صندوق اإلنماء لألسهم السعودية
ُ)مدار بواسطة شركة اإلنماء لالستثمار(
القوائم املالية األولية املوجزة )غ مراجعة(
للستة أشهر املن./ية -ي  ٣٠يونيو ٢٠٢١م
مع تقرير الفحص للمراجع املستقل

صندوق اإلنماء لألسهم السعودية
ُ)مدار بواسطة شركة اإلنماء لإلستثمار(
القوائم املالية األولية املوجزة لف<ة الستة أشهر املن./ية  ٣٠يونيو ٢٠٢١
الفهرس
صفحة
تقرير الفحص للمراجع املستقل

٢

قائمة املركز املا.ي األولية املوجزة

٣

قائمة الدخل الشامل األولية املوجزة

٤

قائمة التغ@Aات ?ي صا?ي األصول العائدة لحام9ي الوحدات األولية املوجزة

٥

قائمة التدفقات النقدية األولية املوجزة

٦

إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة

١٤ - ٧

صندوق اإلنماء لألسهم السعودية
ُ)مدار بواسطة شركة اإلنماء لإلستثمار(
قائمة املركز املاDي األولية املوجزة
كما -ي  ٣٠يونيو ٢٠٢١م
)جميع املبالغ إ.ى الريال السعودي ما لم ينص ع9ى خالف ذلك(.
إيضاح
األصول
النقد وما يعادله
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
إجماDي االصول

 ٣٠يونيو
٢٠٢١م
)غ مراجعة(

 ٣١ديسم@
٢٠٢٠م
)مراجعة(

٩٤٥٬٦٧١
٤٢٬٢٤٧٬٧٦٣
٤٣٬١٩٣٬٤٣٤

١٬٢٥٩٬٢١٨
٣٢٬٧٧٣٬٠٢٥
٣٤٬٠٣٢٬٢٤٣

٦٨٣٬٣٣١
١٦٣٬٠٩٢
٨٤٦٬٤٢٣

٥٣٨٬٧٧٣
٥٨٧٬٧٢٦
١٬١٢٦٬٤٩٩

صا-ي قيمة األصول العائدة لحامAي الوحدات

٤٢٬٣٤٧٬٠١١

٣٢٬٩٠٥٬٧٤٤

الوحدات املصدرة )عدد الوحدات(

١٬٧٧٩٬٠٥٥

١٬٧٦٩٬٤٨٠

٢٣٫٨٠

١٨٫٦٠

٧
٨

االل<[امات
اس^@دادات دائنة
مستحقات وال^امات أخرى
إجماDي االل<[امات

٩

صا-ي قيمة األصول للوحدة  -بالريال السعودي

١١

ً
تعت@ اإليضاحات املرفقة من  ١إ.ى  ١٤جزءا ال يتجزأ من هذﻩ القوائم املالية األولية املوجزة
٥

صندوق اإلنماء لألسهم السعودية
) ُمدار بواسطة شركة اإلنماء لالستثمار(
قائمة الدخل الشامل األولية املوجزة
لف<ة الستة أشهر املن./ية -ي  ٣٠يونيو ٢٠٢١م
)جميع املبالغ إ.ى الريال السعودي ما لم ينص ع9ى خالف ذلك(.
 ٣٠يونيو
٢٠٢١م
)غ املراجعة(
٥٥٣٬٦٦٩

 ٣٠يونيو
٢٠٢٠م
)غ @Aاملراجعة(
٤٣٥٬١٢٢

٨٫٢

٨٬٦٨١٬٠٥٨
٩٬٢٣٤٬٧٢٧

)(٢٬٢٧٤٬٧٩٢
)(١٬٨٣٩٬٦٧٠

١٠

)(٣٦٤٬٢١٨
)(٤٣٬٤٣٤
)(٦١٬٢٠٢
)(٤٦٨٬٨٥٤
٨٬٧٦٥٬٨٧٣
-

)(٢١٠٬٢٨٨
)(٢٧٬٠٦١
)(٤٦٬٩٧٢
)(٢٨٤٬٣٢١
)(٢٬١٢٣٬٩٩١
-

٨٬٧٦٥٬٨٧٣

)(٢٬١٢٣٬٩٩١

إيضاح
الدخل
دخل توزيع أرباح
صا?ي التغ@Aات ?ي القيمة العادلة لالستثمارات من خالل الربح
والخسارة

املصروفات
أتعاب إدارة
مصروفات الوساطة
مصروفات أخرى
)الخسارة(  /الدخل للف<ة
الدخل الشامل األخر للف^@ة
إجماDي )الخسارة(  /الدخل الشامل للف<ة

ً
تعت@ اإليضاحات املرفقة من  ١إ.ى  ١٤جزءا ال يتجزأ من هذﻩ القوائم املالية األولية املوجزة
٦

صندوق اإلنماء لألسهم السعودية
ُ)مدار بواسطة شركة اإلنماء لالستثمار(
قائمة التغات -ي صا-ي األصول العائدة لحامAي الوحدات األولية املوجزة
لف<ة الستة أشهر املن./ية -ي  ٣٠يونيو ٢٠٢١م
)جميع املبالغ إ.ى الريال السعودي ما لم ينص ع9ى خالف ذلك(.
٢٠٢٠م

٢٠٢١م
صا-ي األصول كما -ي  ١يناير )املراجعة(

٣٢٬٩٠٥٬٧٤٤

٢٧٬٧٠٩٬٠٨٥

إجما.ي )الخسارة(  /الدخل الشامل للف^@ة

٨٬٧٦٥٬٨٧٣

)(٢٬١٢٣٬٩٩١

التغات من معامالت الوحدات
متحصالت من إصدار وحدات
مدفوعات مقابل اس^@داد وحدات
صا-ي التغات -ي معامالت الوحدات

١٢٬٤٠٠٬٧٢٠
)(١١٬٧٢٥٬٣٢٦
٦٧٥٬٣٩٤

٧١٨٬١٠٢
)(٤٬٢٤٩٬٠٥٦
)(٣٬٥٣٠٬٩٥٤

صا-ي األصول كما -ي  ٣٠يونيو )غ املراجعة(

٤٢٬٣٤٧٬٠١١

٢٢٬٠٥٤٬١٤٠

معامالت الوحدات
ملخص معامالت الوحدات لف^@ة الستة أشهر املن`_ية ?ي  ٣٠يونيو كما ي9ي:
٢٠٢١م
١٬٧٦٩٬٤٨٠
٥٧٧٬٥٥٢
)(٥٦٧٬٩٧٧
٩٬٥٧٥
١٬٧٧٩٬٠٥٥

الوحدات كما ?ي  ١يناير )املراجعة(
الوحدات املصدرة
الوحدات املس^@دة
صا?ي التغ@Aات ?ي الوحدات
الوحدات كما -ي  ٣٠يونيو )غ املراجعة(

٢٠٢٠م
الوحدات
١٬٧٢٣٬٠٠٦
٥٠٬٢٣٥
)(٢٩٥٬٩٣٠
)(٢٤٥٬٦٩٥
١٬٤٧٧٬٣١١

ً
تعت@ اإليضاحات املرفقة من  ١إ.ى  ١٤جزءا ال يتجزأ من هذﻩ القوائم املالية األولية املوجزة
٧

صندوق اإلنماء لألسهم السعودية
ُ)مدار بواسطة شركة اإلنماء لالستثمار(
قائمة التدفقات النقدية األولية املوجزة
لف<ة الستة أشهر املن./ية -ي  ٣٠يونيو ٢٠٢١م
)يتم تقريب جميع املبالغ إ.ى الريال السعودي ما لم ينص ع9ى خالف ذلك(.
إيضاح
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
الدخل)الخسارة(  /للف^@ة
تسوبات:
الخسارة ) /مكاسب( غ @Aمحققة من االستثمارات بالقيمة العادلة
من خالل الربح أو الخسارة
دخل توزيعات األرباح

٨٫٢

 ٣٠يونيو
٢٠٢١م
)غ املراجعة(
٨٬٧٦٥٬٨٧٣

 ٣٠يونيو
٢٠٢٠م
)غ املراجعة(
)(٢٬١٢٣٬٩٩١

)(٥٬٩٥١٬٣١٩
)(٥٥٣٬٦٦٩
٢٬٢٦٠,٨٨٥

٢٬٤١٣٬٢٩٠
)(٤٣٥٬١٢٢
)(١٤٥٬٨٢٣

صا-ي التغات -ي االل<[امات واألصول التشغيلية
االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  -صا?ي
مستحقات وال^امات أخرى
اس^@دادات دائنة
صا-ي النقد)املستخدم(  /الناتج من العمليات
توزيعات ارباح مستلمة
صا-ي النقد )املستخدم(  /الناتج من األنشطة التشغيلية

)(٣٬٥٢٣٬٤٢٠
)(٤٢٤٬٦٣٤
١٤٤٬٥٥٩
)(١٬٥٤٢٬٦١٠
٥٥٣٬٦٦٩
)(٩٨٨٬٩٤١

٥٬٥٩٨٬٨١٩
)(١٣٬٤٥٩
٥٬٤٣٩٬٥٣٧
٤٣٥٬١٢٢
٥٬٨٧٤٬٦٥٩

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
متحصالت من وحدات مصدرة
مدفوعات مقابل اس^@داد وحدات
صا-ي النقد الناتج ) /املستخدم( -ي األنشطة التمويلية

١٢٬٤٠٠٬٧٢٠
)(١١٬٧٢٥٬٣٢٦
٦٧٥٬٣٩٤

٧١٨,١٠٢
)(٧٬٩٥٣٬٧١٤
)(٧٬٢٣٥٬٦١٢

صا-ي التغ -ي النقد وما يعادله
النقد وما يعادله كما ?ي  ١يناير
النقد وما يعادله -ي  ٣٠يونيو

)(٣١٣٬٥٤٧
١٬٢٥٩٬٢١٨
٩٤٥٬٦٧١

)(١,٣٦٠,٩٥٣
٤,٥٧٥,٨٥١
٣,٢١٤,٨٩٨

٧

ً
تعت@ اإليضاحات املرفقة من  ١إ.ى  ١٤جزءا ال يتجزأ من هذﻩ القوائم املالية األولية املوجزة
٨

صندوق اإلنماء لألسهم السعودية
ُ)مدار بواسطة شركة اإلنماء لالستثمار(
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة
لف<ة الستة أشهر املن./ية -ي  ٣٠يونيو ٢٠٢١م
)جميع املبالغ إ.ى الريال السعودي ما لم ينص ع9ى خالف ذلك(.
 .١نبذة عامة
صندوق اإلنماء لألسهم السعودية )"الصندوق"( هو صندوق مفتوح تم تأسيسه بموجب اتفاقية بAن شركة اإلنماء لالستثمار )"مدير
الصندوق"( وkي شركة تابعة ملصرف اإلنماء )"البنك"( واملستثمرين )"مالكي الوحدات"( ?ي الصندوق ً
وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية
الصادرة عن مجلس إدارة الشريعة لدى مدير الصندوق.
يتمثل هدف الصندوق ?ي تنمية رأس املال ع9ى املدى الطويل من خالل االستثمار املتنوع ?ي أسواق األسهم السعودية واملنتجات املالية
املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية .يعاد استثمار كامل الدخل ?ي الصندوق ويدرج ?ي سعر الوحدة.
منحت هيئة السوق املالية املوافقة ع9ى إنشاء الصندوق ?ي خطا_ا رقم )- (٢٠١٠-٧٤٨٦-٥بتاريخ  ٢١رمضان  ١٤٣١هـ )املوافق ٣١
أغسطس ٢٠١٠م( .بدأ الصندوق عملياته ?ي  ٢٦محرم  ١٤٣٢هـ )املوافق  ١يناير  ٢٠١١م(.
عند التعامل مع حام9ي الوحدات ،يعت@ مدير الصندوق أن الصندوق وحدة محاسبية مستقلة .وبناء ع9ى ذلك ،يعد مدير الصندوق
قوائم مالية منفصلة للصندوق .عالوة ع9ى ذلك ،يعت@ حام9ي الوحدات مالكي موجودات الصندوق.
مستجدات فوس كورونا )كوفيد (١٩
تم تحديد وجود ف@Aوس كورونا )كوفيد  (١٩ألول مرة ?ي ¨_اية ديسم@ ٢٠١٩م وبعدها تم إعالن ع9ى أنه جائحة ?ي مارس ٢٠٢٠م من
قبل منظمة الصحة العاملية .وتم انتشار كوفيد ? ،١٩ي جميع أنحاء العالم بما ?ي ذلك اململلكة العربية السعودية ،مما أدى إ.ى فرض
قيود ع9ى السفر وحظر التجول ?ي املدن  ،وبالتا.ي تسبب ?ي انخفاض النشاط االقتصادي واغالق العديد من القطاعات ع9ى املستوي
العالم وكذلك املح9ي.
تأثر أداء الصندوق بشكل غ @Aمباشر بسبب تأث @Aكوفيد  ١٩ع9ى األنشطة االقتصادية وأداء القطاعات .وانعكس ذلك ?ي قيم األصول
املختلفة للصندوق .ومع ذلك  ،فال يتوقع الصندوق وجود مشكلة مستمرة بسبب ما ورد أعالﻩ ملدة ال تقل عن ً ١٢
شهرا بعد ف^@ة
التقرير .كما سيستمر الصندوق ?ي تقييم طبيعة ومدى التأث @Aع9ى عملياته ونتائجه املالية.
 .٢اللوائح النظامية
يخضع الصندوق ألحكام الئحة صناديق االستثمار )"الالئحة"( الصادرة عن هيئة السوق املالية )"الهيئة"( بتاريخ  ٣ذي الحجة  ١٤٢٧هـ
)املوافق  ٢٤ديسم@  (٢٠٠٦املعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية والصادر بتاريخ  ١٦شعبان ١٤٣٧هـ )املوافق  ٢٣مايو .(٢٠١٦
 .٣أسس اإلعداد

 ١-٣بيان االل<[ام
ً
تم إعداد هذﻩ القوائم املالية األولية املوجزة وفقا ملعيار املحاسبة الدو.ي رقم " ٣٤التقرير املا.ي األو.ي" املعتمد ?ي اململكة العربية
السعودية.
ً
ولقد ال^م الصندوق أيضا بلوائح صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق املالية ،وشروط وأحكام الصندوق ،ومذكرة املعلومات،
وملخص املعلومات األساسية فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم املالية األولية املوجزة.
ً
إن اإلفصاح ?ي هذﻩ القوائم املالية األولية املوجزة وفقا ملتطلبات معيار املحاسبة الدو.ي رقم  .٣٤وال تتضمن هذﻩ القوائم املالية األولية
املوجزة جميع املعلومات واإلفصاحات املطلوبة ?ي القوائم املالية السنوية ويجب قرائ`_ا واق^@ا¨_ا مع القوائم املالية السنوية املراجعة
للصندوق للسنة املالية املن`_ية ?ي  ٣١ديسم@ ٢٠١٩م) .القوائم املالية السنوية األخ@Aة(.
 ٢-٣أسس القياس
اليوجد للصندوق دورة تشغيل محددة ،لذلك ،فإنه ال يقوم بعرض األصول واالل^امات املتداولة وغ @Aاملتداولة بشكل منفصل ?ي قائمة
ً
املركز املا.ي .وبدال من ذلك ،يتم عرض األصول واالل^امات وفقا للسيولة.
تم إعداد هذﻩ القوائم املالية األولية املوجزة ً
وفقا ملبدأ التكلفة التاريخية ،باستثناء االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة .باالضافة لذلك ،تم إعداد هذﻩ القوائم املالية األولية املوجزة وفقا ملبدأ االستحقاق املحاس ²ومفهوم االستمرارية.

٩

صندوق اإلنماء لألسهم السعودية
ُ)مدار بواسطة شركة اإلنماء لالستثمار(
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة
لف<ة الستة أشهر املن./ية -ي  ٣٠يونيو ٢٠٢١م
)جميع املبالغ إ.ى الريال السعودي ما لم ينص ع9ى خالف ذلك(.

