صندوق اإلنماء لإلصدارات األولية
ُ)مدار بواسطة شركة اإلنماء لالستثمار(
القوائم املالية األولية املوجزة )غ مراجعة(
لف%ة الستة أشهر املن*)ية (ي  ٣٠يونيو ٢٠٢١م
مع الفحص للمراجع املستقل

صندوق اإلنماء لإلصدارات األولية
ُ)مدار بواسطة شركة اإلنماء لإلستثمار(
القوائم املالية األولية املوجزة لف%ة الستة أشهر املن*)ية  ٣٠يونيو ٢٠٢١
الفهرس
صفحة
تقرير املراجع املستقل

٢

قائمة املركز املا)ي األولية املوجزة

٣

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخر األولية املوجزة

٤

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

٥

قائمة التدفقات النقدية األولية املوجزة

٦

إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة

١٢ - ٧

صندوق اإلنماء لإلصدارات األولية
ُمدار بواسطة شركة اإلنماء لالستثمار

قائمة املركز املاAي األولية املوجزة
كما (ي  ٣٠يونيو ٢٠٢١م
)جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم ينص ع:ى خالف ذلك(

إيضاح
األصول
النقد وما يعادله
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
إجماAي األصول

٧
٨

االل\%امات
اس\@دادات دائنة
أتعاب إدارية مستحقة وال\امات أخرى
إجماAي االل\%امات

٩

 ٣٠يونيو
٢٠٢١م
)غ مراجعة(

 ٣١ديسم@
٢٠٢٠م
)مراجعة(

٣٧٧٬٧٩٦
٩٩٬٩٧٢٬٦٤٠
١٠٠٬٣٥٠٬٤٣٦

١٬٥٣١٬٣٤٨
٨٦٬٣٧٩٬٣٨٦
٨٧٬٩١٠٬٧٣٤

٣١٩٬٦٧٩
٣١٩٬٦٧٩

١٣٬٩٦٨
١٬٣٥٠٬٠٧٨
١٬٣٦٤٬٠٤٦

صا(ي قيمة األصول العائدة لحامEي الوحدات

١٠٠٬٠٣٠٬٧٥٧

٨٥٬٥٤٦٬٦٨٨

الوحدات املصدرة )عدد(

٨٬٦٦٨٬٩٤٤

٩٬٠٦٧٬١١٣

١١٫٥٣

٩٫٥٥

١٢

صا(ي األصول للوحدة  -بالريال السعودي

ً
تعت@ اإليضاحات من رقم  ١إ)ى رقم  ١٤جزءا ال يتجزأ من هذﻩ القوائم املالية األولية املوجزة.
٣

صندوق اإلنماء لإلصدارات األولية
ُمدار بواسطة شركة اإلنماء لالستثمار
قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخر األولية املوجزة
لف%ة الستة أشهر املن*)ية (ي  ٣٠يونيو ٢٠٢١م
)جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم ينص ع:ى خالف ذلك(
 ٣٠يونيو
٢٠٢١م
)غ مراجعة(

إيضاح
الدخل
دخل توزيع األرباح
صا?ي التغ@Aات ?ي االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة

٨٫٣

املصروفات
أتعاب إدارة
أتعاب السمسرة
أخرى

 ٣٠يونيو
٢٠٢٠م
)غ مراجعة(

١٬٤٣٧٬٩٥٢

٧٨٤٬٤٦٤

١٦٬٩٩٣٬١٠٧
١٨٬٤٣١٬٠٥٩

)(١٢٬٠٨٠٬٩٢٦
)(١١٬٢٩٦٬٤٦٢

)(٥٢٩٬٩٦٣
)(٢٩٬٧١١
)(١٠٦٬٥٥٣
)(٦٦٦٬٢٢٧

)(٤٠٠٬٨٨٦
)(٣٢٬٤٥٠
)(٨٧٬١١٨
)(٥٢٠٬٤٥٤

)الخسارة(  /الدخل خالل الف\@ة

١٧٬٧٦٤٬٨٣٢

)(١١٬٨١٦٬٩١٦

الدخل الشامل األخر
إجماAي )الخسارة(  /الدخل الشاملة خالل الف%ة

-

-

١٧٬٧٦٤٬٨٣٢

)(١١٬٨١٦٬٩١٦

١٠
١٠

ً
تعت@ اإليضاحات من رقم  ١إ)ى رقم  ١٤جزءا ال يتجزأ من هذﻩ القوائم املالية األولية املوجزة.
٤

صندوق اإلنماء لإلصدارات األولية
ُمدار بواسطة شركة اإلنماء لالستثمار
قائمة التغات (ي صا(ي األصول العائدة لحامEي الوحدات األولية املوجزة
لف%ة الستة أشهر املن*)ية (ي  ٣٠يونيو ٢٠٢١م
)جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم ينص ع:ى خالف ذلك(
٢٠٢١م

٢٠٢٠م

صا(ي األصول (ي  ١يناير )املراجعة(

٨٦٬٥٤٦٬٦٨٨

٨٩٬٢٥٢٬٩٠٧

إجما)ي )الخسارة(  /الدخل الشاملة خالل الف\@ة
التغات من معامالت الوحدات
الوحدات املصدرة
الوحدات املس\@دة
صا(ي التغات (ي معامالت الوحدات

١٧٬٧٦٤٬٨٣٢

)(١١،٨١٦،٩١٦

١٬٦١٦٬٦١٠
)(٥٬٨٩٧٬٣٧٣
)(٤٬٢٨٠٬٧٦٣

٢٤٤٬٥٧٢
)(١٬٨٨٧٬٤٨٣
)(١٬٦٤٢٬٩١١

صا(ي األصول (ي  ٣٠يونيو )غ املراجعة(

١٠٠٬٠٣٠٬٧٥٧

٧٥٬٧٩٣٬٠٨٠

معامالت الوحدات
ملخص معامالت الوحدات للف\@ة املن`aية ?ي  ٣٠يونيو ٢٠٢١م كما ي:ي:
٢٠٢١م

٢٠٢٠م

الوحدات (ي  ١يناير )املراجعة(
الوحدات املصدرة
الوحدات املس\@دة
صا?ي التغ? @Aي الوحدات

٩٬٠٦٧٬١١٣
١٥١٬٧٩٢
)(٥٤٩٬٩٦١
)(٣٩٨٬١٦٩

الوحدات
٩٬٩٠٩٬٥٥٧
٥٣٬٢٣٢
)(٨٩٥٬٦٧٦
)(٨٤٢٬٤٤٤

الوحدات (ي  ٣٠يونيو )غ املراجعة(

٨٬٦٦٨٬٩٤٤

٩٬٠٦٧٬١١٣

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

صندوق اإلنماء لإلصدارات األولية
ُمدار بواسطة شركة اإلنماء لالستثمار
قائمة التدفقات النقدية األولية املوجزة)غ مراجعة(

لف%ة الستة أشهر املن*)ية (ي  ٣٠يونيو ٢٠٢١م
)جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم ينص ع:ى خالف ذلك(

إيضاح

٢٠٢١م
)غ املراجعة(

٢٠٢٠م
)غ املراجعة(

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
)الخسارة(  /الدخل خالل الف\@ة
تعديالت لـ:
مكاسب ) /خسارة( غ @Aمحققة من االستثمارات بالقيمة العادلة
من خالل الربح أو الخسارة
دخل توزيع األرياح

٨٫٣

التغات (ي األصول واالل\%امات التشغيلية:
االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،صا?ي
أتعاب إدارة مستحقة وال\امات أخرى
اس\@دادات دائنة
النقد الناتج عن األنشطة التشغيلية
استالم توزيع أرباح
صا(ي النقد الناتج عن األنشطة التشغيلية

١٧٬٧٦٤٬٨٣٢

)(١١٬٨١٦٬٩١٦

)(١٦٬٠٢٠٬١٠٨
)(١٬٤٣٧٬٩٥٢
٣٠٦٬٧٧٢

١١٬١٩٢٬٧٩٧
)(٧٨٤٬٤٦٤
)(١٬٤٠٨٬٥٨٣

٢٬٤٢٦٬٨٥٤
)(١٬٠٣٠٬٣٩٩
)(١٣٬٩٦٨
١٬٦٨٩٬٢٥٩
١٬٤٣٧٬٩٥٢
٣٬١٢٧٬٢١١

٩٬٩٤٥٬٣٣٨
٣٢٬٨٦٤
٨٬٥٦٩٬٦١٩
٦٦٤٬٥٤٤
٩٬٢٣٤٬١٦٣

صا(ي النقد املستخدم (ي األنشطة التمويلية

١٬٦١٦٬٦١٠
)(٥٬٨٩٧٬٣٧٣
)(٤٬٢٨٠٬٧٦٣

٢٤٤٬٥٧٢
)(١٬٨٢٧٬٩٤٤
)(١٬٥٨٣٬٣٧٢

صا(ي التغ (ي النقد وما يعادله
النقد وما يعادله ?ي  ١يناير
النقد وما يعادله (ي  ٣٠يونيو

)(١٬١٥٣٬٥٥٢
١٬٥٣١٬٣٤٨
٣٧٧٬٧٩٦

٧٬٦٥٠٬٧٩١
٩٥٧٬٥٦٩
٨٬٦٠٨٬٣٦٠

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:
متحصالت من إصدار وحدات
مدفوعات مقابل اس\@داد وحدات

٧

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

صندوق اإلنماء لإلصدارات األولية
ُمدار بواسطة شركة اإلنماء لالستثمار
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة
لف\@ة الستة أشهر املن`aية ?ي  ٣٠يونيو ٢٠٢١م
)جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم ينص ع:ى خالف ذلك(
 .١نبذة عامة
صندوق اإلنماء لإلصدارات األولية )"الصندوق"( هو صندوق مفتوح غ @Aمحدد املدة أن ¡¢£بموجب اتفاقية بAن شركة اإلنماء لالستثمار
)"مدير الصندوق"( ،وشركة تابعة ملصرف اإلنماء )"املصرف"( واملستثمرين فيه )"مالكي الوحدات"( ?ي الصندوق ً
وفقا ألحكام الشريعة
اإلسالمية الصادرة عن مجلس إدارة الشريعة لدى مدير الصندوق.
يتمثل هدف الصندوق الحفاظ ع:ى رأس املال طويل األجل والسيولة العالية من خالل االستثمار ?ي منتجات متوافقة مع الشريعة
اإلسالمية للشركات السعودية .وإصدار الحقوق ،وعرض األسهم ،باإلضافة إ)ى الشركات السعودية املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية وال 
تم إدراجها ?ي سوق األسهم السعودية منذ  ٣سنوات أو أقل .ويمكن للصندوق أن يستثمر ?ي صناديق متوافقة مع الشريعة اإلسالمية
ذات أهداف مماثلة .ويعاد استثمار كامل الدخل ?ي الصندوق ويدرج ?ي سعر الوحدة.
منحت هيئة السوق املالية املوافقة ع:ى إنشاء الصندوق ?ي خطا`ا رقم  ١٥/٦٧٥١/٥/١بتاريخ  ٤رجب ١٤٣٦هـ )املوافق  ٢٣أبريل
٢٠١٥م( .بدأ الصندوق عملياته ?ي  ٢٩رجب ١٤٣٦هـ )املوافق  ١٨مايو ٢٠١٥م(.
عند التعامل مع حام:ي الوحدات ،يعت@ مدير الصندوق أن الصندوق وحدة محاسبية مستقلة .وبناء ع:ى ذلك ،يعد مدير الصندوق
قوائم مالية منفصلة للصندوق .عالوة ع:ى ذلك ،يعت@ حام:ي الوحدات مالكي أصول الصندوق.
مستجدات فوس كورونا )كوفيد (١٩-
تم تحديد وجود ف@Aوس كورونا )كوفيد  (١٩ألول مرة ?ي ©`اية ديسم@ ٢٠١٩م وبعدها تم إعالن ع:ى 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 ع:ى السفر وحظر التجول ?ي املدن  ،وبالتا)ي تسبب ?ي انخفاض النشاط االقتصادي واغالق العديد من القطاعات ع:ى املستوي
العالم وكذلك املح:ي.
يتأثر أداء الصندوق بشكل غ @Aمباشر بسبب تأث @Aجائحة كورونا )كوفيد (١٩-ع:ى أداء األنشطة االقتصادية والقطاعات .وينعكس ذلك
?ي قيم األصول املختلفة للصندوق.
تأثر أداء الصندوق بشكل غ @Aمباشر بسبب تأث @Aكوفيد  ١٩ع:ى 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 @Aع:ى عملياته ونتائجه املالية.
 .٢اللوائح النظامية
يخضع الصندوق ألحكام الئحة صناديق االستثمار )"الالئحة"( الصادرة عن هيئة السوق املالية )"الهيئة"( بتاريخ  ٣ذي الحجة ١٤٢٧هـ
)املوافق  ٢٤ديسم@ ٢٠٠٦م( .وال  تم تعديلها بقرار مجلس هيئة السوق املالية والصادر بتاريخ  ١٦شعبان ١٤٣٧هـ )املوافق  ٢٣مايو
٢٠١٦م(.
 .٣أسس اإلعداد

 ١-٣قائمة االل\%ام
ً
أعدت هذﻩ القوائم املالية األولية املوجزة وفقا ملعاي @Aاملحاسبة الدولية " ٣٤التقرير املا)ي األو)ي" املعتمدة ?ي اململكة العربية السعودية.
ً
ولقد ال\م الصندوق أيضا بلوائح صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق املالية ،وشروط الصندوق وأحكامه ،ومذكرة املعلومات،
وملخص املعلومات األساسية فيما يتعلق بإعداد القوائم املالية األولية املوجزة وعرضها.

٧

صندوق اإلنماء لإلصدارات األولية
ُمدار بواسطة شركة اإلنماء لالستثمار
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة
لف\@ة الستة أشهر املن`aية ?ي  ٣٠يونيو ٢٠٢١م
)جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم ينص ع:ى خالف ذلك(
ً
إن اإلفصاح ?ي هذﻩ القوائم املالية األولية املوجزة وفقا ملتطلبات معيار املحاسبة الدو)ي  .٣٤وال تتضمن هذﻩ القوائم املالية األولية
املوجزة جميع املعلومات واإلفصاحات املطلوبة ?ي القوائم املالية السنوية ،ويجب قراء`²ا وفقا للقوائم املالية املراجعة السنوية
للصندوق للسنة املن`aية ?ي  ٣١ديسم@ ٢٠٢٠م )"القوائم املالية السنوية األخ@Aة"(.
 ٢-٣أساس القياس
ليس للصندوق دورة تشغيلية يمكن تعريفها بوضوح ولذلك ال يتم عرض األصول واالل\امات املتداولة وغ @Aاملتداولة بشكل منفصل ?ي
ً
قائمة املركز املا)ي .وعوضا عن ذلك ،تعرض األصول واالل\امات حسب ترتيب السيولة.
أعدت هذﻩ القوائم املالية ع:ى أساس التكلفة التاريخية ،باستثناء االستثمارات املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
باإلضافة إ)ى ذلك ،أعدت القوائم املالية األولية املوجزة باستخدام أساس االستحقاق ?ي املحاسبة استنادا إ)ى مفهوم االستمرارية.
 ٣-٣العملة الوظيفية وعملة العرض
تعرض هذﻩ القوائم املالية بالريال السعودي والذي يعت@ العملة الوظيفية وعملة العرض للصندوق .تم تقريب جميع املبالغ ا)ى اقرب
ريال سعودي ما لم يذكر خالف ذلك

 ٤-٣استخدام األحكام والتقديرات
إن إعداد القوائم املالية األولية املوجزة يتطلب استخدام اإلدارة للتقديرات واالف\@اضات ال  تؤثر ع:ى تطبيق السياسات املحاسبية
للصندوق واملبالغ املدرجة لألصول ،واالل\امات ،واإليرادات ،واملصروفات .وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.
كانت األحكام الهامة ال  اتخذ`²ا اإلدارة ?ي تطبيق السياسات املحاسبية للصندوق واملصادر الرئيسية للتقديرات غ @Aاملؤكدة jي نفسها
ال  تم وصفها ?ي آخر قوائم مالية سنوية مراجعة.
راجع الصندوق املصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقدير املفصح ع¸`ا ?ي القوائم املالية السنوية األخ@Aة عن جائحة كوفيد .١٩-وتعتقد
اإلدارة أن جميع مصادر عدم التأكد من التقدير ال تزال مماثلة لتلك املفصح ع¸`ا ?ي القوائم املالية السنوية األخ@Aة .وسيواصل
الصندوق مراقبة الحالة ،وستنعكس أي تغي@Aات مطلوبة ?ي ف\@ات التقرير املستقبلية.
 .٤املعاي الجديدة والتعديالت عEى املعاي والتفسات
ال توجد معاي @Aجديدة صادرة ،ولكن هناك عدد من التعديالت ع:ى املعاي @Aالسارية من  ١يناير ٢٠٢٠م واملوضحة ?ي القوائم املالية
ً
ً
السنوية األخ@Aة ،ولك¸`ا ال تؤثر تأث@Aا ماديا ع:ى القوائم املالية األولية املوجزة.
 .٥السياسات املحاسبية املهمة
إن السياسات املحاسبية املطبقة ?ي إعداد هذﻩ القوائم املالية األولية املوجزة jي نفسها تلك املطبقة ?ي إعداد القوائم املالية السنوية
األخ@Aة للسنة املن`aية ?ي  ٣١ديسم@ ٢٠٢٠م.
 .٦أتعاب اإلدارة وأتعاب الحفظ واملصاريف األخرى
تشمل مصاريف الصندوق أتعاب اإلدارة ،وأتعاب الحفظ ،وجميع املصاريف األخرى ،ويتم إثبات هذﻩ املصاريف ع:ى أساس
ً
االستحقاق ،وتستند أتعاب اإلدارة والحفظ ع:ى أسعار محددة مسبقا ?ي شروط الصندوق وأحكامه السياسات التفصيلية jي كما ي:ي:
أتعاب اإلدارة
ً
يفرض مدير الصندوق ع:ى الصندوق ?ي كل يوم تقييم أتعابا إدارية بمعدل سنوي يبلغ  ٣١) %١٫٠ديسم@ ٢٠٢٠م (%١٫٠ :من صا?ي
قيمة أصول الصندوق.
أتعاب الحفظ
يدفع الصندوق نفقات أتعاب الحفظ 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 سعودي.

٨

صندوق اإلنماء لإلصدارات األولية
ُمدار بواسطة شركة اإلنماء لالستثمار
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة
لف\@ة الستة أشهر املن`aية ?ي  ٣٠يونيو ٢٠٢١م
)جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم ينص ع:ى خالف ذلك(
أتعاب اإلدارة وأتعاب الحفظ واملصاريف األخرى )تتمة(
مصاريف أخرى
ً
يس\@د مدير الصندوق من الصندوق أي نفقات أخرى متكبدة نيابة عن الصندوق وفقا لشروط الصندوق وأحكامه.
 .٧النقد وما يعادله

إيضاح
١٠
١٠

النقد لدى املصرف – الحساب الجاري
النقد لدى حساب االستثمار

 ٣٠يونيو
٢٠٢١م
)غ مراجعة(
٢٠١٬٧٥٠
١٧٦٬٠٤٦
٣٧٧٬٧٩٦

 ٣١ديسم@
٢٠٢٠م
)مراجعة(
٢٩،٩٦٩
١،٥٠١،٣٧٩
١،٥٣١،٣٤٨

يتم حفظ النقد وما يعادله من قبل مدير الصندوق نيابة عن الصندوق بدون قيود.
 .٨استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

األسهم املدرجة )إيضاح (٨٫١

 ٣٠يونيو
٢٠٢١م
)غ مراجعة(
٩٩٬٨٦٢٬٧٥٧

 ٣١ديسم@
٢٠٢٠م
)مراجعة(
٨٦٬٢٧٠٬١١٦

الصناديق العامة )ايضاح (٨٫٢

١٠٩٬٨٨٣

١٠٩٬٢٧٠

٩٩٬٩٧٢٬٦٤٠

٨٦٬٣٧٩٬٣٨٦

إن التوزيع الجغرا?ي لالستثمارات املذكورة أعالﻩ ?ي األدوات املالية املصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة داخل اململكة
العربية السعودية.
ً
 ٨٫١فيما ي:ي ملخصا لتصنيف االستثمارات املدرجة ضمن قطاعات الصناعية ال  تم تحديدها من قبل تداولع:ى النحو التا)ي:

قطاع الصناعة
الطاقة
خدمات ومعدات الرعاية الصحية
املواد
خدمات املس`aلك
خدمات االتصاالت
تطوير وإدارة العقارات
النقل

 ٣٠يونيو
٢٠٢١م
)غ مراجعة(
ريال سعودي
١٨٬٨٢٥٬٦٠٤
١٤٬٧٩٤٬٧٣٣
١٤٬٠٢٥٬٦٦١
١١٬٥٥٦٬٣٢٨
٩٬٦٠٨٬٥٦٦
٩٬٤٩٢٬٤٩٦

%
١٩
١٣
٩
١٨
٧

 ٣١ديسم@
٢٠٢٠م
)مراجعة(
ريال سعودي
١٦٬٦٥١٬٧٤٠
١١٬٠٩٨٬٧٩٢
٧٬٣٣٥٬٥٨٩
١٥٬٤٩٦٬١٥٥
٦٬٢٤٧٬٤٩٥

٩

٨٬٨١٠٬٥٤٣

٦

٥٬١٥٥٬٨٠٦

السلع الرأسمالية

٧

٦٬٩٨٨٬٠٧٣

٥

٤٬٧٣٩٬٢٤٦

الخدمات التجارية واملهنية

٦

٥٬٧٦٠٬٧٥٣

١٥

١٢٬٦٦٤٬٠١١

التطبيقات وخدمات التقنية

١٠٠

-

٨

٦٬٨٨١٬٢٨٢

١٠٠

٨٦٬٢٧٠٬١١٦

%
١٨
١٥
١٤
١١
١٠
١٠

٩٩٬٨٦٢٬٧٥٧

٩

صندوق اإلنماء لإلصدارات األولية
ُمدار بواسطة شركة اإلنماء لالستثمار
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة
لف\@ة الستة أشهر املن`aية ?ي  ٣٠يونيو ٢٠٢١م
)جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم ينص ع:ى خالف ذلك(
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة)تتمة(
ق
 ٨٫٢يمثل االستثمار ?ي وحدات صندوق السيولة لإلنماء بالريال السعودي )صندو مفتوح( مدار بواسطة شركة اإلنماء لالستثمار.
ويتمثل النشاط الرئي¾ ¢لهذا الصندوق ?ي االستثمار ?ي عقود مرابحة متوافقة مع الشريعة اإلسالمية .ويخضع االستثمار ?ي هذا
الصندوق ألتعاب إدارية وفقا للشروط واألحكام املتفق عل¿`ا مع املستثمر.
 ٨٫٣صا(ي التغات (ي االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

خسارة محققة
أرباح)/خسارة( غ @Aمحققة

 ٣٠يونيو
٢٠٢١م
)غ مراجعة(
١٦٬٠٢٠٬١٠٨
٩٧٢٬٩٩٩
١٦٬٩٩٣٬١٠٧

 ٣١ديسم@
٢٠٢٠م
)مراجعة(
)(٨٨٨٬١٢٩
)(١١٬١٩٢٬٧٩٧
)(١٢٬٠٨٠٬٩٢٦

 ٣٠يونيو
٢٠٢١م
)غ مراجعة(
٨١٬٠٧١
٥٠٬٧٥٣
١٨٧٬٨٥٥

 ٣١ديسم@
٢٠٢٠م
)مراجعة(
٢٬٣٦٥
٥٣٬١٧٩
١٬٢٩٤٬٥٣٤

٣١٩٬٦٧٩

١٬٣٥٠٬٠٧٨

 .٩أتعاب إدارية مستحقة وال\%امات أخرى

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

 .١٠املعامالت واألرصدة مع أطراف ذات عالقة
?ي سياق أنشطته العادية ،يتعامل الصندوق مع األطراف ذات عالقة .وتتم معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة وفقا لشروط
الصندوق وأحكامه ،تتم املوافقة ع:ى جميع معامالت وأرصدة األطراف ذات عالقة من قبل مجلس إدارة الصندوق ،وتشمل األطراف
ذات عالقة مجلس إدارة الصندوق ،ومدير الصندوق ،وبنك اإلنماء )الشركة األم ملدير الصندوق( واملنشآت املتعلقة بالبنك ومدير
الصندوق.
يتضمن حساب حام:ي الوحدات وحدات محتفظ `ا كما ي:ي:
صا(ي قيمة األصول
وحدات يمتلكها مصرف اإلنماء
 %من إجماAي الوحدات
ريال سعودي
الوحدات )بالعدد(
٨٩٪
٨٩٬٤٩٥٬٤٥١
٧٬٧٥٥٬٩٢٥
 ٣٠يونيو ٢٠٢١م )غ مراجعة(
٨٦٪
٨٦٬٥٤٦٬٦٨٨
٧٬٧٥٥٬٩٢٥
 ٣١ديسم@ ٢٠٢٠م )مراجعة(
املعامالت:
تتضمن املعامالت املهمة مع األطراف ذات عالقة ?ي سياق األعمال العادية ألنشطة الصندوق ?ي القوائم املالية األولية املوجزة.
أطرف ذات عالقة

طبيعة العالقة

طبيعة املعامالت

شركة اإلنماء لالستثمار

مدير الصندوق

أتعاب أدارة
مصاريف السمسرة

أعضاء مجلس الصندوق

أعضاء املجلس
الصندوق

أتعاب مجلس الصندوق
١٠

 ٣٠يونيو
٢٠٢١م

 ٣١يونيو
٢٠٢٠م

)غ املراجعة(
)(٥٢٩٬٩٦٣
)(٢٩٬٧١١

)غ املراجعة(
)(٤٠٠٬٨٨٦
)(٣٢٬٤٥٠

)(١٢٬٠٠٠

)(١٢٬٠٠٠

صندوق اإلنماء لإلصدارات األولية
ُمدار بواسطة شركة اإلنماء لالستثمار
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة
لف\@ة الستة أشهر املن`aية ?ي  ٣٠يونيو ٢٠٢١م
)جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم ينص ع:ى خالف ذلك(
األرصدة
األرصدة مع األطراف ذات العالقة ?ي قائمة املركز املا)ي كما ي:ي:
أطراف ذوي عالقة
شركة اإلنماء لالستثمار

طبيعة العالقة
مدير الصندوق

مصرف اإلنماء

الشركة األم ملدير
الصندوق

طبيعة الحساب
أتعاب إدارية دائنة

 ٣٠يونيو
٢٠٢١م
)(٨١٬٠٧١

النقد لدى حساب
االستثمار

-

النقد لدى املصرف

 ٣١ديسم@
٢٠٢٠م
)(٢٬٣٦٥
١٬٥٠١٬٣٧٩

٢٠١٬٧٥٠

٢٩٬٩٦٩

 .١١القيمة العادلة لألدوات املالية
ي
القيمة العادلة jي القيمة ال  يتم بموج`Âا تبادل أصل أو سداد ال\ام بAن أطراف ذو 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 ع:ى أدنى مستوى من املدخالت املهمة املستخدمة ?ي قياس القيمة العادلة ،ع:ى النحو التا)ي:
• املستوى األول  -األسعار املدرجة ?ي األسواق األنشطة )غ @Aاملعدلة( ألصول أو ال\امات مماثلة.
• املستوى الثاني  -مدخالت غ @Aاألسعار املدرجة ضمن املستوى األول وال  يمكن مالحظ`aا لألصول 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`aا 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.
األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح
والخسارة
(ي  ٣٠يونيو ٢٠٢١م )غ مراجعة(
?ي  ٣١ديسم@ ٢٠٢٠م )مراجعة(

املستوى األول

املستوى الثاني

املستوى الثالث

٩٩٬٨٦٢٬٧٥٧
٨٦٬٢٧٠٬١١٦

١٠٩٬٨٨٣
١٠٩٬٢٧٠

-

 ٣٠يونيو
٢٠٢١م
)غ مراجعة(
األصول املالية بالتكلفة املطفأة
نقد وما يعادله

٣٧٧٬٧٩٦

األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
استثمارات ?ي األوراق املالية املدرجة
استثمارات ?ي الصناديق العامة

٩٩٬٨٦٢٬٧٥٧
١٠٩٬٨٨٣

١١

 ٣١ديسم@
٢٠٢٠م
)مراجعة(
١٬٥١٣٬٣٤٨
٨٦٬٣٧٩٬٣٨٦
١٠٨،٥٦٧

صندوق اإلنماء لإلصدارات األولية
ُمدار بواسطة شركة اإلنماء لالستثمار
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة
لف\@ة الستة أشهر املن`aية ?ي  ٣٠يونيو ٢٠٢١م
)جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم ينص ع:ى خالف ذلك(
 .١٢تسوية قيمة الوحدة
بموجب التعميم رقم  ١٧/٧٢١٨/٦/١بتاريخ  ١٣ربيع الثاني ١٤٣٩هـ )املوافق  ٣١ديسم@ ٢٠١٧م( ،قرر مجلس إدارة هيئة السوق املالية
?ي  ١٣بيع الثاني ١٤٣٩هـ )املوافق  ٣١ديسم@ ٢٠١٧م( تقييد تسجيل خسائر االئتمان املتوقعة املحتسبة ً
وفقا للمعيار الدو)ي للتقارير
ر
املالية رقم  ٩فقط لغرض التقرير املا)ي لصندوق االستثمار.
تم اعتبار جميع األصول املالية املحتفظ `ا بالتكلفة املطفأة لنموذج الخسائر االئتمانية املتوقعة كما ?ي  ٣٠يونيو ٢٠٢١م و ٣١ديسم@
٢٠٢٠م .فقد كان تأث @Aنموذج الخسائر االئتمانية املتوقعة ع:ى هذﻩ األصول غ @Aجوهري .وبناء ع:ى ذلك ،فإن هذﻩ األصول املالية ال
تتضمن أي تسوية متوقعة لخسارة االئتمان ،وبالتا)ي ال يلزم تسوية سعر الوحدة املحسوب وفقا إلطار التقرير املا)ي املنطبق ع:ى سعر
الوحدة املحسوب لغرض معامالت الوحدة.
 .١٣يوم التقييم األخ
يوم التقييم األخ @Aلغرض إعداد هذﻩ القوائم املالية األولية املوجزة ?ي  ٣٠يونيو ٢٠٢١م ) ٣١ديسم@ ٢٠٢٠م(.

 .١٤اعتماد القوائم املالية
اعتمد مدير الصندوق هذﻩ القوائم املالية األولية املوجزة ?ي ٠٨محرم ١٤٤٢هـ املوافق  ١٦أغسطس ٢٠٢١م.

١٢

