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التقرير السنوي لصندوق اإلنماء عناية الوقفي

)أمعلومات الصندوق:
1.اسم الصندوق:
صندوق االنماء عناية الوقفي
2.أهداف وسياسات االستثمار وممارساته:
صنــدوق اســتثماري وقفــي عــام مفتــوح ،يهــدف إلــى تعزيــز الــدور التنمــوي لألوقــاف الخاصــة فــي دعــم الرعايــةالشــاملة للمرضــى مــن خــال تنميــة األصــول الموقوفــة للصنــدوق واســتثمارها وحمايتهــا مــن االندثــار بمــا يحقــق
مبــدأ التكافــل االجتماعــي ويعــود بالنفــع علــى مصــارف الوقــف واألصــل الموقــوف ،حيــث يســتقبل مديــر الصندوق
مبالــغ االشــتراك مــن المشــتركين (الواقفيــن) ويســتثمرها بهــدف تحقيــق نمــو فــي رأس المــال الموقــوف ،ويتــم
توزيــع نســبة مــن العوائــد المحققــة (غلــة الوقــف) بشــكل دوري علــى مصــارف الوقــف المحــددة للصنــدوق
والمتمثلــة فــي رعايــة المرضــى مــن خــال الجهــة المســتفيدة وهــي الجمعيــة الخيريــة الصحيــة لرعايــة المرضــى.
3.سياسة توزيع عوائد استثمارات الصندوق (على مصارف الوقف):
ســيوزع الصنــدوق عوائــد نقديــة ســنوية بنســبة ( % 50غلــة الوقــف) لصالــح الجمعيــة الخيريــة الصحيــة لرعايــةالمرضــى ،وســيحدد مجلــس إدارة الصنــدوق نســبة التوزيعــات وآليــة صرفهــا ،ويحــق لمجلــس إدارة الصنــدوق
ـزء مــن غلــة الوقــف لنمــاء األصــل الموقــوف بمــا ال يزيــد عــن  % 50مــن إجمالــي الغلــة للســنة
إعــادة اســتثمار جـ ٍ
الماليــة.
ســيتم توزيــع نســبة مــن عوائــد غلــة الوقــف التــي تــم إقرارهــا مــن مجلــس إدارة الصنــدوق لصالــح الجمعيــةالخيريــة الصحيــة لرعايــة المرضــى (عنايــة) بشــكل ســنوي.
ً
سياســة توزيــع الدخــل واألربــاح :ال يقــوم الصنــدوق بتوزيــع أي أربــاح لواقفــي الوحــدات وذلــك نظــرا لطبيعــةالصنــدوق الوقفيــة.
4.يقوم مدير الصندوق بإتاحة تقارير الصندوق عند الطلب بدون مقابل.
5.المؤشر االسترشادي للصندوق ،والموقع اإللكتروني لمزود الخدمة:
مزود الخدمة :ايديل ريتنق
الموقعwww.idealratings.com :
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)بأداء الصندوق:
1.جدول مقارنة يغطي السنوات المالية الثالث األخيرة (منذ التأسيس):
2019/12/31

2020/12/31

2021/12/31

السنة المالية
صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية كل السنة المالية

13,140,661.87

15,893,898.42

19,209,689

صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة في نهاية السنة
المالية

10.24

10.77

11.86

األعلى

األقل

األعلى

األقل

األعلى

األقل

10.242

10.00

10.77

9.97

11.86

10.77

أعلى وأقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة

عدد الوحدات المصدرة في نهاية السنة المالية

1,282,973.25

1,475,194.61

1,619,670

% 0.42

%1.43

%1.42

N/A

N/A

% +4.63

نسبة المصروفات
نتائج مقارنة أداء المؤشر االسترشادي للصندوق بأداء الصندوق

2.سجل األداء:
)أالعائد اإلجمالي لسنة واحدة ،وثالث سنوات( ،أو منذ التأسيس).
سنة واحدة

ثالث سنوات

منذ التأسيس

% 11.96

*N/A

% 18.54

* بدء تشغيل الصندوق في  1اكتوبر 2019

)بالعائد اإلجمالي السنوي للسنوات المالية الماضية( ،أو منذ التأسيس).
2021/12/31

2020/12/31

2019/12/31

منذ التأسيس

% 11.96

% 6.42

*% 2.83

% 18.54

* بدء تشغيل الصندوق في  1اكتوبر 2019

)تجدول مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب التي تحملها صندوق االستثمار على مدار العام:
مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب

275,376

إجمالي نسبة المصروفات

%1.42

الظروف التي قرر فيها مدير الصندوق اإلعفاء من أي رسوم أو تخفيضها.

ال يوجد

)ث يتم تطبيق قواعد حساب بيانات االداء.
3.التغييرات الجوهرية خالل الفترة والتي أثرت في أداء الصندوق:
ال يوجد أي تغييرات جوهرية.
4.اإلفصاح عن ممارسات التصويت السنوية:
نأمل االطالع على الملحق (.)1
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5.تقرير مجلس اإلدارة:
تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي
.أأعضاء مجلس إدارة الصندوق:

الدكتور  /عبدالرحمن بن عبدالعزيز
السويلم (رئيس مجلس إدارة
الصندوق عضو غير مستقل)

يحمــل زمالــة فــي طــب األطفــال مــن جامعــة ادنبــره  1982م ،و حاصــل علــى دبلــوم طــب األطفــال ،مــن جامعــة
القاهــرة  1973م ،وحاصــل علــى البكالوريــوس فــي الطــب مــن جامعــة ميونيخ/المانيــا الغربيــة  1966م .كمــا
شــغل الدكتور/عبدالرحمــن الســويلم عــدة مناصــب وعضويــات وهــي عضــو فــي مجلــس الشــورى -2005
 2017م .رئيــس جمعيــة الهــال األحمــر الســعودي  1418 /3 /3ه ،وكيــل وزارة الصحــة  1409ه ،وكيــل وزارة
الصحــة المســاعد للطــب العالجــي  1403ه ،مديــر عــام الشــؤون الصحيــة بالشــرقية وزارة الصحــة محــرم 1403
ه .رئيــس الهيئــة الطبيــة العامــة بالريــاض وزارة الصحــة  1398ه رئيــس قســم ً األطفــال بمستشــفى الــوالدة
واألطفــال بالريــاض وزارة الصحــة 1394 ،ه .كمــا كتــب ونشــر أكثــر مــن  32بحثــا بعضهــا مدعــوم مــن مدينــة
اليونســيف فــي مجــاالت أمــراض األطفــال
الملــك عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــة ،وبعضهــا مــع منظمــة
ً
والكلــى .كمــا يمتلــك العديــد مــن األنشــطة العلميــة واالجتماعيــة وايضــا اوســمة وجوائــز.

األستاذ  /عبد المحسن عبد العزيز
فارس الفارس (عضو غير مستقل)

حاصــل علــى شــهادة بكالوريــوس محاســبة مــن جامعــة الملــك ســعود (1982م) ،ودرجــة الماجســتير فــي
المحاســبة مــن جامعــة غــرب الينــوي بالواليــات المتحــدة األمريكيــة (1989م) ،إضافــة إلــى زمالــة المعهــد
األمريكــي للمحاســبين القانونييــن  .CPAشــغل منصــب العضــو المنتــدب والرئيــس التنفيــذي لمصــرف اإلنمــاء
والخاص ًحيث عمل
ـارس العمــل فــي القطاعين العــام
منــذ (2006م) حتــى (2020م) ،وقــد ســبق لألســتاذ الفـ
ً
ً
فــي مؤسســة النقــد العربــي الســعودي ألكثــر ً مــن ُ 18عامــا ً(2001 – 1983م) ،كمــا عمــل مديــرا عامــا لمصلحــة
الــزكاة والدخــل (2004-2001م) ،وكذلــك مديــرا عامــا تنفيذيــا للخدمــات الماليــة بشــركة عبــد اللطيــف جميــل
( 2006 – 2004م) ،كمــا ســبق أن عمــل فــي مكتــب أرنســت ويونــج فــي ًمدينــة لــوس أنجلــوس بالواليــات
المتحــدة األمريكيــة لمــدة عاميــن (1995-1993م) .يــرأس ويشــغل حاليــا عضويــة عــدة مجالــس ولجــان
متخصصــة منهــا عضــو مجلــس إدارة مصــرف اإلنمــاء وعضــو اللجنــة التنفيذيــة ،عضــو مجلــس إدارة المؤسســة
العامــة للتدريــب التقنــي والمهنــي ،عضــو مجلــس إدارة الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن ،ورئيــس
مجلــس إدارة شــركة اإلنمــاء طوكيــو ماريــن ،عضــو فــي لجنــة المراجعــة فــي الشــركة الســعودية للصناعــات
األساســية (ســابك) ،كمــا ســبق أن شــغل عضويــة عــدة مجالــس منهــا مجلــس إدارة الشــركة الســعودية
للصناعــات األساســية (ســابك) ولجنــة المــوارد البشــرية واللجنــة الماليــة بالشــركة ( ،)2011-2004ومجلــس
اإلدارة واللجنــة التنفيذيــة للمؤسســة اإلســامية لتنميــة القطــاع الخــاص "البنــك االســامي للتنميــة" (-2001
 ،)2009ومجلــس إدارة المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة ،ومجلــس إدارة الهيئــة العامــة لالســتثمار،
ومجلــس إدارة البنــك الزراعــي ،ورئيــس وعضــو لجنــة معاييــر المحاســبة بالمملكــة ،ورئيــس لجنــة معاييــر
ـة بالمؤسســة اإلســامية لتنميــة
المحاســبة بالهيئــة الخليجيــة للمراجعــة والمحاســبة ،ورئيــس لجنــة المراجعـ ً
القطــاع الخــاص “البنــك اإلســامي للتنميــة" .كمــا أن األســتاذ الفــارس عضــوا فــي مجلــس منطقــة الريــاض،
إضافــة إلــى أنــه شــارك فــي العديــد مــن المؤتمــرات والــدورات وفــرق العمــل المتخصصــة فــي المجــال
المالــي والمحاســبي واإلداري والرقابــي ونظــم المعلومــات داخــل وخــارج المملكــة العربيــة الســعودية.

االستاذ  /فهد بن
أحمد بن صالح الصالح
(عضو غير مستقل)

يحمــل درجــة البكالوريــوس فــي العلــوم اإلداريــة (إدارة أعمــال) مــن جامعــة الملــك ســعود ،كاتــب فــي
الشــأن العــام بعــدد مــن الصحــف ،عمــل فــي مجــال التســويق واإلعــام والعالقــات العامــة فــي شــركة
االتصــاالت الســعودية مــدة  25عــام ،أعــد عــدة دراســات فــي مجــال إدارة األعمــال والتخطيــط والتطويــر،
المســؤولية االجتماعيــة ودورهــا فــي المجتمــع ،ســاهم فــي إنشــاء عــدد مــن الجمعيــات
مهتــم بثقافــة
ً
الخيريــة ،يشــغل حاليــا العديــد مــن المناصــب أبرزهــا األميــن العــام للجنــة أصدقــاء المرضــى بمنطقــة الريــاض،
عضــو المجلــس البلــدي لمدينــة الريــاض ،عضــو لجنــة المســؤولية االجتماعيــة بغرفــة الريــاض ،عضــو مجلــس
إدارة الجمعيــة الخيريــة الصحيــة لرعايــة المرضــى "عنايــة" ،كمــا لديــة العديــد مــن اإلســهامات التطوعيــة
فــي المجــال الخيــري والوقفــي واإلعالمــي.

األستاذ /مازن بن فواز بن أحمد
بغدادي (عضو غير مستقل)

يحمــل درجــة البكالوريــوس فــي الماليــة مــن جامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن ،ويتمتــع بخبــرة تزيد عن
 17ســنة فــي مجــال االســتثمار باإلضافــة إلــى الخبــرة فــي إدارة الصناديــق االســتثمارية ،شــغل العديــد مــن
المناصــب فــي المجــال االســتثماري كرئيــس صناديــق األســهم الســعودية بشــركة الريــاض الماليــة ،وكبيــر
مديــري صناديــق االســتثمار بشــركة إتــش إس بــي ســي العربيــة الســعودية ،ورئيــس صناديــق األســهم
الســعودي الفرنســي كابيتــال ،ورئيــس االســتثمار بشــركة إتــش إس بــي ســي
الســعودية والخليجيــة بشــركة ً
العربيــة الســعودية ،يشــغل حاليــا منصــب الرئيــس التنفيــذي والعضــو المنتــدب بشــركة اإلنمــاء لالســتثمار.

الدكتور  /محمد بن إبراهيم محمد
السحيباني (عضو مستقل)

يحمــل درجــة الدكتــوراه فــي االقتصــاد مــن جامعــة كونكورديــا فــي كنــدا ودرجــة الماجســتير فــي
االقتصــاد مــن جامعــة كونكورديــا ودرجــة الماجســتير فــي االقتصــاد اإلســامي مــن جامعــة اإلمــام ودرجــة
البكالوريــوس فــي االقتصــاد ًاإلســامي مــن جامعــة اإلمــام ،يتمتــع بخبــرة تزيــد عــن  29ســنة فــي المجــال
األكاديمــي ،كمــا يشــغل حاليــا منصــب رئيــس لقســم التمويــل واالســتثمار فــي جامعــة اإلمــام محمــد بــن
ســعود اإلســامية ،وقــد عمــل علــى الكثيــر مــن النشــاطات األكاديميــة وقــدم مجموعــة مــن األوراق العلمية
واألعمــال االستشــارية فــي المجــال االقتصــادي ،ويحمــل الدكتــور الســحيباني عضويــة جمعيــة االقتصــاد
الســعودية وعضويــة العديــد مــن المجالــس واللجــان والهيـــئات العلميــة فــي جامعــة اإلمــام محمــد بــن
ســعود اإلســامية.

األستاذ  /راكان بن عبدالله بن راشد
أبونيان (عضو مستقل)

يحمــل درجــة البكالوريــوس فــي المحاســبة مــن جامعــة الملــك ســعود بالريــاض 2001م ودرجــة الماجســتير
فــي العلــوم الماليــة مــن جامعــة الينــوي فــي اربانــا شــامبين – الواليــات المتحــدة االمريكيــة 2006م ،كمــا
يحمــل زمالــة المحاســبين القانونييــن األمريكيــة ( .)CPAكمــا شــغل عــدة وظائــف وهــي باحــث اقتصــادي فــي
مؤسســة النقــد العربــي الســعودي مــن 2003- 2001م .محاضــر فــي قســم الماليــة واالقتصــاد -جامعــة
2006م .مديــر تمويــل الشــركات بشــركة الشــرق
الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن ( )KFUPMمــن – 2003
ً
األوســط لالســتثمار المالــي مــن عــام 2011 –ً 2006م .يشــغل حاليــا منصــب الرئيــس التنفيــذي لالســتثمار فــي
مجموعــة أبونيــان القابضــة .كمــا يملــك ايضــا  11عضويــة مجلــس إدارة ،ويــرأس مجلســي إدارة ،ويــرأس لجنــة
االســتثمار فــي الغرفــة التجاريــة.
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.بتشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق -على سبيل المثال ال الحصر -اآلتي:
ً
)1الموافقــة علــى جميــع العقــود والقــرارات والتقاريــر الجوهريــة التــي يكــون الصنــدوق العــام طرفــا فيهــا ،ويشــمل ذلــك
علــى ســبيل المثــال ال الحصــر -الموافقــة علــى عقــود تقديــم خدمــات اإلدارة للصنــدوق ،وعقــود تقديــم خدمــات الحفــظ،ً
وال يشــمل ذلــك العقــود المبرمــة وفقــا للقــرارات االســتثمارية فــي شــأن أي اســتثمارات قــام بهــا الصنــدوق أو ســيقوم
بهــا فــي المســتقبل.
)2اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت المتعلقة بأصول الصندوق.
ً
)3اإلشراف –ومتى كان ذلك مناسبا -الموافقة أو المصادقة على أي تضارب مصالح يفصح عنه مدير الصندوق.
ً
)4االجتمــاع مرتيــن ســنويا علــى األقــل مــع مســؤول المطابقــة وااللتــزام و/أو لجنــة المطابقــة وااللتــزام لــدى مديــر
الصنــدوق ،لمراجعــة التــزام مديــر الصنــدوق بجميــع اللوائــح واألنظمــة ذات العالقــة ،ويشــمل ذلــك –علــى ســبيل المثــال
ال الحصــر -المتطلبــات المنصــوص عليهــا فــي الئحــة صناديــق االســتثمار.
)5الموافقــة علــى التغييــرات األساســية والتغييــرات االساســية والغيــر أساســية قبــل حصــول مديــر الصنــدوق علــى
موافقــة الهيئــة
ً
)6التأكــد مــن اكتمــال ودقــة شــروط وأحــكام الصنــدوق وأي مســتند آخــر (ســواء أكان عقــدا أم غيــره) يتضمــن إفصاحــات
تتعلــق بالصنــدوق العــام ومديــر الصنــدوق وإدارتــه للصنــدوق العــام ،إضافــة إلــى التأكــد مــن توافــق مــا ســبق مــع
أحــكام الئحــة صناديــق االســتثمار
ً
)7التأكــد مــن قيــام مديــر الصنــدوق بمســؤولياته بمــا يحقــق مصلحــة مالكــي الوحــدات وفقــا ألحــكام الئحــة صناديــق
االســتثمار وشــروط وأحــكام الصنــدوق.
)8االطــاع علــى التقريــر المتضمــن تقييــم أداء وجــودة الخدمــات المقدمــة مــن األطــراف المعنيــة بتقديــم الخدمــات
ً
الجوهريــة للصنــدوق وذلــك للتأكــد مــن قيــام مديــر الصنــدوق بمســؤولياته بمــا يحقــق مصلحــة مالكــي الوحــدات وفقــا
لشــروط وأحــكام الصنــدوق ومــا ورد فــي الئحــة صناديــق االســتثمار
ً
)9تقييــم آليــة تعامــل مديــر الصنــدوق مــع المخاطــر المتعلقــة بأصــول الصنــدوق وفــق السياســات وإجــراءات مديــر
الصنــدوق حيــال رصــد المخاطــر المتعلقــة بالصنــدوق وكيفيــة التعامــل معهــا.
	)10العمل بأمانة وحسن نية واهتمام ومهارة وعناية وحرص وبما يحقق مصلحة مالكي الوحدات.
	)11تدوين محاضر االجتماعات التي تشتمل على جميع وقائع االجتماعات والقرارات التي اتخذها مجلس إدارة الصندوق.
	)12علــى التقريــر المتضمــن جميــع الشــكاوى واإلجــراءات المتخــذة حيالهــا وذلــك للتأكــد مــن قيــام مديــر الصنــدوق
ً
بمســؤولياته بمــا يحقــق مصلحــة مالكــي الوحــدات وفقــا لشــروط وأحــكام الصنــدوق ومــا ورد فــي الئحــة صناديــق
االســتثمار.
.جمكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق:
 5,000ريــال لــكل عضــو مســتقل عــن كل جلســة يحضرهــا وبحــد اقصــى مبلــغ  20,000ريــال ســعودي عــن الســنة الماليــة
ُ
بحــد أقصــى تمثــل مكافــأة كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة المســتقلين.
.دتعارض متحقق أو محتمل بين مصالح عضو مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق:
ال يوجد
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.هجميع مجالس إدارة الصناديق التي يشارك فيها عضو مجلس الصندوق ذي العالقة:
اسم الصندوق

نوع
الصندوق

األعضاء
األستاذ  /عبد
المحسن الفارس

الدكتور  /محمد
السحيباني

األستاذ  /مازن
بغدادي

االستاذ  /فهد
الصالح

صندوق اإلنماء لإلصدارات األولية

طرح عام

-------

-------

عضو غير مستقل

-------

صندوق اإلنماء للسيولة بالريال
السعودي

طرح عام

-------

-------

عضو غير مستقل

-------

صندوق اإلنماء المتوازن متعدد األصول

طرح عام

-------

-------

عضو غير مستقل

-------

صندوق اإلنماء لألسهم السعودية

طرح عام

-------

-------

عضو غير مستقل

-------

صندوق اإلنماء وريف الوقفي

طرح عام

-------

-------

عضو غير مستقل

-------

صندوق اإلنماء عناية الوقفي

طرح عام

-------

-------

عضو غير مستقل

-------

صندوق اإلنماء الوقفي لرعاية االيتام

طرح عام

-------

عضو مستقل

-------

-------

صندوق اإلنماء الوقفي لمساجد الطرق

طرح عام

-------

عضو مستقل

عضو غير مستقل

عضو غير مستقل

صندوق بر الرياض الوقفي

طرح عام

-------

عضو مستقل

عضو غير مستقل

-------

صندوق اإلنماء مكة العقاري

طرح عام

-------

-------

عضو غير مستقل

-------

صندوق اإلنماء المتداول لصكوك الحكومة
السعودية المحلية – قصيرة األجل

طرح عام

-------

-------

عضو غير مستقل

-------

صندوق اإلنماء لالستثمار في شركات
الملكية الخاصة

طرح خاص

-------

-------

عضو غير مستقل

-------

صندوق اإلنماء مدينة جدة االقتصادية
العقاري

طرح خاص

عضو غير مستقل

عضو مستقل

-------

-------

صندوق اإلنماء العقاري

طرح خاص

عضو غير مستقل

عضو مستقل

عضو غير مستقل

-------

صندوق اإلنماء مكة للتطوير األول

طرح خاص

عضو غير مستقل

عضو مستقل

عضو غير مستقل

-------

صندوق اإلنماء مكة للتطوير الثاني

طرح خاص

-------

عضو مستقل

عضو غير مستقل

-------

صندوق دانية مكة الفندقي

طرح خاص

-------

عضو مستقل

عضو غير مستقل

-------

صندوق اإلنماء مشارف العوالي

طرح خاص

-------

عضو مستقل

عضو غير مستقل

-------

صندوق القيروان اللوجستي

طرح خاص

-------

عضو مستقل

عضو غير مستقل

-------

صندوق مجمع اإلنماء اللوجستي

طرح خاص

-------

عضو مستقل

عضو غير مستقل

-------

صندوق ضاحية سمو العقاري

طرح خاص

-------

عضو مستقل

عضو غير مستقل

-------

صندوق اإلنماء المدر للدخل األول

طرح خاص

-------

عضو مستقل

عضو غير مستقل

-------

صندوق منطقة اإلنماء اللوجستي

طرح خاص

-------

-------

عضو غير مستقل

-------

صندوق اإلنماء الثريا العقاري

طرح خاص

-------

-------

عضو غير مستقل

-------

صندوق اإلنماء رياض فيو

طرح خاص

-------

-------

عضو غير مستقل

-------

صندوق اإلنماء المحمدية العقاري

طرح خاص

-------

-------

عضو غير مستقل

-------

صندوق االستثمار في قطاع الحج و
العمرة

طرح خاص

-------

-------

عضو غير مستقل

-------

صندوق اإلنماء ضاحية الرياض العقاري

طرح خاص

-------

-------

عضو غير مستقل

-------

صندوق االنماء الخاص لألسهم-1

طرح خاص

-------

-------

عضو غير مستقل

-------

صندوق اإلنماء الجزيرة األول

طرح خاص

-------

-------

عضو غير مستقل

-------

الصندوق العائلي الخاص

طرح خاص

-------

-------

عضو غير مستقل

-------
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.واجتمـــع مجلـــس ادارة الصنـــدوق «المجلـــس» مرتيــن خـــال العـــام وقـــد كانـــا فـــي  11ابريــل و  29ديســمبر لعــام 2021م
ً
وفيمـــا يلـــي ملخصـــا بمـــا تـــم مناقشـــته واقـــراره فـــي االجتماعــات.
•الموافقة على محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة السابق.
•سير عمل الصندوق واستثمارات الصندوق.
•تقييم آلية تعامــل مدير الصندوق مــع المخاطر.
•االطــالع علــى التقريــر المتضــمن تقيــيم أداء وجــودة الخــدمات المقدمــة من الطرف الثالث.
•االطالع على التقرير المتضمن جميع الشكاوى واإلجراءات المتخذة.
•االطالع على مقترح تحديث سياسة االستثمار.
•االطالع على مقترح تحديث مستندات الصندوق.
•مقابلة مسؤول المطابقة وااللتزام ومكافحة غسل األموال لألعضاء.
قرارات المجلس  /نتائج االجتماع:
•اعتمــاد الموافقــة علــى محاضــر االجتمــاع وقــرارات مجلــس اإلدارة ،عبــر البريــد االلكترونــي ،ويتــم التوقيــع عليهــا عنــد
حضــور عضــو مجلــس اإلدارة لمقــر االنمــاء لالســتثمار.
•الموافقــة علــى توزيــع  % 70مــن غلــة الوقــف لعــام 2020م والتــي تمثــل مبلــغ وقــدره  338،078ريال للجهة المســتفيدة
ً
وهــي الجمعيــة الخيريــة الصحيــة لرعايــة المرضــى (عنايــة) وإعــادة اســتثمار  ،% 30وذلــك وفقــا للسياســة االســتثمارية
للصنــدوق وصالحيــة مجلــس إدارة الصنــدوق.
•الموافقة على مقترح تحديث سياسة االستثمار.
•الموافقة على مقترح تحديث مستندات الصندوق.
•أوصى مجلس اإلدارة بدراسة فرصة االستثمار معينة ومدى مالءمتها الستراتيجية الصندوق.
.تمدير الصندوق:
)1بيانات مدير الصندوق:
شركة اإلنماء لالستثمار
ترخيص هيئة السوق المالية رقم09134-37 :
الرياض ،حي العليا ،برج العنود ،طريق الملك فهد.
ص.ب 55560 .الرياض  11544المملكة العربية السعودية
هاتف8004413333 :
الموقع اإللكتروني www.alinmainvestment.com
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)2مراجعة ألنشطة االستثمار خالل الفترة:
تــم تنفيــذ جميــع اســتثمارات الصنــدوق بمــا يتوافــق مــع أهــداف واســتراتيجيات الصنــدوق مــع اســتغالل الفــرص
االســتثمارية الممكنــة اخذيــن باالعتبــار االلتــزام بقيــود االســتثمار التــي نصــت عليهــا شــروط وأحــكام الصنــدوق.
)3أداء الصندوق خالل الفترة:
ً
حقق الصندوق عائدا إيجابيا لسنة 2021م بنسبة .% 11.96
)4للتغييرات التي حدثت على شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات او مستندات الصندوق خالل الفترة:
نأمل االطالع على الملحق ()2
)5ال يوجد أي تغيير على معلومات الصندوق التي من شأنها التأثير على قرار مالكي الوحدات.
)6اإلفصــاح عــن نســبة رســوم اإلدارة المحتســبة علــى الصنــدوق نفســه والصناديــق التــي يســتثمر فيهــا الصنــدوق
بشــكل كبيــر:
صندوق االنماء للسيولة بالريال السعودي
صندوق سدرة للدخل

ً
 % 20سنويا من صافي العائد اليومي.
ُ
 % 2سنويا من أصول الصندوق و  % 20رسوم أداء للعائد فوق % 8

صندوق اتقان للمرابحة والصكوك

 % 0.25سنويا من صافي قيمة األصول

صندوق يقين للتمويل بالمرابحة

 % 0.50سنويا من صافي قيمة األصول

صندوق سيكو المالية ألسواق النقد

 % 0.35سنويا من صافي قيمة األصول

) 7بيــان حــول العمــوالت الخاصــة التــي حصــل عليهــا مديــر الصنــدوق خــال الفتــرة ،مبينــا بشــكل واضــح ماهيتها وطريقة
االســتفادة منها:
ال ينطبق لعدم وجود عموالت خاصة في شروط واحكام الصندوق.
)8مخالفات قيود االستثمار
ال يوجد
)9مدة إدارة الشخص المسجل كمدير صندوق:
سنة
ّ
	)10نســبة مصروفــات كل صنــدوق بنهايــة العــام والمتوســط المرجــح لنســبة مصروفــات كل الصناديــق الرئيســة
المســتثمر فيهــا:
صندوق االنماء للسيولة بالريال السعودي
صندوق سدرة للدخل
صندوق يقين للتمويل بالمرابحة
صندوق سيكو المالية ألسواق النقد

ً
 % 0.1رسوم متغيرة سنويا

ً
 186,500ريال سعودي رسوم ثابته سنويا
ً
 % 0.7رسوم متغيرة سنويا
ً
 112,500ريال سعودي رسوم ثابته سنويا
ً
 % 0.02رسوم متغيرة سنويا
ً
 37,500ريال سعودي رسوم ثابته سنويا
ً
 % 0.06رسوم متغيرة سنويا
ً
 99,250ريال سعودي رسوم ثابته سنويا

 -المصروفات أعاله هي كما في شروط واحكام الصناديق ،وال تشمل رسوم إدارة الصندوق .لمزيد من التفاصيل نرجو االطالع على شروط واحكام الصناديق.
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.ثأمين الحفظ
1.اسم امين الحفظ وعنوانه:
شركة نمو المالية
"شركة نمو المالية لالستشارات المالية" مرخص لها من قبل هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية
رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية وتاريخه:
 09134 -37وتاريخ 1430/04/17هـ الموافق 2009/4/13م
العنوان البيوت المكتبية – مبنى رقم  2163وحدة رقم 98
		

حي المعذر الشمالي – طريق العروبة

		

ص.ب  92350الرياض 11653

		

المملكة العربية السعودية.
+ 966114942444

		

هاتف

		

الموقع اإللكترونيwww.nomwcapital.com.sa :

2.واجبات ومسؤوليات أمين الحفظ:
األدوار األساسية ومسؤوليات أمين الحفظ فيما يتعلق بصندوق االستثمار:
ً
ً
ُ ّ
•يعــد أميــن الحفــظ مســؤوال عــن التزاماتــه وفقــا لالئحــة صناديــق االســتثمار واألنظمــة واللوائح المطبقــة ذات العالقة،
ً
ً
ً ُ ّ
سـ ٌ
ـواء أأدى مســؤولياته بشــكل مباشــر أم كلــف بهــا طرفــا ثالثــا ،ويعــد أميــن الحفــظ مســؤوال تجــاه مديــر الصنــدوق
والمشــتركين بالوحــدات ومجلــس إدارة الصنــدوق عــن خســائر الصنــدوق الناجمــة بســبب االحتيــال أو اإلهمــال أو ســوء
ُ
التصــرف أو التقصيــر المتعمــد.
ً
ُ ُّ
•يعــد أميــن الحفــظ مســؤوال عــن حفــظ أصــول الصنــدوق وحمايتهــا لصالــح المشــتركين بالوحــدات ،وهــو مســؤول كذلــك
عــن اتخــاذ جميــع اإلجــراءات اإلداريــة الالزمــة فيمــا يتعلــق بحفــظ أصــول الصنــدوق.
.جمشغل الصندوق:
شركة اإلنماء لالستثمار
ترخيص هيئة السوق المالية رقم09134-37 :
الرياض ،حي العليا ،برج العنود ،طريق الملك فهد.
ص.ب 55560 .الرياض  11544المملكة العربية السعودية
هاتف8004413333 :
الموقع اإللكتروني www.alinmainvestment.com
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واجبات ومسؤوليات مشغل الصندوق:
ً
1.فيما يتعلق بصناديق االستثمار ،يكون مشغل الصندوق مسؤوال عن تشغيل صناديق االستثمار.
2.يجب على مشغل الصندوق أن يحتفظ بالدفاتر والسجالت ذات الصلة بتشغيل جميع الصناديق التي يتولى تشغيلها.
ّ
سجل بمالكي الوحدات وحفظه في المملكة.
3.يجب على مشغل الصندوق إعداد
ً
ُ ّ
4.يعد مشغل الصندوق مسؤوال عن عملية توزيع األرباح على الجهة المستفيدة.
ً
ً
ً
ً
ُ ُّ
5.يعد مشغل الصندوق مسؤوال عن تقييم أصول الصندوق تقييما كامال وعادال.
ُ
6.يجــب علــى مشــغل الصنــدوق معاملــة طلبــات االشــتراك بالســعر الــذي يحتســب عنــد نقطــة التقييــم التاليــة للموعــد
النهائــي لتقديــم طلبــات االشــتراك.
.حمراجع الحسابات:
بي دي أو د .محمد العمري وشركاءه
المركز :الدور السابع والثامن مون تور ،طريق الملك فهد المملكة العربية السعودية
ص.ب 8736 .الرياض .11492
هاتف +966 11 278 0608
فاكس +966 11 278 2883
الموقع االلكترونيwww.alamri.com :
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.حالقوائم المالية:
نأمل االطالع على الملحق رقم ()3
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ملحق ()1
سياسات التصويت
البيان
رقم السياسة1-0 :
التصنيف :سياسة عامة
مقدمة
تــم إعــداد سياســات حقــوق التصويــت ("السياســات") لصنــدوق اإلنمــاء عنايــة الوقفــي ("الصنــدوق") المــدار مــن قبــل شــركة
ً
اإلنمــاء لالســتثمار وفقــا للفقــرة (ج) مــن المــادة  53مــن الئحــة صناديــق االســتثمار الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة بموجــب
القــرار رقــم  2006 – 193 – 1بتاريــخ  1424/6/19هـــ (الموافــق  2006/7/15م) المعدلــة بقــرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة
رقــم  2016 – 61 – 1بتاريــخ 1437/8/16هـــ (الموافــق 2016/5/23م).
السياسات
ُ َ
بشــكل عــام ،يمنــح المســاهمون فــي الشــركات المدرجــة أســهمها فــي الســوق الماليــة الســعودية (تــداول) حقــوق تصويــت
بخصــوص أســهمهم .تســمح هــذه الحقــوق للمســاهمين بالتصويــت فــي اجتماعــات جمعيــات المســاهمين العامــة العاديــة
وغيــر العاديــة علــى المســائل المعروضــة علــى جمعيــة المســاهمين .فــي بعــض الحــاالت ،ســيقوم المســاهمون بــاإلدالء
بأصواتهــم بالوكالــة بــدال مــن حضــور كل اجتمــاع الجمعيــات العامــة للمســاهمين.
هــذا وتلتــزم أي شــركة مدرجــة ("شــركة" أو "الشــركة") فــي تــداول باإلعــان فــي الموقــع اإللكترونــي لتــداول عــن أي دعــوة
الجتمــاع الجمعيــات العامــة للمســاهمين العاديــة أو غيــر العاديــة مــع ذكــر المســائل التــي ســيتم مناقشــتها والتصويــت
عليهــا مــن قبــل المســاهمين فــي االجتمــاع ذي العالقــة .ويتــم عــرض المســائل مــن قبــل مجلــس إدارة الشــركة فــي اجتمــاع
الجمعيــات العامــة العاديــة وغيــر العاديــة علــى المســاهمين للتصويــت عليهــا.
ً
يكــون لشــركة اإلنمــاء لالســتثمار ("مديــر الصنــدوق") بصفتهــا مديــرا للصنــدوق صالحيــة ممارســة أيــة حقــوق تصويــت تمنــح
للصنــدوق بصفتــه (الصنــدوق) مالــكا لألســهم المدرجــة والتــي يقــوم الصنــدوق بتملكهــا مــن وقــت آلخــر ("األســهم") .حيــث
أن السياســة العامــة لمديــر الصنــدوق مبنيــة علــى ممارســة هــذه الحقــوق بمــا يتفــق مــع مصالــح الصنــدوق كتلــك التــي
يحددهــا الشــخص المســؤول عــن التصويــت علــى األســهم وقــت اإلدالء باألصــوات .إال أنــه وفــي بعــض الحــاالت ،قــد يكــون مــن
المصلحــة المثلــى لمالكــي الوحــدات فــي الصنــدوق االمتنــاع عــن التصويــت حــول مســألة معينــة.
فيمــا يلــي بيــان بالسياســات التــي يجــب االلتــزام بهــا مــن قبــل مديــر الصنــدوق عنــد ممارســة أو عــدم ممارســة أيــة حقــوق
ً
تصويــت يمتلكهــا الصنــدوق بصفتــه مالــكا لألســهم:
سياسة مدير الصندوق فيما يتعلق بالتصويت على المسائل الروتينية:

(أ)

تتضمــن جــدول أعمــال اجتماعــات جمعيــات المســاهمين العموميــة للشــركات المدرجــة عــادة مســائل اعتياديــة منهــا انتخــاب
أعضــاء مجلــس إدارة للشــركة ،وتعييــن المدققيــن الخارجييــن وتحديــد أتعابهــم ،واعتمــاد أو تعديــل برامــج تعويــض اإلدارة
وإبــراء ذممهــم لســنة ماليــة محــددة ،وتعديــل رســملة الشــركة (ويشــار إليهــا مجتمعــة مــع تلــك التــي فــي حكمهــا مــن
المســائل األخــرى والتــي يتــم عرضهــا عــادة فــي اجتماعــات جمعيــات المســاهمين العموميــة بـــ "المســائل الروتينيــة") .مــن
وجهــة نظــر مديــر الصنــدوق ،بحكــم أن مديــر الصنــدوق لــن يقــوم بتبــوء أي منصــب إداري فــي الشــركة المدرجــة المســتثمر
فيهــا مــن قبــل الصنــدوق ،فــإن قــرار االســتثمار فــي أي شــركة مدرجــة يعتمد بدرجــة معينة على إدارة تلك الشــركة وتقديرها
وإدراكهــا لألعمــال المناطــة بهــا .وبالتالــي ،فســوف يتــم بشــكل عــام التصويــت علــى المســائل الروتينيــة وفقــا لإلرشــادات
التاليــة ("اإلرشــادات المتعلقــة بالتصويــت") وهــي عبــارة عــن مبــادئ عامــة ســوف تســاعد فــي تحديــد قــرار التصويــت مــع أو
ضــد باإلضافــة إلــى قــرار عــدم التصويــت علــى المســائل الروتينيــة:
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 )1مجلــس اإلدارة :ســيتم التصويــت (فــي حــال اكتمــال النصــاب القانونــي) علــى القــرارات التــي تعمــل علــى تعزيــز قــدرة
مجالــس إدارة الشــركات المدرجــة علــى التصــرف بمــا يتفــق مــع المصالــح المثلــى للمســاهمين فــي الشــركة المدرجــة بشــكل
عــام ولمالكــي الوحــدات فــي الصنــدوق بشــكل خــاص.
 )2المدققــون وأتعــاب المدقــق :بشــكل عــام ،ســيتم دعــم توصيــات لجنــة المراجعــة للشــركة المتعلقــة بتعييــن مدققــي
ً
الحســابات وأتعابهــم وذلــك وفقــا لمــا يتوافــق مــع أحــكام الحوكمــة الــواردة فــي نظــام الشــركات الســعودي والئحــة
حوكمــة الشــركات الصــادرة مــن هيئــة الســوق الماليــة والتعاميــم ذات العالقــة الصــادرة منهــا.
 )3تعويــض اإلدارة :بشــكل عــام ،ســيتم دعــم ترتيبــات التعويــض المرتبطــة بــاألداء التجــاري واإلداري طويــل األجــل وتطــور
حقــوق الملكيــة لألســهم .يجــب أن تحــث هــذه الترتيبــات اإلدارة علــى تحقيــق أهــداف األداء ونمــو حقــوق ملكيــة األســهم
فــي الشــركة لتحســين التوافــق بيــن مصالــح اإلدارة ومصالــح المســاهمين .لــن يتــم دعــم خطــط خيــارات األســهم أو خطــط
حوافــز اإلدارة التــي ال يتــم اإلفصــاح عــن تفاصيلهــا بشــكل كاف (أي حتــى يتــم إعطــاء المســاهمين معلومــات هامــة حــول
طبيعــة ونطــاق خطــة خيــارات األســهم أو حوافــز اإلدارة) أو تلــك التــي تكــون ســخية بشــكل مفــرط.
 )4التغييــرات فــي الرســملة :بشــكل عــام ،ســيتم دعــم التغييــرات فــي الرســملة حيــن يتــم إثبــات أن الحاجــة المعقولــة للتغييــر
هــي لصالــح أعمــال الشــركة .لــن يتــم دعــم التغييــرات التــي تــؤدي إلــى تخفيــف مفــرط لقيمــة األســهم المملوكــة مــن قبــل
المســاهمين المســجلين فــي ســجل الشــركة قبــل تاريــخ التغييــر فــي الرســملة .ســيؤخذ بعيــن االعتبــار اســتخدام العائــدات
الناتجــة عــن أيــة زيــادة فــي رأس المــال فــي تحديــد فيمــا إذا كان ســيتم التصويــت لصالــح اقتــراح زيــادة رأس المــال أو ضــده.
 )5سياســة عــدم التصويــت :علــى الرغــم مــن أنــه وبشــكل عــام ســوف يتــم التصويــت مــن قبــل مديــر الصنــدوق علــى المســائل
المعروضــة علــى الجمعيــات العموميــة للمســاهمين للشــركات المدرجــة التــي يســتثمر الصنــدوق فيهــا وفقــا للنقــاط أعــاه،
فقــد تكــون هنــاك حــاالت يكــون مــن المصلحــة المثلــى للصنــدوق التصويــت بطريقــة تختلــف عــن تلــك النقــاط (مثــا إذا قــام
مجلــس إدارة الشــركة المدرجــة ذات العالقــة باإلفصــاح عــن معلومــات خاطئــة أو بيانــات ومعلومــات غيــر واضحــة أو انحرفــت
عــن أفضــل الممارســات المطبقــة أو عــن مصالــح المســاهمين فــي الشــركة المدرجــة) .ســوف يتــرك القــرار النهائــي حــول
الطريقــة التــي ســيتم بهــا التصويــت مــن عدمــه علــى تلــك المســائل للشــخص المكلــف بمســؤولية التصويــت نيابــة عــن
ً
الصنــدوق (كمديــر المحفظــة مثــا) ،مــع األخــذ بعيــن االعتبــار المصالــح المثلــى للصنــدوق ومالكــي الوحــدات فيــه.
(ب)

اإلرشادات المتعلقة بالتصويت حول المسائل غير الروتينية:

يتــم تنــاول المســائل غيــر الروتينيــة ،بمــا فــي ذلــك تلــك المســائل المتعلقــة باألعمــال الخاصــة بالشــركة أو تلــك التــي يطرحهــا
المســاهمون فــي الشــركة علــى أســاس كل حالــة علــى حــدة مــع التركيــز علــى التأثيــر المحتمــل للتصويــت علــى قيمــة
اســتثمارات الصنــدوق فــي الشــركة.
وســوف يتــم أيضــا النظــر فــي اإلرشــادات أعــاه والمتعلقــة بالتصويــت فــي المســائل الروتينيــة عنــد تقريــر كيفيــة التصويــت
حــول المســائل غيــر الروتينيــة.
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(ج)

التصويت على المسائل التي قد ينشأ عنها تضارب في المصالح:

عندمــا يــؤدي تصويــت مديــر الصنــدوق أو وكيلــه علــى واحــدة أو أكثــر مــن المســائل الروتينيــة أو المســائل غيــر الروتينيــة
المطروحــة للتصويــت فــي اجتمــاع جمعيــة عامــة للشــركة إلــى نشــوء تضــارب محتمــل فــي المصالــح بيــن مديــر الصنــدوق
والصنــدوق ،فإنــه وألجــل تالفــي تضــارب المصالــح آنــف الذكــر مــع وضــع مصالــح الصنــدوق فــي المرتبــة األولــى ،فســوف يقــوم
مديــر الصنــدوق بالخطــوات التــي تضمــن أن التصويــت قــد تــم:
ً
ً
 )1وفقــا للقــرار االســتثماري الخــاص بالشــخص المكلــف بمســؤولية التصويــت نيابــة عــن الصنــدوق (كمديــر المحفظــة مثــا)،
بحيــث يكــون غيــر متأثــر بــأي اعتبــارات عــدى تلــك التــي تصــب فــي مصلحــة الصنــدوق ومالكــي وحداتــه.
ً
 )2خاليــا مــن أي تأثيــر مــن قبــل مديــر الصنــدوق أي مــن الشــركات التابعــة لــه وبــدون أخــذ أي اعتبــار لمصالــح مديــر الصنــدوق
أو أي مــن الشــركات التابعــة لــه قبــل مصلحــة الصنــدوق ومالكــي وحداتــه.
وفــي جميــع األحــوال ،متــى مــا رأى الشــخص المكلــف بمســؤولية التصويــت نيابــة عــن الصنــدوق ضــرورة رفــع المســألة
التــي قــد ينشــأ عنهــا تضــارب بيــن مصالــح مديــر الصنــدوق والصنــدوق لمجلــس إدارة الصنــدوق ،ســيقوم أعضــاء مجلــس
إدارة الصنــدوق المســتقلين باألخــذ باالعتبــار تلــك المســألة والتوصيــة فــي شــأنها ،مــع العلــم ً بــأن القــرار النهائــي المتعلــق
بالتصويــت يرجــع للشــخص المكلــف بمســؤولية التصويــت نيابــة عــن الصنــدوق.
(د)

إدارة التصويت بالوكالة:

 )1االلتــزام بسياســة التصويــت بالوكالــة :يتــم تزويــد كل شــخص أو كيــان يعهــد إليــه بالتصويــت بخصــوص األســهم المملوكــة
للصنــدوق فــي الشــركات المدرجــة بنســخة عــن هــذه السياســة ويتوقــع منــه التصويــت وفقــا لهــذه السياســة فــي جميــع
األوقــات .فــي حــال توقــع أي شــخص االنحــراف عــن السياســات المبينــة هنــا ،ســيقوم بالحصــول علــى الموافقــة المســبقة
مــن مديــر الصنــدوق قبــل التصويــت.
 )2االحتفــاظ بســجل التصويــت بالوكالــة :ســيتم االحتفــاظ بســجل بكافــة التوكيــات التــي تــم اســتالمها وكافــة األصــوات التــي
تــم اإلدالء بهــا (بمــا فــي ذلــك كيفيــة اإلدالء بتلــك األصــوات) مــن قبــل الشــخص المكلــف بمســؤولية التصويــت نيابــة عــن
الصنــدوق .يتــم االحتفــاظ بســجل التصويــت بالوكالــة وعرضــه علــى مجلــس إدارة الصنــدوق خــال اجتماعاتــه.
(ه)

قرار التصويت أو عدم التصويت حول المسائل الروتينية أو غير الروتينية:

يكــون للشــخص المســؤول عــن األســهم التــي تمنــح حــق التصويــت والمملوكــة مــن قبــل الصنــدوق حريــة اختيــار التصويــت أو
عــدم التصويــت حــول المســائل الروتينيــة أو غيــر الروتينيــة ،مــع إيــاء العنايــة الواجبــة لهــذه السياســة والمصلحــة المثلــى
للصنــدوق ومالكــي الوحــدات فيــه .فــي الحــاالت التــي يقــرر فيهــا ذلــك الشــخص أن التصويــت ليــس فــي مصلحــة مالكــي
الوحــدات فــي الصنــدوق ،أو فــي الحــاالت التــي ال يــؤدي فيهــا التصويــت إلــى إضافــة أيــة قيمــة ،لــن يكــون هنــاك حاجــة
للتصويــت.
(و)

طرق حضور الجمعيات والتصويت:

تبعــا للطــرق المتوفــرة ،فقــد يتــم حضــور أيــة جمعيــة و/أو التصويــت علــى مســائلها (مــن قبــل مديــر الصنــدوق أو وكيلــه)
بأحــد الطــرق التاليــة:
 )1الحضور لموقع الجمعية والتصويت على مسائلها
 )2الحضور لموقع الجمعية وعدم التصويت على مسائله
 )3التصويت على مسائل الجمعية من خالل القنوات االلكترونية المعتمدة
 )4الحضور و/أو التصويت بأية طرق معتمدة أخرى غير تلك المذكورة أعاله.
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ملحق ()2
التغييرات على مستندات الصندوق
الصيغة قبل التغيير

الصيغة بعد التغيير

 .12مدير الصندوق:
ز .أســماء أعضــاء مجلــس إدارة مديــر الصنــدوق
وأنشــطة العمــل الرئيســة لــكل عضــو:
األســتاذ  /عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن عبــد اللــه
الراشــد (رئيــس مجلــس اإلدارة وعضــو مســتقل)
األســتاذ  /عبــد المحســن بــن عبــد العزيــز بــن فــارس
الفــارس (عضــو)
األســتاذ  /مــازن بــن فــواز بــن أحمــد بغــدادي
( عضــو )
الدكتــور  /ســعد بــن عطيــة بــن أحمــد قــران
الغامــدي (عضــو)
المهنــدس  /يوســف بــن عبــد الرحمــن بــن إبراهيــم
الزامــل (عضــو مســتقل)
األستاذ  /محمد إقبال محمد إبراهيم (عضو)

 .12مدير الصندوق:
ز .أســماء أعضــاء مجلــس إدارة مديــر الصنــدوق
وأنشــطة العمــل الرئيســة لــكل عضــو:
األســتاذ  /عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن عبــد اللــه
الراشــد (رئيــس مجلــس اإلدارة وعضــو مســتقل)
االستاذ  /مشاري بن عبد العزيز الجبير (عضو)
األســتاذ  /عبــد المحســن بــن عبــد العزيــز بــن فــارس
الفــارس (عضــو)
األســتاذ  /مــازن بــن فــواز بــن أحمــد بغــدادي
(عضــو والرئيــس التنفيــذي)
الدكتــور  /ســعد بــن عطيــة بــن أحمــد قــران
الغامــدي (عضــو)
المهنــدس  /يوســف بــن عبــد الرحمــن بــن إبراهيــم
الزامــل (عضــو مســتقل)
كما تم تحديث السير الذاتية لألعضاء.

مبررات التغيير

إجراء تعديل في مجلس إدارة الشركة.

تــم تعديــل شــروط وأحــكام الصنــدوق بنــاء علــى تــم انشــاء شــروط وأحــكام الصنــدوق بنــاء علــى
الئحــة صناديــق االســتثمار المعدلــة بقــرار مجلــس الئحــة صناديــق االســتثمار وذلــك بموجــب قــرار االلتــزام بالملحــق رقــم ( )1مــن الئحــة صناديــق
هيئــة الســوق الماليــة رقــم  2021-22-02وتاريــخ مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم  2006-193-1االســتثمار.
وبتاريــخ 1427/6/19هـــ الموافــق 2016/07/15م
1442-7-12هـــ الموافــق 2021-02-24م.
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ملحق ()3
القوائم المالية

16

صندوق اإلنماء عناية الوقفي
ُمدار بواسطة
(شركة اإلنماء لالستثمار)
القوائم املالية
للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
وتقريراملراجع املستقل

صندوق اإلنماء عناية الوقفي
( ُمدار بواسطة شركة اإلنماء لالستثمار)
القوائم املالية للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2021م
الفهرس
تقرير املراجع املستقل

صفحة
2-4

قائمة املركز املالي

5

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر

6

قائمة التغيرات في صافي املوجودات العائدة ملالكي الوحدات

7

قائمة التدفقات النقدية

8

إيضاحات حول القوائم املالية
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صندوق اإلنماء عناية الوقفي
( ُمدار بواسطة شركة اإلنماء لالستثمار)
قائمة املركز املالي
كما في  31ديسمبر 2021م
(جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
إيضاح
املوجودات
نقد وما يعادله
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
استثمارات بالتكلفة املطفأة
إجمالي املوجودات

6
7
8

املطلوبات
مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
إجمالي املطلوبات

9

 31ديسمبر
2021م
663,498
13,409,096
5,302,404
19,374,998

 31ديسمبر
2020م
1,702,102
9,139,426
5,294,360
16,135,888

165,309
165,309

241,989
241,989

صافي قيمة املوجودات العائدة ملالكي الوحدات

19,209,689

15,893,899

وحدات مصدرة (عدد الوحدات)

1,619,670

1,475,195

صافي قيمة املوجودات للوحدة – (بالريال سعودي)

11.86
-

10.77

11

الرتباطات واللتزامات املحتملة

ً
تعتبر اإليضاحات من رقم  1إلى رقم  18جزءا ل يتجزأ من هذه القوائم املالية.
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-

صندوق اإلنماء عناية الوقفي
( ُمدار بواسطة شركة اإلنماء لالستثمار)
قائمة الربح أو الخسارة و الدخل الشامل األخر
للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2021م
(جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

إيضاح
الدخل
دخل توزيع األرباح
صافي املكاسب من الستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة
دخل التمويل من الستثمارات بالتكلفة املطفأة

 31ديسمبر
2021م

للفترة من  1أكتوبر
2019م إلى 31
ديسمبر 2020م

210,874
1,827,447
258,807
2,297,128

156,512
1,036,564
213,855
1,406,931

)(150,286
)(123,645
)(1,445
)(275,376

)(131,275
)(132,061
)(1,642
)(264,978

صافي الربح للفترة

2,021,752

1,141,953

الدخل الشامل األخر للسنة  /للفترة
إجمالي الدخل الشامل للسنة  /للفترة

2,021,752

1,141,953

املصروفات
أتعاب إدارة
مصروفات تشغيلية أخرى
مصروفات وساطة

4-7

ً
تعتبر اإليضاحات من رقم  1إلى رقم  18جزءا ل يتجزأ من هذه القوائم املالية.

6

صندوق اإلنماء عناية الوقفي
( ُمدار بواسطة شركة اإلنماء لالستثمار)
قائمة التغيرات في صافي املوجودات العائدة ملالكي الوحدات
للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2021م
(جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 31ديسمبر
2021م

للفترة من  1أكتوبر
2019م إلى 31
ديسمبر 2020م

صافي املوجودات كما في  1يناير2021م  1 /أكتوبر

15,893,898

-

التغيرات من العمليات
الربح وإجمالي الدخل الشامل للفترة
توزيع األرباح

2,021,752
)(338,077

التغيرات من معامالت الوحدات
متحصالت من إصدار وحدات

1,632,116

14,751,946

صافي قيمة املوجودات في  31ديسمبر

19,209,689

15,893,899

1,141,953
-

معامالت الوحدات
ملخص معامالت الوحدات للسنة النتهية في  31ديسمبر 2021م كما يلي:

الوحدات كما في  1يناير2021م  1 /أكتوبر
الوحدات املصدرة
الوحدات كما في  31ديسمبر

 31ديسمبر
2021م

للفترة من  1أكتوبر
2019م إلى 31
ديسمبر 2020م

1,475,195
144,475
1,619,670

1,475,195
1,475,195

ً
تعتبر اإليضاحات من رقم  1إلى رقم  18جزءا ل يتجزأ من هذه القوائم املالية.
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صندوق اإلنماء عناية الوقفي
( ُمدار بواسطة شركة اإلنماء لالستثمار)
قائمة التدفقات النقدية
للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2021م
(جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

إيضاح
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
الربح للسنة  /للفترة

 31ديسمبر
2021م

2,021,752

تسويات:
مكاسب غير محققة من الستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة ،صافي
دخل العمولت من الستثمارات بالتكلفة املطفأة
دخل توزيع األرباح

4-7

للفترة من  1أكتوبر
2019م إلى 31
ديسمبر 2020م

1,141,953

التغيرات في املوجودات واملطلوبات التشغيلية
الستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
الستثمارات بالتكلفة املطفأة
مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
النقد املستخدم في األنشطة التشغيلية
توزيعات أرباح مستلمة

)(1,130,299
)(205,545
)(210,874
475,034

)(883,695
)(213,855
)(156,512
)(112,109

)(3,139,372
)(8,044
)(76,680
)(2,749,062
210,874

)(8,255,731
)(5,254,093
241,989
)(13,379,944
156,512

دخل التمويل املستلم من الستثمارات بالتكلفة املطفأة
صافي النقد املستخدم في األنشطة التشغيلية

205,546
)(2,332,642

173,588
)(13,049,844

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
متحصالت من إصدار وحدات
توزيعات األرباح خالل السنة  /الفترة
صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية

1,632,116
)(338,078
1,294,038

14,751,946
14,751,946

صافي التغيرفي النقد وما يعادله
النقد وما يعادله كما في  1يناير 2021م  1 /أكتوبر

)(1,038,604
1,702,102

1,702,102
-

663,498

1,702,102

6

النقد وما يعادله في  31ديسمبر

ً
تعتبر اإليضاحات من رقم  1إلى رقم  18جزءا ل يتجزأ من هذه القوائم املالية.
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صندوق اإلنماء عناية الوقفي
( ُمدار بواسطة شركة اإلنماء لالستثمار)
إيضاحات حول القوائم املالية
للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2021م
(جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 .1نبذة عامة
صندوق اإلنماء عناية الوقفي"( ،الصندوق") هو صندوق عام مفتوح تم تأسيسه بموجب اتفاقية بين شركة اإلنماء لالستثمار ("مدير الصندوق")
شركة تابعة ملصرف اإلنماء ("املصرف") الجمعية الخيرية الصحة لرعاية املرض ى ("الجهة املستفيدة") في الصندوق ً
وفقا للوائح الصادرة عن هيئة
السوق املالية واألحكام الشريعة اإلسالمية الصادرة عن الهيئة الشريعة لدى مدير الصندوق.
يهدف الصندوق إلى تعزيز الدور التنموي لألوقاف الخاصة؛ باملشاركة في دعم الرعاية الشاملة للمرض ى؛ بتنمية املوجودات املوقوفة للصندوق
واستثمارها بما يحقق مبدأ التكافل الجتماعي ،ويعود بالنفع على مصارف الوقف واألصل املوقوف ،حيث سيعمل مدير الصندوق على استثمار
ً
موجودات الصندوق بهدف إنماء رأس املال املوقوف ،وتوزيع نسبة من العوائد (غلة الوقف) سنويا ،ومستمر على مصارف الوقف املحددة للصندوق
واملمثلة في رعاية املرض ى ،من خالل الجهة املستفيدة الجمعية الخيرية الصحة لرعاية املرض ى ،وتلتزم الجهة املستفيدة بصرف الخدمات على رعاية
املرض ى.
منحت هيئة السوق املالية املوافقة على إنشاء الصندوق في خطابها رقم  3-5-529-19بتاريخ  17جمادى األول 1440هـ (املوافق 23يناير 2019م) .وبدأ
الصندوق عملياته في  2صفر 1441هـ (املوافق  1أكتوبر  2019م) .حصل الصندوق ً
أيضا على املوافقة من الهيئة العامة لألوقاف من خالل خطابه
رقم  40900333بتاريخ  9جمادى األول  1440هـ (املوافق  15يناير  2019م) عند جمع التمويل العام عن الوقف.
عند التعامل مع مالكي الوحدات ،يعتبر مدير الصندوق أن الصندوق وحدة محاسبية مستقلة .وبناء على ذلك ،يعد مدير الصندوق قوائم مالية
منفصلة للصندوق .وعالوة على ذلك ،تعتبر جمعية عناية هي املالك املستفيد من موجودات الصندوق.
مستجدات كوفيد19-
تم تحديد ساللة جديدة من فيروس كورونا املستجد )كوفيد ) 19 -ألول مرة في نهاية ديسمبر  2019م وأعلن ً
لحقا على أنها جائحة في مارس 2020م من
قبل منظمة الصحة العاملية .استمر انتشار الفيروس في جميع املناطق حول العالم ،بما في ذلك اململكة العربية السعودية ،مما أدى إلى فرض قيود على
السفر ،وحظر التجول في املدن ،وبالتالي أدى الى تباطؤ األنشطة القتصادية ،وإغالق العديد من القطاعات على املستويين العاملي واملحلي.
ل يتوقع الصندوق وجود مخاطر حيال مبدأ الستمرارية بسبب ما ورد أعاله لفترة ل تقل عن ً 12
شهرا بعد فترة إعداد التقرير .كما سيستمر الصندوق
في تقييم طبيعة ومدى التأثير على عملياته ونتائجه املالية.
 .2اللوائح النظامية
يخضع الصندوق ألحكام لئحة صناديق الستثمار ("الالئحة") الصادرة عن هيئة السوق املالية ("الهيئة") بتاريخ  3ذي الحجة 1427ه (املوافق 24
ديسمبر 2006م) .والتي تم تعديلها بقرار مجلس هيئة السوق املالية الصادر بتاريخ  16شعبان 1437ه (املوافق  23مايو 2016م) .كما تم تعديله
بموجب قرار مجلس إدارة هيئة السوق املالية بتاريخ  12رجب 1442ه (املوافق  24فبراير 2021م)
 .3أسس اإلعداد

1-3أساس االلتزام
ً
أعدت هذه القوائم املالية وفقا للمعايير الدولية للتقرير املالي املعتمدة في اململكة العربية السعودية واملعايير واإلصدارات األخرى املعتمدة من الهيئة
السعودية للمراجعين و املحاسبين.
ً
يالتزم الصندوق أيضا بلوائح صناديق الستثمار الصادرة عن هيئة السوق املالية ،وشروط الصندوق وأحكامه ،ومذكرة املعلومات ،وملخص املعلومات
األساسية (يشار إليها مجتمعة بـ “الشروط واألحكام") ،فيما يتعلق بإعداد القوائم املالية وعرضها.
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صندوق اإلنماء عناية الوقفي
( ُمدار بواسطة شركة اإلنماء لالستثمار)
إيضاحات حول القوائم املالية
للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2021م
(جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

 2-3أساس القياس
أعدت هذه القوائم املالية على أساس التكلفة التاريخية ،باستثناء الستثمارات املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
باإلضافة إلى ذلك ،أعدت القوائم املالية وفقا ملبدأ الستحقاق في املحاسبة استنادا إلى مفهوم الستمرارية.
ليس للصندوق دورة تشغيلية يمكن تعريفها بوضوح ولذلك ل يتم عرض املوجودات واملطلوبات املتداولة وغير املتداولة بشكل منفصل في قائمة املركز
ً
املالي .وعوضا عن ذلك ،تعرض املوجودات واملطلوبات حسب ترتيب السيولة .ومع ذلك ،يتم تصنيف جميع املوجودات واملطلوبات كأرصدة متداولة.

 3-3العملة الوظيفية وعملة العرض
تم عرض هذه القوائم املالية بالريال السعودي والذي يعتبر العملة الوظيفية للصندوق.

 4-3السنة املالية
تبدأ الفترة املالية األولى للصندوق من  1أكتوبر 2019م وتنتهي في  31ديسمبر 2020م .وبعد ذلك ،تبدأ كل سنة مالية لحقة للصندوق في  1يناير وتنتهي
في  31ديسمبر من كل سنة ميالدية.
 5-3استخدام األحكام والتقديرات
في سياق األعمال العادية ،يتطلب إعداد القوائم املالية من اإلدارة استخدام األحكام والتقديرات والفتراضات التي تؤثر في تطبيق السياسات وعلى
املبالغ املبينة للموجودات ،واملطلوبات ،واإليرادات ،واملصروفات .قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
ويتم مراجعة التقديرات والفتراضات األساسية على أساس مستمر .ويتم مراجعة التقديرات املحاسبية في السنة التي يتم فيها مراجعة التقديرات وفي
السنوات التالية لها .إن النطاقات الرئيسية التي تكون فيها التقديرات واألحكام مهمة بالنسبة للقوائم املالية للصندوق أو عندما يطبق الحكم في تطبيق
السياسات املحاسبية كما يلي:

تصنيف االستثمارات
يحدد الصندوق عند اإلثبات األولي التصنيف ذي الصلة باملوجودات واملطلوبات املالية ً
بناء على نموذج األعمال إلدارة املوجودات املالية وشروط
التدفقات النقدية التعاقدية.
وقد صنف الصندوق استثماراته في األوراق املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .ويتم إثبات األرباح و الخسائر الناتجة عن التغيرات
الالحقة في القيمة العادلة من بيع املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في الربح أو الخسارة.
وقد صنف الصندوق استثماراته في محفظة حقوق امللكية التقديرية و الستثمارات في الصناديق العامة و الستثمارات في الصناديق الخاصة بالقيمة
العادلة من خالل الربح أو الخسائر ،و صنف الصندوق استثماراته في ودائع املرابحة والصكوك بالتكلفة املطفأة ً
بناء على نموذج األعمال إلدارة هذه
الستثمارات.

هبوط قيمة املوجودات املالية
يطبق الصندوق ويحدد نموذج الخسارة الئتمانية املتوقعة لقياس وإثبات خسارة هبوط القيمة على املوجودات املالية والتعرض ملخاطر الئتمان التي
تعد أدوات دين ويتم قياسها بالتكلفة املطفأة ،مثل ودائع الصكوك واملرابحة وأرصدة البنوك .تتمثل الخسارة الئتمانية املتوقعة في التقدير املرجح
لخسائر الئتمان (أي القيمة الحالية لجميع حالت العجز النقدي) على مدى العمر املتوقع للموجودات املالية .لتحديد خسارة الئتمان املتوقعة ،يقوم
الصندوق بتقييم من بين عوامل أخرى ،مخاطر الئتمان والتقصير ووقت التحصيل منذ اإلثبات األولي .يتطلب ذلك إثبات مخصص خسائر الئتمان
ً
املتوقعة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخر حتى بالنسبة للذمم املدينة التي نشأت أو تم الحصول عليها حديثا.

تقييم املصادرالرئيسية لعدم التأكد من التقدير بسبب كوفيد19-
يراجع الصندوق املصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقدير فيما يتعلق بإثبات اإليرادات وتصنيف الستثمارات نتيجة وباء "كوفيد .19وتعتقد اإلدارة
أن جميع مصادر عدم التأكد من التقدير ل تزال كما هي ،وبالتالي لم تنتج عن أي تغيير في هذه القوائم املالية .وسيواصل الصندوق رصد الحالة،
وستنعكس أي تغييرات مطلوبة في فترات التقرير املستقبلية.
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صندوق اإلنماء عناية الوقفي
( ُمدار بواسطة شركة اإلنماء لالستثمار)
إيضاحات حول القوائم املالية
للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2021م
(جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 .4املعاييرالجديدة والتفسيرات و التعديالت على املعاييرالحالية

املعاييروالتفسيرات والتعديالت الجديدة السارية في السنة الحالية
تصحيح معيارسعرالفائدة  -املرحلة  :2تعديالت على املعيارالدولي للتقريراملالي  ،9واملعيارالدولي للمحاسبة  ،39واملعيارالدولي للتقريراملالي ،7
واملعيارالدولي للتقريراملالي  4واملعيارالدولي للتقريراملالي 16
خال من املخاطر.
توفر التعديالت إعفاءات مؤقتة تتناول آثار التقارير املالية عند استبدال سعر الفائدة املعروض بين البنوك بسعر فائدة بديل شبه ٍ
تشمل التعديالت الوسائل العملية التالية:
• وسيلة عملية تتطلب تغييرات تعاقدية ،أو تغييرات في التدفقات النقدية التي يتطلبها اإلصالح مباشرةُ ،لتعامل كتغييرات في سعر الفائدة املتغير،
بما يعادل الحركة في سعر الفائدة في السوق.
• تغييرات التصاريح التي يتطلبها إصالح سعر الفائدة املعروض بين البنوك؛ للتحوط من التخصيصات ووثائق التحوط دون وقف عالقة التحوط.
خال من
• توفير إعفاء مؤقت للمنشآت من الضطرار إلى تلبية املتطلبات القابلة للتحديد بشكل منفصل عند تخصيص سعر فائدة بديل شبه ٍ
املخاطر كتحوط ملكون املخاطر.
لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على القوائم املالية للصندوق .ويعتزم الصندوق استخدام الوسائل العملية في الفترات املستقبلية إذا أصبحت قابلة
للتطبيق.

 4.2املعاييروالتفسيرات والتعديالت الجديدة غيرالسارية حتى اآلن:
هناك عدد من املعايير والتعديالت والتفسيرات الصادرة عن مجلس املعايير الدولية للمحاسبة والسارية للفترات املحاسبية املستقبلية والتي تقرر
الشركة عدم تطبيقها في وقت مبكر .وأهمها مايلي:
املعيار
املعيار الدولي للمحاسبة 37

املعيار الدولي للمحاسبة  ،1املعيار الدولي
للتقرير املالي ،9املعيار الدولي للمحاسبة ،16
املعيار الدولي للمحاسبة 41
املعيار الدولي للمحاسبة 1
املعيار الدولي للتقرير املالي 9
املعيار الدولي للمحاسبة  ،1بيان سريان
املعيار الدولي للتقرير املالي .2
املعيار الدولي للمحاسبة 8

العنوان
املخصصات واملطلوبات الطارئة واملوجودات املحتملة -التعديالت
املتعلقة بالتكاليف التي يجب تضمينها عند تقييم ما إذا كان العقد غير
مجدي
التحسينات السنوية على املعايير الدولية للتقرير املالي 2018م2020-م

تاريخ السريان
 1يناير 2022م
 1يناير 2022م

التحسينات السنوية للمعيار الدولي للتقرير املالي 2018م2020-م

 1يناير 2022م

عرض القوائم املالية  -التعديالت املتعلقة بتصنيف املطلوبات
التعديالت املتعلقة بالتفاعل عللى املعيار الدولي للتقرير املالي  4واملعيار
الدولي للتقرير املالي 9

 1يناير 2023م

اإلفصاح عن السياسات املحاسبية
تعريف التقديرات املحاسبية

 1يناير 2023م
 1يناير 2023م
 1يناير 2023م

 3.3أخرى
ل يتوقع الصندوق أن يكون ألي معايير أخرى صادرة عن مجلس معايير املحاسبة الدولية ،ولكنها غير سارية املفعول بعد ،تأثير جوهري على الصندوق.
لم يقم الصندوق بعد بتقييم تأثير التعديالت املذكورة أعاله على قوائمه املالية.
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صندوق اإلنماء عناية الوقفي
( ُمدار بواسطة شركة اإلنماء لالستثمار)
إيضاحات حول القوائم املالية
للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2021م
(جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 .5السياسات املحاسبية املهمة
النقد وما يعادله
يتكون النقد وما يعادله من حساب الستثمار و النقد في محفظة حقوق امللكية التقديرية التي يديرها مدير الصندوق و ودائع مرابحة إن وجد،
باستحقاق أصلي ملدة ثالثة أشهر أو أقل.
األدوات املالية
اإلثبات األولي والقياس
يتم إثبات /إلغاء إثبات كافة عمليات الشراء والبيع العادية للموجودات املالية في تاريخ التداول (أي التاريخ الذي يلتزم فيه الصندوق بشراء املوجودات
أو بيعها) .إن شراء أو بيع املوجودات املالية بالطريقة العادية التي تتطلب تسوية املوجودات ضمن اإلطار الزمني املحدد عامة تكون بموجب لئحة أو
اتفاقية في السوق.
ً
جميع املوجودات واملطلوبات املالية األخرى (بما في ذلك املوجودات واملطلوبات املصــنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخســارة يتم إثباتها أوليا في
ً
تاريخ التداول والذي يصبح فيه الصندوق طرفا في األحكام التعاقدية لألداة.
ً
يتم قياس املوجودات واملطلوبات املالية أوليا بالقيمة العادلة .يتم احتساب تكاليف املعاملة املنسوبة مباشرة إلى الستحواذ على املوجودات املالية أو
املطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مباشرة في الربح أو الخسارة .بالنسبة لجميع املوجودات واملطلوبات املالية األخرى ،وتتم
إضافة تكاليف املعامالت أو خصمها من القيمة العادلة للموجودات املالية أو املطلوبات املالية ،حسب القتضاء ،عند اإلثبات األولي.
إلغاء إثبات املوجودات املالية
يتم إلغاء إثبات املوجودات املالية عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من املوجودات املالية ،أو عند تحويل املوجودات املالية وكافة
املخاطر العوائد.
التصنيف والقياس األولي للموجودات املالية
يتم تصنيف املوجودات املالية ،إلى الفئات املحددة التالية:
• املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة؛
• املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر؛ أو
• املوجودات املالية بالتكلفة املطفأة.
أدوات الدين
أدوات الدين هي تلك األدوات التي تستوف تعريف املطلوبات املالية من وجهة نظر املصدر ،مثل القروض ،والصكوك الحكومية والخاصة  ،و ودائع
املرابحة.
ويعتمد التصنيف والقياس الالحق ألدوات الدين على:
أ) نموذج أعمال الصندوق إلدارة املوجودات املالية؛ و
ب) خصائص التدفق النقدي للموجودات.
•

التكلفة املطفأة

يتم قياس املوجودات املحتفظ بها؛ لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ،حيث تمثل هذه التدفقات النقدية فقط مدفوعات رأس املال واألرباح،
والتي لم يتم تحديدها من خالل األرباح والخسائر بالتكلفة املطفأة .يتم تعديل القيمة الدفترية لهذه املوجودات من قبل أي مخصصات خسائر ائتمان
متوقعة مثبته في قائمة الربح أو الخسارة .يتم إدراج إيرادات األرباح من هذه املوجودات املالية في "دخل التمويل الخاص" باستخدام طريقة معدل
الفائدة الفعلي.
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صندوق اإلنماء عناية الوقفي
( ُمدار بواسطة شركة اإلنماء لالستثمار)
إيضاحات حول القوائم املالية
للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2021م
(جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
•

القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

املوجودات املالية املحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ولبيع املوجودات ،حيث تمثل التدفقات النقدية للموجودات مدفوعات رأس
املال والربح فقط والتي ل يتم تحديدها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة لكن يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر.
يتم أخذ الحركات في القيمة الدفترية من خالل الدخل الشامل اآلخر ،باستثناء إثبات أرباح أو خسائر الهبوط .يتم إثبات إيرادات العمولت ومكاسب
وخسائر تحويل العمالت األجنبية من التكلفة املطفأة لألداة في قائمة األرباح والخسائر .عندما يتم استبعاد املوجودات املالية ،يتم إعادة تصنيف
ً
املكاسب أو الخسائر املتراكمة املثبته مسبقا في الدخل الشامل اآلخر من حقوق امللكية إلى قائمة الربح أوالخسارة .يتم إدراج الربح من هذه املوجودات
املالية في "دخل التمويل الخاص" باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
•

القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

يتم تصنيف املوجودات املالية التي ل تستوفي معايير التكلفة املطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كموجودات مالية بالقيمة
العادلة من خالل الربح أو الخسارة .يتم عرض الربح أو الخسارة من استثمار الدين الذي يتم قياسه ً
لحقا بالقيمة العادلة
أدوات حقوق امللكية
أدوات حقوق امللكية هي أدوات تلبي تعريف حقوق امللكية من منظور املصدر .أي األدوات التي ل تحتوي على التزام تعاقدي بالدفع وتثبت وجود فائدة
متبقية في صافي موجودات املصدر .تتضمن أمثلة أدوات حقوق امللكية األسهم العادية األساسية.
بعد ذلك ،يقوم الصندوق بقياس جميع الستثمارات في األسهم بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،باستثناء الحالت التي تكون فيها إدارة
الصندوق قد اختارت ،عند اإلثبات األولي ،تعيين استثمار في األسهم بالقيمة العادلة بشكل ل رجعة فيه من خالل الدخل الشامل اآلخر .تتمثل سياسة
الصندوق في تعيين الستثمارات في األسهم على أنها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عندما يتم الحتفاظ بتلك الستثمارات ألغراض
أخرى غير توليد عوائد الستثمار .عند استخدام هذه الخيار ،يتم إدراج مكاسب وخسائر القيمة العادلة في خالل الدخل الشامل اآلخر ول يتم إعادة
تصنيفها ً
لحقا إلى قائمة الربح أو الخسارة ،بما في ذلك عند الستبعاد .ل يتم اإلبالغ عن خسائر هبوط القيمة (وعكس خسائر هبوط القيمة) بشكل
منفصل عن التغيرات األخرى في القيمة العادلة .توزيعات األرباح ،عندما تمثل ً
عائدا على هذه الستثمارات ،يستمر إثباتها في قائمة الدخل على أنها
"دخل توزيعات األرباح" عندما يتم إثبات حق الصندوق في تلقي املدفوعات.
هبوط قيمة املوجودات املالية
يأخذ الصندوق في العتبار إجمالية واسعة من املعلومات عند تقييم مخاطر الئتمان وقياس خسائر الئتمان املتوقعة ،بما في ذلك األحداث املاضية،
والظروف الحالية ،والتنبؤات املعقولة والداعمة التي تؤثر على التحصيل املتوقع للتدفقات النقدية املستقبلية لألداة.
عند تطبيق نهج املعلومات املستقبلية يتم التمييز بين:
• األدوات املالية التي لم تتدهور بشكل ملحوظ في جودتها الئتمانية منذ اإلثبات األولي أو التي تتمتع بخاطر ائتمانية منخفضة (املرحلة األولى) و
• األدوات املالية التي تدهورت بشكل ملحوظ في جودتها الئتمانية منذ اإلثبات األولي والتي لم تكن مخاطرها الئتمانية منخفضة (املرحلة الثانية).
• تغطي "املرحلة الثالثة" املوجودات املالية التي لديها دليل موضوعي على الهبوط في القيمة بتاريخ التقرير .ومع ذلك ل يقع أي من موجودات الصندوق
في هذه الفئة.
ً
يتم إثبات " 12شهرا من الخسائر الئتمانية املتوقعة" للفئة األولى بينما يتم إثبات "خسائر ائتمانية متوقعة مدى الحياة" للفئة الثانية والثالثة.
يتم قياس الخسائر الئتمانية املتوقعة من خالل تقدير الحتمال املرجح للخسائر الئتمانية على مدى العمر املتوقع لألداة املالية.
تصنيف وقياس املطلوبات املالية
يتم إثبات املطلوبات على أساس الستحقاق للمبالغ الواجب دفعها في املستقبل مقابل خدمات مستلمة ،سواء تم إصدار فاتورة من ِقبل املورد أم ل.
ً
يتم إثبات املطلوبات املالية أوليا بالقيمة العادلة ،وعند القتضاء ،يتم تعديلها لتغطية تكاليف املعاملة ما لم يقم الصندوق بتحديد مطلوب مالي
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
بعد ذلك ،يتم قياس املطلوبات املالية بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
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صندوق اإلنماء عناية الوقفي
( ُمدار بواسطة شركة اإلنماء لالستثمار)
إيضاحات حول القوائم املالية
للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2021م
(جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
قياس القيمة العادلة
القيمة العادلة هي القيمة التي يتم استالمها عند بيع أصل أو سداد التزام بموجب معاملة نظامية بين متعاملين في السوق بتاريخ القياس في رأس املال
وفي حالة عدم وجوده يتم أخذ األكثر فائدة الذي يمتلكه الصندوق في ذلك التاريخ .القيمة العادلة للمطلوبات هي التي تعكس مخاطر عدم األداء.
عند توفره ،يقيس الصندوق القيمة العادلة لألداة باستخدام السعر املعلن في السوق النشط لتلك األداة .يعتبر السوق نشط في حالة حدوث معامالت
للموجودات واملطلوبات بحجم كاف لتوفير معلومات عن السعر بشكل مستمر .ويقيس الصندوق األدوات املدرجة في السوق النشط بسعر السوق،
ألن السعر يوفر طريقة معقولة لسعر الخروج.
مقاصة األدوات املالية
تتم مقاصة املوجودات واملطلوبات املالية ويدرج الصافي في قائمة املركز املالي ،وعند وجود حق نظامي ملزم لتسوية املبالغ املثبتة ،يكون هناك نية
لتسوية املوجودات مع املطلوبات على أساس الصافي من أجل بيع املوجودات وتسديد املطلوبات في آن واحد.
الحقوق العائدة إلى مالكي الوحدات
تتألف صافي املوجودات التي تعزى إلى أصحاب الوحدات من وحدات قابلة لالسترداد صادرة عن مدير الصندوق ،وربح متراكم ناتج عن الصندوق.
ويصنف الصندوق وحداته القابلة لالسترداد كأداة حقوق ملكية كما يلي:
(أ) وحدات
يتم تسجيل الوحدات املكتتب بها بالقيمة السمية لكل وحدة يتم استالم طلبات لالكتتاب بها.
يصنف الصندوق وحداته كأداة حقوق ملكية إذا كانت الوحدات تشتمل على جميع امليزات التالية:
• ﯾسمح للمالك حصة تناسبﯾة من صافي موجودات الصندوق في حالة تصفﯾة الصندوق.
• األداة في فئة األدوات التي تخضع لجميع فئات األدوات األخرى.
• جميع األدوات املالية في صنف األدوات التي تخضع لجميع فئات األدوات األخرى لها سمات متطابقة.
• ل تتضمن األداة أي التزام تعاقدي بتسليم نقد أو أي موجودات مالية آخر غير حقوق املالك في األسهم التناسبية لصافي موجودات الصندوق.
• يستند إجمالي التدفقات النقدية املتوقعة املنسوبة إلى األدوات على مدى عمر األداة إلى حد كبير على األرباح أو الخسائر والتغير في صافي املوجودات
املعترف بها أو التغير في القيمة العادلة لصافي املوجودات لصندوق املثبتة والغير مثبتة .على مدى عمر األداة.
وتطابق الوحدات املشاركة في الصندوق القابلة لالسترداد تعريف األدوات القابلة للتسوية املصنفة كأدوات حقوق ملكية بموجب معيار املحاسبة
ً
الدولي رقم  32فقرة  16أ،ب  ،وتبعا لذلك  ،تصنف كأدوات حقوق ملكية.
يقيم الصندوق باستمرار تصنيف الوحدات .وإذا توقفت الوحدات عن امتالك أي من امليزات أو استيفاء جميع الشروط املنصوص عليها في الفقرتين
 16أ و  16ب من املعيار الدولي للمحاسبة رقم  ، 32يعيد الصندوق تصنيفها كمطلوبات مالية وقياسها بالقيمة العادلة في تاريخ إعادة التصنيف ،مع
أي اختالفات من القيمة الدفترية السابقة املثبتة في صافي املوجودات املنسوبة إلى مالكي الوحدات .وفي حالة امتالك الوحدات بعد ذلك ،فإن جميع
امليزات واستيفاء الشروط املنصوص عليها في الفقرتين  16ج و  16د من معيار املحاسبة الدولي رقم  ،32سيعيد الصندوق تصنيفها كأدوات حقوق
ملكية وقياسها بالقيمة الدفترية للمطلوبات في تاريخ إعادة التصنيف .يتم احتساب الكتتاب واسترداد الوحدات القابلة لالسترداد كمعامالت حقوق
ملكية طاملا تم تصنيف الوحدات كحقوق ملكية.
(ب)التداول بالوحدات
وحدات الصندوق متاحة للشراء فقط في اململكة العربية السعودية في فروع مصرف اإلنماء ،من قبل أشخاص طبيعيين أو اعتباريين .يتم تحديد صافي
ً
قيمة موجودات الصندوق في "يوم التقييم" بقسمة صافي قيمة املوجودات (القيمة العادلة إلجمالي املوجودات ناقصا املطلوبات) على إجمالي الوحدات
القائمة في يوم التقييم ذي الصلة.
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صندوق اإلنماء عناية الوقفي
( ُمدار بواسطة شركة اإلنماء لالستثمار)
إيضاحات حول القوائم املالية
للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2021م
(جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
صافي قيمة املوجودات  /العائدة للوحدة
يتم احتساب صافي قيمة املوجودات لكل وحدة تم اإلفصاح عنها في قائمة املركز املالي بقسمة صافي موجودات الصندوق على عدد الوحدات الصادرة
في تاريخ التقرير .يتم تحديد صافي قيمة موجودات الصندوق في يوم التقييم عن طريق قسمة صافي قيمة املوجودات (القيمة العادلة إلجمالي
ً
مطروحا منها املطلوبات) على إجمالي عدد الوحدات القائمة في يوم التقييم ذي الصلة.
املوجودات
الزكاة وضريبة الدخل
لم يتم النص على الزكاة وضريبة الدخل في القوائم املالية املرفقة ألن مالكي الوحدات ل يأخذون في العتبار مساهماتهم في الصندوق كأصل خاضع
للزكاة وضريبة الدخل.
توزيع األرباح
يقوم الصندوق بتوزيع أرباح ل تقل عن  ٪50من عائد الوقف بشكل دوري على املستفيد .يحدد مجلس إدارة الصندوق نسبة توزيع األرباح على النحو
املبين في شروط وأحكام الصندوق.
إثبات اإليرادات
يتم إثبات اإليرادات التي قد تتدفق املنافع القتصادية إلى الصندوق ويمكن قياس املبلغ بشكل موثوق ،بغض النظر عن وقت الدفع .يتم قياس
اإليرادات بالقيمة العادلة لالعتبار الذي تم تلقيه أو الحصول عليه ،باستثناء الخصومات والضرائب.
تم إثبات املكاسب والخسائر املحققة عن الستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة التي تم بيعها على أساس املتوسط املرجح للتكلفة.
يتم إثبات دخل توزيعات األرباح في قائمة الربح أو الخسارة عند اإلعالن عنها (أي عندما يكون حق الصندوق في استالم توزيع األرباح املحقق).
يتم احتساب دخل التمويل على املوجودات املالية بالتكلفة املطفأة ،مثل ودائع الصكوك واملرابحة ،باستخدام أساس العائد الفعلي ويتم إثباته في قائمة
الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر .يتم احتساب دخل العمولت من خالل تطبيق معدل العمولة الفعلي على إجمالي القيمة الدفترية للموجودات
املالي باستثناء املوجودات املالية التي أصبحت ً
لحقا ذات قيمة ائتمانية منخفضة .بالنسبة للموجودات املالية منخفضة القيمة الئتمانية  ،يتم تطبيق
معدل الفائدة الفعلي على صافي القيمة الدفترية للموجودات املالية ،أي بعد خصم مخصص الخسارة.
أتعاب اإلدارة والحفظ واملصروفات األخرى
تشمل مصروفات الصندوق أتعاب اإلدارة ،وأتعاب الحفظ وجميع املصروفات األخرى .ويتم إثبات هذه املصروفات على أساس الستحقاق .وتستند
ً
أتعاب اإلدارة والحفظ على أسعار محددة مسبقا في شروط وأحكام الصندوق .السياسات التفصيلية هي كما يلي:
أتعاب اإلدارة
يقوم مدير الصندوق بتحميل الصندوق في كل يوم تقييم بأتعاب إدارة بمقدار  %0.75من صافي قيمة املوجودات .يتم احتساب الرسوم املستحقة في
كل يوم تقييم.
أتعاب الحفظ
يحمل الصندوق مصروفات أتعاب الحفظ بنسبة  ٪0.1من صافي قيمة املوجودات .يتم احتساب الرسوم املستحقة في كل يوم تقييم.
املصروفات األخرى
ً
يسترد مدير الصندوق من الصندوق أي مصروفات أخرى يتم تكبدها وفقا لشروط الصندوق وأحكامه.
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صندوق اإلنماء عناية الوقفي
( ُمدار بواسطة شركة اإلنماء لالستثمار)
إيضاحات حول القوائم املالية
للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2021م
(جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 .6النقد وما يعادله

النقد لدى حساب استثمار
النقد في محفظة األسهم التقديرية

 31ديسمبر
2021م

 31ديسمبر
2020م

362,488
301,010
663,498

1,637,040
65,062
1,702,102

يتم الحتفاظ بالحساب الجاري لدى بنك محلي وحساب استثمار لدى الوسيط .يحتفظ بالنقد وما يعادله باسم أمين الصندوق نيابة عن الصندوق
دون أي قيود.
 .7استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

الصناديق العامة (ايضاح )1-7
املحافظ الستثمارية التقديرية (ايضاح )2-7
الصناديق الخاصة ( ايضاح )3-7

 31ديسمبر
2021م

 31ديسمبر
2020م

4,919,873
5,933,243
2,555,980
13,409,096

5,591,619
2,497,807
1,050,000
9,139,426

 1-7الصناديق العامة والشركات املدرجة

صندوق رياض ريت
صندوق اإلنماء بالريال السعودي
صندوق يقين للمرابحة بالريال السعودي
صندوق دراية ريت
العربية
املنجم
النايفات
صندوق إتقان للمرابحات والصكوك

 31ديسمبر
2021م

 31ديسمبر
2020م

1,370,628
1,104,126
1,035,980
859,269
295,099
243,323
11,448
4,919,873

1,182,775
1,258,918
757,781
2,392,145
5,591,619

يتم تقييم الستثمار ات في هذه الصناديق بآخر قيمة لقيمة صافي املوجودات املتاحة .إن التوزيع الجغرافي لالستثمارات في داخل اململكة العربية
السعودية.
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صندوق اإلنماء عناية الوقفي
( ُمدار بواسطة شركة اإلنماء لالستثمار)
إيضاحات حول القوائم املالية
للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2021م
(جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة (تتمة)
 2-7محفظة استثمارية تقديرية
يمثل هذا املبلغ املستثمر في محفظة اسهم تقديرية من األسهم املدرجة في تداول .يدار من قبل مدير الصندوق.
 3-7صناديق خاصة
ً
يمثل هذا الستثمار في صندوق السدرة للدخل ،وهو صندوق ملكية خاصا في اململكة العربية السعودية مرخص من قبل هيئة السوق املالية .يركز هذا
الصندوق على الستثمار في معامالت سلسلة توريد البنية التحتية في إندونيسيا .تتم معامالت الصندوق بالدولر األمريكي ،وقد أصدر الصندوق قوائمة
املالية املراجعة للسنة املنتهية في  30أغسطس 2021م.
 4-7صافي الربح في االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

مكاسب محققة ،صافي
مكاسب غير محققة ،صافي

 31ديسمبر
2021م

للفترة من  1أكتوبر
2019م إلى 31
ديسمبر 2020م

697,148
1,130,299
1,827,447

152,869
883,695
1,036,564

 .8االستثمارات بالتكلفة املطفأة

ودائع مرابحة
الصكوك
دخل مستحق على ودائع املرابحة و الصكوك

 31ديسمبر
2021م

 31ديسمبر
2020م

2,000,000
3,114,000
188,404
5,302,404

3,000,000
2,254,092
40,268
5,294,360

ودائع املرابحة مودعة بمبلغ  2مليون ريال سعودي لدى شركة الخبير املالية العاملة في دول الخليج ولها تاريخ استحقاق أصلي ملدة ستة أشهر يحمل
معدل ربح ً ٪ 5.25
سنويا.
الصكوك املذكورة صادرة عن حكومة اململكة العربية السعودية بقيمة  1.25مليون ريال سعودي وشركة روابي القابضة بمبلغ  1مليون ريال سعودي
وبنك األنماء بمبلغ  1مليون ريال سعودي .الصكوك الصادرة عن حكومة اململكة العربية السعودية لها تاريخ استحقاق أصلي يبلغ ً 30
عاما (أبريل
2049م) ،وتحمل نسبة كوبون ثابتة قدرها  ،٪4.64وهذه الصكوك مدرجة في السوق املالية السعودية .الصكوك الصادرة عن روابي القابضة لها تاريخ
استحقاق أصلي مدته سنتان (يوليو 2022م) وتحمل نسبة كوبون ثابتة قدرها  .٪5.10لصكوك الصادرة عن مصرف اإلنماء ذات تاريخ استحقاق أصلي
مدته  5سنوات (يوليو 2026م) وتحمل سعر كوبون ً
ثابتا بنسبة .٪4
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صندوق اإلنماء عناية الوقفي
( ُمدار بواسطة شركة اإلنماء لالستثمار)
إيضاحات حول القوائم املالية
للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2021م
(جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 .9مصروفات مستحقة و مطلوبات أخرى

أتعاب إدارية مستحقة (ايضاح )10
أتعاب حفظ مستحقة
أتعاب مجلس إدارة الصندوق املستحقة (إيضاح )10
مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

 31ديسمبر
2021م

 31ديسمبر
2020م

36,403
9,289
60,110
59,507
165,309

131,275
7,767
29,973
72,974
241,989

 .10املعامالت واألرصدة مع أطراف ذات عالقة
في سياق أنشطته العادية ،يتعامل الصندوق مع األطراف ذات العالقة .املعامالت مع األطراف ذات العالقة متوافقة مع شروط الصندوق وأحكامه .تتم
املوافقة على جميع املعامالت مع األطراف ذات العالقة بواسطة مجلس الصندوق ،وتشمل األطراف ذات العالقة مجلس الصندوق ،ومدير الصندوق،
ومصرف اإلنماء (الشركة األم ملدير الصندوق) ،والشركات ذات العالقة باملصرف ومدير الصندوق.
تضمن حساب مالكي الوحدات الوحدات اململوكة من قبل األطراف ذات العالقة كما يلي:
 31ديسمبر
2021م
شركة اإلنماء لإلستثمار

 31ديسمبر
2020م
عدد الوحدات

100,000

100,000

املعامالت:
ملخص املعامالت املهمة مع األطراف ذات العالقة في سياق العادي لألعمال الصندوق املوضحة في القوائم املالية كما يلي:

طبيعة املعامالت

أطرف ذات عالقة

طبيعة العالقة

شركة اإلنماء لإلستثمار
مجلس ادارة الصندوق

أتعاب اإلدارة
مدير الصندوق
مصروفات وساطة
أعضاء مجلس ادارة لصندوق أتعاب مجلس إدارة الصندوق

 31ديسمبر
2021م

للفترة من  1أكتوبر
2019م إلى 31
ديسمبر 2020م

)(150,286
)(1,445
)(30,137

)(131,275
)(1,642
)(29,973

األرصدة:
األرصدة مع األطراف ذات العالقة في قائمة املركز املالي كما يلي:
أطراف ذات عالقة
شركة اإلنماء لإلستثمار
مجلس ادارة الصندوق

طبيعة العالقة

طبيعة الحساب

النقد وما يعادله
مدير الصندوق
أتعاب إدارية مستحقة
أتعاب مجلس ادارة الصندوق
أعضاء مجلس ادارة لصندوق املستحقة
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 31ديسمبر
2021م

 31ديسمبر
2020م

663,498
)(36,403

1,702,102
)(131,275

)(60,110

)(29,973

صندوق اإلنماء عناية الوقفي
( ُمدار بواسطة شركة اإلنماء لالستثمار)
إيضاحات حول القوائم املالية
للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2021م
(جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 .11االرتباطات و االلتزامات املحتملة
لم تكن هناك أي ارتباطات أو التزامات محتملة كما في  31ديسمبر 2021م و  31ديسمبر 2020م.
 .12تقاريرالقطاعات
يحمل الصندوق محفظة من أدوات حقوق امللكية للشركات املدرجة في السوق املالية السعودية .يقوم مدير الصندوق بتقييم األداء بشكل دوري
ويخصص املوارد لألعمال كوحدة واحدة ،وبالتالي ،لم يتم تحديد قطاعات تشغيل منفصلة ألغراض إعداد التقارير املالية .وبالتالي ،لم يتم اإلفصاح
عن تقارير القطاعات كما هو مطلوب في املعيار الدولي للتقرير املالي " 8قطاعات التشغيل".
 .13تسوية قيمة الوحدة
بموجب التعميم رقم  17/1872/6/1بتاريخ  13ربيع الثاني  1439هـ (املوافق  31ديسمبر  ،)2017قرر مجلس إدارة هيئة السوق املالية في  10ربيع
الثاني  1439هـ (املوافق  28ديسمبر  )2017تقييد تسجيل خسائر الئتمان املتوقعة املحتسبة ً
وفقا للمعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  9فقط
لغرض القوائم املالية لصندوق الستثمار.
تم اعتبار جميع املوجودات املالية املحتفظ بها بالتكلفة املطفأة لخسائر الئتمان املتوقعة كما في  31ديسمبر 2021م .ومع ذلك ،كان تأثير الخسائر
الئتمانية املتوقعة على هذه املوجودات غير مهمً .
وفقا لذلك ،ل تحتوي هذه القوائم املالية على أي تعديل في خسائر الئتمان املتوقعة ،وبالتالي ،ل يلزم
تسوية سعر الوحدة املحسوب ً
وفقا إلطار إعداد التقارير املالية املعمول به مع سعر الوحدة املحسوب لغرض معامالت الوحدة الغير مطلوبة.
 .14القيمة العادلة لألدوات املالية
تشتمل األدوات املالية على املوجودات املالية واملطلوبات املالية .تتكون املوجودات واملطلوبات املالية للصندوق من األرصدة البنكية ،واملوجودات املالية
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،و استثمار بالتكلفة املطفأة ،و املستحقات واملطلوبات أخرى.
القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها تبادل املوجودات أو سداد املطلوبات بين أطراف ذوي علم وراغبين في ذلك في معاملة على أسس تجارية
بحتة.
يتم تصنيف املوجودات واملطلوبات املقاسة بالقيمة العادلة في قائمة املركز املالي في ثالثة مستويات من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة .يتم تحديد
هذه التصنيفات بناء على أدنى مستوى من املدخالت املهمة املستخدمة في قياس القيمة العادلة ،على النحو التالي:
• املستوى األول  -األسعار املتداولة في األسواق األنشطة (غير املعدلة) للموجودات أو املطلوبات املماثلة.
• املستوى الثاني  -مدخالت غير األسعار املدرجة ضمن املستوى األول والتي يمكن مالحظتها للموجودات أو املطلوبات ،إما مباشر (كاألسعار) أو
بطريقة غير مباشرة (كاملشتقة من األسعار)؛ و
• املستوى الثالث  -مدخالت املوجودات أو املطلوبات التي ل تستند إلى بيانات السوق القابلة للمالحظة (غير قابلة للمالحظة).
تشتمل الستثمارات التي تستند قيمتها علﯽ أسعار السوق المدرجة في األسواق النشطة ،وبالتالي ﯾتم تصنيفها ضمن المستوى األول ،علﯽ أدوات حقوق
امللكية المدرجة النشطة .ول يقوم الصندوق بتعديل السعر املعروض لهذه األدوات.
لم تكن هناك تحويالت بين املستويات خالل العام.
يبين الجدول التالي ،التسلسل الهرمي للقيمة العادلة  ،موجودات الصندوق ومطلوباته (حسب الفئة) املقاسة بالقيمة العادلة  31ديسمبر 2021م.
املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
املستوى األول

املستوى الثاني

املستوى الثالث

 31ديسمبر2021م

5,933,243

4,919,873

2,555,980

 31ديسمبر 2020م

2,497,807

5,591,619

1,050,000

يتم تداول الصكوك املصنفة بالتكلفة املطفأة بقيمة دفترية من املوجودات  2,114,000ريال سعودي ( 31ديسمبر 2020م ،)1,254,092 :يتم تداولها
في سوق نشط وبقيمة عادلة تبلغ  2,364,389ريال سعودي في  30يونيو 2021م ( 31ديسمبر 2020م.)1,260,706 :
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صندوق اإلنماء عناية الوقفي
( ُمدار بواسطة شركة اإلنماء لالستثمار)
إيضاحات حول القوائم املالية
للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2021م
(جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
القيمة العادلة لألدوات املالية (تتمة)
بالنسبة للموجودات واملطلوبات األخرى املدرجة بالتكلفة املطفأة  ،فإن قيمتها الدفترية تقارب قيمتها العادلة.
 31ديسمبر
2021م

 31ديسمبر
2020م

املوجودات املالية بالتكلفة املطفأة
نقد وما يعادله
الستثمار بالتكلفة املطفأة
املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
الستثمار في الصناديق العامة
الستثمار في إدارة املحافظ الستثمارية الخاصة
الستثمار في الصناديق الخاصة

663,498
5,302,404

1,702,102
5,294,360

4,919,873
5,933,243
2,555,979

5,591,619
2,497,807
1,050,000

املطلوبات املالية بالتكلفة املطفأة
مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

165,309

241,989

 .15إدارة املخاطراملالية
تتمثل أهداف الستثمار الرئيسية للصندوق في توفير إيرادات للمستثمرين وفي نمو رأس املال على املدى املتوسط والطويل من خالل التداول في األسهم
واألدوات أخرى.
يتعرض نشاط الصندوق ملجموعة متنوعة من املخاطر مالية ،مخاطر الئتمان ،ومخاطر السيولة .مخاطر السوق.
ً
يعتبر مدير الصندوق مسؤول عن تحديد ومراقبة املخاطر ،ويقوم مجلس إدارة الصندوق باإلشراف على مدير الصندوق وهو املسؤول النهائي لكل
عمليات إدارة الصندوق.
تتم متابعة املخاطر بشكل رئيس ي على أساس الحدود املوضوعة من قبل مجلس إدارة الصندوق .ولدى الصندوق وثيقة للشروط واألحكام الخاصة به
التي تحدد استراتيجيات أعماله العامة ،وتحمله للمخاطر واستراتيجية إدارة املخاطر العامة وهو ملزم باتخاذ إجراءات إلعادة توازن املحفظة بما
يتماش ى مع إرشادات الستثمار.
يستخدم الصندوق طرق مختلفة لقياس وإدارة مختلف أنواع املخاطر التي يتعرض لها .يتم شرح هذه الطرق أدناه.
مخاطراالئتمان
تتمثل مخاطر الئتمان في احتمال فشل أحد أطراف األداة املالية في الوفاء بالتزاماته ويتسبب في تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية.
يتعرض الصندوق ملخاطر الئتمان على النقد و ما يعادله و الستثمار في التكلفة املطفأة .يسعى مدير الصندوق إلى الحد من مخاطر الئتمان من خالل
مراقبة التعرض للمخاطر الئتمانية .ل يوجد لدى الصندوق آلية رسمية للتصنيف .تتم إدارة مخاطر الئتمان والتحكم فيها من خالل مراقبة
التعرضات الئتمانية والحد من املعامالت مع أطراف محددة والستمرار في تقييم الجدارة الئتمانية لألطراف األخرى .تتم إدارة مخاطر الئتمان بشكل
عام على أساس التصنيف الئتماني الخارجي للطرف األخر.
يوضح الجدول أدناه الحد األقص ى للتعرض ملخاطر الئتمان ملكونات قائمة املركز املالي.

نقد وما يعادله
استثمارات بالتكلفة املطفأة
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 31ديسمبر
2020م

 31ديسمبر
2020م

663,498
5,302,404
5,965,902

1,702,102
5,294,360
6,996,462

صندوق اإلنماء عناية الوقفي
( ُمدار بواسطة شركة اإلنماء لالستثمار)
إيضاحات حول القوائم املالية
للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2021م
(جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
مخاطراالئتمان (تتمة)
يتم حفظ األرصدة البنكية للصندوق مع املصرف املحلي هو الشركة األم ملدير الصندوق ("املصرف") ويتم الحتفاظ بحساب الستثمار مع املصرف
الذي يعد أحد فروع املصرف املحلي الذي يتمتع بتصنيف ائتماني جيد.
يقيس الصندوق مخاطر الئتمان والخسائر الئتمانية املتوقعة باستخدام احتمال التخلف عن السداد ،والتعرض عند العجز عن السداد والخسارة
املحددة .تنظر اإلدارة في كل من التحليل التاريخي واملعلومات التطلعية في تحديد أي خسارة متوقعة في الئتمان.
تعتبر جميع املوجودات املالية التي تم الحتفاظ بها بتكلفة مستهلكه لخسارة الئتمان املتوقعة كما في  31ديسمبر 2021م .ولكن أثر الخسارة الئتمانية
املتوقعة على هذه املوجودات غير جوهري حيث أن الصندوق ل يتعرض ملخاطر ائتمانية كبيرة ول يوجد تاريخ للتخلف عن سداد هذه األرصدة.
مخاطرالسيولة
مخاطر السيولة هي مخاطر أن يواجه الصندوق صعوبة في توفير األموال للوفاء بالتزاماته املتعلقة باألداة املالية .قد تنتج مخاطر السيولة عن عدم
القدرة على بيع أحد املوجودات املالية بسرعة وبمبلغ يقارب قيمته العادلة.
2021م
املطلوبات املالية
مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

2020م
املطلوبات املالية
مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

أقل من سنة
165,309
165,309

سنة إلى  5سنوات
-

أقل من سنة
241,989
241,989

أكثرمن  5سنوات
-

سنة إلى  5سنوات
-

اإلجمالي
165,309
165,309

أكثر من  5سنوات
-

اإلجمالي
241,989
241,989

ملف االستحقاق
ً
يوضح الجدول أدناه تحليل املوجودات واملطلوبات وفقا للوقت املتوقع استردادها أو تسويتها على الترتيب .املبلغ املفصح عنه هو التدفقات النقدية
ً
التعاقدية غير املخصومة والتي تعادل أرصدتها الدفترية حيث أن تأثير الخصم ليس جوهريا.
أقل من سنة واحدة
املوجودات املالية
نقد وما يعادله
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
استثمارات بالتكلفة املطفأة
املطلوبات املالية
مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

663,498
10,853,116
4,289,371
15,805,985
165,309
165,309
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أكثرمن سنة واحدة
2,555,980
1,013,033
3,569,013
-

اإلجمالي
663,498
13,409,096
5,302,404
19,374,998
165,309
165,309

صندوق اإلنماء عناية الوقفي
( ُمدار بواسطة شركة اإلنماء لالستثمار)
إيضاحات حول القوائم املالية
للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2021م
(جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
مخاطرالسوق

مخاطرأسعارالعموالت
تنشأ مخاطر سعر العمولت من احتمال أن تؤثر التغيرات في أسعار العمولت الخاصة بالسوق على األرباح املستقبلية أو القيمة العادلة لألدوات املالية.
ً
اعتبارا من تاريخ قائمة املركز املالي ،ل يتعرض الصندوق ملخاطر معدلت عمولة كبيرة حيث أن غالبية موجوداته ثابتة بعمولة ثابتة واملطلوبات غير
خاضعة للعمولة.

مخاطرالعملة
ً
تتمثل مخاطر العمالت في احتمال تذبذب قيمة أداة مالية ما نظرا للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية.
العملة الوظيفية للصندوق هي الريال السعودي .كما أن املوجودات املالية واملطلوبات املالية للصندوق مقومة بعملتها الوظيفية ،فإن الصندوق ل
يتعرض ملخاطر العملة.

مخاطراألسعار
مخاطر األسعار هي مخاطر تقلب قيمة األدوات املالية للصندوق نتيجة للتغيرات في أسعار السوق بسبب عوامل أخرى غير العمالت األجنبية وتحركات
أسعار العملة.
تنشأ مخاطر األسعار بشكل أساس ي من عدم التأكد بشأن األسعار املستقبلية لألدوات املالية التي يمتلكها الصندوق .ويراقب مدير الصندوق بشكل
دقيق حركة أسعار أدواته املالية املدرجة في سوق األسهم السعودية .ويقوم مدير الصندوق بإدارة هذه املخاطر من خالل تنويع محفظته الستثمارية
عن طريق الستثمار في مختلف األسهم من مختلف القطاعات.
 .16إدارة رأس املال
يمثل رأس مال الصندوق صافي املوجودات املنسوبة ملالكي الوحدات القابلة لالسترداد .يمكن أن يتغير مبلغ األسهم العائد إلى مالكي الوحدات القابلة
لالسترداد بشكل كبير في كل ربع سنة تقييم ،حيث يخضع الصندوق لالشتراكات ً
وفقا لتقدير مالكي الوحدات في كل ربع سنة تقييم ،وكذلك التغييرات
الناتجة عن أداء الصندوق .يتمثل هدف الصندوق عند إدارة رأس املال في حماية قدرة الصندوق على الستمرار كمنشأة مستمرة من أجل توفير عوائد
ألصحاب الوحدات ،على مالكي الوحدات من أجل تحقيق أهداف الصندوق.
يقوم مجلس ادارة الصندوق واملدير بمراقبة رأس املال على أساس قيمة صافي املوجودات العائدة ملالكي الوحدات.
 .17يوم التقييم األخير
يوم التقييم األخير لغرض إعداد هذه القوائم املالية هو  31ديسمبر 2021م,
 .18اعتماد القوائم املالية
اعتمد مجلس إدارة الصندوق هذه القوائم املالية في  26شعبان 1443هـ املوافق  29مارس 2022م.
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