
 

   

 

  

  

  

  

 متعدد�ا�صول �ا�توازن صندوق�ا�نماء�

 (ُمدار�بواسطة�شركة�ا�نماء�ل	ستثمار)

  

��مراجعة)�  القوائم�ا�الية�ا�ولية�ا�وجزة�(غ

  م٢٠٢١يونيو��٣٠لف/�ة�الستة�أشهر�ا�ن*(ية�)ي�

  مراجع�ا�ستقلللفحص�ال�تقرير�مع

  



 �متعدد�ا�صول �ا�توازن اصندوق�ا�نماء�

  (ُمدار�بواسطة�شركة�ا�نماء�ل	ستثمار)

 

  ٢٠٢١يونيو��٣٠أشهر�ا�ن*(ية�)ي��لستةالقوائم�ا�الية�ا�ولية�ا�وجزة�

 الفهرس

 

 

  صفحة  

  الفحص�للمراجع�ا!ستقل تقرير

�  

٢ 

  ������ا1ولية�ا!وجزة�ا!ا-ي�قائمة�ا!ركز 

 

٣  

  �����ا1ولية�ا!وجزة�قائمة�الدخل�الشامل

  

٤  

  ا1ولية�ا!وجزة�الوحدات�لحام<ي�العائدة�ا1صول قائمة�التغ:9ات�6ي�صا6ي�

 

٥  

  ��ا1ولية�ا!وجزة�قائمة�التدفقات�النقدية

  

٦ 

  ���ا1ولية�ا!وجزة�إيضاحات�حول�القوائم�ا!الية

  

١٢- ٧  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  





  صندوق�ا�نماء�ا�توازن�متعدد�ا�صول�

 (ُمدار�بواسطة�شركة�ا�نماء�ل	ستثمار)

 

  �ا�ولية�ا�وجزةقائمة�ا�ركز�ا�اVي�

 م�٢٠٢١يونيو�٣٠)ي��كما

 )خVف�ذلك(جميع�ا!بالغ�بالريال�السعودي�ما�لم�يذكر�

�y�يتجزأ�من�هذه�القوائم�ا!الية�١٥إ-ى��١تعت�9�ا�يضاحات�ا!رفقة�من�
ً
 ا1ولية�ا!وجزة جزءا

٣ 

 

  يونيو�٣٠      
  م٢٠٢١

  ديسم�9�٣١  
  م٢٠٢٠

�(    إيضاح  �  )مراجعة(    )مراجعة�غ

            ا�صول 

  ٥١٦٬٢٥٧     ٦٧٦٬١٧١    ٧  يعادلهنقد�وما�ال
  ٣٬٣١٠٬٧٦٤     ٧٬٧٨٤٬٣٤٧    ٨  الخسارة استثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خVل�الربح�أو

  ١٬٠٣٤٬٠٧٢      ٣٬٦٥٢٬٦١٥    ٩  ا!طفأة�بالتكلفة�استثمارات

  ٤٬٨٦١٬٠٩٣      ١٢٬١١٣٬١٣٣      صول ا� �إجماVي

            
            �اHل/_امات

   ٧٬٦٣٦      ١١٬٢٥٢      اس^9دادات�دائنة
   ٢١٦٬٨٩٤      ٦٣٬٥٨٩    ١٠  أخرى �وال^�امات�مستحقات

  ٢٢٤٬٥٣٠     ٧٤٬٨٤١      إجماVي�اHل/_امات
           

   ٤٬٦٣٦٬٥٦٣      ١٢٬٠٣٨٬٢٩٢      ا�صول�العائدة�لحام@ي�الوحداتقيمة�صا)ي�

            
   ٣٤٠٬٩١٢    ٧٨٤٬٦٠١      وحدات�مصدرة�(عدد�الوحدات)

            
 H١٣٫٦٠     ١٥٫٣٤    ١٢  وحدة�(ريال�سعودي)بال�– صول صا)ي�قيمة�ا   

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  



 صندوق�ا�نماء�اا�توازن�متعدد�ا�صول�

 (ُمدار�بواسطة�شركة�ا�نماء�ل	ستثمار)

  

��مراجعة)�ا�ولية�ا�وجزةقائمة�الدخل�الشامل��  (غ

 م�٢٠٢١يونيو�٣٠الستة�أشهر�ا�ن*(ية�)ي���لف/�ة

 )خVف�ذلك�(جميع�ا!بالغ�بالريال�السعودي�ما�لم�يذكر

�y�يتجزأ�من�هذه�القوائم�ا!الية�١٥إ-ى��١تعت�9�ا�يضاحات�ا!رفقة�من�
ً
 ا1ولية�ا!وجزة جزءا

٤ 

            
    

  إيضاح
  يونيو�٣٠  

  م٢٠٢١
  يونيو�٣٠  

  م٢٠٢٠�

�(      الدخل���(    )مراجعة�غ�  )مراجعة�غ
   ١٣٬٤٩٧      ٣٠،٥٤٤      الدخل�من�اyستثمارات�بالتكلفة�ا!طفأة

6ي�القيمة�العادلة�لVستثمارات�من�خVل�الربح��التغ:9ات�صا6ي
  والخسارة

٨٫٣    
١،٠٨٩،٥٨٩   

  
 (١٢١٬٧٤٨)  

   ٢٤٬٢٥٤      ٧٤،٥٠١      توزيعات�ا1رباحدخل�
�      (٨٣٬٩٩٧)     ١،١٩٤،٦٣٤  
            

            روفاتا�ص
  (٢٠٬٣٧٠)     (٧٥،٨٦٤)    ١١  أتعاب�إدارة
 (١٬٤٦٩)     (٦،٥٧٠)    ١١  �اطةالوس�مصاريف
  (٣٢٬٦٤٧)     (٣٨،٢٧٤)      أخرى �مصاريف

      (١٢٠،٧٠٨)     (٥٤٬٤٨٦)  
           -     

  (١٣٨٬٤٨٣)      ١،٠٧٣،٩٢٦      للف/�ة�الدخل(الخسارة)�/�

  -    -      للف^9ة الدخل�الشامل�ا[خر

  (١٣٨٬٤٨٣)      ١،٠٧٣،٩٢٦      لف/�ةلإجماVي�(الخسارة)�/�الدخل�الشامل�

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



  ء�اا�توازن�متعدد�ا�صول�صندوق�ا�نما

 (ُمدار�بواسطة�شركة�ا�نماء�ل	ستثمار)

 

�ات�)ي�صا)ي����مراجعة)�العائدة�لحام@ي�الوحدات�ا�صول قائمة�التغ�  �ا�ولية�ا�وجزة�(غ

 �م�٢٠٢١يونيو��٣٠)ي�ا�ن*(ية�أشهر�الستة�لف/�ة

 )خVف�ذلك(جميع�ا!بالغ�بالريال�السعودي�ما�لم�يذكر�

�y�يتجزأ�من�هذه�القوائم�ا!الية�١٥إ-ى��١تعت�9�ا�يضاحات�ا!رفقة�من�
ً
 ا1ولية�ا!وجزة جزءا

٥ 

       
  م٢٠٢٠    م٢٠٢١  
        

  ٢٬٩٨٩٬٨٥٥    ٤٬٦٣٦٬٥٦٣  (ا�راجعة)�يناير��١)ي�كما�صا)ي�ا�صول�
 )١٣٨٬٤٨٣(    ١٬٠٧٣٬٩٢٦  إجما-ي�(الخسارة)�/�الدخل�الشامل�للف^9ة

       

�ات�من��    الوحدات�معامkتالتغ
  

  
  ١٤٩٬٠٠٠     ٨٬٦٣٧٬٦٥٥  متحصVت�من�إصدار�وحدات�

   (٥٢٤٬٤٦٨)    (٢٬٣٠٩٬٨٥٢)  داد�وحدات�مدفوعات�مقابل�اس^9 
�ات�صا)ي�  �))٣٧٥٬٤٦٨    ٦٬٣٢٧٬٨٠٣  الوحدات�معامkت�(ي�التغ

��ا�راجعة)��يونيو�٣٠)ي��كما�صا)ي�ا�صول �  ٢٬٤٧٥٬٩٠٤    ١٢٬٠٣٨٬٢٩٢  (غ

  

  معامkت�الوحدات

  كما�ي<ي:�يونيو �٣٠ا!نbcية�6ي��أشهر�الستة�لف^9ةملخص�معامVت�الوحدات�

  م٢٠٢٠    م٢٠٢١  
  الوحدات  

  ٢٣٤٬٨٨٣    ٣٤٠٬٩١٢  (ا�راجعة)�يناير��١)ي��كما لوحداتا

  �١٢٬١٧٩     ٦٠٠٬٠٧٠  الوحدات�ا!صدرة�
 �)٤٤٬٧٠٠(    (١٥٦٬٣٨١)  ا!س^9دة�الوحدات
 �)٣٢٬٥٢١(     ٤٤٣٬٦٨٩  الوحدات�6ي�التغ:9ات�صا6ي

��ا�راجعة)�يونيو �٣٠)ي��كما لوحداتا�  �٢٠٢٬٣٦٢    ٧٨٤٬٦٠١  (غ

  

  



  �نماء�اا�توازن�متعدد�ا�صول�صندوق�ا

 (ُمدار�بواسطة�شركة�ا�نماء�ل	ستثمار)

 

��مراجعة)��قائمة�التدفقات�النقدية�  ا�ولية�ا�وجزة�(غ

 م�٢٠٢١يونيو��٣٠)ي��ا�ن*(يةالستة�أشهر��لف/�ة

 )خVف�ذلك(جميع�ا!بالغ�بالريال�السعودي�ما�لم�يذكر�

�y�يتجزأ�من�هذه�القوائم�ا!الية�١٥إ-ى��١تعت�9�ا�يضاحات�ا!رفقة�من�
ً
 ا1ولية�ا!وجزة جزءا

٦ 

            
    

  إيضاح
  يونيو�٣٠  

  م٢٠٢١
  يونيو�٣٠  

  م٢٠٢٠
      )���(    )مراجعة�غ�  )مراجعة�غ

            النقدية�من�ا�نشطة�التشغيلية�التدفقات

  (١٣٨٬٤٨٣)    ١٬٠٧٣٬٩٢٦    (الخسارة)�/�الدخل�للف^9ة
        

        :تسويات
�العادلة�بالقيمة�اyستثمارات�من�محققة�غ:9�)كاسبا!(/� الخسارة

 ٨٫٣  الخسارة�أو�الربح�خVل�من
 

(٨١٦٬٨١٨)  
  

١٣٠٬٩٢٢  
  (٢٤٬٢٥٤)   (٧٤٬٥٠١)    توزيعات�ا1رباح�دخل

  )١٣٫٤٩٧(   (٣٠٬٥٤٤)    دخل�من�اyستثمارات�بالتكلفة�ا!طفأة
    (٤٥٬٣١٢)    ١٥٢٬٠٦٣  
       

�ات�)ي��       اHل/_امات�التشغيليةو �صول�االتغ
 ٤٧١,٩٥٨   (٣٬٦٥٦٬٧٦٥)    الربح�أو�الخسارة��بالقيمة�العادلة�من�خVل�اyستثمارات
 ٤٧,٧٠٠   (٢٬٦١٨٬٢٤٨)    ا!طفأة�بالتكلفة�استثمارات
 ٥٬٣٣٧   (١٥٣٬٣٠٤)    أخرى �وال^�امات�مستحقات

 -    ٣٬٦١٦    اس^9دادات�دائنة
 -    ٧٠٤    مكاسب�مرابحة�مدينة

 ٤٧٩٬٦٨٣   (٦٬٢٧٢٬٩٣٤)    من�العمليات�(ا�ستخدم)�/�الناتج�صا)ي�النقد
 ٢٤,٢٥٤   ٧٤٬٥٠١               توزيعات�ارباح�مستلمة

 ١٤٬٠٦٢    ٣٠٬٥٤٤                استثمارات�بالتكلفة�ا!طفأة�مستلمدخل�
 ٥١٧,٩٩٩   (٦٬١٦٧٬٨٨٩)    ا�نشطة�التشغيلية�من�(ا�ستخدم)�/�الناتجا�النقدصا)ي�

       
       لتمويليةالنقدية�من�ا�نشطة�ا�التدفقات

 ١٤٩٬٠٠٠    ٨٬٦٣٧٬٦٥٥    Vت�من�إصدار�وحداتمتحص
 (٥٢٠٬٠١٤)    (٢٬٣٠٩٬٨٥٢)    مدفوعات�مقابل�اس^9داد�وحدات�

 (٣٧١٬٠١٤)    ٦٬٣٢٧٬٨٠٣    لتمويليةصا)ي�النقد�ا�ستخدم�)ي�ا�نشطة�ا
        
        

��)ي�النقد�وما��صا)ي� ١٤٦٬٩٨٥   ١٥٩٬٩١٤    يعادلهالتغ
 ٢١٦٬٦٠٨   ٥١٦٬٢٥٧    يناير��6١ي�كما��يعادلهالنقد�وما�
 ٣٦٣٬٥٩٣    ٦٧٦٬١٧١  ٧  يونيو�٣٠)ي���كما�يعادلهالنقد�وما�

 



  دوق�ا�نماء�ا�توازن�متعدد�ا�صول�صن

 (ُمدار�بواسطة�شركة�ا�نماء�ل	ستثمار)

 

  ا�ولية�ا�وجزة��إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�

 م�٢٠٢١يونيو�٣٠)ي��ا�ن*(يةالستة�أشهر��لف/�ة

 )خVف�ذلك(جميع�ا!بالغ�بالريال�السعودي�ما�لم�يذكر�

٧ 

 عامة�نبذة .١

("مدير��ستثمار تفاقية�ب:ن�شركة�ا�نماء�لV اتم�تأسيسه�بموجب��مفتوح("الصندوق")�هو�صندوق��ا1صول �متعدد�ا!توازن صندوق�ا�نماء�

ا�1حكام�الشريعة�ا�سVميا!صرف"ا�نماء�(�صرف!الصندوق")�وlي�شركة�تابعة�
ً
ة�")�وا!ستثمرين�("مالكي�الوحدات")�6ي�الصندوق�وفق

  الصادرة�عن�مجلس�إدارة�الشريعة�لدى�مدير�الصندوق.

يتمثل�هدف�الصندوق�6ي�تنمية�رأس�ا!ال�ع<ى�ا!دى�الطويل�مع�ال^9ك:��ع<ى�حفظ�رأس�ا!ال�من�خVل�اyستثمار�6ي�أسواق�ا1سهم.�

�للص �ا!رابحة�يمكن �وإيداعات �ا!حلية �ا1سهم �مثل �ا�سVمية �الشريعة �مع �ا!توافقة �اyستثمارات �من �واسع �نطاق �اyستثمار�6ي ندوق

  والصكوك�وا!نتجات�ا!هيكلة�والصناديق�اyستثمارية�لتحقيق�أهدافه.�يعاد�استثمار�كامل�الدخل�6ي�الصندوق�ويدرج�6ي�سعر�الوحدة.

ديسم�9��٥هـ�(ا!وافق��١٤٣٤محرم��٢١بتاريخ�-)٥- ٦٢٤١- ٢٠١٢!وافقة�ع<ى�إنشاء�الصندوق�6ي�رسالbcا�رقم�(منحت�هيئة�السوق�ا!الية�ا

  م).�٢٠١٣أبريل��٦هـ�(ا!وافق��١٤٣٤جمادى�ا1و-ى��٢٥م).�بدأ�الصندوق�عملياته�6ي��٢٠١٢

�يعت�9�مدير�الصندوق�أن�الصندوق�وحدة�محاسبية�مستقل �وبناء�ع<ى�ذلك،�يعد�مدير�الصندوق�عند�التعامل�مع�حام<ي�الوحدات، ة.

  قوائم�مالية�منفصلة�للصندوق.�عVوة�ع<ى�ذلك،�يعت�9�حام<ي�الوحدات�مالكي�موجودات�الصندوق.

�وس�مستجدات�� )�١٩كوفيد(�كوروناف

م�من�٢٠٢٠ارس�م�وبعدها�تم�إعVن�ع<ى�أنه�جائحة�6ي�م٢٠١٩)�1ول�مرة�6ي�§bاية�ديسم�9�١٩�كوفيد(�كوروناتم�تحديد�وجود�ف:9وس�

،�6ي�جميع�أنحاء�العالم�بما�6ي�ذلك�ا!مللكة�العربية�السعودية،�مما�أدى�إ-ى�فرض�١٩كوفيد�قبل�منظمة�الصحة�العا!ية.�وتم�انتشار�

قيود�ع<ى�السفر�وحظر�التجول�6ي�ا!دن�،�وبالتا-ي�تسبب�6ي�انخفاض��النشاط�اyقتصادي�واغVق�العديد�من�القطاعات�ع<ى�ا!ستوي�

 الم��وكذلك�ا!ح<ي.الع

�وانعكس�ذلك�6ي�قيم�ا1صول��١٩تأثر�أداء�الصندوق�بشكل�غ:9�مباشر�بسبب�تأث:9�كوفيد� ع<ى�ا1نشطة�اyقتصادية�وأداء�القطاعات.

�!دة�y�تقل�عن� �ورد�أعVه �بسبب�ما �الصندوق�وجود�مشكلة�مستمرة �فV�يتوقع �ومع�ذلك�، �للصندوق. �بعد�ف^9ة��١٢ا!ختلفة شهًرا

  كما�سيستمر�الصندوق�6ي�تقييم�طبيعة�ومدى�التأث:9�ع<ى�عملياته�ونتائجه�ا!الية.�.يرالتقر 

 النظامية�لوائحال .٢

 yا�صناديق�ئحةy�1حكام�الصندوق�ستثمار يخضع��بتاريخ�("الهيئة")�ا!الية�السوق�هيئة�عن�الصادرة�("ئحةVال")٣��الحجة�١٤٢٧ذي��هـ

  ).�م٢٠١٦مايو�٢٣هـ�(ا!وافق�١٤٣٧شعبان��١٦ار�مجلس�هيئة�السوق�ا!الية�الصادر�بتاريخ�)�ا!عدلة�بقر م٢٠٠٦�ديسم�9�٢٤(ا!وافق�
  

 أسس�ا�عداد .٣

  ل/_اما�Hبيان�١-٣

�ا!الية�إعداد�تم �القوائم ��هذه �ا!وجزة  ا1ولية
ً
��وفقا �رقم �الدو-ي �ا1و-ي"�٣٤!عيار�ا!حاسبة �العربية��!عتمدا�"التقرير�ا!ا-ي �ا!ملكة 6ي

 .السعودية

�بلوائح�صناديق�اyستثمار�الصادرة�عن�هيئة�السوق�ا!الية،�وشروطو 
ً
الصندوق،�ومذكرة�ا!علومات،��وأحكام�لقد�ال^�م�الصندوق�أيضا

  .ا!وجزةالقوائم�ا!الية�ا1ولية��وعرض�وملخص�ا!علومات�ا1ساسية�فيما�يتعلق�بإعداد

 6ي�هذه�القوائم�ا!الية�ا1ولية�ا!وجزة��فصاحا� �إن
ً
 هذه�القوائم�ا!الية�ا1ولية�تتضمن وy�.٣٤قم�عيار�ا!حاسبة�الدو-ي�ر م�!تطلبات�وفقا

�ا!راجعة�السنوية�ا!الية�القوائم�مع�واق^9ا§bا�قرائbcا��ويجب�السنوية�ا!الية�القوائم�6ي�ا!طلوبة�فصاحاتوا� �ا!علومات�جميع�ا!وجزة

  ).ا1خ:9ة�السنوية�ا!الية.�(القوائم�م٢٠٢٠�ديسم�9�٣١�6ي�ا!نbcية�ا!الية�للسنة�للصندوق 

  



  دوق�ا�نماء�ا�توازن�متعدد�ا�صول�صن

 (ُمدار�بواسطة�شركة�ا�نماء�ل	ستثمار)

 

  ا�ولية�ا�وجزة��إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�

 م�٢٠٢١يونيو�٣٠)ي��ا�ن*(يةالستة�أشهر��لف/�ة

 )خVف�ذلك(جميع�ا!بالغ�بالريال�السعودي�ما�لم�يذكر�

٨ 

   أسس�القياس٢-٣

�ا!الية �القوائم �هذه ��ا!وجزة�ا1ولية تم�إعداد �باستثناء �التاريخية، �التكلفة �!بدأ ا
ً
�الربح�أو��اyستثماراتوفق �العادلة�من�خVل بالقيمة

� �إلذلكالخسارة�.باyضافة �باyضافة �القوائم�ا!اليةذلك�-ى، �هذه �إعداد �تم� � !بدأ�وفقا�ا!وجزة�1وليةا ، ��ومفهوماyستحقاق�ا!حاس±

  اyستمرارية.

  العرض�وعملة�الوظيفية�عملةال�٣-٣

  للصندوق.العملة�الوظيفية�بالريال�السعودي�والذي�يعت�9��ا1ولية�ا!وجزة�تم�عرض�هذه�القوائم�ا!الية

  والتقديرات��حكامااستخدام���٤-٣

ا1ولية�ا!وجزة�من�ا�دارة�استخدام�ا1حكام�والتقديرات�واyف^9اضات�ال���تؤثر�6ي�تطبيق�السياسات��يتطلب�عند�إعداد�القوائم�ا!الية

  �ا!حاسبية�للصندوق�،�وع<ى�ا!بالغ�ا!بينة�ل´صول�واyل^�امات�وا�يرادات�وا!صروفات.�قد�تختلف�النتائج�الفعلية�عن�هذه�التقديرات.

�دارة�6ي�تطبيق�السياسات�ا!حاسبية�للصندوق�وا!صادر�الرئيسية�للتقديرات�غ:9�ا!ؤكدة�lي�نفسها�كانت�ا1حكام�الهامة�ال���اتخذbµا�ا

  .مراجعةمالية�سنوية��قائمةال���تم�وصفها�6ي�آخر�

�6ي�القوائم�ا!الية�السنوية�ا1خ:9ة�ع<ى�خ لفية�يقوم�الصندوق�بمراجعة�ا!صادر�الرئيسية�لتقديرات�عدم�اليق:ن�ال���تم�الكشف�ع·bا

).�تظن�ا�دارة��أن�جميع�مصادر�عدم�التأكد�من�تلك�التقديرات�مماثلة�لتلك�ال���تم�ا�فصاح�ع·bا�6ي�القوائم�ا!الية�١٩جائجة�(كوفيد�

  السنوية�ا1خ:9ة.�يقوم�الصندوق�باستمرار�بمراقبة�وعكس�أي�تغ:9ات�مطلوبة�6ي�الف^9ات�ا!ستقبلية.

��الجديدة�والتعديkت�ع@ى�ا� .٤��اتا�عاي���والتفس� عاي

 لم�يتم�إصدار�معاي:9�جديدة،�ولكن،�هناك�عدد�من�التعديVت�ع<ى�ا!عاي:9�السارية�
ً
م�وتم�توضيحها�6ي�القوائم�٢٠٢٠يناير��١من���اعتبارا

  ا!الية�السنوية�ا1خ:9ة��وال���لم�يكن�1ي�م·bا�تأث:9�جوهري�ع<ى�القوائم�ا!الية�ا1ولية�ا!وجزة.

 ية�الهامة�السياسات�ا�حاسب .٥

وية�إن�السياسات�ا!حاسبية�ا!طبقة�6ي�إعداد�هذه�القوائم�ا!الية�ا1ولية�ا!وجزة�lي�نفسها�تلك�ا!طبقة�6ي�إعداد�القوائم�ا!الية�السن

  ا1خ:9ة�

  أتعاب�ا�دارة�وأتعاب�الحفظ�وا�صروفات�ا�خرى  .٦

�أساس� �ا!صاريف�ع<ى �هذه �إثبات �ويتم �ومصاريف�أخرى، �أتعاب �من �والحفظ�وغ:9�ذلك �ا�دارة �أتعاب �الصندوق �مصاريف تشمل

�6ي�شروط�وأحكام�الصندوق.�السياسات�التفصيلية�lي�كما�ي<ي:�
ً
  اyستحقاق.�وتستند�أتعاب�ا�دارة�والحفظ�ع<ى�أسعار�محددة�مسبقا

  أتعاب�ا�دارة

�%)�من١٫٥:�م٢٠٢٠�ديسم�9�٣١(�%١٫٥سنوي�مقداره�بمعدل�الصندوق�6ي�كل�يوم�تقييم�بأتعاب�إدارة�بتحميل�يقوم�مدير�الصندوق�

  �.�يتم�احتساب�هذه�الرسوم�وا!ستحقة�6ي�كل�يوم�تقييم.�6ي�كل�يوم�تقييم�صا6ي�قيمة�أصول�الصندوق 

  أتعاب�الحفظ

�أتعاب�الحفظ�بمعدل�سنوي� �يقوم�مدير�الصندوق�بتحميل �م٢٠١٩�ديسم�9�٣١(�٪٠٫٠٢٥قدره �قيمة٠٫٠٢٥: �من�صا6ي ا1صول��%)

  ريال�سعودي.�٢٥كما�يتجمل�الصندوق�رسوم�حفظ�إضافية�لكل�معاملة�بمبلغ�الصندوق�6ي�كل�يوم�تقييم.�

  مصاريف�أخرى 

ا�لشروط�وأحكام�الصندوق �يقوم�مدير�الصندوق�باس^9داد�أي�مصاريف�أخرى�يتم�تكبدها�بالنيابة�عن�الصندوق 
ً
  .وفق

   



  دوق�ا�نماء�ا�توازن�متعدد�ا�صول�صن

 (ُمدار�بواسطة�شركة�ا�نماء�ل	ستثمار)

 

  ا�ولية�ا�وجزة��إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�

 م�٢٠٢١يونيو�٣٠)ي��ا�ن*(يةالستة�أشهر��لف/�ة

 )خVف�ذلك(جميع�ا!بالغ�بالريال�السعودي�ما�لم�يذكر�

٩ 

  قد�وما�يعادلهنال .٧

  يونيو�٣٠    
    م٢٠٢١

  ديسم�9�٣١
  م٢٠٢٠

    ���  (مراجعة)    )مراجعة(غ

   ٨٤٬٨٦٣     ٦٦٢٬٦٨٥    الحساب�الجاري �- �ا!صرف�لدى�النقد

  ٤٣١٬٣٩٤    ١٣٬٤٨٦    حساب�استثماري النقد�لدى�

    ٥١٦٬٢٥٧    ٦٧٦٬١٧١ 

�وسيط�مع�استثمار�وحساب�مح<ي�بنك�لدى�با1رصدة�اyحتفاظ�يتم �عن�نيابة�الصندوق �مدير�باسم�يعادله�وما�لنقدبا�يحتفظ.

 .قيود�أي�دون �الصندوق 

 الخسارة�أو�الربح�خkل�من�العادلة�بالقيمة�اتاستثمار  .٨

    
  يونيو�٣٠

    م٢٠٢١
  ديسم�9�٣١

  م٢٠٢٠

    ���  (مراجعة)    )مراجعة(غ

  ٢٬٢٨١٬٧١٩      ٥٬٩٥٨٬٧٩٩    )٨٫١يضاح�إ(�اyستثمار�6ي�ا1وراق�ا!الية�ا!درجة

    ١٬٠٢٩٬٠٤٥    ١٬٨٢٥٬٥٤٨    ) ٨٫٢يضاحإ(�ثمار�6ي�الصندوق�العاماyست

    ٣٬٣١٠٬٧٦٤    ٧٬٧٨٤٬٣٤٧  

�تقع�إن�التوزيع�الجغرا6ي�لVستثمارات�ا!ذكورة�أعVهيتم�تقييم�اyستثمارات�6ي�ا1وراق�ا!الية�ا!درجة�بسعر�السوق�ا!علن�6ي�تداول.�

  داخل�ا!ملكة�العربية�السعودية.

