديسمO,��٢٨هـ�(ا
وافق��١٤٣٩ربيع�الثاني��١٠*ي�

�للقوائم�ا
الية��القوائمفقط�لغرض��٩لتقارير�ا
الية�رقم�ل
ً
ا
الية�لصندوق�اtستثمار.يتم�حساب�مطابقة�سعر�الوحدة�وفقا

  وسعر�الوحدة�ا
حتسب�sغراض�ا
تاجرة�عKى�النحو�التا�ي:


�ا �بالتكلفة �تقاس�جميع�ا
وجودات�ا
الية �*ي �ا
توقعة�كما ديسمO,��٣١و��٢٠١٨يناير��١سTUلكة�باعتبار�الخسائر�اtئتمانية

٢٠١٨�tالية�
.�كما�أن�تأث-,�الخسائر�اtئتمانية�ا
توقعة�عKى�هذه�ا
وجودات�كان�غ-,�جوهري،�وبناء�عKى�ذلك،�هذه�القوائم�ا

ة�وحدة�السعر�ا
حسوبة�وفقا�Cطار�اCبIغ�ا
ا�ي�ا
نطبقة�تحتوي�عKى�تعديIت�*ي�الخسائر�اtئتمانية�ا
توقعة�وبالتا�ي�مصالح

 �عKى�سعر�الوحدة�ا
حسوب�لغرض�ا
عامIت�ليس�مطلوبا.�
 

١٦. .aيوم�التقييم�ا�خ  

  .�)٢٠١٧ديسمO,��٣١(�٢٠١٨ديسمO,��٣١آخر�يوم�تقييم�لغرض�إعداد�هذه�البيانات�ا
الية�هو�

   



  صندوق ا�نماء المتوازن متعدد ا�صول
  اCنماء�لIستثمارا
دار�من�قبل�شركة�

  �إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية
  ٢٠١٨ديسمO,��٣١للسنة�ا
نTUية�

  (يتم�تقريب�جميع�ا
بالغ�إ�ى�الريال�السعودي�ما�لم�ينص�عKى�خIف�ذلك.)
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  ا�الية��ول�مرةإعتماد�ا�عايa.�الدولية��عداد�التقارير� .١٧
  

،�أعد�الصندوق�هذه�البيانات�ا
الية�sول�مرة�بموجب�ا
عاي-,�الدولية�Cعداد�التقارير�ا
الية��٣٫١كما�هو�موضح�*ي�ا
Iحظة�

�إ�ى�جانب�ا
علومات�ا
قارنة�للسنة�ا
نTUية�*ي��٢٠١٨ديسمO,��٣١للسنة�ا
نTUية�*ي� ،٣١��,O٢٠١٧يناير��١و*ي��٢٠١٧ديسم�.

�٢٠١٧يناير��١هذه�ا
ذكرة�الرئيسية�التعديIت�ال�~�أجراها�الصندوق�*ي�إعادة�بيان�البيانات�السابقة�للمراكز�ا
الية�*ي�تشرح�

 وال�~�تم�إعدادها�وفًقا�
تطلبات��مبادئ�ا
حاسبة�ا
قبولة�قبو�tعاما�.�٢٠١٧ديسمO,��٣١و�

�
الية�،�تم�إجراء�تقييم�لتحديد�نموذج�العمل�الذي�يحتفظ�بموجبه�كجزء�من�عملية�نقل�ا
عاي-,�الدولية�Cعداد�التقارير�ا

�أي� يناير��١أصل�ما�ي�،�عKى�أساس�الحقائق�والظروف�السائدة�*ي�تاريخ�اtنتقال�إ�ى�معيار�إعداد�التقارير�ا
الية�الدولية�،

٢٠١٧ 

  اdستثناءات�ا�لزامية�ال��Yاعتمدها�الصندوق 

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

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

ً
�عاما

ً
tقبولة�قبو
ا
حاسبية�ا

  .�م٢٠١٧ديسمO,��٣١عاي-,�الدولية�للتقارير�ا
الية�كما�*ي�م،�وتاريخ�التحول�إ�ى�ا
٢٠١٧يناير��١ا
الية�تعكس�الظروف�*ي�

  اdستثناءات�اdختيارية�ال��Yاعتمدها�الصندوق 

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

  تسوية�قائمة�ا�ركز�ا�اIي�

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

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

  
معايa.�ا�حاسبة�  

  اعادة�تصنيف  السابقة�
ا�عيار�الدوIي�
  للتقارير�ا�الية�

  م٢٠١٧ديسم/.��٣١  

  ٥٬٧٢٤٬٥٣٣  ٥٬٣٦٥٬٠٠٠  ٣٥٩٬٥٣٣  النقد�ومايعادله

 -  )٥٬٣٦٥٬٠٠٠( ٥٬٣٦٥٬٠٠٠  ودائع�مرابحة

 - )٦٬٤٨٧٬٩٢١( ٦٬٤٨٧٬٩٢١  استثمارات�متداولة

 - )٥٧١٬٣٦٠( ٥٧١٬٣٦٠  استثمار�*ي�صناديق�مش�,كة

 ٧٫٠٥٩٫٢٨١ ٧٫٠٥٩٫٢٨١ -  موجودات�مالية�بالقيمة�العادلة�من�خIل�الربح�أو�الخسارة

  -  )١٬٠٠٠٬٠٠٠(  ١٬٠٠٠٬٠٠٠  استثمارات�محتفظ��Tا�لح-ن�اtستحقاق

 - )٧٬٦٦٩( ٧٬٦٦٩  إيرادات�مستحقة

  ١٬٠٠٧٬٦٦٩  ١٬٠٠٧٬٦٦٩  -  استثمار�بالتكلفة�ا
طفأة

 ١٣٬٧٩١٬٤٨٣  - ١٣٬٧٩١٬٤٨٣  ا�جموع�

  

   



  صندوق ا�نماء المتوازن متعدد ا�صول
  اCنماء�لIستثمارا
دار�من�قبل�شركة�

  �إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية
  ٢٠١٨ديسمO,��٣١للسنة�ا
نTUية�

  (يتم�تقريب�جميع�ا
بالغ�إ�ى�الريال�السعودي�ما�لم�ينص�عKى�خIف�ذلك.)
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  إعتماد�ا�عايa.�الدولية��عداد�التقارير�ا�الية��ول�مرة�(تتمة)

معايa.�ا�حاسبة�  
  اعادة�تصنيف  السابقة�

ا�عيار�الدوIي�
  للتقارير�ا�الية�

  م�٢٠١٧يناير��١  

  ٧٬٥١٣٬٦٧٧  ٧٬٠٩٢٬٠٠٠  ٤٢١٬٦٧٧  النقد�ومايعادله

 -  )٧٬٠٩٢٬٠٠٠( ٧٬٠٩٢٬٠٠٠  ودائع�مرابحة

 - )٦٬٦٢٨٬٣٢٢( ٦٬٦٢٨٬٣٢٢  استثمارات�متداولة

 ٦٬٦٢٨٬٣٢٢ ٦٬٦٢٨٬٣٢٢ -  الربح�أو�الخسارةموجودات�مالية�بالقيمة�العادلة�من�خIل�

  -  )١٬٠٠٠٬٠٠٠(  ١٬٠٠٠٬٠٠٠  استثمارات�محتفظ��Tا�لح-ن�اtستحقاق

 - )٢٧٬٥٠٥( ٢٧٬٥٠٥  إيرادات�مستحقة

  ١٬٠٢٧٬٥٠٥  ١٬٠٢٧٬٥٠٥  -  استثمار�بالتكلفة�ا
طفأة

 ١٥٬١٦٩٬٥٠٤  - ١٥٬١٦٩٬٥٠٤  ا�جموع�

  

  تسوية�للقائمة�الدخل�الشامل�

  �.aا�حاسبة�معاي

  اعادة�تصنيف  السعودية

ا�عيار�الدوIي�

  للتقارير�ا�الية�

  �٢٠١٧ديسم/.���٣١كما�#ي�  

 - )٢٨٣٬٣٤٦( ٢٨٣٬٣٤٦  أرباح�محققة�من�استثمارات�متداولة

 - ٣٢٣٬٦١٠ )٣٢٣٬٦١٠(  خسائر�غ-,�محققة�من�استثمارات�متداولة

 - )٣٦٠( ٣٦٠  أرباح�غ-,�محققة�استثمار�*ي�صناديق�مش�,كة

صا*ي�تغ-,ات�ا
وجودات�مالية�بالقيمة�العادلة�من�خIل�

     الربح�أو�الخسارة�

� J ٢٨٣٬٣٤٦ ٢٨٣٬٣٤٦ -  خسائر�محققة� 

� J ٣٢٣٬٢٥٠( )٣٢٣٬٢٥٠( -  خسائر�غ-,�محققة�( 

 )٣٩٬٩٠٤(  )٣٩٬٩٠٤(  ا�جموع

  

 معايa.�جديدة�صادرة�لك¢%ا�لم�تدخل�ح��aالتنفيذ�بعد .١٨

� �ا
عاي-,�الجديدة �يKي �أو�بعد�فيما �*ي �تبدأ �ال�~ �للف�,ات�السنوية �ستدخل�ح-�²التنفيذ �ا
عاي-,�ال�~ يناير��١والتعديIت�عKى