 ٣-٣.العملة الوظيفية وعملة العرض
تم عرض هذﻩ القوائم املالية األولية املوجزة بالريال السعودي والذي يعت@ العملة الوظيفية للصندوق.
 ٤-٣استخدام األحكام والتقديرات
يتطلب عند إعداد القوائم املالية األولية املوجزة من اإلدارة استخدام األحكام والتقديرات واالف^@اضات ال تؤثر ?ي تطبيق السياسات
املحاسبية للصندوق  ،وع9ى املبالغ املبينة لألصول واالل^امات واإليرادات واملصروفات .قد تختلف النتائج الفعلية عن هذﻩ التقديرات.
كانت األحكام الهامة ال اتخذ_µا اإلدارة ?ي تطبيق السياسات املحاسبية للصندوق واملصادر الرئيسية للتقديرات غ @Aاملؤكدة kي نفسها
ال تم وصفها ?ي آخر قائمة مالية سنوية مراجعة.
يقوم الصندوق بمراجعة املصادر الرئيسية لتقديرات عدم اليقAن ال تم الكشف ع·_ا ?ي القوائم املالية السنوية األخ@Aة ع9ى خلفية
جائجة )كوفيد  .(١٩تظن اإلدارة أن جميع مصادر عدم التأكد من تلك التقديرات مماثلة لتلك ال تم اإلفصاح ع·_ا ?ي القوائم املالية
السنوية األخ@Aة .يقوم الصندوق باستمرار بمراقبة وعكس أي تغ@Aات مطلوبة ?ي الف^@ات املستقبلية.
 .٤املعاي الجديدة والتعديالت عAى املعاي والتفسات
ً
ي
لم تصدر معاي @Aجديدة؛ ومع ذلك ،هناك عدد من التعديالت ع9ى املعاي @Aال تسر اعتبارا من  ١يناير  ٢٠٢٠م وقد تم شرحها ?ي
القوائم املالية السنوية األخ@Aة ،ولكن ليس لها تأث @Aجوهري ع9ى هذﻩ القوائم املالية األولية املوجزة.
 .٥السياسات املحاسبية الهامة
إن السياسات املحاسبية املطبقة ?ي إعداد هذﻩ القوائم املالية األولية واملختصرة kي نفسها تلك املطبقة ?ي إعداد القوائم املالية
السنوية األخ@Aة للسنة املن`_ية ?ي  ٣١ديسم@ ٢٠١٩م.
 .٦أتعاب اإلدارة وأتعاب الحفظ واملصاريف األخرى
تشمل مصاريف الصندوق أتعاب اإلدارة ،وأتعاب الحفظ ،وجميع املصاريف األخرى ،ويتم إثبات هذﻩ املصاريف ع9ى أساس
ً
االستحقاق ،وتستند أتعاب اإلدارة والحفظ ع9ى أسعار محددة مسبقا ?ي شروط الصندوق وأحكامه السياسات التفصيلية kي كما ي9ي:

أتعاب اإلدارة
يقوم مدير الصندوق بتحميل الصندوق ?ي كل يوم تقييم بأتعاب إدارة بمعدل سنوي مقدارﻩ  ٣١) %١٫٧٥ديسم@ ٢٠٢٠م (%١٫٧٥ :من
صا?ي قيمة أصول الصندوق .يتم احتساب هذﻩ الرسوم واملستحقة ?ي كل يوم تقييم.

أتعاب الحفظ
يقوم مدير الصندوق بتحميل الصندوق أتعاب حفظ واملستحقات بمعدل سنوي قدرﻩ  ٣١) %٠٫٠٢٥ديسم@ ٢٠٢٠م (%٠٫٠٢٥ :من
صا?ي قيمة األصول ?ي ¨_اية كل يوم تقييم .كما يتحمل الصندوق رسوم حفظ إضافية لكل معاملة بمبلغ  ٢٥ريال.

أتعاب أخرى

يس^@د مدير الصندوق من الصندوق أي مصروفات أخرى يتم تكبدها نيابة عن الصندوق ً
وفقا لشروط وأحكام الصندوق.
 .٧نقد وما يعادله

النقد لدى املصرف – الحساب الجاري

إيضاح
١٠

 ٣٠يونيو
٢٠٢١م
)غ مراجعة(
٢٠٩٬٨٦٨

 ٣١ديسم@
٢٠٢٠م
)مراجعة(
٤٥٬٥٥٣

النقد لدى حساب استثماري
١٬٢١٣٬٦٦٥
٧٣٥٬٨٠٣
١٠
١٬٢٥٩٬٢١٨
٩٤٥٬٦٧١
يتم االحتفاظ باألرصدة لدى بنك مح9ي وحساب استثمار مع وسيط .يتم حفظ النقد وما يعادله من قبل مدير الصندوق نيابة عن
الصندوق بدون قيود.

١٠

صندوق اإلنماء لألسهم السعودية
ُ)مدار بواسطة شركة اإلنماء لالستثمار(
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة
لف<ة الستة أشهر املن./ية -ي  ٣٠يونيو ٢٠٢١م
)جميع املبالغ إ.ى الريال السعودي ما لم ينص ع9ى خالف ذلك(.
 .٨استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

االستثمار ?ي األوراق املالية املدرجة

 ٣٠يونيو
٢٠٢١م
)غ املراجعة(

 ٣١ديسم@
٢٠٢٠م
)املراجعة(

٤٢٬٢٤٧٬٧٦٣

٣٢٬٧٧٣٬٠٢٥

يتم تقييم االستثمارات ?ي األوراق املالية املدرجة بسعر السوق املعلن ?ي تداول .إن التوزيع الجغرا?ي لالستثمارات املذكورة أعالﻩ تقع
داخل اململكة العربية السعودية.
ً
 ٨٫١فيما ي9ي ملخصا لتصنيف االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أوالخسارة ضمن مجموعات صناعية يحددها تداول ع9ى
النحو التا.ي:
 ٣١ديسم@
 ٣٠يونيو
٢٠٢٠م
٢٠٢١م
قطاع الصناعة
ريال سعودي
ريال سعودي
)مراجعة(
%
)غ مراجعة(
%
٣١
٣١
١٠٬٠٠٦٬٥٠٠
١٣٬١٢١٬٨٠١
املواد األساسية
٢٠
٢٦
٦٬٥٥٥٬٥٣٥
١٠٬٨١٧٬٧٥٠
البنوك
٩
١٥
٢٬٩١٥٬٨٤٨
٦٬٢٢١٬٩٧٢
خدمات االتصاالت
٦
١٠
٢٬٠٧٤٬٩٩٠
٤٬١٥٣٬٠٥٧
التأمAن
١٢
٥
٤٬٠١٨٬٦٧٩
٢٬٠٢٨٬١٧٧
خدمات ومعدات الرعاية الصحية
٦
٥
١٬٩٢٨٬٩٤٨
٢٬٠٥٢٬٣٤٣
األغذية واملشروبات
٥
١٬٩٧٠٬٢٨٦
تقنية املعلومات
١٠
٣
٣٬٢٤٩٬٨٩٠
١٬٨٨٢٬٣٧٦
الطاقة
٦
٢٬٠٢٢٬٦٣٥
النقل
٣٢٬٧٧٣٬٠٢٥
٤٢٬٢٤٧٬٧٦٢
١٠٠
١٠٠
 ٨٫٢صا-ي التغات -ي القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أوالخسارة:

-

 ٣٠يونيو
٢٠٢١م
)غ املراجعة(
٥٬٩٥١٬٣١٩
٢٬٧٢٩٬٧٣٩

الربح املحققة
خسارة غ @Aمحقق

٨٬٦٨١٬٠٥٨

١١

 ٣٠يونيو
٢٠٢٠م
)غ @Aاملراجعة(
١٣٨٬٤٩٨
)(٢٬٤١٣٬٢٩٠
)(٢٬٢٧٤٬٧٩٢

صندوق اإلنماء لألسهم السعودية
ُ)مدار بواسطة شركة اإلنماء لالستثمار(
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة
لف<ة الستة أشهر املن./ية -ي  ٣٠يونيو ٢٠٢١م
)جميع املبالغ إ.ى الريال السعودي ما لم ينص ع9ى خالف ذلك(.
 .٩مصاريف مستحقة وال<[امات أخرى
 ٣٠يونيو
٢٠٢١م
)غ مراجعة(
١٬٤٤٩
٥٩٬٥٣٥
١٠٢٬١٠٨
١٦٣٬٠٩٢

أتعاب حفظ مستحقة
أتعاب إدارية مستحقة )إيضاح (١٠
ال^امات أخرى

 ٣١ديسم@
٢٠٢٠م
)مراجعة(
١٬٥١٨
٤٣٬٦٦٧
٥٧٨٬١٤٤
٦٢٣٬٣٢٩

 .١٠املعامالت واألرصدة مع أطراف ذات عالقة
?ي سياق أنشطته العادية ،يتعامل الصندوق مع األطراف ذات العالقة .املعامالت مع األطراف ذات العالقة متوافقة مع شروط
الصندوق وأحكامه .تتم املوافقة ع9ى جميع املعامالت مع األطراف ذات العالقة بواسطة مجلس الصندوق ،وتشمل األطراف ذات
العالقة مجلس الصندوق ،ومدير الصندوق ،ومصرف اإلنماء أي :الشركة األم ملدير الصندوق )"املصرف"( ،والشركات ذات العالقة
املصرف ومدير الصندوق.
يتضمن حساب حام9ي الوحدات الوحدات اململوكة من قبل األطراف ذات العالقة كما ي9ي:
الوحدات
عدد

صا-ي قيمة األصول
ريال سعودي

االجماDي %
وحدات

 ٣٠يونيو ) ٢٠٢١غ مراجعة(

٢١٣٬٩٤٩

٥٬٠٩١٬٩٩٠

١٢٪

 ٣١ديسم@ ) ٢٠٢٠مراجعة(

٤٦٠٬٧٧٥

٢٦٪

٨٬٥٧٠٬٤١٥

املعامالت :
ملخص املعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة ?ي سياق العادي لألعمال الصندوق املوضحة ?ي القوائم املالية األولية املوجزة كما
ي9ي:

أطرف ذات عالقة
شركة اإلنماء لالستثمار

طبيعة العالقة
مدير الصندوق

مجلس الصندوق

عضو مجلس
الصندوق
الشركة األم ملدير
الصندوق

مصرف اإلنماء

طبيعة املعامالت
أتعاب أدارة
مصاريف الوساطة
الوحدات املس^@دة
أتعاب مجلس الصندوق
توزيعات األرباح

١٢

للستة أشهر املن./ية
 ٣٠يونيو
 ٣٠يونيو
٢٠٢٠م
٢٠٢١م
)غ @Aمراجعة(
)غ مراجعة(
)(٢١٠,٢٨٨
)(٣٦٤٬٢١٨
٢٧٬٠٦١
)(٤٣٬٤٣٤
١٬٨٤٥٬٤٨٨
)(٥٬٠٠٠٬٠٠٠
١٢٬٠٠٠
)(١٢٬٠٠٠
٤٦٬٦٢٦

-

صندوق اإلنماء لألسهم السعودية
ُ)مدار بواسطة شركة اإلنماء لالستثمار(
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة
لف<ة الستة أشهر املن./ية -ي  ٣٠يونيو ٢٠٢١م
)جميع املبالغ إ.ى الريال السعودي ما لم ينص ع9ى خالف ذلك(.
األرصدة مع األطراف ذات العالقة ?ي قائمة املركز املا.ي كما ي9ي:

أطرف ذات عالقة
شركة اإلنماء لالستثمار

مصرف اإلنماء

 ٣٠يونيو
٢٠٢١م
)غ املراجعة(

 ٣١ديسم@
٢٠٢٠م
)املراجعة(

)(٥٩٬٥٣٥

)(١٬٥٧٣
١٬٢١٣٬٦٦٥
٤٥٬٥٥٣

طبيعة العالقة

طبيعة الحساب

مدير الصندوق

أتعاب ادارة مستحقة
النقد لدى حسابات
االستثمارية

٧٣٥٬٨٠٣

النقد لدى املصرف

٢٠٩٬٨٦٨

الشركة األم ملدير
الصندوق

 .١١تسوية قيمة الوحدة
بموجب التعميم رقم  ١٧/٧٢١٨/٦/١بتاريخ  ١٣ربيع الثاني  ١٤٣٩هـ )املوافق  ٣١ديسم@  ،(٢٠١٧قرر مجلس إدارة الهيئة ?ي  ١٠ربيع
الثاني  ١٤٣٩هـ )املوافق  ٢٨ديسم@  (٢٠١٧تقييد تسجيل خسائر االئتمان املتوقعة املحتسبة ً
وفقا للتقرير الدو.ي لتقرير املا.ي رقم ٩
فقط لغرض القوائم املالية لصندوق االستثمار.
تم مراجعة جميع األصول املالية املحتفظ _ا بالتكلفة املطفأة لخسائر االئتمان املتوقعة كما ?ي ٣٠يونيو٢٠٢١م و ٣١ديسم@ .٢٠٢٠
ومع ذلك  ،كان تأث @Aالخسائر االئتمانية املتوقعة ع9ى هذﻩ األصول غ @Aمهمً .
وفقا لذلك ،ال تحتوي هذﻩ القوائم املالية ع9ى أي تعديل
?ي خسائر االئتمان املتوقعة ،وبالتا.ي ،ال يلزم تسوية سعر الوحدة املحسوب ً
وفقا إلطار إعداد التقارير املالية املعمول به مع سعر
الوحدة املحسوب لغرض معامالت الوحدة.
 .١٢القيمة العادلة لألدوات املالية
القيمة العادلة kي القيمة ال يتم بموج_Áا تبادل أصل أو سداد ال^ام بAن أطراف ذوي علم وراغبAن ?ي ذلك وتتم بنفس شروط
التعامل مع األطراف األخرى.
يتم تصنيف األصول واالل^امات ال تم قياسها بالقيمة العادلة ?ي قائمة املركز املا.ي ?ي ثالثة مستويات من التسلسل الهرمي للقيمة
العادلة .يتم تحديد هذﻩ التصنيفات بناء ع9ى أدنى مستوى من املدخالت الهامة املستخدمة ?ي قياس القيمة العادلة ،ع9ى النحو التا.ي:
• املستوى األول-األسعار املتداولة ?ي األسواق األنشطة )غ @Aاملعدلة( ملوجودات أو مطلوبات مماثلة.
• املستوى الثاني  -مدخالت غ @Aاألسعار املدرجة ضمن املستوى األول وال يمكن مالحظ`_ا للموجودات أو االل^امات ،إما مباشر
)كاألسعار( أو بطريقة غ @Aمباشرة )كاملشتقة من األسعار(.
• املستوى الثالث-مدخالت األصول أو االل^امات ال ال تستند إ.ى بيانات السوق القابلة للمالحظة )غ @Aقابلة للمالحظة(.
تشتمل االستثمارات التي تستند قيم`_ا علی أسعار السوق المدرجة في األسواق النشطة ،وبالتالي یتم تصنيفها ضمن المستوى األول ،
علی أدوات حقوق امللكية المدرجة النشطة .ال يقوم الصندوق بتعديل السعر املعروض لهذﻩ األدوات.
لم تكن هناك تحويالت بAن املستويات خالل الف^@ة.
يحلل الجدول التا.ي ،ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة ،أصول الصندوق وخصومه )حسب الفئة( املقاسة بالقيمة العادلة ?ي ٣٠
يونيو ٢٠٢٠م و ٣١ديسم@ ٢٠١٩م.
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

املستوى األول

املستوى الثاني

املستوى الثالث

ي  ٣٠يونيو ٢٠٢١م )غ مراجعة(?ي  ٣١ديسم@ ٢٠٢٠م )مراجعة(

٤٢٬٢٤٧٬٧٦٣
٣٢٬٧٧٣٬٠٢٥

-

-

١٣

صندوق اإلنماء لألسهم السعودية
ُ)مدار بواسطة شركة اإلنماء لالستثمار(
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة
لف<ة الستة أشهر املن./ية -ي  ٣٠يونيو ٢٠٢١م
)جميع املبالغ إ.ى الريال السعودي ما لم ينص ع9ى خالف ذلك(.
 ٣٠يونيو
٢٠٢١م
)غ مراجعة(

تصنيف األدوات املالية
األصول املالية بالتكلفة املطفأة
النقد وما يعادله

٩٤٥٬٦٧١

األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
االستثمار ?ي األوراق املالية املدرجة

٤٢٬٢٤٧٬٧٦٣

 ٣١ديسم@
٢٠٢٠م
)مراجعة(
١٬٢٥٩٬٢١٨

٣٢٬٧٧٣٬٠٢٥

 .١٣يوم التقييم األخ
يوم التقييم األخ @Aلغرض إعداد هذﻩ القوائم املالية األولية املوجزة ?ي  ٣٠يونيو ٢٠٢١م ) ٣١ديسم@ ٢٠٢٠م(.
 .١٤اعتماد القوائم املالية األولية املوجزة
تم اعتماد هذﻩ القوائم املالية األولية املوجزة من قبل مدير الصندوق ?ي  ٠٨محرم ١٤٤٣هـ املوافق  ١٦أغسطس٢٠٢١م.

١٤