�ي<ي�  ٨٫١ �السوق�ا!الية�فيما �لتصنيف�اyستثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خVل�الربح�أوالخسارة�ضمن�مجموعات�صناعية�يحددها
ً
ملخصا

  �السعودية

 قطاع�الصناعة
  يونيو�٣٠    

  م٢٠٢١
 ريال�سعودي

  ديسم�9�٣١    
  م٢٠٢٠

 ريال�سعودي
��مراجعة)    %  �  (مراجعة)   %   (غ

 ٦٩٥،١٩٠    ٣٠   ١٬٥٦٩٬٥٦٠   ٢٧  ا!واد�ا1ساسية
  ٤٥٥،٠١٤    ٢٠   ١٬٥١٨٬٨٦٩   ٢٥  البنوك

 ٢٠٥،٩٥٨   ٩   ٧٧٥٬٨٦١   ١٣  خدمات�اyتصاyت
 ٢٢٤،٣٥٠   ١٠   ٤٨٣٬٢٥٧   ٨  الطاقة

 -   -   ٣٨٠٬٦٦٤   ٦ خدمات�ومعدات�الرعاية�الصحية
 -   -  ٣٧٠٬٤٥٩   ٦ تقنية�ا!علومات

 ١٣٤،٣٤٣   ٦   ٣١٦٬٩٣٧   ٥  وا!شروبات�ا1غذية
  ١٣٦،٩٢٥  ٦    ٢٧٣٬٧٣٧    ٥  التأم:ن

  ١٤٣،٧٩١   ٦    ٢٦٩٬٤٥٥    ٥ السلع�الرأسمالية
   ٢٨٦،١٤٩    ١٣   -    -  البيع�بالتجزئة

  ٢،٢٨١،٧٢٠   ١٠٠   ٥٬٩٥٨٬٧٩٩    ١٠٠   

  

�يقو  ٨٫٢ �لVستثمار. �للسيولة�بالريال�السعودي�(صندوق�مفتوح)�مدار�من�قبل�شركة�ا�نماء م�يمثل�اyستثمار�6ي�وحدات�صندوق�ا�نماء

�اyستثمار�6ي� �يخضع �اyسVمية. �الشريعة �احكام �مع �ا!توافقة �ا!رابحة �عقود �اyستثمار�6ي �ا!ستثمر�فيه �للصندوق �النشاط�اyسا½¼

  الصندوق�لرسوم�اyدارة�الذي�يتوافق�مع�شروط�وأحكام�صندوق�اyستثمار.



  دوق�ا�نماء�ا�توازن�متعدد�ا�صول�صن

 (ُمدار�بواسطة�شركة�ا�نماء�ل	ستثمار)

 

  ا�ولية�ا�وجزة��إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�

 م�٢٠٢١يونيو�٣٠)ي��ا�ن*(يةالستة�أشهر��لف/�ة

 )خVف�ذلك(جميع�ا!بالغ�بالريال�السعودي�ما�لم�يذكر�

١٠ 

٨٫٣ Vخ�من�العادلة�بالقيمة�ستثماراتVل�العادلة�القيمة�6ي�التغ:9ات�أوالخسارة:صا6ي�الربح�ل����  

  يونيو�٣٠    
    م٢٠٢١

  يونيو�٣٠
  م٢٠٢٠

    ���  (مراجعة)    )مراجعة(غ
 �٩٬١٧٤     ٨١٦٬٨١٨    بالقيمة�العادلة�محققة�أرباح

  �)١٣٠٬٩٢٢(     ٢٧٢٬٧٧١    /�أرباح�غ:9�محققة�بالقيمة�العادلة(خسائر)
    ١٢١٬٧٤٨(    ١٬٠٨٩٬٥٨٩(�  

 

 ا�طفأة�بالتكلفة�اتستثمار ا .٩

  
  ويوني�٣٠

  م٢٠٢١
  ديسم�9�٣١

  م٢٠٢٠
  ���  (مراجعة)    )مراجعة(غ

  ١٬٠٣٢٬٠٠٨    ٣٬٦٥١٬٢٥٥  �إيداعات�مرابحة
   ٢٬٠٦٤     ١٬٣٦٠  �مرابحة�إيداع�ع<ى�مستحق�دخل
  ١٬٠٣٤٬٠٧٢    ٣٬٦٥٢٬٦١٥  

 أخرى �وال/_امات��ستحقاتا .١٠
  يونيو�٣٠  

    م٢٠٢١
  ديسم�9�٣١

  م٢٠٢٠
  ���  (مراجعة)   )مراجعة(غ

   -    ١٤،٣٤١  )١١(ايضاح�نة�إدارية�دائ�أتعاب
 ٩٧   ٩٤٣  أتعاب�حفظ�مستحقة

   ٢١٦،٧٩٧   ٤٨،٣٠٥  أخرى 

  ٢١٦,٨٩٤  ٦٣،٥٨٩ 

 

 مع�أطراف�ذات�عkقة�وا�رصدة�عامkت�ا .١١

�العVقة�ذات�ا1طراف�مع�الصندوق �يتعامل�العادية،�أنشطته�سياق�6ي �شروط�مع�متوافقة�العVقة�ذات�ا1طراف�مع�ا!عامVت.

�ووافق�مجلس�الصندوق�ع<ى�جميع�حكامهوأ�الصندوق  �العVقة،�ذات�ا1طراف�مع�ا!عامVت. �مجلس�العVقة�ذات�ا1طراف�وتشمل�

�ومدير�الصندوق �!دير�ا1م�الشركة(�ا�نماء�ومصرف�الصندوق �ومدير�الصندوق  �ا!صرف �معامVت �مع �العVقة �ذات �والشركات (

  .الصندوق 

́ �يتضمن�حساب�حام<ي�الوحدات�محتفظ��bا   كما�ي<ي:�طراف�ذات�العVقةل

 الوحدات�(بالعدد) مدير�الصندوق وحدات�يمتلكها�
  صا)ي�قيمة�ا�صول 

%�من�إجماVي�الوحدات����� ريال�سعودي
��مراجعة)��٢٠٢١يونيو��٣٠� ٪٦ ٧٧٨،٦٢٨ ٥٠،٥٧٨  م�(غ

 ٪٢٥ ٦٢١،٠٢٥ ٥٠،٧٥٨  م��(مراجعة)٢٠٢٠ديسم�9��٣١

  

 

 

� 



  دوق�ا�نماء�ا�توازن�متعدد�ا�صول�صن

 (ُمدار�بواسطة�شركة�ا�نماء�ل	ستثمار)

 

  ا�ولية�ا�وجزة��إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�

 م�٢٠٢١يونيو�٣٠)ي��ا�ن*(يةالستة�أشهر��لف/�ة

 )خVف�ذلك(جميع�ا!بالغ�بالريال�السعودي�ما�لم�يذكر�

١١ 

  (تتمة) عkقة�مع�أطراف�ذات�وا�رصدة�عامkتا�

ملخص�ا!عامVت�الهامة�مع�ا1طراف�ذات�العVقة�6ي�سياق�العادي�ل´عمال�الصندوق�ا!وضحة�6ي�القوائم�ا!الية�ا1ولية�ا!وجزة�كما�

  ي<ي:�

 :عامkتا�

  طبيعة�ا�عامkت  طبيعة�العkقة  ذات�عkقة�أطرف
 يونيو�٣٠

  م٢٠٢١
 يونيو�٣٠

  م٢٠٢٠

      ���  )ةمراجع(غ:9�  )مراجعة(غ

 Vل�ا�نماء�الصندوق   ستثمارشركة�مدير  

  

  )٢٠٬٣٧٠(  (٧٥٬٨٦٤)  أتعاب�أدارة

  (١٬٤٦٩)  (٦٬٥٧٠)  الوساطة�مصاريف

  (١٢٬٠٠٠)  (١٢٬٠٠٠)  الصندوق �مجلس�أتعاب  الصندوق �ا!جلس�أعضاء  مجلس�الصندوق 

  :ا�رصدة

  ندوق�ا!وضحة�6ي�القوائم�ا!الية�ا1ولية�ا!وجزة�كما�ي<ي:�الهامة�مع�ا1طراف�ذات�العVقة�6ي�سياق�العادي�ل´عمال�الصا1رصدة�ملخص�

  الحسابطبيعة�  طبيعة�العkقة  أطراف�ذوي�عkقة
 يونيو�٣٠

  م٢٠٢١
  ديسم�9�٣١

  م٢٠٢٠
      ���  (مراجعة)  )مراجعة(غ

  ٢١٩٬١٠٤   ٦٦٢٬٦٨٥  صرف6ي�ا!�النقد  الصندوق �الشركة�ا1م�!دير�  ا�نماء�مصرف
�     

  ١٤٤٬٤٨٩   ١٣٬٤٨٥  اyستثمار�حسابات�6ي�النقد  مدير�الصندوق �  ستثمارا�نماء�لV �شركة

  ٤٬٠٥٦  ١٤٬٣٤١  مستحقة�إدارة�أتعاب
 

 الوحدة�قيمة�تسوية� .١٢

�ربيع�١٠�6ي�الهيئة�إدارة�مجلس�قرر �،)٢٠١٧�ديسم�9�٣١�ا!وافق(�هـ�١٤٣٩�الثاني�ربيع�١٣�بتاريخ�١/٦/٧٢١٨/١٧�رقم�التعميم�بموجب

ا�ا!حتسبة�ا!توقعة�اyئتمان�خسائر�تسجيل�تقييد)�٢٠١٧�ديسم�9�٢٨�!وافقا(�هـ�١٤٣٩�الثاني
ً
�٩�رقم�ا!ا-ي�لتقرير�الدو-ي�للتقرير�وفق

  .�اyستثمار�لصندوق �ا!الية�القوائم�لغرض�فقط

�6ي �بالتكلفة�ا!طفأة�لخسائر�اyئتمان�ا!توقعة�كما .�٢٠٢٠ديسم�9��٣١و� م٢٠٢١يونيو�٣٠تم�مراجعة�جميع�ا1صول�ا!الية�ا!حتفظ��bا

ا�لذلك،�y�تحتوي�هذه�القوائم�ا!الية�ع<ى�أي�تعديل
ً
6ي��ومع�ذلك�،�كان�تأث:9�الخسائر�اyئتمانية�ا!توقعة�ع<ى�هذه�ا1صول�غ:9�مهم.�وفق

ا��طار�إعداد�التقارير�ا!الية�ا!عم
ً
ول�به�مع�سعر�الوحدة�خسائر�اyئتمان�ا!توقعة،�وبالتا-ي،�y�يلزم�تسوية�سعر�الوحدة�ا!حسوب�وفق

  ا!حسوب�لغرض�معامVت�الوحدة.

 

 القيمة�العادلة�ل�دوات�ا�الية .١٣

�ذلك�وتتم�بنفس�شروط� �ب:ن�أطراف�ذوي�علم�وراغب:ن�6ي �ال^�ام �أو�سداد �تبادل�أصل �بموجbÁا �يتم ��ال� �القيمة �lي �العادلة القيمة

  التعامل�مع�ا1طراف�ا1خرى.

تم�قياسها�بالقيمة�العادلة�6ي�قائمة�ا!ركز�ا!ا-ي�6ي�ثVثة�مستويات�من�التسلسل�الهرمي�للقيمة��ا1صول�واyل^�امات�ال���تم�تصنيفي

 ا!ستخدمة�6ي�قياس�القيمة�العادلة،�ع<ى�النحو�التا-ي:�ا!همةالعادلة.�يتم�تحديد�هذه�ا�جماليات�بناء�ع<ى�أدنى�مستوى�من�ا!دخVت�

 سواق�ا1نشطة�(غ:9�ا!عدلة)�1صول�أو�ال^�امات�مماثلة.ا1سعار�ا!تداولة�6ي�ا1 �-ا!ستوى�ا1ول� •

• � �الثاني �مباشر��- ا!ستوى �إما �أو�اyل^�امات، �ل´صول �مVحظbcا �يمكن ��وال� �ا1ول �ا!ستوى �ضمن �غ:9�ا1سعار�ا!درجة مدخVت

 (كا1سعار)�أو�بطريقة�غ:9�مباشرة�(كا!شتقة�من�ا1سعار).

 اyل^�امات�ال���y�تستند�إ-ى�بيانات�السوق�القابلة�للمVحظة�(غ:9�قابلة�للمVحظة).مدخVت�ا1صول�أو��-ا!ستوى�الثالث •



  دوق�ا�نماء�ا�توازن�متعدد�ا�صول�صن

 (ُمدار�بواسطة�شركة�ا�نماء�ل	ستثمار)

 

  ا�ولية�ا�وجزة��إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�

 م�٢٠٢١يونيو�٣٠)ي��ا�ن*(يةالستة�أشهر��لف/�ة

 )خVف�ذلك(جميع�ا!بالغ�بالريال�السعودي�ما�لم�يذكر�

١٢ 

  

  (تتمة) ا�الية�ل�دوات�العادلة�القيمة

�ول،1ا�وى لمستا�نضم�تصنيفها�میت�بالتاليو�،ةطلنشا�واق1سا�في�جةدرلما�وق لسا�رسعاأ�علیتستند�قيمbcا��لتيتشتمل�اyستثمارات�ا

  .ا1دوات�لهذه�ا!عروض�السعر�بتعديل�الصندوق �يقوم�y.�ةطلنشا�جةدرلما�كيةا!ل�وق حق�أدوات�علی

�٣٠�6ي(حسب�الفئة)�ا!قاسة�بالقيمة�العادلة��وال^�اماتهالجدول�التا-ي،�ضمن�التسلسل�الهرمي�للقيمة�العادلة،�أصول�الصندوق��يب:ن

 .م٢٠٢٠ديسم�9��٣١�وم�٢٠٢١�يونيو

  ا�ستوى�الثالث  ا�ستوى�الثاني  ا�ستوى�ا�ول   ل�الربح�أو�الخسارةبالقيمة�العادلة�من�خ�kاHستثمارات

��مراجعة)م�٢٠٢١يونيو�٣٠)ي��  -  ١٬٨٢٥٬٥٤٨   ٥٬٩٥٨٬٧٩٩  (غ

  -  ١٬٠٢٩٬٠٤٥  ٢٬٢٨١٬٧١٩  �(مراجعة)م�٢٠٢٠ديسم�9��6٣١ي�
        

  

 ا�الية�ل�دوات�التصنيف
  يونيو��٣٠

 م٢٠٢١
 

 ديسم�9�٣١
 م٢٠٢٠

  ���  ة)(مراجع  )مراجعة(غ

      ا�الية�بالتكلفة�ا�طفأة�ا�صول 

  ٥١٦٬٢٥٧  ٦٧٦٬١٧١  يعادلهنقد�وما�ال

  ١٬٠٣٤٬٠٧٢  ٣٬٦٥١٬٢٥٥  ا!طفأة�بالتكلفة�استثمارات

      

      العادلة�من�خkل�الربح�أو�الخسارة�بالقيمةا�صول�ا�الية��

  ٢٬٢٨١٬٧١٩   ٥٬٩٥٨٬٧٩٩  اyستثمار�6ي�ا1وراق�ا!الية�ا!درجة

  ١٬٠٢٩٬٠٤٥   ١٬٨٢٥٬٥٤٨  مار�6ي�الصندوق�العاماyستث

 

١٤. �� يوم�التقييم�ا�خ

  .م)٢٠٢٠ديسم�9��٣١(�م٢٠٢١�يونيو�٣٠�هو�ا1ولية�ا!وجزة��يوم�التقييم�ا1خ:9�لغرض�إعداد�هذه�القوائم�ا!الية

  

  ا�ولية�ا�وجزةاعتماد�القوائم�ا�الية� .١٥

  م٢٠٢١أغسطس��١٦ �ا!وافق�هـ ١٤٤٣محرم�٠٨ �6ي�الصندوق �مدير�بلق�من�ا!وجزة�ا1ولية�ا!الية�القوائم�هذه�اعتماد�تم

  

    