�*ي�إعداد�هذه�القوائم�ا
الية�.م��مع�السماح�بالتطبيق�ا
بكر.�ومع�ذلك٢٠١٩
ً
  .�اtولية�لم�يعتمدها�الصندوق�مبكرا

 رعقود�ا�يجا�١٦ا�عيار�الدوIي��عداد�التقارير�ا�الية�رقم� )أ 

�ويع�,ف�ا
ستأجر�بأصل�حق�اCستخدام�الذي� �لورقة�عقد�إيجار�منفردة�شاملة�للمستأجرين. يقدم�ا
عيار�نموذج�محاس¤~

إختيارية�لعقود�اCيجار�قص-,ة�.�هناك�إعفاءات�يمثل�حقه�*ي�اsصل�اsساæ©~�وإل�²ام�عقد�اCيجار�يمثل�إل�²امه�بدفع�اCيجار

ؤِجر�مماثلة�للمعيار�الحا�ي�اsجل�وعقود�اCيجار�ا
نخفضة�القي
ُ

�وتبقى�محاسبة�ا أي�يستمر�ا
ؤجرين�بتصنيف�عقود��-مة.

  عفود�إيجار�تمويلية�أو�تشغيلية.اCيجار�ك

  أكمل�الصندوق�التقييم�ا
بدئي�ل�ثر�ا
حتمل�عKى�قوائمه�ا
الية�وتتوقع�اCدارة�أنه�قد�يكون�هنالك�تغيارت�هامة.

   



  صندوق ا�نماء المتوازن متعدد ا�صول
  اCنماء�لIستثمارا
دار�من�قبل�شركة�

  �إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية
  ٢٠١٨ديسمO,��٣١للسنة�ا
نTUية�

  (يتم�تقريب�جميع�ا
بالغ�إ�ى�الريال�السعودي�ما�لم�ينص�عKى�خIف�ذلك.)
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  (تتمة)لم�تدخل�ح��aالتنفيذ�بعدمعايa.�جديدة�صادرة�لك¢%ا�

 تعدي�ت�أخرى  )ب 

�أثر�ه �ا
عاي-,�لم�تدخل�ح-�²التنفيذ�بعد�وليس�من�ا
توقع�أن�يكون�لها �القوائم�ا
الية�التعديIت�التالية�عKى ام�عKى

  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��Tا�سابقا�*ي�العملية�ا
ش�,كة�- تجميع�اsعمال�٣ا
عيار�الدو�ي�للتقرير�ا
ا�ي

� �للتقرير�ا
ا�ي �ا
عيار�الدو�ي ��٩تعديIت�عKى �التعويض��–اsدوات�ا
الية �ا
سبق�مع تتعلق�بخصائص�الدفع
  السل¤~

  م٢٠١٩يناير�١

  م٢٠١٩يناير�١ تتعلق�بالحصة�ا
حتفظ��Tا�سابقا�*ي�العملية�ا
ش�,كة�–ال�,تيبات�ا
ش�,كة��١١عKى�ا
عيار�الدو�ي�تحسينات�
  م٢٠٢٠يناير��١  معيار�ا
حاسبة�الدو�ي�عرض�القوائم�ا
الية�واtيضاحات�وتوضيح�بعض�ا
فاهيم

  م٢٠٢٠يناير��١  ات�ا
حاسبية�واsخطاءمعيارا
حاسبة�الدو�ي�السياسات�ا
حاسبية�والتغ-,ات�*ي�التقدير 
توضيح�ضريبة�الدخل�لتوزيعات�اsرباح�ويتم�اtع�,اف��Tا�*ي�الربح�أو��- ضريبة�الدخل�١٢معيار�ا
حاسبة�الدو�ي

  الخسارة�
  م٢٠١٩يناير�١

  م٢٠١٩يناير�١  تتعلق�بتعديIت�الخطة�،�تقليصها�أو�تسويTUا�–مزايا�العامل-ن��١٩معيار�ا
حاسبة�الدو�ي�
  م٢٠١٩يناير�١  تتعلق�بتكلفة�اtق�,اض�ا
ؤهلة�للرسملة�–تكلفة�اtق�,اض��٢٣معيار�ا
حاسبة�الدو�ي�
� �ا
نشات�الزميلة�وا
شروعات�ا
ش�,كة��٢٨معيار�ا
حاسبة�الدو�ي تتعلق�بنسب�اtستثمار��–اtستثمارات�*ي

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

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

  

 اعتماد�القوائم�ا�الية� .١٩

    ).�٢٠١٩ابريل١(ا
وافق� هـ��١٤٤٠رجب�٢٥اعتمد�مجلس�اCدارة�القوائم�ا
الية�بتاريخ�




